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SVEIKINAME MARIJONU KOLEGIJOS------R SEMINARIJOS RĖMĖJU 8-fl SEIMĄ!
SERBAI SĄMONINGAI VERŽIAS
KARAN SU VENGRIJA

ŠIANDIEN MŪSŲ GLOBĖJOS
ŠVENTĖ

GYVENTOJAI IR TOLIAU
BUS PERSEKIOJAMI

Min. Benes atakuoja Vengriją
ir grasina jai
ŽENEVA, gr. 7. — T. Są SZEGED, Vengrija, gr. 7.
jungas taryba nagrinėja Ju — Serbų kariuomenės kuopa
goslavijos skundą prieš Ven 'šiandien grasindama perėjo
griją. dėl serbų knraliaus nu 'Vengrijos sieną už trijų myžudymo. Jugoslavija pareiš ’lių nuo čia ir vos nesusikovė
kia, kad Vengrija yra tiesio i su vengrų kariuomene. Kad
ginė kaltininkė,
kadangi -ji į neįvyko 'kruvinas susirėmisavo ribose globoja teroris j mas, reikia dėkoti vengrų katus, snnkall.iaujaneius prieš ’ rininkams, kurie suignoravo
J ugoslaviją.
serbų įsiveržimą ir tuo būdu
Vengrijos delegatas pareiš davė progos serbų kareikė, kad yra stačiai paikas i viams atgal pasitraukti nie
daiktas kaltinti Vengriją dėl ko nepešus.
karaliaus nužudymo. Jis pa
Čia ptlreiškiama, kad ser
žymėjo, kad prieš serbų ka
bai sąmoningai veržias karo n
ralių sankalbis padarytas pe
I ir bijoma, kad jie gali ata
reitą vasarą Youngstown, Okuoti šį miestą. Vengrai pa
rio (U. S.). Tas atlikta vie
sirengę gintis. Santykių nu
šajam kroatų susirinkime, da
traukimas su Jugoslavija ga
lyvaujant 10,i)00 asmenų.
li įvykti kas momentas.
Čekoslovakijos užsienio rei
Savo keliu iš Jugoslavijos
kalų min. Benes kalbėdamas
ištremiami vengrai vis gau“mažosios santarvės” vardu,
singesniais būriais plūsta per
grasino karu Vengrijai'. Jis
‘sieną į Vengriją. Atvyksta
pareiškė, kad jei Vengrija už
daug senelių, vaikų ir sergan
gana nepadarys Jugoslavijai,
čiųjų. Daugelis iš jų paima
ji turės karą.
ma į vietos ligonines.

KMĮA ATSTA KRAŠTO vyriausybė
TYMOJ»ROGRAM$
NEDIDINS mokesčių

CARDENAS BIRBS RYTOJAUS DIENĄ DIDELĖS IŠKILMĖS
SAVO PARTIJAI
AiiSROS VARTUOSE
MENICO CITY (per paštą). — Gen. Laza’ro Cardenas,
ir imdamas prezidento vietą
šešerių metų terminui, pasa
kė prakalbą. Jis gyrė savo
: partijos pasiryžimą sociali' stiškų mokyklų reikalu, bet
j nieko neminėjo apie religiją.

*

j

Šiandien, gruodžio mėn. 8 d., turi
me Šventosios Marijos Dievo Motinos
Nekaltojo Prasidėjimo šventę. Šv. Ma
rija P. yra visos žmonijos, o ypatingai
lietuvių tautos ir Lietuvos, Globėja ir
Užtarėja.
Visur ir visados mes esame reika
lingi Palaimintosios Dievo Motinos ma
loningos pagalbos. Tuo labiau šian
dien, gyvenant mums nepaprastus lai
kus, kada slegiamas mūsų kūnas ir
yra pavojaus sielai.
Tad šiandien, minint Jos garbingąją
šventę, iš visų mūsų širdžių privalo
išsiveržti bendra nesutepta suplika
cija:
“Šventoji Marija Dievo Motina,
melsk už mus.”

SERBŲ PASIAIŠKINIMAI

ŽUDOMI KATALIKAI
MEKSIKOJ

Marijonų Kolegijos ir Se- intencijai. Pamokslą sakys
mina rijos Rėmėjų 8-tasis Sei- gerb. kun. Juozapas Svirskas,
mas įvyksta rytoj, gruodžio ’fev. Mykolo parapijos Chica9 d., 2 XX) vab po pietų, Auš-^goje klebonas.
ros Vartų parapijos svetainė | p0 pamaldų, 12.-00 vai., paje, 2323 W. 23rd PI., Chica- i rupijos svetainėje visiems
D!•
į bendri pietūs.

Aušros
Vantų
parapijos
Sakė, kad sočiai i st iškas (su
Po pietų, 1:30 vai., Marijo
prask — bedieviškas) vaikų svetainėn 9:30 vai. ryto atvy
nų Seminarijos klierikai Auš
mokinimas būsiąs daugiau ar kusieji šeiniau atstovai ir!
ros Vartų bažnyčioje atgie
timesnis pasauliniam mok svečiai bus papuošti Kolegi-!
dos katedralinius mišparus ir
slui. Aklajam bedievui paknn jos ir Seminarijos aštuntojo!
bus palaiminimas Švenčiau
ka ir tokio jo paiko argumen-?Seimo ženkleliais. Todėl gerb..
to. Negi jis negalėtų žinoti, -atstovai ir svečiai maloniai S1UOJU a raraen
Po to 2:00 valanda, parakad yra tikras tik toks mok- prašomi skirtu laiku atvykti.
visias, kurs glaudžiai susijęs su Seimo iškilmingos pamal-’L pijos svetainėn susirinkus
•
dos
įvyksta
Aušros
Vartų
paį
siems
gerb.
atstovams
ir
svetikrąją Dievo apreikšta reli
rap. bažnyčioje, 10:00 vai. Šv. čiams, Marijonų Seminarijos
gija.
Iš tokio “šviesaus” prezi Mišios ir pamokslas visų Ko-1 klierikai atidarys Seimo posėdento, kaip Cardenas, Meksi legijos ir Seminarijos rėmėjų, « džius Švč. Panelės Marijos
kos gyventojai negali lauk!i geradarių ir Seimo dalyvių himnu.
ko gera. Jis dirbs savo par
tijai ir bedievybei, liet ne
žmonių gerovei.

RAUDONASIS TERORAS

PRANCŪZIJA DRAUGIN
GA SOVIETAMS

PLINTA RUSIJOJ

LONDONAS, gr. 7. — 2i-įimti Petrapilio čekos virsi
momis iš sov. Rusijos per'niūkūs. Kada vakar norėta
ŽENEVA, gr. 7. — Sov. Varšuvą, sukilimai prieš no- ’tas įvykdyti, Petrapilio čekos
Rusija daug susirūpino savo vintus ir raudonasis teroras 'būstinėje su ginklais pasi
Ateitimi, kai Prancūzija paši
pinta Rusijoj. Bolševikai va-'priešinta atvykusioms iš Malas? šutai.; f u \ okietija Sna'kar nūžU(jg daugiau kaip 200 skvos svečiams. Pasireiškė
į o kra.sto reikalu.
*
• *g t • 11
•
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Į asmenų Petrapily ir Maskvoj.1 kruvina kova.
, Užsienio reikalų komisaras Tarp nužudytųjų yra moterų! Karo komisaras /Vorošilo[Litvinovas tarėsi su Prancu-įjr vajj.ų Petrapily vakar su-'vas tuo metu buvo Petrapily,
jzijos užsienio ministeriu La- »gau(jyta8 Kirovo žudikas Leo-'Jo įsakymu iššaukta karino’ valiu tuo reikalu. Lavai už-! nidas Nikoliev ,(ar Nikola- mepė, kuri su kulkasvaidžiais
jungoje gali pasireikšti reika-,
lavimas, kad pertvarkius Ju-!*^1™0 Eitvinovą, kad viskas
p0(jraUg, su jno nužudv ir rankinėmis granatomis nu
goalavijos sieną, kad su v,.,.-!’™ >™rkoje, kad Prancūzija J,a jo žmr>na
sOntj) (|vi vyko ir suėmė visą Petrapijr lnotina, 65 m. 'Po čekos štabą. Kovos metu
grų dauguma plotai būtų grą nedarys kokią kitų sutarčių •
su Vokietija neatsiklausus amž. Maskvoje nužudyta ketu- z.uvu |: čekistų.
žinti Vengrijai.
Maskvos.
riolika čekos viršininkų.
Taip pat serbai bijo, kad
Patyręs apie šj įvykį, Stašis incidentas nepasibaigtų
Diktatorius Stalinas pua- linas nebeteko visiško pasitileidimu Vengrijai ginkluotis,
prendė “išvalyti” čekos orga kėjimo Čekos organizacija ir
pataisius taikos sutari j.
nizaciją d(ėl Kirovo nužudv- įsakė areštuoti ir nužudyti

NEW YORK, gr. 7. — Na
\VASHINGTON, gr. 7. -tional Assoeiation of ManuŠen. King, dem. iš Vtali val
faeturers ir Congress of Ame
stybės, užtikrina visuomenę,
rican Jndustry baigė metinį
kad krašto vyriausybė nedi
bendrą suvažiavimą. Suvažia
dins jokių mokesčių ateinan
vimas nusprendė, kad krašto
čiais metais.
v
atstatymui yra reikalinga dar .
Senatorius k*.\o, kad taip
vieneriems metams pratęsti
BELGRADAS. gr. 7. —
yra nusprendęs prez. RooscNBA programos vykdymą.
Jugoslavijos vyriausybė (iŠ
Suvažto ..mas
pripažino, veltas. Jis, būtent, pažymėkad atstatymo programoje tu-i jęs, kad nereikalaus kongre- tikrųjų ji yla serbų vyriau
ri įeiti ir socialės reformos so, kad būtų didinami mokes- sybė) aiškinasi, kad su tuo
veng ą ištrėmimu nėra kas
— bedarbių apdraudimas, peu ciai, arlia skiriami nauji.
sija senatvėje ir kt.
hloy.n. S;'.’.**, kad kiekviena
Pasiūlyta, kad susirinkęs
valstybė nusikrato negeisti
Matote, serbai to ir kitu
kongresas pataisytų kiek rei
nais ateiviais ir .juos depo c-1'bijo ir provokuoja gretimą
kiant NBA įstatymą ir ji vyk
tuoja ir taip elgtis turi teisę./valstybę.
(lytų.
Anot vyriausyliės, keli šim j
RYMAS, gr. 7. — Stefani
Į tai tūkstančių vengrų gyvenu į NUTEISTI KLAIPĖDOS
žinių agentūra praneša, kad
KOMUNISTAI
Jugoslavijos ribose. Išėmus
Etijopijos kariuomenė gruo
apie 30,000, visii kiti yra Ju
džio 5 d. puolė Ualual, italų
Kariuomenės teimas švaragoslavijos piliečiai. DejMvrtup
Somalilande. Po smarkaus su jami gi lik tie, kurie laikinai tė Klaipėdos komunistų bylą.
JUAREZ, Meksika, gr. 7.
sirėmimo Italijos kariuomenė Įgyveno Jugoslavijoje gavę
buvo kaltinami aktingu
— Žiniomis iš ‘Chihuahua Ci
įveikė etijopiečius ir pastarie- specialius leidimus, ir tie, ku priešvalstybiniu veikimu. Telty,
kariuomenė nužudė ...
...
,
1 kataliką ir auSmė 8 kitu, ui J1 v“ r""^0 d,lm" fl,gal rie per ilgus metus gyvenda sino nutarimu kaltinamieji
mi nesirūpino tapti piliečiais. nnl austi: Simen ir Sadovič po
sukilimą prieš vynausvbę.
24 mokytojai Juarez,? nu Etijopiečiai paliko kauty Jugoslavijos vyriausybė bijo. 8 m< tus sunkiųjų darbų kalėsakė mokyitojauti susociali- nių plote daug ginklų, muni- ; kad dėl Vengrijos skleidžia jimo, Mičiūnas ir Skripkausstintose vyriausybės moky cijos, arklių ir palapinių. Tai mos agitacijos neįvyktų nuo kas po 6 metų, o Dzervel • •
skauda Jugoslavijai. T. Su 4 mot.
visa pateko italams.
klose.

NUGALĖTA ETIJOPIJOS
KARIUOMENĖ

DAUG DELEGATŲ IR SVEČIŲ SUVYKSTA SEIMAN

SUSEKTAS NARKOTIKŲ
PARDAVINĖJIMAS

Policija susekė labai praplitusį įvairių narkotikų (mor
fino, heroino ir kt.) pardavi
nėjimą Chicagoje.
Suimta keliolika asmenų ir
pagaliau prieita prie narkotikų stambiųjų pirklių.
Policija sako, kad pardavi-

nėjimas sutriuškintas. Veikiam«i t .'Jau.

Chicagos policijos viršininkas Allman pareiškia, kad
1935 metais policijos departamentui reikia įsigyti 100
poliemonų daugiau.

mo, taip pat išnaikinti visus
sovietų priešus visoj Rusijoj. Tas siekiama tik bolševikiu:,*- j prasimi,is žiaurybėnė.y.
Suseku? čekoje neištikim/bės įskilimų. Stalinas paŠaiino čekistų vyliausiąjį vadą
Yagodą, įRakė suimti ir žudyti įtariamuosius neištikimybėję, o savo paties ir vyriausybės saugai pašaukė kariuomenę.
Įžiūrėję? daug
trūkumų
Petrapilio čekoje, jis pasiuntė ten ginkluotų čekistų būrį
iš Maskvos, įsakydamas su-

Maskvos čekos keturioliką įita
riamųjų viršininkų. Jo jsakvmas įvykdytas.
Dar prieš tai Maskvon sutraukta daug kariuomenės iš
artimiausiųjų apylinkių. Vykdaugiau is tolimesnių Ru8DOS dalių. Stalino visa vilšiandien yra tik karinė
men®Je«

ORAS
CHICAGO IR APYLINKĖS. — ftiandien numatomas
pragiedrėjimas ir ne taip
daug šalta.
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šeštadienis, gruodžio 8, 1934

met Tėvai Marijonai įsteigė kunigų semina
Dievo apdovanota. Būdami
rijų, kuri taip pat yra reikalinga Ir nemažai
tfu-in* kuitdlun. iSskyrub sekmadienius
Dievo Gyvojo Sūnaus uiotiiu.,
•tifc.Ni alKUATOB KAIN.A J Amerikos vulfclybeee.
reikia jėgų ir lėšų jų išlaikyti.
oiaius — $6.00 Pusei metų
>>S0; Trinia mėnesiams
Marija iš visų sutvėrimų ta
į
>3 00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse
Marijonai
ėmėsi
aukštųjų
mokyklų
stei

^reuumerata Metam* — >7.00; Pusei' metų — >4.00.
po Dievui artimiausia ir my
Sopija — 01c.
gimo,
nes
matė,
kad
be
jų
nebus
galima
ap
limiausia. Būdama iš visų su
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bendradarbiams ir korespondentams radtų negrąžina.,
sieiti.
Jie
gerai
žino,
kad
šviesesnė
bus
mū

tvėrimų Dievui artimiausia,
». neprašomu ta) padaryti Ir neprlslunčlama tam tlks•t palto ženklų.
“Sveika malonės pilnoji, vertas
sų
visuomenė,
kuo
daugiau
ji
turės
gerai
iš
Dėl ko taip yra, to, Marija turėjo būti už visus
, (•-dakvon'uf priima — nuo ll:0<> Iki 11:00 vai.
Viešpats su Tavimi.’’
menku
mokslintų
ir
dorai
išauklėtų
vadų,
tuo
tik
savo
protu mes su- sutvėrimus ir nekaičiausia.
(Luk. 1)
..... Iltiniai sekančiai
iesnė bus lietuvių tautinė ateitis šiame kraš
F»>Tais žodžiais Arkangelas' Prasti "'»»•>»« .
Dėl to, pagal Šv. Bažnyčios
te.
Gabrielius pasveikino
pasveikino SvenŠven 1 t°8*os nuodėmės paslaptis. mokslų, pirmiausiu malonė,
čiausiąją Panelę Marijų,.. ap>, Tiek tik težinome, jog Kaip kurių Marija apturėjo iš prie
“DRAUGAS”
KARO PAVOJUS
reikšdamas7 jai, kad Viešpats | ^ogo medžio blogi ir vaisiai,
žasties savo giminystės bei ar
i ITIIUAN1AN DAILY. PR1END
Dievas teikės jų aprinkti savo taiP ir me8» būdami nusidėjė timybės su Dievu, buvo nekal
Publlshed Daily, Bxcept Sunday
tUBSCh.ifc'flONS: One Year — >6.00: Slx Months
Jugoslavijos karaliaus Aleksandro nužu vieninteliam sūnui už motinų. lio 'Adomo sūnumis, užgim>< 50, Three Months — >2.00; One Month — 75o.
tas jos prasidėjimas. Viešpats
tiurope — One Ye-ir — >7.00: Šlz Months — >4 00; dymas išstato Europą- j karo pavojų.
Tuos pačius žodžius mums stame nusidėjėliais, šėtono Dievas neleido, kad Marija,
‘py — 0>c.
tdvenlslng ln "DRAUGAS” brlngs best resulta
Ištyrus, kad karalių Aleksandrų nužudė s|;ait0 'Sv/Bažny{ią Sia,ldien> vergais, Dievo neprieteliais
UlverttMlng ratas on appllcatlon.
ateidama į šj pasaulį užtrauktų
juos Nckaltair. Tiesa, iš neišpasakyto Dievo
••ItAI GAS" 2334 S. Oakley Avė., Chicago Vengrijos pilietis, Jugoslavijoj pradėjo kilti taikilldama
ant savęs prakeikimų, kuria
gaik'stingumo per 6v. Krikš
neapykanta priež vengrus. Pati to krašto vy. Mlrijrs Prasid6jimuL
me visi žmonės kaipo nusidė
nausybė ėmėsi žiaurių priemonių keršijimui I gven. Marfja l|e ,tik sav(, tų tampame išlais vii Žais nuo
jėlio Adonio sūnūs užgimsta.
vengrams. Šiomis dienomis ji ištrėmė 27.ŪU0 žeInijkaule gyv.el,il„e |,UV() b(,. amžinos prapulties ir tampa
Užtai, tvirtai turime tikėti
vengrų iš Jugoslavijos. Tas žygis visur r»-'gal0 Dievo numylėta, bet ir me sūnumis ir dangaus kara
jog iš Dievo malonės Marija
SVARBAUS DARBO RĖMĖJAI
Kaip
darė biauraus įspūdžio, iššaukė pasipiktinimų prasid5jila0 valai,doje savo lystės paveldėtojais.
prasidėjo ir užgimė laisva nuo
motinos yšėioje apdovanota y- žmoguje po sunkiai ligai pa
gimtosios nuodėmės kaltės.
Rytoj renkasi j Aušros Vartų parapijų iš
Bet tuomi reikalas nesibaigia. Jugosla- patingomis Dievo malonėmis, silieka silpnumas kūno, taip Dievas, kaipo Aukščiausias ir
Gerb. KUN. J. SV1RSįyisų Chieagos ir apylinkių parapijų svarbaus
vijos kariuomenės dalys perėjo Vengrijos šie- Kokios tai neišpasakytai dide ir mūsų siela, nors Šv. Krikš- pats savyje Švenčiausias, no
į darbo rėmėjai. Tai Marijonų Kolegijos Rė- lius, norėdamos išprovokuoti Vengriją. į karą. lės buvo tos malonės, kokia
vahdeniu nuplauta ii išgy rėjo, kad ir jo motina, visų KAS, Šv. Mykolo par. klebo
nas, rytoj 10.00 vai. ryto. Au
įmėjų Draugijos atstovai. Jie laikys savo me Tuo tarpų toji susilaikė. Bet kaip ilgam, ne- didelė buvo Marijos garbė ir (b'*at vienok nėia visiškai
Šventųjų
Karalienė,
netiktai
šros Vartų par. bažnyčioje
tinę konferencijų, išklausys pranešimų iš pra
i žinia. Tas daug pareis nuo tų didesnių vuls- šlovė, paeinanti iš tų malonių, sveiku; krikštas, nors išdildė būtų šventa, bet ir už visus Kolegijos Rėmėjų iškilmėse
ėjusių metų nuveiktų darbų, darys planus atybių, kurios stovi Vengrijos užpakalyje. Jei1 visų tai Bažnyčia šiandien pa pačių gimtųjų nuodėmę, nesu į šventuosius šventesnė, netu- sakys pamokslų.
teities darbams. Tų pasišventusių kilniai idė
jų .interesams karas reikalingas, jos pastų-'duoda kiekvieno krikščionies grąžino, vienok, mums visos l rinti savyje nė mažiausios
jai žmonių troškimas yra įtraukti į kolegi
mės Vengriją į karo ugnį prieš Jugoslavijų, i apmąstymui. Todėl ir mes pirmutinės tvirtybės; kaipo j nuodėmės.
siela ir kūnu paimta į dangų.
jos rėmėjų darbų kiek galima daugiau žmo
kuri, matyti, ne ik iš keršto, bet ir kitokiais kaipo Bažnyčios vaikai ir Ma atmintis gimtosios nuodėmės,
Viešpats,
suteikdamas
Ma

Iš to viso matome, kaip
nių, kad mūsų aukštesnioji įstaiga turėtų
rijos tarnai,
pamąstykime mumyse pasiliko po krikšto rijai Nekalto Prasidėjimo ma- mūsų tikėjimo tiesos viena iš
sumetimais yra pasiryžus karianti.
f ■
•
nuolatinę paramų ir netrukdomai galėtų ve
dvejopas silpnumas-: proto ir
nors
trumpai
apie
tų
nepasie
Jonę, taip jų išaukštino, kad kitos išteka, viena kitai priReikia
tikėtis,
Europos
politikai
padarys
sti jaunuomenės auklėjimų ir rengti jį atei
kiauuį Marijos iJaukštininų, valios 8«Pnunia«. Iš to silp mūsų pirmųjų tėvų nuodėmė tinka ir jų paaiškina. Matome
viską, kad išvengti naujo karo, kuris užtrauk
ties vadovavimo darbui.
Nekalta llumo priežasties dažnai mums
~
i——
kuri gavo per savo neKanų
,ne valandėlei negalėjo jos pa-Į taip pal, kaip tikras Baznytų
pasauliui
dar
daugiau
vargo,
skurdo
ir
tiesa pasirodo melais, o me
Kas bent šiek tiek yra susipažinęs su
Prasidėjimų.
lytėti; o per tai ^Marija nuo Irios mokslo supratimas apie
demoralizacijos.
lai tiesa; dažnai nedorybės ar
mokyklų darbu, tas gerai žino, kiek daug sun
’ Norint pažinti kokio nors | bri niekniekiai daugiau mums pirmosios savo gyvenimo va Nekaltų Marijos Prasidėjimų
kumų jų vedėjai turi nugalėti, kiek. daug lė
landos dar motinos vščioje duoda mums pažinti visų jos
dalyko didumų, reikia jį su tinka, negu tikros gėrybes;
šų susidaro. Vedėjų našta ypač yra sunki,
BOLŠEVIKAI ŽUDO ŠIMTAIS
didybę ir garbę. Todėl Bažny_______ _
j kitais mazesiuait sulyginti, j dažnai mūsų valia prieštarau- buvo malonių pilna, Viešpa
jei mokykla turi skolų.
ties mylima ir pagirta tarpe 'čia, norėdama, kad visi krikš
Bolševikų
valdžia
Rusijoj
ir
vėl
parodė!
Dėl
to,
kas
nWi
pažinti
viJ
a
Dievo
valiai
ir
nekiauso
Tėvų Marijonų Kolegija yra dar jauna
moterų. Tačiau ir čia dar ne • čionys geriau pažintų ir nu
savo
nežmoniškų
žiaurumų.
Ji
išžudė
šimtus
sų
Marijos
didybį,
tasai
turi
proto;
dažnai
mūsų
-širdyje
įstaiga. Jai vieta Thompsone nupirkta visai
galas Marijos išaukštinimo mylėtų Marijų, 1854. metuose
žmonių,
kurie
niekam
nebuvo
nusikaltę.
Nepirma
gerai
ištirtiir
suprasti
pakįla
biaurios
mintys,
o
kūneseniai. Jų perkant reikėjo užtraukti dido
Nekalto Prasidėjimo malonė Šv. Tėvas Pijus IX aprašė ir
gana,
kad
iššaudė
apie
šimtų
sąmokslininkų
visų
paties
savęimiekingūmą.
no
sąnariuose
nedori
pageidi
skolų, už kurių nuošimčius reikia mokėti.
I ne tik išgelbėjo Marijų nuo apgarsino visam pasauliui Ne»•
P* , »
‘
gimtosios nuodėmės, bet dar kalta Marijos Prasidėjimų,
Privačių žmonių gyvenamus namus perdirbti karininkų, bet taip pat jų žmonas, tėvus it . Pnsn&iurekin; tikė'imo švie 1
/. -f
•
i į mokyklų taip pat nemažai kainavo. Bet vaikus. Tokio žiaurumo pasaulis d.<r nėfa soje,
esame? T ta „
; daug kitų malonių su savimi kaipo tikėjimo tiesų,, kurių
kuom męs
‘ žalos, nuo kurių nieks iš iv 1 atnešė. Laisva nuo gimtosios nuo tos valandos krikščioniui
matęs.
kiek vedėjai turėjo darbo ir rūpesčių, apie
i klausinių atsako mums Jobas
sų nėra laisvas.
tai ir rašyti nedrįstame. Blogiausia, kad
nuodėmės, Marija buvo irgi abejoti buvo griežtai drauoziaMatyt, kad Stalino sostas braška, jei šiais žodžiais: “Žmogmų gijiems reikėjo dirbti sunkiais ekonominio kri- taip žvėriškai ėmė žudyti net visai nekaltus męs iš moteriškės, trumpų laiDabar, kad jau pažinome laisva nuo gimtosios nuodė- ma. Apreikšdama tų tiesa,
zio laikais, kuomet nelengva buvo užtraukti žmones. Tai pasako ir GPU, gįltiniečių ir kų gyvendamas yra daugelio savo menkumų ir silpnybę, mės paeinančių silpnybių. Jos Bažnyčia nc naujų kokį mokspaskolų, parama buvo sumažėjus, daugelio šnipų organizacijos, parodyta neištikimybė vargų pripildytas; kursai iš- pakelkime aukštyn musų sir- protas nė kartų nebuvo upte- lų sumanė ir mums padavė,
mokinių tėvai neturėjo pinigų už mokslų už savo vadui.
'eina kaipo gėlė, yra suirimas dis, o imdami į rankas tikę- męs, valia nė kartų nebuvo į kaip lai atskalūnai katalikams
ir bėga kaip šešėlis.” (Job. jimo žiburį, prisistebėkime blogų palinkusi. Todėl Švč'. užmetinėja, bet tiktai paaiškiTačiau, ačiū Tėvų Marijonų uolumui ir
|XIV, 12). Toks tai yra žino- kuomi yra Marija. Tam kinu-1 Marija ne tik nedalytojo nė- no ir patvirtino senų krikšPERSPĖJIMAS
pasišventimui, kolegija įsteigta, mokslo ir vi
gaus paveikslas,,* kurį mums nimui šv. Tėvai savo raštais, i vienos
vienos mirtinosios nuodėmės, čioniškųjį tikėjimų pirmųjų
sais kitais žvilgsniais taip pastatyta, kad
Prof. K. Pakštas vienoje savo paskaito duoda Šv. Raštas. Iš to pa- Hv. Bažnyčia savo ištarmėmis bot ir mažiausia nuodėmė ne amžių, purinantį ir turintį sapelnė valstybines teises.
je, kalbėdamas apie Lietuvos kultūrines pro 'veikslo aiškiai iiiatome, kad atsako mums pirmiausiai, kad,buvo sutepta. Prasidėjusi be (\o pagrindą ne tik Šv. Tėvų
nuodėmės, Marija buvo laisva moksle, bet ir pačiame Rašte.
Žinant, kad kolegijos įsteigimas buvo biemas, pabrėžia nejaukią padėtį: Lietuva mes patys iš »avęs esame Marija yra tai Jėzaus KrI3Švč. Panelės Nekaltas Prasi
ir nuo pačios mirties.
vienas iš didžiausių pradėtų darbų išeivijoje, išstatyta į didžiausį pavojų. Už Klaipėdą rei- menkiausiais sutvėrimais, ne- taus Motina, nuo amžių iš vi
dėjimas,
kurį Pijus IX, 185-1
Dievo apreikšta ištarmė pir
kad jos vaidmuo mūsų religiniame ir tauti kiu varžytis su kaimynais, negrąžinama tik-' turinčiais savyje- nieko, kuo- sų moterų išrinkta per nepametuose apgarsino, buvo jau
niame gyvenime šiame krašte yra labai svar įoji sostinė, aplink siaučia galingi kaimynai nii galėtumėme' užsipeinyti baigtų Dievo gailestingumt. miesiems tėvams po nupuoli
gana aiškiai paties l)ievo ap
dėl to visa Amerikos lietuvių visuome Lietuvos miestai nutautę ir ji turi tik vieną sau Dievo malonę bei meilę. 15 to aukščiausio pasaukimo mo “Dulkė esi ir į dulkę pa
reikštas pirmiesiems mūsų tėnė-{urėtų stipriau negu ligšiol jų remti. Kuo nuošimtį ^žmonių, besiverčiančių prekyba, j Ir tiesa, žmogus dar neužgi- ir išrinkimo Šv. tėvai ir Baz- virsi,” nesiekė Marijos. Dėl to i
Dr. Pakšto perspėjimu visa mūsų tau- męs, jau Dievo kaltininkas, nycios Mokytojai išveda ilsų Šv. Tėvai paskutinias Marijos Ivarus ir užrašytas Šv. Rašto
daugiau paremsime, tuo labiuu palengvinsime
pradžioje. Skaitome tenai, kad
kolegijos vedėjų sunkių naštų ir pačių įstai la turėtų rimtai susidomėti. Tų pavojų nu- (dar nieko'neišmanęs, jau nu- Marijos didybę ir garbę, drau gyveninio valandas nevadina
galėjimui ji turi būti šviesi, vieninga ir or-' sidėjėlis, dar dienos nepragy- ge su visa neišpasakyta gau- mirtimi, bet užmigimu, iš ku- V iešpats Dievas prakeikdamas
gų įustiprinsiine.
venęs, jau amžinos prapulties sybe malonių, kuriomis buvo'rio Marija atsikėlusi, buvo su
(Tęsinys ant 4 pusi.)
•Rėmėjų darbas dar labiau padidėjo, kuo ganizuota.
a ■=
xijA------------- -—__
ir
..........................
1
Liūne Janušyte net dešimt bilietų. Per dešimtį perka tik susimąstęs skersai gatvę, jį pervažiavo ginos, nežinia kodėl raudonavo, ponios vo ne čia, atgabenot ? Ir šitų 34 įminei į ant
tie, kurie numuto šį vakarą gerai suūžtl automobilis ir jį paguldė į jo paties iš gčiomis žiūrėjo į savo vyrus ir stengėsi kaklo piirišot?..
•
Na, jau aš pabandysiu,
pasiryžo
svetimon sųskaiton, arba tie, kurie jau loštą grabų. Žinoma, galima tam tikėti, kalbėti apie ką norint, tik ne apie gan
vakar taip baliavojo ir dar tebegyvena gulima ir netikėti, bet juk pasitaiko, kad drą, o vyrai papirosų dūmuose slėpė savo jauna teisėjo žmonelė, neseniai sulaukusi
laimė kam nors šyptelia!
kažin kokių tekią nejaukią šypsenų.
dukrytės. — Būtų mano mažytei kuo pa
to baliavojimo įspūdžiais.
Šiais metais tokia loterija buvo ypa
Nusipirkus bilietų, reikia kišti rankų
— “Nr. 34” — kalbėjo baltus popie žaisti.
tvKusniet, baigiantis vasarai, kada ant
— Ot, oi... — suniurnėjo pusbalsiu
hna geltonuoti lapai, o iš rnieste- į molinį puodų, ištraukti iš jo popieriukų tingai turtinga. Prie tvorelės aplinkui Vi riukas ant gandro kukio.
lniaus
medelį
stovėjo
arklys,
kurio
tik
liG lĮŠvažinėja visi, viešėję čia per vasarų ir, jei jis tuščias, garsiai nusispiauti. Jei
Kada mūsų banko direktorius ištrau publika. — Būtą kuo pažuisti!.. Broliuką
gu
jis
netuščias,
nusispiauti
visvien
ten

vienu
koja
buvo
šiek
liek
trumpesnė
už
kė Ni'. 33, visi baisiui nudžiugo:
atneštą, ar kų!..
ntai, mūsų ponios ruošiu labdaringų
ka:
laimikis
nieko
daugiau
ir
nevertns.
kitas.
Netoli
to
arklio,
taip
pat
pririštas
— Žvakė! — sušuko teisėjienė, ištrau
locijų. Nežinia, ur lupų gelsva spalva
— Trauk untrą, gal bus gandras!
«u|įedina jų gailestingumų, ar studentų iš- žinoma, pasitaiko kartais ir tarp mūs to prie tvoros, drybsojo plūgas. Nežinia, ko
kusi
rankų iš molinio puodo. •
Bet direktorius ištraukė drebančia
— Panele Bružytc, bandykit! — ra
virinis keliu jose mintis apie vargšus kių laimingųjų, kurie išlošia arba ten vai dėl jį pririšo, nes istorijoje dar, rados, runka tarkų. Ačiū, Dievui,
nudžihgo
gino ponios stovinčių prie tvoros sensteicstinukus ir našlaičius... Tik visada kiškų kojinių porų, kurių vėliau galima nėra žinoma, kad plūgas būtų iš labda- jis. — Kur būčiau šitų nelabąjį dėjęs!
lėju šių, merginų.
laiku aikštelėje ties liažnyčia, netoli {ladovanoti kurio giminaičio vaikui arba rios loterijos paliegęs.
Apskrities
valdybos
technikas
ne
ma

Vikiiaus ąžuoliuko, būva išdėstyti įvai- ten kokį gaubtų lempai, kuris kažin koBet labiausiai dažnai džiuginąs visus
— Per vėlai, clie-clie-che, bandyt! —
žam
publikos
džiaugsmui
laimėjo
katiną
suspiegė kažin kas.
rūe, niekam nereikalingi daiktai, priu jų dėl vos uždėjus plyšta, arba net u/.per- fantas, keliąs visuotinų linksmybę buvo I
mėlynu
Kantu
ant
kaklo
ir
krapylą.
vaikštinėja ponios su moliniais puodais nykščių metų komplektą kokio dienraš gandras. Tikras, gyvas, paspraudęs po
Mergina, paraudusi, traukė penkis bi
Jiedviem tiktų 34 numeris, — čiul lietus ir ištraukė siūlų kamuoliukų.
(puoduose bilietui) ir graudžiu čio, kuriame trūksta keliasdešimt nume savim vienų koją gandtras! Jis liūdnai žiū
rių.
Pusakoja,
kad
vienas
žmogus
kažin
rėjo į apstojusių jį publiką ir po truputį bėję ponios moliniais puodais rankose, —
užkalbinėju praeivius:
— Ištrauksiu gundrą, paplausiu, iš
kada
net
grabų
išlošęs!
Po
to
jis
vuikš
mirkčiojo
akimis:
— Tamsta, tamsta! Vurgšams našiai*
malonėkite, ponai, dur traukti, gul pusi- kepsiu ir suvalgysiu, — nusprendė tech
čiojęs
visų
savaitę
išbalęs,
lyg
rūkščių
o|
Imk,
ponaičiuk,
mane!
A?
Imk!
Juk
seks!
ifiarfiM, mes tikime tamsta neatsisakysi?..
nikas. — Duokit, ponios, dur i»enkis bi
ilgši nelaimingų pumestim kų, ku- Kuolių persivalgęs, ir kiekvienų kaman aš toks nehiaurus gandriukas... Kodėl tau
lietus!
—- Trauk, trauk! — ragino kitas ki
manęs neištraukti?
(jiiekad neturėjo nei tėvo nei motinos!.. tinėjęs:
tą. O gandras žiūrėjo į visus liūdnom
Iš penkių bilietų nieko nepešė.
—’ Klausykite, nejaugi jau tai liki
< Ir praeiviai, atsižvelgiant į jų širdies
.Tačiau niekas to vargšo gandro ne- akim:
— Prašau, po velnių, dar penkis! —
ipkrunų ir į pasitenkinimą suvalgytais mo ranka?..
t norėjo, nors jis buvo ir pačiu loterijos
— Hitaip... —1 sakė jis. V’adinasi, uš riktelėjo įėjęs į azartą technikas.
ĮBtm. is, perka kas vienų, kas penkis, kas
O savaitės pabaigoje, kada jis ėjo vidurkiu, pačia didžiąja įžymenybe. Mer niekam nereikalingas... Tai kam jūs ma
(Daugiau bus)

Švč. Panelės Marijos Nekaltas
Prasidėjimas
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Kam nežinomos randamas be jokių trukumų, i jaunų vyrų apmokymo, karino
Lietuvos Kariuomenei 16 Metų i klausomybę.
Širvintų, Giedraičių, Trošku-1 jis privalo kariuomenėje tar-,menė dar dalyvauja ir grynai

Lietuvių Golgota Sibire

nų, Daugpylio, Kapčiamiesčio nauti. Karo tarnyba tęsiasi 1 kultūros kėlimo darbe. Ji leididvvriškos kovos ir lietuvi-J ir pusę metų. Per 16 metų Lie- džia savo laikraščius, knygas,

Sunkūs ir audringi Lietu- nklu stoti ginti šalies laisvę.
Didžiojo knro metu lietuvių nios dainos Sibiro miškuose,
tauta buvo išsklnidyta į tris ties Obės upe apie 7500 kilo- Vai buvo pirmieji nepriklau Nors tame atsišaukime buvo škos kariuomenės laimėjimai ? tuvos kariuomenėje įsisteigė padeda sutvarkyti gražesnes
visuomenei surengia
somojo gyvenimo metai.
Iš žadėta išporceliuoti dvarus irj^as negirdėjo apie slaptus visos ginklų rūšys: pėstinin vietas,
stambesnes dalis. Tautos ka- į metrų nuo Nemuno krantų,
paskaitas
ir t.t.
mienas Lietuvoje kentė žiaurų
Bataliono troškimas buvo visų pusių ji buvo apimta juos išdalinti žemės reikalin-: lenkų sumanymus pražud\ti kai, kavalerija, artilerija, aviŠių sukaktuvių proga, Lievokiečių okupacijos jungų ir organizuotai, su ginklais grį- priešų, kurie tik tykojo Lie giems, tačiau ne šiomis do Lietuvos nepriklausomybę, jų'acija, technikos pulkas ir t.t.
sprogdinant iš vidaus? Ir ti«-'rfik Lietuva dar neturi savo tuvos kariuomenei linkime au
pergvveno visas karo baiseny- žti į tėvynę ir stoti j karų su tuvos žemes pagrobti. Bermo vanomis susigundė Lietuvon
bes. Apie milijonas lietuvių jos Laisvės priešais. Deja, ta- ntininkai, lenkai, bolševikai savanoriai. Juk dėl žemes lus visiems pragaišJngiems’ kuro laivyno. Atskiri pulkai gti, bujoti, tvirtinti karžygišisos
jau iš seniau gyveno Ameri- da Sibiru nuo Lietuvos skyrė Į— tai buvo tie slibinai, kurie sklypelio ar kitos dovnnėiės I suniun>mums bei darbams ga-'stovi didesniuose miestuose, kų dvasių ir įvykdyti vis
kos Jungtinėse Valstybėse, net du kariški frontai. O per! slinko i Lietuvą, ir čia plėšė niekas savo gyvybe nerkzikuo-' bdiną s,nl’igį sudarė susikū- Ten jie sueina į glaudžius san-' tautos didžiausių troškimų
Karo metu čia puikiai darbai Tolimuosius Rytus vandeny-Į rainius krašto gyventojus. Pa ja. Lietuvo* kariuomenėn 8a.|*rusi lietuviška kariuomenė. Ji tykius su visuomene, šiame ! atvaduoti sostinę Vilnių ir
ėjo ir lietuviai gerai vertėsi, nais grįžti nebuvo galima, nes įgaliau, Lietuvoje dar tebepa- vanoriais stojo visi tie, kurių galutinai apgynė Lietuvos lai- svarbiame bendradarbiavime . kitas priešų užgrobtas lietu
pasiturinčiai gyveno, bet jie nebuvo savų laivų. Nors San- silikusi vokiečių kariuomenė krūtinėse buvo karšta tėvynės 8VV» nors laikinai be sostines didelį vaidmenį vaidina Lietu-' viskas žemes,
saviškiams mažai tegalėjo tė- tarvės Valstybių atstovas prie jr įvairūs vidaus gaivala ivi- meilė, kurie ryžosi savo gyvy Vilniaus ir trečdalio žemiu. vos šaulių sąjunga. Ji yra tas
Kų tik išėjo iš spaudos
vynėje pagelbėti. Apie 250,000 Kolčako valdžios ir žadėjo ba-1 šokiausiais būdais stengėsi iš bę paaukoti tam, kad kiti jų Ja*dau ad‘i« laikas, kai lie- tiltas, kuris arčiau suveda ka
, tuviskas kardas sutrupins Le riuomenę su visuomene, moko
liet uvių, karo tremtinių, var- talionų vandenynais pervežti į i Sprogdinti vos susikūrusių broliai laisvai gyventų.
nkijos grobuoniškų letenų ir civilius gyventojus apseiti su “Pašaukimas į Dvasinį
go, išblaškyti įvairiuose Rusi- Lietuvi), bet vis delsė, kol iŠ-1 Lietuvos valstybę ir jų atiPaskaitę anksčiau paminė- «v-į yį|njus gv|PS Lietuvai, mū į ginklais ir suteikia kitų pla
Luomą”
jos miestuose. Apie 50,000 lie- sispręs Kolčako kovos su bol-: duoti vienam kuriam iš anų
Lietuvos vyriausvbės ats: sų tėvynei.
tesnių kariškų žinių.
tuvių gyveno dar iš seniau šėrikais.
trijų slibinų.
Parašė ir Išleido
šaukimų, būriai jaunų vyrų
Karininkų
kadrui
puiengti
Rusijoje. Šie buvo jau įsigy-1 Pagaliau, 1919 metų \asarųį Matydami ir suprasdami stojo j kuriamų kattuomeiir.
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
Lutimų tautu „tibia
ir
.
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Lietuvoje
MUO
1919
įlietų
V(*lvenę ir todėl jie daug pagel- rusų ziauiaus pilietinio karo
gimusiai Lietuvos valsty Jie sudarė didesni lietuviškos Iu.xa >a'° Kai iuoi.ii iu, lai.vis
z,
‘ . ..• Knyga 95 puslapių įtalpos
be jo savo broliams.— karo t re- audra ir rusų tarpusavės ^a*;|)Pį gręsiantį didžiulį pavojų, kariuomenes
, •
- ibranduolį,
.
,kuris
• i ir
u-arbės
L-vnėia
Ta
meilė
n
•kia
karo
mokykla.
Gabesnieji
11 °•ai,,eb
,
ir gražiai iliustruota šventųjų
■ rainiui P- I i v, l <»z-v rt 1 » n ....
i VI I r n i
Mitiniams ir medžiagiškai ir dynės persimetė į Sibiro plo-į tuometiniai jos vadovai nu- privertė nurimti daug* Lietu-1 s’• re^
6 jau pačiomis
pirmo- Lietuvos karininkai
paveikslais Tvirtais popien
morališkai.
Įtus. Kolčako suirusi karino-. farg organizuoti ginklo pajė-1 vog yjdaus priešų 1919 m. ko- m*s dienomis, ir kur nesi-!s*as kavo al<ademija s baigia
niais viršeliais tik 25 cemai,
Laiminga mūši) tauta, kad ( menė sparčiai traukėsi, ikanj-urį galėtų apginti šalies vQ puvo paskelbta niobi- džiaugs lietuviška širdis, j p Į užsieniuose Ne vien tik Lie- vienų imant, dar reikia pridėti
••is sunūs tėvynėje ir įvairino-.din bolševikų raudonosios ar- iajSVę. 19J8 m. lapkričio 23 d. ijzacįja Lietuvoje Tai buvo ^us ar,1žius nešusi vergijos tavoje susidariusi gera nuouž persiuntimų 5c.; o gražia i»
se pasaulio kraštuose būdami, mijos spaudžiama, Čekų ir le- Vilniuje susidarė pirmoji ne- vįenas didžiausių ir rimčiau- •iunKQ' if» btai, staiga išvydu-'I,lone aP*e lietuviškų karino audeklo viršeliais 50 eeutu.
vieningai stojo kovoti ir ginti nkų kariuomenes dalys pir- priklausomosios Lietuvos ka-•• Lietuvos valdžios žings- s* savo kariuomenę, savo gy-1,nenę. dą aukštai vertina ir
• BEAUGA?"
tėvynės Laisvę
kada atėjo miausia traukėsi traukiniais į‘riuomenės užuomazga. Tai bu *nj
Bematant susidarė vie*r laisvės laidų. Dabai užsieniečiai. Tai paliudija da i
2334 bo. Oakley Avė..
laimingoji valanda.
(Rytus, o lietuvių batalionui, i vo tįk keli, iš didžiojo karo nas po kito lietuviškos ka.1 kiekvienas Lietuvos jaunuolis gelio užsienio karo speciali*Alba pas palj Autorių
'su didžiausiu noru stoja savo ,a vio5ai pareikšta nuomone.
Kas pinigais, kas ginklais, kaipo mažesnei jėgai, teko lū- frontl) sugrįžusį ji karininkai,
riuomenės pulkai. Jiems pir-'
8801 Saginaw Avė.,
Be grvnai kariško Lietuvos
kas raštu ir žodžiu reiškė Lie- kuriuoti. Miškuose siautė di-jįe toliau varė savo darbų, „liesiems reikėjo pakelti la., kariuomenėn ir nuliūsta, jei
tuvai Nepriklausomybės reika dėlės banditų gaujos, ramius vietose, po kaimų ir mieste- bai nelygi kova su Lietuvos Ka J<> kariuomenėn dėl kokių
lavimą. Ir neskaitlinga (vos gyventojus
terorizuodamos.1 jįu5!) organizuodami lietuviškų vidaus ir išorės priešais. Nu-'nors trūkumų nebepriima. De
apie 3,5 milijonų) mūsų tau- Mūsų batalionas jau buvo su-' arrnjjų. Pagaliau, 1918 melų driske, menkai ginkluoti, ai- bar Lietuvoje nebėra tų slap
ta turi atstačiusi savo nepri sikraustęs į traukinį, bet ne-' pabaigoje Mykolo Sleževi-’£jetuvQg kariai didvyri- stymų, kariuomenės vengimo
klausomų valstybę, nors dar turėjo kelio, kuris buvo užim-į f.įau8 vyriausybė išleido atslkviesdama
ir trečdalio lenkų okupuotų jėgų. Ir štai, i lapkričio 23 tėvynę mylinčius sūnus su g:

be tikrosios sostinės Vilniaus tas besitraukiančių stipresnių Sonkimn. i tauta

,

»•

- Įg
/

žemės Lais/ę. ka’P kad buvo rusų vergijos
Ulaikais

nelvje išskaičiuoti visų mūsų
Lietuvoje karo tarnyba yra
kariuomenės naivius žygius, priverstinė. Jeigu tik jaunuo-1
milijonų gudų ir apie 4 mili- lietuvių komunistų padaro per'muziejaus bus Įsteigtas Sibiro .
ginant lietuvių tautos nepri- lis sulaukęs 21 metų amžiaus,
janus ukrainiečių tebevelka versmų, suareštuoja karinin-Į lietuvių skyrelis. Čia bus su
šunku rusų (bolševikų) ir len- kus, suklaidina kareivius. Ir'dėti daiktai ir dokumentai,
kų jungų.
j batalionas patenka į žiaurių!nušviečiantieji Vytauto Did- <{r
Sunkiausia tačiau teko karo Ro)fovo bandit,i rnnkfls- AUa' žiojo vardo batalioną ir lie
tuvių Sibire politiškai visuo-,
metu išgyventi apie 50,000 lie jaus krašte.
Gruodžio 9 dienų (1919) Če- meniška veikimų. Bus išleis
tuvių Sibire. Tuo tarpu, kai
iš Europos Rusijos miestų mū reniuškin<> bažnytkaimy ban- ta tiems dalykams nusviesti
ELEKTR. DULKIŲ VALYTUVAS
s„ karo tremtiniai beveik vi- |d,tai’ š<dč,° 8«kaustytose ka paveiksluota monografija —
si grįžo 1918 metais, jsigaig. !P,nėae nurengia ir kardais su- knyga, kuriai rankraštį baijus Rusijoje suirutei, tai lie- kaP°.ia
lietuvių batųjiono gia ruošti advokatas Linkevi
Įsigykite šį puikų Elektr.
tuviai Sibire 1918 ir 1919 nie.]kanninkus ir 3 kareivius. Tai čius (buvęs bataliono vadas).
tais buvo net dviem kariškais. *r buvo tikroji lietuvių Ool: Gruodžio 9 dienų Kaune Vy*
DULKIŲ VALYTUVĄ
tauto
bažnyčioje
bus
atlaiky

frontais atskirti nuo savo tėSibire. Atėjusi netltlkuę
(karpetoms), kuris dabar
žemių... O tuo tarpu apie 12 naktį buvę batalione apie 30j....................... .................................

DOVANAI

| reguliari bolševikų kariuome|nė ir Rogovo banditų kelioliLet ii čia jie kų galėdami,
sušaudė, o lietuvių batali
darė savo gimtosios šalies iš onų nusivedė į Krasnojarsku.

vvn(-,s

tos gedulo pamaldos už žuvu
sius bataliono
karius, o vakav
re uždėtas vainikas ant pa
minklo žuvusioms už Lietuvos

parsiduoda už stebėtinai

mažų kainą.

Bet lietuviai Sibire
greit
suprato, kad rezoliucijomis
bei reikalavimais Lietuvai Lai
svčs neatgausi. Kad po visų
^karo metų kančių mūsų tėvy
nei dar teks ginklu ginti savo
Laisvę. Todėl jau 1918 metais
pradėjo organizuoti Sibire,
Novonikolajevske, lietuvių Vy
tauto Didžiojo vardo batalio
ną. Į batalioną greitai susira
do apie 400 karių ir apie 20
karininkų. Keistai ir giliai įspūdingai skambėjo lietuviška
kariška komanda ir karių Sau-

ARCH-MOND
Realisdc
Permanent Wave
with Ringlet ends
Reguliarė

vertė $3.50

Finger Wav®
Trim ............
Fri. — Sat. 45c

DABAR
TIKTAI

’l

MARCET.........
MANIČURE.............

5Oc

78

Su šiuo pagarsinimu

AROH - MOND BKAUTT SHOP
<174 Archer Av. prie Richmond; vai nuo 9 AJt iki 9 P.M
-

....................... ................ ........... .................................

LINKSMŲ KALĖDŲ.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank
ASHLAND AVENUE PRIE 47-tos GATV., CHICAGO

BANKTNINKAVIMO VALANDOS
Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet.

KALĖDOS LIETUVOJE
kaina
Artinas KALĖDOS. Lietuvoj jos labai gražios,
įspūdingos. Laukia jūsų giminės ir senieji draugai,
ka i bendrai praleisti šią brangią šventę. Dienraščio
“Draugo” laivakorčių agentūra rengia kalėdines eks
kursijas, su kuriomis važiuoti bus vienas malonumas.
Pagalios žiemos metu ypatingai yra įdomu lankytis
Lietuvos miestuose ir stebėti lietuvių kultūrinį vei
kimą.

IR GAUKITE DYKAI

Šį $17.00 vertės elektrik.
valytuvą (Su ji o galite

išvalyti Parlor Setus, lan
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
lipina visus kelionei reikalingus dokumentus ir |>ar• luoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
•aivų. Rašykite arba atvažiuokite.

gų užlaidas, automobilių
sėdynes ir ką tik panorė

site)
šie valytuvai yra
vėliausios mados su
visais pagerinimais.
Jie jums padės už
laikyti namus šva
roje.
SIS BARGENA3 NEILGAM — PASINAUDOKITE!

Sbampoo
Color Rinse ..

Keletas savaičių teliko Kalė
dotus. Jums pridera sutvarkyti
jūsų pinigų siuntimą giminėms
kiek galima greičiau.
Mūsų pinigų persinutimo kainos ant kablegrainų, ra
diogramų, telegramų ir liauka draftų vra žemos. Varto
kite DROVERS PATARNAVIMĄ, kad užtikrinus jūsų
giminėms.

$AA50

Kar. Pabrėža ir Petr. Linke

Šiemet gruodžio 9 dienų su
vičius.
line Vilniumi reikalavimus ir e*na
metų nuo č'eremuskilas rezoliucijas, trimis kalbo- no baisiųjų žudynių. Buvę Si-J Šia proga generolas Nagemis (lietuvių, prancūzų ir an- bire lietuvių veikėjai lapkri-jvičius ruošias išleisti atsišauglų) išsiuntinėjo viso pašau- <v,’°
dieną susirinkę nutarė kimų, kad ir kituose kraštuolio valstybių užsienių reikalų Lietuvos garbingų karių iki- se ar miestuose ką nuveikę
ministerijoms ir taikos konfe- ^tį ir lietuvių veikimų Sibire lietiniai, siųstų eksponatus
rencijos delegacijoms Paryžių- paminėti. Vytauto Didžiojo muziejui. Tas atsišaukimas neje. Teikė Kolčako valdžiai me- Muziejuje, gener. Nagevičiaus trukus bus paskelbtas ir Amemorandumus __ pripažinti Lie maloniu sutikimu, prie karo likos lietiniams.
Tsb.
tuvos pilietybę. Susikūręs To-'- ‘-T
mske (’entralinis Sibiro Lie
tuvių Biuras daug ir drąsiai
SPECIALIAI
dirbo gelbėdamas mūsų karo
tremtinius iš rusų tarpusaviu
KALĖDOMS
žudynių.

STI GIMINĖMS LIETUVOJ

Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

laisvinimui. Taip, 1919 meti) Čia kiek palaikę, batalionų bo-Laisvę. Sienis nutarimams įvy
sausio 5-7 dienų įvykęs Irkut- Į j&evikai nuginklavo ir jo ka- kinti išrinkta komisija: pulk
fko Sibiro lietuvių kongresas^
Wo.
Kaz. Novakas, Ant. Bružas,

priėmė rezoliucijas — Lietu-'
vai nepriklausomybės su soe-

SIŲSKIT SAVO PINIGUS ANR

Roosevelt Furniture Co
INCORPORATED
(įpėdiniai City Furniture Co.)
M. P. J0VARAUSKA8 IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY 8760

J

šeštadieni.'

b R A U G A S

gruodžio 8, 1934
---- ..-g1 — —~

rauskas šaukia “Juozai” ir nių, lovų, mntrasų, springsų ir
ateina Juozas Poška, jaunasI Įvairių kilų dalykų staaų.
“Draugo” bendradarbis ir L.
Dar kiek pasikalbėjus su p.
Vyčių
Chic.
apskr.
pirm.,
kuPrasidedant advento laikui, kaltųjį Prasidėjimų, veltui žve“Draugo” Kalėdiniam numeriui, kuris išeis SEKASI LIETUVIŲ BIZ | ris darbuojasi Hoosevelt Fur- Bertuliu, apleidau šių krautu
NIO ĮSTAIGAI
i vę linksmoj nuotaikoj. Mat.
šviesos ir gyvybės gimdžiau- Igtų j to apostato raštus,
pirmadienį, gruodžio 25 d., žymiai padidinąs,
j niture kompanijoj. Jovarauskur nesidžiaugti, matant, kad
tieji dangiški spinduliai kliu-i Kai šiandien, mes, nušalė
kui nuėjus patarnauti koštupaskirti
kiekvienai
kolonijai
agentai
palinkti
tam
i
Neseniai
“
Drauge
”
užtikau
j ir kitai grynai lietuviškai bita ant Marijos altoriaus. Nc-jčdiui, dangop žvelgsime j Ne
} meriums, Poška užsivedė mai
straipsneli
“
Jauno
Biznio
JĮ znio įstaigai sekasi.
kaltojo Prasidėjimo jKiveiks- įkalini Pradėtųjų, Nekuleiausių leidiniui sveikinimų.
1 „taiga llujojn". Skaitau toallt a,,tr0 uukS‘"’ kur «“•
las, nušviestas žvakių ir avie- ir Skaisčiausių Marijų, gėda
Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo svei i liau ir randu, kad ta jaunoji i ^us* Hoosevelt rakandų klausų, mūsų žvilgsnį iš šios šul: ir nuliūdimas apima mus. Nes
kinimą priduoti skirtam agentui arba tiesiog pa- įstaiga tai Hoosevelt urnt- tuvės nuosavoji parlor setųį PLATINKITE “DRAUGĄ”
tos, tamsios žemės, pakelia į. Marija visada buvo be nuode-1 .
. .
„
,
i
dangų, amžinojo gyvenimo
l n>«, buvo tyra, skaisti, ne-1 Siųsti Į Draugų . SlO nutneno blIS ekstra daug tme Co., Ine., 23111 W. lioose. I <l"bluvv kai močiau savo aĮDOMŪS JUDAMIEJI
1 jau tikėti, kad turi nuosavų
Hd.
Beskaitant
atsimenu,
PAVEIKSLAI!
radizų. uieviškaaios malones, kaita, o mes esame nuo pat i kopijų spausdinama. Ratos pagarsinimų ir svei-!vtlt
ddirbtuvę
kai
mačiau
savo
j kad kelis kartus girdėjau aPamatykite
sviesa ir šilima perima tani- pradžios gimę pirmpradėje nuo Linimil pasilieka VOS paČlOS.
|pie šių kraudive įvairiose kal-.p<i,nis vitnus tld,lio>ut’kitusĮAV^
siausias širdis. Dėl to ir pats dėmėje. Marija yra vien švie' *
Sekantieji agentai pradės rinkti sveikinimus bose. Buvau girdėjęs apie jų; ap»u’.šant parlor setus. ĮApart ,oV<^s
save pakreipk į Nekalčiausios sa ir spinduliai, o mumyse
ivįsaįp
šios dirbtuvės, visas antras
APSIREIŠKI
Marijos šviesų. Marijos pasl-įglūdi tamsuma ir nusimini- pitmadienį, gruodžio 10 d.
Vieną dienų, b •važiuodamas ’ ank;tas PiIlias yalgomųjų karodymas Atpirkimo nuopcl- nias. Draikų Bažnyčioje, Ma
Kolonijų agentai sekantieji*
MO VIETĄ
Hoosevelt Hd., pamačiau iška 1 mliarių setų. Kur meti ak’,
nuose neklaidingai apreiškia rija via vadinama Panagia,
Marquette Park — S. Staniulis
-LIURDĄ
lba — “Hoosevelt Furnitūra ten matytis visokie namams
išganymo atėjimų.
kas reiškia — visų. šventa, ar-į
reikalingi
rakandai.
Brighton Park - P. Gubi.sta
Co.“ Prieinu ir matau kita
Atėję į šiuos paveikslus paL .
,
iit ba kilnus pavyzdis, kurį visi!
l
/klausiau
Poskos
kaip
ta:
,
na
tyaite tų garsųjį visame jiakaišą priešais duris, ant kut linine stengts sekti. Be to,!
Aštuoniolikta - P. Varakufis
tarė šiuos reikšmingus ir ga
lūtų,
kad
garsina
pečius,
kau
j
šaulyje
Prancūzijos miestų
I rios rašo “Lietuviška Krau
Marija via Motina, kuri mus,
Town o£ Lake - L. Labanauskas
liuoleumus ir
ir kitus da- kdURDĄ, kur 18.,8 melais
lingus žodžius: “Jei yra tie
įiivū“
rus, liuoleumus
užtaria
Dievo Sosto akivaiz
Svene. Panelė apsireiškė Sv.
sa (kad Marijos kūnas ir Jė
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas ir Išorinė išvaizda graži. I)i-|^kus’ ° a* -i’- niekui dai ne Bernadetai. Tenai suvažiuoja
doje, mums rodydama savo!
zauss kūnas yra vienas), iv, ( pat I I iivd I I) < ■>! I t lt i »• ItKil Ii,
deli langai iš abiejų pusių du-1 mačiau, .lis mane nuvtddė į! iš viso pasaulio ligoniai nepaNorth Side - A. Bacevičius
gailestingumų ir meilę.
nežiūrint to, kad Švenč. Parų/ir juose sudėti visokie p ...J mažesnę, atskirų krautuvę ša-j gydomomis ligomis sergantie-,
„
.. . ..
.
.
i Iš amžinybės garbingos kaBridgeport
A,
Gilienė
•
bnld-ii n-iiti-im- įeinu • | le didžiosios. Čionai radome ir i j*’ kad gautĮ stebuklingų per
nele Marija butų gimusi nuo
ralystės, Marija į mus ištie-i
West Side - Br. Vladas Cibulskis
dėmėje, Jėzui būtų amžinas
vidų. Balmndų. rakandų: Ei- j 'Mituli. Bertulis tuo laiku pn-Į dym?
šia savo maloningas rankas, Į
pažeminimas taip artimai sižiūrėjo dirbimų “cusliionų”, į Be to lar pamatysite:
Roseland - M. Pavilonis
lės visokiausių rakamai.
kad mus ĮHiimti ir vesti į am
įsijungti su kūnu, kurs būtų
kurie vartojami parlor seluo-Į 1) Istoriškus paveikslus iš
West Pullman - K, Raila
žinųjų laimę, kur, būdami nu
Mane pasitinka M. Jova- se Išvadžiojo mane po šia .Lietuvos,
apsunkintas nuodėmės kalte, |
skaistinti, galėsime amžinai
rauskas, vienas iš savininkų, mažesna krautuve išrodinėti!,.2) Darįaus ir GĮr®no išs£jSouth Chicago - K. Gaubis
netyru indu, šėtono valdiniu”.i
v. •
dimo ir žuvimo vietą, — Sot
i džiaugtis ir garbinti: “Aš dikurį pažinau tuojaus, m s bu inau dideli pėdų,
Cicero
V,
Šemetulskis
l.autij.
ledail
dino to,ska
Šv. Jonas, musų Išganytojo ,p.Įįi(į džiaugsiuos V iešpatyje,
vau kilis kart matęs atvaiz
i 3) Pasaulinę Parodą. (Worlds
Melrose Park ~ O, Švilpai įskienė
pirmtakas, malonės stebuklu į,.
sįt.|a džiaugsis mano
dą “Drauge”. M. JovarausFair),
buvo nutyrintas iš pirmpradės |>ievuje... Aš garbinsiu Tave,
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvida.* kas mane išvadžiojo po did
4) Komedija, kur dalyvauja
KVIEČIAME ATIDA
nuodėmės net prieš savo gi-1 Viešpatie, nes Tu ruiuo išga
,
Charlie
Chaplin.
žiulę
krautuvę,
aiškindamas
air L. Labanauskas
RYTI
ČEKI
V
liamų. O Marija, \ iespalies | nei. ir neleidai, kad mano prie
Paveikslus rodys A. PELADMINISTRACIJA pie šį bei tą. Paskui nusive
SĄSKAITAS
Motina, malonės dar didesniujšai juoktųsi iš manęs”.
DŽIUS
sekančiose vietose:
dė mane į kitą krautuvės šo
Balansas
turi
būti
Nedėliojo, gruodžio 9 d., par.
stebuklu buvo pradėta be pLMatijai mus gelbstant gali-*
ne mažiau $109.
J
.pragariško žalėm :.vlys, tai y no asmenyje mus visus pave ną, kur yra paskirta vieta ra
Įšalėję,
Girardville, Pa.
rniprades nuodėmės. Dievo ngu savo užtarymu, nepamirš-Į ra gimtoji nuodėmė, Marijos j dė .Marijos globai. Kokia tai H*.i° issiiinkimui. Jis man i —
BARAN RUS- 1 )R A P GIŠK A S i Subatoje, gruodžio 15 d.
Sūnus, aprinkęs Marijų už sa-* Rime šiandien atsiliepti į Da-!
Kun. Ežerskio parap. salėje,
TVIRTAS
1 laini" turėti tokią šventą. f; aiškino apie radijo rinkim,
vo Motinų, galėjo Jai tarti: į ugiškųjį Tėvu:
į nepasieks.
.
Wilkes-Barre,
Pa.
kių nekaltų motina. Taigi.
Xa> ir aS "eišken iau.
Į
Nedėlioję,
gruodžio
16 d.,
“Jaunų mergaičių yra be skai“Dieve, kurs per Nekaltai, Gi kilosi? vietose .Šventame šiandien, gruodžio S dienų, ku- Hradejau sukinėti guzikueius
HALSTED E1CHAHGE par. salėje, Kingston, Pa.
tliaus. O viena mano balanilė- Pralietųjų Marijų prirengei ve į Rašte ramiame šiuos gražius
Vaikams 10c.
rioje Bažnyčia iškilmingai ap-|ivairiV ’adijo priimtuvų. IŠNATIONAL BANK Įžanga 25c
lė, mano tobuloji; ji yra vie-jrtų gyvenimo vietų savo Sn-, žodžius: “Kaip lelija taip ervaikščioja Nekalto Prasidėji- klausęs kuone visų išdirbvs- Halstcd St. ir J9th PI. Visur pradžia 7:00 vai. vak.
na savo motinai, rinktinė sa-'nui, maldaujame Tavęs, kai 'skėčių, taip mano draugė tarp
i Užsisakant šiuos judamuo
mo šventę, nueikim į bažnytė- jnusipirkau vienų, kuris j
Narys FEPERAL
vo
liudytojai” (Giesm. Vf,; ]N*rinatydaiiius Tavo Sūnaus Adonio dukterų.” (Cant. C. TT,
sius paveikslus reikia mtiesuoINSCRANCE KORPORACIJOS
lę ir kartu su visais tikinčiai-],,,an kibiausiai patko.
ti: A. Peldžius, 7035 S. Fair7-8). “Visa tu graži, mano'mirtį, Tu Jų užlaikei nuo kie-‘ 2), arba: “Kas tai yra, kur;
: field avė., Chicago. III.
siais pagarbinkime Marijų, ku I Klausiu Jovarausko kur an-į
prieteb', ir dėmės nėra tavy-Į kvieno sutepimo, taip put leisk i išeina kaip Aušra pasikelianti.
ii is pi iezastie.- savo N« l-.alt >
j-avininkas, Bertulis. Ji.č
je” (Ibid. IV, 7). “Kaip le . mums, kad per Marijos užla- graži, kaip mėnuo, išrinkta
LIETUVIAI DAKTARAI:
Prasidėjimo
yra
mūsų
pasigi
.................
‘ i man atsako, kad tuoj galėsiu AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
lija tari, erškėčių, taip mano'rymų, būtume nuskaistinti, ir kaip saulė,” (ibid VI, 9). Ar
įėjimas, \ iltis n .sgunymas. | jr au juo pasimatyti. Buvo b?-j --------------- ——
... — .
,
prietelė tari, dukterų” (Ibid. ateitume pas Tave į Tavo da- ba vėl: “Visu graži ,esi mano
I Office 1‘hone
Kės. and Office
V' V', vedęs mane , viršų, kuomet, TwL CANtt* 0237
n, 2).
I ngiškųjų karalystę su Tavimi drauge, ir sutepimo tavyje ;
* .
Į
llCH l’iiospu i nn.*>» PUOsprat 1028 2350 So. Iieuvitt St
CANAIi 0708
įėjo keli koslumeriai. J o va-1
amžinai gyventi ir Tave am-1 nėra,’* (ibid IV, 7). Visi tie!
Kryžius, ant kurio
j išsireiškimai pagal Šventųjų i B1ZMEBIAT. GAUSINK)
vėliau matė savo Sūnų mirš žinai garbinti”.
Kun. Pr. J. Vg-tnkąit.is j Tėvu aiškinimų, vien Marijai !
TĘS “DRAUGE
8KA ITYKITE IR T? ATI8
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
tant, ir j,o kuriuo Ji kentėjo
PHYSICIAM and KURGEON
IH2I SOUTH HALSTED STKEET
—--------------------------------------- j tepritinka, nes ji viena iš A- į
kaitų su Jėzumi, mūsų Atpir..._____
.
2403 W. 63rd St., Chicago
Itrridrnclja 6600 So. Ai-tcslan Avė.
AKIŲ GYDYTOJAI
kėju, tuo pačiu Ji yra bendrau |5VC* P’
NEKAL- '■ domo vaikų per savo Nekaltų
LIETUVIAI DAKTARAI
OFFICE HOURSr
Valandos, 11 ryto Iki 3 popiet
TAS
PRASIDĖJIMAS
Prasidėjimų
buvo
visa
graži,
1 to 4 and 7 to 9 P. M.
janti Atpirkėja, ir davė gai6 Iki 8 v. vakare
Sunday tiy Appolnlinenl
neturinti sutepimo, šviesi kaip
Tel. LAFaystte 7850
vinančių šviesų nuo pat savo
i
* . ’
* I
(Tęsinys nuo 2 pusk)
mėnuo, žvilganti kaip saulė,'
pirmutinio žemiškojo esimo.
DR. STRIKOL’IS
Dangiškasis Tėvas iš anksto pragariškų žaltį, ištaręs šiuo- skaisti kaip lelija,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
OTDYTOJAS Ir CHIRUnOAfl
malonius ir džiaugsmingus žo
Tcl . CANal 6122
priėmė Jėzaus Kristaus mirMarija per savo Nekaltų
DENTISTAS
džius: ,4Aš padalysiu neprie
4140 Archer Avenue
4645 So. Ashland Avė.
DR. VAITUSH, OPT.
. ties nuopelnus, ir ĮH*r juos pa
į Prasidėjimų tapo taip išaukš
Vai.: 1—4 Ir 7—9 vai. vukara
2201 W. Cermak Road
OFISO VALANDOS:
telystę tarp tavęs ir tarp mo-į
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
šventė Atpirkėjo Motnų pir
tinta, taip visų mylima, kad
(Kainpaa bcavltt St.)
LIETUVIS
Res. 2136 W. 24th St.
. teįiškės, tarp tavo ainijos
OFTO.METK1CA1J.Y AKIU
Nedėltomia parai nutarti
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
ma negu nuodėmė galėjo Jos
žmogaus širdis nejučiomis kySPKCIALISTAS
Tcl. CANal 0400
Oflao tclcr. BOLIevard 7820
jos ainijos: ji sutrins tavo gal-į
Prtenrvlna «Ic1ų Iternptni^. kuri*
Nuo 1 iki 8 vakaro
sielų puveldėti. Jos tvėrimas
*,! la prie jos. Net žodžiai negali •etl priežaatiml (alro* *kaudėjimo
Namų Tel. PROspcct 1030
vų, o tu tykosi jos kulnies
Rvalglmo akių aptemimo, nervuotuScrodoj
pagal sutarti
j išreikšti jos gražumų, kilnu- ;no. skaudama aklų karftj, aUtalnc Ofiso: Tcl. LAFayctte 4017
ir pušventiinus buvo staigus,
Tel. BOCLevard 7042
i (Gen. llf, 15). Įsitėmyk čia,
ir toliregysta Priren Rea.: Tel. HE.MIock 6286
mų. Marija, būdama Atpirkę trumparegyste
lygiui, kaip Adomo rojuje
gi‘a teisingai akinius. Visuose atsltl
’ll'iešpats Dievas nepasakė vėl-[ .
Tel. CARal 6122
egzaminąvlmas daromas su
jo motina, yra ir visų atpirk Ūmuose
Toks yra Katalikų Bažnyčios
elektra, parodantys masinusias kist
niui: o tu įgelsi, bet tiktai
DENTISTAS
daa. HpeclalA atyda atkreipiama
'
tųjų motina. Pats Išganytoja.;, mokyklos
mokymas nuo pat piadžios.
valkus Kreivos akys iiitykosi, nes norėjo visai žmo- tu i rdu iiiji < si iii t^rvvisiiK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.
i<t tMisonfios. V&ie,ndon nuo 10 iki M v.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM
4142 ARCHER AVĖ.
Kuomet, prieš septynias de- nių giminei apreikšti, kad numanias am Kryžiaus, hi . jo- nedėtoj nuo 10 iki u. Daugely at-

Nekaltai Pradėtoji Marija

KALĖDINIEMS SVEIKINIMAMS
PASKIRI I AGENTAI

į

Labas

DANFI

DH. P. Z. ZALATORiS

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

šimt metų, tų Bažnyčios mo
kymų Popiežius Pijrs IX iš
kilmingai pa.-kelbė tikėjimo do Į
ginų, daugelis iš Bažnyčios 1
priešų kalbėjo ir rašė, kad |
»
praneša
atsirado “nauja dogma”. Tuip į Atmaina ofisų valandose.
pareikšti, buvo didelis jų ig-i
Dabar valandos šiokios:
I
jioraneijos parodymas.
Tik
žiūrėkime, kų sako net pats
Martynas Liuteris apie Mūri 2403 WEST 63rd STREET Į
jų: “Mes negalėtume tarti f Rampas IVestern ir G3rd St.
“paluimintu”, jei Marijų ka-' Telefonas PROspcct 1133
da nors butų buvus po pra-! Pnnedėlio, Utaminko, Ketverkeikūnu. Tai
v.-n lik... B» Ir
v»k?™» «■>«
7 iki 9 vai.
ir teisinga, kad Ji buvo nuo i
nuodėmės užlaikyta, iš kuries:
Kristus turėjo imti kūną, kurs Į
2 E. 103rd PLACE
nugalėjo kiekvienų nuodėmę. Į
]4ėl to vieno bis tikini palai-Į Kumpas State ir 103rd PI.
miniu., km., vrn !»• nuo* ' TeMon“ ™IJn.ai. 69M
,,
, . ...
Seredomis iki 9 vak.
mes.
Ilgi, tie, kurie drįslll
visa diena iki 9 v.v.
pažeminti Dievo Motinos No- i Kas popietų nuo 3 iki 6,

ADVOKATAS
J. P. WAITGHES

MAROUETTE PK. OFISE:

ROSELANDO-OFISE:

altikimų akys atltaisomoe l>c akinių.
.1 Kalnde pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ
Phone Boulevard 7589

Tcl. LAFayctte 3OŪ7

DR. A. RAČIUS
X—SPINDULIAI

25 METŲ PRITYRIMO

3051 West 43rd Str.

Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių.

(Prie Archer A ve. netoli Kędai'c)
Valandom: nuo 2 Iki 8 voL vakaro
Hcredomln Ir nedMIomla pagal
eutarŲ
Oflao Tel.: LAFayette SfiSO
Res. Tel.: VIRglnla nr,69

DR. P. ATKOČIŪNAS J
DENTI8TA8
1416 NO. 46th CT., CICERO, ILL. 1

DR. S. BIEŽIS

2201 W. Cermak Road
▼alando? 1—8 Ir 7—8 vak.

DR. JOHN SMETANA

8147 NO. HAIZiTED NT., CHICAGO
Paned. Serad. Ir Bubat. 8—9 vai.

DR. A. J. JAVOiš

Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 8 Ikt s popiet, 7 Iki 9 vak.
OPTOMETRISTAS
Nedėlioję pagal sutarti
1801 S. ASHLAND AVFNUfc
Platt Bldg., kamp. 18 st.
orrice Tel. REPnhllc 7««6
Office Phone
Rea. Phone
2 aukštas
Rea. Tel. GROvehUI 0617
. TRIanglc 0014
ENGIx-»ood 6011
7017 H. FAIRFIFLD AVĖ.
Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki
! 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8
3439 W. MARQI ETTE ROAD
vai. vakaro. Nedėliomis nėra
7850 So. Halsted Street
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
skirtų valandų. Room 8.
ROOM 210
Y«X 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 3-18 ryto'.
4113 ARCHER AVENUE
Kampas Franclaco Avė.

DR. A. R. McCRADIE

DR. J. J. SIMONAITIS

I

rhonc Ganai 0323

REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas RKPublIc 7866

Utar.. Kctv. Ir PAtn. 10—8 vai.

Naktimis Tel. CANal 0403

DENTI8TA8
X - R A Y

Vai . 3-4 ir T-9 vai. vakaro

DR. C. Z. VEZEL’IS
arti 47th 8treet

Ofiso valandoe: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijom Ofleae: 2656 W. 6P»h bt
Valandos: 10-12 ir 8-8 vai. vak.
Seredomls Ir Nedaliomis pagal nutarti 1

Dienoms Tel. LAFayctte &7O3

DR. V. E. SIEDLtNSKIS
O A 8

gR. G. I. BLOŽIS

Haredomls Ir Ned6liomta pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. J. J. KOWARSKAS

NcdėU^J siuitai ua

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. YIRdnla 0036
Ofiso vai.: 8-—4 Ir t—8 p. m.
Nedaliomis pagal eutartj

Yat; nuo 9 Iki S vakare
Heredoj pagal autarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141
Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
Tcl. Oflao BOULevard 6311—14
Rez. VlCtory 3343

DR. A, J. BERTASH
Oflao vai. nuo 1-8; nuo 8:86-8:80

756 W. 35th Street

{VAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
> lubos
CHICAGO. ILL
OFIHO VALANDOS:
Nuo 1h Iki 12 vai. ryte. nuo 8 Iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 v»U
vakaro. Nedėliomis nuo 16 Iki 19
valandai diena

racionas MTDway »**O

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. VARds 0664
Rea.: Tel. FLAza 34OO
Valandoz:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 Ir 7-8 v. v.
Nedėtd'enlaH nuo 10 Iki lt diena

D R A U G A S

Šeštadienis, gruodžio 8, 1934

UlULItUu blIlIUv

40 VALANDŲ ATLAIDA!

Raginu visus šios kolonijos , šelpimo vargšų Kalėdų šven- į
“ uPylinkėti lietuvius, ypač tėse. likietai oo 2oc. Be to,
katalikus, pasinaudoti gausių dar bus ir durų dovana
Dievo malonių proga. Dabar'
Labdarys(

^ĮJĮ|P|||§£ PARTY SENEIIIIIIAIIIII
LIĮI NAMUI
puLLMAN _ Lu.

)ia advento laikas,
atgai-j |;ait,jos jau vįsuį netoli. Lie bdaringos Sų-gos 10 kuopa relos laikus. Tik tie gali tikrai'i tavoj mūsų gimines laukia Ingiu surprise palty dėl fun-

wi sekmadieni per sumų l>ievo malones pelnyti, urie *ulo tt,nerikiečių dovanų, Ge- damento senelių namui, Lab(10:30 v.) šv. Antano bažnv-vm liuosi nuo mirtinos nuo-. .
. ,
\
'
....... I
.
... liausiu dovana — Draugas darybės ūky.
cioje 40 vai. atlaidai, — lai- dėmės. Tik tie gali būti tik-1 metams. O jei kurie neišsigaPramoga bus gruodžio 2!) <1.,
kas gausių Dievo malonių.
rai naudingi sau, savo artimui li, tai nors “Draugo” kalen parap. svet., 7 vai. vakare. ĮPi„na.lie»| ir antradienį Sv. ir savo tėvynei, kurie »>«»» ,,oriŲ nupirltę pasiųskite. At- žangu $1.(10.
Mišios liras,.Ina 5 valandų ry^tikrai myli, kuria laikos,
roj„ viaai „,aža dovalM> ,)at, Į komisijų įeina: A. Žitkevilo, ^skatinės (suma) 10 va- vo ir Bažnyčios įsakymų. J
kasl|iv„,(
7.ius> Z. Gedvilas, Ad. šliužas,
landa.
Cieeros lietuviai katalikai . ,
. . .,
1 K. Raila,’ Gudžiūnienė, Peredžvelgs j tų jūsų dovanų.
Vakarais pirmadienio ir an- visuomet mokėjo (įasinaudoti
nienė, ir Šliužienė. Žitkevičius i
Cieeros miestelio valdinintradienio iškilmingi mišparai Dievo malonėmis. Turiu tikros
labai rūpinasi, kad svečiai bū-1
vilties, kad ypač šįmet, .Jubi-: kai, ištiktųjų, pradėjo ekono7:31) vai
tų j/uivuniuii.
patenkinti. »-»<AU
Jau visi
žino į1
.
.
I
.w,
•
.
Viri ftlllVJ)
valandų popiet per atlai- liejaus Metais, dar labiau nau miškai miesteli tvarkyti. Atj<ur Žitkevičius darbuoja-*
svečiai yra gerai pri '
t us bus Šv. Ražanėiaus pa- dosis. Jeigu būtų tokių, kurie•! leido 39 darbininkus. Sako, į
nulaidos ir mųstymai apie Šv. kurios jau labai seniai buvo, sutaupysiu keliolikų tūkstan- | j^lianiį •
išpažinties, prašau nesibijoti ir.čių dolerių. Namų savininkams
Sakramentų.
Nepraleiskime (uogos, nes
Rap.
Išpažinčių bus klausoma se- dabar eiti. Mes jums padėsi bus mažesni taksai?
tokio linksmaus vakaro dar
kniadienio ir pirmadienio va- me atlikti gerų išpažintį. Su~~
'niekur nebuvo: valgysime, geGruodžio 2 d. Sv. Antano! •
i •
•ir dainuosime,
. •
karais, taip pat lytais nuo sitaikius su Dievu bus dau
■•sinie, »šoksime
6:39 iki kol bus einančių.
. lengviau gyveninio krvželius draugijos įvyko priešmetinis sykiu ir labdaringų darbų at-i
Pirmadienį kunigai išpažin-i nešti ir vilties turėti išėjimui susirinkimas, kuris buvo skai- liksime.
! tlingas. Sv. Antano draugija
čių pradės klausyti nuo 3 vai.
var£ONorintieji tikietų, pašaukite;
popiet. Raginu ypač mokyklų! Melskimės vieni už kitus; yra didžiausia Ciceroje dr-ja. PuII man 5805.
pradžios ir aukšt. mokinius eit .....
.
"z nusidėjėlių atat-1 Iš raportų pasirodė, kari pa
Melskimės
už
Širdingai užprašome Cliicaišpažinties, ka.l „„tradienio'^vertimų. "Dievuje galiu vis- šlami,4,1 laiku ligonių Imvo gos ir apylinkių lietuvius!
rytų visi galėtumei priimti Šv., k« ~
•’>»
stiprina”. 2. Draugija jais rūpinosi ir paKomisija
—
“O šaljMis išmokėjo.
,
—
sako
Šv.
Paulius,
Koniunijų.
Atsilankęs kleb. kun. 11. J.
be Jo nieko”.
’asaulyje vargus ir prieš- Vaičūnas dėkojo draugijai už
pauilos didės tol, kol žmonija pasidarbavimų šių metų pik
Budriko radio iš stoties i
nike ir bazare.
negrįš prie 1 )ievo.
Ateinančiais metais draugi- ' WCF L, ar W9XAA trumpa j
Dabar ciceriečianis yra gera
ja nutarė surengti du vaka-?,a,1&’a’ ryt°J (sekmadieny) pro'
proga giįšti prie Dievo.
PIRKITE DABAR, GERAI i
rus: vienų parapijos naudai, gminas bus įvairus, gražus,1
Kun. H. J. Va čūnas.
SUVYNIOKITE, GERAI
Klebonas kuris turės įvykti tuojau (>o Įdomus. Žymūs dainininkai ir1
SURIŠKITE, AIŠKIAI
Velykų, o kitų draugijos la kalbėtojai, Makalų šeimyna!
ADRESUOKITE
bui: tai bus, kaip ir visuomet, daug juoko padarys. Progra- ’
NEPAMIRŠKITE
Parcel post rata ant siunti-j
metinė vakarienė. Be to drau mas tęsis visų valandų — nuid
nių Į Lietuvą yra 14 centų už!
Gruodžio 23 d., Labdarių 3 gija nutarė “išleisti manifes pirmos iki antrai valandai po
svarų ar dalį svaro. Negalikuopa rengia šaunų vakarų, tų” tiems, kurie dar nepri piet.
ina pasakyti tikrai, kada siu-Į
Daug laiškų gauna Bud ri
....
.
. .
, parap. svet. Artstai bus
iš klauso prie draugijos. Per autiniai Ims pristatyti tintos,;XT
c„ .
........
,
..
1 . .. .
’INorth Side — Maskolaičiai su teinančius metus nauji nariai kas net iš tolimiausių kraškuriems lie yra siunčiami, nes1
.. .
, . , .
. .
.
. (PUVO grupe, veikalas bus su bus priimami į draugijų už tų, kadangi \VCFL eina ir ant
kai kuriose vietose muitu i- ,
.
tostas dar pirmų kartų Cice- vienų dolerį įstojimo iki 40 trumpųjų bangų, pasiekianti i
statai juos kiek laiko sulaiko.
roj “Mes Lietuvaitės”. Mas-1 m. amžiaus. Senesnio amž. ka visą Ameriką. Tie, kurie turi
Dėl to, visi dovanu siuntiniai.
....
. . , ... .. . .. kola/ių vardas jau siuliai ži-'ndidatai turės mokėti pagal naujus radio 'aparatus, gali j
.
.
" i noinas Ciceroj. Kada tik na- konstituciją, Taigi ateinan- girdėti iš visur. Vienas iš K a-Į
kuoanksčiuuaia.
• , su perstatymu,
. .
* • visiems
• •
ibus gera mulos klausia knygos lietuvių j
,
<v
.
.
, . !I sirodo
nieką- ' eiais metais
Laiškus ii atv iiukit- n.ikia (|0R publikos neužvilia. Cice-! pn>gn įsirašyti į Šv. Antano kalboje apie vištų auginimą. į
pasiusti Lietuvon nevėliau
Kitas iš Michigan klausia
, ...... „ •
< ■ neriai tik ir laukia jų atva draugiją.
gruodžio 12 d., 19.54. Primos- v. .
Buvo skaityta apie tuzinas kaip bites auginti. Kitas, net
’
ziuojant su perstatymu.
tus Kalėdų siuntinius reikia i
Valdyba ir visi nariai dir- Į laiškų - kvietimų. Visų neini iš Texas, reikalauja (laržininpasiųsti tuojau, kad iš\tn„us
(jai,gįau
pa. j nėšiu, tik vieną, svarbiausi, kystės knygos. Visiems tokiepaštu užsikimšimą per sun- , •
,, ,
. *
*
1
.
.
T , ,
. darius. Mat, norima per La kvietimą į Marijonų Kol. Rė-,ms klausėjams patarimai būkiausi periodą. Del platesnių
ledų šventes daugiau pašal mėjų 9 seimų, kuris įvyks na duoti laiškais.
informacijų nueikite Foreign
Nuo dabar iki Kalėdų, bizpos vargšams, bedaliams sutei- gruodžio 9 d., Aušros Vartų
Section, Ncw Post Office, a- ktJ Atsi|an|<(, j va|-ara gma-Į parapijos svetainėj. Kvietimas | niui žymiai padidėjus, Budribasli 9207, local 18
giai laikų praleisite ir jausi priimtas; išrinkta atstovai ir ko krautuvės būna atdaros
Ernest J. Kruetgen,
kiekvienų vakarą.
tės, kad prisidėjote prie su- paskirta aukų.
Postinaster
Budriko Budio Adoimia-ja
Į naują valdybų ateinantie
ms metams išrinkta pirminin
ku senasis A. Valančius, paDaktaras Sako Kaip
gelb — B Kelpša nut rast
Išvengti SlogŲ

OMMUNITY
PLATE
By thc Ousntity Ditcount Plsn

.

RADIO

SIUSKITE ANKSTI, KAD
EAUTU pfflEš KALĖDAS

DRAUGO KALENDORIA11935
y METAMS GATAVI

Uive a Sėt of

‘P*

___

I

save

$erv*ce f°r

SC

Tarnish-Prool

Chest

P1ECE-BY-P1ECE HHCE.......................... 131.75
VtMir d>ol«« .f • tt or f*-pl«ce irt et Csaaualt*
Įn lt. ■.g.ra, a«w, Black a«4 Ckraaa
Ck««t. Santlc. fe* i, laclagioa 4
Mrt >pee.., 4 tarki, 4 Grilla ar 4laa«r knbn, wftb
O.Luaa Mai.laa, kelia* katelei, 1 k.tt.r kalta '

. 4m-

SAVE *650
34-Pigce SĖT OF
COMMUNITY PLATE

SAVE

54

34-Pi.e.^ SĖT ' OF
TUDOR

PLATE

X J*50
-

7 «5sri&
I19.5O
The Calanial CkaM. Tka tIft "Ska" waata
Sarvic. fer I. Ckalca et
ic« ...
t iaa<aaam, B danart spaaa., S tark., t
Grill. ar dlnnar kalvas— DaLaaa Mala.

TAKE ALU193S TO PAT

2-Diamond Ladies’

WRISTWATCH

Men's Handsome

WRIST.WATCH

IlUl. niM. j ^yrnus Hvelkatos upeciahstas yra paf‘in vnuf
! reiškęs, kad SI nuo*, šios Šalies as-

•j. manicenua, tiri. įost. — men,’yra naI1„Btl
,lifl ,lurOdo,
kad "raktas” ISvcngimui slngij.
yru
A. Kundrotas, kont. rast.
palaikyti atspara, kuri nugali daug
maž pakenčiamai suslrglttu, prie
J. Grigalaitis, iždininku — J. žastį.
NCGA-TONE pasirodė
stebčtinn
Pocius, iždo globėjais — M. tonikų
bfldavojimul Ir palaikymui t
Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “DrauI iiiiiiraii<ln<. t,»i ' atsparos. Jis tiesiai pasiekia nttsllpuLiukas ■■ir
), •
•••11
J’*’
a
•* 11 g«UU«». | ICI- Bjlm organus. Telkia jiems daugiau
go
sieniniai
kalendoriai
iau
atspausdinti
ir
gali
"i
sėju
__
J
GrvbailsktK
rast
Jėgos. Ir Jie rtmeta nuodus, kurie
o
J
r
.o
•
"•
KM. , UI.M. bOna prtpfcurt,m< įvairiu negalit,. I>aik iki riti
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai ___ \|.H. \lsitiil
matui,tvn
OaiKtiailU
Mikolainis.
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvą saviškiams.

laikas jums bflilavoli atspari,.
.J. ,rnku
ncOA-TONE tik trumpi lai-

7 ' l,ar

Valdvbtt
susideda iš ižvmiail
tniutim .ii.iutuu |S|ząuii«ii
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap šiųe veikėjųe Ciceroje. Tikimos,’
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun kad ji ateinančiais metais
daug nuveiks d r-jos labui.

čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 1935 m.
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir
Lietuvoje.

*r ‘«<»yklt stebėtinus rezultatus.
Parduoda ir garantuoja visi aptlekor,
',‘ Pinigai gruitnnmn. jei esą'
nepatenkinti. MSneslo trytmenfas u?

,hol?r»- '•,;n*va

^2.00; 1 menesiui .75c. Pavienis numerisL3c.

i

A. J. J.

3343 So. Hasted Street

,r pa’

Chicago, Illinois

laiko Juo tvarkoj.
Nuo uikletėjlmo Imkit—l’OA-SOL'
— Tdcalų LiuosuotoJ), vidurių 26c.
Ir 60c.

Ketvirtadienio vakare, gruo i ; REUMATIZMAS"
džio 6 <1., paskelbta, kad į-Į
•
SAUSGELE
I
vyks Liaudies Universiteto pn
■ Nraikankykltn navęa skitus- ■
skaitos. Žmonių prisirinko pu _
™ mals.
Reumatizmu,
SnuagSle, B
sėtinai į parapijos mokyklos g Kaulų Gėlimu, arba MėUltin- "
glu — raumenų sunkumu: nea |
naikina kOno gyVisi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti kambaiį. Laukė, laukė iki 9 ■_ akaudCJImal
vybę Ir dažnai ant patalo pa- •
valandos ir nesulaukė prelege ™ guldo
g
CAPSIOO COMPOUND ntoa- "
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei-j
tla lengvai praftaltna vlržnilnfi- |
ntų. Žmonės išsiskirstė nepa
taa tlgaa; mitina Šiandie dausti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai tenkinti. Nebėgai liną bus ti ■B gyb#
Žmonių siunčia padSko- ■
“ nes pasveikt. Kaina 60c. per B'
55c, arba dvi už 11.05.
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų kėtis, kad kitų ketvirtadienį ■ paAtą
Knyga: "SAI.TINIS HVEIKA- ■
augalais gydytis, kaina
jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostu- žmonės sueitų. Gerb. prelegen-1 ■a TOS"
60 centu.
■ i
tai, kurie apsiima važiuoti su
mcriais. Kaip žinoma “Draugas” metama kai paskaitomis, turi neužvilti pu J Justin Kulis ■
nuoja #6.00; pusei metų #3.50; trims meneiiams blikos.
3350 80. HALSTEO 8T.
■
Chicngn, I1L

««■■■■■■■■■■■

■

,

PAMATYKITE NAI JAS HJADIO BI’DBIKD KltAI
TI'VN.IL 2D0 RADIO TI KI KI TI PARDI OTA ŠIOJE
SVAITftJK. KAINOS ŽEMOS: PRASIDEDA NPO
$9,50 ir Al’K*TYN’ I'KNOVAIS IŠMONĖJ IMįAIS. SC KIEKVIENU PIRKINIU DUODAMA DO
VANOS.

3417 So. Halsted Street
W C E L, 970 K„ nedėlioję, Lietuvių Radio

duodamus Biulliko Krautuvei, nuo 1-inoa i
laudui popiet.

,

R

šeštadienis, gruodžio 8, 1934

D R A tf G A S

TĖVU*• MARIJONUv. 8 METUw PROGRESAS

•/ ' « L .•

£ te

Keletas vaizdelių iš Mariau Hills, III., kur šįmet įkurta Tėvų Marijonų Seminarija. Si vieLi
asiliks lietuviams istoriška ir labai brangi, nes čia atidaryta pirmoji Amerikoje lietuvių bev
aikiams Itigh Sehool, čia vėliau atsidarė pirmoji Lietuvių Kolegija, o 1*934 metais atidarv-

Tėvų Marijonų motiniškas namas, Romoje, kur mokinasi Amerikos Provincijos keliolika klierikų. Kun.
Juozapas Vaškas ir kun. Jonas Vosylius šįmet iš- Romos grižo ir jau stojo į darl>ą. Tikimasi, kad kiekvie
nais metais iš Romos grįš po keletą padėti čionai Tikėjimų žmonėse palaikyti ir jį sustiprinti.

Marijonų Kolegijos ir Seminarijos Rėmėjų 8-ta.sis Sei
mas įvyksta rytoj, gruodžio 9 d., 2:00 vai. po pietų,
Aušros Vartų parapijos svetainėje, 2323 W. 23rd PI.,

Chicago, Illinois

Marianapolio Kolegija, Thompson, Conn., kur Tėvai Marijonai ve rems Lietuvių Kolegijos nukalą visa širdimi. Tad gal neužilgo Ši
da keturių metų High Sehool ir keiturių metų Kolegiją. Šįmet joje mo Kolegija išaugs į vieną iŠ didesnių Amerikoje. Dabar visi pripažvskosi 80 studentų, nes kol kas daugiau negalima sutalpinti iki kada ta, kad ji yra viena iš gražiausių grožio žvilgsniu.
bus galima dastatyti daugiau namų. Lietuvių visuomenė, beabejo, pa

I)fe. A. JOVAIŠAS, rytoj Marijonų Kolegijos Seime

skaitys įdomų referatų.
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Pranešimai

rup.
Nariai ir narės,yra aprengta Lietuvos kuriuo
i kristijonus. Visi, kurie yra paprašomi
skaitlingai
susirinkti, j menė, geležinkeliečiai, paštini
I sižadėję, ufbu nori prisidėt,
_____
prie tų gražių darbų auka, pru, BHlGJlTON PAKE. — pr. j nes turim daug reikalų svare- likai, policija ir šiaip piliečio;
■prie parapijos darbų, Šimto. Įaoni* paskubėti. Anksčiau ar! gija Gvard. Pirma Div. gv tyli ir vuldybų išrinkti ki- vis plačiau rūbams ima var
'riopui įvertin i
; vėliau aukoję bus paskelbti. Z. Kazimiero Karai, laikys prieš Itie,,,s ,"^tuIns’ Jci visi duly' toti vietin; “Drobės’ ir kitų
metinį susirinkimų sekim, gruo ' ' aUs*,(‘> išsirinksite sau tinka- fabrikų medžiagų.
Praėjo didesni darbai, va r- {---------------------šiuo metu “Drobės” fabri
džio 9 d., parap. mokvklos ka- l“* valdybų ir būsite patenkigome ir piakt."tr.vome. Dabar
mbarvje, 2 vai. popiet. Visi jnti- tašoma komisija, kurt kas dar prasiplečia Padidino
lauksime už.• <j., nuo To.
Po parapijos bazuro ii
nariui kviečiami laiku pribūti,! rwn«ė bl,n<,° P»vty ir kurie tu- patalpas naujais mūrais, stato
davė mu
tinės vakarienės, kuri praėjo 'Kurs
i ręurs uave
mu • ir
n sveikatos
nes turime daug svarbių rei-j
t'kiety, giųžinti tikietus naujas mašinas, tik dabar už
gražiu pasisekimu, šiuo noriu *r ,,oro pasines :j savos paBrigvta Lcš-Ika1'-1 svarstyti ir taipogi bus | ar PinigllsB 0 baigė statyti mūrinį 65 metrų
padėkoti visiems gei b. para-! i*ap*j°s labui
,
.
.
.
, Sunkiai serga Brigy
aukščio kaminų. Darbininkai
pijonanis, kurii kuolu. nore } artu «»««...1,,-t j,,„s ka„skuitf, LigonS yra po prk J rinkimus valdybos 1935 modirba trimis pakaitomis, dienų
Valdyoa
MARŲ U EI TE BARK. prisidėjo prie ių parapijos Dievui priinm. • i prie Jo ai- žiQra Jr p Zalatoriaus. Lin-,tanisir naktį. Dirba 230 darbinin
darbu. Vieni prisidėjo dau-i toriaU8, ka(I
lR,i vieno kinie greit pasveikti, kad ga- Šv. Barboros dr-ja laikys sva
kų o pernai dar dirbo tiktai
giau, kiti mažiau. Buvo ir to- nepamirštų, ir, kas kam nriMAKQUETTE BARK. - rbų susirinkimų rytoj, 2 vai
..
,,
- ,
lėtų ir toliau darbuotis
su
j L. lt. K. Susiv. 163 Kuopos po pietų, parapijos salėj. Vi 190 darbininkų.
kių, kurie negalėjo pinigiškui į kkiU8O» visiem; su kaupu uz' luulujs
Ne tiktai “Drobė” nuolat
i priešmetinis susirinkimas į- sos narės prašomos atvykti.
šių pramogų paremti, bet jie į mokėtų.
,
______
plečia ir didina savo gamybų
i-uiz. šiaip
iinin giduos
iri rvi<w siriu
ši,-<1i s. Tat
I Lai Dievas
visus aplovano.
. siun vyks seklu., gruodžio 9 d., 2
Sekretere
lodė
iuiį
.......
1
i Apašt.
Maldos dr-ja
bet ir išdirbamos medžiagos
visiems tariu ačiū.
I Ja sveikata ir ištverme gera- |. čia 5 delegates į Marijonų Ko vai. popiet parapijos salėje.
nuolat gerėja. Jau dabar kai
Jme. To jums iš širdies linkiu , ..
_
.
Prašomi visi nariai atsilanky
Klebonas ne viskų pamato į Kw) , .ViiriuZionK. J/.'ileglJO8 RėmėJU
Bu'
kurias šio fabriko medžiagas
gaitę, K. Vickiūtę, M. Kava ti, nes bus svarstoma daug rei
ir ne kiekvienam įstengia asunku atskirti m.r, užsieninių
A. V. klebonas
kalų. Bus renkama liauja val
liūnaitę,
B.
Urbonienę
ir
J.
tatinkamai padėkoti. Jūsų pa
i gerųjų medžiagų.
Tsb.
dyba ateinantiems metams.
Lukošiūnaitę. Sykiu su sveirama parapijai yra dauginu
Nariai, kurie nėra užsimokė
MISĮOS GERADARIŲ
kinimu jos įteiks aukų 5 dol.
•erta, negu kb bi.im padėkos
Ar prieš 13 metų Kaune a
ję, malonėkite užsimokėti -šiam
INTENCIJA
Apašt. Maldos dr-ja jau nuo
jdžiai. Dievas, Kurs viskųI
Valdyba ! nier*'<*et *a* lietuviai, rodos 12
susirinkime.
seniai pasižymėjusi kaipo ge .
mato, nepratus be užmokės_______
| asmenų, sudėjo kapitalų ir į
NAUJOS ADVENTINĖS IR
črb nei vieno > ;sų gero dar- Į WEST-S1DE. — Aušros rų darbų rėmėja.
| TOWN OE LAKE. - Šv. j stei»« fabrik,l “l»obę” Fa
Vantų
bažnyčioj
šiandie
8
v.
KALĖDINĖS' GIESMĖS
bo ir noro i tn p’jai Tegul
ĮKazimiero Akademijos Rėmė-: bl ,k{J I)a'a<*'n<) Drobe , muKų lik iš spaudos išėjo nau
Mūsų gerb. klebonas buvo
Visagalis visiems atlyg iu, su- 'ryto giedotos šv. Mišios in
gaminti lininius
jų 1 skyriaus priešmetinis su-i n><kun*
tencija
visų,
kurie
pasidai
Įti
audinius. Pasirodė, ka.l su Ii- S08 Ad'‘>ntini;s >r K«l«*l>nė»
.išvykęs j Chicago Heights
vo malonėmis
arto prisidėjo auka. itaiva|. atlaidus Sv. Kaziudr-■ f‘r‘nk,""“s, |vyks “'‘T
niniuis audiniais “biznis” me- Sies,,l6s- žo,,*lus ir »«clodijj
bonus, 8
Kitu metu įcuoiuii',
a,» ^^muį nauj() balto arnote mu
.................................
jgruod. !) d., mokyklos kambag.u,
su
ūkas, tai ėmė gaminti vilna- l)nra5S liuu- ^““vičius. Ha
ro lietuvių bažnyčioj.
lijo
mažiau įvert.etų parapijom!
0noK pttveiksln Arnotas
į ry, 2 vai. popiet. Šiame sus-|
,
.. , rmonizavo
rūbams. Is to i
. . prof. F. Žilevičių^
pasiaukojim -i, b'-t šiandie, kakainavo $70. Ant altoriaus
Pastaromis dienomis sune- me bus rinkimas naujos vai- 1IKS 1,le<
1 Kalbų tikrino pralotas A. Da
Įdybos, todėl prašomos narės niaUb kaip amerikiečiai lieda yra tiek daug >»•° , trys Evangelijos $10, du kry-,
viena musų parap. se-j skaitlingai dalyvauti, nes lai luviai anais Mikais blogai nu I mbrauskas.
didelė dalis atšalusių tikėji- ,.
. » vandens $15 Tas ”;alėjo
”
,
, .
! Gicsminėlis turi 140 pusią. .
-ii
, i'ltU
e ’ V‘ van -n!? *
Aa sėliu
elių mokytojų. Linkime pa
sinianydavo
kas
Lietuvoje
ti

Pirm.
g.
J.
svarbu.
ipe, kurie uepruud Ja P'1 : lėšas surinkti daugiausiai rū-1
/SubaudėUi
nka daryti, o kas ne. Bet ka pių ir 34 giesmių. Kaina tik
parapijos rei'.nl], tolei -,',l'k* I pinosi šv. Onos dr-jos narės:! sveikti.

VIETINES ŽINIOS

AČIŪ AUŠROS VARI y
PARAPIJONAMS

50c. Perkantiems didesnį skai
č-ių, duodamu žymi nuolaida.
Kreipkitės antrašu: Rev. J.
Žydanavičius, Ainsleruaiu, N.
Y., arba “DRAUGAS” PU B.
CO., 2334 So. Oakley Avenue,
Ghicago, III.

DIEVO APVAIZDOS PAR
ŽINELĖS

PLEČIASI AMERIKIEČIU
ĮMONĖ KAUNE

j

NAUJI RAŠTAI.

J°.ie

vieno pastaugi ’.r prisidėjiinų ĮI. Šaulienė, E. Pocienė ir za-

NORTH Si D E. - Dr-ja Mo dangi “Drobės” steigėjai bu
tinus Dievo Aušros Vaitų vo šaunus vyrai, tai jie grei
priešmetinį susirinkimų laikys tai savo klaidų pamatė ir far
9 d. gruodžio. Visus narius i ,,rikll įsteigė vilnonėms medkviečiu atsilankjpi. Bus SVar | ž'_a^on's gaminti. Tiktai “Dro__
vardas paliko... Dabar
BRIGTITON PARK. — Su--; stoina daug svajhiiĄ reikalų ir |
eivionijimo Lietuvių R. K. A.!renkama valdyba 1935 m. B<
illlG1Ki džiugina ir jos stei
160 kp. rengia labai įdomų to pranešu, kaci kuopos narių
šeimininki s ir visų
vakarų, gruodžio 9 d., sekina- savitarpinis balj^s bus Naujų Lietuvos,
* A ..4— visuomene. Nes ši
ditnį, 7:30 v. vak. Bus atvai- Metų išvakarėse, 'gruodžio 31 i įmonė tiiip gražiai augo, plėKo csp 1 t('s‘ 'r savo me'džiagomis' vis
Alinta “Ant be.aignės krašto”, d., paraj). salėj.
labiau ir labiau išstumia iš
-4_ Kurie norite pamatyti pamo
fjU j Lietuvos rinkos užsienines ine
BR1GIITDN t^’RK.
kinantį veikalų, prašomi nejiamiršti gruodžio 9 d. Įžanga ĮIbelarių 8 kuopos* priei■šnielinis ‘Ringas. Fabrikas daro iiiili. >»
pigi. Visas pelnas eis parapi susirinkimus Ims sekim, gino ! .jonines apyvartas “ Drobės
jos reikalams. Tikietai iš ank elžio 9 d., tuojau po sumos, pa ’ medžiagomis dalinai dabar jau
sto perkant pigesni; jų gali
ma gauti pas Gubistų.
B. G.

“ANT BEDUGNES
KRAŠTO”

KALĖDOMS
TŠ

įPROGRESS KRAUTUVES!
NUSIPIRKITE GERESNĮ RACIO UŽ

MAŽIAU PINIGŲ?
LABAI LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS!

ROSELLI BROTHERS, INC-,

PAŠTOSPRANEŠIMAS
Kadangi Kalėdų sezonus pu
sižvini papročiu mainytis do
vanomis ir geros valios lin
kėjimais, ir tas paprotys • už
deda didelę naštų trumpam
laiku paštui, pašto puturnuutojai daro kų galėdami, kari
Pasirinkimas visų geriausių
švenčių laiko linksmumas ne
R A D I O S
būtų pertraukiamus, kad visi
Philco, R. C. A., Victcr, Orosley, Zenith ir Kitų
gautų dovanas prieš Kalėdas.
Nauji Console Railios
Patylimas parodė, kad «laug.
Nauji Midget Radios
siuntinių siųstų kaipo Kalėdų
dovanos būna neiiristatomos
i prieš Kalėdas dėl blogo oro
ar kitų aplinkybių. Tiems (yNauji Radios
1935 Metų Mados
Su
Grarnafonu
patingai vaikučiams), kurio
Visu Bangų Railios
turėjo gauti tas dovanus, vi
sa tai, gal, reiškia nusimini
mų šventėj ir džiaugsmo die
noje.
Kiti Radios iki *175.00
Dėl to, postinaster Ernest .T.
Imamu senus Radios į mainus ant naujų.
Kruetgen prūso visų, kurie Į
Duodame didestię nuolaidų negu -kitur
nori, kad jų siunčiamos (lova-1
[Krautuvė Atvira kas vakarą ir Nedėlioj Nuo 10 v. ryto| nos [įasiektų tuos, kuribms siu i
iki 4 vai. po piet.
nčia prieš gruodžio 25^x1. (Ku!
ledų dienų) Čikagoj ir apylin
kėse elepozituoti dovanas, lai
škus ir t. m, iki gruodžio 19
d., kud užtikrinus dovanų ga
vimų pirm, negu po Kalėdų
dienos.
Kalėdų dienų, antradienį,
3222 24 26 So Halsted St., Chicago, III.
gruodžio 25 d., nebus regu
Vieno ankšto baltu prieku namas
liaraus luiškų išnešiojimo.
J. KALĖDIŠKAS, vedėjas.
Ernest J. Kruetgen,
Telefonas VICtory 4226
Postmaster

$Pj>5

$905°

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais ištUrbė-Jals.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE
Vienas blokas | rytus nao
didžiulių rartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai i

*28=

$0950

Alfred Rosalll, prea.

Res. PEMSACOT^A •Oll
BELMONT
Otrioe: HIIdiSIDE SMM
Vlncent Roselll. socr.

Visi Telefonai:

Yards

1741-1742

LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

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

KASPARAS J0NAITI3
Persiskyrė su Šito pusuuliu
gruodžio G d , 3:50 vulundi^ po
pietų, 1034 m., sulaukęs 50 mo
lų anOluus, gimęs Šiaulių aps.,
Leguiuų
parap..
Raiuonaičlų
kaline
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dtdeliaino nuliūdimo
moterį Petronėlę po tėvais Lizdauskaltė, sūnų Dronlslovų, 14
melų, 2 dukteris Stanislovą 11
metų, Lu.lian 7 metų. 2 broliu
Ignacą Ir Jr.t-gj, brolienę Mag
daleną.. pusseserę Oną Klnde- r
rienę, 4 pusbrolius Juozą, Jo
ną ir Ignacą Kazlauskus ir Ig
nacą Trinką, Svjgerj Izidorių
Eazdauski ir gimines, o Lietu
voje 3 brolius Pranciškų. Liud
viką Ir Alfonsą, seserį Valeri
jų ir gimines.
Kūnas
pašarvotas.
randasi
3309 \Vallace St.
Laidotuvės
įvyks
panedėlį.
gruodžio 10 d., 8:00 vai. ryta
iš nu'.nų į šv. Jurgio par. baž
nyčią, kalioje įvyks gedulingos
pamaldos už ve .’.nio sielą, o
iš ten bus nulydi tas į šv, Ka
zimiero kapines.
Vist n. a. Kasparo Jonaičio
giminės, draugil Ir pažįstam!
esat nuoširdžiai kviet tam daly
vauti
laidotuvėse Ir sutelkti
jam paskutinį patarnuvimą Ir
atsisveikinimą.
NullVlde llik:‘“li'. Mat:‘lis, KŪ1111*, l>ul:I.- y
1! "ai. Brolie
nė,
Ptis«"v> ė I ‘ P-oiial švogerls Ir CLml
.

Laid.'tnvėre p-» —< -Ha g.raborids H. P. Mažeika, Telefonas
Yards 113S.

VENETIAN MONUMENT CP, INC.
IMlrMjat auk
l»

naiambla
t.rabuaiuhl

Didžiausia nn.ntntlą dlrbtuti
Cklcagoj

- '

-------- °“tc---buvlrg 60 metų prityrimo

------- o-------

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės tr
taupykite plnląua
--------- O--------- .
Mes atlikome darbų daugeliui žy
nlų Cbleagoe Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand A to.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

PAMINKLŲ DIRBĖJAI
SpcclalLstal Iškalimo ir išdiriti
me vlaokly rūšių paminklų Ir gra
bu* mių.
Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me diirltc per šešias kartas.

AliA

G R A BO R LA I :
LACHAWICH (Telefonas YARds 1138
IR SONOS
STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI 0BAB0KIAI

GRAB0RIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama,
3319 Lituanica Avenue
Chicago, IR.
Cicero, HL

Patarnauju laidotuvėm kuoplglausta
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdi'ntl
TH. CANal JSU arba SKIS
2314 W. 23rd PU Chicago

1439 8. 49th Ct.

TeL ČIOBRO B»1T_________
Tel. LAFayctte 8578

J. Liulevičius
Grabo rlus
Ir
Ralsamilbtojas
Patarnauja Cliica
goję Ir apylinkėje.
Didelė Ir graži .
Koplyčia dykai
4003 Archer Avė.

I.J. ZOLP

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

A. MASALSKIS

ORABORniH Ir LAIDOTUVIŲ
VKD8JA8
1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tel. ROFIevard 6308—■MII

Tel. Boulevard 4139

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

REPublic 8340

SIMON M. SKUDAS
ORABORIU8 tr BAL8AMUOTOJAK
Patarnavimai geras Ir nebrangus

718 West 18th Street
Telefonas MOMroe 8877

J. F. RADŽIUS
Ino.

5340 So. Kedzie Avė.
(Netnrime sąryšių m firma
tuo pačiu vardui

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja ui (25.00 ir ankščiau
Moderniška koplyčia dykai
W. 18th SL Tel. CAMal 8174
Chteago. UL
. .-

z
Aeftradienis, gruodžio 8, 1934
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Šv. Kazimiero Akademijos Prieš kalėdinis Bazarėlis
AUDITORIJOJ, 2601W. Marquette Rd. ||

GRUODŽIO 9,10,11,1934 m. mo 2:30 popiet

Bus galima laimėti įvairiausių dovanų naudingų seniems, jau
niems, dideliems, mažiems.

PELNAS SKIRIAMAS NAUJOS AKADEMIJOS STA
TYMO FONDUI. Visi kviečiami išbandyti savo giliukį.

CHRISTMAS PENNY SOCIAL

i

VIETINES ŽINIOS

ŠV. KAZIMIERO SESERYS

NESURANDAMAS LAKO- SUPIRKO DAUG KARVIU ■ arklius savininkai turi prLIMS ULM
!
"i[tatyti ištyrimui j Panevėžį.

NORI DIDESNIŲ IŠLAIDŲ i Kun. A. Petrausko, M. I. C.

Praeities Pabyrės

Cooko apskrities naujas
---------I KĖDAINIAI. — Pastaru.,-: PREZIDENTAS GRĮŽO
šerifas Toman reikalauja diP LOT 1< ELIŲ KEP YKLOJ
I dėsnių išlaidų apskrities ka- Atsiminimai iš 1905 - 1911
HONjOLULU, JIa\vaii sa- ju laiku Maisto b-vės agentai,'
WASHINGTONAN
Į Įėjimo išlaikymui. Jis sako,
pergyventų laikų
Užėjau ant} dien j Brolio los’ «r- "• — Nesurandamas kurtu su SStfR specialistais,1
_______
Vlado kalėdinių plotkelių ke- lakūnas Ulm, kurs su dviem įvairiose apskrities vietose su
WASU INU TON, gr. 7. — I kad kalėjimo sargai reikalinI dalis pusi. 95
iš
’
gi
didesnių
algų.
Kitaip
gi
Jeigu ALTASS’e viskas yra pyklų. Kepykla moderniška. kitais lakūnais iš Kaliforni- pirkinėjo eksportui į SSSlt Prcz. Kooseveltas
grįžo
II dalis pusi. 192
veislei
karves
ir
arklius.
į
atostogų
ir
tuojau
ėmėsi
dar
gali
pasireikšti
papirkięiai.
UZ
ABIDVI DALIS 25c.
taip tvarkinga, kaip patys gi- Visas darbas atliekamas elek- j°s skrido į Australiją ir ne
Prisiuntimui 5c.
riatės, tai kogi jūs, “kultūrin- trikinėmis mašinomis. Paklau- žinia kur nusileido vandeny Viso’ buvo priimta 107 vie- bo, kad pagaminus ateinautas įvyko jam tinės veislės karvės, iš kurių tiems metams programa kraš
gieji” ponuliai, taip jaudina- sus vyriausio kepėjo, kiek sį- ne. Sakoma,
“DRAUGAS” PUB. CO..
tinkamomis, po išbandymų,' to atstatymui,
tosf
! mot bus paleista į lietuviškų paklydus ir netekus žilialo.
2334 St». Oaklev Avė.,
Netekta vi Ilties surasti ne- pripažinta apie 70; kitos grų I--------------------Ar ALTASS’o Finansų Ko- pasaulį plotkelių, atsakė —
Cbicago, Tll.
laiminguosius, bet ieškojimas • žinios savininkams atgal, kai-, LIETUVOS PREKYBA
misija atskaitos neprirengė to- apie milijonas. Kadangi užnenultraukiamas.
po veislei netinkamos. Kuine-1
-------dėl, kad ji buvo neprileidžia- sakymai plaukia iš visų krap
lių, daugiausia pussunkaus i šiemet Lietuvos prekybos f
ina prie visų rekordų, kūne tų, tai keptuvė dirba dien.) i
INSURANCE
PERKAM
B.R.
’
INTELIGENTAMS DARBO tipo, tinkamų veislei nupirkta PU užsieniu balansas turi nors
yra reikalingi tinkamos at- ir naktį. Norima, kad užsakySTOVYKLA
Į 40 ii 2 erž lai.
,
lįr nedidelį aktyvų, reiškia
LIETUVIS
NOTARY
r’in kikwi.cz
Mt A
škaitos prirengimui, ar tie re- ™ai nebūtų suvėlinti. Kurie
„HORTGAfiE BAHKER
---------j Už nupirktas karves mokė- daugiau iš užsienių gauta, ne
kordai bei knygos neganėtinai gerk klebonų, ar vargonininKUS BONUS
PUBLIC
KAUNAS.
—
Vidaus
reika:
jo
iki
400
litų,
o
už
arklius
'pu
jiems
duota.
Taip
per
10
tvarkingi, kad atskaitų prire- kų užsakymų neprisiuntė, pra
KKAL ESTATE — STUNGIAM PTNTGUS I LIETUVĄ
lų ministerijos 1935 metų sų- iki 650 litų už galvų.
i mėnesiu iš viso užsieniams
ngtif Tų puikiausia žino'AL- š°nii pasiskubini i.
Bap.
L A 1 V A K O K GI U AGENT0RA
matou įtraukta apie 50.000 li Priimti eksportui galvijai Lietines prekių parduota už
TASS’o vadai.
tų inteligentų darbų stovyk buvo tiriami Kėdainių dvare 1 119,656,000 litų, o užsieniuo- Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
T "PALEIDŽIA AREŠ
Geriau išsigerkite valerijo
iV Gudžiūnų dv., o priimtus se pirkta už 117,402,1X10 litų.
lai įsteigti.
TUOTŲJŲ
2603 WEST 47th STREET
TeL LAFayette 1083
no lašų, kad sumažėtų jūsų'
isterija, ir paskelbkite ALT-1
PAINTSlVILLE, Ky., gr
VADOVAUS RŪMAMS
ASS’o visuotinų atskaitų su 7. — Miestu valdyba nuspren
Finansų1 Komisijos
parašais.,
,. neislaisvmti
.ri .
•'
<
de
trijų jaunų vy
KAUNAS. — Prekybas
Ir viskas bus tvarkoje.
:
. .
.. „ . ,
•’
rų, kurie areštuoti uz girta- ir pramones rūmų prezidiuINC.
K. Račklenė
PIRKITE DOVANĄ, GERĄ DOVANĄ
vimų, nv? liūsti po 28 dol. 50 mn
ojektuo juma sutvarkyti
3320 S. HALSTED STREET
buvusi ALTASS Fin. ‘sekr.’c.,, atsisakiusieji 'tų pabaudų šiaip: Vosylius numatomas,
------------------atidirbti ir anų dienų buvę garbės pirmininku, o dr.'KarYards 9215
prirakinti prie stulpų kalėji-\plis nįn,ų aktoriumi.
.n» priešakyje.
,
DABAR Skolinam ir Perkam
r
Visi trys ir toliau atsisa*
SPECIAL
Pirmus Morgičius.
Ateikite čia su .savo vaiku
ko dirbti bet kokį darbų ir
PARSIDUODA Bnčernė ir
Perkam Lietuviškus Bonus.
valdininkai tvirtina, kad ne Grosernė. Parduosiu labai pičiais ir duokite jiems pasirin
Visuomeninių kursų vadovvpaleis jų.
igiai. Galima perkelti biznį Į
bė skelbia, kad būUmųij ktt- I
kti kas geriausiai patiks
kita vietų arba palaikyti toj
virtadienį paskaitos įvyks šių'
pačioj vietoj. Biznis gerai išparapijų salėse: Aušros Vertų, SUMANYMAS NORMUOTI dirbtas. Priežastis: noriu už
Šv. Jurgio, Šv. Kryžiaus. Visų
KAINAS
Ridėti kitų biznį.

KO ALTASS GALVA
. NERVINAS?

GARSINKITĖS
“DRAUGE"

VAIKUČIAMS

SUKYS--DOODY-ANTONISEN

PEOČLĖTKRAUTUVIŲ!

PASKAITOS VISUOME
NĖS KURSUOSE

*
*
.
•_j
1
šventų, Dievo Apvaizdos, Nekalto Prasidėjimo, šv. Antano

---------'KAUN AS. — Pranešama,

ir Šv. Mykolo.
kad tam tikruose sluoksniuose
Federacijos apskričio valdy iškeltas sumanymas nustatyti
ba ir skyriai susitarkite pas- tvirtas kainas Lietuvoje kai
.
r
.....
.
kaitų reikalu su gerb. klebo- kuriems būtiniausioms maisto
.
°
-,i
■
, •
,
•
nais, kad sukviesti daug žmo- produktams ir kai kuriom?
nių ir viską tinkamai sutvar- būtiniausioms importuotoms
prekėms.
kvti.

4129 S. Sacramento Avė.
LAFayette 1663

MERGAITĖMS
Graži lėlė, lėlei veži
mėlis, Rašoma Deskutė, Indu Setas, Supa
ma Kėdė.

P. CONRAD
fotografai

AtBtdnrė nuosavą, n,o

otudio su Hoi-

ywood ftvtpRomlH

i

KUCIOMS
x

----------

Rnitl<*w<MMl

5X40—5RHS

BERNIUKUI
Šautuvas, Automobi
lis, Rogelės, Mekaniški Įrankiai, Ratukai
Yra šimtai dalykėliu
iš ko pasirinkti, tin
kami nuo 1 mėty iki
16-kos metuF amžiaus
vaike m ir jaunuo
liams.

Liet u VU Actvonalat2201 W

Cermak ttoao

(West 22nd Si.)
Vartokite Kalė ’.nes plotke
ntrirupoliiaii
sui« B
« «»
_ --------jcg su lietuviškais parašais, pa,
Vanuidua
» ik. a
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. sveikinimais ir linkėjimais, Pkoedėllo. H«redo« ir PėtnvMovakaraG I Iki H
Telefonab- CANal H 7h
šventėj visur ant kampų p .-- šios Kalėdinės plotkelės vikantieji “Draugų” ga'ės gau- siems teikia daug malonumo, Namai 6469 o RooXwelJ S>
l'etefiMM* MhPpblI. IN.<M
ti dienraščio jubiliejinį gražų nes turi graži, s ir aiškius pa
Anrlva! Kam mokyti aukftta kalni,
kalendorių.
s
veikslus iš Kristaus gyvenimo. knomit
ru'lfe naMtptrkO 'Iroohalr va
rantuota voąn kr ituina. Va. totą
---------Plotkelės įvairios spalvos, pri- nioa
»u_\/ A 5.000 nai.iunae Servo ilng
*.*«.7ft; l/nmp
Visi užsimokėję uz metus už menančios mums atgailų, ne- —
Mine nm
“Draugų” ir naujai užsisakę kaltybę, viltį ir krikščioniškų
“ noktmkhn COAI. CO.
MorrliMiu- 2521 1
,
•
,
• r,
.
.
...
Imwn<lalc
kalendorių gauna dovanai. Pe- broliškų meilę, dangaus links
Onug ACii.iiob - mažai pe, inų; gera..
rkantiems 25c.
mybes ir daug kitų dorybių iiv- duntojna d«M Poeah'nnta*: Black 1 iČIA KAINOS YRA DAUG MAŽESNES!
:o!d. lump nrba orr. $• 00; M no rnn
----------Plotkelės gaminamos elektri- <5.75: acreenlnjo 11.76.
Negu didžiosiose miesto krautuvėse
ORUNDY MINING OOMPANY
Dabar gera proga užsakyti kinėmis mašinomis prityrusių
(.kitur, rool 11*1
Todėl pirkite Tcys ir vaikų rakandus iš Pcoples
giminėms Lietuvoj ‘Draugų’, kepėjų.' Tūkstančiai plotkelių
[Kraut.ivių, naudokitės p;t:gumu
pinigų s-Ziuijimu
Crane Coal Co
“Ixiivų’’, pasiųsti kalendorių, jau išsiųsta ir nuo visų gante
5332 So. Long Avė
Skaitydami per i’isas metus | pagyrimo laiškai,
111.
Rl• IhlcaKo.
RKPIRIK <P
atsimins saviškius.
i Norintiems pamatyti siimTaip pat galima j Lietuvą čiame plotkelių ir vokų pavypasiųsti ir gražių Kalėdoms zdžius.
Plotkelių reikalais
plotkelių.
kreipkitės šiuo adresu:
M ANUrACT UBiNa
COMPANV
miim

x

u
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G ARSINKITĖS
“DRAUGE”

BR. VLADAS CIBULSKI3
2334 So. Oaldey Avė.
Cbicago, III.

Tel. Canal 7790

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

420 WFXT «Xrd RT.

JOHN B. BORUEN
PRA/OMc G A PA
SKAITYTI

BUKITE VISI LINKSMI!

Katrie perkate analie <6
dralvertų, įjunkite Juoe
i
CRANB COAL CO Oauaite
geresnes angį,a ui maliau
pinigų.
«

lk

4179-83 Archer Avė.

2536-40 W. 63rd St.

Tel. Lafayette 3171

Tel. Hemlock 8400

CHICAOO, ILLINOIS

SOUTH SIDE BREVING CO.
Urmu — ubolesale parduoda ir pristato j alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.
Tel. Yards 2084 ----------- arba------------- Boulevard 7179

Gerkit ir Reikalaukit

