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MANOMA. 80 ŽUVO GAISRE
SUDEGĖ VIEŠBUTIS, KURIAME BUVO
APIE 255 2K0NES
Tarp žuvusiųjų yra keletas
legislatūros narių
LANKI NG, "Mieli., gr. II., skaičius žmonių pro langus
— Šiandien vakare paduota j šoko stačiai upėn. Vienį jų i.ššių žinių apie Kerns viešbu gelbėti, kiti nesurasti.
čio gaisrų. Rasta 11 žuvusių
Žuvusiųjų tarpe, sakoma,
jų, 36 sužeista, o 70 asmenų yra penki Miehigano legisla
nesurandama.
tūros nariai, kurie atvyko į
Gaisras pasireiškė trečia sušauktų nepaprastų posėdi.
jam aukšte. Autoritetai pra
Miehigano valstybės polici
dėjo ieškoti gaisro priežasjos kapitonas L. Lyon parei
1 ies.
škia, kad sudegusio viešbučio
Viešbučio valdyba sako,
griuvėsiuose yra tarp 25 ir
kad prieš gaisrų 215 svečių
50 žuvusiųjų. Jis nurodo į
buvo įsiregistravę. Be to,
faktų, kad iš liM) įsiregistra
apie 40 tarnautojų miegojo
vusių svečių 81 asmuo dar
viešbuty.
nerastas.
Viešbutis buvo keturių auk
Griuvėsiai kol kas nepriei
štų. Visi svečiai išsigelbėjo
nami. Sakoma, kad gal tik
iš pirmojo aukšto ir tik da
rytoj bus galimybės įeiti į
lis —,iš antrojo.
vidų ir surasti žuvusiuosius.
Kol ugniagesiai pasitvarkė
Miesto policijos viršininkas
gesinti, visas viešbutis buvo
liepsnose. Gaisro metu apie pareiškia, kad žuvo daug žino
15 žmonių matyta aut stogo, nių jr to negalima pasakyti
Stogas neužilgo įlūžo ir visi apytikriai.
Viešbuty gaisras pasireiškė
nugarmėjo į liepsnas.
prieš 5:30 ryto ir liepsnos pli
LANSTNG, Mieli., gr. 11.to neapsakomu smarkumu,
Šiandien rytų čia įvyko baisi • taip kad ugniagesiai ir polikatastrofa. Sudegė viešbutis , eija neturėjo progos gelbėti
Kerns. Gaisras pasireiškė svt Į daugiau žmonių. IŠ pradžių į
eiams miegant. Iškilo pašiau-j degančio viešbučio karidorius
ba. Dar nėra tikrai nustaty-1 subėgo gaisrininkai ir daug
ta, kiek žmonių žuvo. Spėja- svečių pažadino ir išvedė
ma, kad apie 40. TkiŠiol kon- juos laukan. Neužilgo šie va
statuota 13 žuvusiųjų ir 27;duotojai turėjo patys nešdinsužeistieji.
| tis gatvėn, nes liepsnos p ra
Kerns viešbutis stovi ant dėjo atkirsti išėjimus. Viduj
Grand upės kranto. Liudinin likusiems svečiams nebuvo
kai pasakoja, kad ne mažas pagalbos.

PRANCŪZO STUDIJA
APIE LIETUVOS
SPAUDA

j audos draudimo laikotarpis ir
• iškeltas nepįprastas spausdin
; to žodžiu vaidmuo lietuvių
' tautos atgimime.

BONŲ VISI PRIVALO VIENA SUOMIJA
KOVOTI PRIEŠ MOKA SKOLAS
PIKTADARIUS

TAIP NUSPRENDĖ VY
RIAUSIAS ILLINOISO
TEISMAS

TAIP

PAREIŠKIA

PREZ.

KITOS VALSTYBES PA
DUODA įvairias
PRIEŽASTIS

taika Balkanuose -T- s-gos laimėjimas
LaimC/mas nebus pastovus,
nes tame daug neteisybės

WASHINGTON, gr. 11. —
SPRING,FIELI), III., gr. : ROOSEVELTAS KONFE
ŽENEVA, gr. 11. — Taika
Valstybės
departamentas ap
11. — Per lapkričio balsavę I RENCIJOS DALYVIAMS
Balkanuose ir Europoje yra
turi Europos valstvbiu praue
mus Illinois piliečių atšilčiau-1
didelis T. Sųjungos tarybos
sta, ar jie pritaria 30 nulijo- ,,
Įsimus, kuriais aiškinamasi alaimėjimas. Taip čia šaukia
Ui)
luinu laidai, kas reikalui- i.”*' ..0“"7e
a Jn .'"'ipm j<! ncgalėjimi) mokėti kaBUDAPEŠTAS, Vengrija, ma. T. Sąjungos diplomatai
, lofoncjoje kovot, prtos p,k- j
jr ki„, sk„hj
ngn
ir
ga bedarbių šelpimui.
ladarylK-s, kanos visa s,„ar- Ka
,„„ ir l5
pn. gr. 11. — Vengrijai susitai Į šiandien ir turi kuo didžiuogauta
iš
Piliečiai dauguma balsų
kius su Jugoslavija Ženevo- tis. Jie pažymi, kad T. Sųkurnu plinta po visų kraštų ei u reikalu.
pripažino minėtų laidų. Tada [
■ je tas nesuramina vengrų. junga yra labai naudinga.?
valstybės prokuroras kreipės i Prezidentas kvietė visus vy | Tik viena Suomija, l'**1'P j Vengrai ypač išjudę prieš ser Europai politinis instrumen
vyriausiajin valstvlės teismoteris ir vaikus, kad Į paprastai, pranešė valstybės |)Us
jlt gįaunimus su v,,„. tas.
man, kad jis tartų savo nuo- .i>° prisidėtų prie šios kampa-i departamentui, kad ji išmo grais išeiviais, kurie masi
Jie pažymi, kad Jugoslavi
monę, kad paskiau nebūtų jo- »ijos.
kės skirtų skolų dalį gruodžio niai ištremiami iš Jugoslavi
ja sutaikinta su Vengrija;
kių bonų pardavimui kliūčių.- Jis sakė, kad talkon kovo-' 15
jos. Kų pergyvena deportuo pirmajai .šiek tiek užgana pa-.
•
ii1' prieš piktadarvbes via būjamieji, kas gali apsakyti. daryta, o antroji — mandaKiandien sis teismas paskel ...
•
, , ,
timausias dalykas patraukti
_ Miršta dauguma deportuoja- įgįai papeikta. “Mažoji sanbė nuosprendį, kad tų bonų
viešųjų opinijų, be kurios nė
į mų vaikų.
j tarvė” dar'daugiau sustiprin
lakia yra teisėta ir nėra prie
ra galimybės atlikti konkretiI Šio įvykio vengrai negali ta> 0 Italijos sumanymai sušinga konstitucijai.
ni darbų.
-——y
j niekad užmiršti. Ir jie jaučia,'mesti gurban. Mat, Italija
Netolimoj praeity kova neWASHINGTON, gr. 11. —; kad greta su serbais, kurie grįežtai stovėjo už Vengriją ,
bi rėjo pavykijno, nes nebūta J. Edgar Hoover iš teisingu- ' valdo Jugoslaviją, taikingas jr reikalavo, kad terorizmo
tinkamos
organizacijos
ir , nio departamento šiandien [sugyvenimas neims galimas. * panaikinimui bfltlJ patikrinmokslo pagrindu paremtos kalbėjo konferencijoje kovai, Ar anksčiau, ar vėliau bus tos ir pakeistos centro Euro
administracijos, taip pat vi- su piktadarybėmis,
atsiskaityta su serbais. Patys pos valstybių sienos,
AVASHLNGTON, gr. 11. -- suomenės paramos.
Jis nurodė, kad kai kurio serbai veržiasi karan, turėda-1 Nė viena kuri valstybė ne
Japonų ambasadorius H’rosi
Prezidentas pripažino, kad '
Saito įspėja J. Valstvlies, kad piktadariai — banditai žudi se krašto dalyse piktadarių mi užtikrinamos kitų valsty parėmė Italijos sumanymo.
jos nesikištų į Azijos rytų kai, visados y ra geriau apsi- gaujos stačiai neįveikiamos, bių paramos. Bet ne visados T. Sąjunga triumfuoja savo
reikalus. Tie reikalai yra
negu prieg juos ko_ nes jos yra susirišusios su taip bus.
,
' laimėįimu.
Tačiau
šis laimėJ
.
Visoj Vengrijoj renkamos
glaudžiai susiję tik su japo vejantieji organai. Taip vra I nes’zl,:'""a,s
politikieriais.
jimas yra laikinas. Ne visa
aukos iš Jugoslavijos ištre
nų reikalais, o japonai netu dėl to, kadangi tarp lokali,) S"» ’doho> ,atį^ami .
dos vargs ir taikingai gyvens
ri ten jokių kitokių pasiryži- valstvbės
antOriteų trūksta Sausi darbai Didžiausi kri- miamų vengrų šelpimui.
valstybės antoriteu
tautinės mažumos ir tautos,
mų, kaip tik kad palaikius reikajingos koordinacijos, o minalininkai kai kur turi po
kurios įjungtos svetimų sau
taikų ir reikalingų tvarka. dažnai gal ir inteligentiško litikierių globų.
valstybių jungam
Tik japonai vjra perdėm su juridinio darbo. Iš dalies rei
Tad čia ir yra didelis rei
T. Sąjunga nusprendė, kad
sipažinę su Azijos rytų rei kia apgailėti ir atitinkamų
kalas, kad politika būtų at
ši neteisinga tvarka pasiliktų
kalais.
įstatymų trūkumų.
skirta nuo piktadarių gaujų,
SZEGED, Vengrija, gr. 11. ir toliau kaip buvus. Ir ne
Kovoti prieš piktadarybes o tada kova prieš piktadary— Jugoslavijai susitaikius su ’lUs išvengta naujų teroru.
turi būt suregimentuoti na-' bes būtų pasekmingesnė.
.Vengrija, serbų vyriausybė Pavyzdžiui, kroatų tauta nemai, mokyklos, valsčiai ir viI si socialiai organai ir panau IIETIII/AC lll&Vn UUC • Paskplkė, kad ji sulaiko masi-( £i sutiks visados vilkti serbų
MIŠKU ISiL” į nį vengrų deportavimų iš JuD kroatus Šin serbų
doti naujausieji metodai.
Ijungan Įjungė didžiosios val-goslavijos.
MASKVA, gr. 11. — Sov.
Daugiau kaip 3,000 vengrų ’ stybės ne žmoniškumo, bet
vyriausybė skelbia, kad šian
šiose apylinkėse per sienų politikos sumetimais Serbai
dien Ukrainoj vyksta kampa
, KAUNAS. — Šiemet nuo grįžo Vengrijon. Jie
daug visą laiką smaugia kroatus, o
nija prieš teroristus, kurių 37

KARAS SU SERBAIS

U.

POLITIKA TURI SKIRTIS
SU PIKTADARYBE

JAPONAI ĮSPĖJA J. VAL
STYBES

SULAIKO VENGRŲ
DEPORTAVIMĄ

VYKSTA AREŠTAVIMAI
UKRAINOJE

LIlTUYOu

! TILŽIEČIAI PRISIVALGO
DVIEM DIENOM

ŽIMAS PRANCŪZIJON

J metų pradžios iki lapkričio 1
suimta ir statoma teisman.
i d. iš Lietuvos išvežta į PranATSISAKĖ VALGYTI;
Vyriausybė nuginčija savo
Iš Tilžės į cūzijų apie 12,000 tonų pušiKLAIPfiDA.
Prancūzų žurnalistas And- i
priešų masinį žudymų. Pažy
NUBAUSTAS
Panemunę vis daugiau žmo- nės ir eglinės miško medžiarė Ravry rengia spaudai di- i
mi, kad ryšium su Kirovo nu
nių atsilanko. Kadangi Tilžės, gos. Iki galo metų tikimasi,
desnę enciklopedinio pobū
Teismas nubaudė 50 dol. šovimu areštuota apie 120 as
muitinė visus, perėjusius sic-j kad Prancūzijos duotas Lio
džio studijų “Periodinės spau pabauda ir pasiuntė kalėj imenų ir iš jų 63 nužudyti.
ną iš Lietuvos pusės, nuodug-: tuvai kontingentas miško medon atsiradimas ir vystymą- '
rnbaud? Rtidiri)ti 0.
Nėra žinomas Kirovo žudi- niai iškrato, tai Tilžės gyven-1 džiagai į Prancūziją išvežti,
sis įvairiuose pasaulio k ras-,
42 m am,
ko
likimas. Vyriausybė apie tojai, ypač tie, kurie turi lei-’]6,000 to bus pilnai išnaudo
tuose.’’ Studijoje nemaža vie-;
ta skiriama ir Lietuvos spau-’ Nubaustasis ėjo per namus tai tyli. Tai čekos reikalas.
dimą dažniausiai pereiti sic- į tas. Daugiausia šiemet miško
dos istorijai.
j elgetaudamas. Vienų namų
ną, Lietuvos 'pusėje gana stip medžiagos į Prancūziją isgašeimininkas atsisakė jam duoVENGRŲ LAIKRAŠTIS
riai pavalgo, kad net kitai die beno miškų departamento ži
Prieš veikalui išeinant,’ ke- • ti pinigiskų
• • •»« išmaldą ir pasiū
APIE LIETUVĄ
nai užtektų, nes Vokietijoje nioje esančios Klaipėdos ir
ti jo skyriai bus paskelbti pe- jg jį pavalgydinti. Novakas
maisto produktai gaunami Kauno lentpiūvės, kurios apriodinėje spaudoje. Nepapin- atkirto, kad jis neturi laiko Vengrų laikraštis Kocskemo sunkesnėmis sąlygomis.
dirba valdišką mišką.
sta mūsų spaudoR epopėja valgyti ir nuėjo toliau į kitus ti Lapok viename iš savo pa
paskatino prancūzų žurnali namus prašyti išmaldos.
skutinių numerių paskelbė
ALKOHOLIO AUKOS
PASK1RTAS TEISMO
stų supažindinti su ja plates Pašaukta policija ir jis oro gražų Tiboro Marconnav str
TEISĖJAS
nę prancūzų visuomenę pas štuotas.
aipsnį apie Lietuvą.
PORTLAND, Ore., gr. 11.'
kutiniame “Revue Mondiale“
— 22 asmenys mirė nuo dePANEVĖŽYS. - Šiaulių
numeryje. Straipsnyje plačiai
CANTON, III., gr. 11. —
Keletas tūkstančių Chica- naturuoto (nuodingojo) alko- apygardos tardytojas Petras
atvaizduota mūsų spaudos is- St. David miestely saliune 2 gos miesto darbininkų reika holio vartojimo. Suimtas vais- Jonkus nuo lapkr. mėn. 1 dn.
torija, suteikta Žinių apie lie-1 asmenys nužudyta, ir 2 sužei- lauja didesnio atlyginimo. tininkas S. Miller. Jis parda- paskirtas Panevėžio apygar
tnvių kalbų, atvaizduotas sp- sta.
Grasina streiku.
vė tą alkoholį.
dos teismo teisėju.

visko pasakoja apie serbų
žiaurumą. Dauguma vengrų
stačiai išvaryta iš namų ir
neleista pasiimti nė reikalin
giausių daiktų. Kiek tai var
go, skurdo ir nelaimių turi
pakelti niekam nenusikaltę
žmonės, ir tik dėl to, kad jie
vra kitos tautybės.

19 ASMENŲ AREŠTUOTA
OMSKE

T. Sąjunga tam pritaria, nes
nėra ir kaip juos vaduoti.
BLIZARDO AUKA

Užvakar vakarą sniego pū
gos metu sunkiai sužeistas
poliemonas IL Eckel, 32 m.
amž. Jis stovėjo prie polici
jos patrolinio automobilio ga
lo ir ant jo užvažiavo kitos
automobilis.

Sutriuškintos abidvi kojos.
OMSK, Sibiras, gr. 11. — Paimtas į Woodlawn ligoninę
Areštuota 19-ka Omsko g»lo- |ir aW knjos amputuotos
žinkelių tarnautojų. Kaltina- j
im kontrrevoliuciniu sabotožu. Mirties bausmė gręsia jų
daugumai.
CHICAGO IR APYLIN------------------ |KES. — Šiandien debesuota
Chicago vakar vis gi laimin j ir kiek šilčiau.
Vakar rytą
gai išsikasė iŠ sniego pusnių j žemiausia temperatūra buvo
po netikėto blizardo.
13 laipsnių.

•J

Trečiadienis, gruodžio 12, 1934

DRAUGĄ S
luviai katalikai, kurie savo sunkiai uždirb
tais centais dažnai paremia mūsų tikėjimo
ir tautos priešų spaudų. Katalikas, kuris
prenumeruoja bedieviškus laikraščius, bet ne
skaito ir neremia katalikiškos spaudos ne
vertas yra vadintis kataliku.

“DRAUGAS”
i&elna kasdien. įSakyrus Bekmadlenlue
PRENUMERATOS KAINA; J. Amerikos valstybėse:
Metams — $6.00. Pu.sel b.etų — $3.50; Trims mėnesiams
— $100; Vienam menesiui — 75c. Kitose valstybėse

prenumerata: Metams — $7.00; Pusei' metų — įė.OO.
Kopija — .03c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiarua
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžina,

tat neprašomu tai padaryti Ir neprialunčiama tam tlke-

’ul pakto lenkių.
Redaktori’un priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.

“DRAUGAS”
L1THUAN1AN DAILY FB1END
Publlahed Daily, Eaoept SuadaydUBSCHiPTlONS: One Year — $«.00; 81z Montha
$3.50, Three Montha — $2.0(k: Ore Uonth — 75c.
Surope — One Year — $7.00; Stz Montha — $4.00;
•^opy — .08c.

Advertlsin* in ‘DRAUGAS" brlngs best reaulta.
Advertislns rates .on appllcation.

DRAUGAIS” 2334 S. Gakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
DARIAUS MOTINA

Užvakar staiga pasimirė Augusta Jucie
nė, garbingoj kelionėj žuvusiojo kap. Stepo
no Dariaus motina, dar planavusi būsimų va
sarų keliauti į Lietuvę, kati aplankyti savo
sūnaus didvyrio kapų. Tačiau Aukščiausias
kitaip sutvarkė — jai skyrė keliauti ne pas
kapų, bet į amžinųjų tėvynę pas sūnų.
Visa mūsų tauta pergyveno skaudų smū
gį, kuomet pernai Darius ir Girėnas visai
netoli tėvynės slenksčio, nugalėję platųjį Atlantikų, tragingai žuvo. Be abejojimo, didžiau
sias ir skaudžiausias smūgis buvo motinai,
kuri savo sūnelį augino, auklėjo ir didvyriš
kos dvasios jam įkvėpė. Ji jam buvo arti
roiausia ir brangiausia.
Mes branginame Steponų Durių, aukšti
name jo drųsų, dėl jo pasiaukojimo kovose
dėl Lietuvos nepriklausomybės ir pagalios —
dėl Atlantiko nugalėjimo jį didvyriu stato
me. Bet kad mes turėjome drąsuolį Darių,
kuris su savo draugu Girėnu taip plačiai mū
sų tautos vanlų išgarsino, turime būti nuo
širdžiai dėkingi jo motinai. Bet ji jau mirė.
Jos mirtį pagreitino sūnaus tragingas žuvi
mas. Savo dėkingumų begalime išreikšti jai
savo maldomis ir prašyti Aukščiausiojo, kad
jis jų apdovanotų savo dangiškomis malonė
mis.

ĮSIDĖMĖTINI ŽODŽIAI
Vienos Arkivyskupijos Kardinolus lnnitz*r, atidarydamas katalikiškos spaudos biu
rų, pasakė reikšmingų kalbų. Susirinkusiems
spaudos atstovams jis priminė,:
“Mes žinome, jog katalikiškos spaudos
darbas yra taurusis apaštalavimas ir labai
utsakomingas.
Spauda — tai žmonių auklėtoja. Tautos
dvasia bus tokia, kokių ji gaus iš laikraščių.
Šiuo žvilgsniu Katalikų Spaudos darbas yra
be galo svarbus.

Negulime pritarti neribotai spaudos lais
vei, nes neatsakomingi laikraščiai dažniau
siai sėja nesantaikų, netvarkų, nedorybes ir
ydas.
Katalikiškos spaudos pareiga — tai tar
nauti meilei, gailestingumui ir teisingumui ”.

Šiuos žodžius turėtų gerai suprasti liePiene L’Ermile

Jis Nepadarė Nieko
Blogo... Bet•••
----------

.

r
1

Tai buvo, žmonių nuomose, garbin
gas žmogus ir dargi, — taip pat žmonių

(įuomone, — geras katalikas.
Jisai turėjo garbingo vyro manieras. 1
Mokėjo savo skolas, mandagiai kalbėjo,
balsuodavo gana gerai... kol visa tųi per
daug neardydavo jo gyvenimo. Kai gera
poniutė ateidavo labdaringų aukų, jei jos
įguliojimas būdavo pasi rašytu* Įiukanku
Ino autoriteto, jis jai duodavo nedidel.
pinigų, kaip jo uĮHičios kaimynas, vis (lėl
io dideanį už viršuj gyvenančio.
Ponia, geriausi mano linkėjimą!!..
•
<3

Tokiu put būdu, jis buvo kutai i kas.
Krikdytas, priėmęs pirmų komunijų,
Bulvirtintus, bažnyčioje sutuoktas, savo
icvuo palaidojęs gana iškilmingai. Ir, a

Iš Mūsų Veikimo Centro
VALDYBŲ RINKIMO
LAIKAS

JAUNIMAS
Ohicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

! tėlių vardu siunčiu nuoširdų

ačiū.
{ “Bet, žinote, Brangūs mūsų DORI JAUNATVĖJE, TAM no prie ištvermės tarnyboje
tikrųjam Dievui. Su vargin
Baigiasi 1934 metai, kurie1 Prieteli, pas mus santykiui
PA DORAIS IR VISĄ
KALĖDŲ DOVANOS
giausiais dalinosi savo turtu
GYVENIMĄ
Amerikos lietuvių katalikų gy taip tikybiniai, taip tautiniai
Alkanus penėjo, pusnuogius a
Visi laukiame Kalėdų ir trokštame jų veninie paliks didelių žymių. negerėja, atvirkščiai įeina j
(Tęsinys)
prūpindavo darbais. Ypatin
džiaugsmo. Retas kuris iš mūsų nerašome pa-' Katalikų organizacijos ir jas sunkesnes orbitas savo keliosveikiriimo laiškučių savo draugams ir prie- jungianti Federacija gali di- nėję.
Antras nemažiau kilnus pa gai gi rūpindavosi palaidoji
“ Taigi, brangūs prieteliui, vyzdys ištvermės doroje, įgy mu mirusių, nepaisant, kad
teliams. Be to, artimiesiems perkame bran-, džiuotis darbų vaisiais,
gias dovanas. Tai yra gražus paprotys. Be-! Kaip daugelis mūsų draugi- jei būtų galima, pasukite ir
toje jaunystėj, tai gyvenimas tuoini pats savo gyvybę statė
pavojui), dėlei didelio kara
sveikindami saviškius, nepamirškime tinka- jų, taip Federacijos skyriai ir toliau mūsų pusėn kilniųjų au- gailestingo Tobijaus.
vanų
į-j
apskričiai
šį
ir
kitų
mėnesį
rekoto
jų
akis
ir
širdis
”
.
Į
Paė
~
giluinėfc
.
j
mai pasveikinti savo parapijų, jai dov
Paėjo jis iš giminės Neftali liaus žiaurumo, neleidžiančio
teikti. Juk ne kas kitas, bet Bažnyčia duodajuka valdybas. Svarbu, kad tie j Šis laiškas pats už save kal Ginies mieste irgi to paties to dalyti.
tų Kalėdų džiaugsmų.
Į susirinkimai būtų gausingi, ( ba. Jis primena mums šventų vardo. Dar jaunas būdama
Sulaukęs 50 metų tapo neNepamirškime ir katalikiškos spaudos. Į kad i valdybas patektų veik-1 pareigų šelpti pavergtojo kra-1 vĮguomet buvo rimtas savo pa-1 re®*iy*
Yra žmonių, kurie norėtų skaityti katalikiš- !^lls žmonės, kad būtų sudary-jšto lietuvius našlaičius. \ isuo-! gsielgii
įejg-in|C įr jarbuose. Buvo iš-! . Dievas t įlomi ne tik ištyrė
kų dienraštį, tačiau neturi iš ko užsimokėti.'^ tinkami planai būsimųjų j menė turėtų būti duosni šiam tikimas tikram Dievui, kuo-|j° kantrybę, bet ir neapleido
Ar nebūtų gražu, jei labiau pasiturintieji io-į1116^ veikimui.
į kilniam tikslui. Skyriai, kurie
met kiti garbino Jeroboamo ištikimo savo tarno. Tokijas
kiems užprenumeruotų metams dienraštį Į i<aį kurioms mūsų organi- turi surinktų aukų tam reika- pastai vtus aukso veršius. Jis pasirodė neapsakomai ir kan
“ Draugų”. Tai geriausia ir tiksliausia do-1 nacijoms ir draugijoms veiki- lui, prašomi jas siųsti i Fede- vaikjč'iojo į .|,.luzulę iV ten trus ir ištikimas savo Vieš
valia, kuri per ištisus metus kasdien minėtų1 ums liesiseka, nes jų priešaky- racijos centrų, kad vėl būtų „ukodavo Dievuii paga| įsla. pačiui, nes jau nuo mažens,
buvo prie doros įpratęs. .Štai,
savo prietelį, geradarį.
je stovi asmenys, kurie mažai galima pasiųsti į A ilnių naš- tynlip dešimtinę. Buvo garbiučiams dovanėlę.
toju Tikrojo Viešpačio ir pi patvirtina tų patį ir Šv. Rašlesirūnina iii ir bendrai visuo
Į

ant
kad
<antIltOjo Jobo. Mes kaip visuomet
1)1 J a LIS LIOIOS, UlCNclš UIIUUIIH
dainos.
land,
Gilio,
$20.75.
Susikūrus nepriklausomai Lietuvai, at
žiauria karaliaus Salmanazaro nuo savo kūdikystės jis bijojo
Federacijos
sekretorijatas
Federacijos
49
sk.,
Lowell,
sirado gyvas reikalas steigti savo lietuviškų
širdį: 'fobijas buvo jo myli si Dievo ir užlaikė jo įsaky
prašo, kad apskričiai ir sky- ’' \iass , $16.60.
mus, taip jis nedejuvo prieš
pramonę. Visame krašte pradėjo dygti fa
riai tuojau prisiųstų jam smu-> Federacijos 15 sk., Chicago, mas. Todėl gavo karaliaus lei Dievų, kad jam atsitiko aklu
lu ikai ir kitokios pramonės įmonės.
dimų gyventi jo karalystėje,
mo nelaimė, bet pasiliko ne
Anot “Tsb.”. pats svarbiausias lietuviš Ikmeniškas žinias iš metinių j jįj $1740
susirinkimų ir taip pat vardus Federacijos apskritys, Pitts kur tik jam tiko1.
kos pramonės kūrimosi laikas jau praėjo. Da
Doras Tobijas, naudodama pajudintus Dievo baimėje, dėir adresus naujai perinktų va burgh, Pa., $3.45.
bar steigiasi daugiausiai tik smulkios įmonės,'
«» ta privilegija, noriai lankė ėdamas Dievu, per visas sa
ldvbii.
Pittston, Pa., per M. Zu- visur esančias savo brolius be- I vu «'»«•»•>» dienas. Nes, ka.p
o anksčiau įsisteigusios — stiprėja ir plečia-i
jų $4.80.
si į didesnes. Nežiūrint, kad ekonominė krizė
Laiškas iš Vilniaus
laisvins. Visiems davinėjo nau!
♦>««»« mek.no ka.
,
,
.
,
,.
!
Wilkes
Barre,
Pa.
per
M.
spaudžia, Lietuvos pramonė, lyg prie jos pri
dingus patarimus, visus ragi-į
ir kitu giminus "
Pernai gerb. kun. dr. J. ^a!£ujų $415
I
pažįstami
juokėsi
iš jo gy ve
sitaikydama, atsargiai auga, atsiranda naujų
viekas, tuomet buvęs FederaRoseland, JII., Visų šventų pu, Cleyeland, O.; kun. J. A n- i‘i'110, sakydami: kame tavo
šakų, įmonės iš mažesnių pareina į didesnes•
. . . .
. .
.
lelios centro valdybos narys,!
d>1., u..
ir 1.1. Palyginti per trumpa laika Lietuvos'. ......... . . ... .. jpaiap. $lo.80.
gelaitis, Cleveland, kaipo ut-į viltis, kurios delei duodavai
....
. .
.
į lankėsi Vilniuje ir tyrinėjo liei
.
Federacijos 12 sk., Cicero,Į ^kiras narys: LDS 1 ki». Bos-' išmaldas ir darei laidotuves!
pramonė spėjo įsikurti visose svarbesnėse ša-: tuvių padėtį. Sugrįžęs į Atlie
III. $12.00.
ton, Mass.
i Tobijas draudė juos ir šukė:
kose ir jau tiek sustiprėjo, kad nei siaučiau
rikę, rekomendavo, kad surinFederacijos 19,skM Chicago.
. .
.
. Nekalbėkite taip, nes esame
ti ūkio krizė jos nepakerta. Per 1933 metus.... .
,
....
.
.
ktos Vilniaus reikalams aukos
i\OS
Įvairiems reikalams prisiū
III.
$5.25.
■
'
Šventųjų vaikai ir laukiame
Lietuvoje Įsisteigė 39 Įmonės, kuriose dirba ... .......
xr •.» *
,
r., ■
v .
.
. . tiksliausia siųsti kun. N. Rassta šios sumos: J. M. pral. M. to gyvenimo, kurį Dievas duos
..
Federacijos 49 sk., Lowell,
.1237 darbininkai. Tais pačiais melais
metais visoje
, „ ,.
visoje ...
tucio vardu, r eųeracijos cenKrušas už knygutes “Šventie
tiems, kurie savo ištikimybes
Lietuvoje buvo 1048 pramonės įmonės su 19,tro valdyba taip ir darė. Kun ’
•• ..... ,
.
ji Metui ir Katalikiškoji Ak
,
i
federacijos
Pittsburgho
apjam niekuomet neįuuiiio (Tob.
186 darbininkais. Daugiausiai steigiasi meta
dr. Navicko vaidu yra guuk
ei ja” $10.00; Federacijos 33 II — 12 iki 19). Tai vis ste
išpardavė
literatūros
lų, mašinų chemijos, odų, audinių, popieros,
tas tokio turiniofJaiškas:
sk. 24 kongreso likučiai $16.- bėtinos sekinės doros, įgytos
upie Vilnių už 40 centų.
elektros stočių, maisto ir higienos verslo įmo
“Mums vilniėaams yra la-j Vilniaus našlaičiams šelpti 00; Lietuvos Katalikų Unive jaunatvėje!
nės.
rsitetui Fed. 3 sk., Boston,
*
*
♦
įbai malonu atsiminti Tamstos I aukų prisiuntė:
Po keturių metų Tobijas bu
-Mass.,
$13.00;
kun.
S.
St
nie
Šiomis dienomis atvyko iš Rytų kun. atsilankymų Vilniuje pernai irj Federacijos apskritys, Pitts
vo stebuklingai išgydytas.
kus
gen.
S.
Žukausko
fondui
Jonas Vosylius, M. I. C., kurs baigęs savo tų didelį susidomėjimų visais j burgh, Pa. $24.91.
Neapsakomai gražius pavyz$1.00.
džius mums teikia senelis Eli
studijas Romoje buvo įšventintas į kunigus mūsų reikalais. Kad Tamsta
Federacijos 33 sk., Boston,
Dar
yra
draugijų,
kurios
ne
Mass.
$13.00.
1934 m. liepos mėnesį. Jis jau pradėjo dar- netuščiai kalbėjai ir tikrai atazarus, kurs buvo kankinamas
užsimokėjo
savo
mokesčių
į
tikslu, kad išsižadėtų tikrojo
jautei mūsų reikalus, tai paMetinius mokesčius užsiniobuotis prie “Draugo” administracijos.
Federacijos centrų už šiuos Dievo, bet jis nuo mažens pi'i•
*
•
rodė aukos atsiųstos Vilniun kėjo: A. L. R. K. Moterų Sų“The Commornveal”, vienas rimčiausių per mano rankas Vilniaus 11a-j junga $10.00 ir po vienų dolc- metus. Puprasta tvarka ir or jiratęs tarnauti Dievui nuspre
ganizacinė drausmė reikalau ndė geriuu mirti, nei savo Vie
Amerikos katalikų žurnalas, gruodžio 7 d. šiaudams, globojamiems darže- į rį šios draugijos: Parapijos
ja, kad tai būtų padaryta lai špačiui nusidėti.
laidoje įdėjo įimtų kun. dr. J. Končiaus ra- liuose; tas aukas gavau vienų j choras, Waterbury, Conn.; L.
ku.
' šinį, pavadintų “Facing the Sovietą”. Siria- ir kitų kartų iš L. R. K. Fe- R. K. S. A. 87 kp., Pittsburgb
Panašiai pasielgė šv. Zuza
ALDKF Sekretorius
gu yra pažymėti, kad kas kart daugiau atsi- deracijos Amerikoje (vienų Pa.; Moterų Labdarybės dr-ju
na. Užpulta trijų pasileidėlių
2334 S. Oakley Avė.,
randa rašytojų, kurie garsina lietuvių vardų kartų $90.00, kitų — $115.00). Cleveland, Ohio; Sodaiietės
(Tęsinys ant 3 rusl )
Chicago, III.
galingoje Amerikos spaudoje.
j Visų sušelptųjų lietuvių mažif Cleveland, Ohio; L. Vyčių kuo j

j

nais metais, taip put, kadangi aplinkybė»s
buvo palankios, atliko Velykinę.
Jo žmona kas dveji metai pi įsidėda
vo prie lul>duiingos loterijos. Jis upie 6
vai. vakaro ateidavo jos ten maloniai ap
lankyti...
Ir kada bilietų pardavėjos būdavo
gražios... arba poniutės perdaug įkyrios,
jis pakildavo bilietų už šimtų centų, porų
litų, net iki penkių.
Tai, suprantamu, nieko jam nekuštimdavo. Jis dėl to nė vienu papierosu ne
rūkydavo mažiau, ir gal būt ta proga,
kaip žinai, leisdavo sau uluus vienų boka
lų daugiau.
Jisai visų savo gyvenimų atsimins tų
mažųjų išdykėlę ponių N..., kuriui vienos
loterijos metu pusisekė jum įkalbėti bi
lietų už dešimtį litų!.. Taip... už dešimtį
litų... kuriuos savo neišmintingume ir ne
atsargume jis buvo su savim pasiėmęs ir
kuriuos tokiu būdu pakeitė į miltuotų
žvirblį...
Tai buvo rekordas!
O, la ponia N...! Tik pagalvokite, ka 1

aš galėjau jus vesti!..
Visos tos gražios medžiagos skiaute
lės ir šmoteliai sudarė lyg jo išeiginę unifonnų, kurių jis pamažu užsivilko... ku
rios jis niekada nenuimdavo... su kuria
įprastai jį galima buvo matyti ir<. būda
vo sveikinamas “Ponus Tas!.. O! Ponas:
Tas!..”
Jisai su išvidiniu pasitenkinimu pri
imdavo tuos sveikinimus, nes jie būdavo
lyg patvirtinimas to iškilmingo sveikini
mo, kuriuo jis pats save sveikindavo, ir
tai tokiu įprastu būdu, kad jisai to nė
nepajusdavo.
Bet jis iš karto tai būtų pastebėjęs,
jei tie sveikinimui būtų nutrūkę... kaip
malūnininkas, kurs tik tuda girdi savo
malūnų, kai šis nebeveikia.
Čia malūnas sukosi visada.
>>

e

*

tiek pakerpa pažastyse, kad jums neverž
tų darant įvairius gestus bei judesius, ku
riuos jums pasinėręs daryti.
Jis buvo savo uniforma pu tenkintas.
Jis jų turėdamas būdavo tuip put vi
sai ramus.
Jis dargi buvo daugiui) negu ramus,
nes, pagaliau, jisai dėvėjo spalvas Aukš
čiausiojo Valdovo, kuris dėl to jam buvo
kaltas nemažos padėkos, nes jis jus dė
vėjo šiais liūdnais moderniškos dvasios
laikais... Ten aukštai, jo balansinis saldo,
tikrai, turėtų rodyti apvalių sumelę, ir
jisai į ten nuvykęs tikrai pajus malonų
netikėtumų!..
Jis nekalbėjo: “Viešpatie! uš dėkoju
Tau dėl to, kad nesu kaip kiti žmonės...”
nes tokių dalykų neišpuolu sakyti. Bet
savo viduje jis visgi taip tvirtai galvojo...
e

e

«

Taigi, šis vyras mirė.
ir taip jis gyveno, (Minaudodamas sa
Jis mirė, suprantamu, uniformoj-, ::?<
vo uniformų, kurių jis pritaikė prie savo
liemens, kaip tie apsukrūs siuvėjai, kurie mirštama, kaip gyventu.
Jį palaidojo taip pat uniformoje.
pakiša vatos po jūsų petimi, nes jūsiškis
Ir štai toks jis atvyko į dangaus prie
iš tikro yra perdaug nuleistas, arba šiek

angį... o! visai ramus!.. Mtui ta gražioji

vietelė, kuri čia aukštai jo laukė!..
Vos tik jis pasiuntė savo vizitinę kor
telę, kai pasirodė šv. Petras, rūstus, nie
kam nepasitikįs.
— Nusivilk savo uniformų!.. — tuo
jau sušunka jisai... — greičiau... pasku
bėk!..
— Mano uniformų....'
— Taip, nusimesk visa tai!

—O! šventasis Petro!.. — jis murma
gėdingai.
— Nėra švento Petro!.. C'ia sielų re
vizijos komitetas.
— Bet aš neišdrįsiu!.. Tai dalykas,
kurio aš visai nenumačiau!
— Tai išdrįsiu aš!..
Ir staigiu judesiu dangaus dūriniu
kas ištraukė vienų guzikų.
Tada vyras, pasidavęs rezignacijai,
atsisegiojo kitus. O Petras jį skubina:
— Greičiau! Turime pamatyti, kų Iii
sveri dangiškame balanse... svoris blogas!..
G tu pats kiek reiški!.. Šiandien mirusių
jų labai daug.
(Daugiau bus)
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rašty “ Drauge”. Įnešimas pri- 1*. SUogeris, J. Zdanevičiūtį
imtas.
’A. Valančius, kun. Jakaitis,
6 v. Kryžiaus ligoninės
L. Simutis, A. Dargis, P. No
Al. Manstavičius
i
Labdarių Sąjungos direkto
nurtonis, 1*. Grybas, E. Ogen>
raportas
Kuris iš Chicagos lietuvių
rių pirmini tikus A. Dargis pra
Kun. J. Vaičiūnas raportavo tienė, M. Sudi.u kicnė, T. At
(Tęsinys nuo 2 pusi.)
Albino
dar-'
.. . .
'nėra girdėjos apie
Alvinskas, K. Kila, L. Mažei nešė, kad valdybos nariams di- iš Šv. Kryžiaus ligoninės, pra- roškiim', M. Simonavičienė, K.
A. L. R. K. LABDARIŲ
ji nenasulave jų valiui, kada I,
. . T.
rbant išvien darbus buvo leng-' nešdamas, kad ligoninė iki šiol Gaižutis, O. Brusovičienė, A
uotę?
Jis
yra
vienas
seniau

...........
.
.
.
buotę? '.Jis
vu
ka.
SĄJUNGOS 15 SEIMO
jie uz tai jai grąsino, jog skųs
sių ir pasišventusių Vyčių or
vesnis ir išreiškė visai valdy pasilieka pilnai užtvirtinta A- Aukšliai nienė, Z. Gedvilus, A
PROTOKOLAS
ją neteisingai, kad matė ją
Gimimo P. fiienč. — Marganizacijos narių. Kaipo pirm.
bai savo padėkos žodį. Rapor nierican Medieal Association. Bacevičius, J. I’aiikauskas, R
paleistuvaujant, už ką Senam
ąuette Park: Labdarių 23 kp.
tas priimtus.
L. Vyčių 5 kuopos (Nortli
Catholic llospital Association Gubistienė.
(Tęsinys)
Auka 10 dol.: D. šleivis, S.
Įstatyme buvo skiriama mir
Side) ir L. V. Centro valdy
Direktorių raštininkas
B Ligonių dvasinius reikalus up
$2.l)u kun. I’. Vaitukaitis;
tis, dora mergelė tarė: Ir taip
Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa- 'Stanulis, P. Grybas, B. Nenarbos narys, jis nenuilstančiai
Nenartonis savo raporte pra-, rūpina kapelionai kun. P. Ku-i$3.00 kils. J. Vaičūnas; $5.00
ir taip man mirtis. Mirtis am
nelės — Brighton Park: LabA. Dnrgis; ftv. Barboveikia įvairiose komisijose kė
nešė, kad Labdarių ūkio antrK tauskas ir kun. P. Lukošius, j kun. A. Vaidučius; $11.00 adv.
žina, jai nusidėsiu, nes paklia
darią
8
kp.
Auka
200
dol.:
J.
Į
ros.
Atiku
3
doL:
T
Cereškielimui lietuvių jaunimo vardo.
niorgičiai jau panaikinti, bet Per šešis metus ligoninės glo- J. Grisius.
"siu j rankas Dievo. Mirtis ir
nė. O. Jonaitienė, B. Luztlaus- dar yra pirmi niorgičiai $6000. Į boję buvo suvirs šešiolika tū
Jo draugiškumas ir linksmu Klimas, J. Vaiskia, V. Kuli
Pirm. adv. J. Grisius veda
kienė; Šv. Kaz. Akad. Rėm. 8
gi, jeigu mane nors neteisin
mas yra suradęs jam daug jau kauskas, Ona Sadauskienė, P.
kstančių
ligonių.
Ligoninės
šta
toliau seimą.
gai apskųsite. Geriau tat be
skyr. Auka 5 dol.: A. Baltu Centro pirmininkas, A. Nau
nų ir senų prietelių, kurie Milašienė, O. Meistiniukė, O.
bas:
4b
gydytojai,
3
internai,
nusidėjimo pakliūti j rankas
Sekūnienė, O. Kulikauskienė, tienė, M. Dargelienė, E. Kara- sėda pranešė, kad atliko rei- 30 slaugių, 2 kapelionai, 24
Kun. A. Valančius davė įdžiaugiasi juomi.
nauskienė;
Moterų
Sąjungos
1
kalingą
dąrbą
ir
prašė
visų
1
žmonių, nei nusidėjus i ran
,
ai
n i i a i - - i i
•
• • i-«• iii [seselės, 21 įvairių darbiniu- ! ne&iu'ą, kad kiekviename moLietuviškų kalbą gražiai va B. Steponavičienė; Šv. Kaz.
kas Dievo!”
67 kp. Auka 2 dol.: A. Įaugu-| daugiau pradėt, prie labda’
' -JL,
ikyRlos kambaryje būtų i.-leiAkad.
Rėm.
6
skyr.
Auka
3
rtoja ir yra daug sykių pasi
nienė
L.
Kunč-enienė;
šv.
Praringų
darbų.
Raportas
priimb
P
P
••
...
. . ,
Dievas ją išgelbėjo, nors jau
dol.: Lindžienė, Rudienė, Pui
rodęs viešose vietose.
’
a .
m
‘
n
Kun. J. Vaičūnas sveikino gta aukų dėžutė, kurią butų
Centro rast įmukus, P. Fu
buvo jai mirtis nuspręsta. Be
dokienė, Anužienė, Paulienė, nciskaus Tretininkų. Auka 5 tas.
...
...
,
iii seimo atstovus vardu Šv. Katiktai centai dėl labJaunimo
Kalendorius
bijonaitis
raportavo, kad įvy-1
'
vedant j mirties vietą, vienas
Kulikauskienė; Federacijos 19 dok:
Proseviciūtė, p. Arzimiero ligoninės vedėjų, šv ’daringų darbų.
ko dvylika susirinkimų; Cen
esančią ten dorų žmonių pa Gruod. 9 — L. V. 112 k p. skyr.: Vaičekauskas, Ivinskai- nion*Pri(
! L. Šimutis skabo rezoliuci
tras turėjo tris parengimus Kazimiero Sesučių.
barė teisėjui, kad liudininkai veikalas, parap. salėje.
tė, Petkienė, Zaromskis, UkeŠv.
Juozapo
—
feo.
Chicago:
Seimo pertrauka
jas. Rezoliucijos priimtos raTaipgi kad Chicagoje randasi
įskirai būtų apie atsitikimą Gruod. 16 — L. V. Centro nienė, Baranauskienė; SusivieApaštalystės
Maldos
dr-jo:
A.
Posėdį
veda
vice
pirm.
P- nkų plojimu.
apie penkiolika 1 .uiniūrių SąZuzana tyrinėjami. Pasiro naudai vaidinimas “Sąžinės”, nymo L. R. K. 160 kp. Auka
Mikašauskas,
A.
Gedrimaitė,
jungos • kuopų. Raportas pri Sli<*orisMikutis sveikina:
dė melagystė. Zuzana tapo pa- Nekalto Pras. parap. salėje.
(Daugiau bus)
2 dol.: A. šrupšas, A. Kazlau K. Gudaitė.
imtas. Centro'iždininkas, kun. seim,J variu Vis'! STOnt” 'lr'I
liuosuota, o mirtim nubausti Gruod. 30 — L. V. 112 kp. skas; Apaštalystės Maldos. A u
bankietas ir šokiai minint 10
Apskričiai
tie ištvirkėliai.
'J. Mačiulionis neatsilankė. Jo jos iš Cicero su auka 5 dol. Į
ka 5 dol.: F. Vaičekauskas, N.
PAIN-E X PEILER
Federacijos auka 3 dol.: A. vietoj raportavo kun. A. An Adv. J. Grisius pašauktas ’
Visi tie pavyzdžiai rodo, meti} sukaktį, Kast End Hotel. Šeputis; Tretininkų. Auka 5
-- - \ y----------- kalbėti,
sveikina
seimą
su
au

kaip gražus yra gyvenimas tų, Sausio 1 — kovo 4 d. L Į dol.: Gužas, Bartkienė; Pet- OriSius’ Pr' Vaičekauskas, () driušis, pranešdamas, kad vi
kurie dar jauni būdami jgija Vyčių Centro naujų narių va- rauskienS, Kliudrienė, Simona budrikienė; Susivienymo L. R, sas raportas jau buvo paskelb- • ka 10 dol. Seka kun. A. Vala
nčiaus referatas ir dr. J. Si
Nuo Reirmatiškų
dorą.
jus.
vičienė, V. Juzaitė; Nekalto K. A. auka 5 dol.: J. Mikolai- tas “Drauge”. Raportas pri-i nionaičio referatas. Visi atste ’
Skausmą
Ir tu stengkis Dievui tar- Sausio 20 — L. V. Centro Pras. P. Šv. Auka 3 dol.: A. nis, B. Kalinauskas; Bernai imtas. Finansų raštininkas Z
nąudokite
nauti, tad ir tu tapsi ir ramus lietiniai šokiai, Midland Club Vaikutienė, L. Račkauskienė, čių Kolegijos Rėmėjų: Pocie Gedvilas raportavo, kad Lab vai atsistoję priima referatus
ANCHOR
rankų plojimu.
PAIN-EXPELLERĮ
ir doras, ir laimingas visą sa-Į Atei
darių Sąjunga turi turto: $20,Marijonų Kolegijos Rėm. 3b nė, Šaulienė, Šliogeris.
Pain-Ezpetleris visuomet
“Sąžinė”
palengvina skausmus
Taipgi užregistruota šie ge- tMK) vertės ūkį; $1600 Lietuvos Į Seka rinkliava. Po 1 dol.
ve gyvenimą.
skyr. Auka 3 dol.: O. Bamba
Bilietai gruod. 16 d. plati
Seirijų Juozas
ILLS P
lienė, A. Atroškienė, O. Kaz- rb. atstovai: kun. L Albavi- Bonais; $1361.90 Metropolitan aukojo šie: E. Cedvili'enė, M.
nami visose lietuvių kolonijo
čius,
Tėvas
B.
Pauliukas,
kun.
State
Banke;
$1350.00
Lietu-j
Laurinskaitė,
Jonaitienė,
Darragienė, M. Navickienė, K. Ge
se. Tą sekmadienio vakarą dra
A. Andriušis, kun. J. Jakaitis, vos spulkoj. $1145 paskolinta gebenė, Naujokiem'*, P Fabi
Nemalimas Įveiktas —
LIETUVIAIS ESAME MES Brighton Park parap. salėje dminienė; G varvi. P. Div. Šv. kun. J. Vaičiūnas, kun. A. Va
ant notų. $25 tax ivarrant. Ra jonaitis, B. Ogentas, Simona
Dabar Valgo Viską
Kaz.
Karalaičio.
Auka
3
dol.:
GIMĘ
ma “Sąžinė” bus vaidinama
P-nas J. K. 1S Montreat, t’anada ravičiūtė,
J.
Matukaitis,
J.
Ba
lančius,
kun.
Pr.
Vaitukaitis,
portas
priimtas.
A.
Bacevičius
R. Andreliflnas, V. Birgelis, P.
fto.kad Jani daiiR pagelbėjo NliOAspaustuvės
TONR. Turi daugiau gyvumo lr ne
"Lietuviais esame mes gimę, Lietuvos Vyčių
adv.
J.
Grisius,
dr.
A.
Rakau

sevičius,
D.
Jancevičia,
M.
davė
įnešimų,
kad
pilnas
raRezgis; Šv. Pranciškaus Vien.
bejaučia pilvo skausmų.
Tai nėra
Tikslas
mokamas liūdymas, jis buvo atsiųs
Lietuviais norime ir būt,
1 skolos atmokėjimui.
skas,
dr.
A.
Simonaitis.
portns
būtų
patalpintas
dienSriubas,
M.
Šilkas,
J.
Vilkas,
Rėm. 2 skyr. Auka 2 dol. P
tas iiuosa jo valia. Daug kitų pra
Įvertas visų — jaunų ir senų
neša panagius rezultatus.
Nt'GATų garbę gavome užgimę,
Vaicekauskienė, V. Gečienė, O.
TONR vartpjama meti) metais kaip
pagelba malimo sistemai. Tai yra
Jai ir neturim leist pražūt!” — paramos.
Ivinskaitė.
daktaro receptas tr turi gyduoles,
Vaidinime dalyvaus: L. Grikurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitus prastas arba
Mūsų tikslas — ištraukti vi tis, A. Liakas, A. Lindžius, i Melrose Park: Labdarių 9
turi vargo su nemalimu — pamė
ginkite NUGA-TONE. Pajusite naudų.
sus lietuvius jaunuolius iš to C. Klimaitė, O. Norkiūtė irikp. Auka 5 dol.: K. ŽvirblieJ keletu dienų. Mes žinome, kad patarstt Ir kitam. MCnesio trytmentas
ilgo snaudulio ir varytį darbą Pr. Graibiūtė. Veikalą rezisno nė, K. Kisielienė, A. Švilpaus
už Vienų. Doler). Parduoda visi aptlekoriai su garantija grąžinti pini
taip, kad lietuviai gautų pro ja kun. A. Valančius.
kienė; Tretininkų kuopa. Au-‘
gus. jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.
gos išvystyti proto ir kūno pa Bilietų iš anksto galima įsi ka 2 dol.: K. Žvirblis, K. Kan
Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
. — Idealų l.iuosuotojų vidurių 25c
jėgas mene ir sporte, o ypa gyti pas Lietuvos Vyčių Cent tautas, F. Base vičienė; A. L.
1 Ir 50c.
tingai sueiti į didesnį drau ro valdybos narius: kun. A. R K. M. S. 60 kp. Auka 5
giškumą.
10PIECE CO5METIC
Valančių, kun. P. Katauską, dol.: K. Žvirblienė, D. Bacevi
Su sausio 1 diena prasidės Br. Paliliūnaitę, K. Savicką, čienė. Jonkus; Kančios Jėzaus
SĖT $1.97
Thl» la a Famous Vlvanl Ret and InAmerikos lietuvių jaunimo — Al. Manstavičii} ir Ant. Valo- Brolija. Auka 2 dol.: K. Žvir
ciud.a fae« |Mjwder, 11.00; Rouge, 7Sc,
Tla.ua Cream 11.00. Depllatory 11.00.
Lietuvos Vyčių organizacijos nį, taipgi L. Vyčių spaustuvė- blis, A. Švilpauskienė, M. Ja
Karlai Aatrlntent I1.7S. Bath Salt t.00,
Toilet VVater J1.25. Perfume I2.7S. Brllllantlnn 76e. Sktn Whlt.ner 75c. Totai
— vajus gavimui naujų narių,' je BįĮįetų kainos yra po 50c nušauskienė.
Value 111.00. Spėriai prlce. 11.07 for all
ten plecaa to Introduce thia line.
skaitytojų ir atnaujinimui se-jjr ggc
šv.
Petro
ir
Pauliaus.
—
Vardas ......................
nų prenumeratų.
Adrsaaa ...............................
We8t
Pullman:
Labdarių
10
Metiniai
šokiai
Čia noriu išreikšti kelias
Siunčiamo p«r paltų COD
Pinigai gražinami. Jai
mintis, kaip mes turime reng Gražiame Midland Club vie kp. Auka 75 dol.: Z. Gedvilas,
napatanUntaa.
tis prie Lietuvos Vyčių va šbutyje įvyks metiniai Liet. K. Raila, E. Gudžiflnaitė; Šv.
Bea Van 580-5th Avenue, New York
jaus. Visų pirma, visos kuo Vyčių Centro šokiai, sausio 20 Juozapo dr-ja. Auka 5 dol.: K.
pos savo kolonijose turi pasi d., sekmadienį. Vieta dauge
stengti sušaukti Lietuvos Vy liui jaunimo nėra svetima, nes Sharkey pagerbimo puota.
Orkestrą vakarui bus viena
čių narių, skaitytojų, rėmėjų ten buvo 22 Vyčių seimo atir kitų veiklių tautos darbuo-j8^ov^ pagerbimo balius ir Jack iš garsiausių Chicagoje.
Po Kalėdų, kuomet dovanos padedamos į šalį ir užmirštamos,
tojų susirinkimus. Tuose susi-j“
“DRAUGAS” šešias dienas kas savaitę primins laimingajam arinkimuose turime išdirbti pla.
. .
.
.
. I
pie jūsų gerą valią ir duosnumą. Šią dovaną aukštai įvertins kas
nūs gavimui naujų narių ir
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
tik gaus ją.
skaitytojų. Turime pasidalinti
LAIKRAŠČIUS
darbais ir aplankyti kolonijas,
vieni kitus paraginti ir visi
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
bendrai dirbti, kad mažiausia
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
1,000 naujų narių gautume į
tanus $6.00.
VISADA
IŠKIRPKITE IR VARTOKITE ŠĮ KUPONĄ ŠIANDIEN!
Vyčių eiles.
“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
UŽMIRŠTA
Aš neturiu omenyje, kad to
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broadkie susirinkimai turi būti vien
Ar Žinot, kodėl Joa ne
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.
mėgo?
JI pati nežinojot
Cbicagoj ir kitose didesnėse
Joa blogaa kvapai buvo
“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
priežastim, nea blogo kra
lietuvių kolonijose, bet kiek
“DRAUGAS”
Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.
po niekas nemėgsta. Vie
2334 So. Oakley Avė.
viename mieste ir miestelyje,
nok vlal tų gali pabalinti.
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
Chicago, III.
Gargaliuok au L4 stori n e lr
kur tik yra mūsų organizaci
tas atliks kas reikia. Var
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
Šinomį pasiunčiu $6.00 už prenumeratą “Draugui”, kurį, pradedant .
tok kasdien. Bandymai ro
jos kuopų, kur yra “Vyties”
do, kad Ils raistas atlieka
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
greit, ko kiti raistai ne
skaitytojų, kur yra lietuvių
.......................................
d.
siųskite
sekančiu
antrašu:
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
padaro per 4 dienas
jaunimo.
$2.00.
Vardas, pavardė ...........................................................................................
LAMBERT PHARMACAl
Vajaus pasisekimas priklan
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
COMPAJIY
sys nuo prisirengimo. Kas
Antrašas...................................................................................................................
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Dl., Me
tai yra pasakęs, kad prisiren
St Loula, Mo.
tams $2.00.
gimas yra pusė nuveikto dar
Miestas ....................................................................................................................
“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood
bo. Taigi, jei neprisirengsime,
St., Chicago, III. Metams $1.80.
(Į Kanadą, Lietuvą ir kitur užsieny, $7.00 m.)
tai žinokime, jog mažai darbo
“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuyių Universalia Biu
promptty endt odori ordlnory
padarysime.
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,

DORI JAUNATVĖJE, TAM
PA DORAI3 IR VISĄ
GYVENIMĄ

PAŽINKIME JAUNIMO
VADUS

&

LABDARIŲ DIRVA

CENTRO VALDYBOS
RAPORTAI

GERIAUSIA

KALĖDŲ
DOVANA

“DRAUGO” PRENUMERATA

SKAITYKITE

LISTERINE

Bronį

■ntlaepttcs can't hlde In

Brooklyn, N. Y.

J

4 dayg

Trečiadienis, gruodžio 12, 1934

draugas

VISI I PRAKALBAS!

neištikimi, tada reg. deinok.
Faktais įrodyta jų prasiženHUCH 1S UFE —
partijos susirinkime tapo pra- girnas, neištikimybė, bei slapšalinti iš organizacijos.
j tas skymavimas, susidedant su '
L. H. K. Moterų Sąjungos
Dabar įvairiais būdais ker-1 vienu respublikonų trustisu.
Chicagos apskritis rengia vi
sija ir juodina tų partijų, prie kad ardžius miestelio tvarką
sų eilę įdomių ir naudingų pa
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas
kurios prisiglaudę tik galėjo ir tuomi pakenkus Demokratų
skaitų. Kiekvienam susipratu
5108 — 7th Avė., Kenosha, Wis.
būti išrinktais į valdininkus. partijai kituose rinkimuose. ,
siam lietuviui ir lietuvei šios
Taigi geriausius dem. darinio
Kadangi viršminėti trustisaiį
i paskaitos būtinai reikalingos.
tojus norėtų prašalinti, o įsi buvo piliečių išbalsuoti DemoGalėsite pasimokyti, kaip up
mas įvyks sausio 6 d. Prasidėti savo pastumdėlius dėl nnu kratų tikietu ir balsavusiems
i
.
.
' dės pietumis.
jos part. Tai II. Scbsvarzelio' už demokratus, manome, svar- saugoti savo ir savo šeimynos
sveikatą, kaip apsisaugoti nuo
Kiekvieno parapijono narei- padėka lietuviams piliečiams Į bu žinoti jų darbai,
KENOSHA, VVIS.-Kudu.l^
nelaimės ir daug kitokių įdo-1
ugi šiais „,,'lais parapijos havigad(M |aukiama gCT1J už jų prielankumų išbalsuo-' Taip pat (irant Worko t lis- mių dalykų išmokti. Šios pas
žaras labai gerai pasiseko, kokaip 8ekmingiau ve, jant jį į Asesoriaus ofisų. Bet į t rikto lyderio pasielgimas, ku kaitos įvyks:
mitetas nutarė vieša,
1«, 8li ,MrapijOe reika|us. Tat, pa- laikas greitai bėga. Tas pa ris paskutiniais laikais pada
Cicero gruodžio 13 u., S v.
vė miestelio boardui rezoliu
“Draugij*’ padėkoti rėmėjams (
kad kiekvienas kenks tik jam pačiam.
Kalbės
Cicerus lietuviai, vadovau cijų, rekomenduodamas praša v., parapijos salėje.
ir darbuotojams, k,) šiuo,,,, ir, parapijonas 1.jnltai
jant keliems prec. komitime- linti 24 darbininkus, būtent kun. A. Linkus, dr. Al. M. Ra
daroma
ir būtų pasiruošęs patiekti
, nams ir šiaip keliems liet. po Kokiu tai ekonominiu tiksliu čkus ir L. Šimutis.
Kun. M Urbonavičius, kleb. daug naudingų sumanymų.
Į
litikos vadams, žinos, kaip pa jų tarpe daugelis lietuviai, 'ta?
Jonas Druktsnis, raštinink.
Brighton Park, gruodžio IV
parodo, ant kiek Scliuarzel d., 2 v. jiopiet, parapijos sve
sieigti ir už kų balsuoti.
Kaz. šerauskas, iždininkas
Šv. Vardo draugija turi jau
Turime dabar žmonių, kurie lietuviams prielankus, nežiū tainėje. Kalbės dr. Al. M. Ra- i
, namečių skyrių. Pereita sekl’ž poros savaičių sulauksi- J „ia(|ienj Sls skyrius sykiu su turi pasitikėjimų prez. J. Cer- i rint, kad mes dėjome pastan čkus, M. Vaičūnienė, Moterų
me Naujų Metų ir po to ne-Į augusiais ėjo bendrui prie šv.i"nv ir senat. R. Grabam ir kitu gų ir dirbome išvien, kad jį Sąjungos Centro sekretorė.
žymių politikierių, kurie lietu pastačius į tą ofisų.
užilgo bus sušauktas pavapi-! Koinunijog<
\Vest Pullmaii, gruodžio 16
Neklausykime jokiu trukšviams daug prielankumo rodo
jos susirinkimas.
Tik reikia laikytis vienybės. madarių, nei vietinių lai k ras d., 2 v. popiet, parapijos sa
Wifie—Gi.! Jamekn a o wlah you <eaMn*t fet so neer thc*track
Komitetas jau turėjo savo Į M. Dudėnienė palaidojo salėje. Kalbės dr. S. Šlakis, S.
The Iroured—Then you woula care If I got killed.
tukų,
kurie
keršija,
kad
De

Lietuvių pozicija šiek tiek su
Wifie
—Don’t be ebeurd. you know I cou
driv*, the car bade.
susirinkimą, aptarė šių metų'vo sūnų Joną. Velionis buvo
Sakalienė , “Moterų Dirvos’
stiprėjo, suorganizuojant Liet. mokratų partija nerėmė jų “areikalus ir pasiruošė atiduoti 4S metų. Paliko nuliūdime keDem. klubą, kuris gerai gy- gento” kandidatūros, kurį no redaktorė.
Kiekvienam įdomu pažinti ,
t
linas
seseris.
apyskaitų.
i vuoja. Sus-mus laiko paskuti- rėjo padaryti miestelio tinsti
\Vest Side, gruodžio 1!) d, to garbingo Vilniaus vyskupt
Metinis parapijos susirinki_______
; nį penktadienį kiekvieno meiu su praėjusiuose rinkimuose.
S v. v,, Įairapijos svetainėje. gyvenimas. Jį sužinosime ia j
i Liberty svet. Kviečiami visi
Laikykimės su prezidentu ; Kalbės di. S. Šlakis, Cepulie- neseniai išėjusios knygos.
praneša
Atmaina
ofisų valandose.
• įsirašyti. Susiorganizavę stip- Rooseveltu ir Demtkratų pu nė, Moterų Są-gos Centro iž “ARKIVYSKUPAS JURGIS
Dabar valandos šiokios:
MATULEVIČIUS“
riai, lengvai prieisime prie au į rtijos. Gerbkime savo mieste- dininkė ir K. Račkienė.
Knyga parašyta ne vieno
Įkštesnių vietų. Neduokime sa lio prezidentą J. Ceiny, kuri>
Dievo Apvaizdos parapijoje
VISI CICERIEČIAI
kurios, vadovaujant vienam re
i žmogaus, bet daugelio mūsų
ve bent kam suklaidinti. Prez. nuims, lietuviams, yra prieina
gruodžio 23 <1., 3:30 popiet. Ka •
spublikonų ir keturiems de
NAUDOKITĖS
Lietuvos profesorių, kunigų. 2403 WEST C3rd STREET
J. Cerny stovi teisingoje pusė mas; taipgi Town Clerk J. J
Įbes d r. Al. M. Bačkas, Mažimokratų trustisams, išneša
mokytojų? Knyga yra didelė ' Kampas VVestern ir 63rd St.
je ir išeis pergalėtoju, nežiū- Viterna ir trustisus Novak ir
liauskienė, S. Sakalienė.
Naudingos
pamokinančios miestelio boardo sus-me ir štu-. . . . ..
. , ._
Telefonas PROspect 1133
i su stipriais kietais viešais, su
...
. .
. . rint kokios pinkles jam stato Kurt.
Panedėlio,
Utarninko, Ketverprelekci os įvvks parapijos sa nuimdami nori įas praleisti, I
,, , .
. , .. ,
.. .
To\vn of J.ake, gruodžio 23 persiuntimu kaina $1.90. dai
.
' 1 ~
1
1 •'
o
r
mos. Penki miestelio trustisai
Dėka demokratams, be bai
go
ir
Pėtnvčios
vakarais nuo
Įėję, gruodžio L! <1., S valan- nepaisant, kad prez. J. Cerny!
. .. ..
popiet, parapijos sve-1 galima gauti.
i •
.
,
. sumanė atimti nuo prezidento mės galime eiti balsuoti, n? ., 2
7 iki 9 vai.
dų vakare, Kall »es trys eks- su likusiais dem. trust Pne tiesas, kad autoritetą sau pa ' kaip pirma kada razbaininkii
'J-* Kalbės di. fe. Šlakis,* “DRAUGO’’ KNYGYNE
ciceriečiai: kun. A. Linkus,' šinasi. Prisiskaitę tų liesumo-j ..
, ,
.
, . , ,
.
. . . „
‘
siemus, bet Illinojaus legisla j gaujos persekiojo žmones. Pa d r. A. Rakauskas ir M. Vai- 2334 So. Oakley Avė. C.iticogo,IU
Motėm Sąjungos Centro dvA-lnių lietuviai daro visokias iš-!
tūra skiria tiesas ne tam, kai bar ir kiti reikalai tinkamai ^‘unienč'2 E. 103rd PLACE
sios vadas, dr. Al. AL Račkus vadas, nežinodami, kaip tikreKiekvieno kataliko yra
jų nori, bet tam, kam jes pri tvarkomi.
South
Cliicago,
gruodžio
23,
Kampas
State ir 103rd PI.
ir kiti.
! nvbėje viskas stovi ir kas kalpriedeimė remti ir platinti
klauso.
Telefonas
PULlman 5950
Laikykimės iš vien ir mūsa T2.15 popiet, parapijos salėje.
Retai pasitaiko, kad galima'tas.
katalikiškų
spaudų.
Kataliku.
Seredomis
iki 9 vak.
Vietos liet. koiiiitimeimi dau
Kalbės M. Vaičūnienė, S. Sa
ateitis politikoje šviesėja.
būtų išgirsti tris tokius žy
ka
spauda
nurodo
žmogui
iš
Siihatomis
visų
diena iki 9 v.v.
Bet, štai, mūsų distrikto ly ginu painformuos apie viršmi
kalienė, dr. S. Šlakis.
K. R
ganymo kelius į amžinastį.
^as P°P*e^ nuo 3 iki 6,
mius kalbėtojus vienam vaka derio 11. Schwarzelio rezoliu
Peter Satkus,
nėtus reikalus. Piliečiai turi
re. Tikimės, jog ciceriečiai pa cija, kuri buvo skaityta boar
2 Precinkto Cominitteman
žinoti, ko laikytis.
A. 3. M
LIETUVIAI DAKTARAI:
sinaudos šia proga ir skaitli do sus-me, gritod. 1 d., turėtų
Charles W. Ellis (Ūselis)
ARKIVYSKUPAS JURGIS AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
ngai atsilankys ketvirtadienio piliečiams būti aiški ir supra
lt Precinkto Committeeman MATULEVIČIUS. Labiau n
PRECINKTŲ COMMITTEE
vakarą Į prakalbas.
Res. and Office
Office Thone
ntama; nereikalaujama jokio
. labiau auga pasitikėjimas Siu# Tel. CANal 0257
Joseph Mažintas
MANŲ ŽODIS
2353
So. I^avltt St
PROspect
1028
Res. TROspect 8659
pagerinimo, nei rūpinimosi,1
CANAL 0706
12 Precinkto Committeeman i šventu vyru, mūsų mylimu tau
Mes,
žemiau
pasirašę,
pre

kad
darb.
algos
būtų
atmokė

CICERO POLITIKIERIŲ
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai*
cinkto
komitimenai
laikome
tos,
kuriems
miestelis
skolin

kai, kada Dievas leis jį išvys
,
KOMEDIJA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
PLATINKITE
“
DRAUGĄ*
PHYSICIAN and SURGEON
ti šventuoju paskelbtų.
gas už metus, tik rezoliucijoj sau už pareigų pranešti pilie
1821 SOUTH H.1L8TED STREET
Pora vielinių laikraštukų, reikalaujama prašalinti nuo čiams, kad:
2403 W. 63rd St., Chicago
Rezidencija 6000 So. Arteaian Avė.
AKIŲ GYDYTOJAI
OFFICE HOURS:
LIETUVIAI
DAKTARAI
Laikytame Regularės Denio
kuriuos dykai kiekvienam grū darbo šešis lietuvius, reiškia,
Valandos; 11 ryto iki 8 popiet
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
doma,
paskutiniais laikais tuos, kurie daugiausiai pasi- kratų partijos susirinkime, la
Sunday by Appointment
8 iki 8 v. vakare
I Office Tel. KEPublIc 7«»«
daug visokių rezoliucijų rašo, darbavo dem. part. pasiliko pkričio 9 d., 1934, tapo išneš
Res. Tel. GROvcbill 0«17
7017 8. F.UKF1ELD AVĖ.
DR. STRIKOL’IS
ta rezoliucija, paliečiant ketu
ris mūsų miestelio trustisus:
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Tel. CANal 6123
Koše Cuclina, Anton MaciejesDENTISTAS
3123 W. HLVRQUETTE ROAD
4645 So. Ashland Avė.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ki, Henry Schvvarzel, and He
DR. VAITUSH, OPT.
OFISO VALANDOS:
2201
W.
Cermak
Road
VaL 3-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 3-18 ryto
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
LIETUVIS
(Kampas
Leavitt
St.
)
ndrikse. Po rezoliucija pasira
Nedčlfol susitarus
OPTOMETKICALLr AKIU
Nkdėllomis pagal sutarti
F
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
SPECIALISTAS
šė Regularės Demokratų par
Ofiso telef. BOLIevard 7820
Pa.engvlna akly Įtempimą, kuria
Artinas KALĖDOS. Lietuvoj jos labai gražios,
Tel. LAFayetto 7850
Nuo 1 iki 8 vakaro
••tl priežastimi (aivos alcaudėjlmo
Kamy Tek PROspect 1930
tijos
prezidentas,
raštininkas,
spūuingos. Laukia jūsų giminės ir senieji draugai,
t 0
a^ai(imo akly aptemimo, nervuotuScredoj pagal sutarti
Tei. BOULevarri 7043
ir iš 61 Ciceros precinktų ko- .f“®* *k*u<**™» *k«u karių, atitaiso
kad bendrai praleisti šių brangių šventę. Dienraščio
.y
trumpare<ystt ir tollrekystą Priren
gia
teisingai
akinius.
Visuose
atsiti
Draugo’’ laivakorčių agentūra rengia kalėdines eks
initimenų pasirašė 58. Tuomi kimuose egzaminavimas daromaa au
GYDYTpJAS Ir CHIRURGAS
Tel. CANal 6122
kursijas, su guriomis važiuoti bus vienas malonumas.
parodančia mažiausias klaiprašalinami visi keturi trus- elektra,
4140 Archer. Avenue
DENTISTAS
•ln* Speciali atyda atkreipiama 1
Pagalios žiemos metu ypatingai yra įdomu lankytis
tisai
iš
Regularės
Demokratu
■
“
?
kyk,<>
*
Kreivos akya ati▼ai.:
2
—
4
Ir
7
—
8
vai.
vakare
Lietuvos miestuose ir stebėti lietuvių kultūrinį vei
”
1 j taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
4645 So. Ashland Avė.
Ned«h*oJ nuo 10 iki 12. Daugely at
partijos.
GYDYTOJAS
Ir
CHIRUROAS
kimą.
Res.
2136
W.
24th
St.
arti 47th Street
sitikimų akys atitaiaomoe be akinių.
Tat.; nuo 9 Iki S vakare
Kainos pigiau kaip pirmiau.
I
Tel. CANal 044)3
2201 W. Cermak Road
■eradoj pagal sutarti
TcL LAI’arelle 3037
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
Valandos 1—t Ir 7—8 vak.
Phone Boulevard 7589
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Saredomis Ir NedSllomls pagal sutarti
Res.: TeL HEMIock MM
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
REZIDENCIJA
2515 WBST 69th ST
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.
X—SPINDULIAI
6631 S. California Avė.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141
3051 West 43rd Str.
Pritaikyme akinių dėl viso • GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Valandos:
Telefonas KEPubilc 7868
(Prie Archer Avė. netoli Kedzi'e)
4142 ARCHER AVĖ.
Valandos: nuo 2 Iki 8 vaL vakaro kių akių. Ekspertas tyrimo a2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
Seredomis ir nedaliomis pagal
Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vaL vak.
kių ir pritaikymo akinių.
sutarti

MSCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
PADĖKA

j

ADVOKATAS
J. P. WAITCHES

CICEROS ŽINIOS

MAROUETTE PK. OFISE:

ROSELANDO OFISE:

DR. P. Z. Z ALATORIS

DR. J. J. SIMONAITIS

KALĖDOS LIETUVOJE

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. S. BIEŽIS

DR. J. RUSSELL

DR. A. RAČKUS

25 METŲ PRITYRIMO

DR. A. 6. RAKAUSKAS

Rezidencijos Ofisas: 2«5« W. 83111 HL
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.
Seredomis Ir Nedfillomls pagal sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 3850
Res. Tel.: VlRglnla 0868

DR. P.ATKOČIŪNAS

DR. V. E. SIEDL1NSKIS
GAR

DENTISTAS
X - R A Y

4143 ARCHER AVEXUE

Kampas Franclsco Avė.

Rps. Phone

LNGLcwood AA11

Office Phone

-rniaugte 0044

DR. A. R. MČGRADIE
OTDVTOJAH ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 310
Vai.. 2-4 ir 1-9 tai. vakaro

OR. JOHN SMETANA

DENTISTAS
4448 SO. 491 h CT., CICERO, ILL.
IJtar , Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
•147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO
Paned. Uored. Ir gubaL t—9 vai,

OPTOMETRISTAS

, 1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt BIdg., kamp. 18 et.
2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Dienoms Tel. LAFayette 8739
Naktimis Tel. CANal 0401

Valandos nuo 9:30 ryto iki
, 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8^00'
! vnl. vakaro. Nedėliomis nėra Office: 2643 W. 47th Street
skirtų valandų. Rootn 8.
▼ai.: 8 1M 6 popiet, 7 Iki 9 vcA

DR. A. J. JAVOIŠ

Pho&6 Cacaį Pa23

,

Nedegoje pagal sutarų

DR. T. DUNDULIS

OYDYTOJA4J IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
TeL VlRglnla 0038
Ofiso vai.: 2—4 Ir 8—I p. m.

NsdlUomls pagal sutarti

Tel. Ofiso BOULevard MIS—14
I Rca. VICtory 3343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vaL nuo 1-3; nuo 6:99-8:80

786 W. 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEDAI

DR. MAURICE KAHN

OFISAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

I

lubos

CHICAGO. ILL
OFISO V AI.AN DOS:

Nuo 1A Iki 13 vai. ryte. nuo I Iki 4
vai. pe plotų fr nuo 7 Iki 9:80 vaL
vakaro. Nedėliomis nuo 19 Iki II
valandai diena

lU2w=< |see

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAH<lfl 0994
Res.: Tel. PLAsa 3400
Valandos:
Nuo 19-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-8 v. v
•’odeldleala^ nuo 1C Iki 12

■■■ ■■■
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Trečiadienis, gruodžio 12, 1934
.'HfĮ

KALĖDINIEMS SVEIKINIMAMS
PASKIRTI AGENTAI
“Draugo” Kalėdiniam numeriui, kuris išeis
pirmadienį, gruodžio 24 d., žymiai padidintas,
paskirti kiekvienai kolonijai agentai parinkti tam

leidiniui sveikinimu.
Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo sveikinimę priduoti skirtam agentui arba tiesiog pa*
siųsti į “Draugų”, šio numerio bus ekstra daug
kopijų spausdinama. Ratos pagarsinimų ir svei-

•

KLAUSIMAS I. l’i'itš kiek
laiko mirė mano tėvas ir pa
liko namų mums, trims vu:kum*. Alūnu brolis ir sesuo

8yvt,na viename upurtmente, u

KLAUSIMAS 4. Keli mene- valdoje per j'crų metų bulsuo
šiai prabėgo, kai u.ano duktė'tojų skaičitir pakilo. Už ta*,
turėjo operacijų. Aš neturiu i garbė j.rikLuso klftbo va'.dv
pinigų gydytoju: užmokėti. Gj bai, kuri s vzvienų progų tinnytojas apskundė mane ir ga- (kainai išnaudoja. Reikia pažvvo judgementų už $30. Šian- i.tėti, kad klubas juu yru Ame
die gavau laiškų, kuris sako:, rikes Lietuvių Demokratu tų
“1 garnisliee your linges and gos narys ir į Lygos susirin
levy on your prope-tv”. Aš kimus išrinko tris atstovus vtuždirba $18.75 j savaitę. Su siems metams. Ateityje klubas
5 vaikais neguliu pragyventi. Į dės padangų veikimų politi
Noriu užmokėti, bet neganu ! kūjo pnd1 u.utinti, kad pūroLabai esame susirūpinę. Su- j džius l.ilntnui'inms, jog ir mes,
simildaipas, suramink mus per ,lietuviai, siekiame politikos
“Draugų”, jei galima.
viršūnių. Prašomi lietuviai u
ATSAKYMAS: “Ym-r va- teiti mū.-ų klubui į pagalbų

visi, kaip vienas, stokime re-J politiškai tvirtai susiorganizamti tavuosius arba mums pa- vę pasiek-ime geidžiamų retikimuosius asmenis, kurie zultutu ir nebūsime krukerių
yra artymi su mumis, ne?, tik pelitikiei ię išnaudojami.
Visi tapkime klubo nariai.- ii
Lietuvytis

U

DRAUGO" KALENDORIA11935
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
kitų
išnomuoja. Aš nieko
kitu jie is
kinimų pasilieka tos pačios.
i nuo jų negaunu. Dažnai jie
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
Kolonijų agentai sekantieji:
mane išmetu lauk. Kų aš guma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
ges, as you are oniy naking
li'i su jais daryti/
Marquette Park - S. Staniulis
tinkama dovana pasiųsti į Lietuva saviškiams.
$18.73, eannot be. garrdrheed
ĮDOMŪS JUDAMIEJI
Brighton Park - P. Gubista
ATSAKYMAS: Gali juos
PAVEIKSLAI!
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta appriversti, kaip mes vadiname,1 Aeeording to tlie law in tlds
Pamatykite
Aštuoniolikta - P. Varakulis
statė,
tl;e
ivageš,
of
a
manu
“partition suit”. Tas priversi
i ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siunTown of Lake - L. Labanauskas
man, ii| to $20, is exempt fJ ŠVČ. PANELES I
parduot namų ir išdalinti vi
i čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas sus pinigus j tris dalis; taip gurnislmieiil”. Kitais žodžiai>
APSIREIŠKIsakant, tavo algų gydytojas
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 1935 m.
pat jie turės duoti sąskaitą,
North Side - A. Bacevičius
(
MO
VIETĄ
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
kur suvartojo pinigus, paim tik tada galėtų užareštuoti,
Bridgeport - A. Gilienė
-LIURDĄ
jei uždirbtum virš $20. Pavyz Į
tus už nuomų. Bet tamista tu
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir
West Side - Br. Vladas Cibulskis
džiui, jei uždirbtum $23 Į saAtėję į šiuos paveikslus pa
ri kreiptis prie advokato.
I vaite, tai gydytojas galėtų pa matysite tų garsųjį visame pa Lietuvoje.
Roseland - M. Pavilonis
saulyje Prancūzijos miestų
ro simti $3.
KLAUSIMAS 2. Perku
West Pullman - K. Raila
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
LIUKI).\, kur 1838 metais
cery store’. Sutikome už $3000. j
Hvenč.
Panelė
apsireiškė
Šv.
South Chicago - K. Gaubis
dovanų kalendorių,
prašomi pasiskubini i atsiteiPardavėjus man
pagaminę
! Bernadetai. Tenai suvažiuoja j . v . .
.
“Bill of sale”. Bet aš bijojau j
Cicero - V. Šemetulskis
iš viso pasaulio ligoniai nepa- sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai
•.gydomomis
ligomis sergantie-!
00
įr.'kėt $3000, nors žinau, kad 1
Melruse Park - O. Švilpauskiene
visose
kolonijose
daro
pastangų,
kad
iki Naujų
(ji,
kad
gauti
stebūklingų
per
ižmogus
.
yra labai teisingas
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas Jeigu tamista. sakysi, kad vis-J KLUBIEČIŲ VEIKIMAS jšvenč. Panelės užtarymų išgy- jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostu| dyina.
meriais. Kaip žinoma “Draugas” nartams kai
ir L. Labanauskas
kas gerai, tai užmokėsiu.
,
, Be to lar pamatysite:
NOKTI r SIDE. — Amerikos
1) Istoriškus paveikslus iš nuoja $6.00; pusei metų $3.50; trin s mėnesiams
ADMINISTRACIJA
ATSAKYMAS: Nemokėk pi | Lietuvių North - West - Side' Lietuvos,
nigų, kol negausi šitokiu da į Demokratų politikos klūl>«, j 2) Dariaus ir Girėno išskri- $2.00; 1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.
*

•

•

i

*•

Is Politikos Lauko

J

i

lykų: 1. Bill of sek*, 2. Atli- ’ priešinei iiiis susirimvimas įvy Į dimo ir žuvimo vietų — Sol-1
dsvit from tlie sei-r, tating Į k(, g,..,())| j
Bl. |<l(ll svarbi J dino mišką,
3) Pasaulinę Parodą (Worlds !
ali tlie ereditors, tlieir -ames 1 reikalr, Im.o i tikimas nau- Fair),
and mblresses and amountsl jos ateinaiitiem- metai.oš va.
4) Komediją, kur dalyvauja
due to eueh. Taip pat turi pa-((|vbos. Kadangi valdiki per Charlie C'haplin.
IMlrMjal anb*l».«ua<
raialnklų
siųsti visiems skolininkams re praeitus keletu metų pasirodė
Paveikslus rodys A. PELIr (arah<tu<«,lu
gistruotus laiškus ir reikalau viena veikliausių, tai ir jos DŽIUS sekanč i ese v i etose:
, ,
.. .A.
1 Subatoje, gruodžio 13 d.
Didžiausia pmulntlų dlrlltlITŠ
ti iš jų, kad jie praneštų, kiek H),tatas
ims.k,lt.., tik, Kun Ež,,,.ski„ |K,,.„1K ,.a|ėjc>
CbieaHoJ
pardavėjas yra jiems skolin ■( atsisuki;>• ;mt. rast. E. Va- \Vilkes-Barre, Pa.
'------- o-----Buvlrš B0 metų prityrimo
gus. Kada gausi nuo jų atsa j Įaičiui, į j„ vietų išrinktas V.
Nedėliojo, gruodžio 16 d.,
------- o------Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir
Žiūrint pro delną
Į įsigijai kokį lauželį, tai kad kymą. tada patariu mokėti pi Rėkus, gi į vtęe pirm. adv. E- par. salėje, Kingston, Pa.
laupykite pinigtu
Įžanga 25c
Vaikams 10c.
lupatos tave visokie taksai, vi- nigus. Jei ap.dienksi su minė Petraiti.*', {.iii valdikes nariai Visur pradžia 7:00 vai. vak.
------- o------Mes atlikome darbų daiiKelhil žymes
G vieni žmogus ar,t šio mar šokio initeriąi .(laimė dar, kad tais faktais, lai gali vėl pri- pai ko scmei
nių Chieagos Lietuvių.
Užsisakant šiuos judam įlo
go svieto, ypač šiais deprešino neįvesta oro miteliai), net iš seit mokėti.
Šis l-'.a eis per praėjusius ri- įsius paveikslus
^Oiesuoėėsais, ir muėijics su visokio- lazuiuo varo. Neverinai, šaky
..
...
, ti: A. Peldzius, 7035 S. FairI KLAUSIMAS 3. Turiu 11a- nkimu : ve;ke ir dėlto misų „2 field avc Chicago, Iii.
mis bėdomis
1 su iiuolat
nuolat | si, tavo bėdos. Žiūrėk, palisme
tuščia kišene, Gerai dar jeijnain, fajerinonam, tyėerkom ; mą, ant to name yra $8,000
aril Grand Avė.
įmorgičius.
Viena
nota
yru
$3,dirbi vieną, kitų dienų į sa algos po pusmetį pasilikusios.
Telefonas SEEIey 6103
vaitę, lai nors pats gali nuė Miestas nuturi moni, o tuo 000, kita — $2,000, trečiu —
ROSELLI BROTHERS, INC.
($1,000.
AŠ
pirma
mokėdavau
Chicago, Illinois
jęs i liucerną kokį speribsų ar tarpu mūsų miesto 'taip vadi
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
nuošimčius
vienai
bunkai,
bet
Specialistai iškalime Ir lšdlrblįlekiamą nusipirkt: įnizerno namas Corporation eounsei
šiandien
ji
yra
užsidarius.
Du
me visokių rūšių paminklų Ir gr*kūno gyvybės palaikymui. O algos gauna $15,000, miesto
bnamlų.
G RA BO RIA I
jei tave padėjo ant relief po- prosekiutoris $6,000, miesto žmonės pas mane atėjo ir iš
Mūsų šeimyna specializuoja šia
sikolektavo
nuošimčius,
tai
y
me darbe per šešias kartas.
jieros, ir nesi politikierius, advokatas $6,IKK), miesto kon
LACHAWICH Telefonu YARds 1138
ra
už
$5,00(1
ir
$3,000,
bet
to.
Veskite paminklų reikalus tie
tai ken.uotas guvus yra arti troleris $10,000, civilis tarny
siai su pačiais Išdlrbėjals.
IR SŪNŪS
miausius tavoršėius. O be. to, bos eomiiiission prezidentas kuris $1.000 notų, aš nežinau,
kur galiu surasti. Rūpinuosi
LIETUVIAI
OSABOSIAI
dar tave mueija visokios > $7,500, du tos eominissien 11aGRAB0RIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoptglausta
dieną
ir
naktį,
kų
turiu
dury
” lengvins
liilos už pasišil-j i iaį p0 $5,009, pirkimo ageuReikale meldžiu atsltouktl. o mano Turiu automobilius visokiems
ti.
darbu bflslte užganėdfDtl
dinią, pasisviotimų, juodos į tus $6,000, policijos kornisijoTel. CANal asift arba
reikalams. Kaina prieinama.
2314
W.
23rd
PL,
Chicago
kavos išsii irimų ir t. t
ATSAKYMAS; Nesirūpink
i įderins $10,000, detektyvų ei.
3319 Lituanica Avenue
Vienas blokas | rytus oao
didžiulių
vartų
delnu llas ^7,500, fire kornisijonm-! ‘ As long as tho plaee of pay
Chicago, III.
1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.
Arba kini imi savo
rius $8,IKK), viešosios tarnybas' meru, tlie liauk, is elosod tlien
Tel CICTOO BU 7
komisijoni<*rius $6,000, staty it is up to te liolder of thTol. I.AFayeUe 8573
Trys telefonai:
mo (building) koinisijonierius notes to give you a notice inl
J. Liulevičius
Rrz. PEMSACObA »Otf
$8,000, guzo ir elektros l><»ini- ivriting, and ail you bave to
GRAB0RIUS
Grabo rius
BELMONT S485
Ir
.
Office:
HILLSIDE
8SBS
Koplyčia dykai
nijonierius $8,000, boilerių in do is buvo llie money ready”
Rnlsamifcitojas
Alfrad Rooelll, praa.
Vlncent .HoeelU, secr.
spektorius $6,(XM», miesto seal- Jeigu nieks neatsišauks su ta
1410 SO. 49th COURT
Pn taniau ja Chtca
goję Ir apylinkėje.
vr’is $5,000, sveikatos koniisi- uotu, nesirūpink. Jeigu ateis,
Cicero, Illinois
Didelė ir graži .
Phone Cicero 2109
joiiierius $10,000, miesto gy gerai, o jei ne, užmiršk.
Koplyčia dykai
Visi
Telefonai:
4003
Archer
Avė.
dytojas $4,000, viešosios gero
vės koinisijonierius $5,000, liuli sargas $6,540, mėlo ofiA. MASALSKIS
pataisos
namų viršininkas |•’ sekretorius $6,000, klerkas
$5,(XX), vietos (loeul) impvuv-' $2,(HM) ir stenograle $2 600.
GRABORIUS
ORABOIUUfl Ir LAIDOTUVIŲ
vedi)1 i a n
mento
įširdo
prezidentas i
I ui tik mero paskirti žmo3307 Lituanica Avė.
1646 West 46th Street
$6,(XX) ir tris nariai |>o Ties. O kur kita visa miesto
Tel. BOl Ievard 5308—5418
Tel. Boulevard 4139
I
$4,b(XI, vietos (loeal) impi n ir kaurdčs načalstvuf Kokios
meldo bordo inžinierius (i,IMK), 'jų algos ir, prietie, dar kito
viešųjų darbų komisijonier’us kie iiikomaif
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Daliar ir bus aiški rokiuida,
$10,(XX), miesto
kolektorius
ORABORIITS Ir BALSAMTTOTOJAB
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
$6,(XK),
harbor
niaster’is delko atėjus lėkšinui partijų
Patarnavimas geras Ir nebrangus
Jeigu norite dailumo
718 West 18th Street
kandidatai
tūkstančius
speu$5,000, stiytų su|M-riritendenir nebrangumo laido
Telefonas MONroe 8877
kdina, šimtai už juos dirba, o
tas $<,000, sūrų (seuers) su-!
.
.
.
tuvėse • •• Pašaukite • ••
. ,
. „ „
,
L rinkimo dienų
jų taksiukui
. jx*rimerulontas $.>,.»C?), purkų
v . » . •
, •.
r
'
1 j'mušasi, šuudosi,
vieni kitus
REPublic 8340
ir žaiamuviečių superiutenden ! ki(lnepil,ft ir L t. Vargai ir
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
Tno.
Į tas $o,o(X), miesto arkitektas - htisdit*iiiiiės rokuudos jų neLIETUVIŲ ORABOR1UH
5340
So.
Kcdzie
Avė.
4605-07 So. Hermitage Avenue
PalHldoja u* |26 00 Ir aiikftėlaa
$5,220, 10 mūviu cenzoriai po mučija; jie binzų ir nekbonų
Moderniška koplyčia dykai
(Netnrime sąryšių su fimu
•M W. lttli Kt. Tel. CAOlal 4174
ji nuo $2,040 iki $2,8S0, ciiy! nevalgo.
Cklaam. III
tuo pačiu vardai

prof.

VENET1AN MONUMENT CQ, INC.

i

527 N, WESTERN AVĖ.

i

STANLEY P, MAŽEIKA

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

ANTANAS PETKUS

Yards 1741-1742

I.J, ZOLP

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

J. F.EUDEIKIS

SIMON M. SKUDAS

J. F. RADŽIUS

d r a

o

gy s

trečiadienis, gruodžio 12, 1934
S-J"

mėjos savo buneo nukėlė
j.meni) uždavinys yra utvaizgruodžio IK d., nes gruod. 13 duoti jį gyvais paveikslais —
d. pripuola Liaudies Universi- iliustruiijomis. Ta iliustraeiteto paskaitos.
nė dalis užima beveik visų
linus ir renks naujus valdybas
Taigi gruodžio 13 d. prašo- knygą. (21 — 180). lliustraci-į
I at< inant įems metams. Visi drini visi atsilankyti ir pasiklnu- jos puikius, įvairios, atvaiz- j
giją imliai turėtų tuom susi
syti Įdomiu dalykų.
duojanėios visas mūsų bau- i
rūpinti ir išrinkti tinkamus
dies ir individualiojo men«»|
žmones j valdybas, nes nuo ją
šv. Kazimiero Akiui, rėmė rūšis: statybą, skulptūrą, ta-į
priklausys geresnis veikimas.
jų
skyrius, ir visa parapija, pybų, raižybą, drožybą, an,.i ■
Lakūnas James - Janušnus-j
Lietuvytis
sparčiai ruošiasi prie laukime nius, dekoracijas ir kt. 'Lai ■
kas, kaip jau pirmiau buvo
Naujų Metų. Tų vakarą tur i krą lietuvių tautos vaizdi- j
pranešta, traukia ALTASS ko
mitetu į teismų. Rytoj pas tei SVARBUS NORTHSIDIE- būt nei vienas neliks namo . o meno enciklopedijėlė. Ji ;
ČIAMS PRANEŠIMAS
• Koinenduotina susipažinti vi
Programą išpildys mokyk.’
sėją Jlarrv A. Imwis .James
vaik učiai ir varg. Sabonio gru sičius, kas domisi lietuvių iii-i ■
advokatas Lionei (L Tborsnes*
Visi draugystės Šv. Juozape pė. Ant galo bus šokiai. Ka<* nu ir apskritai mūsų kultūra
reikalai.sins; kad ant ALTASS
...........................................................
----------------------i
nariai, kurie turite paėmę Ii gražiausiai
lietuviškai pašok i
turto uždėtu resvveri.
kietų draugijos narių pngvrbi-į ffaus gražią dovaną,
Kun. A. VHiausko, M. 1. v.
mo baliui, ant kurių parašyta,
kad draugijos bali-us įvyks 23
Šv. Vardo draugijos sus-nias
d. sausio, yra klaida. 'Pas ba .bus gruodžio 14 d. Dievo Ap
lius įvyks ne sausio 23, bet 27 vaizdos parap. mokyklos katnAtsiminimai iš 19U5 — 1914
• I*, ir toje pačioje vietoje. Tai- , baryje.
pergyventų laikų
Jos kūną veš i Lietuvą
Pgi, jei kurie iš gerb. nortbI dalis pusi. 95
-idiečiu« .,jau turite įsigiję ti Į Artinas Kalėdos. Visi lu li
.
II dalis pusi. 192
z\akai -J.) \a . po putų kietus, tai nenumeskite jų. Ji( >kiu Kalėdų dieduko.
UŽ ABIDVI DALIS 25c. 1
nine Augusta Degutienė - Ju-j bus geri sausio 27 d. (ii visi,
Balandėlis
eienė, kap. Kt. Dariaus moti kurie dar turite tikietų neiš
Prisiuntimui 5c.
na. Mirė plaučių uždegimu. platintų, būtinai atsineškite i
• DRAUGA8” PUB. CO.,
Paliko vyių, du sūnų — Vincą metinį draugijos susirinkimą,
2334 So. Oakley Avė.,
ir Stasį, dvi dukteris — Stul kuriami* permainysime datą.
Chicago, PI.
pinienę ir Nelsonienę, kurie
V. Rėkus, raštininkas
velionies kūną planuoja vežti
Šiomis dienomis žinomasis
Į Lietuvą ir palaidoti šalę jos
luropos tautų iliustruotų inc
garsaus sūnaus Stepono.
FOTOGRAFAS
no veikalų leidėjas John Kr- Atsidarė nuosavą, mo
demišką studlo bu Hol. oon išleido gražų iliustracinį lywood SvIesomlB.
• MARQUETTE PARK.
420 WEST «St<1 RT.
šv. Kazimiero Akademijos Rė- leidinį apie lietuvių meną. Englcvvood 5840—5883
1 mėjų |S skyriaus priešmetini.- Tam leidiniui medžiagą ir
________
susirinkimas įvyko
gruodžio 2 prancūzu kalba mūsų meno
(
1
apžvalgą parašė doc. Paulius
Metinė parap. vakarienė į
parapijos susirinkimų ka
Galaunė. Toksai pat leidinys
Lietuvis Advokatas
praėjusį sekmadieni pavyko . mbaryje. Sus-nias buvo skaitprieš kelerius metus to pu2201 W.’Cermak Road
Žmonių buvo pilnutėlė parap ! lianas.
ties leidėjų buvo išleistas
Išduotas
raportas
nuo
įvy

(West 22nd St.)
svetainė ir visų veiduose ma
Išvedu kalba. Jis turėjo labai (Metropolitan 8t*te Bank Name)
kusio
parapijos
bazaro,
kuria

tėsi graži nuotaika. Gabios
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 6
'didelį pasisekimą ir greit bu
Panedėllo, Ssredos Ir Pėtnyčlos
šeimininkės vaišino gardžiais me rėmėjos nemažai pelno pa
vakarafc 8 Iki 9
vo išpirktas iki paskutinio
Telefonas CANal 1175
valgiais, o rūpesčiu mūsų gn-, darė. Rėmėjos darbuojasi ne
egzemplioriaus.
Namai: 6459 S. Rockwell St.
baus varg. išpildyta puikuslv*en seselėms, bet ir savo paTelefonas REgiiblIc •8041
I Dabar išleistasis leidinys y
programas, gi iš komiteto ine- rapjai 1 įkyr us atjaučia ir
' ra lyg ir padidintas pirmojo
AnrIvs! Kam mokėtt auksta kainą J
tinio įaporto pasirodė, kad pa- kitus rėmėjus, nes išrinko saJohn Kroon leidinio apie be- koomet «aiue oasiplrtu Troptcair <a-;
rapija fiunnsinino*.} reikaluo- J vo :l*sl ,V( S ! Marijonų Kolegi
1
rantuota voga Lr šiluma. Vartojasuvi’rš 5,000 namuose. S<-r<-<-i»tng> 1
tuvių meną leidimas. Doc. Ga mos
— $4,75: Mine mn — $5.75; I?ump
se geroką žingsnį pažengė pir-į Jos Rėmijų seimą ir paskyrė
, laun? čia pateikia gana plato arba l'.gif — 86 00.
NORTHERN tOAI. CO. '
mvn. Valio, Nortb Side!
jaukų.
” Merrlmoe 2524
į ką mūsą liaudies ir indivi l4i\vn<lali- 7366
________
I Jei neklystu, mūsų skyrius
I
dualiojo meno apžvalgą ir
Vietinio Federacijos sky J‘ns pirmutinis, kurs paskelbė
Crane Coal Co.
trumpą atskirų mūsų meniniu
riaus rūpesčiu parap. svotai sav<‘ vajaus vakarą. Rengia va
5332 So. Long Avė
kų kūrybos karakteristiką bei
Chicago. 111.
nėj kiekvieną ketvirtadienį bū , karionę su gražiu programų
TELu REPUHI.IC
dabartiniu metu vyraujančias
na paskaitos iš įvairių moks- sau*io 27 d., 193.) m., parapilietuvių individualiojo meno
lo šakų. Žmonės gausingai la
Rveta nėję. Kas pernai (la
' kryptis. Be to, doc. Galaunė
nkosi. kad pasisėmus daugiai, b’vavo vajaus vakar onėj, piL
i savo minimoje apžvalgoje pa
reikulingų gyvenimui mokslo na* būvi. patenkinti. Neužmi
Katrie perkate anglis 18
liečia ir mūsų meno istorijos
dralverių, siųskite Juos
Į
židių. Prelegentais yra įvai- r&kite ii’ sausio 27 <1. atvykt*. 1
pačius bendriausius bruožus.
CHANE COAL CO. Oauslte
lūs proi’esijonalai, kurie pade- bus gražus programas. įžanga
geresnes anglis, už mažiau
Šio, kaip ir pirmojo švediš
pinikų
ję Į šalį savo kasdieninius roi-' ' *s’’,ois prieinama. Vakaro re
kojo leidinio apie lietuvių
kalus, pasiryžę patarnauti, Ngi’uo komisijon išrinkta ArVienminčiai, nepamirškime jų! uioniene ir Luzmarskienč
f
________
j Valdyba pasiliko ta pati.
INSURANCE
PERKAM
Mūsų Vyčiai vasaros atos- to»t<*nt dvasios vadas kleb. A
LIETUVIS
NOTARk
togų iaiku buvo kiek apmirę.!
Kaitulis, O. Prosevičienė —
KUS BONUS
PUBLIC
bet dabartiniu laiku, girdėt, P"™-, K Banlauskienė — viet
pradeda bruzdėti ir visa save pirm., E. I'rosevič.iūtė — rast..
REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
jauna energija stoju į darbą. , C. Adams — finansų rast. ir
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
Senesnieji, pritarkite, parom j J. Stoškienė — iždininkė.
Tikimos, kad ateinančiais Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
kitę jų pastangas, sustiprinki
2608 WEST 47th STREET
Tel. LAFayette 1083
te jaunų dvasių; Likite jiems metais skyrius daugiau nu
Rėmėja
moralės ir medžiaginės para veiks kilnių darbų.

1
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VIETINĖS ŽINIOS

ALTASS KOMITETAS
ŠAUKIAMAS PAS
TEISĖJA

MIRĖ KAP. ST. DARIAUS
MOTINA

Praeities Pabiros

uive a Sėt of

ŪMMUNIP
P L ATE

LIETUVIU MENAS L’ART LlTHUANIEN

By tilt Qu«ntity Discount Pl«n

SAVE

P. GONRAD

RĖMĖjy VEIKLA

NORTH SIDE ĮVAIRUMĖLIAI

piEce-ry-piECE pake....................... $31.7$
Yaar ch»lc« ei • M «r tV-pl<ce ««< ei Cemmimlty
Plėtė, In tfce eiedere, new, lleek end (kroate
C k eit. Service ler e, Incladine A teeceeeni, A d at
vert teeent, A forkt, A Grille ar dlnner luilvet, wHb
OeLtute etalnlett, hellee kondlo, 1 barter kelia

JOHN B. BORDEN

**-,

SAVE *650
34-Pi«ce SĖT OF
coMMUNrry plate
S4I.15
Tbe Irlde'i Wlneed Cken. Service ler t.
Tke Idcal Ckrlttoiat Glh. Sat centltu ei
• teeteeent. • dattert ipoent. ( lorfct, •
Grille er dlnner knlvee—OcLete hellee
bendle, tteinletc kalves. 1 iu«ar skeli
t barter Imlia.

CA8H OR CRKOIT

SAVE S4
34-Piece SĖT OF
TUDOR

$1 C 50

Parapijos choras yra mūsų
parap. pasididžiavimas. T cho
Šv. Onos priešmetinis su
rų susispietęs kilnusis jauni
mas, mylintis dainą, kuri'nm mas įvyko gruodžio 9 d., pa Į
žiais gaivino mūsų garbingų rap. mokyklos kambaryje. Ap 1
tautą. Tik per dainą Lietuva švaisčius dr-jos reikalus išriti
išlaikė savo gimtąją kolbą, per k ta valdyba, į kurią įėjo: p»-.Į
jąi ji tapo nepriklausoma; su rmin. — U. Jucienė, v. piru.
ja Lietuvos narsuoliai ėjo į i— O- Jusevičienė, fin. rašt. karus, su ja grįžo laimėtojais. M. Skudienė, nut. rašt. •— O. j
Todėl, kurie norėtumėt pri- Staselienė, iždin. — P. Iva į
klausyti prie šio kilnadvasio j nauskienė.
,į
jaunimo, ateikite, būsite malo j Nutarta surengti bnnco par Į
niai priimti.
i Ly. gruodžio 16 d., Skudų sve-

----------'lainėje.
ši mėnesį visos draugijos!
laikys prie’metinius susirinki ’ Dievo Apvaizdos parap..rt-

‘ 1

ULJaS /
v Jr i

TAKE ALUUSS TO PAT

2-Diamond Ladles’

WRIST WATCH
eetek. tker coeklnet beeatv ei dttifa,
vrllh eeerrlne eccarocy. Ae eirceptlenellv eeerepriete Ckristieet tilt ler "Hež*
eklck wlll be a ckeerfvl. delly reelndct
ei tke flh-eber.

8MALL WCEKLY PAYMENTS

Men’s Handsome

WRIST WATCH

3343 So. Hasted Street

bus

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINELĖS

J WALx į J f f IĮ

PLATE

TkaCelenlelCkcrt. Tbe«lh"Ska"«anM.
Service ler t. Ckelcc ei 14-plece tat...
• teeipeem, t detsart tpeont, t lorfct, •
Grille er dlnner fcnlvat—DeLene tteln-.
lest, eekoittd hendlet, 1 seter skeli
1 berter Imlle.

-i°s

mos. Ji«> ir mūsų tauta
dėkinga.

Chicago, Illinois

SPECIALIAI
KALĖDOMS
GSf

Shampoo
Color Rinse ..
Finger Wave
Trim...........
Fri. — Sat. 45c
MARCEI, ................. 5OC
MANTCURE...............

ARCH-MOND
Realistic
Permanent Wavc
witb Ringlet ends
Reguliarė vertė $3.50
DABAR

$4

PAMATYKITE NAUJAS RADIO BITDRIKO KRAU
TUVĖJE 200 RADIO TURI BŪTI PARDUOTA ŠIOJE
SAVAITĖJE. KAINOS ŽEMOS: PRASIDEDA NUO
A,TKSTYN’ LENGVAIS IŠMOKEJIMIAIS. SU KIEKVIENU PIRKINIU DUODAMA DO
VANOS.

+9.50

-75

TIKTAI

3417 So. Halsted Street

Su šiuo pagarsinimu

ARCH - MOND BEAUTY SHOP
4174 Archer Avė. prie Richmond; Tel. LAFayette 0420

Service for 6

W C F L, 970 K., nedėlioję, Lietuvių Radio Programas
duodamas Budriko Krautuvės, nuo 1-mos iki 2-rai va
landai popiet.

=

