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TEISIAMI
KARO TEISMAS KAUNE I ARKIVYSKUPAS

NAGRINĖJA BYLĄ
126 asmenys kaltinami

valstybės išdavikiškumu
K.vxi» i. - k..»;visih karo pavojus

teismas šiandien pradeda na- ‘ 
grinėti nepaprastai sensacinę 
bylą. į ' .

Tieson traukiama 126 na
ciai iš Klaipėdos krašto, ku
rie susekti ten sankalbiavimu 
prieš Lietuvą. Jie rengėsi 
ginkluotomis pajėgomis Klai 
pėdą atskelti nuo Lietuvos 
ir paduoti Vokietijai.

GflĘSIA BALKANAMS
BUDAPEŠTAS, gr. 14.— 

Tie visi, kurie tempia centro 
Europos likimo stygas, parei 
Š.kia, kad karas neišvengia- 

'mas Balkanuose ir centro Eu 
ropoję. Jie sako, kad nei Ju
goslavija, nei Vengrija nėra

Tarp kaltinamųjų yra kele- patenkintos T. Sąjungos ta-
tas buvusių vokiečių karinin
kų.

Visi kaltinamieji priklausė 
dviem tarp savęs rivalizuo- 
jančioms slaptoms nacių or
ganizacijoms — neumanninin- 
kų ir sassininkų. Abi jos pri
klausė Ęitlerio nacionalso
cialistų partijai Vokietijoje.

Be sankalbio nuo Lietuvos

rybos nuosprendžiu. O tas 
nuosprendis yra suimtas re- 
zoliucijon, kurioj pažymėta, 
kad Vengrija imasi priemo
nių surasti savo krašte tero
ristus žudikus, jei tokių čia 
yra, ir juos nubausti.

Vengrija jaučiasi, kad ji 
yra įžeidžiama tokia rezoliu
cija, kadangi aiškiai nurodo-

atskelti Klaipėdos kraštą, jie ma j ją. O Jugoslavija nepa
kaltinami dar terorizmu prieš siteiikina tais gražiais žo- 
lietuvius. Jie slapta buvo su džiais.
darę smogikų kuopas ir šios i Į tai atsižvelgus, situacija 
mokslinosi militarizmu, įėmus yra labai rimta. Abiejuose 
apkasų dirbimą. Dažnai ren- kraštuose išsijuosę dirba gai-
gė priešvalstybinius (prieš 
Lietuvą) susirinkimus ir pla- mas tik su karo pagalba, 
čiai visur skleidė nacių raštus.

Žiūrint jų to didžiai rimto 
išdavikiškumo, jiems visiems 
gali būt taikoma mirties 
bausmė.

valai, kuriems rūpi atsiteisi-

3 ŽUVO, 24 IŠGELBĖTA

13 ŽUVO VOKIETIJOJ

BERLYNAS, gr. 14. — Ar 
ti Tjand,wedel keleivinis trau
kinys sudaužė skersai gele
žinkelio pravažiuojantį busą,

NEW YORK, gr. 14. — 
Siaučianti baisi audra Atlan- 
tiko vidury sulamdė garlaivį 
Uswor'b. Jo įgula buvo tiek 
laiminga, kad prisišaukė kitų 

1 laivij pagalbos.
Nuvykę pagalbon keli lai

vai išgelbėjo 24 vyrus įgulos, 
kurie buvo valtyse. Deja, viekuriuo vyko žaidėjų grupė 

Žuvo 13 asmenų. Traukiniu' na valtis su 8 vyrais apvirto 
važiavo ir diktatorius HitL‘-|įr> matyt, visi jie žuvo. Apie 
ris. tai dar negauta tikrų žinių.
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SUIMTAS DANŲ BAN
KININKAS

KINIJOJ NUŽUDYTAS 
PROTESTANTŲ MISIO

NIERIUS

GINA VARGŠUS

PARYŽIUS, gr. 14. — Po
lka ja suėmė čia danų bapki- 
ninką J. Moeller, kurio veda
ma viena kompanija griuvo ir 
apie 200 milijonai frankų žiu 
go-

ATRADO PAVOGTUS 
DOKUMENTUS

VIENA, Austrija, gr. 14. 
— Policija puolė slaptų na
cių propagandos ofisą, ku
riam rado,kopijas įvairių do
kumentų, pavogtų iš vyriau
sybės užsienio ofiso. Arefituo 
ta du vyrai.

Gauta žinia, kad raudonie
ji plėšikai Tsingitahe ppgroliė 

, ir nužudė protestantų misio- 
! nierių J. C. Stam iš Chicago. 
Su juo nužudyta ir jo žmona.

Katalikų misionieriai buvo 
laimingesni. Jie buvo pasiša
linę iš Tsingtehe, kada raudo 
nųjų gaujos įsiveržė j miestą.

KAUNAS. — Rašytojų Dr- 
jos dramos sekcija surašė 
ir įteikė memorandumų, ku
riuo prašo apsaugoti rašyto
jų vardą ir teises ir rūpin
tis gerinimu rašytojų būties.

_

NACIA
SOVIETU KOVA 

SU RELIGIJA
MOKĖKITE, AR 

NESIGIRKITE
KOVOJA PRIEŠ PIRKIMO NAUDOJA ŠLYKŠČIAU

MOKESČIUS
C1NCTNNATI, O., gr. 14. 

— Oliio valstybės legislatūra 
pravedė pirkinio mokesčių i-

SIAS KARIKATŪRAS

PARYŽIUS, gr. 14. — Bu 
vu8is aviacijos stovyklos 

' Maskvoje viršininkas vardu
statymą. Arkivyskupas J. T. Į Trenine atvyko į Paryžių per 
McNicholas, O.P., kreipės pas Persiją. Jis buvo kalinamas 
gubernatorių White prašąda-jir nuteistas privalomu darbu 
mas, kad jis nepatvirtintų t) Sibire už tai, kad kritikavo
įstatymo.

Arkivyskupas pareiškia, 
kad pirkimo mokesčiai yrai Buvusis bolševikizmo gerbė
niekas daugiau, kaip tik nau
ja našta vargšams darbinin
kams. ~

vyriausybę dėl jos nusistaty
mo agrariniu klausimu.

MAISTO

TAI L. GEORGE ŽODŽIAI 
VYRIAUSYBEI

LONDONAS, gr. 14. — 
Buvusis Anglijos premjeras 
Lloyd George aštriais žo
džiais kritikuoja vyriausybę, 
kuri nemoka karo skohj Ame
rikai ir nuolat giriasi, kad 
Anglijos ekonomiškas stovis 
yra daug geresnis už Ameri
kos.

Jei vyriausybė turi tiek pa
kankamai drąsos didžiuotis, 
tai ji gali mokėti ir skolas, 
sako George. Dabar ji giria
si savo geruoju ekonomišku 
stoviu ir nemoka skolų. Tik 
juokina pasaulį.

Tad Lloyd George ir rė
žia vyriausybei į akis tiesą: 
Arba mokėkite skolas, arba 
nesigirkite r

VARGAS IR SKURDAS SIAUČIA 
VILNIAUS KRAŠTE

Viena r.ašlė pardavė savo sūnų, 
kad su gautais pinigais įsigijus

kiek nors maisto

jas Trenine, šiandien atskilęs 
nuo sovietų spaudžiamojo re 
žiino, paskelbė rusų išeivių 

------------------ ž ■ luikrašty Posliednija Novosli

BEDARBIAI ANGLIŠKA-!(1‘astarosiOR/:iai<>R) kai k,;
OI Al REIKALAUJA Jis interesingai pasakoja, 

kaip kareivinėse yra tvarko
ma religinė problema. Sovie- 

' tų autoritetų pirmiausias dar
MC ALEfįTJQ&, 0kla7 gr. yra iš rekrūtų sielų paša- 

14. Keletas Šlintų bedarbių jjMtį tikėjimą. JieniR pasako- 
angliakasių ramiai suėjo į jaina> kad visų religijų dva- 
Pittsbūrg apskrities teismo sįnįnkai girtuokliai ir išnau- 
rūmus (Courtbouse) ir pra- dotojai, kurie nori pasidarv- 
nešė, kad jie pasiliksią iki Si&u gyvenimą iš nesusipra- 
kol jų kiekvienas gausiąs po tusįųjq vargšų žmonių. Tų 
5 dol. vertės valgomųjų pro- savo pasakojipių patvirtini- 
duktų iš federalinps šelpimo muį panaudojamos purvinos 
organizacijos. jr šlykščios apie dvasininkus

Angliakasiai pareiškė, kad karikatūros, 
jie nekels jokio triukšmo iri Nežiūrint dvasininkų perse 
lauks iki kol bus išpildytas jų klojimo ir daugumos maldij 
reikalavimas. Apskritis netu-' namų uždarymo, Trenine pa
r i pasiryžimo pašalinti juos 
iš rūmų.

reiškia, kad per visas šven
tes, kad ir Maskvoje, atidary

Jie pasiuntė telegramas cerkvės taip kupinos žmo- 
prez. Rooseveltui ir šelpimo kad daugybė jų klupo 
administratoriui Hopkinsui. atviram ore. Pravoslavų ir ki
Pažymi, kad jų šeimynos alk 
sta ir jie nežino kas daryti.

tų tikėjimo dvasininkai seniai 
nevilki jokių savo pašaukimo

Naujausiomis žiniomis, an- rfth') ir kiekvienam žingsnyje
gliakasiai pavalgydinti ir jie 
apleido rūmus.

NUŽUDYTAS SPECIALUS 
POLICMONAS

Nežinomi trys piktadariai 
su kulkasvaidžiu nužudę Car
bide and Carbon Chemical 
bendrovės statomo fabriko 
Whiting, Ind., specialų polic- 
moną James Masone, 34 m.

jiems statoma visokių kliū
čių, kad pakenkus Dievo žo
džio skelbimui.

Sovietų kareiviai upifor- 
mose nieku būdu negali pra
eiti arčiau kokios cerkvės, 
nes gali būt įtarti cerkvės 
lankymu ir jie gali susilauk
ti didelių nesmagumų.

Esant jam, Trenine, Sibire, 
jis likimu dalinosi su vienu 
stačiatikių cerkvės aukštuoju 
dvasininku. Sibiro kalėjimuo-amž.

Žmogžudystė atlikta parduo ge gyvenimas stačiai šiurpus, 
tuvėlėje, 30 State gat., Ham
monde, kur Masone buvo įė
jęs. Jam įėjus, tuoj atvyko ir 
piktadariai. Be ,įokio klausi
mo jie pradėjo šaudyti į jį. 
Sužeistas ir parduotuvėlės 
savininkas.

DETROTT, Micb., gr. 14. 
— Plėšikai apiplėšė Scottcn- 
Dillon komp. įRtaigą. Pagrobė 
5,000 dol.

NUBAUSTAS KALĖTI

VIEKĄ TAUTA, VIENAS 
LAIKRAŠTIS

BERLYNAS, gr. 14. — 
Oficialio laikraščio Voelkiseh 
er Beobachter šūkis “vienas 
vadas, viena tauta, vienas 
laikraštis” jau yra arčiau to 
tikslo.

Praneša, kad šis laikraštis 
paima savo žinion darbo fron 
to organų Der Deutche, o nuo 
sausio 1 d. sustos ėjęs bu
vęs ncionalistų partijos orga- 

' nas Deujfoche Zeitung.

AMBASADORIUS BUL- 
i LITT CHICAGOJ

TARPTAUTINĖS AERO-
NAUTIKOSKONGRESAS

KAUNAS. — Lapkričio 28 
d. Paryžiuje prasidėjo tarp
tautinės aeronautikos kongre
sas. Jame dalyvauja ir Lietu 
vos karo aviacijos viršininkas 
pulk. inž. A. Gustaitis. Šis1 
kongresas svarstys aktualiau-1 
sius aeronautikos klausimus.

,Be to, bus svarstomi kandi
datai, kuriuos kongresas ap
dovanos aeronautikos tarptau 
tiniu medaliu. Siame kongre
se turi būti kalbama ir apie 
mūsų transatlantinius lakū
nus Darių ir Girėną. Jau anks 

jčiau užsienio spaudoje buvo 
rašoma, kad transatlantiniai 
lakūnai bus apdovanoti to
kiais medaliais. Taigi, šis kon 
gresas dabar Darių ir Girėną 

i gali apdovanoti itarptauti- 
(niais medaliais, nes abu lakti-' 
' nai yra vieni rimčiausių kan
didatų.

VILNIUS. — Vilniaus kra
šte vargas ir skurdas nuola
tos didėja. Žmonės verčiasi 
visokiais būdais, kad tik gau
tų duonos kasnj. Dažnai at
sitinka net labai šiurpių da
lyki]. Štai, Eudelių valsč., 
Bieganių kaime našlė Petke
vičienė net pamavė savo lt 
metų sūnų už 11 litų ir 5 pū
dus grūdų. Petkevičienė turi 
5 vaikus ir kenčia didžiulį 
skurdą. Sūnų esą pardavusi 
dėl to, kad turčių už kų pa
valgydinti kitus, badaujančius 
vaikus.

1 Vykdamas į \Yashing4oną 
vakar Chicagon užsuko W. 
C. Bullitt, ambasadorius sov. 
Rusijai. Jis atsisako ką nors 
kalbėti apie Rusiją, arba po
litiką.

UŽ NARKOTIKŲ PAR
DAVINĖJIMĄ

I Viena moteriškė ir 9 vyrai 
nulmusti Chicagos federali 
niam teisme. Jie apkaltintiI «

(narkotikų pardavinėjimu. Vi- 
si nubausti kalėjimu.

KAUNAS. — Žinomas Jie 
tuvių ėdikes buvęs Tilžės mo 
kyklų patarėjas Kairys išeik 
vojo 3,000 markių vokiečių pi 
nigų, skirtų priešvalstybiniam 
darbui Lietuvoje. Už tai jį 
Vokietijos teismas nubaudė 
kalėti ir sugrąžinti išleistus 

' pinigus.

LIETUVOS_VIDAUS PASAI
KAUNAS. — Nuo ateinan

čiu metų pradžios Lietuvoje 
bus įvesti vidaus pasai. Da- 

' bar eina šių pasų gaminimo 
darbas. Kad pasai būtų sun
kiau padirbami, jie gaminami 
labai sudėtingai. Jų popieris 
specialus, kokio niekur nega
lima gauti. Be to, dar yra ir 
visa eilė kitų gudrybių. Tik
tai tokiu sudėtingai parengi
mu bus išvengta pasų padir
binėjimo. Ligšiol jau paga
minta arti 1 milijono blankų 
pasams.

NORIMA STATYTI RADI
JO STOT)

KLAIPĖDA. — Dabar Lie 
tuvoje yra iškeltas klausimas 
pastatyti Klaipėdoje antrąją 
radio stotį. Daug kas manė, 
kad pirmutinę radio stoti Lie 
tuvoje pastatė vokiečiai di
džiojo karo metu. Tai buvu
si nedidelė radio stotis da
bartiniame Vytauto kalne, 
Kaune. Bet tai nėra pirmoji 
radio stdtis Lietuvoje. Pasi
rodo, kad tokia stotis buvo 
pastatyta 1910 metais Klaipė 
doje. Tiesa, tai buvo nedide
lė siunčiamoji radio stotis, ku 
ri net ligšiol aptarnauja jū
rų laivus, ^at, laivai radio 
stotelių turėjo įsitaisę jau 
prieš didįjį karą. Taigi, kaip 
matome, pirmoji radio stotis 
Lietuvoje pastabia 1910 m.

21 ŽUVO SU GARLAIVIU

LIETUVOJ MAŽĖJA AUTO 
MOBILIŲ SKAIČIUS

CHICAGOS MIESTO 
SĄMATA

Chicagos aldermonų tary
bos finansinis komitetas pra- 

į neša, kad miesto korporacinė 
sąmata 1935 m. jau sustaty
ta. Išlaidų numatyta 44.880,- 
000 dol.

Trys įtariamieji pinigų 
klastotojai suimta Chicagoj.

KAUNAS. — Automobilių 
įklūbas įteikė atitinkamoms 
| įstaigoms plaitų memorandu- 
'mą dėl automobilių judėjimo 
Lietuvoje.

' Nurodoma, kad 1933 m. au
tomobilių “gyvavo” 2,028, o 
1934 m. tas skaičius sumažė
jo ligi 1,894. Dėl krizio, mo
kesčių etc. auto savininkai 
turį juos parduoti, bet ir pir 
kėjų nesiranda. Auto mokes
tį prašoma sumažinti ir jį' 
imti pagal tai, kas kiek ben
zino suvartoja.

MARSELIS, Prancūzija, 
gr. 14. — Gauta žinia, kad 
prekybinis laivas Schiaffino, 
kurs iŠ Port 84. Louis plau
kė į Cetto, nuskendo jūros 
audros metu su visa 21 vyro 
įgula.

ABTLENE, Kas., gr. 14. - - 
Trys vyrai žuvo netoli čia nu 
kritus ir sudegus lėktuvui.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN-t

KĖS. — Debesuota ir kiek 
šilčiau; vakarą, ar rytoj y- 
ra numatomas lietus, ar snie
gas.
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Pana’Of gandai vėį pasikartojo, kuomet T ViPmUptYlFM prienM>nę energi^- Ir visai ko,na mašinėle rąžyti ir Rak
tivos laikraščiai perspausdino vieno ita- JVUllUllllvo lIUL/Ivlllvu lietuvių tautai reikia didelio merio metodu mokiniai įpra-

Messageio” žinią, kurioj rašo-į 1 ,<■ V ;« noaičjaudėjimo, eksplozijos, tinami gražiui rašyti, kad jų
(Užbaiga) ,••Žiburio” ir ktj. Tai kad !■*•»«»» energijos rastas nesiskirtų nuo suaugu-

Liet u v
Ių laikraščio “ 
mu, kad, mirus kardinolui Gasparri, švento
joj kolegijoj, kurią sudaro visi kardinolai, 
dabar yra septyniolika laisvų vietų. Dar ši 
mėnesį Šventasis Tėvas pesiulysiųa iSrlniui 
kelis naujus kavdinclu3. Tvirčiausi kandida

potvynis, kurį savo laiku į- šių inteligentų rašto.

GARSIOJI LIETUVĖ MOTINA

Kultūriniam gyvenimui ypač 'T*“"8** pniebologinia mome J>pon..o8, ftianJien Kovk.tuosc ana)fa.
turi reikšmės amatai, .preky-, . < . impt;ratortus Mušoeliito ir Tu-, betai yra įpareigoti iki 40 m.b., o ženič, ūki. ,» kuom^l ri*’*5- Uldy-U rofor- 'amžinus išmokti raito; tokias

tai į kardinolus ta., S Lietuvos ir Argenli- išbūna“'net ’<** būti vien peši- ’“t<,rim K,'u“‘l ’ ,,ub“f Į™'™ priemones tai-
noK kimnkais zmoBes įsotina nei Lietuva laukia energingų žino kant, šiandien Rusijoj teliko

■ iki 1000 “*»«• Ti““> A“'eri' " 1 ‘ a. 1 Ud b“ nių, kurie mokėtų ,u„vesti r.- apie 20 .muš. analfabetų (ne
visi akintieji lietuviai, be abejonžs, trak. koj, ūkis yra kitoks, negu pas > »n»er,jos ąglygų kurios visui Bnia).

šta, kad tie spėliojimai išsipildytų ir kad mus. Ten jis aktyvesnis, ten b'i?»ia isslgimmiuiiiūsiį tau Unt#i yį, . į.
mūsų tauta susilauktų pirmojo lietuvio kar- &įų dienų ūkininkas nėra bu- toJ gkl(^1 spontaninių jėgų „ .. „:viii„«n;in«8 lnir^n'i kitos musij darbo sritys 
dinolo. Tai būtų didelis Lietuvos laimėjimas, vęs ūkininku nuo seno ir jis ta* musų sveikas kraujas it . |VI„,. nrimitvvni m,-w» *** keliai, žemės ū*is, laivy-

------------------- 'oetnri »«Pri» ryšių su žeme, -peigyni.no instinktas, kurie k" , JZvint' a ta "*** f*^
- DARBININKO ” RADIJO PROGRAMA ten ūkis nėra ilgų amžių sta- *8ali reikštis aukšta kultūra. P *> P? mas ir kt. Tai mūsų tultumio

— ; bilizuotas; ūkininkas neseniai , Visų. pirma - mūsų tautos nuogta 'k,’***”“ ’"*““*
Su gruodžio 15 d. “Darbininkas” prade- pirko žemę, o su-jd nusipirko intelektualinis lygmuo negali kurių stambių laimėjimų1 Šiandien mes garbinam did- 

da savo radijo valandų, kuriai vadovaus žy- enciklopedijų, baigė ūkininką- ^ūti žemesnis už mūsų didžių- ir 2vdai tuo atžvi- vyrius> tėvų žemę. Tai gera,
Šiandien laidojama mūsų didvyrio lakfl- mus 111UZ1K*S ir ou«™s ^uuuuuuu vimo Kursus, lho TO uk.s vrfl jų ir mažųjų kaimynų mtelek

no kap. Stepono Dariaus motina. Be abejo
nės, į laidotuves suvažiuos tūkstantinės žmo
nių minios, kad atiduoti paskutinį patarna
vimų tai garsiajai lietuvei motinai, kuri mū- stebi, kad mūsų laikais radijo yra viena iš
eų tautai davė vyrų, savo gyvybę padėjusį sėkmingiausių priemonių žmonijos vadams • J stabllizu<>t*» iresnes savo kultūra, o vakar
tautos aukuran, taip plačiai brangiųjų Lietu- skelbti savo idėjas. Tam tikslui radijo stoja Tačiau mūsų ūkininkus, ne- ruose kur SusidGr& su auk**'“'-
vų išgarsinusi. ' ant vienos papėdės su spauda ir virsta ga- žiūrint savo, palyginti, mažo ^kultfirM nepajėgi: pažehg- kuri# *is reformatorius pa...

Nėra kito pasau’yjo. asmens, kuris la- lingu įnagiu tokioms bei kitokioms mintims raštingumo, greitai transfor- • pj-Įekį. Olandija, Bęlgija ' ^j°- Turkijos didysis vy™
fciau būtų įvertinęs Dariaus garbingąjį žygį paskleisti. Visi dabar puolasi prie radijo: biz- muoja, prisitaiko. Jam mo- ;)ent dvigubai yra aukštesnės

mus muzikas ir operos dainininkas Rapolas vimo kursus, tad jo ūkis yra 3^ mažųjų Kaimynų įnieieu- . .. mug pamoky. bet to vieno dar nepakanka.
Juška. Tai gera naujiena Bostono ir apylin- paskutinis mokslo' žodis. Ki- falinį lygmenį. Būtų gera, jei kfU|a,nį pavyzdingi ®ar re*k*ft M***’binti savo vai
kių lietuviams. taip atfodo ūkininkams tenai, J4®*™* iškiltų į aukštesnį in- d-j savo vienin. kų žemę. Mūsų garbinimas tu-

Ti, darbi, pradėdamas -Darbininkas” pa- kur r^ia nudėti ūkininką- ^i‘^XiD7t.X‘l Ikcb “<*•** l'I'cr8i> “v0 r.'“8; k*d V”ik'1 V“’
vimo tradicija, nuo annt.no- Į«e “• ^.rakino tautas _ (kel , ir. Musolinis ka’’ ’aikaerodanu po savo zc-

tus, slavus) — lygias ar že- / \ ’ „ię, atsimintų tėvus. Mes tu-1 bet toji energija kilo is did- . ” . *.
v . , . u i. nme giedoti himnus savo a-ziai kultūringos italų tartos, ,
. . v. .. . . i , teičiau Al ūsų kraštas turi sie-kunų sis reformatorius pa vėl- Į. . ...

ras
Kernai - Paša ėmė tvarkyti sa-

ir kurį skaudžiau būtų palietęs nagingas jo nieriai, agitatoriai, visuomenininkai. Ir kata- steli pirštuku auginti bekonus uį Vokietijų savo kul||rd. Ir 
žuvimas, kaip a. a. Augusta Degutienė, nes likai įvertina radijo svarbų. Ypatingai jis la- — ir jis augina. Jei pirmų ka- prancūzai laikomi bent * kiek 
ji buvo jam artimiausia, ji jam mažam lie- bai parankus katalikiškai aktdjai paskleisti rtų bekonų nepriima, —- tai aukštesnio intelekto už vokie- 
taviškas daineles dainavo, jį supo, angino ir
mkitino, jį mokslus leido — ji buvo jo my
limoji motina. Nieks labiau nebrangins savo 
vuiv.ų uarbų, nieks skaudžiau neverks prie 
jų kapo, kaip motina.

Didžiavosi tauta Dariaus darbais ir drą
są, didžiavosi ir jo motina; verkė tauta kai 
netoli tėvynės slenksčio, Atlantikų nugalėjęs,
Darius žuvo, bet nelengva mums suprasti, 
kaip skaudžios ašaros buvo jo motinos. Tos 
motiniškos ašaros jai mirties valandų priar- 
tino. ,r.. , .. . ,<;

Laidojant šių garsiųjų motinų, kuri pajė
gė savo sūnui jaukinti 
meilę, taip narsų pasity

Linkinio “Darbininkui” geriausio pas? a?tl9 J1*, treeių įkartų, jie jau gįus prancūzas visuomet lvg
sekimo šiame užsimojime, nes darbas yra ne- v^sa*^ ^nkanik Daugelis ūkini aukšto žiūri į vokietį.

nkų pajėgia tai padaryti. išradimai*lengvas.
Ii

is prancūzai yru ga-

bortinės Olandijos idealo, ku
rios žiūri į jūrų veidu.

Mes — mažos erdvės ir ma-
vo paveldėtų Anatolijų be ke
lių, be priemonių ir sukūrė jų
kaip Prometėjus; šis didysis žo skaičiaus tauta, galime tu-
reformatorius yra vertas gilių rėti tiek kūrinių ir turtų, kad
Studijų. i investuotume savo elementus
' y, . . , , Į ir į kitas valstybes. Mūsų klū-Tačiau, tai sakydamas, —i, . , .. ,

Nors ūkio depresija jam nu. 1*mm «» vokiečius. Taip pat as ne vieno žmogaus nestatau, J didžiausiais
i muša nuotaiki,, bet mū.11 ūki- šveicarai, čekai, danui tiek iš- ant aukuro vietoj Dievo ir ne ( rpforma,oriais ir anks.
, įlinko ambacijų kelia tai, kad ugdė savo kultūras, kad pra- siūlau jo garbinti. Tik pazy i -iausios kultūros šalimis. To 
į jo vaikais yra perpildytos pro- lenkė tuo atžvilgiu vokįečhk jmiu, kad žmoguje reikia rast* • ne(|arydami, mes užsidarome 

vėl kelia didžiausių riksmų prieš Lietuvos gimnazijos, gimnazijos ir r.n- ir tuo save apsaugojo. Vokie jo didžiuosius bruožus, atme- kastĮįt>njnjo „v
vyriausybę, kuri trankia atsakomybėn ketu- tas. šis reiškinys be mūsų tau- darė šuolį į slovėnus, kro- tus silpnybes. Tie užsimojimai! jr nwnat0,\

KOMUNISTIŠKOJI TEISYBE

Amerikos lietuvių komunistų šlamštai

ris valstybės išdavikus — Šokotų, Komodai- tos tesutinkamai vien latvių ir atus, lenkus, bent kiek į ita
lę, Levinaitę ir Gordonaitę. Komunistų šiam- estų tautose.
štai agituoja protestuoti, kad kartais teismas i Iš ūkininkų luomo tauta su- darbas neblogai sekėsi, 
nepasmerktų jų mirti. Bet kodėl tie šlamštai šliaukia sau inteligentų. Ki- Tad Lietuvai būtina šį pro- 

įauklpti karstu tėvynės j nųfcrotestuojai prieš tai, kuomet Šovįęfcų ttn-jtose tautose ūkūųnkai tuo at- cesų stūdi juo Jf'įviem kryptim: 
sų pasimifflą' dideliems ir » j;:----- j..- u.— —amu. į n ftsti modelis — maksima

svarbiems žygiams, palinkėkime, kad Ameri
kos lietuvių moterų tarpe daugiau tokių mo
tinų atsirastų, kurios savo rūpestingumu iš
augintų ir išauklėtų daugiau Dariaus dvasios 
ir drųsos vyrų, nes tai daugiausia nuo mo
tinų pareina.

. Kiekviena kultūringa tauta didelėje pa
garboje laiko motinas, o ypač tas motinas, 
kurios stengiusį savo vaikus išauginti svei
kus kūnu ir dvasia* visuomet pasiryžusius 
tarnauti savo artimui ir ginti savo tautos 
«Wbę. Dariaus motina tos pagarbos užsipel
nė. Ji savo pareigų lietuvių tautai šauniai 
iftpildė ir, be to, paliko puikiausių pavyzdį 
esamoms ir būsimoms lietuvaitėms motinoms.

sijos vyriausybė šiomis dienomis šimtais žmo
nių iššaudė, kurių nusikaltimas nebuvo di
desnis už anų keturių komunistų Lietuvoje

Taigi, matote, kaip neteisingi yra lietu- »ų kaimo aplinkai
viškųjų komunistų šlamštų redaktoriai ir a- 
gitatoriai.

AR LIETUVA TURĖS KARDINOLĄ?

Pernai, arkivyskupui - metropolitui J.
Kkvireckui vyk.-tent į Romų, buvo pasklidę
gandai, kad jis bus paaukštirtas kardinolu. 

Hm urs įTru.-JL11 JT-:: =?■-■:.-e-r
ŠaudysA. P.

Lenktynės Į Pragarų
(Pavedu mylimam draugui J. Poškai) 

(Tęsinys)

Po šešių savaičių trankymosi, SiaT.u 
ušėmė savo vietų prie stalo. Pirmų kartų 
valgydamas karts nuo karto mainė susi
rūpinančius Žvilgsnius su savo motina.

Po vakarienės pasėdėjęs valandėlę sa
vo kambaryje, nuėjo į knygynų. Čia rada 
tėvų beskaitantį knygų.

— Pasivėlavau? paklausė Stanis Sa

vicko.
— Ne, ne! Sėskis. . urūkykinie manda

giai pasiūlė tėvas.
— Tikiu, kad tavo įsikalai neužims 

<htug laiko, nes turiu reikalų su gydy
toju įSimcau. <

— Nu, ne; kelios -iiinutės ir viskas. 
A... a... mat... a.... Mat jau* paskutines še- 
hias s.'.vaitts pasitaikė man biskį pinigu

— verti studijų, kad pažintu-
kis. Tenai jiems nutautinimo me — kaip mums įsitaisyti

veninio pilku- 
nematome idealo, kurio 

turime siekti. — Mūsų geogra-
finė aplinka mums leidžia su
kurti didelius dalykus, — bai
gė sayo paskaitų prof. K. Pa- 

Tai preliminarinės pastabos. I kštaa. St. Gertoms
Dar svarbu iškelti mūsų kul-

NAUJI RAŠUI.
NAUJOS ADVENTINĖS IR

KALĖDINĖS GIESMĖS
Kų tik iš spaudos išėjo nau 

jos Adventinės ir Kalėdinė* 
giesmės. Žodžius ir melodijų 
parašė kun. Žydanavičius. Ha
rmonizavo prof. F. Žilevičiui 
Kalbų tikrino pralotas k. Da 
mbrauakas.

Gicsminėlis tnri 140 pusią, 
pių ir 34 giesmių. K c i na tilt 
50c. Perkantiems didesnį skai*

filtrų, kad jis neįleistų iš už 
sienio nuodų.

žvilgiu daug kartų atsilikę. į1)
Užtat studentai turi pripa-' listinis idealas, į kurį turėtu- tf,rinįug elementus ir pažinti, 

žinti ypatingų dėkingumų mū-, me irtis, ir 2) rasti prienio* meg turime kurti savo
inkai. Juk jei bū- nės, kaip įeikiapiie šio ideala I-nioji sritis, į
ur Vokietijos kai- — aukščiausio tautų pavyzd- kurf ,nes turime leistis sutume gimę kur 

<ue. tai retai beiškiltume auk 
ščiuu savo profėsijos.

Pradžioje pas‘mus visos gi-iLenkijos politikai, kaip skelbia spauda, 
pareiškė, kad Lenkija atsisako aklai klau- 
ęyli Prancūzijos vienokių or kiloki, padik-.
lavini,. Bet lenkai vis dėlto nieko nesako ja apie tuometinį mūsą vlsno- 

apie tai, kad jie pasidaiė Hitlerio pastumdė

liai.

žio — irtis.
Iš 70 valstybių pasauly — 

l-niosios kategorijos pavysd- 
nmazijofe buvo ffffVatiuSs! To 1 numeriu kultūroj eina j pradžios mokslų. Tai mūsų ar
ines niekur nesutiksime kitų Olandija. Ji yra idealas, į ■ timiausių kelių metų uždavi

gaisrininku mašinomis — tai 
mokslo sritis — analfabetų ša
linimas įvedant 8 — 9 metų

Tautų Sąjunga dar kartų pasitarnavo Kū

menės kūrybingumų, valios tu
rėjimų ir norų siekt gerovės.

rį mes turim irtis.
Ieškodami priemonių, mei. 

irgi turime vadovautis šūkiu: 
“veidu į Olandiją!”, nes nė-

Ir šiandien kaimietis tiki, kad ra ’r ^ar greitai nebus taip
jis turi prasikalt į geresnį gy
venimų, turi veržtis į sritį, ku

kultūringos pasauly tautos, 
kaip pastaroji. Tik Belgija,

ropai. Ji pnūalu.0 Jugo.lavy - Vengr, karo ..mok>Ilnc Šveicarija kiek arčiau jas siu
pavajy. Būt gerai, kad ji imtų. ir kitu. klau-1 tifira„ pinnailliais mflsy M. 

sinius tinkamu ir teisingu bildu rišti. Vienas priki. gyvenimo metais visur 
iš jų — Vilniaus klausimas, kuris sudaro ne- atsirado visuomenės komitetai, 
mažų Europos taikai pavojų.

vi.
Dabartiniais laikais daugi*, 

lis valstybių pažino ir išni'
kurie steigė gitiihazi jas (“Sau' gino kultūrai siekti Ypatinga 

4-r. —-"4'

nys. Vakarų Europoje kiek
vienas pilietis baigia progim
nazijų, nes be joą jis netinka 
amatams. Ir pas mus turėtų 
išnykti nuomonė: esu, “kų vei
ksime gimnazijas, mokyklas
baigę”. Mūsų mokykloje dar čių, duodama žymi nuolaida, 
nėra praktiškosios dalies. Mo- Kreipkitės antrašu: Rev. J. 
kiniai baigia pradžios mokyk- Žydanavičius*, Amstero'am, N.
lų, o luiško parašyti nemoka. 
Kitaip yra Amerikos mokyk
loj: ten nuo pirmos dienos no-

Y., arba “DRAUGAS” rUB. 
CG., 2334 So. Oaklcy Avenue, 
Chicago, III.

praleisti. Visai nedaug. Biskutį per daug didele sunkenybę, kuri buvo sustojusi ge- patyręs. , j
ištraukiau iš banko, daugiau negu jūs man tklėje. . j ' K, vis toji jmti istorija. Jūs mū-ų
paskyrėte.

— Tai kokios dabar tavo išlaidos? •. 
w — A... Apie... apie, taigi, sakyčiau,

hm....
— Taigi sakyk, sakyk, nervinosi Sa

vickas.
- Apie trys tūkstančiai dolerių...

-- Kų, taip, kų?
Sakau tik trys tūkstančiai dolerių.

— Tik trys tūkstančiai dolerių? su
virpėjo Suvieko balsas.

— Taigi, taigi, tik trys tūkstančiai 
chlcrių.

- Sustok, tu, tu! Pasiaiškink, kur tu 
tucs pinigus dedi? Puaiškiuk kuogreieiau- 
aiuil

— Žinoma, žinomu... Savickas smar
kiai |Mitraukė pupirosų, kad dūmui net 
kojas pasiekė. Ttiom ir jo piktumas bai
gėsi.

— Gerai aiškink, — tarė visui rainiu 
balsu.

— Yra šitaip. AŠ nupirkau naujų au
tomobiliu* kuris kainavo du tūkstančiai 
dolerių. * Į »

, -- Nežmoniška! Juk tik prieš šešis
mėnesius buvai vienų pirkęs!

| --Aš to visai ąeinėgaa. Ale, kad 
pamatytum tėveli šitų naujų automobilių, 
tai greit pamylėtum. Aš jus pavažinėsiu. 
Jis dubai* garaže. Tai biskį automobiliu^'. , 

— Gerai, gerai tiek to. Bet pasakyk 
man dubar, kų tu su kitu tūkstunčiu pa
darei ’ ,

| Stanis visai neteko drųsos.
— Kilus pinigus praleidau paailink- 

sin’.iiiinui. Suprantamas dalykus aš nega
liu linksmintis su draugais be pinigų. Ir, 
kitas dalykas, kum jums rūpintis manimi! 
Aš manau, kad aš galiu gerui save apsi
rūpinti. Jūs visi pilni tų senoviškų nūn 
<’ių.

-- Tu taip manai? Sūnau paklausyk 
įminęs, ir gyvenimas tau seksis.

Vįikų nesuprantate.1
..— Ar taip. Kadangi nenori gražiuo

ju manęs klausyti, tai priversiu klausyti. 
Jeigu nepaklausysi, lai, atmink, tas neiš
eis į gerų. Ne tu savo pareigas eini. ni
tu kada nors, kuip geras žmogus pu :• 
meldi.

— Pff, tokių senoviškų dalykų mes 
v'rsui nepr.pažįatatų, mes save laikomės 
modernišku’•:< žmonėmis.

Savickas supyko.
— Dabar tu klausyk manęs, o jei ne 

tui neškis iš mano akių. Nuo šio laiko 
parinksiu tau draugus, aš paskirsiu, kur, 
kaip ir kas reikia daryti. Atsimink, kad 
esi'vaikus prieš n.ane. ir, jeigu nenusto-: 
daužysi- su merginomis, aš ir kuilį išlup 
siu. Visi tavo finansiniai reikalai dabai* 
bus mano lankose. Nuo šio laiku bus Ki
taip kaip tu norėsi, bėt kaip aš nustaA- 
siii. ' ’

— Bet tėveli....

Jeigu nemanai pasitaisyti, neškis kuogrųi- 
Čiausiui.

Stanis greitai jnisikėlė ir nuėjo į sa
vo kambarį.

Dubur tai jau ištikrųjų bloga! Kam 
jis ttūp b< protiškai išsikarščiavo. Gul pats 
kipšas ji vertė tuip elgtis. Viskas juu žu
vo! V:ską teiks susidėti ir keliauti, kur 
į kokį nežinomų miestų ir ten iš naujo 
pradėti gyventi. Kitokios išeities nebuvo. 
{Susiliejo visus dalykus į bagažų, nunešė 
į a:i-o iiob'iių ir, viską sutvarkęs, užsivil
ko švarkų, užsidėjo kepurę, paskambino 
skambutį, j kurį atsiliepė ištikimus Mar
tynas.

— Martin, pa?«kyk, kud aš anksli 
juueis’i-. (' r niurna namie?

— Ne, ji kų ti< isi'jo i«s kunigų Au
gustinų.

— Gerai, pusu«>k mamytei, kud »is 
išeinu, bet išilgam. Kinu pradėti naujų 
gyvenimų Martin. Supranti? Neklausk, i«5 
žinau kų nori sakyti. Aš vis tiek neklau
sysiu. l’usu.iyk viakini- sudiev. Stanis ap-

Stanis šiaip taip sugebėjo atlikti tų Aš duug esu gyvenimo matęs, daug - Gana su tavim čia luikas gaišinti, leidi namus. (Daugiau bus)

peigyni.no
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k Kazin AkaMios Prieš-Kalėdinis Bazarėlis
AUDITORIJOJ, 2601W. Marquette Rd.

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

PRASIDĖJO PIRMOJI PABALTIJO VALSTYBIŲ UŽ
SIENIŲ REIKALŲ MINISTERIŲ KONFERENCIJA

Rugsėjo mėnesį Ženevoje pa dar važiuos ir į Suomijos sos- 
sirašytoje Pabaltijo valstybių tinę Helsinkus. Manoma, kad 
santarvės sutartyje kalbama it llelsinkuose Lozoraitis su Šuo 
apie nuolatinės Lietuvos, Lat- mijos užsienių reikalų minis- 
vijos ir Estijos užsienių rei- teriu aptars klausimų, kaip 
kalų ministerių konferencijas. Suomija galėtų prisidėti prie 
Per jas kaskart vis numato- Pabaltijo valstybių sųjungos. 
rna tiksliau suderinti visų tri- Šis klausimas paskutiniu lai- 
jų Pabaltijo valstybių užsienių ku jau yra viešai iškilęs. Jį
politikų ir aptarti jas liečian
čius kitus tarptautinius ir ta- 
spusavio klausimus.

Pirmoji tokia konferencija 
įvyko Estijos sostinėje Ta
line lapkričio 30 d. ir gruod
žio 1 d. Į jų iš Lietuvos daly
vavo užsienių reikalų ministe- 
ris St. Lozoraitis ir tos pačios 
ministerijos direktorius J. Ur
bšys. Važiuodamas į Talinu, 
ministeris Lozoraitis dar su
stojo Rygoje, kur pasimatė su 
latvių vyriausybės nariais. 
Kaune kalbama, kad per pa
simatymų su Latvijos prezide
ntu Kviesiu, ministeris Lozo
raitis jam įteikė Lietuvos Pre 
zidento Smetonos pakvietimų 
artimiaušiu laiku atvykti J

Talino konferencijoje iš Lie 
tuvos pusės be ministerio Lo
zoraičio ir direktoriaus Urb- 
šicš dar dalyvauja Lietuvos 
ministeriai Latvijoje ir Esti
joje: V. Vileišis ir Br. Daili
dė. Europos spauda Talino ko
nferencija irgi yra labai susi
domėjusi. Jon siunčiama visa 
eilė didžiųjų Europos laikraš
čių atstovų. Tsb.

suomiai nori pirmiau apsvars
tyti su Lietuva, o paskui ir su 
kitomis Pabaltijo valstybėmis. Į 

Pirmajai Pabaltijo valstybių 
užsienių reikalų ministerių ko
nferencijai teikiama ypatin
gos reikšmės. Būsimais kon
ferencijos vaisiais labai susi
domėjusios Vokietija, Lenkija 
ir Sovietų Rusija bei Prancū
zija. Mat, visi trys užsienių 
reikalų ministeriai dar svars
tys ir vadinamojo Rytų Locar-

ATEINANČIAIS METAIS 
BUS LIETUvns GYVEN

TOJU SURAŠYMAS
4 . . / *

Paskutinysis ir vienintelis
I.ietuvos gyventojų surašymas 
buvo padarytas 1925 metais. 
Nuo to laiko ligšiol Lietuvos 
gyventojų skaičius ir sudėtis 
žymiai pakitėjo ir ano sura
šinėjimo daviniai dabar jau y-
ra netikslūs. Tuo tarpu, koki 

no klausimų, kuris paskutiniu gyventojai dabar yra Lietuvo-
laiku vėl pasidarė gana aktua
lus Vakarų ir Rytų Europoje. 
Tad suinteresuotoms valsty
bėms labai svarbu patirti nu
sistatymų ir Pabaltijo valsty
bių, kurios prisideda prie. to-

Lietuvų. Iš Talino Lozoraitii kio pakto sudarymo.

Žiūrint pro delną

Liukingai pasibaigus netoli 
Čikagos antram 1934 m. lėki
mui per mares su pelnu lietu
viškų cicilistų poperai, neišda
vus visų rokundų, tos poperos 
pisoriai ir antro lėkimo pili- 
potentai pradėjo runyti... kiau 
(šinienes. Diena iš dienos jų 
po pero j buvo kepama kiauši
nienės. Rokunda darėsi tokia, 
kad neužilgo net patys pope
ros pisoriai paliks viso labo 
tik... kiaušinienės.

Kiek tos kiaušinienės cicl- 
listams padarė biznio, ne ma
no vožnam delnui tlumočyti. 
Ale kadangi kiaušinienių' ke
pėjas, kiek viena ausim nugir
dau, jau gud bai Amerikai sa
ko, reikia pačius navynų pi- 
sorius pamokinti naujų trik- 

,sų, kad ir toliau jie turėtų ma
rės dirbti ‘tautos labui’. Štai, 
tie triksai.

1. Kaip šaltame vandeny iš
virti kiaušinį? Šitaip.

Į puodukų su šaltu vande
niu įdėti kiaušinį ir puodukų 
apdengti. Nepastebimai į va
ndenį reikia įdėti truputį ne
gesintų kalkių. Vanduo pra
dės virti ir kiaušinis išvirs.

MMUOHyjpUCIJOSJR.SEMIMA-

RIJOS RĖMĖJŲ AŠTUNTOJO SEIMO
“Ir pragaro vartai 
nepergalės Jos”.

Kristaus Žodžiai.

Tuos Kristaus žodžius daž
nai mums primena bažnyčio
je kunigai, kad niekad jų ne- 
užmirštumėm.

Bažnyčioje, Dievo namuose, 
kunigai tuos Kristaus žodžius 
mums aiškina švelniai, gerb
dami Dievų ir Dievo namus.

Bet aš, kaipo pasaulionis, 
čia kalbėsiu atvirai. Anot lie
tuviško priežodžio: “Velnias, 
įkišęs savo uodegų per aukš- 
tynį, sumaišė gražiai gyvena- 
sios šeimos gyvenimų’’. šelmę 
čia vaizduojuos visų tautų.

Šis priežodis ima pradžių 
nuo ilgesnio ar trumpesnio po 
vedybų laimingo sugyvenimo, 
kurių gyvenimo pabaiga būna 
apverktina.

Apie tai, kų čia kalbėsiu, ne 
tiek svarbu mums senukams,

je, kiek lietuvių, žydų, vokie
čių, lenkų ir kitų tautybių, 
kiek kurios religijos ir kiti 
panašūs daviniai veikia žinoti, isav0 vaikystės riekiančias die- 

Antrasis visuotinis Lietuvos
• . »»!•>!/:■ i s ••

[gyventojų surašinėjimas turė- 
Ijo įvykti šiais metais. Tačiau
jis buvo atidėtas. Ateinančiais 
1935 metais toksai surašymas 
Liętuvoje tikrai bus. Suraši-

Kieicvienų namų ir

2. Kaip ant ugnies padary
ki ledo? Šitaip.

Ant karštų anglių uždėti in
dų su mišiniu sniego, ledo ga
balėlių ir druskos. Ant to mi
šinio uždėti kitų indų su šal
tu vandeniu. Kaip mišinys 
pradeda tirpti, labai šųla ir 
vanduo viršutiniame inde su- 
šųla į ledų.

3. Kaip sudeginti! siūlų su 
parištu žiedu, kad šis nenu
kristų? Šitaip.

Siūlų gerai išmirkyti smar
kiame druskos tirpiny ir iš
džiovinti. Parišti ant to siūlo 
žiedų ir uždegti. Siūlas sudegs, 
bet žiedas laikysis pelenuose i 
pakibęs.

4. Kaip pažinti, ar vyras že- 
notas, ar ne? Šitaip.

Šlapių dienų pasirenduot) 
salę, steidžių gražiai nuplau
ti, Oi prie steidžiaus padėti rė- 
gsų kojoms nušluostyti. Tada 
sušaukti vyrus. Pakiriškai ap- 
sirėdžius šaukti vyrus po vie
nų ant steidžiaus. Kuris vy
ras, lipdamas ant steidžiaus, 
kojas į padėtų rėgsų nusitrins 
— bus ženotas, o kuris to ne
darys, rėplios su purvinom ko 
jom — bus neženotas.

sus, nuo didžiausio . ligi mjf-' 
žiausio. Bus užrašoma vardas?

i » -v.-"1-* : • . • Jh'pavardė, amžius gimimo ir gy- 
Aonirno' vieta,' užsįėtfiįmas, ti
kyba, taūtybė, šeim'oš įėdėtis, 
raštingumas ir Lt. ' : ’ J j

deliai džiuginanti žinia, ypač 
katalikams žiūrėti į ateitį. Pa-

“ lietuviai yra gyva tauta, ku
ri nenyksta, bet auga”.

Mes, senukai, atmenani, ka 
da Lietuvoje buvo nežinoma

iš keturių išlaukinių sienų, našios mintys buvo girdimos emigracija į platųjį pasaulį.
iš visų, kas tik tarė bent kelis 
žodžius.

Aukštynis, Tautos namas 
(stuba) ir velnio uodega

Kada mes matom modernia 
kiaušiai įrengtų namų, jis dal

prastų, apvalių medžių st ūbo
je (grįčioje), su šiaudais den- 
ktu stogu. Ties viduriu tų stu- 
bų, lubose buvo nemaža skylė 
dūmams laukan išeit. Toji sky 
lė ir vadinosi aukštynis.

Baudžiavai j pragarų nugar
mėjus, kaip visos tautos, taip nėra namas. Namas yra tada, 
ir lietuviai įsikūrė patogias kada jame gyvena tėvas, mo 
stubas. Bet kad mūsų, senu- tina, vaikai, anūkai ir sene

liai. Toks yra namas pavienės 
šeimos. Kas jį išdrįsta dras
kyti, ar kuomi nors kenkti, 
baisiai nusideda Dievui ir tau 
tai.

nas, kiėk šių dienų jaunimui, 
kurs tik iš 'aprašymų tegali 
visa tai sužinoti.

Iki prieisiu prie Seimo įspū
džių, jaunimui svarbu sužino
ti sekanti istorija.

. Aukštynis

Kadangi Amerikos jaunimui 
8 ^5žodis aukštynis nesupranta

mas, tai svarbu išaiškinti, kasV . V i . ' > .
jis yra buvęs senovėje. Aukš- 
tynio karalystę užkariavo šių 
dienų dūmtraukis (chimney). 
Baudžiavos (vergijos) laikais, 
baudžiauninkai gyveno vienoj

Lietuvos centralinis statis
tikos biuras gyventojų surašy- 
pie 600,000 litų. Centralinis st'rt 

mo reikalams turės išleisti a- 
tistikos biuras kiekvienam ap
skričiai paskirs savo į galio ti

kų, kūdikystės dienose dar ne
buvo žinomi dūmtraukiai, to
dėl ir buvo tel>enaudojaini au- 
kštyniai. Ant aukštynių ūki
ninkai vendzidavo lašinius, de
šras, skilandžius ir t.t. Mini
mos stubos neturėjo tokių kro
snių, kaip Amerikoje. Buvo 
stubos kertėje iš molio sumuš
tas didelis krosnis, kuriame 
virdavo ir kepdavo visus val
gius. Krosnį užkūrus, stuba 
dūmais prisipildžius nnn i-»- 
iki žemės uždusintų krosnyje 
ugnį. Bet per aukštynį durnai 
spėdavo išeit lauk taip, kad 
dūmai krosniui kūrenantis ne
nusileisdavo žemiau stačio 
žmogaus galvos. Ir taip šeinn-1 
ninkės galėjo atlikt visa ruo-' 
šų.

Minint stubų, vaizduokimės 
ja nebe baudžiauninko stubų, į 
bet visos tautos stubų (namų), [i

Kenosba, Wis., klebonas,[J 
kun. M. Urbonavičius, M.I.C.,[Į 
liedamas savo širdingus jaus- '1 
mus sveikinime 8 seimo, reiš
kė didelio džiaugsmo dėl sei
mo gražumo, atstovais ir sve- 
čiais skaitlingumo ir dėl lie-i 
tuvių katalikų nuveiktų ir vei
kiamų milžiniškų darbų Baž j 

Jis

Tautos namų vaizduokimės 
taip didelį, kaip plačiai ran 
dasi tos pačios tautos žmonių 
Ir kas tautai kuomi nors ken
kia, dirba velnio darbų.

Čia vėl grįštu prie kun. M. 
Urbonavičiaus žodžių, būtent;

Bedievybė taipgi buvo veik 
nežinoma. Šiandien lietuvių 
tauta išsiplėtusi veik . po visų 
pasaulį ir vos tik per šešetų 
desėtkų metų. Reiškia, lietu
vių tautos namas išaugo tiek 
didelis, kiek ir kur tik ran
dasi lietuvių. Aš čia kalbu tik 
apie katalikus.

Kad lietuviai katalikai au
ga, tai liudija šis įspūdinga
sis TT. Marijonų vedamų ko 
leg. ir seminarijos rėmėjų aš
tuntasis seimas, “Draugo” ju
biliejinis koncertas, akademi
jos, parapijos su savo mokyk
lomis, A. L. R. K. Federacijos 
augimas ir daug kitų katalikų 
organizacijų.

Kaip jau matėm, lietuvių ka 
talikų tautos namas, Dievui

(Tęsinys ant 4 pusi.)

Visas Pasaulis
Per General Electric Radio 

Į JŪSŲ NAMUS!

/, s,

ĮBUDRIK JEVVELRY &j 
OPTICAL C0„

3343 S. Halsted SL
[Pasiūlo didelę vertybę 
,ant deimantinių žiedų.

Kaina nuo$4.80 iki $-| g© 00
lengvais išmokėjimais 

[Pasirinkimas naujų ran-J 
•kinių laikrodėlių —■ El- 

Jgin, Bulovą — už suma- 
[žintas kainas.

nį, kurie tokius pat įgalioti-
nius paskirs kiekvienam vals
čiui. Surašinėjimo darban busjnyčios ir tautos gerovei, 
įtraukti studentai, mokytoiai, pareiškė, kad lietuviai yra gy- 
mokiniai ir kiti. Tjb. ,va tauta, kad lietuviai auga

QQ°

SIS VTSŲ BANGŲ PRIIMTUVAS
tik $69.95

kievienam reika
lavimui ir tiks-^ 
lumui. Kiekvie-« 
na šio radio su-< 
dėjimoi dalis iš-J 
bandyta tam 
kad užtikrinus 
jums TOBULĄ 
programų priė
mimų.
Naujoji General^ 
Electric RadioJ 
sensacija — taij 
TRUMPŲJŲ 
BlANGŲ priėmiĮĮ 
mas leidžiantis 
jums klausutis; 
programų iš a- 
napus vandeny
no — Europos.Į 

Trumposiomis 
bangomis taip? 
pat galite kiau-i 
sytis aeroplanų,! 
policijos ųlarmųi 
ir mėgėjų pasi-q 
kalbėjimų. Kad 
palyginsite Ge-| 
neral Electric

SIŲSKIT SAVO PINIGUS ANK 
STI GIMINĖMS LIETUVOJ

Keletas savaičių teliko Kalė
doms. Jums pridera sutvarkyti 
jūsų pinigų siuntimų giminėms 
kiek galima greičiau.

Mūsų pinigų perslnutimo kainos ant kablegramų, ra
diogramų, telegramų ir bankų draftų vra žemos. Varto
kite DROVERS PATARNAVIMĄ, kad užtikrinus jūsų 
giminėms.

LTNKSMŲ KALĖDŲ.

Drovers National Bank 
Drovers IhusT JL Savings Ba'nk

ASHLAND AVENVE PRIE 47-toe OATV., CHIOAOO

BANKININKĄVIMO VALANDOS 
Kasdienų nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet.
Subatomis nuo 9 vai. ryto- iki 2 vai. popiet

Net ir pats pigiausias General Elec
tric išdirbystės radio yra perleidžia- radio aparatus 
mas per 103 išbandymus- pirm negu su kitų išdirby- 
jis išstatomas rinkon. Kiekviena da- sčių, atrasite 
lėlė — kiekviena operacija visame sa- juos esančiais 

[vo pilnume turi sutikti ir atsakyti aukštos kokybės

Ateikite ir pamatykite juos. leiskite savo klausai eindėti jų 
priėmimą ir atrasite, kad iAtikro General Eleetrie Radio apa- 
ratai vra paskutiniu žodis radio industrijoje.

SAU GALITE ĮSIGYTI RADIO PAS MUS U2 
KAINĄ, KURI JUMS PRIEINAMA.

General Electric Radio aparatai parduodami nuo 
*22.50 aukštyn

--------- PRIIMAME JŪSŲ SENĄ RADIO MAINAIS ---------

Roosevelt FurnitureCo.'“
M. P. JOVASAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
BMMfiMI

/
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ĮSPŪDŽIAI It MARIJONŲ, nizacijos apsivalė nuo Šliupo 

KOL. IR SEM. 8-TOJO i dvasios taip, kad dabar katu 
SEIMO i llkų dr-joun siunčiant sb«-4

atstovus į bilų seimų, ar kon
gresų, mandatai jau tik dėl su*

CKEROS ŽINIOS
(Tęsinys nuo 3 pusi.)

padedant, augu. Bet neulsilik- 
dfti nas augu ir velnias ir jo 
uodega. Kaip anksčiau minė
jau, Lietuvoje prieš GO motų 
bedievybė buvo veik nežino
ma. Taigi augo Ir bedievybė, 
teisingiau sakant, augo ir vel
nias ir jo uodega, iki užaugo 
ilgesnė net už Atlantiko oke
ano, platumų. Ir, persimetus 
per Atlantikų, Amerikon taip 
velnias savo uodegų jkišė j 
Amerikos lietuvių tautos na
mo aukštynį. Jis su ta savo 
uodega dikčiai buvo sumaišęs 
čia ir lietuvių tautos šeimų. 
Dr. J. Šliupų mes, seneliai, jau 
radome Amerikoje. Tai atmo- 
nam ir girdėjom jį sakant, 
kad už dešimties metų visi 
kunigai bus iškarti varpiny- 
čiose. To sekmoje pridygo ir

tainėje įvyko paskaitos. Žino-, 
alų prisirinko puifttinai. Kai '

____________ bėjo dr. A. Ra&nr, kun. A. I
JVUM Vilka, Jau ,u»ilauke ĮĮnkus ir K. IUčki,nS. J., ka-l 

savu žiuono, iŠ Lietuvos. Ibw <Jwro‘ 2mon6ln’ lal,ui

IŠ M. KOL IR SEM. 
RĖMĖJŲ 41SKYR. 

SUSIRINKIMO

LIŪDIME

žinojimo atstovu skaičiaus I |ailllįngui at- P*Uk»’ nu* buTO P»”«>kinan. hmighT
reikalingi. Jokiu seimuose .ra- ko. dokuillcnta8 «<»»• to. A iWkus taipgi n*. lb
kdymų nebėra. Ir juo toliau, J - „D „ luivukor6ių akinėjo i klausimus. Giuolzio b d., bu į

IUpin° viau«° .^vaKorcių.......................................... :-c, 8UwrwkllMe, ,Vykojuo seimai darosi katalikams 
malonesni, įspūdingesni Ir vai 
tingesni Dievui, Bažnyčiai h 
tautui.

Bet prieš 25—35 metų, visų 
katalikiškų organizacijų ir net 
parapijų atstovus siunčiant į 
bile katalikų seimų, ar kong
resų, turėjo gerai pažinti juos 
vietos klebonas ir už juos ant 
dr-jos mandato pasirašyt. Ir 
tai seimuose kildavo įvairių 
maišaęių. Maišatį aš čia vaiz
duojuos velnio uodegų, įkištų 
per aukštynį Į lietuvių kata
likų tautos namų. i Akivaizdoje taip didelio 
perversmo katalikų susiprati
me, dėka TT. Marijonų imsi-

agentūra.

Ona Ūsienė su savo dukrele

Kudungi tai buvo dvigubos 
paskaitos — Federacijos ir Mo 
terų šųjungos, tai kun. A. Li

li 1TS. — 
natuuo- 

brun-

lš priežasties mirties a. a. 
brangios kapitono Dariaus mo 
tinėles, ir mes, Stanislovo Gi
rėno giminės, liūdime, nes 
daug sykių patyrėme jos mo 
tiniškų širdį. Ne tik jį buvo

sugrįžo iš Lietuvos. Prabuvo, nkus, Moterų Sų-gois Centro 
apie keturius mėnesius. Apian- dvasios vadas daugiausiai kal
kė visus gimines ir pažįsta-' bėjo apie Moterų Sų-gosorga-
mua. Sakė, Lietuvoj nebloga 
gyveuti, bet Amerikoj daug 
geriau.

Gruodžio 8 d. Ona Radze
vičienė, 1518 So. 48 St., mi
nėjo esavo 49 metų gimimo dio 
nų. Ta proga jos vaikučiai sa
vo mamytei “Draugų” atnau

jino ištisiems metamu. Linki
me ilgiausių metų.

mzacijų.
Cieeriečiai labai dėkingi pre 

• lementame už paskaitas.

Gruodžio 16 d. Labdarių 3 
kuopos priešmetinis susirinki
mas bus parapijos mokyklos 
kambary 1 vok pepiet. Kvie
čiami visi nariai atsilankyti ir 
savo draugus atsivesti. A.J.J.

laikrodžio motina savo sūnui Steponui, 
L«in lingu jį IG- ,M?t nesykį ir mūsų broleliui 

nierį (U-tų iš 3 knygelės) bu-Į Staseliui. Paskutinėse dienose

gaus elektrikinio 
“ išleidimas ’

vo pirkjs A. Lindgren,
So. Richmond St.

Laikrodis buvo-pp. Lubertų 
šeimos pirktas Kol. ir Semin. 
naudai. Pelno davė $21.05. 
Skyrius sudarė viso $25.00 ir

6140

M ... S. Bakučiui pareinant iš
lietuviškų įvairaus plauko be- Sventimui ir Sesučių mokyto-, jarbo, berneliai padarė liokl- 

1 jų, dėka A. L. R. K. Federa
cijai, Kari. klebonams stojo į

,; ” • •- .'pagalbų, dėka dienraščiuiImas jau, jau paims virsti ant1 ,
, . ... - .. - “Druuirui

dievių. Prieš 25 metui atrodė, 
kad Amerikoje lietuviškks ve-j

šeštadienis, gruodžio 15, 1934

ičių šeimynai skaudžioje vala
ndoje, netekus geros mylimos 
motinėlės. Mos sudėsim nevys
tantį vainikų jos sielai ir da
lyvausime laidotuvėse.

Jonas Girėnas, Agnietė Gis 
* | iienė, Sophie Mikolaitienė, Pr? 

nas Mikolaitis. Antanas Gilią 
Pranas Girskis, Agnietė Urbo 
niecė, Julijonas Urbonas.

mūsų brolelis su jos sūnum 
dažnai laikų pas jų leido ir 
rodė užuojautos jos motiniš
koj širdy. Taip pat ir mes pir
mose liūdesio dienose dažnai 
bėgom pas jų visokiais reika-

įteikė kaipo dovanėlę Kol. įr:laĮs- 3- visados maloniai priė- 
Semin. Rėmėjų 8 seimui, gruo- nu‘ bučiavo; sakydavo: ‘ ko-
džio 9 d.

Kol. ir Seni. Rėmėjų 41 aky 
rius širdingai dėkoja visiems

dėl nenteinat, aš jūsų pasiilg
stu, aš jūsų laukiu”. Mes at-1 
sakydavom: mainyte, mes bi- 

įjom tamstų perdaug varginti.
geiašiidžiams kuomi nore Pri į jje galo buvo malonaus būdo

NORTH ŽINELĖS
Šių sa\ aite adv. F. Petrai

tis pasulavė ligoninėn sunkiai 
operr.t ijr.i.

V. Nausėda, Sr., senas Xo- 
rtli Side veikėjas ir politikie
rius, taip pat serga — jau ke
tvirtus mėnuo.

Linkini mūsų veikėjams svei 
katos. ’

Sausio mėnesį A. L. North 
Side dcr.iOKr. klubas, rengia 
įdomų vakarų — šokius, {ža
ngu — perkant tikietų iš an
ksto, 29c., prie durų 25c.

Koresp.

■ :1. LAEnrette 8037

DR.A.RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Tilo Archer Avo. netoli Kcdzi'e) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Scrcdomis ir nedėliomis pagal 
su tart]

Ofiso Tel.:, LAFayette 3650
Res. Tel.: VlR'ginla 0C69

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

GAS X - R A Y
4113 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclsco Avė.

sidėjilsiems prie sudarymo tos 
seimui dovanėlės.

J. Šliogeris, rx-t

ir geros širdies; ir visu Jucių 
Degiu, j šeimyna yru maloni.

r . • >

Todėl liūdime ir reiškiamo 
užuojautų visai -Jucių, Degi?

. ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

PAVYZDINGAS VARGO
NININKAS

ROSELAND. — Visų Šven
tųjų parapijos varg, St. Ra
kauskas, atvažiavęs užsimokė
jo už 2000 plotkelių $20.00 ir 
užsisakė tiek pat plotkelių a- 
teinantiems metams. Sako, ži
nau, kad nelengva plotkeles 
gaminti, kad daug pasidaro 
išlaidų, o plotkelės gražiausios 
Amerikoj — su lietuviškais 
parašais.

ūpų: atėmė 63 dol. — visų al
gų. Vagilius Bakutis pažino. 
Dabar yra suimti, sėdi kalėji
me.I >raugul.”, ‘' Darbininkui”,

“Kristaus Karaliaus Laivui”.
••Uarmti” ir kitiems Ameriko. 1Me5 tria savaiku3 A 
ir Lietuvos kut. laikraščiams liauskas utidarC T

katalikų. Bet šiandien pasiro
dė, kad velnias nepajėgia su
sekti Dievo planų.

Dievas pasirenka sau tinka- . . . . .. ,„ ............. ir knygoms, taip didelis perinus žmones, pasisaukia ir imm\ 1 . , . , .. . . .. ... ... versmas įvyko ir tai trumputuos atsirado dienraštis Druni,, . . .. . , „„„J laiku,gas, i Amerikų atvyko TT. j
Marijonai. įsikūrė ir išaugo A. I Tie, viršnje minėti vaizdui, 
L. R. K. Federacija (katalikų ir perversmai, vaizduoja, kad 
akcija), akademijos, kolegija'lietuvių katalikų tautos name 
ir net dvasinė seminarija ir! dikčiai įsikurenusi krosnis 
kitos katalikų organizacijos? (Kristaus Šventoji Dvasia), 
Visos katalikų dr-jos ir orgu (velniui įkišus uodegų per au-

Mi- 
naosu-

vam name, 4911 W. 14 St. Vie 
tų gražiai atnaujino, išdekora- 
vo. Dabar atrodo, kai pirmos 
lūšies užeiga. Miliauskas yra 
gerai patyręs tame bizny. Rap.

BUS ĮDOMU TIK 
MOTERIMS

t

Sekmadienį, gruodžio 16, 2 
vai. popiet visos Br’igliton Pa
rko lietuvės moterys susirin
kite į parapijos salę, kad iš
girsti prelekcijas apie tai, kas 
jums visoms labai įdomu n 
naudinga: tai yra jūsų ir jii- 
sų šeimynos sveikata.

Gruodžio 13 d. parapijos sve

PEOPLES KRAUTUVU)
NAUJAS RADIO 

KALĖDOMS
SUTEIKS DAUG MALONUMOl

Čia pirktas Kailio mažiau kaštuos, turės ilgesnę 
garancijų, Bus geriau apžiūrėtas. Tarnaus 

daug ilgiau!
čia 1935 Mėty Mados Radio Kainos yra 

febai mažos!
SPECIALIAI LENUVCS IftMOKftJIMAl

innunnuniumn
MIDGKT RADIOS

nuo
$^.50 iki $29-,V)

. CON8OLE RA OJOS 
nuo

į.00 iki

visi; bangi; iudios
nuo

$29.50 iki

nununnnuuhui
• *■ 1

Pasirinkimus,
PHILCO,

CRONLEY 
K. C. A. VICT0K,

ZENITU 
ir kitų

kštynį dikčiai ji apsvilo ir ap 
spirgėjo.

Kaip dabar matome, aiškiai 
pildosi Kristaus žodžiai: “Pa- 

į statysiu Bažnyčių mano, ku
rios nei pragaro vartai neper- 

I galės”.
Į Brangus katalike! Nedera 
'drįsti nuleisti rankos poilsiui. 
Nes nors velnio uodoga apspi- 
rgėjiis, bet pats velnias gyvas, 
Gali jo uodega vėl ataugti. Su 
juo kova neatiaidi niekuomet, 
nes velnias nemirštu?.

J. Šliogeris

Kiekvieno kataliko yra 
priederme romfi ir platinti 
l’ntaiikiškų spaudų. Kataliku 
ka spauda nurodo žmogui is 
ganymo kelius į amžinastį.

Kulbės dr. Al. M. Račkiu* 
PalinkSjvs plotkelių gumini- Umoje. Kajp luotcris Kn|i up_ 

m» vedėjui ir pugelbininkanus' u(i fcinlynos sveikatę. vl. 
linksmų Kalėdų išsiskubino

MAROOETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampaa \Vestern ir 63rd St. 

Telefonas FROspect 1133
Panedėlio, Utarninko, K et ver
go ir Pėtnvčics vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

namo dalinti gražiu* plotke
les katalikiškoms šeimynoms.

Bap.

STAMBUS KOSTUMERIS
“Gerb. Malonėsite dar tre

čių tūkstantį skubotai spal
vuotų plotkelių išsiųsti. Čeki 
atsiųsiu vėliau $10.00.

V. Greičius,
Cleveland, Glito

AKIŲ GYDYTOJAI

VAITUM, 0PT.
•MCTRK’AJTT AHJę apgrnAi.iOTAa

itMDplm*. karto 
«tl DrlekurUml galroa •ItAudtjimo 
•valtim* aktų aptemimo, nervuota-

Kis 1935 metų Croaley 
Radio

*39.95

Daktaras Sako Kaip 
ISvengti Slogų

Žymus sveikatos .specialistus yra pa
reiškęs, kart KM nuoš. šios šalies ««• 
monų yra paliesti slogų. Jis nurodo, 
kad "raktas” išvengimui slotfij. yru 
palaikyti utsparų, kuri nugali daug 

muž pakenčiamai susiartinų prie-
Jast).

Nl OA-TONE piislroilė st.bčtlnu 
tonikų bilda vojlmul Ir palaikymui 
atsparos. Jis tiesiai pusl'kla nustipu
sius organus. Telkia Jiems datįsiau 
Jėgos, Ir jie į'firneta
bftna priežastimi J 
bsr talkas Jums būda\olt atsparų 
Imkit Nl'flA-TONK ilk trumis, lai
kų Ir tflmyklt stebėtinus resultatus. 
Parduodu Ir tfaruntuoju visi aptle- 
korlut. Pinigui Krutinamu, Js-I esat 
nepatenkinti. Mėnesio trytmentas uš 
Vienų liolerj. Ix>nfva priimti Ir pa
laiko jus tvarkoj.

Nuo uJUletCJImo Imkit—f?OA-J(OI, 
— Idealų Lduosuotojų vidurių a 6c 
ir 60c.

mo. *kau<Umų aklų karftj, atitaiso 
trumparegyst* Ir tollrsųvatų. Prlren- 
g»a tšldlngal aklnhje. Visuose atsltl- 
rimuose egaamlnavlaias daromas su 
•laktos, parodančia maJUauelas klal- 

atkr«lplama t 
!▼•* akys atl- 

‘ Iki t e. 
-^Wa®ly st- sMktosų akys atitAtaDamn b.

Kalasi' pigiau kaip pirmiau.
4712 80. A8KIAMD AVĖ

paroaancia m* 
4«ą Bpeolalė atyda at 
psekykisa valkus. Krei 
taisomo*. Valandos au<eta nuodus, kurie i l?1’®1?}0*- *.nP i*

vairių negailų. I>u- ! ***.lfat 1O.. 5L2i “L
hfiriukAti utMikurit I frk/s atitslsDn*Yi b© Bitinius

sos, kurios turite šeimynas ir 
tos, kurios manote kada nors 
šeimynas turėti, privalote at
silankyti ir išgirsti šias ^pre- 
lekcijas.

Galėsite akmeniai pasiklaus
ti, kas jums įdomu apie jūsų 
sveikatų.
•TaiĮigį kalbės Moterų Sųjun 

gos centre sekretorė M. Vai- 
čūnienė.

Įžanga visoms dykai.

Kviečia L.R.K. M. S-gos ap«.

LIETUVIAI DAKTARAI

orrice Tel. REPublIo 7«M 
Rea. Tel. GROveblU 0«17

TO 17 S. PA1RF1ELD AVĖ.

DR, J. J. SIMONAITIS
34M W. MABUIETTE IlOAD 
GTDTT0JA8 Ir CHIRURGAS

VaL a-4 Ir T-J eak. Ketv. 0-ia ryte 
NRdėltol nusItAme z

Tel. LAFayette 7<60

DR. F, C. WINSKUNAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenus
Vai. t 1—4 Ir 7—4 ral. vakare

Res 2136 W. 24th St. 
CAN*I S4OS

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLAOE

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlman 5950 

Seredomis iki 9 vak. 
Siibntomis visa diena iki 9 v.v. 

Kas popietų nuo 3 iki 6,

Ties. Phone
ENGUcsvood <l<> 11

Office Phone
TIUanglu 0041

DR. A. R. McGRADIE
AVUYTOUAK ir MllRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

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

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Tel. CANal 02S7
Ros.

Phone Boulevard 7589
■Mė.

Didelė mioluidu už sciium UudioM į mainus aut naujų. 
Krautuvės atviros kas i nkarą ir Nedėlioj nuo 10-tos 

vai. ryto iki i-tva j>o pietą.

MAN U FA C T U (SIMO
M183 ARCHER AVĖ ***

Tel. Lafayette 3171
C11ICAOO, ILLINOIS

Mi

COI
2536 W. 63rd STR. 
Tel, llemlock 8400

J REUMATIZMAS 
SAUSGfiLE

Nesi k enk y kitu navę« akauo- B 
mala, Kcnnutlcmu, ,Suuh»BIc, h 
Kaulų Gėlimu, arba Mėftlun- ■ 
Klu — ruumonų nunkumu: noa g 
ftkaudėjlmal naikina kūno mr- 
vybų Ir dainai ant patalo pa- B 
guldo • H

CAITItaO COMPOUNI) moa- ■ 
tla lengvai prašalinu vlršmlnS- ■ 
tas ll<aa| rnumn Alų n d k dau- 
ųybū žmonių atimčių padiko- B 
nea paavelkę. Kaina 60e, per — 
pafitų 66c, arba dvi už 11.06. "
Knyga: "AAbTINrH OVKTKA- B 
TOS” augalai* gydytis, kaina 
60 centų. •

Justin Kulis b
3969 80. BAL8TED 8T. B

Cbicago, III. B
fliiaiaiaiiiB

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

DR, JOHN SMETANA
OPTOMETRI8TA8

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Piatt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

12 v. Popiet nuo 1180 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8. 

Phone Ganai °W3

Oftoot Tel. I.AJTayelte 40IT
Rag.1 TaL RJCMtouk 4SM

DR. A, 6, RAKAUSKAS•
OTDTTOJAS Ir CHIRUROAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-S vai. vak. 

Raaldencljos O finas: 3454 W. «»»h SU 
Valandos: 10-13 Ir 1-3 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti

DR, P, ATKOČIŪNAS
DENTIBTAS

1444 SO. 4»tS CT„ CICERO, ILU 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 1®—» vai. 

•147 hO. HAIAfTED KT., CHJCAtM) 
Pan*4. kared. Ir Hubat. S—3 vai.

Otonoma Tai. UAFareita HM 
Makūnais TeL CASal 04OS

OR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th 8trest

ntospcct oc5»

DR. P, Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1021 SOUTH HALSTED STREET 
Rczklvnclju 4400 So. Artcsian Avė. 

ValaAdo«i 11 ryto Iki 3 popiet
S Iki 8 v. vakare

DR. G. I. BLŪŽIS
Tol. GAN ai 4133

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kam pas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Berado j pagal sutarti

TsA CAHal 4t3«

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—S Ir 7—8 vak. 

Barodomla Ir Nedlllomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė.
Telefonas ItEPublIc 7kfl«

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tat VLRgtnla 0084
Ofiso vai.: 8—4 Ir 4—S p. m. 

NedtUomto pagal sutarti

Į Office l'hone 
PRGspcct 1O2H

Res. and Office
2350 So. Ixu»vitt St 

CANAL 070«

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

I to 4 and 7 to 9 P. 14. 
Shnday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagul sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard *820 
Kantų Tel. FROspect 1920

TeL DOULevard 7043

DR. C. Z, VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo I Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Oydytojaa

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Tel. Ofhto DOULevard 8918—14 
Re*. VTGtory 3343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:84-8:80 

756 W. 35th StrMt

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL DR, MAURIGE KAHN

Vai.: l Iki t popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėtoje pagaj sutarti

OFISAS
4729 So. Ashland Ava.

3 luboe
CHICAGO. ILL 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 18 vai. ryte. nuo 3 Iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 18 
valandai diena 

TetafOBAS KUPvroj 3»«o

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YAH.la 0991 

Res.: Tel. PLAs* 3400
Valandoe:

Nuo 10-12 v. ryto; 3-1 Ir 7-8 v. v. 
Nadildlenlal" nuo 10 Iki 13 diena
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VIETINĖS ŽINIOS
“MAŽOJI GĖLELĖ” 

AUŠROS VARTUOSE
kokiam mieste, ar šaly, bet 
po visų plutų pasaulį; ji taip 
pat geidė misijonieriauti ir: 
šimtų metų, bet per amžius iki 
sielos gyvens ant žemės. Pie
vas išklausė jos karštės inul- 
dos ir šiandie 8v. Teresė api-

i mobilių, autobusais važiuosi į Be to, per seimų buvo skaį- j Dievui, jau pasveiko ir daly- 
me. tyta ir priimta rezoliucija, vavo susirinkime.

kad ateinančiais Įlietais visi Kadangi gruodžio 30 d. į- 
subrustų ir tų gražų pradėtų vyks parapijos jubiliejaus va 
darbų baigtų. Rap. karienė, nutarta paaukoti

Rytoj, Aušros Vartų svetai
nėje, 7 ;30 vai. vakare, bus sta
toma scenoje “Mažosios Gė
lelės” šv. Teresės 4 aktų la- *aa visų pasaulį ir visus lai
bai įdomus ir gružus veikalas. 
Visiems pravartu pasinaudoti 
šia proga, nes iš Šv. Teresės 
gyvenimo visi galime daug ko 
pasimokyti.

Ji priklausė prie rinktinos 
šeimynėlės. Ji turėjo dievotus 
tėvelius. Jiems Pievas davė 
net devynis vaikelius. Tėvai 
turėjo didį troškimų vienų sū
nų išleist į kunigus. Bet Pie
vas kitaip surėdė. Dievas nors 
išklausė tėvų prašymų, sutei
kdamas jiems du sūnų,

kus.
Negulima visko čia išpasa

koti. Kaip ateisite rytoj vaka
re, tai viskų ne vien girdėsi
te, bet ir savo akimis pama
tysite. Nepamirškite atsilan
kyt rytoj 7:30 vakare į Auš 
ros Vartų parap. svetainę.

JUBILIEJINIAI ATLAIDAI 
IR TRIDUUM

Kalėdos yra vaikelių diena 
Taigi nepamirškime jienn 
džiaugsmo padaryt. Gražu y 
ra, kada vaikeliams kas nupe 
rku dovanų, bei svarbiausia 
vaikeliams dovana tai Kūdi
kėlio Jėzaus meilė. Tad-parin
kime vaikeliams dovanas, ku 
rios juos rišu su Jėzumi.

Šv. Teresės veikalas vaiku
čiams bus statomas rytoj 3:30 
valandų popiet. Visi vaikučiai 
kviečiami. Įžanga vaikams dy 
kai.

, WEST S1PE. - Altoriaus 
Puošimo draugija laikys prieš- 
metinį susirinkimų gruodžio 16 
d., 3:30 vai. popiet, parapijos 
svet. Visų narių atsilankymai 
būtimis, nes d r-jos pasiseki
mas priklauso' nuo pačių na 
rių. Be to, bus renkama vai

RA SODALIETĖS 
NUTARĖ

iš kasos ir nupirkti dešimt; 
tikietų, taipgi sodalietės žade 

į jo prie stulų patarnauti. Fa 
vyzdys kitoms draugijom-’.

Skaitytas padėkos laiškas u'.
BR1G1ITON l’ARK. - Gi no d°vanQ nu“ P-r*U Annonų.

džio 4 d. įvyko priešmetinis J naujų valdybų išrinkta;
mergaičių sodalicijos susirin- kun- S’ dolldi» — dvasios va 
kibius, kuriame įsirašė šios das> Pir,n- — °- Norkaitė, vic<

pirm. — B. Valūnaitė, nut. ra
štiji. — O. lvinskaitė, finansų
l ašt. — P. G raibai tė, knyg 

P.lnv raporto iš praėjusioj ved6s. Noreikait5 ir f; Ci.į

naujos narės: B. Zimbalaitė, 
O. Pauliūtė ir Z. Ariolytė.

šokių vakaro nebuvo, nes nei 
visi tikietai buvo grąžinti.

Pranešta, kad sodalietių ‘so
čiai’ įvyks gruodžio 27 d., pa
rapijos salėj. Komisijoj yra: 
I' Noreikaitė ir 1. Pakeltytė;

taitė, maršalkos — A. Valu
! nnitė ir O. Jlolm’iūtė, spurti 
direktorė — A. Norbutaitė 
“sočiai” komisija: R. Klidai 
tė ir Z. Pauliūtė.

Ant galo kun. Jonelis pa
prie to darbo daug prisideda į ... „ ,1 . r sake gražią, pamokinančią ka
ir kun. S. Jonelis. I• • . _|lbų. Baigiant sus-mą nares za 

Sirgusius dvi narės-, B. Ma-; dėjo į kitą sus-mą atsivesti p<
I ‘ * .r * .. I ’dyba ateinantiems metams.

Taipgi prašomi užaimoMti li»rait5 ir H“1"1®1“11'-, a«ū naują narę Irpc

STAMBUS RĖMĖJAS

Gruodžio 21, 22 ir 23 įvyks 
bet Aušros Vartų bažnyčioje trijų 

abu angelais padarė pašauk- dienų misijos ir jubiliejinių 
dums juos iš šio pasaulio pa- atlaidų įgyjimas. Kun. M. Ur- 
čioj jaunystėj. Iš septynių me- bonavičius, M.I.C., rytais ir
rgaičių dvi Pievas jiašaukė į vakarais sakys pamokslus. Bus užsilikusius mėnesinius moko 
pas Save kūdikystėje, kitos gi ir daugiau kunigų, kad pagel-. sčiv.s. S. Balčiūnienė, pirm.
penkios tapo vienuolėmis. įbėtų išpažinčių klausyti, tat —----------------

Šv. Teresė pasižymėjo ne visi turės geros progos prisi-1
tik paplūsta reguloms ištik’- ruošti tinkamiau prie šv. Ka-|
mybe, bet jos siela gyveno ta- ledų. ' j ----------
rtuni danguje. Ji gėlių į vai-Į Sekmadienį, gi.uAlžio 23 d. į WEST S1PE. — Marijonų 
rūme matydavo danguje šie- popiet bus iškilminga proco- Kolegijos Rėmėjų ij) skyriaus 
lų gražumą. Ji aiškiivlavo, sija: autobusais ir autoniobi- nariai labai džiaugiasi, kad 
kad kaip gėlės turi ępalvas, liais vyksime lankyti bažny- per 8-jį seimą į Gailies narius
taip sielos danguje turi pana- čias, kad gavus jubiliejaus ai- įstojo adv. J. Brenza, Metro-
šų gražumų ir įvairumą. Tik laidus. Viena iš jų tų bažny- politan State banko preziden- 
ji mylėjo labiau sielas, negu čių yru Šv. Vardo katedra., tas, įmokėdamas $100, ir kad
gėles. Jos širdyje dega neap- Taigi iš anksto pasirūpinkite pažadėjo kitą šimtinę pasta-
sakoina sielą meilė. Ji norėjo gauti kuo daugiausia automo- tymui tinkamo paminido, Šv. 
būti misijonierium ne vienam bilių. Kurie negausime auto- Kazimiero kapuose, ant Tėvų 

Į ir brolių Marijonų loto, kur 
ilsisi kūnas a. a. kun. F. Ku
dirkos, pirmo lietuvių Ameri
koj .iiiisijonicriaus.

, ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI! 

Pamatykite

6VČ. PANELĖS 
APSIREIŠKI* 

MO VIETĄ ' 
--LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
L1URD4, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoju 
iš viso pasaulio ligoniai nepa
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingų per 
Švenč. Panelės užtarymų išgy-1 
dymų.

Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus i? 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri ! 

! dimo ir žuvimo vietų — Sol |
dino miškų,

3) Pasaulinę Parodų (World? 
Ipaif),
i 4) Komedijų, kur dalyvauja 
Charlie Chaplin.

Paveikslus rodys A. PEL
DŽIUS sekančiose vietose:

Subatoje, gruodžio 15 d. 
Kun. Ežerskio parap. šulėje, 
tVilkes-Barne, Pa.'

Nedėlioję, gruodžio 1G d., 
pu r. salėje, Kingston, l’a.

Utarninke. Gruodžio-Per. 18 
<1., Kun. J. Miliausko par. sa
lėje, Wikes-Barre, Pa.

Nedėlioję, Gruodžio*I)«•<•. 23 
d., par salėje, Luzerne, Pa.

Ketverge, Gruod.-Dee. 27 d. 
pur. salėje, Dureya, Pa.

Pėtnyčioje, Gruodžio-1 >c. 
28 d., Kun. J. Uoli, pur. salėj, 
Ncranton, Pa.

Nedėlioję ir Panedėly Grno-
| džįo-Pee. JO ir 31 d., Kun. J. 
Kuro par. salė ji-, Scranton, Pa.
Įžanga 25c Vaikams 10c. 
Visur pradžia 7:00 vai. vak.
Užsisakant šiuos judamuo- 

»ius paveikslus reikia adresuo
ti: A Peldžius, 7035 S. Pair- 
field avė., Chicago, III.

lai būna šių

KALĖDŲ DOVANA
DRABUŽIAM PLOVYKLA ♦♦* RLFRIGLRATORIS 

KAURŲ VALYTOJAS **♦ NAUJAS RADIO!

Progress Krautuvėje
Dabar Eina Specialia Kalėdinis Išpardavimas

9

Naujos Drabužiam 
Plovyklės po

$29.50
Standard Padary
mo Nauji Refrige- 

ratoriai po

$67.50
Hoovcr, kaip nauji 
Puikių Valytojai

$18.75
Nauji Midget 

Hndios po

$7.95
Nauji Coneole 

Rudios po

$29.50
mažai Tereikia įmokėti

Gulima mokėti po ode- į navaitę ar daugiau. 

Didelė nuoluida už senus dalykus į mainus ant naujų.
Krauhuė vlvira kan vakaru ir nedėlioj nuo 10 vai 

7/.njlo iki 4 vai. pu pidly

I*
3222-24 26 3o. H&lsted 8t , Chicago, III.

J. KALEDIN8KAS, vedėjas.

KALĖDŲ PARTY
OF LAKE. — Ne

kalto L'n.b. Panelėj šv. mei- 
guičių sodulkija sumanė la
bui g’užų dai>ky.

Pirmadienį gruod. 17 d., so 
Jaliitės fcUrfiriitEs j Del Prauv 
tlotcl, 53-d bi. znd įlydo Pai< 
Boulovard — liose Komu. 

Sykiu pasikvietė geru. lite

šiemet išsiųsti visų parapiją
I klebonams ir vargonininkama 
plotkelių pavyzdžius, kad vi# 
si žinotų, kur galima gauti Ji 
kam aukos renkamos. Rap.

RADIO
Lietuvių programas 1 vai. 

popiet iŠ galingos stoties WC- 
bonų kun. A. bkrypkų, buvu Į FL y70 k, ir W9XAA trinu- 
sį dvasios- vadą kum A. imi- )jangų yu trumpųjų ba
ką. or-mutzatorių toJaliejos, ng„ fadio progranias bus pu.
kum M. Švaili. kun. ii. \ ux sjekįan,as visur: Los Angeles, 
tukaitį ir dabartinį dvasm, New Ywk> Mexic0> So. Ame.
vadų kun. J. >>tatkų. rjca prOgrarnc Julvvaus Jus-

Aparfc vardžioa vakariene:, tas Kudirka> tcnol.;3) ir Pie. 
bus atv nidinta Kalėdų diedu- i įįeiu-., soprano, o taipgi ir Pie 
kas ii kitokių jvaiiumų. j-a j- Evening American staf- 

Ot'.ega Į Instrumcntalis duetas, Ma- 
j kalų gyvenimo drama užims

Reporterisi 15 miliutų.

Progress Furnitnre Co. krau 
tuvė, 3224 S. lialsted Street, 
stropiai rengiasi patiekti gra
žų ir įdomų radio programų 
rytoj, 11 valandą prieš piet iš

JUOZAS
MENKEVIČIUS
(Jossph Menkas)

Mirė gruodžio,13 <1. 1934 m. 
10:35 vai. ryto. sulaukęs 61 me
tų amžiaus. Kilo Ifi Kauno gub., 
Panevėžio apskriė o. Krekenavos 
parapijos. Amerikoje išgyvųno 
32 metcj.

Paliko dideliai m nuliūdime 
moterį linų. po tėvai* Kallru- 
šailė, du sūnus: AnlSJių Lr 
Jurgį ir dukterį Marijonų.

Kūnas pašarvotas 4718 So. 
Karlo v Avė. Telefonas lxAFa- 
yettc 2947. laidotuvės įvyks 
pirmadienį, gruodžio 17 d.. iŠ 
namų 10 vai. bus atlydėtas į 
St. Ilichards . parapijos Iražnv- 
čių. 501 b and Kosi nėr Avenim, 
ktirioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pu- 
inaldų b.’.s nulydėtas į šv. Ka
zimiero. kapijkapimes,

Ižkvi I kvieėNuošl-džųii , kviečiame .visus 
gimines, drangus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: .Moteris, tūnai
Jlllktė

ir

ADOMAS SHEDIS
Mirė gruodžio 13 d. 1931 m.. 

.3 vai. ryto, sulaukęs gilios se
natvės. Kilo iš Tauragės aps
kričio, Šilalės patap. ir mies
telio. Amerikoje išgyveno 42 
metus. I

Palfko dideliame nuliūdimo 
savo mylimų moterį Alt-ksand- 
rų, j:o tėvais Sddaitė, Iris duk
teris: Viktorijų, A’eksandrų Ir 
1 tronislavų; du sūnus Pranciš
kų ir Bronislovų, žentų Antanų 
Stankus ir anūkę Teresę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 12405 So. 
I’eorla St., West Pullman. Ldl- 
dotuvCs įvyks pirmadi'enj. gruo
džio 17 d., iš natinį 8 vai. bus 
atlydėtas į š.š. Petro ir Povi
lo parap’Jos bažnyčių, kurioj į- 
vvkH gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pafnaldų bus 
nulydėtas J šr. Kltziiulcro ka
pines.

Nuoširdžiai kviečfoinc visr.s 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tairius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. PtikK-rys, 
Sfmal, Žentas, Anūkė ir tiimi- 
nčs>.

TaiirtofuvJI us palarnauj.i gra- 
borlus J. F. Eudciki's. Telefo
nas Y A llds 17 41.

STOJA Į DARBĄ
WEST tolPE. — Kolegijos 

Rėmėjų 19 skyriaus nariai da
ro planus linkimui aukų a. c. 
kun. P. Kudirkos kapui pa
puošti, pastatant gražų pa-j stoties VYGEK. Dalyvaus kele- 
minlvlą. Manoma ateinantiems tas pasižymėjusių radio daini- 

įlinkų. Prie to, bus rinktinės 
muzikos, Įdomių kalbų bei sv<^ 
i bių pranešimų. Todėl, kas no
rite tikrai smagią valandėlę 
turėj, nej upirš' it pasiklausy
ti.

Į1 1935 metams užsakyti milijo
ną kalėdinių gražių plotkelių 
ir. išsiuntinėti po visas Ame
rikos lietuvių parapijas. To
kiu būdu bus lengva surinkti 
dešimts t f. k-tane ių dolerių. Gi

VENETIAN MŪJJUMENT C0„ INC.
ISdlrMlnl anbAv—i*** Fanu

ir (Jrntiruudlu

Didžiausia paminkip dirbtuvė 
(JbicagoJ 

----—----------
Buvlri &O meta prityrimo

Pirkite tiesiai Ii dlrbtuvėa lr 
taupykite pinigus
-------•——

Mee atlikome darbe daugeliui žyi 
alv GUcagos Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Graad Avė.

BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIKBtJAI

Specialistai iškalimo Ir lšdlrbl- 
me visokia rūšių paminklų lr sm* 
bnamlų.

Mūsų Šeimyna spcdallznoja Sia
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjai*}.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

, a
Vienas blokas | rytus nao 

dklilullą vartq

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PEMSACOLA »Oli 
BELMONT «485

orneet H/LL.8IDE saaa
Vlncent Uoseli t. secr.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORI Al

Visi Telefonai:

LACHAWICH 
IR SONOS

LIKTUVIAI 0EAB0EIAI
Patarnauju latddtuyėae kuoptgiauaia 
Raikai# meldžiu ataišaulctl. o mano 

darbu būsit# užganėdftitl 
1*1. OAMal MlB arba ftl<

2314 W. 23rd PU Chioftgo 

1439 8. 49th Ct Cicero, I1L
______ TeL OlOTOO BMT_________

M. I.AFayctte 1571

J. LJulevičIus
C rn bortus 

lr
IlalMaunlhtoJaa

Patarnauja Cbtea 
gojo ir apylinkėje.

Didelė ir graži 
Koplyčia dykai 

4011 Archer Are.

Telefonas YABds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GBABOBIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, RL

ANTANAS PETKUS
. GBABOBIUS

Koplyčia dykai
1410 80. 49th C0UET 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

Yards 1741-1742
LAKIOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Nakti 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. ZOLP
ORA.DOHIU8 lr UAIDOTUVIU

▼KDKJA8
1646 West 46th Street
Tel. BOT levam BM»—«41S

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pasaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kcdzie Avė.
(Netorime RĄryfiių sa firma 

tuo Dač.in vardui

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4139

SIMON M. SKUBĄS
ORABORIU8 Ir BALRAMUOTOJAl 

P#tam#rlm#a gera# lr nebrangu#
718 West 18th Street 

Tolefoaaa MONroe BS77

J. F. BADŽIUS
Ine.

LtBTUVIU GRABORIUS 
Palaidoja ui S26.00 ir aukž^tau 

Modarnltka koplyčia dvkal 
•M W. lttUi Ht. Tel. CAJtal Ū?« 

Rktaaao. UL

j I . aKW, -L. .r. . - ** -AkAgBh^ *'"' - «■



T> n X g o Aeštndienis, gruodžio 15, 1934 
sBsrasi---------- -------------- -=

MAŽOJI GĖLELE”-ŠVENTOJI TERESE
BUS Statoma Scenoje

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO (DEC.) 16 D., 1934
AUŠROS VARTŲ PARAP. SVETAINĖJ 

2323 West 2 3 r d Place
PRADŽIA 7:30 V AL. VAKARE. ’ ĮŽANGA 25c.

Svarbias roles vaidins sekantieji:

ftv. Teresė ................................................. A. Sturmaitfi

Celina................. • -........................................ A. Varaniūtė

Motina Agnietė .......................................... J. Daniūnaitė

ftv. Teresės Tėvas................. .-................ L. Labanauskas

. Dramą parašė ....................  Kun. J. Ma&ulionis, M.I.C.

Širdingai kviečiame visus ve?tsaidiečius ir chieagiečius 
atsilankyti ir pamatyti šį gražų veikalų. Šventųjų gyvenimas 
yra sunku dramatizuoti scenoje, bet šventosios Teresės gy
venimas duodasi dramatizavimui ir todėl, nė vienas atsilan
kęs nesigailėsite, bet ir kitiems galėsite papasakoti daugiau 
apie Šv. Teresės įdomų ir šventų gyvenimų. Ateikite visi. 

PELNAS SKIRIAMAS AUŠROS VARTŲ PARAPIJAI.
J

Pranešimai T0WN OF LAKE. — I)rau 
gija Šv. Elzbietos moterų ir^ 
mergaičių laikys priešmetinį 
susirinkimų gruodžio 16 d., 2

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos priešmetinis su 
sirtaki,nas įvyks sekmadienį, v«J»nd» poptet parafuos sve-
gruodžio 16 d., 2 vai. popiet, ,alnSJe- NarSs skal‘
Sv. Kazi.niero Akademijoj. tlinKai linkti Bus renka-

Visų A. R. D. skyrių pra- ma na,«a vaM>ha 1935 mė- 
šome atsiųsti atstoves susirin- *ams- Valdyba
kiman, taipgi malonu būtų, _
kad atsilankytų visos skyrių ™WN 0F Į*"®- ~ D™- 
rtmSjos, kurios darbuojasi n,o'««» Sv' P™a«skaaa »5™- ra0 
tų laike įvairiuose parengimuo
se mūsų organizacijos. PrieS-
metinini susirinkiman lauksi
me visų brangių darbuotojų. 

A. Nausėdienė, A.R.D. pirm.

terų ir merginų, laikys 'prieš
metinį susirinkimų sekm., gruo 
džiri 16 d., 2 vai. popiet, pa
rapijos mokyklos kambaryje.

Narės kviečiamos atsilanky
ti į šį susirinkimų, nes bu>

T0WN OF LAKE _  šv !renkama valdyba 1935 meta-
PraneiSkaus Vienuolyno RėmP malonėkita atsive-

sti nors po vienų naujų narę.

viai, gyvenantieji 13 wa«le, Į BRIOHTON PARK. — ’ftv. • grąžinti tikietus. Norintieji į- 
kviečįami atsilankyti į Gimi-Pranciškaus Seserų Vienuoly-1 sirašvti prašomi atsilankyti, 
mo Pan. Svenč. parapijos salę no Rėmėjų 2 skyriaus prieš-' nes vajus baigiasi. Paskui rei- 
sekmadięnį, gruodžio 16 d., 2 metinis susirinkimas bus sek-' kės įstojimas mokėti.
vai. popiet. Bus regularis lie
tuvių tlemokratų 13 wardo su
sirinkimas. Po susirinkimo bus 
pirmas kiūto parengimas, bū
tent bunco žaidimas.

Į Į pereitą susirinkimą atsi
lankė tiek naujų narių, kad j 
mažoji salė buvo permaža. Šį 
kartų susirinkimas bus didžiu 
lėj salėj.

madie'nj, gruodžio 16 <1., 2 va
landų popiet, parapijos moky
klos kambary. Visi rėmėjai 
prašomi atsilankyti, nes turi
me daug svarbių reikalų, taip
gi bv.s renkama nauja valdy
ba ateinantiems metams.

V. Paukštis, rašt.

Sekmadienį, gruodžio 16 d., 
Barausko svetainėje, 2244 W.

PARSIDUODA arba mainysiu fa> 
mą Rhinelaiider, \Vls„ 119 akeru. 
žemė A-}. Pi i© ežero kionto ir gero

T PAėlrniKilrenS kell°- 1 mylia » n>afa) n,lesl ,l)' 11
Lt. IV.ACKaUSK.ene, rast. , lki didelio miesto. 10 budinki;, vis 

į nauji, geram stovy. Visi gyvuliai ii'
T i masinos aut vietos. Pao.ro ir seklų

BRTGHTON PARK. — Ma-! u«ektlnal Atsišaukite:

23rd PI., įvyks svarbus dr-jos 
“Lietuvos Ūkininko” priešine 
tinis susirinkimas. Bus renka
ma nauja valdyba ir svarsto

ma daug svarfc'ų reikalų.

Vis: nariai ir narės kviečia
mi būtinai atsilankyti į susi
rinkimų. Pasilikusieji su mo
kesčiais, malonėk:te užsimokė
ti. Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

jų susirinkimas įvyks sekma
dienį, 16 d. gruodžio, 1 vala- Draugija yra gerame stovyje
ndų popiet, mokyklos kainba.;ir- "°r«‘la"«>8 M taiP
ry. Visi kviečiami atsilankyti, • Palaikyti, ir»-
nes sus-mas priešmetinis. At- kll° ^nuginusiai narių 
silankę į susirinkimų gaus po Valdyba
gražių dovanų, kurias šv, Pra
nciškaus seserys prisiuntė. MARQUETTE PARK. — 

Valdyba 18 priežasties nepatogaus oro, 
pirmadienį, gruodžio 10 d., me 
rgaičių sodalicijos susirinki-

Aniceta Šturmanė rytoj Au
šros Vartų parap. svetainėje 
“Mažosios Gėlelės” dramoje 
vaidins Šv. Teresės rolę. Ani
ceta yra viena iš Aušros Var
tų parapijos choro solisčių. 
Visi atsilankiusieji pamatyti 
“Mažosios Gėlelės” dramų tu
rės progos ne tik pamatyt gra
žų veikalų, bet taip pat pasi
gerėti maloniu giedojimu.

•012 SO. TROY STREEf 
Savininkas Ims ChicagvJ per 

3 dieniu
skyrių: laikys priešmetinį ’ su- , ■ , __ —

didelį darbų, būtent sutraukti surinkimu sekmad gruodžio. ••arsidvoda už morgurtu South * .UHiMiiię .CMiiau., feiumi/.iu gidėj. 6 kambarių mediniu namas ant
visus lietuvius balsuotojus po 16 d. tuojaus po pamaldų, pa e^ap^^m^kėuT.’kiek
viena demokratu vėliava, pa- rapijos mokyklos kambarv. Ka,lt®; 0'‘k08i“" kalp ren.d?; Tok|ltna- 
daryti klflbų didžiausi iš ki- Malonėkite visi nariai sv.si-i Pastat>‘! •^FLr,i?^.t8.'.a'?ku:
tų tvardą demokratų klubų ir rinkti, nes yra daug svarbiu Į <-i.icag0. m,________________
politikoj imti pirmenybę.

rijonų Kolegijos Rėmėjų 35 
Klūbas yra užsibrėžęs gana skyriui, laikys priešmetinį su-

reikalų svarstymui. Taipogi PARSIDUODA Tavera, prie
Rast., A. J. bus renkama valdyba.

MA*RQUETTE PARK.

dirbtuvių. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos. Gera 

Valdyba v ieta. Verta pasiteirauti.
! 1902 80. WESTERN AVĖ.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų; BRTGTITON PARK. — S.' 
skyriaus susirinkimas įvyks L. R. K. A. ,160 kuopos susi- 
gruodžio 16 d., 2:30 vai. po- rinkimas bus gruodžio 16 d.<

T0WN OF LAKE. _ šv.
Kryžiaus liet. parapijoj J. Li-
sauskas, 4M3 S. Paulina Rt, n(į įį^”į£į; gr'Hlxįžio j7d 
pagarsėję p.kniky darbiniu- , |#wU vakare, pa-'
kas, praneša, kad to«noliaki<-.
čias kiekvienų sekmadienį g,-. fcaifcįigiSyk daug svarbi,j 
lės prie bažnyčios durų nusi- - <- •-- -
pirkti “Draugų”, “Laivą” ir
“Draugo” gražių kalendorių.'
Biznieriai galės įduoti jam sa- j 
vo kalėdinius sveikinimus. Vi-1 
sietus Žada mandagiai ir grei-' 
tai patarnauti. Rap. j

dalykų svarstymui, ir rinkimas pįet, parap. salėj. Tvrime danu 1 vai. popiet, parapijos svet. 
valdybos 193o metams, s\a?- svarbių reikalų svarstymui. Be Prašomi visi bariai dalyvauti 
bu. kad kiekviena naiė nitu- bus renkama nauja vai *y- nes bus išduota raportas iš 

mas neįvyko. Taigi, priešmeti- lankytų laiku; susirinkimas ’Rašt. buvusio vakaro. Prašomi visi 
prasidės lygiai 8 valandų. Po 1
susirinkimo bus užkandžiai. I . .

------ " ' '

nis susirinkimas įvyks ateina-

•1 f v

Pirmininkė Į

Visi Marqtielt3 Parke, lietu

BUKITE VISI LINKSMI!
gerkite ambrosian alų

ŠVIEŽIAS PIENAS TURI 
SVASBIĄ VIETĄ 

VISUOSE DIETUOSE
PafltaraiftiaiH laikais, mados yra 

taikinamos neriebiems figūiama. 
Numatoma, kad taip ir pariliks. 
Tauri, telieka daryti vienas iš ke
lių dalykų, kad prisitaikinti prie 
madų., užlaikyti dabartini Svorį, 
padidinti svori, arba pamesti nerci- 
kalinyiis svarus.

Jei tik kelių svarų skirtumas y- 
ra iiageidaujamas svory, prižiūrėji
mas dieto y ra lengvas būdas atsiek
ti tikslą, o. t, labai riebūs, labai lic- 
sfis, arba ligoti asmenys neturi pra
dėti jokių dietų nepasitarus apip 
tai su savo gydytojus. Visi pri
valo gauti patarimą atsakomingo 
gvdvtojo pirm negu vartosiant ko‘ 
kius vaistus.

Čionai seka lengvas būdas išrasti 
kiek kas turi valgyti kasdien, kad 
palaikyti normakšką svorį. Pasižiū
rėjus į amžiaus — lyties — aukš
čio — svorio parodymo — planą, 
susiraskite normalų svorį ir padau- 
friukite sii skaičiumi ealorios reika
lingų kasdien, kaip nurodyta že
miau:

14 iki 15 calons ant svaro, jei 
neišsimankAtinatc.

16 iki 18 ealories ant svaro, jei 
lengvai mankštinatės.

18 iki 20 ealories a”t svaro, jei 
vidutiniškai mankštinatės.

20 iki 23 ealories ant svaro, jei
gu dirbate fisini darbą.

23 iki 27 ealories ant svaro, jei 
labai šankiai dirbate.

lengvą namini arba ofiso darbą 
galima paskaitvti lengvu arba vi
dutinišku mankitinltnoe.

Kvorta pieno, vaisiai ir daržo
vės ir kiaušiniai — sveikatą sergs- 
tantisji maistai — turėtų būti pag
rindiniai maistai visuose dietuose, 
ar tai norint suriebėti ar suliesėti 
Sumažinimas 1000 ealories per die
ną, dažniausiai sumažina svorį % 
svaro tą diena. IJeaėiant greiSau 
negu Ui. galima pakenkti savo svel-

HflHk

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nno pirmo po- 
tagaVinio. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER. '

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE ORĖK CO.
Urmu — wliolesale parduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė. ,

Tel. Y arda 2084 ---------- arba------------Boulevard 7179

Gerkit ir Reikalaukit

SURYS -- DOODY - ANTONISEN
' INC.

3320 S. HALSTED STREET 
Yards 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius.
Perkam Lietuviškus Bonus.

INSURANCE

NOTARk

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIE

KUS B0NU8

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Y risirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumą Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

with Ringlet ends 
Reguliarė vertė $3.50

DABAR
TIKTAI

Su šiuo pagarsinimu

Sbampoo 
Color Rinse 
Finger Wave 
Trim

Fri.
MARCEI, 
MANICURE

%■

SPECIALIAI
KALĖDOMS

ARCH-MOND
Realistic

Permanent Wavc

J47S

ARCH . MOND BEAUTY 8H0P 
4174 Archer Avė. prie Richmond; Tel. LAFayette 0420

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS

Balansas turi būti 
ne mažiau $100. 

PAHANKVS DRAUGIŠKAS 
TVIRTAS

HALSTED EŠCHANGE 
NATIONAL BANK

Halstcd St. ir j91h PI.
Narys FEPERAL

INSt RANCE KORPORACIJOS |

P. GONRAD
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosavą, mo- 
derniAką st-idlo su Hol- 
ywood Šviesomis.
420 WE8T «artl ST. 

Englevood 5040—5OOS

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo • Iki 6 

Panedėllo, Heredos Ir Pėtnyčloa 
vakarafe ( iki *

Telefonas CANal 117S 
Namai: 6459 8. Rockwell St. 

TelefniMS RRPuhllc MOO

Daug žilumos - mažai pelenų; geras 
užvaduotojas dėl Pocabontas; Black 
□old. lump arba egg, SS.OO; Mine rnn. 
$5.75; serpentngs <4.76.

ORIINDY MINING COMPAMY 
Cotar<i>e«t 11 Si

Anrlvs! Kam mokėti aukAta kalną. : 
kuomet galit" pasipirkti Troplcslr ga- 

' rantuota voga ir Alluma. Vartoja
mos suvi'rA 5,000 namuose. Hm-roing* 
— S4.7B; Mine rnn — S5.75; Isimp 
arba Egg — M OO.

NORTHERN COAL CO. 
Istavnilalc 7M4 Merrlntac 2594

Crane Coal G).
5332 So. Long Avė.

Chleago, III.

Katrie perkate anglis li 
drstvsrtų, siųskite Jum | 
CRANB COAL CO. Oausita
geresnes anglia ui maliau
pinigų.

REKORDAI PRnAI- 
KINTI DĖL KALĖDŲ

ŠVENČIŲ
Kaina po 50 centų kiek-j 

vienas
Perkant 6 rekordus sy

ku, kaina $2.00
Prisiunt.’mas ekstra

16024—Kūtelė ir Gloria. Kun 
S. J. Strickuj

16025—C ’iu Palaiminta Ka 
ledų Naktis ir Ateikite Či» I 
Ištikimieji.

16026—O Ištikimoji Pusi? 
ir Šventoji Iškilmingoji Na 
ktis.

’ 16050—>KaJėdq Pasveikinimą 
į Ir Ei, Kalėdos. Ona Biežii

ir S. Čėrienė
• 10051—Kai Jau Kristus Gi

mė ir Šventa Naktis. Jonai! 
Būtėnas, Baritonas

161(10— 'tyliąją Nakti ir Ra
mi Naktis. Trubadorių 
Kvartetas

,16110—Šventoji Naktis pirma] 
ir antra dalis. Trubadorn 
Kvartetas

i 16140—Pulkim Ant Kelių ; 
Sveikas Jėzau Mažiausias. 
Jonas Būtėnas.

16173—Vakar Vakarėli ir Či-j 
gnnai. Bud riko Radio Orkes-j 
t ra.

įl6269—Aukso Miglos ir Mei- 
|lės Tu Mums Nedainuok. S

Pauras ir Giraitis
[16192—“Kjo Mikas” ir Trn- 

nk, Himniški, Polkos. Dine-J 
lis ir Jo Orkestrą

Į16203—Ar Aš Ne Jauna ir 
Tekėk Dukra UŽ Čigono. K.į 
Menkeliuniutė ir Kazeineka!

126022—Sveikas Jėzau Gimusia j 
ir Linksma Giesmę Mes Už-J 
trauksim. Kvartetas.’

,26023—Oul Šiandieną ir At
siskubino Bctlojun. Mišrus' 
Kvartetas.

į 26105—-Tyliąją Naktį ir Aų- 
gelai Gied Danguje. P. Pet-J 
raitis. Baritonas

f26048—Varguolis ir Kad Galė
čiau. Liuda Sipavičiūtė

r26074—Pas Malūnėlį ir Ant 
Kiemelio. Polkos

126080—Godelės ir Urėdas. K.J 
J. Kraučiunas ir A. Vana
gaitis

f26086—Nauja Polka ir Buč* 
kio Valeas. OKEH Tarptau-į 
tinė Orkestrą

126002—Prirodino Seni Žmo
nės ir Ant Mariu Krantelio-j 
Jonas Būtėnas, Baritonas.

į26094—Ganėm Aveles ir Oi, 
[čia-čia Marė Strumskis ir P.

Petraitis.
[26102—Karės Laiku Polka ir J 

Didmiesčio Polka. J. Sas
nausko Orkestrą

[81763—Kūčių šventas Vekanud 
!»• Tvli Naktis. S. Pilka irį 
M. Žemai tvtš

Įl-4021—Pas Motinėle i»- Gasp«.-į 
dinės Banketas. J. žiūronas] 
ir Grnpa

įl4O41—Deimantas ir Gėlynas 
Polkos. Kaimo Orkestrą.

rl>id-elė Krautuvė Radio, Ra- 
j kandi, Akordljonų, gražių ParJ 
flor Setų, Lempų.

ĮJOS. F. BUDRIU, INC-!
3417-21 S. Halsted St. 

Telefonas Boulevard 8167

'Lietuvių Valanda ii W-0T-L 
Stoties kas nedl’tttenis nno 11 
ki 2 vaL po rišt duodamosi
Budriko krautuvės.




