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BOLŠEVIKAI TEKALTINA PATYS SAVE
SUDEGUSIAM VIEŠBUTY RANDAMI SERGA KUN. H. I. JIE GARBINA STUDENTAI AKĖ- BAIGIAMAS RENGTI SOCIALĖS
LENINĄ
VAIČIŪNAS
IA CALLESA
2M0NHI LAVONAI
SANTVARKOS PLANAS
______

VYKSTA TRYS SKIRTINGI TARDYMAI
LANŠTN.G, Midi., gr. 12.
— Ugniagesiai ir darbininkui
šiandien pradėjo kastis į su
degusio Kerns viešbučio griu
vėsius. Šiandien juose rasti
penkių asmenų lavonai. Visi
labai susvilę, kad nebegali
mas jų identifikavimas. Pa
kviestas dentistas ir gydyto
jai speciali šutai.

KAPITONO S. DARIAUS
MOTINOS LAIDOTUVĖS

PRANEŠA, KAD GERB. Į O JIS BUVO GARSIAUSIAS SAKO, JIS YRA DIDŽIAU
PASAULY ŽUDIKŲ
KLEBONAS PAVARGĘS
SIAS IŠNAUDOTOJAS
VADAS

Vakar dienų susirgo gerb. I
MEXTCO CITY, gr. 12. -VATIKANAS,
gr.
12.
—
\YASU INGTON, gr. 12.
kun. H. J. Vaičiūnas, Šv. An
Prieš pat prezidento Cardetano parapijos, Ciceroj, kle Rašydamas apie Kirovo nu nas inauguracijų plačiai pa- — Darbo (departamento sekre
bonas. Nuvežtas į Šv. Kry šovimų Petrapilyje “Osser- I! skleistas universiteto studen- torius Perkins praneša, kad
žiaus ligonirj ir ten yra dr. vatore Romano,” kaip ir vi tų federacijos atsišaukimas. baigiamas rengti naujos san
J. J. Simonaičio priežiūroje. sados, apgaili politines žudy A’isi luomai su giliausiu susi-1 tvarkos planas, kaip tai pen
nes, kadangi tas nepakenčia Įdomėjimu skaitė atsišaukimą, J sijų senatvėje, bedarbių apPažymima, kad visų myli
ma etikos taisyklėmis, ant ku '.kurs yra nukreiptas prieš vai draudai, vaikų gerovei ir žmo
mas Cicero lietuvių klebonas
rių remiasi socialia gyveni dovaujančių revoliucinę par- nių sveikatos apdraudai, ir
susirgo nuo persidirbimo.
mas. Visokia žmogžudystė ne ] tijų, kurios viršūnėse yra ži- tas bus įduota patikrinti pre
turi sau vietos visi) žmonių 1 nomas katalikų ėdikas Calles. zidentui Rooseveltui. Šis pla
moralinėje ir pilietinėje isto i Studentai atsišaukimu pažv- i nas bus įteiktas kongresui ir
rijoje visais amžiais. Ir krikš mi, kad jų nespaudžia kum- j prezidentas reikalaus, kati bū
čionvs laikosi šio nusistaty Įgai, ar kas kitas drožti krašto, tų pravestas su atitinkamuo
mo.
valdovams į akis neginčijamų ju įstatymu.
LONDONAS, gr. 12. — K e
Tačiau kada tas apgailėji •tiesą.
| Prezidento kabineto nariu
tūrių valstybių kareiviai tvar
mas pasirodo bolševikų spau | Savo atsišaukimu studentai specialus komitetas jau baigė
kys plebiscitų Saaro krašte
doje, tas jau daugiau kaip 'kreipias į vyriausybės tarnnu tvarkyti savo pasiūlymus pen
sausio mėn. 13 d. Tos valsty
įdomu. Reikia žinoti, kad pa i tojus, valstiečius ir darbiniu-' sijų senatvėje ir vaikų gero
bės yra: Anglija, Italija, Šve
tys komunistų vadai dar ir kus — į visus krašto gyven-1 vės klausimais, pareiškia sek
dija ir Olandija.
šiandien kursto savo seikėjus, tojus.
. Į retorė.
Šių valstybių kareiviams kad jie be atodairos žudytų
Studentai pareiškia, kad J Svarbiausieji reikalai yra
paskirtas vadas — Anglijos komunizmo priešus.
konstitucijos trečiasis straip bedarbių apdraudimas ir pen
kariuomenės gen. maj. J. U.
sijos senatvėje. Spėjama, kad
Reikia pripažinti, kad Le snis sočiaiistiškų (bedieviškų)
S. Brind, 36 m. amž,
pensijos planas bus padalin
ninas buvo garsiausias žudikų mokyklų naudai pakeistas rei
Anglija
Suaran
siunčia vadas, nes jis visus savo se kalaujant Callesui,
kuriam tas į dvi dalis, viena tiems,
1,300 kareivių, Italija 1,300, o kėjus mokino žudyti. Šiandien trūksta moralių ir intelektua kurie yra daugiau kaip 60
Švedija ir Olandija po 230 gi jis bolševikų glnrifikuoja- lių gabumų ir kurs yra gar m. amž., o antra — neturin
kareiviu.
sus Meksikos buržujas ir lo- tiems 60 m. amž. Šie pasta
mas.
bingas cinikas, o tas yra prie rieji, kaip spėjama, gali dar

Praėjusį pirmadienį, gruo
džio 10 d., mirusi drąsaus la
kūno ir Atlanto nugalėtojo
kap. Dariaus motina Augusti
na Vaišvilaitė-Degutienė bus
laidojama šeštadienį, gruo
Su šiandien rastaisiais iki džio 13 d.
šiol turima 23 žuvusieji.
Kūnas pašarvotas namie
Pradėti trys skyrium ve (3239 So. Halsted Str.).
dami tardymai.
Gedulo
pamaldos
įvyks
gruodžio 13 d. 9 vai. Šv. Jur
gio bažnyčioje, kurios klebo, į.as pralotas M. Krušas aprū
įpino velionę šv. Sakramen
tais. Per pamaldas giedos ge
BOSTON, Mass., gr. 11. - niausias lietuvių koras ir žyKeturi teatrai su bombomis 'mūs solistai. Dalyvaus ir gra
apgriauti šiandien rytų Bos !žias Lietuvos ir Amerikos
tone, Lvnn ir Paulucket, K. Ididvyrio motinos laidojimo
I.
Daug tūkstančių dolerių apeigas surengs Amerikos Le
nuostolių padaryta. Tačian I gi jono Dariaus-Oirėno postas
n.ė vienas asmuo nesužeistas ir rėmėjos (Auxiliary).
sprogimais.
Niekas negali išaiškinfti, kie Velionės mirties proga gi
no tai būtų darbas. Teatrų sa minės. susilaukė užuojautos iš
vininkai pareiškia, kad su Chicagos miesto majoro p.
darbininkais sugyvena drau Ed. J. Kelly, Dariaus-Girėno
gingai. Tai turi būt kas tokio paminklo statymo komiteto ir
iš daugybės atskirų asmenų
nepaprasito.
bei veikėjų.
Prieš du metus nužudytas
Policija dabar saugoja te
BUDAPEŠTAS, gr. 12. Ashland Lumiber kompanijos Vengrijos vyriausybė reiškia
atrus, o piktadariai energin
vienas iš dviejų savininkas, pasitenkinimo, kad susitaikin
gai ieškomi.
S. Masser. Žudikai nesusekli. ta su Jugoslavija. Tačiau li
Neužilgo po to nežinomi pik beralų vadai aštriai puola
tadariai iš likusiojo savinin vyriausybę. Jie pažymi, kad
MASKVA, gr. 11. — Sov. ko M. Axelroodo pareikalavo vyriausybės atstovai vyko Že
vyriausybė iškelia kaltinimus 10,000 dol. Pažymėjo, kad jei nevon, kad ten pareikalavus,
AVASHINGTON, gr. 12.
Pneš Trenki jų Pareiškia, kad jis neišmokėsiąs įtos sumos, kad visose Balkanų valstybė
_
_
» i.:dėl Kirovo nušovimo iš o nu jis bus nužudytas taip, kaip se, o ypač Jugoslavijoj, būtų
Prez. Roosevcltas
sušaukė L , „ .
. . ,
„
,
„
..
, . J žudytų teroristų dauguma Ru tas padaryta su jo pusinin
pravesti tyrinėjimai, kad supas save konferenci.ion, kai: ..
...
T ...
. .
, ,.
. sijon įėję is Lenkijos,
ku.
! sekus ir sunaikinus teroristų
kuriuos savo kabineto narius!
Po ilgų derybų Axelrood lizdus. O Ženevoje nutarta,
ir kitus žymiuosius asmenis, j Tad bolševikai ir pareiškia,
kad sustatyti projektų įstaty-jkad Lenkijoj teroristai ap- išmokėjo vienam piktadariui kad tas būtų atlikta tik Ven
3,000 dol. Dabar neseniai ki grijoje. Toks Vengrijos vy
mui, kuriuo bus panaikintas ginkluojami ir siunčiami Ru
tas piktadarys pareikalavo li riausybės nusileidimas yra ne
ginklų ir amunicijos gamin sijon vesti terorų.
kusiųjų 5,000 dol. Axelrood dovanotinas, pareiškia libera
tojams ibdelis pelnas kam
IR LENKAI TURI VISUO kreipės pas prokurorų. Poli lai.
metu.
cija užtaisė spąstus. Axelrood
Prezidentas yra pasiryžęs
MENES PRIEŠŲ
nuvežė popiergalių pundelį į 500 ŽMONIŲ- NUKRITO
šį projektų įduoti kongresui.
nurodytą vietą. Vienas iš tri
VARŠUVA, gr. 12. — RzoSULUŽUS LUBOMS
jų vyras paėmė iš jo pundelį.
sove
lenkų
teismas
nubaudė
PATIKRINAMI VIEŠBU
Momentaliai policija ir su
LIVERPOOL, gr. 12. —
mirties bausme žudikų ir ban
ČIAI CHICAGOJ
čiupo
visus tris.
i
Šiandien koncerto metu šv.
ditų Mačugų, kurs buvo Len
Suimtieji kamantinėjnmi dėl Clemento mokyklos auditori
Įvykus baisiam gaisrui Lan kuose žinomas visuomenės
įvykusios prieš du metus joj sulužo asla ir apie 300
singo mieste, Michigan val priešas 1 num.

prisidėti nors iš dalies savo
būsimų pensijų fondo suda
rymui. Su turinčiais dau
giau kaip 60 m. amžiaus yra
klausimas. Spėjama, kad jie
ms pensija bus mokama iš
pačios vyriausybės kokiu nors
būdu sudaryto fondo.
Bedarbių apdraudimo klau
simas, taip pat yra daug keb
lus. Sakoma, pirmiausia bus
apdrausti tik šiandien aktua
liai dirbantieji. Neturintiems
gi darbo vyriausybė parūpins
darfho su sąlyga, kad iš j)
atlyginimo koks nuošimtis bū
tų atitraukiamas nedarbo fon
do sudarymui. O tie visi, ku
riems nebus lemta gauti dar
bų, gal ir toliau vyriausybės
ir atskiri) valstybių bus šel
piami.

PASKIRTAS SAARO KA
RIUOMENEI VADAS

BOMBOMIS SUGRIAUTI
4 TEATRAI

SUIMTI TRYS ĮTARIAMI puolama vengruos
ŽUDIKAI
VYRIAUSYBĖ

NEDARYS PELNO IŠ

Bus įteiktas prez. Rooseveltui,
kad patikrintų

MASKVA KALTINA LEN
KIJĄ UŽTERORISTUS

stybėje, kur viešbučio gaisre
žuvo daug žmonių, patikrina NEKLAUSO VYRIAU
mi viešbučiai Chicagoj, kad
SYBES
juos apdraudus nuo gaisrų,
kad žmonės būtų apsaugoti Anglių pramonės kodo aunuo pavojaus.
toriteitas įsakė, kad būtų papi--------------------- 'ginti anglys Chicagoj. (Vietos
Padegėja Mrs. Clnra Lan- anglių pirkliai užprotestavo
ding, 34 m. amž., nubausta 6 prieš ftai ir nusprendė neparmėnesius kalėti.
'davinėti pigiau.

Tas visas prezidento suma
nytas žmonių gerovei planas
yra svarbus. Visi laukia pasi
rodant jo smulkmenų. O tas
bus sulaukta įtik kongresui su
sirinkus sesijom

šinga socializmui ir revoliu
iita pati serbų vyriausybė,
cijai.
i Savo keliu šiandieninis ka
Calles yra milijonininkns
ro ministeris ir buvusia 1929
socialistas jr tokiu būdu di
metais Jugoslavijos diktato
džiausiąs demagogas. Turtų
rius gen. Perą Zivkovič išBELGRADAS, gr. 12
prisigrobė prezidentaudamas
j* vysto kampaniją, kad jam iš
ir dešimtis tūkstančių valstie Nors serbų vyriausybe
čių skaudžiai nuskriaudė, ka spauda plačiai paskelbė, kad ,,aiD° patekus į diktatorius,
dangi valdo didžiausius že- J ginčuose su Vengrija Jugo- ^e*’n'a> kaip Jam Tas seksis.
mės plotus, kurie ištikrųju,; Rlavija yra laimėjusi T. Sn- |Jei serl)ai "e®»lės
turi priklausyti ne jom, 'net jungos taryboje, senųjų pRr. i Jos valdyti be diktatoriaus, su
lamentarinių serbų partijų ■ ''a'a bus blogai.
vargšams.

SERBAI SAKOSI NEPA
TENKINTI

vadai nepasitenkina tais lai
mėjimo šaukšmais. Jie pažy
mi, kad Jugoslavija neatsie
kus savo užbriežtojo tikslo.
Už tai jie kaltina vyriausy
bės narius. Sakoma, jie kreip
sis pas regentą princą Pau-1
Studentai dar pažymi, kad i
lių ir reikalaus, kad jis suda
vyriausybės rengiamos vaik-1
rytų naują ministerių kabine
štynės, kuriomis neva remia
tą. Tuo tarpu minislterių ka
mi valdovų žygiai, yra vi
binetas pareiškia, kad jis ne
siems valstybės tarnautojams
turi pisirvžimo atsistatydin
privalomos.
ti.

Meksikos revoliucinė parti
ja yra daugiau niekas, kaip!
tik žmonių išnaudotojų gau
ja. Jos visi nariai kasdien ei
na turtingyn, o darbininkai ir
valstiečiai nepaneša skurdo.

BLOGI LAIKAI BAIGSIS
VASARĄ
City National Bank and
Trust Co. prezidentas gen. C.
G. Daives vakar pareiškė, kad
blogi laikai baigsis ateinan
čią vasarą, ne vėlinu kaip
birželio mėnesį.

Tą laiką sueis pusšešti me
tai, kaip kraštas grumiasi su
Parlamntarinių serbų pnr- depresija, kurios metu labai
ISTORINĖMS VIETOMS
tijų vadai nurodo fak»ų, kad'mažai r<,ikala',tn Kaleži<?» ir
GLOBA
serbų vyriausybė netinkamai •Pl,en0' Vaaar,»
kiek >ra
KAUNAS. — Globoti ima vaizdavo dalykus T. Sųjun- žinoma' has dau« P»™k'‘'»''ma ne tik Raudonies pilis, goa taryboje. Ji pasirodė sta- ,a *■» dirbini’- Baaia kar ka’
sukrito į pirmąjį aukštą 14 bet taip pat Radvilų parkas čiai Vengrijos kaltintoja, o.dau’tiau darb*> '",|eiĮi<“a ir
žmogžudystės.
pėdų. Yra daug sužeistųjų. Biržuose, pilies griuvėsiai ir Vengrija taryboje užėmė, kai. | P1,f'rl° fabrikuose ir tas Ims
Širvenos ežeras. Taip pat liniuko rolę. Vengrija netarė- K^buvio pradžia,
PAŠALINTAS ASISTEN
netrukus globa bus paskirta jo aktualių ginėjų ir viso pa- Į
NUŽUDĘ 9 DAUGIAU
TAS
visai eilei kitų istorinių Lie šaulio simpatija susimetė Ven!
jy
MINSKAS, gr. 12. — So tuvos vietų.
grijos pusėn. Pasaulio opiniROCKFORD, III., gr. 12.
ja
nusisuko stačiai prieš Ju- I CHICAGO IR APYLIN- Pašalintas iš (tarnybos po vietų autoritetai giriasi, kad
L. Rubin pakliuvo 60 die-J goslaviją, »» ypač dėl vengrų KĖS. — Šiandien numatomas
licijos viršininko asistentas jie nužudę 9 “teroristus” dau
Homer Read. Kaltinamas pa-(giau. Tas yra ryšium su Ki- (r.ų kalėti r.ž ginklo nešiojimą-.' deportavimo iš Jugoslavijos, pragiedrėjimas;
temperatūtd.
Dėl šių visų įvykių ir yra kai ros atmaina nežinoma.
pirkimų ėmimu iš gamblierių. rovo nušovimu.

j

r

Ketvirtadienis, gruod. 13, 1934

•J

ima. Mat, ten eina tam tikros bus pradėtos steigti nuo ateitėję visus apylinkes bažnyčių suneStus šven
I ekemikinės permainos, kurios minčių metų pradžios,
tus paveikslus. Iš savo pusės Vilią Hermosa
iteina kasdien, iftsky rus aekmadlsaloa
eHLMl MEHATllS KAINA' J. Amerikos ValetybėM:
pagaminu įvairių dujų — rakaimiečiai ir darbininkui uusprendė sukurti
Kultūros fondo klausimas
aetatns — $6.00. Pusei metų _■ $1.50; Trinia mėnesiam.
— 11.01; Vienam mėnesiui — 7 5c. Kitose valstybėse
zų,
gudinančių
orų
didžiuli laužų iš tūkstančių paveikslų ir sta
visoj apie- įj4CĮUVOjj yra vienas aktuaprenumerata. Otelams — $7.00; Pusei* metų — *4.00
Rašo DR. G. I. BLOŽIS, dentistac, Chicago, III.
Kopija — OSo.
.
.
Su
P
r
«ntan»a,
danties liuw.įų dulyklt Toks londu;.
tulų,
kuriuos
paskutinėmis
savaitėmis
polici

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Ar
turi
dantis/
Beveik
\aitoti,
kas
tuomet
atsitinka)
,
^yivleje
pūdantis
maistas
Bendradarbiams ir korespondentams raitų nevrųtlna,
ja sekvestravo bažnyčiose ir privatiniuose
savo lėšomis rūpintųsi meno
let neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tlkekvailas klausimas. Aš duodu Nugi reikia ryti nesukramty- ‘ tiek daug oronepugadinu, nes'
•ul palto lenkių.
kuitūros departamentus
namuose.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki l>:00 vai.
skaitytojui tokį klausinių to tų maistų. O nesukramtyto ten nėra tiek daug maisto,1 k literatūros kėlimu. Ir šį fo
Nejaugi ir šventieji paveikslai rengė gi
pilvų prikinišus, kas
dėl, kad paprastai, žmonės maisto
“DRAUGAS”
.A. ,
....
,
kkik išmat‘i inde- TaCittU ^-'niano netolimoje ateit vjc įnkluota sukilimų f. Nebent ten buvo šv. Pau-I
,.t .f>aie
, ,10X10
. • 5„
1(liraiw kn.
» •
m •
. ■ • •
užmiršta savo dantis ir nesi atsitinka? Tųv visi žinome, kas
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
._ tlel
^iH°gaus,
ku- steigti. Taip pat įvairių priliūs su galvos nukirtimo kardu, šv. Baltra
Publlshed Daily, Bacept 8unday.
rūpina jais tol, kol negauna atsitmka — vidurių uakiete-ris turi, kud ir tokį mažų iS.
ttslMeilų išlaikomų kur
SUBSCKtPTIONS: One Y esu- — *8.00; 81z Montha
miejus su peiliu, kuriuo jam nulupo odų, šv.
jimas. O vidurių uzkietejiinas inat|l indi}> ym nd#bai ramu
R.^ panašiy .
- *>.80; Three Montha — *2.00; Ore Month — 75c.
dantų skaudėjimų.
Burope — One Taar — *7.00; 81z Montha — *4.00;
Laurynas su ugnies lova, ar kini. Pro su šau
Copy — .01c.
gi įeis-ia.
is\ia s'aus j
dar
viskas. Ne- staigų reikalai irgi yra kultu
Čionai aš noriu duot kele
Advertlalne ln ‘DRAUGAS" brln<a best reaulta.
tuvu, kuriuo jis buvo nušautas...
mų ir nuodijimų visos kraujo'
Advertlalng ratea on appllcatlon.
Austrų laikraščio Reiehspost redaktorius tu pastabų, kodėl mes turime cirkuliacijos. Gal kas atsakys, užtniiškime, kad tie puvėsiai ros departamento žinioje. Taip
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
. A—......... ..... ....
■
--------- Dr. Funder atremia Londono laikraščio Times' geriau prižiūrėt savo dantis.
ir dujos yra nuodai ir jie vai- pat ši kultūros įstaiga susirū
jog tai galima pataisyti išgė
gant
patenka žmogaus skilvin pinusi senienų apsaugojimu,
Pirmiausia reikalinga dan
tvirtinimų, būk Austrijos Katalikiškasis Vei
rus
magnezijos,
ar
kito
vidųDIENOS KLAUSIMAI
ir sustiprina ten esančias ken Tuo tiksiu Kaune yra suorga
kimus yra tiek stiprus, kad gali prezidentui tų priežiūra tani, kad turėti
riains
T#iP>'
nizuoti senienų apsaugojime
įsakyti k, nori. Kai. Velkiams nesiekia poli- gražias ir Svarius dantis, o
c vie
DĖL KATALIKŲ PERSEKIOJIMŲ
ra viena svaibesnių priedus kursai, kuriuos lanko apie 5d
tinęs valdžios, o tik naujo generacijos dvasi- j tokie dantys skausmo niekad nų kitų kartų
kartų. O
O reikia
reikia iir tai eių atsiradimui ligų.
MEKSIKOJ
asmenų.
nio formavimo, lies jis mato tik religinėje iri nesutiks. Be to, dantų prieneužmiršti, kad vaistai yra
(Daugiau bes)
moralinėje aplinkumoje žmonijos išganymų ir žiūra reikalinga apsigynimui
’
L’Osservatore Romano rašo: “United valstybinių formų, kokios jos bebūtų, tvirtu- nuo įvairių ligų, nes dabartį- dau<r vaidoa jei jų dažnai
tojama. Taipgi tu
Press pranešu, kad Meksikos Apaštališkasis mų bei pastovumų. Šalia viso šito valstybė niai daktarai yra suradę ir
®
Delegatas Ruifc y Flores parašė Meksikos Re savo veikime yra visai laisva ir Katalikiška- j įsitikinę, jog blogi dantys rime atminti ir tai, kad turint
spublikos prezidentui Rodriguez atvirų laiš sis Veikimas jos nenori įtraukti į savo reli- Į duoda pradžių daugeliui li surūgusi pilvų, negalima gė
lai jaustis, nes mūsų organiz
kų, kuriame atremia Katalikų Bažnyčiai da
gų, pavyzdžiui, akių ligoms,
ginio bei dvasinio veikimo plotmę.
mo mechanizmas burnoje pra
romų priekaištų, būk ji yru persiėmusi revo
tonsilių ligonis, reumatizmui,
sideda, o viduriuose užsibai1*° nepriklausomybės atga-j
liucinėmis idėjomis. Meksikos katalikai, sa
Lapkričio 23 d. suėjo 16 me
širdies ligoms ir kitoms to
gia. Kada pilvo mechanizmas1 vimo, Lietuvoje buvo susirū-1
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.. ...
LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖ
ko jis, puikiai žino, kad Katalikų Bažnyčia
... , .
,
... - v
,
: tu, kai praliejo kurtis Lietukioms.
nedirba, tai nėra kam priduoti P»da ir žmonių kultūriniais *’ , /
.
nemano ir nesiekia ginti savųsias teises gink
, . .. . ,
.
... vos kariuomene, los sukaktie
. .
Dabar pakalbėsime, kam energijos Į musų cirkuliacijos
reikalais. () jų buvo visa eile.,
Latvijos nepriklausomybėK 16 melų su
luotos revoliucijos būdu.
vės šiemet gana iškilmingai
mums gamta dantis suteikė.
sistemų, kuri pristato kraujų Tik ligšiol nebuvo tam tikrų
Matome, tęsia tyliau L ’Osservatore Ro kaktuvių proga, “Rytas” tarp kito ko rašo:
buvo paminėtos visame krašte.
Priešakinius dantis gamta
mano, kad niekas nenorės garbingam arki
įstaigų, kurios savyje jungtų
Šie metai tiek mums, tiek Latvijai yra
į įvairias mūsų kūno dalis.
Miestai buvo papuošti tautivyskupui prikišti, jog jis savo laiške varto itin reikšmingi: abi tautos konkretizavo se mums davė bent trims reika Dabar iš kito žvilgsnio pa- visų
kultūros reikalų t vark v- _ .
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. bažnyčiose
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, neims vėliavomis,
ja pleonazmų. Taį žinoma ne nuo šiandien. niai skelbtų susiartinimo šūkį, kuris buvo lams patenkinti: jie gelbsti ,kalbėsime apie dailiub -nleidimų. Tiesa, žmonių švietimo du- buvo
.
»
, . pritaikintos
..
'
, v
šventei
isTai yra aišku dvidešimtame amžiuje, ant ry pradėtas pačiais sunkiausiais jų kūrimosi me kalboje, priduoda gražumo ir mų. Su blogais dantimis vi- rbe,
ūkio, žemės
r,Kb namų ūkio,
žemes ūkio ir ....
,,
*
'i
kilmingos pamaldos. Kaune
tojaus po kruvinų įvykių Ispanijoje, kada tais. Kai Latvijos vyriausybė buvo priversta tarnauja atkandinuii ir su- tuomet blogi dalykai atsitin- kitose srityse jau ir ligšiol pa
pamaldos buvo įgulos bažnyistorija ir kronika yra pilnos iš vienos puses iš sostinės pasitraukti į Liepojų, Lietuva jai kramtynio maisto. Užpakali ka. Kai dantys apleisti, tai vieniai asmenys ar organiza,
_ v. , čieje. Mišias atlaikė arkivysginkluotų smurtų, jiavartotų Bažnyčios prie tuojau paskubėjo pagalbon ir, kaip latvių nius gi dantis (krūminius) juose reičiau atairandu aky «jos yra daug m.ve.kę. Tacian, kupas
KaraTlf ius,
šų ir iš kitos tos Bažnyčios sūnų ginkluotų politikai pripažįsta, toji Lietuvos, nors ir ku
tik meile ir savo priešams dovanojimu pasi kli, pagalba padarė Latvij
aukojimo pavyzdžių.
nepiiklausomesnę nuo voki
Kadangi šiame d; ^dešimtame amžiuje, valdžios. Gausingi lietuvių i
kuriame įvyko tiek katalikui žudynių ne tik pai padav.guviuose yra gyvus pannnKias, Kaip. .•. 7’."'°.°
lyse. u Kas su tonus skylėmis
>'U 1,lvlU *ug?>eju viuu- kujjas . metropolitą.Austrijoje, nei ir Meksikoje atsiranda žmo šios tautos kovojo prieš senų jų priešų — kry- ua Pa( aiJl1, tai juos ištraukt, atsįtįnka ? Nugi, tai geriausia r*° prie Lietuvos Švietimo mi kas, kafO vadovyi,p įr jaUg
nių, kurie katalikų. persekiojimus bando pa žeivių palikuonis, kurie šiandien vėl kelia ues.Juk
dautlJ niekus neina- vįeta maisto gedimui. Kaip nibterijos įsteigtas tam tikras ]ęaano mulos karininku.
teisinti tuo, kud tikintieji, kunigai .ir vys- galvas ir tiesia savo nagus, jei ne militariįg. to ,r todef •į” _neiieikja,'i 1T.U,lp į žiurkė, į siųstus patekus, nebe- departamentas, kuliam paves-1
i
h •
kupai rengia revoliucijas, nenorams prisime- komis priemonėmis, lai bent propaganda pa- luajiant*eM daro didelę klaidų gali išbėgti, taip ir maistas, į ta specialiai rūpintis kultūros ’ Pavakare kariuoipenės šve
•Aia Ezopo pasakėčios pasikalbėjimas, įvyks- vergti Baltijos kraštus, kad paskui, po rasis kadangi užpakaliniai dantys] dantų duobes patekęs, nebe- veikalais. Nors ir per trumpa ntės minėjimas buvo sujung
’tųs prie Rio t n amie tarp atsigėrusio vilko ir tinio naeionalsocijalizmo priedanga, galėtų į- žmogui liek reikalingi, kieki ali iš ten prasišalinti. Tos gyvavimo laikų, kultūros dc- tas su Nežinomojo Kareivio
•vandens drumstimu apkaltino- Avinėlio, ku 'vykdyti savo 4‘drang naelt Ostėn”.
malime girnos.
.
duobutės, tai’ Yvg kokie išuia- parlamentas jau yra nemažai laidojimo apeigomis. Po j)
ris vandenį gėrė kaip tik toli pavandeniui.
Šie metai Baltijos kaimyninėms valsty Dabar pakalbėsime kas atsiĮtų putliai. Na, o kas darosi, nuveikęs. Pirmiausiai jis pa- Vytauto Didžiojo muziejuje
Tiems mistifikntoriams galima patarti bėms reikšmingi ypač tuo, kad jos tinkamu į tinka su apleistais dantimis.! kuoJllfd
. :r i matė Lietuvos kaimuose trū- buvo Karininkų Ramovės Ta
maistas
ten
pasilieka
,bent karių liautis kartojus bereikalingus pre- laiku ir blaiviomis akimis mokėjo įvertinti Nešvarūs dantys ankščiau ar
kūmų liaudies bibliotekų. Siu vylios posėdis, kuriame buvę
per
naktį,
savaitę,
net
mene
Ąekstus, kurie jau nusibodo ir kuriuos jau tarptautiuės politikos konsteliacijų, kuri, vėliau prieina prie gėlimo. Gi
bibliotekų steigimu kultūros prisimintu Lietuvos karinomef
Visi pažįsta, kad tai vra grvni pretekstui.
\tsilinka tau j»tH, kas jepavtalnentas ypatingai susi- n,"'s k«>'i"‘os> eiga ir “t'aizjoms iki tol tebeėjusioms dar vfs issklaidy-! turėt skaudančius dantis tiek . ‘
■ - “
“
1,,dc:
1>o dienos
ar r,-,pįno. .Jis paruošė būtinų duotos kovos dėl Lietuvos laiTie demagogiški iligarehai, matyt, bijo tais žingsniais, grėsė didžiausiais pavojais.'■ Į«it reiškia, kaip ir visai jų
ki pasakyti visa liesa, būtent, kad Dievo prie JKtleriškasis rasizmas, Rosėnbergo planai, na-i nelUrėti, nes jų negali varto- dviejų nebegalima nei artyn liaudies bibliotekų planų. Ma- 8Ves‘
1ki nori užmušti Dievų, o Bažnyčios prieši eiskųjų partijų veiklos metodai Klaipėdos d
0 kuomet dantų negali1 prieiti — smarvė nepakenčia- nomu, kad liaudies bibliotekos Kitose kariuomenė du lyse
šventė buvo irgi atitinkamai
ninkai stengiasi jų sugriauti jos tarnų ir krašte rodė, ko siekia trečiasis reichas. Vo
kiečių—lenkų dešimčiai metų sudarytoji tai ni, kaip reikšmingu taikos sustiprinimo fak dėlių nuopelnų. Taigi gera valia, sveikas nu paminėtu. Šiemet jų daug kur
pasekėjų asmenyse.
kos sutartis dar labiau padidino paskirų Bu- toriumi, džiaugiasi, kiti, kurie dar ncsulcnkū matymas ir politinė išmintis, reikia laukti, minėjo ir visuomenė, tuo su
Vis tik sųžinė, papildžius nedorybę, ne ltijos valstybių izoliacijų, kurios vienos, be
ištiestų pirštų, piktinusį ir grūmoja. Tai rodo, ims ir tolimesniu Latvijos politikos kelrodžiu, stiprindama viso krašto ry
leidžia jų viešai išpažinti; tačiau valios blo- bendro veiklos aptarimo ir bendradarbiaviTsb.
Žinoma, kad Pabaltijy# yra jau nebe išsklai šio# savybės yra laidas, kad Latvija ir toliau Sius su kariuomene.
; gumas yra tume, kad ji stengiamasi užslo- Į mo, būtų patekę į sunkių ir nepavydėtinų bū
---------------dytų valstybėlių grupė, bet vieninga pajėga, dės i«stangų stiprinti ne tik savo, bet ir Bu-1
, pinti, o kas dar blogiau savo nedorybe patei klę. Tačiau Baltijos Santarvės sudarymas, pa
Kiekvieno kataliko yra
su kuria net toki ambicingi trečiojo reicho Itijos nepriklausomybę, su kuria yra surišta .!
sinti juokingais pasiteisinimais.
stangos už Rytų pakto įgyvendinimų ir aps politikai turi rimtai skaitytis ir toji jų pa visų Baltijos kraštų bendras likimas, lodei j priedui mo remti ir platinti
Tęs pačios Un. Press žinios praneša, kad kritu! pradėta politinė koordinacija atkreipė gieža tegali prasiveržti tik grūmojimo forma. latvių tautai tenka palinkėti gerovės ir klės-,1’Ptaiikiškų spaudų. KutulikL
Negalima nepripažinti to fakto, kad Pa įėjimo no tik T^atvijos, bet ir bendram l’a-lka s'puudn nurodo žmogui i.s
; Las Casus mieste, esančiame Meksikos val jiasutilio dėmesį į Pubaltijį. Šiandien Baltijos
{ganymo kelius į amžiuaslį.
stybėje, vuldžia liepė sudeginti viešoje, aiks- blokus dažnas diskusijų objektas kuriuo vie- baltijo konsolidacijos darbe Latvija turi di baltijo valstybių labui.

“DRAUGAS”

Daugiau Priežiūros Dantims

ų

LIETUVOS KARIUOME
LIETUVOJE STEIGS
NĖS SUKAKTUVIŲ
LIAUDIES BIBLIOTEKĄ
MINĖJIMAS

mo dovanų... beveik prabangos malonę... į
]r ne tiktai aš nerandu nuo kapitalo nuo- |
šilučių, bet ir pati aukso krūva, kurių
esi gavęs, veik sunaudota! Ir dar tu turi j
noro būti vienas išrinktųjų?.. Bet kur gi j
tavo darbai tikru pasiaukojimu pažymė- |
I tiParodyk man savo raukus ?.. savo
.
(Tęsinys)
Deja!., viduje, po uniforma tebuvo kojas*., savo kaktų/.. Ypač savo širdį?
. •liesutis, sudžiūvęs vargšus žmogutis, visas Nieko ant jų nežymu!.. Nė viena kūno da
• persisunkęs egoizmu, lw jokio kilnaus i ž- lis uiitgumtinicins tikslams nevargo... Pa1 sidegimo, be idealų, be atsižadėjimo sa- galiuu beveik niekus tikrai nepanaudota...
i
— Taigi!.. Kas bus/?..
fj.Vęn, be nuopelnų...
—
Ko gi tu nori f..
• ftv. Petras atsitraukė, norėdamas ge- Aš noriu dangaus!.. — suklykė bai
i-tiau žvilgsniu apimti šį... menkniekį:
P,
- - Taigi!.. — ištarė papurtydamas sos perimtus vyras.
— Bet tu jau jį sau esi surengęs tiek,
/galvų ir Žaizdų nužymėtas tankas paskankiek galėjai, ten upačioje, žemėje!
rdinęs f;av° barzdoje.
— Aš nepadariau nieko blogo!.,
— Taigi/? — įsikurtojo vyrus, pugui
— Bet, nelaimingasis,_ tu nepadarei
• l.uu sunerimęs.
— AŠ klausiu ,*.ivęs, kuo luu pasitar nizka gci/o!.. Iš to trupučiuko, kų tu atsi
navo Xuknžiuoto
:o Jėzaus tiesos..! Aš nešei,* kai aš atimsiu nereikšifiingus pri*
matau updai. s, !«■; tu savo knygos nepa- dėčkus, tepasiliks tik trupiniai!.. Tu gir",rašx'i:.s Aš regiu, kų tu esi gavęs... O ga di ?.. Tik mažyčiai trupinėliai... Tai kuo |
vai labai daug!., paveldėjimų, isauklėji- tu apmokėsi savo amžinybę?..
♦
•
«
,^iaų, ^erus pavyzdžius, turtų... pasirinki
Pierre L’Znnite

|
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A. P. Bandys

Jis Nepadarė Nieko

Lenktynės J Pragarą

Blogo... Bet...

(Pavedu myliniam draugui J. Poškai)

Jis vadinos Stanis Smitkauskas, bet 1
žmonės pasilieka žmonėmis ir visados iš
galvoju kokį nors būdų sutrumpinti pa
vardes. Kasgi gaišins tiek laiko, kad iš
tarus tokių ilgų jiavardę, kaip Smitkauskas! Šmitas ir tiek... Ir Stanis Smitkauskas pasiliko Staniu Šmitų.
Stanis buvo keturių, ur penkių melų,

Ir apaštalus dar tebelaikė ištiestas į
dungų rankas, kai jau ungelui nutvėrė
vyrų ir nunešė jį skundžios skaistyklos
link...
Gi šv. Petras, pasilikęs vienus, patnutė tuščių ryšulį, pakibusį ant debesų,
Tai buvo uniforma.
Tada paniekinančiu kojos smūgiu jis
pasiuntė šį niekų į... niekų.

“P. B.”

kada tėvai mirė. Mažytis, gražus, tam- šakoti, kad tų girdėjęs, tų matęs, tų pasiais, garbiniuotais plaukais, kurie vis ant dalęs. .Jis munė esųs visas pasaulis. Taip,
akių nupuldavo, pateko į gero žmogaus jis buvo pasaulis, liet pasaulis savaime
Inuikierio Savicko namus. Suaugus Sta- atskiras.
niui, Savickas buvo pilnas vilties, kud jis
—- Tai linksminuus per šias šešias saužims jo vielų. Leido į mokslus. Bet jau- vaitos, niumylc. Pažiūrėk tik į mane. JūRUol»« buv° Pilnas v«j°- Žiūrėjo vien, kad ' sų gerasis sūnelis, visų panelių mylimasis
kur pasilinksminus, pagėrus, jmšokus, su sugrįžęs! Argi ne džiaugsmas jums mamerginomis pasidaužius. .Jis buvo žino- tyli mane?
mas visuose klubuose, šokių salėse, gani- ’
—- Brangusai sūneli, pažvelk į save.
blerinėse ir kitur. Daugelis stebėjosi Sta- Esi pavargęs, akys įdubusios, Įmjuodtinio elgesiu.
sios, meguistos, visas išbalęs, vos gyvas.
į
Savickas, būdamas užimtas savais rei- Turi Jient kelias savaites pasilsėti,
kalais, negalėjo į tai kreipti daug dėme— Atsiprašau, mamyte, šį vakarų aš
šio. Savickienė Stanį, kauni sūnų, mylėjo, turiu atlikti labui svarbų reikalų. Negaliu
mokino. Bet tas sūnus buvo, kaip koks veltui gaišinti luiko.
vėjo pripūstas maišas. Sykį net šešias
— Stuniuk klausyk manęs, lyrikus
savaites negrįžo namo.
jau mesti tau visus ]>aikystcs. Esi vyrus,
Po tiek laiko trankyniosi, grįžęs na; suaugęs, į protų utėjęs. Klausyk, sūneli,
mo Stanis pasisveikino su motinu, atsisė- mesk visus galvos vėjus,
do aulia jos gražioj, sutvarkytoj namų
Nebuvo nakties, kud Stanis būtų pubibliotckoj. Visos veik knygos, kurios čia įėjęs namo unksčiau antros, trečios
matėsi, l>uvo Stanio nupirktos universi- valandos. Rvto pieniui atvežus pieno, Sta
tote. Jis buvo gavęs magistro laipsnį, ku- nis pirmas jį pasveikindavo su “labs
nuo ir didžiavosi. Atsisėdęs pradėjo pa-. ryts’
(Daugiau bus)

Ketvirtadienis, gruod. 13,1934
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DR. A. JOVAIŠOS PASKAITA

ATSTOVAI

Dabartinis Lietuvos Žemės

Užsienių reikalų ministeris, nisterį I.eppiką. ir Švedijos
[St. Lozoraitis, pabaigoj pra<-i ministeri de Reuterswardą.

Ūkio Stovis

(Skaityta Marijonų Kolegijos Rėmėjų Sei
mo, gruodžio 9 d., Aušros Vartų par. salėj.)
Susirinkome .šiandien, šiame Seimo,
idant aptart reikalus Marijonų Kolegijos.
Prie progos, gal, čia ir būtų vieta prisimin
ti trumpai apie mokslą, jo reikšme ir svar
bą.

, to mėnesio priėmė Estijos iri

blogui. Tame ir svarba, kad mokslas turi
turėti artimus ryšius su tikėjimu. Mokslas
be tikėjimo ir Ine doros pamato, dažnai nu
klysta ir neša blogus vaisius. Tikėjimas ne
Šiemet Lietuvoje buvo pa Javų ūkis dėl gero derliaus
turi jokios kovos su mokslu. Bet kur mok kankamai geras oras, tiek ja šiemet pasirodo pelningesnis
Chicagos Trečiasis Metinis
slas yra dėstomas ant krikščioniškų ir ka vams augant tiek jiems subrę- už kitus žemės ūkio gamybos
talikiškų pagrindų, tai atsiekia didesnį ir
stant ir nuvalant. Todėl šie- šakas. Tačiau pienininkystės
Yra sakoma, kad ant pasaulio nieko nė pilnesnį supratimą to- mokslo ir jis yra su , met javų ir bulvių derliai yra srity nebematyti pažangos.
ra naujo. Tas, gal, Irit teisybė. Bet pa naudojamas gerui.
didesni ir geresni,, negu ank- Nors ji kai kur plečiama, ta
kartojimas žinomų dalykų, kurie yra greit
šiandien pasaulin serga depresijos li
užmiršti, per jų daugumą, dažnai išnaujo ga d,ėl to, kad mokslas yra nukreiptas į ne stybesniais metais. Nežiūrint čiau pajamos iš jos nedidėja.
sukelia ūpą ir norą gvildenti toliau.
dorus kelius. Matome artimo neapykantą, savo gražių darbo vaisių, da Bekoninių kiaulių rūšis gerė
bar Lietuvos ūkininkas nega ja. Jų supirkimui bei ekspor
Tat, skaitydamas šį referatą, gal, nie užvydą, neteisingą pasisavinimą, arba su
Šiame iškilmingame užbaigime trečiojo metinio Tautų
ko naujo ir neprisiminsiu, bet, pakartoda naikinimą turto, žmogžudystes ir kitus ne li jais taip džiaugtis, kaip kad tui sumažėjus, pradedama kiau
pakenčiamus
vargus,
kurie
kankina
pasau

anksčiau
džiaugdavosi.
Žemė[į,,
mažiau
auginti
Karnivulo, surengto pastangomis svetimų kalbų grupių
mas žinomus dalykus, bet užmirštus, atsiek
ūkininkai
siu tikslą, būtent susidomėti tais reikalais, lį. Kol mokslas nebus atkreiptas atgal dėl ūkio produktus
ir The Chicago Daily Ne\vs, matysime Chicagos didžiau
Lyginant su 1033 m. derliu
Dievo
garbės
ir
tikros
artimo
meilės,
tol
kurie j šį seimų, šiandie sutraukė šį būreli
daug sunkiau ir žymiai mažę mi, šiemet žirnių, vikių ir be
sią programą visų tautų, kurią perstatys atstovai se
pasaulis nepasveiks. Nes Dievas, įsteigėjas
visuomenės.
kančių
tautinių grupių:
viso mokslo, neleis, kad tas mokslas būtų snėmis kainomis parduoda, ne- ndrai, ankštinių augalų der
AH1RIECIAI
KANADOS - PRAN
NORVEGAI
Mokslas, tai y.ra teisingi faktai ištirti, vartojamas nedoriems gyvenimo prinei- K11 prieš dvejus metus. Tiesa, lius vertinamas daug žemiau,
CŪZAI
LIETUVIAI
AISTRAI
surinkti ir tvarkiai sudėti taip, kad susida pams.
žemomis kainomis ūkininkai negu pernai. Tuo tarpu kitų
LENKAI
grekai
BELGAI
RCMVNAI
VENGRAI
ro ištisas ir suprantamas tekstas.
dalinai
jau
yra
apsipratę.
Ta
RUSAI
javų derliai vertinami apie 19
ANGLAI
AIRIAI
Žiūrint į tuos faktus, malt ome, kaip
ŠVEDAI
Mokslas lavina žmogaus protą. Žmo
čiau
negali
apsiprasti
su
tuo
f
’
EKOSLOVAKAI
ITALAI
ŠVEICARAI
nuoš. aukščiau. Dėlto šiemet
svarbu yra, kad studento mokslas, ar tai ti
UKRAINIEČIAI
JUGOSLAVAI
gaus protas valdo visus žmogiškus aktus, kybos, ar gamtos, būtų dėstomas ant kata- faktu, kad ir žema kaina ne
Hl’OMIAI
ir susidaro beveik visų javų
sulig to proto išlavinimo. l’ripažinant šią
35 dideli aktai... 500 rinktiniai balsai iš 100,000 artis
likiško pamato. Tik iš tokių sudentų, kurio visur ir ne visados žemės ū- didesnis perteklius, negu bu
mintį už tiesą, galima matyti svarbą mok
tų... 300 tautiniu šokėjų atstovaujančių visokias tautas...
įmigę katalikiškas mokslo įstaigas, gali kio produktus galima panluo- vo pernai.
slo, arba lavinimo proto, nes juo geriau pro yra
10 tautinių orkestrų... ir daug garsių žvaigždžių iš ope
lietuvių tauta tikėtis, jog kultūros darbas
tas išlavintas tuo tikslesnis ir svarbesnis bus ir toliau vedamas rimtai ir naudingai.
Žiemkenčių sėja šiemet praros, radijos ir nuo scenos.
žmogaus veikimas šiame pasaulyje.
Palyginti net su praėjusiais ėjo labai palankiomis sąlygoNumatę reikalą šviesti visuomenę, ypa
šeštadienį, Gruod. 15, 8 v. v.
Žmogaus troškimas žinoti prasideda tingai lietuvius jaunuolius, Tėvai Marijo metais, dabar Lietuvos ūkini- mis. Šiltas ir sausas ruduo ki
nuo pat kūdikystės. Ir nėra pilnai paten nai įkūrė čia, Amerikoj, Kolegiją ir Semi nkų padėtis yra dar daugiau do ne tik gerai žiemkenčius jCHICAGO STADIUM
kintas per visą jo gyvenimą. Didžiausi mok nariją. Šios įstaigos, gražiai vedamos, yra pasunkėjusi. Daugumos žemės sėti, bet ir paruošti dirvą pa
1800 West Madison Street
slininkai yra pasakę, kad jų mokslas yra grynai lietuviškos ir yra įsteigtos lietuvių ūkio produktų kainos yra nu vasario darbams.
Tsb. '
menkas, silpnas ir nepilnas, palyginanti, jaunuoliams, kur jie gali mokytis ne tik ka
kritusios dar 10-15 nuoš. Pie
ĮŽANGA 25c IKI $1.00.
(B0X SEATS $1.50)
kiek žinomo mokslo jau atrandama pasauly. talikiškose bet ir tautiškose aplinkybėse.
no produktus, bekonus ir pau
Žmogus priverstas, ir norėdamas gy Baigę mokslą tokiose aplinkybėse, galime kščius sunku kur nors iškiš
Rengiamas Chicagos tautinių grupių ir The Chicago
venti, nuo pat pradžios pasaulio, martė rei būti tikri, kad jie darbuosis Bažnyčios ir
Daily News, pelnas eis naudai
ti. Lietuvos ūkininkai visokių
Atsiminimai iš 1905 — 1914
kalo ištirti ir išsimokinti, kaip tinkamai ka tautos dirvoje, idant dar aukščiau pakėlus
gėrybių turi perdaug. Tačiau
perszvventu laiką
THE CHICAGO DAILY NEWS-riauti prieš gamtą, idant išliktų gyvas. Iš lietuvišką kultūrą.
jiems
stinga
ūpo,
nes
jų
pini

I
dalis
pusi.
95
mokdamas tinkamai apsisaugoti, ir trokšda
Ateitis parodys, kad lietuviai profesio
FRESH AIR SANITARIUM
II dalis pusi. 192
mas daugiau žinoti, pradėjo studijuoti gam nalai bei mokslininkai lygiai stovi su sve ginės pajamos dabar v isiškai
Tikietai dabar pardavinėjalni Marshall Flcld and Company (Tlcket
tą. .lis atrado, kad gamta tikrai tvarkingai timtaučiais, nes jau ir dabar matosi vaisiai sumažėjo. Juo toliau, juo ūki UŽ ABIDVI DALIS 25t.
Bureau); Chicago Stadium, 1800 Wcst Madison Street (grill); RtaPrisiuntimui
5c.
surėdyta. Atrado, kad ta gamtos tvarka ne tų pionerių sunkiai nuveiktų darbų. Pa ninkų sunkumai ne tik nema
di'nin l/)op Office, 65 \Ve»t Madison Street; The Chicago Daily
per save nusirėdė, bet Visagalis ją taip su matas stiprus ir tik reikia gilios užuojau žėja, bet dar labiau auga, nes ‘ DRAUGAS” PUB. CO..
Neva Personai Service Bureau Offices. 9 \Vest Madison Street ir
2334 So. Oakley Avė.,
tvarkė. Kitu būdu negalima išaiškinti, kaip, tos, gerų nori) ir pasišvemtusio darbo lie
4 00 Wcst Madison Street.
parduodamųjų
dalykų
kai

be aukščiausio protingumo, visa gamta taip tuvių visuomenės kad toliau varius tą mok
Chicago, ]?..
noms krintant, perkamųjų pre
galėtų būti tvarkoma. Kad tokia tvarka ga slo darbą.
kių kainos nemažėja. Šiemet
li būti tiktai proto darbas, matome ir iš pa
Kaip visuomenė gali tą darbą tęsti to ūkininko pajamos mažesnės 15
prasto, kasdieninio gyvenimo. Paprasti da
lykai negali įsteigti tvarkos per save, bet tik liau? Yra keli būdai, kuriuos visuomenė ga -20 nuoš., o išlaidos lieka tos
per žmogaus protavimą. Taip yra ir su li pavartoti.
pačios, kaip ir pernai. Šiemet
gamta. Tik Dievo protas galėjo tokią tvar
Visuomenei visupirma reikia suprasti Lietuvos ūkininkų padėtis yra
ką gamtoje surėdyti ir ją (tvarką) palaikyti reikalingumą mokslo įsteigų. Reikia duoti
per amžius. Gyvendami pasauly, matome medžiaginę paramą toms mokslo įstaigomis, žymiai pablogėjusi ypatingai
tose vietose, kurios yra netoli’
daugybę pavyzdžių tos stebftkJingos gamtos kiek yra galima.
tvarkos: žemės ir dangaus surėdymas, van
Vokietijos sienos. Kaip žino
Medžiaginė
parama
gali
būti
stačiai
duo, augantieji medžiai, žolės, visokia gyvyme, Vokietija šiemet ypatin
I>ė, ir taip toliau. Mokslininkai per amžius aukomis. Dar daugiau naudingesnė para gai suvaržė savo rinKą Lietu
negali kad ir mažiausia žinomos gyvybės ma susideda iš aukos, kuri padengia lėšas
vos gaminiams. Kartu ji be
tai yra bakterijos, padirbti laboratorijoje netuntingo studento, kuris, turėdamas ga
su chemija, arba kitomis savo mokslo šako bumus, neturi progos jų ištobulinti dėl to, veik panaikino ir taip vadina
mis. Negali įkvėpti nei gyvybės, nei kitus kad neturi reikalingos medžiaginės para mą mažąjį pasienio susisieki
gyvybės apsireiškimus, kaip tai auginio, mos. Tokia auka neša pelną aukotojams mą, kuris buvo naudingas tiek
dėlto, kad ta anka išleidžia į mokslą netur Lietuvos, tiek Vokietijos pa
kvėpavimo ir taip toliau.
tingą studentą, kuris, baigęs mokslą, užima sienių gyventojams. Taigi Lie
Kadangi visa gamtos tvarka yra Die svarbią rietą tikėjimo ir tautos dirvoje.
tuvos gyventojai Vokietijos pa
vo surėdyta, iš to fakto aiškiai galima ma
Tat, su kantrybe, su tikru noru ir pa sienyje anksčiau vis kaip nors
tyti, kad mokslininkas, tyrinėdamas savo
mokslą, tik per Dievo malonę, ištiria gam sišventimu varykime tą kilnų darbą toliau. iškišdavo žymią dalį savo ga
tos paslaptis, nes tos paslaptys yra Dievo Remkime savo Seminariją ir Kolegiją, reiš minių Vokietijon. Gi dabar ir
Įsteigtos. Taigi mokslas yra niekas kitas, kime tikrą užuojautą ir meilę tų įstaigų ve
kaip tik tyrinėjimas Dievo galybės, idant Jį dėjams, gerbiamiems Tėvams Marijonams; jiemg ši rinka jau uždaryta.
geriau pažinti, mylėti ir Jam tarnauti. Kol branginkime jų nuveiktus darbus, laikyda Tuo būdu, be ekonominės kri
tas mokslas yra suvartojimas dėl Dievo mi už itikrą garbę, kad turime tokią progą zės, Vokietijos pasienio gyve
garbės, ir artimo meilės, tol jis neša gerus darbuotis 'dėl tikėjimo ir tautos.
ntojams atsirado dar vienas
Po Kalėdų, kuomet dovanos padedamos į šalį ir užmirštamos,
vaisius.
naujas
sunkumas,
kurį
jiemi
Linkin kuo geriausio pasisekimo tame
“DRAUGAS” šešias dienas kas savaitę primins laimingajam anelengva pernešti.
darbe.
Mokslas gali būti suvartotas geram ir

TAUTŲ KARNIVALAS

IŠKILMINGA UŽBAIGA

Praeities Pabiros

GERIAUSIA

KALĖDŲ
DOVANA

u

SKAITYKITE

Digestible as milk itselfl

DRAUGO” PRENUMERATA

pie jūsų gerą valią ir duosnumą. Šią dovaną aukštai įvertins kas
tik gaus ją.

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
LAIKRAŠČIUS

•‘DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, Rl. Me
tams $6.00.
“DARBININKAS”, Lietuvių 9v. Juozapo Darbininką Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.
“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
Street, AVilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
$2.00.
“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.
“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood
St., Chicago, III. Metams $1.80.
“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

... Ibis

cheese Food

IŠKIRPKITE IR VARTOKITE ŠĮ KUPONĄ ŠIANDIEN!

with the deliciously
mild Cheddar flavor

iri
į

Duokite Seimai
A| maistingų sflrlo
valgi tankiai... snndlvlčluose, casscrole dlėėse Ir sutirpintu, kaipo Šve
lnų daii'nj dėl klausinių ar iuvtei.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, 111.

Šiuomi prisiunčiu $6.00 už prenumeratą “Draugui”, kurį, pradedant ...

...................................... d. siųskite sekančiu antrašu:
Vardas, pavardė ..........................................................................................

fME

Nlght

Moralas

and
Promote a Clean, Healthy Condition
Jei akys suerzintos vėjo, dulkių ar
saulės, vartokite kelta laAus Murinę.
Palengvina, stiprina Ir atnaujina vie
nu sykiu.

Sale for Infant ar Adult. At all Druggiata.
IPriU for Frt Ey Fook

Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Antrašas...................................................................... ................... .'........ . .

Miestas .................................................................... .....................................
(Į Kanadą, Lietuvą ir kitur užsieny, $7.00 m.)
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duadoas

kad užbėgti kelių pažangioms į antrojo skridimo, jie staiga nykštukui perdaug pūstis ir taučių dr. A. A. Avinoff, ru- J. — devinto skyriaus, Vyl*
organizacijoms (kokioms!). 0 tapo super - patriotais nors prieš keturklasius. Tie “ke- sas, direktorius Carnegie Mu- niauskaitė R. — aštunto sky
jei jie sutveria kokį komitete-1 kai kada nesugeba tinkamai ' turklasiai” savo inteligencija seum, John G. Bownian, kanc- riams, Pociūtė M. — septintu
lį iš Bakano su “kepalaiėiais’’ .žodžio patriotizmas ištarti (ta- ir žinių bagažu visa galva Vi leris Pittsburgho Universiteto 1 skyriaus, Jagminas E. — šešto
REDAKCIJOS ADRESAS:
tai jų komitetas jau beparty-j ria patryzmas).
ršija Šiaulių “abiturijentus” kun. J. J. Callulian, preziden-' skyriau?’, Emestaitė D. — p©*
Pittsburgb ’o Lietuvių Žinios
Dabar jie patriotui - jau- u lu Paul Dalgis ir jo kolega’ tas Duųuesne katalikiškojo u- nkto skyriaus ir Bernatonytė
vis. Whut is tlie ūse... Toks
409 Tubur Street, Esplen, Pittsburgb, l‘u.
Vilimas niversiteto ir daug kitų, ku- O. — ketvirto skyriaus. Aleijau jų sociulistiškas nusista eiai. Jie aria, o kiti tik inu- iš socialistų abazo.
KOSTAM TAS J. VAIŠNORAS, generulis agentas
sės... Kas iš jų to arimo, kad
rių vardų nesužinojau. Atida- nančių savaitę bus paskelbiu
tymas.
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgb, Pa.
nėra Dievo pudėjimo... Sako
rymo kalbus pasuke: dr. Mi vardai tų, kurie laimėjo dova
Telephone Hemlock 2204
kus Bagdonas iš Wasliingto- nas.
Pats Dalgis, taip put, nepil ma, kur medį kerta, ten skie
no, kun. Kazėnus, dr. J. S.
ba medžio negali visiškai pa do to, kų kitiems pataria. Štili, dros krinta. Berinkdami kūpiMokyklos
pertaisymas
eina
Kinder, profesorius Motorui
naikinti, dar mažiau žmogulis jis paturiu, kad “prabašėiai” i tūly. antrųjam sklidimui jii
Mok
kūno. Tegul jis supūva, tegul nevargintų savo galvų arba užtektinai “skiedrų” prisita visu s markuliui. Mūsų klebo- Kolegijos Pennsvlvanijoje if
DŪSIA YRA NEMIR
j vėjas jo dulkes išnešioja, bet nekritikuotų
transatlantinio šė ir vis dar “aria” ir “ta- nas su savo “unija” svetainę kiti. Ūpas labai gražus. .SveTINGA
j tas kūnas nėra visiškai panai skridimo biznio, o vienok pats, šo”. Taip, taip jie ‘patriotai’.. ant trečiųjų lubų perdirba į tiuitaučiai negali atsižiūrėti įšešis kambarius, kuriuose tilps vairiais išdirbiniais. Rinkinis
kintas; yra tik permainyta jo prie kiekvienos progos, kimbu
Gruodžio 10 d. iškilmingai
Vanaginis
MIKAS: - Kodėl žmogus fonuil Wevulis h. „ori> ka(J
keturi “aiškulės” metai, kny įvarus; kai kurie dalykai tie utidaryta pas Gimbel Broth
prie “prabaščių” su įvairiais
Įuri jausmu ir atminti. Ar tu. .#ip ba(ų, nes pasUutinia,u
gynas, chemijos ir fizikos ka siog žavėtini. Parodai vado ers penktoji paroda. Miestą
nepamatuotais pasipelninio jPrieš porų savaičių viena
ir čia dūšios apsireiškimas •
ĮJ)ievo teiB1,|e tur5sim atsike|ti tariniais ir t.t. Pats Dalgis pumbarys. Visas darbas, mano vauja Estijos ir Lietuvos val majoras ir kiti žymus viršini
me socialistų laikraStyje buvo
JONĄ .
Tiesų sa ai, ū- j- numirusių, bet kitokioje fo-1 sipažįsta, kad, esu, asmeniui
ma, baigti iki Kalėdų ir pet džių reprezentatorius p-nas nkai dalyvavo parodos atida,
įdėta P. Dargių koresponden
žia yra g\\a dienų ii naktį. rill(>je> Bus tas pats kūnas, bet! jam mažai apeina Romos pakalėdines atostogas planuoja Bonvliart, čia jam dauš padė ryme. Girdėjau, kud iš Lietu
įĮmogus savyje jaučia u skn- nobnorgs neį valgyti, nei ger-! rupija. Žinoma, materialisti- cija, kuri, savo turiniu, labai ma klases perkraustyti, kati jo K. Vaišnoras, kun. Kazė
vos atstovybė.2 parodos atidi?
panaši į lenkų viralų, vadina
tingus taktus, naktį nuegodaneį niįegO(į Dėlto po atsi- niai nusistačiusiam bedievukui
paskui galima būtų pirmaja nas ir kun. Vaišnoras.
ryme dalyvavo dr. M. Bagdo
mų “kapusta z grochem” —
nias jaučia, giidi, mato, ii Ra- kįĮį1U(J kūnus nebegalės dau- niekas kilnesnio neapeina, viime aukšte pastatydinti ruimi
nas. Pilnai esam įsitikinę, kad
žirniai su kopusiais. Rusai
lba, bet \ iskas jra, kaip per gįau nusidėti.
K. J. V. S.'nok dauguma žmonių žino, kad
ngų- svetaine įvairiems paren
ŠV. KAZIMIERO MOKYK lietuviui Pittsburgho iv apy
l
•
panašius raštus dar geriau
U ilgių, neaiškus. Dienų viskas
gimams
ir
paskaitoms,
kaip
I ne \iena duona gyvena žino- , charakterizuodavo; jie juos va
linkės skaitlingai dalyvaus
LOS ŽINUTĖS
yra aišku. Štai, šv. Augusti
kad
reikalaujama
prie
aukš

gus ii todėl uoliai rūpinasi * jodavo “zapiski sumašedšiaparodoje. Paroda tęsis iki gruo
nas aprašo vienų utsitikimų
tesnės mokyklos. Mokyklos gi
| sielos reikalais nepamiršdami ,vom _ bepročio uh ašai.
Mūsų aukštesnę mokyklų a
(Tęsinys ant 5 pusi.)
Jiartagijoj.
skiepe manoma įtaisyti gim
i nei parapijų užlaikymo. Toplaukė Juozas Bulevičius iš
Gyveno gydytojus vardu —' Neseniai teko pastebėti, kad dėl bereikalo cicilikučiai liejai
D’kių psichiniai ne.-vei- nastikai ir žaislams kambariu’ ' Homestead. Devinto skyriaus
Gennadius, kuris buvo gražiai pįttsburglilio socialistukai nu- krokodiliaus ašaras žiūrėdami įko ž,no8aus rašinėlių priklan ir virtuvę. Dabar “unijoje”
«... i — A_~ 1 _ . A _ 1 • I * *1*
1 • I
—• I
•
. •
mokiniams pasakė trumpų, bei
augintas, katalikiškai mokin-' Skundžia, jog žmonės grįžta į parapijas, kurios be paliovoi ' so ir Dargio “Ubagai dvasiu kasdien dirba apie 10 ir 11
turiningų kalbų anie patrioti
, bet, laikui bėgant, prade. p,.je Dvasios Šventos. Dabar žmonėms gerų daro. Žmonės, je”. Polemizuoti su juo būtų žmonių Įvairių “mekanikų”.
žilių ir lietuvybę. Nors jis Apraneša
Į j?• _ abejoti apie dūšios neniir- Ijpasinnlo> kad ir jie 1>atys kurie šelpia ^rupijas, žino kų I ber«ždžias <larbas- Nusekusių Plaktukai tik taušku, tik tauAtmaina ofisų valandose.
,
juerikoj
gimęs,
bet
puikiai
vav
I
...... naktį
’ J jis *tu-l^nors netikusiai) rūpinasi ti- daro, o jūs, nieko bendro su . sni(1gen|Į <ra| Velė, kaip bekal s k a.
tingumų. v
Vienų
Dabar valandos šiokios:
: rtoja lietuvių kalbų. Tas vai
rėjo keistų sapnų: gydytojas kybiuiaii. (la|vkais. šlai> tula3 parapijomis neturėdami, galit bėtum visvien tavęs nesupras,
kučiams darė labai gero įspumato jaunikaiti gražiui, bal Antanus (o gal Povilas) i>cr savo įtarinėjimus nukreipti savotiškai aiškiu faktus, at-' o -i
i•
.
•
' .»•
.....
i, . .. .
.
. .
v.
si sekmadienį tuojau po su- dzio, nes ir jie dabar daugiau
lis rūbais, apsirengusį ir slo- savo šlamštelį griebiasi Aštun
, . ,labai
, . SV
.
.... savimi, kad savo au- 2403 WEST 63rd STREET
ten, kur jie labiau tinka, pa- Ii kakliai neigs visiems žinomus t ,110Su. jvyksta
arlms
pa ! pasitiki
.......
i.... —
liti prie jo galvos. Jaunikai to Dievo Įsakymo pagalbos,
iiti i įvykius,-(Irusiai meluos. įtari.. .
\\zuziui pazvcigkit :j ALI
A’ 1
rupijos susirinkimas pasitan
simis girdėjo amerikietį taip Kampas AVestern ir 63rd St.
tis pradėjo kalbėti:
nės ir kankintus baisiom lialukad išbarti Vanaginį ir svarsmui apie paskolas ir naujos gražiai kalbant lietuviškai. Telefonas PROspect 1133
“Gennadiau, ar matai n.a- to Vanaginio nuodėmes (sulig
cinacijom. Kol psichiatrai ne
Pancdėlio, Ulaminko, Ketverklebonijos
statymų.
Apie
sek

Vaikučiai
dėkingi
Buleviciui
go ir Pėtnyčios vakarais nuo
ne?” “Taip, aš matau tave”, Dargio — griebus).
Kaip tie socialistai dabartį padarys “studento” demenci ines Ims paskiuu plačiau para- už gražių kalbų.
7 iki 9 vai.
atsakė gydytojus. Jaunikaitis
Tikintieji žmonės Įsakymus niu laiku didžiuojasi savo tė jos analyzės ir nepateiks ga švta.
vėl klausė: “Ar tu matai ma
taiko sau ir rūpinasi savomis vvnės meile, kitiems nieko pa rantijos, kad mūsų cicilikas
Sekantieji mūsų mokyklos
ne savo akimis?” “Ne”, at
nuodėmėmis. Socialistai gi da našaus nepripažindami, lyg ji-, jau sugeba normaliai galvoti
Jaunimus
mokyklos
pertai-j
vuihučiai
buvo pakviesti dasakė Gennadius, “nes jos yra
2 E. 103rd PLACE
ro kitaip. Jie patys nepildy- vieni turėtų, taip sakant, įuo nėra prasmės atsakinėti į jo syiimi losią bingo kas tre-| iyVaatį programe, kuris buve
Kampas State ir 103nl PI.
užmerktos miego”. “Kaip tu dantį Įsakymų svarsto kitų nopolį ant patriotizmo. Niekas |b^evlK8asčiadienis ir kas sekmadienis • surcngtas “Geresnio Susisio
Telefonas PULlman 5950
gali matyti, jei tos akys yra
Tuom tarpu putartiuve “tie
nuodėmes.
jiems nepavydi užtarnautų nue
Seredomis iki 9 vak.
lvgiai 9 lalandų vakare. Sek kįmo” komiteto, gruodžio 13
užmerktos?” “Nežinau”, at
tuvių
kalbos
ir
literatūros
le

Sutintomis
visa diena iki 9 v.v.
Nebūtų jie nei socialistai, pelnų. Tik gaila, kad Ameri
mes labai gražios; bingo loši d.: Stankevičius V., ii' Grafas
sakė gydytoja.Kas
popieti)
nao 3 iki 6,
. ,,
lv.
jeigu darytu taip, kaip geri kos lietuvių istorija visai ne- ktoriui” pastudijuoti (jei jau mų pelnu jie mano visas mo
ne kalbant?” “Taip, girdžiu”/ ' °
’
I
•
. . . ” .
žmones daro.
! prielankiai kalba apie jų pat- nuslinko proto svaigulys) lie kyklos pertaisymo lėšas apmo“Ar savo ausimis?” “Ne, nes
LIETUV1AIDAKTARAI:
Na, tiek to; tegul svarsto riotizmų. Kada buvo reiikaint’ tuvių kalbų ir neerzinti mūsą
ir jos yra miegančios”. “Tail
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI:
mimo nuodėmes, tik taip da aukos Lietuves mokslo ar kul Unksnių biauriais žargonais,
su kuo girdi?” “Nežinau”, at-j
rydami, rodos, turėtų prisilai tūros namams, ar reikalam,', panašiais į šiuos: “Esu kom-, Praeitų pirmadienį Giniblr Tcl. CANal 0237
I Office l’liono
Ren. and Office
sakė gydytojas. Jaunikaitis sa
2330 So. boaviU St
peleiitingas
žinojimo...
galėjui:
lies.
FROspcvt
6«31>
Į
WtO»V!ct
1028
kyti logikos, tuo labiau, kad lai socialistai tų dalykų ne
įBros. krautuvėje atidaryta Lio
CANAL U7U<
ko jam: “Štai, tu miegi, o
atvykti
kaipo
studentas
įsto-.
tuvos ir Ef?tijog ig(lirbiniu pu.
jie giriasi savo aukštu moks rėmė.
visgi girdi, matai ir kalbi. AAti<laryme dalyvavo
lu (diplomais su antspaudoKuriems teko darbuotis Lie 'jimui į aukštųjų mokyklų” ctc?ro(la
teis valanda, kad amžinu mie
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
mis). Kaltina mane už melą tuvos paskolos bonų pardavi t Neišpultų dvasios ir P’’9t°!daUg įžymių žmonių svetim- 1S21
PHYSICIAN and 8URGE0N
SOUTH HALSTED STREET
gu užmigsi (mirtis) ir tuomet
gystę, o tos melagystės neįro nėjime, gerai atsimena, kad
2403 W. 63rd St., Chicago
Rcshlenelja 00OO So. Artealan Ava.
matysi, girdėsi, kalbėsi ir jau
AKIŲ
GYDYTOJAI
LIETUVIAI
DAKTARAI
OFFICE HOURS:
do.
socialistai bonų nepirko.
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet
si”.
2 to 4 and 7 to 0 P. H.
Vanaginis kritikavo socialia
Tas pats atsitiko renkant
6 iki > v. vakare
Sunday by Appointment
Gennadius pabudo ir tuojau
Office Tel. REPnblic 7O0O
tus, kad jie vilko neužmušę auksų ir sidabrų įsteigimui pa
Rea TcL GItOvehUJ 0017
suprato, jog Dievas atsiuntė
7017 S. FAIRI1ELD AVĖ.
bandė kuilį parduoti. Kitais grindo Lietuvos valiutui.
DR. STRIKOL’IS
jam savo Angelų, kad jį įti
žodžiais tariant, skridimo ne Kada Žmuidzinavičius rinke
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
kintų. Giliai susijaudinęs su
Tcl. CANal 0122
vykinant rinko “Naujienoms” aukas Lietuvos šauliams, so- i
DENT1STAS
0433 W. MARQLETTE KOAJD
4645 So. Ashland Avė.
prato, kad žmogaus dūšia yra
skelbimus linkėjant lakūnui cialistui pakalbinti aukoti at-.
OTOTTOJAS ir CHIRURGAS
DR. VAITUSH, OPT.
2201
W.
Cermak
Road
OFISO VALANDOS:
nemirtinga.
VaL 2-4 ir 7-1 vak. Ketv. 0-11 ryto
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 8 iki B vak.
LIETUVIS
(Kampu Lecuvltt St.)
laimingos kelionės ir kitais, sakydavo, kad jie neduos pi(maltam*
OPTOMETRICALLT AKIU
Nedėliomis pagal sutarti
MIKAS: — Jonai, tegul dū
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
SPECIALISTAS
būdais (“išleistuvėmis”) iš nigų stiprinimui niilitarizmo ir
Ofiso telef. BOUlevard 7020
P<en(Woa
akly
Įtempime,
karta
šia ir gyvens, bet kūnas supus
Tel. LAFayette 7850
Nuo 1 iki 8 vakaro
•■t* prleiaMlml galro* akaudėjlmo,
naudojo skridimų savo naudai. t.t.
Mamų Tel. PROspect 1030
•valglmo
aklų
aptemimo,
nervuotuir išnyks, \ iena dūšia betu
Scredoj
pagal sutarti
mo.
skaudamų
aklų
karft}.
adtatoo
Mano kritikas ne tik neįrodė,
Tel. BOULevard 7043
Gal kur ir buvo patriotiš trumpars<ystę ir tollreryst*. Prlrsnrės gyventi.
kad jie taip nedarė, bet nei kai nusistatęs socialistas, liet tfa teisingai akinius. VtouoN atsiti
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Tel. CANal 0130
kimuose egsamlnsvlmsa daromas su '
JONAS: — Mikui, taip kal
nciizginčijo. Tui kur čia mela man tokio sutikti neteko. Jie elektra, parodančia maMaoslas klal- 1
4140 Archer Avenue
DENTISTAS
daa Speclalė atyds atkreipiama I '
bėdamas
labai
prasižengi
gystė ?
valkus. Kreivos akys ati
visi svajojo apie intemaciona mokyklos
▼ai.:
S
—
4
ir
7
—
0
vai.
vakare
taisomos. Valandos nuo 10 Iki I v. I
prieš svarbų ir didžiai nuudi4645 So. Ashland Avė.
..
.71*.
Savov. nvioKį
keistų 11/įjin.j.
logikų \c»i
(ar jMij
jos i iizma. Tik dabur :š priežastie* Nedėtoj nuo įo ui n Daugely at- I
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rea.
2136
W.
24th
St.
arti 47th Streei
atltalHomoM be akinių. ,
. . . .
.
1
' laukimų aky* ailUUaom
ngų gamtos mokslų, vadinamai .....
i| ,
▼ai.: nuo 0 Iki 2 vakare
,
..................
’ , ,
. .stoka)
aku) Antanas parodo
)>urodo bardu
bardaKainos pigiau kaip pirmiau.
ToL CANal 0400
2201
W.
Cermak
Road
BeredoJ pagal sutarti
chemija. Chemijos mokslas ai-1
...........................
TcL LAForctle 3037
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
mus Vanaginį už melų, o pati
Valandos 1—S Ir 7—8 vak.
šk iai įrodo, kad nieko įneš ne
Phone Boulev&rd 7589
Otlao: TcL LAFayetto 4017
nepildo to, kų mokina.
Šaradomis ir NcdSllomls pagal sutarti
gulime visiškai panuikiriti.
Ras.: TeL UKMiock «SM
Tame pačiame straipsny jis
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas
CTOTTOJAH Ir CHIRURGAS
REZIDENCIJA
MIKAS: — Nu, kų tu man rašo, kad ALTASS Pittslmrg
2515 WB8T 69th ST.
X—SPINDULIAI
6631 S. OaUfornia Avė.
Of.
ir
Rez. Tel. HEMlock 6141
-Ąš iiaciniau cigarų sa-jbo skyril!S buvo ir yra bepar
3051 West 43rd Str.
Pritaikyme
akinių
dėl
viso

GYDYTOJAS
Ir
CHIRURGAI
Valandos:
Telefonu RKPublk 7000
^ifikiau ii jo daugiau nėia. 1 ri1
jan
ajgkjaj (Prie Archer Avn. netoli Kedn'e)
kių akių. Ekspertas tyrimo a*
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
4142 ARCHER AVĖ.
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
Scredomla Ir nedaliomis patai
pyliau pečių anglių, sudegė ii panie|avo> (jai Bakanas, DarOfiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak.
kių ir pritaikymo akinių.
■u tarti
Tel. Ofiso BOULevard 0010—14
Rezidencijos OIImm: 2050 W. 00th SL
jau daugiau nei a.
įr j|u|Įrusaiti.s, žmonių su
Rea. VICtory 3S43
Valandos: 10-12 ir 1-0 vai. vak.
'A
Šaradomis Ir NsdSUomls pagal autart)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
JONAS: — Mikai, taip kai-!vadžiojimui kada save ir va Ofiso Tel.: LAFayette 3860
z/
Rei. Tel.: VIRglnla 0680
4157
ARCHER AVENUE
liu tie, kurie nėra chemijos stu j dina bepurtyviais, vienok beTeL VIRglnla 0030
Ofiso vai. nuo 1-2; nno 0:10-1:10
Ofiso vai.: 2—4 to 0—■ p. m.
dijavę. Surūkimas cigaro nėra'šuliški žmonės greičiau juos
756 W. 85th 8tr«t
NadiUomto pagal autnrtj
panaikinimus; yra tik perinai-j surastų fanutiškais - aociulistiDENTISTAH
DENTI8TA8
1440 SO. 401h CY., CICERO, 1LL.
O
A
8
X
R
A
T
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
nymas formos. Pelenui pusili-i škais - bedieviškais individais.
4183 AltCHKR AVENUE
Vtar.. Katv. Ir Pčtn. 10—0 vai.
OPTOMETRISTAS
Kampu
Franctoco
Avė.
ko, dūmui pasiliko, kurie vei negu bepurtyviais žmonėmis.
S147 SO. RALSTED ST., CSDCAGO
1801 S. ASHLAND AVENUE
Fanad. Sarad. to Hubat. 2—9 vaL
kiai suėjo į kokį medį bei žo Jeigu A. L. It. K. FederAPlatt
Bldg.,
kamp.
18
ak
Office I’hone
R.-a. I’hone
lę. Arba anglis neišnyko, tik eijos apskritys kų rengiu ir ENULourood
2 aukštas
OFISAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
TlUanglc- 00841
AON
Dienoms Tel. LAFayette 0701
4729
So.
Ashland
Avė.
Naktimis
TaL
CANal
O0A0
per
“
Draugų
”
,
ur
laiškais,
vi

Pastebėk i t mano iškabas
permainė savo formų bei sto
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
2 lubos
Tel. YAlLIs 0004
Valandos
nuo 9:30 ryto ’k’
sus
kviečia
dalyvauti
ir
dail

vį. Tus yra tikru liesa, nes gaCHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:
12
v.
Popiet
nuo
1
:30
iki
8:00
Rea:
Tel. PLAsn >400
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
intos mokslas lai aiškiai įro- ma veikėjų dalyvauja, tai toks
Nuo 10 iki 12 vai. ryta nuo 1 Iki 4
Valandos:
i
vai. vakuro. Nedėliomis nėra Office: 2643 W. 47th Street
vai. po pietų tr nuo 7 Iki 8:20 vaL
7850 So. Halsted Street
du. Totlėl, Baniui, gerui tė- iFed. apskr. parengimas (sulig
vakaro. Nedėltomla nuo 10 Iki II
Nuo 10-12 v. ryto; 1-2 ir 7-8 v. v.
skirtų
valandų.
Room
8.
▼a).:
2
tkt
I
popiet,
T
Iki
0
vak.
ItOOM 210
vatondal dienų.
Nedėldleolato nuo 1P iki 13 dienų
myk: jeigu cigaro, anglių ur-'Antano) buvo surengtus tum,
Nedėtoje pagal sutarų
MUN’l IBM
Pho»« Ganai
Vai; 3-4 Ir 7-9 vai. vakato

PITTSBIIRGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS

SOUTH SIDE

ĮDOMŪS PASISKAITYMAI

UETUVOS RANKDARBIŲ
PARODA

PASTABOS

ADVOKATAS
J. P. WAITCHES

MARŪUETTE PK. OFISE:

ROSELANDO OFISE:

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. SIMONAITIS

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 MEIĮĮ PRITYRIMO

OR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. T. DUNDULIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. V. E. SIEDLiNSKIS

DR. A. J. BERTASH

DR. JOHN SMETANA

DR. CHARLES SE6AL

DR. A. R. MČCRADIE

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. MAURICE KAHN

Ketvirtadienis, gruod. 13, 1934

_

OKA VGA S

MAŽOJI GĖLELĖ”-ŠVENTOJI TERESE
BUS Statoma Scenoje

Širdingai kviečiame visus• \». Isanliečius ir eliieagiečius

Svarbias roles vaidins sekantieji:

atsilankyti ir pamatyti šį gražų veikalų. Šventųjų gyvenimas

SEKMADIENI, GRUODŽIO (DEC.) 16 D., 1934

ftv. Teresė .........
Celina.................

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

A. Varamūtč

venimas duodasi dramatizavimui ir todėl, nė vienas atsilan

AUŠROS VARTŲ PARAP. SVETAINĖJ
2323 West 23 rd Place

Motina Agnietė .

................ *.................. J. Daniūnailė

kęs nesigailėsite, bet ir kitiems galėsite papasakoti daugiau

Šv. Teresės Tėvas

.................................. L. Labanauskas

apie Šv. Teresės įdomų ir šventų, gyvenimų. Ateikite visi.

Dramų parašė ...................... Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.

PELNAS SKIRIAMAS AUŠROS VARTŲ PARAPIJAI.

ĮŽANGA 25c.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE.

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

A. Štunuaite

yra sunku dramatizuoti scenoje, bet šventosios Teresės gy

(lietuviškų šokių) sausio 29
d., Sokolų svetainėj, 3th Avė.
Sapnis
-------------- ——
i

v '

ganius reikalus, eita prie nau- pavestas pareigas, savas drau. V. I). l’niv. Teisiu Pakui- •"»««<'» ir tokių, kurfe padurye pro..
*
gramą vertą kelis kart Įžangos kalną,
jos valdybos rinkimų, į kurių gijas galėtume kaip bematai j teto 16Į1 studentas
liadavė ' huri nustatyta nuo 25c Iki 1 dol
■*
! ne aukščiau, išskiriant rezervuotas
įėjo: A. Klasauskas — pirm., padvigubinti.
1 skundų prieš pypkorius. Ne vietas.
Operos scenos ir radio žvaigždės
K. Žukauskas —"vice - pirm., J
tas vyras, kurs rūko, bet ku- prisidės prie įvairaus programų. Vii sos tautinės grupės nori kuogražla~V. l’lėta — finansų lašt., J.
Šiomis dienomis įsirašė į Ti- ris nekenkia artimui gyventi, ^ai parodyti savo meno ir kultūros
į jėgas.
Urbonas — protokolų rast., į kėjimui Platinti draugijų ir - ■
— ——
Komitetai, a: rovaujantieji įvairias
KARNIVALO
UŽBAIGIMAS
t:
‘
Ula* didžiau!,iu uolumu darbavosi1
kun. A. Jurgutis — ižd., J.' sumokėjo savo metinę duoklę:
savo tautą -parengimuose, kdrio visi
1 pavyko, ir jų darbas bus užbaigtas
BUS ATMINTINAS
Mažietis ir .J. Stankus — iždo P. .Jakštienė ir M. Vasiliausšiucaii iškilmingu užbaigimu, šis pa
rengtinas liūs tokia, koki'o Čikaga dar
globėjai. Pusė kuopos valdy kienė.
ĮVYKIS
V.
nėra mačiusi.
Tarp kitų, dalyvaus Mary McCorbos sudaro jauni vyrukai, čia
mlc, pagarsėjusi operos dainininkė.
Gruodžio 9 d. Šv. Vardo dr- gimę ir augę. Labai girtinas
Iškilmingas i’žbaigimas Tautą l<u- ir George Dlsoa. Su jais — neskairnivalo, kuris įvyks Chieago Stadiu-| tant didži’.'lų eliorų ir daug tautinių
gijos nariai skaitlingai ėjo daiktas, kati naujoji genera
ine, šeštadienio vakare, gruodžio 15 Šokėjų, atstovaujančių dvidešimts
uI•
23 METŲ MIRTIES
prie Dievo Stale. Jų mėnesini* cija pradeda rūpintis niūsų |
i tų artistiškų ir įvairia puniargininių žmona. Ethel Shutt.i. Jtoy Cropper.
SUKAKTUVĖS
pramogų,
kokią Cliicagoa tautinės the Morin sisters. Maria ir Floria,
bendras priėmimus šv. Komu organizacijom ir yra pasiry
Jackie Hellcr, Albiyt t’arroll, Gipsy
grupės bile kada surengė.
Visų tautų konsulai ir atstovai bu Nina. Edvvard Davies, I >o.rothy Page,
nijos daro nejiaprastų įspūdį, žusi tęsti toliau savo tėvelių
Georgia Jubilcc Singers ir kiti iyvo užkviesti ir atsilankys. Žymūs vi
suomenės ir draugiją veikėjai jau , mūs arti’stai.
šv. Sakramentas buvo įstaty pradėtų darbų.
rezervavo sau vielas ir ulailankys puTikietal šiam mirė ’gimui kuinuoja
sigerėli prognkuia.
i’U,W “■* centų il:i 1 tlol.. rezervuotos
tas viešai adoracijai, kuri Įau
Svarbiausia dalis šio surengimo, tai vietos 11.50, j: juo:; galima paaipirkTame Įtačiame sus-nie į Su- ji
gružūs, spalvuoti rūbai, kuriuose pa- ’f Marshall Ei-..d and .’ompany tigėsi pamokslėliu ir palaimini
sirodys vyrui ir moterys, ir artistiški' kietų biure, tivii'.ni aukšte ir Porsivienvnm
įsirašė Viktoras!
parengimai, kuriais prisidės prie pro- šonai Service lPirea?. ofisuose The
mu.
gramo 20 tautų.
I Daily Nevvs, 9 West MaJisou Street
Stankau ir Marė Šarkiūtė.
Iš visų pasaulio .kraštų bus dainų, ' ir 400 \Vest Madison Street.
MOTIEJUS
Gruodžio 9 d. S. L. K. K. A.
Kuopai priklauso apie 70
NEVADOMSKIS
3o kuojia laikė metinį susirin- vyrų ir moterų. Šiemet įstojo
Jau sukako 23 metui,
kai
kimų. Buvo renkama nauja 10 jaunų berniukų i
negaliosi piga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą vyrą
ir
kuopos valdyba, bet neteko su čių. Imant dėmesin parapijoje Į tėvelį,
A. a. Motiejų* gimė Vil
niaus guli., Trakių apskr.. Zųsžinoti, kas išrinkta.
gyvenančių lietuvių nedidelį
iių vals. Stuhinčiškių kilime.
UdlrMlat ank*t»-MnS- rtlMp*
savo mylimo vyro
būrelį (50 šeimų), tai gražus! ir Netekome,
Ir Grabutunlų
tėvelio grnodžo 11 d. 1U11
m. Nors lai’kas lysiasi, mes jo
Šv. Vincento klubo moterė skaičius.
niekados negalėsime užmiršti,
■ v-s’ižj
OldKauSia pamink tų .ilrbtuvk
lės taip pat bruzda ir trumpu
iuii gailestingas Dievas sutelkia
Ghieaaoj
Mūsų organizatoriai: Urbo
j;ųn amžiną atilsį.
laiku pradės darbuotę parapiMes -ilmindami tą jo liūdną
praeišal liūną. iš mūsų tarpo, yBnvlrš 50 metų prityrimo
jos labui. Jų pramogos visuo nus su Maži«*čiu nemano ilsėra užprašytos gedulingos šv. Mi
šios
už
jo
sielą
penktadienį,
Cibukas
“aut laurų”, bet žadu sa
met pelningfd.
gruodžio lt d., 1934. Aušros
Firldte tiesiai iš dirbtu vės ir
taupykite pinigus
Vartų itsrapijos liažnyčioj, \Vcst
vo darbų tęsti toliau.
Side, 8:30 vai. ryto.
--------- o--------. k <1 . .. I .
Kviečiu me visus siutinės. kai.
s
atlikome
darbų daugeliui iym
myiins, draugus į’r pažystamus
Dieve, jiems padek. Trupu
nių Chicagos Lietuvių.
dalyvauti šiose pcrualdosc.
Nuliūdę:
Moteris Marijoną,
tis agitacijas iš pusės ‘‘galiu-!

ŠIS TAS IŠ WEST ENO
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VENETIAN MONUMEN1 Cfl, !NC.

BRIDGEVlLLF., PA.,
ŽINUTĖS

Gruodžio 9 <1., pa lapijos sa
lėje įvyko S. L. lt. K. Ameri
koje vietinės kuopos metinis
susirinkimas. Apsvarsčius bė-1
Augustina vaisvutute i»oo m. liepos
15 d. meldžianti Visagalio palaimos jos sūnaus Stepo
Dariaus ir jo draugo Stasio Girėno žygiui, kada jie
du savo lėktuvu “Lituanica” iš Ne\v Yorko skrido
per debesuotąjį Atlanto vandenynų į Lietuvą. Mirė
Gruodžio 10 dienų, 1934 m.

Pittstarfto žinios

mergaitės nesnaudžia. Jos no
ri jaigelbėti mūsų parapija:
skolų atuiokėjirue.

Duktė Pranciška Stošhms te Sti
liai: .hm/apas ir Antanas.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

ROSELLI BROTHERS, INC.,

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Illinois

PAMINKLŲ DIRBĖJAI
O

Specialistai Ūkai line Ir išdlrblme visokių rūšių paminklų ir gra
li namių.
Mūsų šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI
PAVEIKSLAI!
Pamatykite

L

ŠVC. PANELĖS
APSIREIŠKI
MO VIETĄ
—LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame puL. \'yčių n kuopa turėjo Į šaulyje Prancūzijos
miestui
LIETUV03 RANKDARBIŲ
4vakarų
,
/i • \ parapijos
•• na d &
LiURDA,
PARODA
(sokius)
- G’ kur 1858 metais
- z, i
,
J
Svcne. Panele apsireiske Šv. I
dai, lapkričio 15 d. Pelno pa-1 Bernadetai. Tenai suvažiuoja
(Tęsinys nuo 4 pusi.)
darė $61.50.
Į iš viso pasaulio ligoniai nepa_______ _
1 gydomomis ligomis sergantie
dzio 24 d. Iš anksto spėjama,
ka.l Anykščiai Hcluviai neu,,kl.. 27 d. ,nUs„ bažnyaoj I ji, kad gauti stebuklingų per
tiktai atvyks pasižiūrėti Lic-.buvo Igno ir Ievos Grūtu au-'dymų.
tuvoj išdirbtų audinių, ginta- ksinis Sliūbus. Ta intencija avi Be to lur pamatysite:
ro ir medžio dirbinių, liet kiek- laikyta iškilmingos Mišios, kn !) Istoriškus paveikslus iš
vienus, pūgai savo išgulę, pa- rįosc nills„ klebonui asistuvo Li®txUT®S’.
.
,
.
...
.
,
2)
Dariaus
ir
Girėno
įsskrisirūpins įsigyti kokį nors dai kun. M įsius ir kun. Abromai- (}įm0 ir žuvimo vietą, — Sol
ktelį, kinis juisiliks jam kaipo
Bažnyčių ir altoriui buvo dino mišką,
atmininius tos parodos.
Į papuošti, su auksinėmis gėlė- 3) Pasaulinę Parodą (Worlds
I’ittsburgbo ir apylinkės lie, n,js j»o jvlūbo kleTsmas jubi- Fair),
4) Komediją, kur dalyvauja
luviai visuomet praeityje už- iįutanw įu-ikė auksinę dovar.,
Charlie
Chaplin.
jausdavo ir gausiai remdavo
7^1
i I •
- lai T° I’in,,0S ttUkSiniS| Paveikslus rodys A. PELLietuvos rcikalia,
ir mos Miūbas lloniestcado lietuvių DŽIUS sekančiose vietose:
parodos metu, manome, sau (parapijoj.
Subatoje, gruodžio 15 d.
niui pasirodys.
----------Kun. Ežerskio parup. tūlėje,
Garbinimo
Altoriaus
draugi-1
ii kes-Bnrn;, fa.
Pittsburgho Žinių Red.
.7 1 Nedelioje, gruouzio 16 d.,
ja rengia card party parapijos Į par. saiėjp Kingston, Pu.
naudai, 8 vai. vakare. Bus la Įžanga 25c
Vaikams 10c.
bai gražių dovanų. Visi atei- Visur pradžia 7:00 vai. vak.
Lapkričio 18 <1. įvyko soda- kito, būsite jmtenkinti.
Užsisukant šiuos judamuo
sius paveikslus reikia adiesuoliečiu cani party. Pelno liko
—— $133.90. Tas rodo, kad mūsų Į Sodalictės rengia vakarų ti: A. Peldžius, 7035 S. Fairfield avė., Chieago, IU.

HOMESTEADO ŽINUTĖS

gųjų” ir paslankumo einant

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais isdlrbėjals.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE
Vienas blokas | rytus nao
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Alfrad

Rex. PEMSACOEA »0ll
BELMOMT »48B
Ornce: HII.LSIDE S8«*
Vince nt Boeolli. aeer.

GRABORIAI :
LACHAWICH
IR SONOS
LIETUVIAI OEABOBIAI

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Nakti
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

STANLEY P. MAŽEIKA
GBABOKIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplgtausla 1 —, .
,
....
. , .
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano luriU automobilius Visokiems
darbu būsite uiganėdfntl
Tel. OANal asis arba 3»tS
reikalams. Kaina prieinama.

2314 W. 23rd PL, Chieago

1439 8. 49th Ct
TeL CICBIO

Cicero, HL
MH

Tel. LAEsyctte X572

J. Liuievičius
”

Grshorius
Ir
llalsann Ibtojss

Patarnauja Clilea
goję ir apylinkėje.

Visi Telefonai:

(Telefonas YASds 1138

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
4093 Archer Are.

I.J. ZOLP

3319 Lituanica Avenne
Chieago, HL

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT
Cicero, Ulinoifl
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS

1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tel. BOl lrvsrd BIOS—«4t«

Tel. Bonlevard 4139

ORABORIU8 ir IJMDOTUVIŲ
VEDĖJAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių bu firma
too pačiu vardai

SIMON M. SKUDAS
ORABORIU8 Ir BALSAMUOTOJAB
Patarnavimas garas ir nebrangus

718 West 18th Street
Telefonas MOffrae S1T7

J. F. BADŽIUS
Ino.
LJETUVIŲ ORABORIUS
Palaidoja už fžS.OO Ir anksčiau
Moderniška koplyčia dykai
MM W. lštb HL Tel. CAAai St74
Chieaaro. IU.

Ketvirtadienis, gruod. 13, 11)34

G

PriešKalėdinis Bazarėlis
AUDITORIJOJ, 2601W. Marguette Rd. įį

GRUODŽI0 15,16,1934 m. nuo 2:30 popiet

y
ĮĮ
gg

CHRISTMAS PENNY SOCIAL

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

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

v

ss

.... ,

din. — O. Keiknuskienė, iždo padėjo, su savo malonia gloProgramą sumaniai vedė rupijai gryno pelno davė su
Laučienė - Lindžiūtė. Kalbė virs 500 dol. Vadinasi, kaip
globėja — A. Jaukšienė, ko- bėja A. Vaišviliene,
jo: F. Burbienė, Rokienė, J. visi šiais metais parapijos pa
respondente — A, Jaukšienė, j Kviečiame visas moteris ir
Juška, O. Rudienė, A. Ruda- rengimai, taip ir šis kuo pui Susirinkime, laikytume gruc į tvnrkdare — Milašienė. Kaip merginas įsirašyti į šią kilnių
kienė, J. Gaubis, So. (,’hieago, kiausiai pavyko.
A. J.
Įdžio 4 d., Šv. Kazimiero Aka pirmiau, taip ir šįmet skyrius organizacija.
varg., V. Galnaitė, A. R. Cen
demijos Rėmėjų 9 skyrius, ta kleboną, pasiskyrė dvasios va
Gruodžio
31
d.,
8
vai.
vak.
tro rast., A. Nausėdienė, A
IKI GYVOS GALVOS
rpe kitų dalykų, rinko ir nau du.
R. Centro pirm., kunigai,: A. parapijos komitetas rengia ją valdybą 1935 m. Pirm. tap<i
Tikimos, kad naujoji valdyBRIDGEPORT. — Vakaru
Kriininalinain teisme Tf.
Valančius, F. Vaitukaitis ir šaunų balių su šokiais. Bus
išrinkta L. šeputienė, vice -iba energingai darbuosis. Kuovakaras jau čia pat. Šį vaka
Šį vakarą įvyks paskaitos rų, gruodžio 13 d., įvyksta di pati namų šeimininkė, kuri su gera muzika ir daug kitoki-j pirm. — A. Vaišvilienė, nuta- geriausių sėkmių Tikimės, Kosmala, 20 m. amž., nubau
stas kaJėti iki gyvos galvos
sijaudinusi reiškė didelio dė įvaiiumėlio. Trustisas J. Sa
šiose parapijų salėse:
i
iinų rast.
E.
Kelpšienė,
fi.
]<ad jr jannametės padės sedžiulė bunco ii* card party,
už atliktus jo plėšimus vidukingumo rengėjoms ir svečia vičius sako, kad tai bus triu nansų rast. — E'. Gricaitė, iž
Aušros Vartų, West Side, kurį rengia Šv. Jurgio parapinesnėms
dirbti,
kaip
iki
šiol
miestyje.
kšmingas
Naujų
Metų
lauktums. Vakaro vedėja tuo tarpu
kalbės dr. A. Rakauskas, ark. Į jos choras. Dovanų bus labai
v.
į įteikė K. Paulienei atminčiai vių vakaras. Nepamirškime gutėmis. Visi nariai ir narės j
M. žaldokas ir komp. A. Po grafcų ir daugybė. S.rdmga, •
d
I skaitlinąai atvyku
kviečiami skaitlingai dalyvau Į
dus.
kviečiame visus atsilankyti sį
Vakarienės sumanytojos bu Atėjus šaltai žiemai, dauge- ■ i<aįp rinkimuose, taip ir su- j
vakarą į Šv. Jurgio jiarap,
Šv. Mykolo, Ncrth 3ide, dr.
vo: Rudienė, Rudakienė, Anu lis vyrų sėdi namie. Mat, pa- sįrįnkime. Susirinkimas bus j
svetainę. Įžanga tik 25c.
Jonas Poška, apt. Vincas Pet
žienė, Graibienė, Lindžienė.
leisti is darbo.
Man vienas *ajpgį
pačią dieną ir toj j
INC.
S.C.M.
rauskas (tik ką grįžęs iš Lie
E. Pautienė savo rimtu dar draugas šitaip nusiskundė:' pačioj vietoj, 7:30 vai. vaka
3320 S. HALSTED STREET
tuvos) ir inž. A. žvirblis.
bu seniai, seniai buvo užsitar “Nebūtų bloga šiltoj stuboj į re.
F. Prasi?, sekiYards 5215
prie pečiaus sėdėti, bet visa
navus to.
Dievo Apvaizdos — dr. A.
Pastebėta, kaip G skyriaus bėda, kad “misius” varo bulJovaišas. Pr. Gudas ir dr.
PARSIDUODA Tavem, pri->
narės yra prie jos prisirišu- vių skusti, o čia dar “pėdės’* dirbtuvių. Priežastį pardavi
DABAR Skolinam ir Perkam
Paukštis.
BRIGHTON PARK. — Lasios. Jį savo tyliu, linksmu negauki.” Iš dalies teisybė. mo patirsite ant vietos. Gera
Pirmus Morgičius.
Nekalto Prasidėjimo, Brigh- l)l<r*,‘*° pabaigoj darbščios Šv.
vieta. Verta pasiteirauti.
būdu, malonia šypsena patrau
Perkam Lietuviškus Bonus.
ton Park — bank. A. Valonis,! K* A- lėmėjų 6 skyriaus na
Ateinantį sekmadienį, |S vai 1902 SO. WESTERN AVĖ.
kia jas prie savęs.
ktin. A. Valančius ir dr. P. At-' r®s surenn‘! jaukią vakarienę
Paulienė mažai kalba, bet Mišiose Šv. Veronikos dr-ja
kočiūnas.
isavo brangiai sandarbininkei,
daug dirba parapijai ir vio bendrai eis prie Šv. Komuni
vienai uoliausių 6 skyr. darjos. Pereitą sekmadienį
Šv.
Šv. Antano, Cicero — kun. buotojų, Elzbietai Paulienei nuolynui.
FOTOGRAFASINSURANCE
PERKAM
Atsidarė
nuosavą, mo
Tris sykius džiaugsmo G sky Kryžiaus vyrų dr-ja ėjo prie dernišką studio
A. Liukus, dr. A. Račkus ir pagerbti.
su HolLIETUVIŠ
NOTARY
riui ir brangiai mūsų veikė-. 8v. Komunijos ir labai šaunia, ywood Šviesomis.
kiti.
420 WEST «3t(1 ST.
Gražus, ruimingas Paulių
jai Elzbietai Paulienei. Tyls pasirodė, nes labai skaitlingai! Engicwo<xi 5»4o—smhs
KUS BONUS
PUBLIC
Kursų rengėjai prašo gau namas buvo pilnas svečių, arti
---------------------nariai dalyvavo.
Rap.,
singai atsilankyti ir pasiklau 150. Užpildyta viršus ir apa
R E AL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
syti įdomių, moksliškų paskai čia — rezidencijos Paulių ir
•v
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Jotkų. Po skanios vakarienės
tų.
Pranešimai
Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
Lietuvis Advokatas
ir kalbų paaiškėjo, kad lapTai bus paskutinės paskai
2201 W. Cermak Road
2608 WEST 47th STREET
Tel. LAFayette 1083
, krivio mėnuo Pauliams buvo
Siuvėjų Lokalo 2G9 A. C
tos šiais 1934 metais. Pora sa- , labai reikšmingas. Jie tą dieną
'' L
(West 22nd St.)
Gruodžio 9 d. mergaičių C W. of A. valdybos rinkimas
t Metropolitan State Bank Name)
----Kitos
Vaičių bus pertrauka. Kitos šventė 20 metų vedybinio gy- Y. O. klūbas, parap. svetainė bie gruodžio 14 d., nuo 1 vai.
Valandos Kasdien nuo 9 iki 6
Seredos Ir Pėtnyčlos
paskaitos įvyks tik po Naujų veninio sukaktį, o Paulienė1 je, turėjo bunco ir card par- , popiet iki 7 vai. vakaro, Amai- Pauedėllo.vakarai"*
« Iki 9
SPECIALIAI
Telefonas CANal 1175
Metų, būtent sausio 3 dieną, šventė vardines.
. tv parapijos naudai. Žmonių ! ganiAted Centre, 333 So. Asb
Namai: 6459 S. Rockwell St
buvo kuone pilna svetainė land Blvd. Rinkimuose galės.
KALĖDOMS
Telefonas REPtiMlc BSIMl
Buvo gražių dovanų.
dalyvauti nariai tiktai su kn_,

CICEROS ŽINIOS

VIETINĖS ŽINIOS

ŠIANDIEN PASKAITOS ŠV. JURGIO PAR. CHORO
VISUOMENĖS KUR- j BUNCO IR CARO PARTY
SUOSE

SUKYS - DOODY - ANTONISEN

PAGERBĖ VEIKĖJA

P. CONRAD

JOHN 6. BOfiDEN

WEST PULLMANO
NAUJIENOS

//

KALĖDINIEMS SVEIKINIMAMS
PASKIRTI AGENTAI

Praeitą sekmadienį, klebo
nas bažnyčioje paskelbė, kad
“Draugo” Kalėdiniam numeriui, kuris išeis “Driftuood” vaidinimas pa-

pirmadienį, gruodžio 24 d., žymiai padidintas,
Jėga Nervuotlems
paskirti kiekvienai kolonijai agentai parinkti tam Didesnė
"suVilpnS^sle^s
Vyrams
leidiniui sveikinimu.
I
ir Moterims
*

I NNT’OA-TONK

Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo svei- J
kirtimą priduoti skirtam agentui arba tiesiog pa
siųsti į “Draugą”. Šio numerio bus ekstra daug
kopijų spausdinama. Ratos pagarsinimų ir svei
kinimų pasilieka tos pačios.

vra turtingai! Zinkuosfoidu. brangia sudėtimi. parūpi
nančia fosforą, t y. elementą labai
relkaline-ą tvirtiems, galingiems ner
vams. Medikallftką fosforą parnSo
daktarai, kad RiiSvelnintl Ir nura
minti
sujaudintus.
svyruojančius,
skaudančius nervus. Jis yra brangus
nervu suirutėse,
kurios
pagimdo
"nusidėvėjimo" jausmą.
_
Tas Šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono krauto
reikalingo bfldavojumut tvirtesnių
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo iftblySkustems,
ploniems veidams.
Be to, Į
NIIOA-TONE turi SeSlas kitas brnn-'
gias gyduoles. Pradėklt Ant NfTGATONE Šiandien ir temyklte kaip
8ttpreslt. Parduoda visi upliekorlal
sti garantija grąžinti pinigus. Tik
Vienas Doleris mėnesio trv*meut”i.
Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOL
— Idealų I.luosuotoją vidurių 26c

Kolonijų agentai sekantieji:
Marquette Park - S. Staniulis
Brighton Park - P. Gubista
Aštuoniolikta - P. Varakulis
Ir 6fle.
—■
Town of Lake - L. Labanauskas
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas GA1NS 25% LBS.
IN TW0 MONTHS
North Side - A. Bacevičius
COD LIVER OIL-Onc« a
Bridgeport - A. Gilienė
Punishment—Now a Treat
Stop trying toforrr yourchildren totak.nn.tyWest Side - Br. Vladas Cibulskis
taiting, tisny flsrorrdcodliveroita. Give them
Coco Cod—the cod liver oil with a delicious
chocoiate taste—and watch their bodiea rrow
Roseland - M. Pavilonis
daily with vicncoua, aihlet'c atrengthi Mra.
Merdėt of Miivaukee says:
Btjtrrt nf child tnoi
West Pullman - K. Raila
CotoCodtlttanlyunihrd
M Iii. No», in lw
fnanthi' linu, i*< irtėf Jk<
10S ii Ui. and tka kat
South Cbicago - K. Gaubis
not Mn UI tinet."
Other cod liver oih have
Cicero - V. Šemetulskis
only Vitaminą A and D,
būt Coco Cod n alto
rich In Vitamin B—the
Melrose Park - O. Švilpauskienė
appetite and troetli
promoting vitamin.
Start yeur rhildren wlth
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas
Coco Cod today. Al all
dnt Utrii,
ir L. Labanauskas
ADMINISTRACIJAI
UevOII That Tastaa Lika Cbeeelat.

GOGO COD

BANKAS LIETUVIAMS

Anrlvs! Kam mokėti aukfttą kainą,
kuomet galite pasipirkti Troplcalr ga
rantuoki v-oga Ir šiluma. Vartoja
mos suvi'rš r».00n namuose. Scrcenlngs
— $4.75: Mine run — $5.75; laimp
arba Egg — <8 00.

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK
Halsted SI. ir 19th PI.
Narys FEDERAL
INSI KAX< E KORl’OKAt ĮJOS

5332 So. Long Avė.
Chlcago, 111.

TFru REPPBDIC

Katrie perkate anglis i«
dralverlų, siųskite Juos
j
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, už mažiau
pinfgų.

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE

ARCH-MOND
Realistic
Permanent Wavc

N'OHTHKILN COAIt CO.
I,awn<lalc 7380
MerriiMOt- 2524

Crane Coal Co.
Taupykit savo pinigus
šiame banke

-

AMBROSIAN ALŲ

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

SOUTH SIDE BREM CO.
Urmu — wbolesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

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

t

Shampoo
Color Rinse .
Finger Wave
Trim
Fri.
MARCEI,

MANICURE

witli Ringlct enda
Reguliarė vertė $3.50
DABAR

S

41 .75

TIKTAI

Su šiuo pagarsinimu

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

------------ ----- -

Gerkit ir Reikalaukit

