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KIBI. COUGHLIN REIKALAUJA •
VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS

BOLŠEVIKAI JAU NE
TRIUKŠMAUJA DAUG
PRIEŠ JAPONUS

2M0NES
NOR
umnumni
mlSIONIERIŲ

JIE BIJO KARO, KURS KOL KAS TIK KATEKEJUOS VISUS NUVARYTŲ
TAS PATARNAUJA
Į KAPUS
JIEMS

DARBAS VISIEMS PER 25 METUS,
PAREIŠKIA SEKRETORE
DETROIT, Mieh., gr. 15.—
Pastaraja prakalba per radi
ją kun. C. K. Coughlin iškėlė
reikalavimą, kad krašto vy
riausybė sudarytų darbų pro
gramų ir tuo keliu palaužti!
ekonomiškų krizj taip, kad jis
nepasikartotų daugiau. Vie
šieji darbai, tai naujų kelių
'• išvedimai, žemės užmiškinimai, jėgų išvystymai, didelių
plotų nusausinimai ir gyvena
mu senų lūšnų (namų) nau
jais pakeitimai.
Tai kongreso darbas ir pa
reiga. Kongresas turėtų pripa
žinti tų viešųjų darbų progra
mų ir jos vykdymui skirti nuo
savus pinigus, be bankininkų
įsikišimo. Konstitucijoje yra
pasakyta, kad tik kongresas,
ne kas kitas, turi teisę išleis
ti pinigų laidas ir pinigus re
guliuoti.
Kųn. Coughlin nurodo, kad
U. S. turi 9 bilijonus dolerių
metalo — aukso ir sidabro —
pinigų. Šis visas metalas yra
valstybės ižde. Šiuo metalu
remiantis galima išleisti 23 bi
lijonai dol. popierinių pinigų.
Tačiau tiek nereikalinga. Ekonomiško krizio panaikini
mui. pakaktų 10 bilijonų dole
rių. Tuo būdu, bematant, bū
tų grąžinta gerovė. Visi be
darbiai turėtų darbo.

PIRMADIENIS, GRUODŽIO-DECEMBER 17 D., 1934 M.

ENTKREI? A* BBCOND-CLUUM MATTKR MARCH S). X»l«. AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER TUK ACT OT MARCH «. 1M»

ORGANIZUOS LIETUVOS
ŽYDUS

KAUNAS. — Iš Rygos į
Kauną žada atvykti žydų vei
kėjas dr. Nurok. Jis skatins
Lietuvos žydus, kad jie organizotai dalyvautų 1935 m. šau
kiaman viso pasaulio žydų
tarptautiniam kongrese.
Argentinoje pereitais me
tais gimė per 400 lietuvių
vaikų.

raus

PRANCŪZAI NENORI
SUSIPAŽINTI SU LENKŲ
KALBA
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Telefonas: Canal 7790

METAI-VOL. XVIII

LENKAI IMA GINKLUOTI
VILNIAUS APYLINKES
Jauni vokiečiai klaipėdiečiai
nusikelia į Vokietiją

KLAIPĖDA. — šiomis .die ! VILNIUS. — Jau kelinti
GWAC1, FIJI SALOS, gr.I VARŠUVA, gr. 15. — IŠ nomis iŠ Klaipėdos krašto j metai, kai karinė lenkų val15— Lau kalaičių grupės gv.!VarSuvos radiJ° stoties Pas’ Vokietijų išsikrausite apie 50 džia pradėjo stiprinti Vilventojai pareigia noro, kad, kelbta’ kad per ši# stotį >2’a jaunuolių aptarusių (priėmu niaus apylinkes, šešinės ir
pas juos grįžtų katalikai mi uždaromi transliuojami iš Pa sių) ‘Vokietijos pilietybę. Tai Rasų aukštumose yra įtaisyti
sionieriai, kurie prieš SO me rvžiaus prancūzų koncertą,. pirmoji išsikraustančių gru kariški medžiagos sandėliai.
tų ten dirbo, b«t l.iuvo pa Sako, to reikalaujanti lenkų pė. Antroji išsikraustys gruo Dabar pradėta rengti didžiu
neigti ir turėjo apleisti Ka publika.
džio G d., o trečioji gruodžio lis aerodromas ir statoma an
Prasidėjus vienam koncer
laites.
18 d. Vokiečių aptantai Klai troji radio stotis, pritaikinta
tui,
Varšuvos
stotyje
per
tele

1844 metais maritai misio
pėdos krašte ligšiol gaudavę karo reikalams. Mat, okupan
fonus
gauti
protestai,
kad
nieriai pradėjo misionieriauiš Vokietijos tam tikras pa tai lenkai Vilniuje netvirtai
koncerto
pranešėjas
Paryžiu

ti Lau salaitėse. Prieš jų nu-•
šalpas. Dabar, griežtai suvar jaučiasi ir todėl patį miestų
je
penkiomis
kalbomis
paaiš

vykimų, ten dirbo nekatalikai
žius pinigų išvežimų iš Vo rengiasi paversti tvirtove.
misionieriai ir jie griežtai pa kino apie koncertų, o lenkų kietijos ir aptantams tokių
sipriešino atvykusiems mari- kalba buvo paneigta.
pašalpų daugiau nebesiunčiaŠALIAPINAS APSIGY
Oficiozas Gazeta Polska nu
tams ir prieš juos sukurstė
ma. Manoma, kad Klaipėdos
VENSIĄS LIETUVOJE
rodo, kad iš vokiečių stoties
gyventojus.
„
, .
„ .
. ,
kraite gyvenantieji vokiečių
P rankfort-am
- ' Main apie
kon
. , . gavę iš .r..
„*.:■
Po dešimties metų sunkaus nni'tnc
. ’ 'nicnrinc
.
,
. i aptantai
okietijos
KAUNAS. — Visame pa
tyt
* o noeo mn iv
. .
• •
cerius
visados
pranešama
ir
darbo ir persekiojimų maritai
raginimų
kuo greičiausiai saulyje yra garsus rusų dai
lenkų
kalba,
nors
koncertai
pasitraukė ir tik kada-ne-kada
grįžti į!Vokietijų. Ten jie bu nininkas Teodoras Šaliapinas.
netransliuojami
į
Lenkiją.
čia jie grįždavo ir vienų žmo
sią nugabenti į darbo sto Jis yra artimas žymiausio
Kitaip yra su prancūzais.
gų po kilo patraukdavo tik
vyklas.
■Lietuvos dainininko- Kipro
ro jon krikfičionybėn. Šių žmo Paryžiuje, nusiskundžia len
Petrausko draugas. Šaliapinių vaikai buvo siunčiami į kai, vengiama lenkų kalbos,
nas labai mėgsta Lietuvą.
o jei kai kada kas nors ir pa
katalikiškas mokyklas.
Jau praeitų pavasarį jis lan
sakoma, tai lenkų stočių ir
kėsi Lietuvoje ir čia su di
Prieš vienerius metus gru miestų vardai iškreipiami
džiausiu pasisekimu dainavo
pė gyventojų reiškė noro, kad taip, kad negalima nė supra
keliose operose. Dabar • jis
jie būtų mokomi katalikų ti sti.
WASHTNGTON, gr. 15. —
vėl atvažiavo į Lietuvą. Jis
kėjimo tiesų. Pas juos pasių
Dvylika Europos valstybių,
sako, kad gal netrukus ir vi
stas kateketas.
Po 12 mė
tarp kurių ir Lietuva, šian
siškai apsigyvens Lietuvoje.
nesių apkrikštyta 50 žmonių.
dien turėjo išmokėti Amerikai
Gi tuo tarpu jis'tik nori nu
154,729,976 dol. karo skolų. Iš
Kol kas salaičių katalikai
pirkti Lietuvoje savo sūnui
jų visų tik viena Suomija už
dar neturi kunigo rezidente.
i dvarų.
mokėjo 228,538 dolerių.
Fiji salų apaštališko vikaro
MTLLARD, O., gr. 15. —
leidimu kateketai atlieka su
SURINKO 60,000 PATAR
Keliolika plėšikų pereitų nak
tuoktuvių ceremonijas. KateLIŲ
tį užpuolė miesteliukų arti VISĄ LAIKĄ ŽIOVAUJA
kotai yra išmokslinti, baigę
North Fairfield. Miesteliuky
specialius bažnytinius kursus.
ROUND GROVE, BĮ., gr.
KAUNAS. — Ligi šiol lie
gyvena apie 800 žmonių ir tu
Nuvykus kunigui misionieriui,
15.
—
Ūkininko
Mckee
žmona,
tuviški)
patarlių surinkta apie
ri bankų.
na. Jis buvo suimtas ir pat- viskas kitaip bus patvarkyta.
Piktadariai nukirto telefo 35 m. amž., pereitų sekmadie 60,000. Jos yra Tautosakos
rauktas atsakomybėn.
nų ir šviesos laidus, kūne vi nį popiet staiga pradėjo žio- Komisijos žinioje. Iš viso Lie
Karo teisme jį gynė jo bro
siškal sugriovė medinį bankų į
ir ^i šio laiko nė gydy- tuvoj numatoma surinkti dar
BRAFORD, Anglija, gr. 15. lis advokatas. Teismas pripa
ir pranyko su 2,000 dolerių. to-1ai ncpili sustaMy‘i to žio apie 20 — 30,000 patarlių.
— Burghwallis bažnyčioje žino, kad kareivis Zamora ne
Banko sugriovimui panau ravimo. Žiovauja per kiauras Tai bus žymus indėlis į stei
A
I
taisant altorių darbininkai atliko didelio nusižengimo, bet
dotas dinamitas, kurs kelis dienas ir naktis. Iš pradžių a- giamų Lituanistikos Insti
po juo rado prieš 500 metų tik pasidavė paprastai nedisLIVERPOOLIS, gr. 15. — kartus buvo užtaisomas ir pie 12 kartų žiovauta per mi tutų.
palaidoto nežinomo katalikų krecijai.
Čia gauta žinia, kad nuskendo sprogdinamas • kai mainose. liutų. Dabar šis skaičius suma Netrukus bus išleistas pir
kunigo palaikus. Kūnas aptai
ne 8, bet 17 jūrininkų gelbs Trenksmas pažadino visus žėjo iki 8 kartų. Matyt, kūno masis lietuviškų patarlių tosytas kunigo bažnytiniais rū
tint Anglijos prekybinio gar žmones iš miegų. Žudikų gin erganai nusidėvi. Niekas ne- , mas. Patarlių surinkta daubais.
laivio Usvrorth įgulų žiemi kluota dalis stovėjo gatvėje bežino tos ypatingos ligos prie giausia Suvalkų krašte,
niam Atlantiko vandenyne.
Ši bažnyčia iki Enriko
ir nebeleido niekam išeiti iŠ žasties ir nežinia, kaip tas
Baisi audra sulaužė Us- namų, kad pasižiūrėjus, kas baigsis.
PROF. K. PAKŠTO
VIII laikų buvo katalikiška,
worth.
RYMAS, gr. 15. — Aukš
PASKAITA
iš tikrųjų veikiasi.
o paskiau“pakeista anglikoniš
čiau nuo šio miesto plačiai iš
BEDARBIAI VILNIUJE
Prof. K. Pakštas savo paka. Ir šiandien anglikonai
KAVALERIJA’ ŠUKELE
silieja /Tiberio upė. Jau daug
_.
„..........
skaitoj apie Lietuvos kultūrinaudoja.
NUMATOMA NEŠALTA
aplinkinių miestelių žmonių
Šia vasarų Vilniuje bedar,,
,
MAISTUS
,.
,
,
.. .
nes problemas pabrėžė nejauX
ŽIEMA
yra pasitrapkę iŠ namų i aukŠ
bių skaičius buvo kiek suma- , . , ... T . .
., . . ,
EKSPORTUOJAMA NE
»»
ir
nesiekė
pilnn
5.000.
7*
b
!
L
'
e
‘
UVa
' ’ “7 ?
tumas.
TOKIJO, gr. 15. —Buvusi
MAŽA JAVŲ
71*"*“
Nemune ties Vilkija, Kulu- Tažiau rudenį ^darhiy akai-| į"’*““1 paV?J'':
Šis potvynis įvyksta dėl prie Mandžiflko armijos pri
_.
nų reikia varžytis su kaimynuolatinio didelio lietaus.
jungta mongolų kavalerija su tava ir kitose vietose matyti čius smarkiai pašoko ir per.
,.
KLAIPĖDA. — Praėjusių
. ...
.x
.
’
nais, negrąžinama tikroji sosdidžiuliai
būriai
laukinių
an

viršiio
pereitų
metų
žiemos
. v.
kėlė maištus Tsienkiaten gar
savaitę iš Klaipėdos 7 laivais
.....
.
,
...
,,
..
i
tinė,
aplinkui siaučia mus ga. , .
. . .
REIKALINGI NAUJOVINIAI nizone ir sužeidė ir apkalino čių. Tokiu vėlybu rudens lai didžiausi skaičių. Pereitų sn-'
išvežta per 50,000 centn. javu
TT., . .
,
. .
. | lingi kaimynai, mūsų miestai
ku antys čia niekados nepasi vautę Vilniuje užregistruota
keletą japonų valdininkų.
, .
’
.
GATVfiKARIAI
~
-.n-r
v
j v •
i
.
I
nutauto
ir
Lietuva
tun
tik
į Belgiją, Daniją, Olandiją ir
Prieš maištininkus pasius rodydavo. Dabar jos nelabai 6,137 bedarbiai. Manoma, kad! ~
. .. v.
..
.
, ...
,
žmonių, besiverčiančių
bailios ir žmones gana arti žiemų jų skaičius dar padiNorvegiją, šiuo įmetu uoste,
Iškeliamas reikalavimas, tas pėstininkų pulkas.
. ,
miesto
savivaldybė
i
P
re
’•
prisileidžia. Apylinkių ūkinin dėą, nes
stovi du laivai. Į vienų iš jų, kad gatvėkarių kompanija CM
kai, tokiu laiku matydami bū nutarusi sustabdyti visus vie
kraunama 10,000 cent. javų, cagoj įsigytų naujovinius gatJVYKDYTA MIRTIES
VOSYLIUS SUIMTAS
rius laukinių ančių, spėja, šuosius darbus.
į kitų — 2,000 centt. rugių ir vėkarius, kurie turėtų mažiau
BAUSMfi
KARALIAUČIUJE
kad šiemet Lietuvoje žiema
1,500 cent. kviečių išvežti į dundėjimo, būtų švaresni ir
Eglaičių pirkėjai įspėjami, KAUNAS. — Pabėgęs su
patogesni. Šiandieniniai gatužsienius.
Dviems žudikams įvykdyta bus gana šilta.
kad jie saugotusi, kad nesu 15,000 išeikvotų valdžios pini
vėkariai stačiai jau nepaken mirties bausmė su elektra CoKAUNAS. — Naujam ka čiami. Baisus juose nešvaru oko apskrities kalėjime šešta VIENA, Austrija, gr. 15.— kėlus gaisrų.
gų Vosylius suimtas Kara
Politiškas smurtas pasireiškia
lėjimui Kaune statyti numa mas ir niekam nerūpi, kad pa dienį po pusiaunakčio.
liaučiuje. Tikimasi, kad jis
toma įtraukti į biudžetą 2 gerinus tas sąlygas. O Kai va- Tai W. Dittman ir A. Bo- kai kuriose Austrijos dalyse.
LAPAZ, Ind.,. gr 15. — bus perduotas Lietuvos teismil. litų. Kalėjimą pastatyti žino ja, tai, rodos, gatvės griū ulan, kurie nužudė Oak Par Austrai hitlerininkai (naciai)’ Plėšikai čia apaplėšė Ffcrmers mo organams ir čia ’ h > h
I atsakyti.
va. žmonės daromi kurčiais. ko poliemoną E Jensen.
nužudė keletą kareivių.
State bankų.
norima ateinančiais metais.

MASKVA, gr. 15. — BolšeDarbo departamento sekreto-lvikai dar nenutraukę derybų
rė Franci Perkins dalyvavo į su JaPonai« dėl rytinio kinM
New Yorko prekybos boardo ' geležinkelio Mandžiūke. Nežisurengtuose pietuose. Dalyva nia, ar tos derybos kada bai
vo daugiau kaip 1,000 asme gsis ir kaip jos baigsis.
Seniau per šias derybas bol
nų. Visi susirinkusieji vienbal
šiai priėmė rezoliucijų, kad ševikai nepaprastai daug triu
išteisėjus darbininkų sitreikus kšmavo ir stačiokavo. Šian
ir licenci javus darbo vadus. dien gi yra kitaip. Jie pasida
Tas reiškia, kad siekiama iš rė mandagesni japonams. Bol
naikinti streikus, o darbo va ševikai purtosi visokiais žy
dus pripažinti tik tuos, ku- giais, kuriais galėtų iš tikrų
rius pripažins vyriausybė ir jų suprovokuoti japonus. Bol
kurie gaus specialius leidimus ševikai bijo karo, nes karas
juos visus suvarytų į kapus ir
(laisnius, arba liudijimus).
Į tai tuojau atsiliepė sekre-,
Rusiją,
tore Perkins. Ji stebėjosi tos j
rezoliucijos turiniu. Ir klau
sė, ar gi pirmiau nebūtų rei-!
kalinga licencijuoti patį rezo
liucijos autorių. O tas auto
JACA, Ispanija, gr. 15. —
rius yra šio boardo komiteto
pirmininkas. Ši pastaba labai Karo teismas išteisino Ispani
nepatiko turtuoliams, kurie jos prezidento Zamora sūnų
ieško priemonių, kad vis dau L. A. Zamora, tarnaujantį ka
riuomenėje. Jis buvo kaltina
giau varžius
darbininkus.
♦
f
Paskiau sekretorė pranešė, mas už priešinimąsi nustaty
kad yra sudarytas ypatingas tai tvarkai.
planas ir artimiausiomis dieTas įvyko spalių mėnesį —
nomis bus įduotus prezidentui. J socialistų sukilimo metu. Pro
Tuo planu norima sukelti kra- j zidento sūnui ir daugeliui kište viešuosius darbus ir tų tij kareivių baigės tarnybos
darbų pakaksią visiems bedar > laikas. Pasireiškus sukilimui,
biams per 25 metus. Tų pla-Ikaro ministerio įsakymu tie
nų sudarė krašto gamtos tur visi kareiviai palikti ilgiau
tarnyboje. Tada prezidento
tų komitetas.
( sūnus kareivis ėmė kelti tfiuNEW YORK,

gr. 15.

—

IŠTEISINTAS ISPANIJOS
PREZIOENTOSŪNUS

11 VALSTYBIŲ NEMOKA
SKOLŲ

BANDITAI APNYKO
MIESTELI

ATVERSTI DVASININKAI NEŽINOMO KUNIGO KO-k5n”:,kaa iStiko vis» «ar™°PRIVALO STUDIJUOTI
NAS PO ALTORIUM
NEW .YORK, gr. 15. —
Kun. S. P. Delany, atverstas
katalikybėn episkopalų dvasi
ninkas, kurs katalikų kunigo
mokslus ėjo Ryme, pareiškia,
kad atsivertusiems dvasinin
kams, kurie nori būt katali
kų kunigais, nėra per daug
bketurius metus studijuoti ka
talikų tikėjimo tiesas. Ypatin
gai yra naudinga būti ko il
giau seminarijoje, kad persiėmus dvasine drausme.
Retas kuris kitatikių dva
sininkų yra susipažinęs su
skolastine filosofija. O tas yra būtinas reikalas, kadangi
be to nėra galimybės studi
juoti teologijų.
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PART ONE

NUSKENDO IT ASMENŲ
ATLANTIKE

IŠSILIEJA TIBERIO UPĖ
ITALIJOJ

Pirmadienis, gruodžiu 17, 1934

DBAVGAS
pilio universiteto kalbų mokslo skyrių. Ktau-.
pydamas pasaulinio vardo mokslininkų pas-Į
kaitų ir pats mokslui atsidėjęs, Būga tuojau
plačiai išgarsėjo. J jį tuojau akis atkreipė
patys universiteto profesoriai, kurie ypatin
niekas skaitytojo
gai susidomėjo jo parašytu veikalu “Aistiški , Is . tikrųjų
. .
...
\
ir ūpo neiškelia taip
studijai”* Baigdamas universitetų, Būga pa dvasios
.
. , .
,.
kaip garbingos mirtys
rašė plačių studijų apie slavų kalbų ypaty aukštai,
. . ..
v , •
istorijos vyrų. Vienas iš skaibes ir už tai gavo aukso medalį.

“DRAUGAS”
iteina kasdien, linky rus sekmadleftlua

IS PO MANO BALANOS

l*KENl MEKATO8 KAINA: J. Amertkoa Valstybė**:
sietams — *6.00. Fuset matų — (2.60; Trlinl mtnesiaftis
— (2.00; Vienam mėnesiui — 76c. KttOee vaUtrbtM

^remmierata^ Metams — (7.00; Pusei* metl| — (l.Ol.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesrųllna,

tei nepraioma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tiks
lai palto lenkių.
Kedakton'us priima — nuo lliOO Iki 11:10 VkL

“DRAUGAS”
.

Morkui

Pats Petrapilio universitetas

UTHUANIAN DAILY FKIEND
Publlshed Patlp, Bkcept kukta?.

tinti pasiketina. Bet kadangi jos Raulukas, — cupt! Subėjie iau nekartų Galį buvo ap- ga iš visų kraštų, pelkių ir
gavę, šiuo kart Galis pats ei- * uolų pušėlę maurai ir be jo
ną pažiūrėti, kai jie lauk dan- Idos atodairos daigoja Kauluginsis. Apart kitų ištikimų ka ko kareivius. Raulukus suka......
,
.......................
....
reivių, laikosi pneg sau ir la- si ir ginasi is paskutinųjų pa. .
...........
...
.
. .
‘
bai mylinių Kailiukų. Ilgainiui jėgų. Gi gerai prisiruose mau
_ . '\
a.
i,
. .
Pliekia ir paų maurų lizdą rai nuilsusių ir suvargusių jo

gerai pažįstama algebra — Al, •.
•
jebhra — musų kraštų ausis
i i
pasiekė. Ir daug kitų mokslo
z,x • zl,- , i
pabūklų. Gi patsai Galis, kad
______
nenorėjo «Siansių tokių pavyzdžių, tai kitiems geresnį pavyzdį paro- Cordovų. Jųjų valdovus šiai

i <
“l'bPeJ“ (Snal > •
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u‘

lukas matydamas bus da bloskirtis su mūsų kalbininku. Jam tuojau buvo ralrt'8 8arsa“s k»n>H«ns did- dyti, lotynų, graikų, ir ypač,žilius taip, kaip falini keti
no. apsikrikštija Š7 Mykoij.giau’ ilgai nda^ss tv5rt“ uz

SVBkClUPTiONS: One tesi — tl.OO; Slz ltoatte
— |S.6O; Three Montbs — 12.00; One Montn — 76c.
Burope — One Tear —- <7.00; Slz Mentks — 11.00;
Cepy — .olc.
AflvettiMlna ln •'DRAUGAS'’ fcrlkfs best reattltk.
Advertlsln* rates on appllcatlon.

suteikta stipendija dar daugiau mokslinas. a«ll° karininko Bolando . Or žv. Augustino raštus skaito, i no, apsikrikštija iv. Mykolt.

h

’
įdienoję. Gi tas reiškė liek,.. ,
„ 4, .... /
Galis , , . .. . . . .
,
kad atšaukti Gali. Galis, tieikad ir jus, taip kaip ir daug
, » n . ■
Kalėdas. pačioje Romoje ap- .... , .
„
... su, vos nugirsta. Betgi anasai
•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Cliicago
..... .. T.
,
. |kitų, nuo šiol Guliu pavaldi’ ,
..
r,b ,
vaikščioti. Issirengęs kopui- .
,
..
nelabas išdavikas Ganelonas,
r ’ mų patampa. Šių pareigų ga-i
kiausia, keliauja. Sužinojęs atai nieki.-?, sako. Raulukas tik
, rbingai Galis atlikęs, ketina af
DIENOS KLAUSIMAI
pie tat Sv. Tėvas, sumano Ga
juokus daro. O čia kova ver
gal namo traukti. Ir viskas
nallne
liui už gerus jo darbus ne vien
da! Raulukus ir da kartų grie
būtų gerai išėję, jei ne tuia
PROFESORIUS KAIIHlBBAS BUCĄ
lietuvių veikimui.
Bažnyčiai,
bet
ir
visai
žmo

bia ragų rankon ir taip sma
Kad įvertinti šio garbingo
1920 metais Būga grįžo iš Tolimojo Si vyruko mirtį, turim hors vala- nijai suteiktus, nors kukliai a- i sai iš jo paties neva ištikimu lkiai pučia, kad net kraujai
1 karininkų nebūt kojos papy
Gruodžio 2 d* visoje Lietuvoje buvo mini biro į jam priklausomų tėvynę. Čia tuojau ndėlę atgftl atsi'rįžtL
tsuuokėti. Pagal geriausi «a«>1
ta„bli„ka7ne vio, '» aki“ ir «“» l>‘'aPli“*»l»mos žymiausio lietuvių kalbos žinovo ir ty stojo mokslo darbo dirbti. Tačiau neilgai.:.
išgalėjimų, Cal, iškilmingai su įkalba maurala5
iduotį Calia ir šį kart nugirsta. Nolėjo profesoriaus Kazimiero Būgos 10 metų 1924 m. gruodžio 2 d. žiauri mirtis pakirto
Aštuntame šimtmetyje jau tinka. Romiečiai, parodydami,1, , .
.
,
imdi k-itnm
sakykit »«n«
man, girdi,
kitaip. nu
Gi)
mirties sukaktuvės. Maždaug tuo pačiu lai- tų brangių gyvybę ir nutraukė jo vaisingą daug krikščionių būta; tačiau , . ................. . , ,
, bet ir visus kitus Galio šieRaulukas pagalbos šaukiųs
kaip didžiai jie jo darbus jų
jie gyveno kas sau, ir be viekius jiems išduoda, kiaura;
ku sueina 35 metai, kai didysis mūsų kalbi- gyvenimų,
Ganelonas ir vėl Galiui aiški
labui įvertina, šaukia! ūžia!
ninkas pradėjo dirbti mokslo ir literatūros
Iž svarbesnių Būgos mokslinių dalbų.Garsus Piancūzijos \a- bruzda! kelias dienas ir nak sumano da kurtų nors benl na. Ir kur čia, sako, bus Rau
darbų. Taigi, dvigubos sukaktuvės, per ku dar paminėtini: ‘‘Kalba ir senovė”, “Lietu- idovas Pippinas sumano šį dasūriai Galiui atkeršyti.
lukas! Argi nežinia, kad Ra u-'
tis. Gi Šventasai Tėvas pasi
rias visiems lietuviams reikia daug arčiau vlų kolboj žodynas” I tomo pirmas susiuvi-i^®**k*a> suvienyGalis buvo sap .avęs pasku- Jukas perplūkus pagalbos iešvadina Galį šv. Petro bazilipažinti mūsų kalbos tyrėjo asmenybę ir jo nys; be to, visa eilė straipsnių įvairiuose žur-i^ krikščionis, ii tuo patim ne
kon ir čia pirmų dien Kalėdų tinę naktį apie baisų žaltį jį l Roti ?... O maurai Kailiuko vynuveiktus darbus.
Haluose lietuvių kalbos reikalais. Būga buvo 'y^en didesnė gaibė Dievui, bet apvainikuoja jį visų krikšeio- įkųsti norėjusį. Ir todėlgi sa rus juu baigia ryti... Ir da
Kazimieras Būga gimė 1879 m. lapkričio pasaulinio vardo mokslininkas ir su jo nuo- ’r>vsau ^iežkoti. Lyginai tada
idų valdovu. Kitaip sakant, ko savo karininkams: Vyruk karių ir iš paskutinųjų jėgų
6 d. Zarasų apskr., Dusetų apylinkėse. Vai* mone skaitydavosi viso pasaulio mokslinin- k*a0 n0Ki R°n,on stabmeldžiai
tai, kų jo tėvukas Pippinas ntsnauskite. Maurai ir da sV ragan pūsteli!... Tai Rauluko
; Lombardai. Pippinas ilgai nekystėG dienas praleido tėvelių namuose ir čia kai * kalbininkai.
, . , ..
i r •«* numanė, dabar jo sūnus Galis kį keršius. Ir todelgi grįžta j trimitas, dalau jau Galis supramoko pirmojo rašto. Kažimiėrts
tai na
Be moksliškų straipsnių, didysis kalbi*
'užbaigia. Vadinasi, krikščio- atsargiai. Pats pirmiausiai, o sunka! O Rauluti mano branmiškių viltis, kurį būtinai norėjo kunigu tha- pinkas rašydavo laikraščiuose ir visuomenis- Pr’e savo valdybės priskiria, .
vienybė jau čia.
| geram savo Raulukui pataria gus per ilgai tavęs nepaklaulyti, Ir tos mlhties vėdini, Kazimiero tėvai jįO pobūdžio reikalais. Ir Amerikos lietuvių
ką Bv. Tėvas jį Romos glo- Į
_______
! palikti ant) pat uodegos. Ii siau! Ant šių pėdų, kas gyvas,
jį Ifclulitė į retmpiU. ketūriclBsę mokysiu 1900-X»ll m. luikrašėiuose galima rasti nvPa™<«na. Jam mirus, jo
ję.
Rauluko pusėn!!!... Ir da kur
kurtį baigęs jis įstojo į Petrapilio kunigų „mža Būgos straipsnių, lietuvybės reikalais tunuf’ Kurakus didysis
ji
tM 6Veika. t kaJ Rauiukas nieko nc. tų Rauluko trimitas, bet jau
Seminariją.
vyravo le* išeivijos tarpe.
keminarijų. Ttto laiku seminarijoje vytfcvo
paprastai istorija vadina Lk- jtog vypo Ruq topelis ym me
laukęs tuojau ragan pūstų, o tik mirštančio Rauluko, Galio
rai prancūziškai Charlemagne, ,
Ūkiška dvasia. Būga pasijuto svetimoj aplin
džių miške, tuo Galis buvo visa armija atgal susivers... ausį nudiegia... Galis jau čia!
gi nuo jo vardo, ir gerai ži
kumoj, jo lietuviška dvasia jautėsi užgulta.
DIKTATORIAUS neklauso
žmonių suėjime: už jį dales Pradeda- atgal grįžti. Didu Tik, — jau pervėlai... Ne tik
nomas Amerikos lietuviams
Tačiau jis nepasidavė lenkiškai įtakai: savo
nio nebūta. Valgydavo nepa ka Galio armija nieko blogo jau nėra armijos, bet ir Rnudvasiai stiprybės ieškojo slaptai iš Pi'ūsų 1
.Skaitant tSLA centro valdybos posėdžių Galis paeina — savo tėvuko prastai daug. Kai supykdavo, jau nemanydama, drųsiai ii luko kūnus guli ant žemės pa
gaunamuose laikraščiuose" ir knygose. Bėa aprašymų, randame, kad socialistų dienraščio pradėtųjį darbų toliuu varo.
nuo vien išvaizdos ne vienas rinitai išsitiesia ir išsimėto po mestas. Ir ne vien kailiais su
skaitydamas lietuviškus raštus, Kazimieras redaktorius Grigaitis, kuris nori būti dikta
lt tyčia miršta dabartinės numirė. Kardu perskriosdavo gana ilgus ir klampius Ispa kapotas, bet ir jėtimis suba‘Būga taip pamėgo lietuvių kalbų, kad jos torium ne lik keliolikos savo pasekėjų * so*
karžygį ir su arkliu, prade- nijos plotus. Ir kas bus sakęs. į dytas!.. Nematytas mauro kestudijoms skyrė Žymiai daugiau laiko, negu ciulistų, bet ir visos lietuvių visuomenės, pri Turkijos valdovas Konstanti
’danf nuo viršugalvio ir kiau kad liūliai maurai, kuriuos jie ratas!!! Guli Raulukas jau netiesioginiam klieriko darbui. Už tai semina siuntęs protestų, kuriame tikrinęs, kad SLA nas Šeštasis. J)rl to, kad tam
rai arklį pusiau. Už jį vikres- nespėjo da tik apkrikštyti, jų gyvas. Vienoj rankoj kardas,
rijos vadovybė jam darė pastabų. 1899 me raštinės prikėlimui į Plttsbrtrghų seimo nu tikro įpėdinio nepalieka, ir jo^
kitoj trimitas, gi veidas nu
tais jie iš kunigų seminarijos išstojo. Drauge Į tarimas ne taip užrašytas, kaip Grigaitis bu valstybe po failo vėliava atsi-11'"' Sal^snio niekur anuo ir vėl laukia! Taip. Vos pri
nict nebūta.
eita garsios Roncesvallės klo kreiptas Galio ir brangios Is
stt tuo jam prasidėjo didėli medžiaginiai sun vęs įnešęs seime. Jis reikalavęs, kad valdy kliūva, kai matai Galis jau va
nio paktiaušį ir klampynes, Ii panijos linkui... Būta jau pa
ldo ne vien krikščionis, bet ir
kumai. Giminės ir namiškiai nutraukė jam ba tai atitaisytų.
Apart maurų, kurių Ispani-įda kaitų sulikta savo krikš- vakario... Kitiems užkandus ir
tolimiausių kraštų stabmeld
lig tol teiktų pašalpą. Reikėjo pačiam sveti
Bet šeimos SLA valdybos bariai dikta
pasilsėti nugriuvus, dalis prie
moje šalyje Uždirbti pragyvenimų. Ilgai ne* toriaus nepaklausė ir dar užprotokolavo: žius. Net iv toliitto Bagdado joj da viešpatauta, jokių ki-: to sūnus maurus,
tokią priešininkų jau nebūta, i Kadangi jų mažai butą,' jii ,8a to
uko Sukniu,ięs, kiausviruodamas, Būga stojo dirbti vienam Petra “Pildomoji Taryba neranda galimu Grigai valdovas Al Raschid jo kliu*
Suinano Galis ir jttoJ lauk iš!užsislėpę, laukė kol Galis pra-,l5>nakti a*uwūuoja ir verkia...
pilio archyve. Dešimtį valandų jis rūkdavo čio reikalavimų patehkintl ir nutarimų pa so ir noriai mokesčius moka.
.. ... ... uut i - n. i^t. /
^ai
kuomet tikra arabų Europos slttoli. Apie tai nu- 'eis. Su Galiu, žinoma, ir pati[Maurus » Canelonų nubauddulkėse, kurios smarkiai graužė jauno ir ga brti.r
keisti tokia prasme, kaip nesejas reikalam
» . . ’ ,
.
,
apsvieta Europon skverbtis girdę maurai, nelaukia tol arniljoa jėga. Bet, kaip tik ^ia... O Rauluko vaidų po plubaus žmogaus sveikatų.
pradeda. Dabar jau visiems kol ateis Galis, jie patys kiu- atsiliko su 3avo dalimi arini-1 Į’Mi pasaulį taip išgarsina, kad
Be tiesioginio tarnybos darbo, jis įalGia tai jau perdaug! Grigaitis tiek daug
-j----- -- ----- —
- .
ir dabar da jis skamba. Ir
traukė į Petrapilio lietuviškos visuomenes
storojosi , kad l KLA valdybų pravesti sa- VįsolllB bendrų ir reikalingų intarčių; moks-

1916 metais Būga jau buvo ištyręs Karaliaučiaus archyvus ir surinkęs daug medžiagos
lietuvių kalbos žodynui. Tais pačiais metam
jis buvo pakviestas docentu į universitetų.
Laike karo gyveno Kaeaniuje, o vėliau
Tomske (Sibire), kur vadovavo visam Sibiro

veikimų. Čia jis taisydavo kalbų lietuviškų

vaidinimo veikalų, pats skaitydavo pranešt*
mus apie lietuvių kalbų ir jos retas savybes.
Bugds gabumus ir susidomėjimų lietuvių kal
bos mokslu tuojau įvertino kitas žymus mū
sų kalbininkas kuh. prof. Kazimieras Jaunius.
Būga tapo jo sekretorium. Nežiūrint gausaus
darbo, Būga dar pats privatiškai mokėsi it
19B5 metais išlaikė gimnazijos kurso egza
minus. Tais pačiais metais jis stojo į PetraU»«

A. P. Bandys

Lenktynes Į Pragarą
(Pavedu myliniam draugui J. Poškai)
(Tęsinys)
Automobilius suūžė ir išlindo iš ga
ražo. Lyg bijoilumus Nthhis pažvelgė į I
laikrodį. Devytiios. Ihr reiks užsukti į
klubą, nes žadėjo sū Julija pasimatytu

Klube sutiko drangų Rdmų Htreibų.
— (>, bo, Stanį. Vėlyvas šiandien. Ta
vo pupytė jau šnairuoju.
— Ar taip! — it abu nuėjo prie sa
vų stalų.
Vadinasi, uš tau hiekb ttsh'išklu
—* pradėjo Julijų. Getai, kad Komas atė
jo ir mane Č-ia atvedė. Kitaip viskas bū
tų kitaip išėję —*• piktai sakė Julija. Ar
tu manai, kad aš antroji caro smuiku!
— Tik paklausyk, kų aš turiu pasa
kyti, širdele, ir tada bark. Aš negalėjau
anksčiau kadangi...

’'an^°’ ’Ir ’kadangi
’
■ pati
" istori’ '
ia ^a nesuskubo jj galutinu
var^u užvadinti, kol ir mes jį
daug įuaž tikrai lietuviškai
tik paprastu Rauluku pavadi-

...

,

vo klspūiukus - Gugį, Bsgoėių Ir kitus o 1|nihkBi
ražinėja 8U paskaii0.
tie savo diktuturluus hskiatlso it g»H». Tai mis> ,ukstiaj. valdininkai Jaro vizitas; visų
l ras
34 tuntų skahdalas .
,autq spauda palankiai rašo viena apie

kitų. Dėl to santykiai žymiai pagerėjo ir ?všiai tarp jų sustiprėjo.
DtlŪGlNANTIB ftEtfcKINTfc
Taip ir reikia. Visos tos trys valstybės
Trys Pabaltijo valstybės — Lietuva, La t- yra apsuptos galingų priešų, tykojančių ne
vija ir Estija pastaruoju laiku tikrai nuošir- vienų kurių, bet jas visas pasmaugti. AtskidŽiai pradėjo bičiuliauti, .jau padaryta keletas rai nelengva būtų prieš tnOs priešus atsilai♦-.>**«**<*» . ..................... .

— Taip, taip dabar pradėsi pasakoti ,
niau istoriją. Manai, kad aš kokia žuvis,
kuri pamačius sliekų tuoj puola praryti.
Ataimink, kad y ta it mbkytų žuvų! Visgi
paklausysiu.
Stanis norėjo viską jai išpasakoti; bet
iš jos kailius matė, kad ji jo būklę nenu
jaučia.
Nieko — šaltai atsakė Startis.
— Tai nors užsakyk gėrimo it būk
mandagus. Žinai juk, aš mėgstu vynų. Gal
Šiek tifck atmosfera pasikeis, dttos dau
giau vakarui gyvybės.
Stanis paskambitio ir tarnautojui atė
jus. užsakė bonkų gero vyno. Pripylė Ju
lijos ir savo stiklų.
— Laimės, meilės, pasisekimo, džitftu*
gailio lihklu tau, Stani. Lai gyvuoja Ba
chus, vynb karalius.
Ir ant syk išgėrė su\D vynų.
— Kas tau, Širduk! Gerk savo vynų.
Kas tau, Starti! At tie girdėjai, kaip lin
kėjau tau viso gera!
— O, taip, taip, mano vynhs. Ačiū
už linkėjimus.

.....

„

į

“

vienų kart sumano
iz
v. . v,

kyti. Kas kita bendrai laikantis ir vieningai į skambės Ne vien garsusis Daviso Pabaltijo krašto interesus ginant.
J ntė ir visų amžių liaudis ir
Lietuva, Latvija ir Nstija seniai turėjo mokyklų studentai Rauluko ga
sueiti į bendrų susipratimų, sudaryti sąjun rbės varpų traukė, bet ir seka
gų. Bet kažkodėl tų darbų atidėliojo. Mat, į nčių amžių istorijos skaityto-

latvius ir estus daug veikė lenkų ir rusų jfti tam garbingos Rauluko mipoiitikos įtrygos. Ypač lenkai stengėsi, kad. vties varpo garsui nurimti ne
sutrukdyti Pabaltijo sąjungos sudarymų, nes leis. Skambės ir skambės. Ska
jie vis dar svajojo žymių to krašto dalį su.iįmbės tol, kol žmogaus širdi
Dievo ir artimo meilei kruti
pasiglemžti.

,

Paėmė Julija ir išgėrė savo ir Sta
Orkestras švelni muzika pasiekė jau
nio vynų. Prisipylė kitų stiklų ir tų išgė
hą.įą širdis. Sukėlė sielos jausmus.
rė. Jos mėlynos akys žibėjo išdykumu.
— Ei name* šok t i tarė Stanis.
— Julija, tu visai nežinai, kame da
— Stahiuk, kodėl tu toks šiandien!
Ar jau manęs nemyli! Kas yra, pasakyk! lykas. Važiuokime namo. Parvešiu, jeigu
— E, niekis — atsakė Stanis. Nesi nori. •.
— Vešk savo dėdę, o ne mane! Dar
jaučiu gerui. Nežinau... visgi kas nors
tik dvylikta valanda. Tur būt esi mamos
negerai.
— Kas tau? Jeigu galvų skauda, tai u sūnelis, kad taip greitai, nori eiti. Dar
Vaistą nepritruks, juokdamos tarė Julija. mes nepradėjome linksmintis, o jis jau
— Ne Julija, daugiau aš čia nebusi''“ kalba apie namus. Važiuok jei nori. Ro
mo man užteks. Su juo dar bus geriau.
neateisiu. Paskutinis vakaras.
— O, Romai, eik šia.
— Kų tuomi nori pasakyti!
Romas, kuris viėnus sėdėjo prie sta
— Daugiau čia neateisiu ir tiek. Iš
važiuoju. Viskas įmigta — linksmybės, lo, atėjo.
meilė, vakarai. Viskas, viskas, sakau tau
— Mūsų gerasis Klaniukas iš proto
Viskas. Išvažiuoju ir nežinau ar grįšiu. eina. Bako, kur tai išvažiuoja ir niekad
— Eikime atsisėskime, Stuni.
negrįšiųs. Nori mane vežti namo. Turbūt,
— Na, išgerk šį stiklų, nes jame gy bijosi, kad tėtukas nebartą.
venimas, gyvybė, stiprybė, meilė ir lai
Stanis supyko. Pasakęs labų naktį
ėjo durų link.
mė. Gerk Stani....
— Nenoriu, ačiū. Gana man šį vaka
— Atsiprašau Julija, fc, Stani, pa
lauk! sušuko Romas. — Kas tau! Nusi,rų. • ?
— Kaip koks paniūrėiis šių naktį, kratyk tų savo velniškų melancholijų. Kas
Mane darai sergančia!
tau, drauge!

— Viskas tvarkoj, Romai. Aš tik ne
sijaučiu gerui. Nėra ko rūpintis. Rytoj’
pasimatysime. Nesirūpink. Viso labo!
Stanis išėjo.
— A8 nesuprantu — kalbėjo Julija,
jau gerai apsvaigus nuo vyno, — kodėl
jis pasidarė toks paukštis. Man jis jau
nusibodo. Tu man geriau patinki.
— Kų kalbi, Julija. Stanis ištikimas
draugas.

— Aiškiai pasirodo, kari jūs, vyrus,
gulima sutalpinti į vienų maišą. Ė, kų
čia dabar mes teirausimės, tęskime balių.’
Nors Romas norėjo linksmintis, visgi
nerimavo apie savo draugų.
«
•
*

Lauke vėsu, drėgna. Sunki, tirStu mi
gla apsiautė žemę. Gatvių lempų šviesa
vos ne vos prasimuša i«r tirštų miglų.
Net paklydusio šunelio nebuvo matyti ant
gatvės.

(Daugiau bus)

Pinnadienis, gruodžio 17,1934
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AKIŲ GYDYTOJAI
Kų tik iščjo iš spaudos
Senas kasyklų darbininkus | kalibro artilerijai, leista buvo
V. Vadeokis iš West Frank- turėti didesniems miestams. “Pašaukimas į Dvasinį
1‘orto, pasakoja, kad koks tai Tad ir nenuostabu, kad šian
Luomę”
lietuvis kasdamas anglis, tar die mes matome daug kunuoParašė ir išleido
lių
stovinčių
miestų
aikštėse,
pe
jos
gabalų,
rado
kokį
tai
Rašo P. J. Vitkus
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
M
“žydintį akmenį”. Akmuo bu- kaip Europoje, tuip ir čia, AKnyga 95 puslapių jtdijio'i
vęs kiek sunkesnis už anglį, merikoje, pagražinimo tikslui.
KEISTAS RADINYS
ir gražiai iliustruota šventųjų į
DR. VAITUSH, OPT.
Vakare, eidamas namo, užėjo
Kiek patrankų Lietuva se paveikslais Tvirtais popieti j
LIETUVIS
OPTOMfc.TlUCALLY AKIU
Tuniso gyventojai nuo senų į aludę ir pardavė akmenį ui novėje turėjo, nėra žinoma. Ži niais viršeliais tik 25 centai, ,
SPECIALISTAS
aklų Įtempimų, kuria
laikų užsiima kempinės (spo- 25c. Aludės savininkas juokais noma tik, kad 1791 m. Lietu vienų imant, dar reikia pridės I •etlPalengvins
priežastimi galvos skaudėjimo,
.
, svaigimo aklų aptemimo, aervuotunusipirkęs akmenį, pašalėjo va su Lenkija turėjo 329 pat
>«. skaudamų aklų kar»t|, atltauo
LAURYNO 6NIRF6TOKO | Ulyčios skirstoma vienkie nge) iš jūros gelmių išėmimu. ant smuklės stulo (bar). Tų rankas, o keletu metų vėliau UZ persiuntimų OC.; O gražiau “trumparegyetg
Ir tollregystų. PrtrenVienų gražių dienų iš Mahaudeklo viršeliais 50 centų. • gt'a teisingai akinius. Visuose atsili
miais. Žmonėms gyvas galas.
LAIŠKAS PROF. KAM
kimuose egzaminavimas darumas ta
patį vakarų įėjo į smuklę ki turėjo 1,000 sunkaus svon
‘DRAUGI?“
elektra, parodančia mažiausias klai
triobas perkelti. Mat, visoj deas prieplaukos išplaukė grai
PININKUI
das. Speciali atyda atkreipiama 1
tas lietuvis ir, pamatęs akine patrankų.
reik išnaujo statyti. Vadinas, I ^ų kompanijos darbinis lai2334 So. Oakley Avė..
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos Valandos nuo 10 Iki I v.
nj. pažino. Jis jį nuo smuklės
Arba pas patį Autorių . NedSh’oJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
Ma lenus ir loskaunas prote- reikia naujų medžių. Gi tuojvas> su savo geriausiais nasilikimų akys atitaisomos be akinių.
savininko nupirko už 50c ii
BRANGIŲ AKMENŲ
8861 Saginaw Avė.,
Kainos pigiau kaip pirmiau.
soriaul
i tarpu miško medžiagos visai!1*®*8’ ^ad ^uo daugiausiai iš- ant rytojaus bankus savinin
KALBA
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
maža. Guvermanas už miškų Wmus kempinės.
_ __
'
ų
Ir mano senas ausis paeic-į sūriai skaito. Mažažemiams' Nuplaukęs į paskirtų vietų, kui pardavė už 5,(XX) dol. Pa
cl. LAJ-'ayclie 3951
Phone Bonlevard 7589
sirodė, kad tiek buvo aukso
Deimontas — nekaltybė; ru
kė Amerikos lietuvių liberalų'
... . v . ... . . , reikėtų šiokio - tokio pama sUst°j°. Narai tuoj pasinėrė j
binas
grožybė; smurugutu
Eavitarpimai gincHL Visi
jeį jau negalilna me. vandenį, bet netrukus vėl pa tame akmeny.
GYDYTOJAS h- CHIRURGAS
— pasisekimas meilėje; opa
du prieš Tyaliavų. Nori ji, na-jlro^ialn>. dovanotj> ta||sirodė viršui vandens ir, apiX—SPINDULIAI
Pritaikyme akinių dėl visc
lus
—
viltis;
ametistus
—
šir

3051 West 43rd Str.
V! a
T
ibent reikėtų duoti ilgam į^i. • niti baimės? pranešė kapitonui,
PATRANKA IR JOS
kių
Ekspertas tyrimo a(Prie Archer A ve. netoli Kedzfe)
dingumas; topazus — ištiki Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro kių akių.
Matyt, Amėrikdj jieim duone-1
*
®
kad
jie
negrįš
atgal,
nes
jū

PRADŽIA
ir
pritaikymo
akinių.
mokėjimui be visokių ekstra
Seredomls Ir nedėliomla pagal
mumas; gruntas — pastovi iš
lės maža. Mes, katalikai, labai
sutarti
ros
dugne
matė
nuskendusį
lai
rokundų
džiaugiamės, kai susilaukiame
vų, ant kurio viršaus guli ne
Pirmoji patranka Europojti tikimybė; tuikizas — palai Ofiso Tel.: LAFayette 8650
ma; serdolitas — užganėdin
naujų darbininkų. Pas cieili-, _ ,
.
..
Rez. Tel.: VIRglnla 0669
Bekonų jau mažinu beug- >yvi, nematyto didumo milži- buvo 1326 metuose Italijoj, tas protiu • rardonikas — mo
kus gi kitaip. Mat, ciciilkų ir1 dom; mat, neišsimoka. Gerai, >nai’ kurie užsilikę nuo tvano 1340 m. Prancūzijoj, o Vokie
liberalų gazietų redaktoriai
tijoj tik 1346 m. Neabejoju} terystės palaima; agata3 —
kad “Maistas” Panevėžyj pa- Ja*^\
DENTJ6TAS
Lietuvoje karves ganė, gi A- statė naujų muilo fabrikų ii I Žinia, apie šį keistų radinį, kad tais metais patrankomis sveikam ir ilgas amžius.
O A S
X . R A Y
4113 ARCHER AVENUE
Besiartinant Kalėdoms, ga
OPTOMETRISTAS
inerikoj dirbo mainoso bei sta- iš bekonų dirba muilų. Tai ’ Brcit Pa«kiida 1*> visus kraš- jau naudojosi stipri tuomet
Kampas Franclsco Avė.
1801
S.
ASHLAND AVENUE
Įima
pasirinkti
dovanoms
vie

kjardnose. Vadinas, tik toks
gal, vėl bekonai šiek tiek pa tus. Sužinojo apie .tai ir Pra- Lietuvos valstybė. Nors Lietu nų iš tų akmenų savo brač
Platt
Bldg., kninp. 18 st.
jų redaktoryptės kursas. Visa brangs
Office Phone
Res. I’honc
ncūzijos valdžia, kuri pasiry vos kronikai nieko apie tai
2 aukštas
TRIanRle OO44
ENGLevvood «<• 11
gienis asmenims.
laimė, jei kuriam jų teko pa Kitu kartu parašysiu dnunerašo,
bet,
kad
tokia
Lenki

Pastebėk it mano iškabas
si da^k4 ištirti. Darbų pa- I
dirbėti drukarnėse zeeeriais. gjuu
vedė tada jaunam archeologui ja jau tuis metais turėjo, tai
Valamlos nuo 9:30 ryto iki
Gi Tysliava daug kelnių pra
12 v. Popid nuo 1:30 iki 8:(
Lietuva, gal, dar anksčiau jo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Laurynas smrpstokaę
,
.. ;
vai. vakaro. Nedėliomis nėr
trynė mokyklos suole. Vadi
Pasirodė, kad nuskandintas mis naudojosi.
7850 So. Halsted Street
skirtų
valandų. Koom 8.
nas, jis yra mokyčiausias už
ROOM 210
laivas esųs 200 metų prieš
Flmne
danai 0523
Istorikai, aprašydami apie
Vai.: 7-4 ir 7-9 vai. vakaro
visus cicilikų bei liberalų'ga- SUPRANTAMŲ ŽODŽIŲ Kristaus gimimų. Laivas ve
praneša
didįjį lietuvių su kryžiokais
Atmaina ofisų valandose.
zietų redaktorius. Sakau, mos,
PAAIŠKINIMAS
žęs į ltalijų bronzines, akine mūšį, sako, kad Lietuvos arti
Dabar valandos šiokios:
katalikai, tikrai džiaugiamės
nines statulas kokiai tai šven lerista'. padariš daug nuostolių
susilaukę inteligento daibininCaras — išnykęs iš gyvj tyklai papuošti. Audrai užė vokiečiams.
ko. Užtat mes jų ir turime. Ir sius žmonių kalbos žodis,
jus laivas nugrimzdęs ir jū
Pirmųjų patrankų šoviniai 2403 WEST C3rd STREET
jiems visiems darbo užtenka daro j bepročių namus.
ros dugne išbuvęs iki 11HJ5 me
Kampas AVestern ir 63rd St.
Išdirbėjai ank*i.—rantlnklų
buvę akmeniniai, nes tuomet
Ir Grahiuunių
ir užteks. Juk kultūros bei Pilvas — maišas i kurį kem tų.
Telefonas PROspect 1133
spaudos darbo dirva yra If.bai šama kas tik pakliūva.
Visi tie istoriniai radiniai, geležis buvo labai brangi, o Punedėlio, Utaminko, KetverDidžiausia paminklų ■llihtuvš
plati]. Tat gali būti kalba apie Moters pyktis — vyrui gal ačiū ramiam vandeniui, išli anų metų patrankų šovinys go ir Pėtnyčics vakarais nuo
CblcagoJ
7
iki
9
vai.
•
------ o ■■ —
svėręs
150
svarų.
Todėl,
seno

darbininkų štokų, tik jau jo vos prausimas ir ašaros.
ko čielybėje, ir juos šiandie
Bavlrš 50 metų prityrimo
kiu būdu ne apie jų perteklių. Nepaprasti valgiai — mok galima matyti Bardus muzie vėje sunkiųjų artilerijų tega
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir
lėdavo užlaikyti tik karaliai.
Na, tiek to, Tesižino.
slas gadinti , savo vidurius.
juje, netoli Tuniso.
taupykite pinigus
Jie užlaikydavo tara tikrus a2 E. 103rd PLACE
------ o —
Mes atlikome darbų daugeliui iye
rtileristus, kurie prie jų dienų Kampas State ir 103rd PI.
alų Chlcagos Lietuvių.
LIETUVIAI DAKTARAI:
UŽ 50c GAVO 5.000 DOL.
Telefonas PULlman 5950
ir
naktį
būdavo
ir
vien
tik
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Seredomis iki 9 vak.
karaliui buvę alsakomingi.
SnbatoiniR visa diena iki 9 v.v.
Tarpe iškastos anglies, ka Vėliau, atsiradus mažesnio
Tel. CANal 0257
Office Pbone
Res. and Office
Į<as popietų nuo 3 iki 6,
PROepect
1028
2860
So.
Leavltt
St
Rw, PROspect 8650
syklos darbininkai atranda
aru Grand Avė.
CANAL OTOf
daug kitokių akmenų. Sako
Telefonas SEEIey 6103
ma, randama deimantų, aukso
ROSELLI
BROTHERS,
INC-,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ir kitokių akmenų.
Chicago, Illinois
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
PHYSIC1AN and SURGEON

%

J

MARGOJO PASAULIO
ĮVAIRENYBĖS

DR. A. RAČIUS

25 METŲ PRITYRIMO

DR. V. E. SIEDLINSKIS

ADVOKATAS
J. P. WA1TCHES

MARIJUETTE PK. OFISE:

DR. JOHN SMETANA

DR. A. R. McCRADIE

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

ROSELANDO OFISE:

527 N. WESTERN AVĖ.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. KOWARSKAS

1821 SOUTH HAL8TED STREET

Rezidencija 8000 Su. Artatan Avė.

2403 W. 63rd Bt., Chicago

Valandos: 11 ryto Iki t popiet

OFFICE HOURS:
I te « and 7 to • P. M.

I Iki I ▼. vakari

. Bunda? by Appolntment

OR. G. I. BLOŽIS

Tel. CANal 1121
DENTI8TAS

DR. STRIKOL’IS

2201 W. Cermak Koad
(Kampa* Leavltt Bt.)
Valandos; Nuo I iki 11 ryto
Nuo 1 Iki I vakare
Seredoj pagal sutarti

OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir buo g Iki t vak.
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOLlevard 7820
Namų Tel. PROspect 1030

DR. S. RIEžlS
GYDYTOJAS lt- CHIRURGAS

DR. J. RUSSELL

6631 S. Califomia Ars.

k

Telefono* HKPabUo

7MB

M. i. ramus
GYDYTOJAS
A8 IR CHIRURGAS
CH1RURO

4157 ARCHER
CHER AVENUE
AVKNi
TTRgteta non

Ofiso v*i.: 1—4 Ir g—i p. m.
pagal sutarti

2515 WE8T 69th ST.
Of. ir Rex. Tel. HBMlock 6141
Valandos:1
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
rel. <XIho BOUletori MIS—14
Reo. VICtory SS4S

OR. A. J. BERTASH

t

OFI8A8

4729 So. Ashland Are.

▼ai.: B—4 Ir 7—• vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TH. CANal 0402

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Res.: TeL HRMlock 8SM

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vak.
RealdcncMon Oftaas: 28ft« W. 801li St.
Valandos: 10-11 Ir 8-# vai. vak.
Šaradomis Ir NedSUomls pagal sutarti

DR. P.ATKOCIfiNAS

Ofiao vai. nuo J-S| ano 8:88-8:19
756 W. 35th Street

DSJNTI8TAS
1448 SO. «0<h CT., CICERO. ll.L.
Utar., Kstv. Ir Pėtn. 10—0 vai.
S147 SO. HALHTED ST., CHICAGO
Pansd. Barsd. Ir Bubat. S—t vai.

luboa
CHICAGO. (LL
OFISO YALANDOSl
Nuo 10 Iki lt vai. ryto, nuo I Iki 4
vai. po pistų fr nuo 7 Iki 1:10 »al.
aro, Nndėllomlii nuo lt iki lt
vaiaadai dienų.
SMgtoMta MXDw*y |Ug
i

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YAIUIm 0004
ttea.1 Tri. PI.Aza 1408
Valandos:
Nuo 1S-11 v. ryto: S-S Ir 7-t v. v.
NedWdi»nlata

18 IMI U

Trys telefonai:

4140 Archer Avenue

IVAI&ŪB DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL

HILLSIDE, ILLINOIS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Lietuvis ChlrurgSR Ir Gydytojos

REZIDENCIJA

Nedaliomis

DR. F. C. WINSKUNAS

4645 So. Ashland Avė.

Valandos 1—I Ir 7—4 nk.
Baredomls Ir NedSIIensIs pagal sutarty

Vienas blokas | rytus tako
dtdiiiillų vartų

T«l. LAFayette 7tS8

DENTISTAJB

2201 W. Oermak Koad

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

24M W. Bf ARQUETTE ROAD
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8
YoL B-8 Ir 7-» vok. Kote. 0-l» ryto

TeL noULevard TOO

arti 47th Street
Yal.; nuo I iki g vakare
Bsredol pagal sutarti

Veskite paminklų reikalas tie
siai su pačiais išdirbčjals.

OR. J. J. SIMONAITIS

DR. G. Z. VEZa'lS

Tel. CANal Si 32

Tel.

Offtee Tel. RKPnMIe 7800
Res. Tel. GROVebUI O«1T
7017 8. FAIRFIKLD AVĖ.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

Specialistai Iškalime Ir Išdlrblme visokių rūšių paminklų Ir grabnamlų.
Mūsų šeimyna «pcclallxnoja šia
me darbe per šešias kartas.

LIETUVIAI DAKTARAI

Dlsnoms Tsl. LAFayette STBS
Naktimis Tsl. CANal 0402

I

DA. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: > Iki S popiet, 7 Iki • vak.
Nedėlioja pagal sutarti

Alfred RnselU,

G RA BO R I A I s
LACHAVVICH
IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

GRABORIUS
Turiu automobilius visoki<
reikalams. Kaina priei
2314
23rd PU Ohiotffo
3319 Litnanica
Chicago, III.
1439 S. 49th Ct Cicero, DL

W.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

Arenu

Tek CIOBJtO 8027

Tol. LAFayette 8672

J. Liulevičius
Grftborins
Ir
įtaisam < A,toJos

mssmmbism^MHSI

Yards 1741-1742

STANLEY P. MAŽEIKA

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu bosite uiganėdfntt
Tet. CANbi SfilS wba S5l8

Rft. PFNHAOOLA 0011
BELMONT 8485
Office: HILLSIDE 8888
Vlnoent Itoselll, Mcr.

Visi Telefonai:

Telefonu YARds 1138

k

Patarnauja Chica
goję
Ir apylinkėje.
I
Didelė Ir graži _
Koplyčia dykai
4022 Archer Avė.

I. J. Z 0 L P

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS

1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė,

Tel. BOVlevOrd 5208—8418

Tel. Bonlevard 41M

GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ
Y7YP riti* T A

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

SIMON M. SKUDAS
OR ABORTUS ir B AI AMfOTOJŠ
Patarnavimo gera* Ir n°t>raag

718 West 18th Street
Telefono* MONroe M77

J. F. RADŽIUS

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Netnrime sąryšių su firma
tuo pačia vardai

Inu.
LIHTUVIŲ Oi’A iv , u n f,
Palaidoja ui <28.00 ir a k«<*l

Morie

808

W.

IMU,

si

koplyčia dvE*
1.1

CĄJIa*

CIUaago, m.

'4

Pirmadienis, gruodžio 17, 1934
ewae
-j
-----■
l —=
NEW YORK, gr. 15. — Po
licija saugoja sovietų konsu
lo L. Tolokonskio namus. Būk
jis gavęs grasinimų.

nių duosnumu, palankumu. Ži
nau gerai, kad amerikiečiai
daug padeda Kretingui, bot
Visi norintieji tapti pilie- sako priežodis: kas duoda, tas
“Draugo” Kalėdiniam numeriui, kuris išeis čiais gali gauti instrukcijas ir turi. Kas nieko neduoda, Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio
moksliškas knygas, vardu:
pirmadienį, gruodžio 24 d., žymiai padidintas, kaip tai padaryti lankydamie-1 tas dažniausia ir neturi. Gi
NEW YORK, gr. 15. —
‘
KATALIKŲ
TIKYBA
’
Gaisras skaudžiai ištiko Elms
paskirti kiekvienai kolonijai agentai parinkti tam si į Pietkevičiaus real estate bažnyčiai pagražinti auka yra
ofisą, 2608 W. 47th St., ant- Dievui dar malonesnė, negu
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti ford miestelį.
leidiniui sveikinimų.
radienio ir ketvirtadienio va- kitam tikslui paaukota. Turikėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo svei karais, nuo 7 iki 9 vai.
me gražius teatrus, nt užėjus,
talu Sudėjime — “Tikiu j Dievų Tėvų“.
kliibus,
sales,
reikia
ir
bazny
Reikalingas
pamokas
duoda
kinimą priduoti skirtam agentai arba tiesiog pa
KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU I DIEVĄ.
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
j čias gražias, jaukias turėti.
Marion
D.
Busb.
siųsti į “Draugą”. Šio numerio bus ekstra daug
NAUJOS ADVENTINĖS IR
mė. Trejybė.. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
Į Todėl mylimi amerikiečiai
KALĖDINĖS GIESMĖS
kopijų spausdinama. Ratos pagarsinimų ir svei
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
I kretingiškiai ir kiti .geros va
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
Kų tik iš spaudos išėjo nau
J lios asmenys apturėję gausit,
kinimų pasilieka tos pačios.
KATALIKŲ TIKYBA, II tomas - JĖZUS KRISTUS.
jos Adventinės ir Kalėdinės
malonių per šv. Antano ūžta
Kolonijų agentai sekantieji:
Turinys:
Jėzaus
Asmuo.
Pirmykštė
žmonių
laimė
ir
nuo

giesmės. Žodžius ir melodijų
MYLIMI AMERIKIEČIAI rymų Kretingos bažnyčioje
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
Marqi
juette Park - S. Staniulis
KRETINGIŠKIAI!
ir ‘Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. parašė kun. Zydanavičius. Ha
nors mažų dalelę skirkite šiam
Brightc
ton Park - P. Gubista
K rūstaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk rmonizavo prof. F. Žilevičius,
Kiekviena parapija turi sa darbui — remontui. Dievui
Kalbų tikrino pralotas A. Da
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
Aštuoniolikta - P. Varakulis
vo parapijiečių tolimoje Ame laiminant ir Jūsų gera valio
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.5,0, audeklo apda mbrauskas.
rikos šaly. Ir iš kretingiškių pritariant, tikiuosi, kad galė
Town of Lake - L. Labanauskas
rais $1.90.
Giesminėlis tnri 140 pusla
yra labai daug asmenų pasie sime darbų pradėti — KretinKATALIKŲ
TIKYBA,
III
tomas,
ŠVENTOJI
DVASIA,
pių ir 34 giesmių. Kaina tik
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas kę laimingų Amerikos šalį. Toi£os bažnyčių remontuoti.
Tuvsiys: ftentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
North Side - A. Bacevičius
Suirus. Kalbėjo per pranašus. Malonė, šv. Dvasios do 50c. Perkantiems didesnį skai
Kretingos klebonas
dėl tokius po Amerikų išsivanus. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių, pažnyčios esmė, ypa čių, duodama žymi nuolaida.
Tėvas Aloyzas Janušaitis,
Bridgeport - A. Gilienė
sklaidusius kretingiškius svei
Kreipkitės antrašu: Rev. J.
tybe ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas,
pranciškonas
kinu
Kristaus
gimimo
dieno

West Side - Br. Vladas Cibulskis
šakiamentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtinu
Zydanavičius, Amsterdam, N.
je palinkėdamas Aukščiausio
mas,
Eucharistija,
Mišių
Auka,
Kunigystė,
Moterystė.
Y., arba “DRAUGAS“ PUB.
Roseland - M. Pavilonis
palaimos.
Mirtis
ir
po
mirties.
Prikėlimas
iš
mirusių.
Amžinasis
SMAGUS MERGAIČIŲ
CO., 2334 So. Oakley Avenue,
West Pullman - K. Raila
Gyvenimas.
Puslapių
290.
Kaina
$1.00.
Audeklo
apda

Mylimas kretingiški! Esi
VAKARĖLIS
Chicago, UI.
rais $1.35.
krikštytas Kretingos bažnyčio
South Chicago - K. Gaubis,
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
je. Gal esi priėmęs pirmųjų šv.
SCRANTON, PA. — šv.
Cicero - V. Šemetulskis
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
Komunijų toje jaukioje Kre Juozapo parapijos vyresniųjų
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
Melrose Park - O. švilpauskienė
tingos bažnyčioj! O kiek šiaip Nekalto Prasidėjimo mergai
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas malonių esi gavęs prie stebuk čių draugija turėjo puotų, per
lingojo šv. Antano paveikslo! kurių išpildyta ši programa:
ir L. Labanauskas
Labai dėkingos esame sese
Kas suskaitys, surašys, sup
lei
M. Felicitai už bendrų pa
Kalbėjo A. Janušiūtė, “Avė
ADMINISTRACIJA ras!
Narė
Maria“ pagiedojo choras; pia- sidarbavimų. ,
Senas vargonininkas papa
Visi katalikai labai myli ir no solo _ 0 Gibiūtė; ..oi pa.
Kaina po 50 centų kiek-į
sakojo tokį atsitikimą. \
gerbia Kretingos bažnyčią, tai sakyk> mergyt>> (soIo) _ 0
Motina priėmė kalėdines
vienas
IŠ MISIJONIERIŲ
antro.,. Lietuvos šventovė. T>- G aveliui S; .,Lietuvos Vėlinį
Perkant
6 rekordus sy-j
plotkeles. Vaikučiai suradę jas
DARBUOTĖS
ji jauki, visą mylima bažny- va„ _ A BaUrn5aižiflt5. pi.
kiu,
kaina
$2.00
suvalgė. Sužinojus tai motina
Jurevičienė, K. Ūkelis (2 ka
Prisiuntimas ekstra
čia, yra labai apšiapus, ap'' an0 soio _ K. Leliūgaitė;
rtus), J. Makutėnas, J. Mas
Katalikų Tikėjimo Tlatini- I bėga pas vargonininkų pasi16024—Kūtelė ir Gloria. Kun.l
griuvus, langai reikalauto re,- ..Pasakyk man0 myiimas kraskųsti, kad Kūčioms neturės
koliūnas, J. Jakubonis, U. Pe
S. J. Strickus
kalauja pataisymo. 1935 me-' 5te„ ,dnetas) _ v Gudaiėiū- mo draugija praneša, kad ka
116025—O Tu Palaiminta KaJ
plotkelių.
trulienė, S. Bučienė, Ručienė,
lėdtj Naktis ir Ateikite Čin |
1. Kalėdų diena šiemet iš
tais pradėsime remontą
[ te ir J. Oemeskiūtė; “Oi, dai- talikų tikėjimo platinimo dar
“Ponuli, vaikai plotkeles su
Ištikimieji.
J. Norbutas, S. Lamer, F. Švebas
sparčiai
eina
pirmyn.
To»
puola antradienį. Paštas pra
bnklingojo šv. Antano paveik-1 nos> daineiSs„ _ choras
Į16026—O Ištikimoji PuSi?
lnis, A. Pūkas, S. Daugėla (2 slo ir bažnyčios. Todėl tokių
draugijos misijonieriai prąne valgė, kokios gi bus Kūčios be
ir Šventoji Iškilmingoji Na
šo jūsų kooperacijos, siunčiaPo
to
visos
'žaidė
įvairius
ktųplotkelių
“
.
kartus), M. Radomskis, P. P.
[16050—-Kalėdų
Pasveikinimas^
.nt kalėdinius siuntinius ir
didelę ir didingą bažnyčią pa- kontest„s; Dovanas laimėjo: ša, kad jų darbai duoda ge
ir Ei, Kalėdos. Ona BiežisĮ
Kalėda, K. Aleksandravičia,
Chicagoj
tokios
baimės
ne

riaušių
vaisių
tarpe
eskimosų;
laiškus ne vėliau gruodžio 19
taisyti, reikalaujama daug lė-| Obuolilj konteKte _ A.
ir S. Čėrienė
N. N., P. Balčius, A. KazakauĮ10051—Kai Jau Kristus Gi
gali
būti,
nes
yra
plotkelių
ke
jie
būriais
pereina
į
katalikų
d. Chicagoj ir anksčiau, jei
Š1J. Galėsime padaryti vieą tny- binw iaikraSėią lenktynėse mė ir Šventa Naktis. Jonasj
skas, K. Ūsienė, V. Baturienė,
tikėjimų ir sykį priėmę tikė pykla adresu, 2327 W. 23 PI.
Būtėnas, Baritonas
už Chicagos miesto.
hnčių Kretingos bažnyčią žmo „ Gavelintė, Moderniškos ar[ 16109—Tyliąją Naktį ir Ra-^
j J. Pocius (3 kartus), J. SmilTelefonas;
Canal
7790.
A.
jimų,
tampa
pavyzdingais
ka
2. Padėkite padarytį anksty-, . _
,
,. _
mi
Naktis.
Trubadorių
ĮDOMŪS JUDAMIEJI
I ‘lstSs “ J1’ Kirvelevumitc r— talikais.
...
...
.
, Įgis, P. Dambrauskus, J. ZimaKvartetas
vų Kalėdoms pirkimų ir ank-, v. • %T
. ,. ’ ,r
[16110—Šventoji Naktis pirma!
PAVEIKSLAI!
! šuh* lenktynėse — O. kize
nčius, N- Baniulienė, V. Kair antra dalis. TrubadoriųJ
styvų išsiuntinėjimų. Chicagai
Gi,
indijonai,
tai
jau
kas
k:
Pamatykite
1 liūtė ir prof. Nekrošius, rie
Kvartetas
,reiva (2 kartus), J. Radavi[ 16140—Pulkim Ant Kelių ir3
adresuoti siuntiniai ir pasvei
ta.
Jie
esti
labai
kuklūs,
ne

FOTOGRAFAS
1 čia, J. Ažukas (2 kartus), P. ŠVC. PANELĖS ^?.va'S'™
Sveikas Jėzau Mažiausias.
LAtsidarė nuosava, mokinimai turi būti išsiųsti ne
kenčia
kitataučių,
todelei
ir
Jonas Būtėnas.
dernifiką
stndto
su
HolAdomaitis, Bačis (drug store),
116173—-Vakar Vakarėli ir Či-,
ft viešom la.
vėliau gruodžio 19, kad juos
APSIREIŠKI !rdų rašyme — S. Šimkiūtė ir ' misijų darbas eina ne taip j 420 WEST
eonai. Budriko Radio Orkes
Messar, (drug store), Šimkus,
SSrd ST.
trą.
gauti) prieš Kalėdas.
M.
Jončiūtė.
Paskui
pašokta.
Sparčiai,
kaip
tarpe
eskimosų.
Englewood
5840
—
5SH3
MO
VIETĄ
į 16269—Aukso Miglos ir Mei-|
> O. Sutkienė, K. Obelenas (2
3. Nudžiuginsite kitus, pirk
[lės Tu Mums Nedainuok. Skartus), A. Čiuras, V. Vertel--LIURDĄ
i
Pauras ir Giraitis
dami dovanas ir išsiųsdami an
Į16192—“Ėjo Mikas” ir Tra
ka, K. Usauskas, M. Čeiveris,
A
Z
uk, Sintniški, Polkos. Dirve-1
Atėję į šiuos paveikslus pa
ksčiau. Pirkite dabar, kad ga
lis ir Jo Orkestrą
A. Petrauskis, J. Valteris matysite tų garsųjį visame pa
įl6293—Ar Aš Ne Janna ir!
lėtumėte pasiųsti nors savaitę
Lietuvis
Advokatas
(llalsted Meat), L. M. Norkus. saulyje Prancūzijos miestų
Tekėk Dukra UŽ Čigono. K.i
ar dešimtį dienų prieš Kalė-,
PAiN EXf‘tLIER
Menkelinnintė ir Kazemekal
I.IURDĄ,
kur
1858
metais
2201
W.
Cermak
Road
Visuomenė prašoma nepa
k r«A o<
[26022—Sveikas Jėzau Ointusisj
das, pagal tolumų.
1 miršti paremti, kada ko rei- *VMlf•.
Nuo Neuralgiškų
fv.
ir Linksma Giesmę Mes Už-I
(West 22nd St.)
Skausmų
r
’
Bernadetai. Tenai suvažiuoja
4. Vartojimas Special Delitrauksim. Kvartetas.
(Metropolitan
Stata
Bank
Narna)
kės. Eikite pas tuos, kurie nie iš viso pasaulio ligoniai nepa(26023—Gul Šiandieną ir At
naudokite
Valandos Kasdien nuo t Iki t
very ženklelio užtikrins pri
siskubino Betlėjnn. Mišrus'
ANCHOR
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčloa
kad nei vienai organizacijai, aydomoinis ligomis sergantie
Kvartetas.
vakaralt 4 Iki •
PAIN-EXPELLERĮ
statymų Kalėdų dienoje, jei
ty<
Į 26105—Tyliąją Naktį ir An
Telefonas CANal 1175
nei parapijai, neatsisako pa ji, kad gauti stebuklingų per
Paln-£xpel1eiis visuomet
gelai Gied Danguje. P. Pet
išsiusite geru laiku. Reikia pri
Švenč. Panelės užtarymų išgy
Namai:
6459
S.
RockweU
St.
palengvina
skausmus
aukoti.
raitis, Baritonas
dymų.
Telefonas REPtiblIc MOO
žiūrėti, kad nepasiųstumėte
(26048—Varguolis ir Kad Galė-j
Labdarių 5 kuopos vardu,
ILLS P
Be to dar pamatysite:
čiati. Liuda Sipaviėiutė
per vėlai, nes pašto siuntiniai
Anglve! Kam mokėti aukite kalną,1
(26074—Pas Malūnėlį ir Ant
valdyba:
1)
Istoriškus
paveikslus
iš
kuomet galite pasipirkti Troptcalr ga
Kiemelio. Polkos
padidėja maždaug 200 nuošim
rantuota v-oga Lr Šiluma. Vartoja-1
Lietuvos,
(26080—Godelės ir Urėdas. K.]
Pirm.,
J. Dimša,
Sveikatos
Apdrauda
Nusllpmos euvt'ri 5.500 namuose. Kcrretilng* I
čių savaitę prieš Kalėdas.
J. Kranėiunas ir A. Vana
2) Dariaus ir Girėno išskri 1 nėjusiems Žmonėms Apie
— 54.75; Mine nin — 55.75; Lmmp
Rast.,
U. P. Gudas,
gaitis
arba
Egg
—
54.00.
5. Jeigu siunčiamoji Kalė
dimo ir žuvimo vietų — Sol Į
(26086—Nauja Polka ir Bnč"
3c Dienoj
NORTHKKN COAL CO.
lždin., J. Garuckas
kio Vairas. OKEH farptau-j
Ijawndale 7554
Merrlmac 3634
lino mišką,
NUGA-TONE (rodė
esąs sveikatos
dų dovana yra brangi, pasi
apdrauda daugeliui nusilpusių vyrų
tinė Orkestrą
3)
Pasaulinę
Parodą
(Worldr
Ir moterų. Tai tikras tonikas, kuris
|26092—Prirodino Seni Žmo
klauskite apie postai Insuran
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusll3343 S. Halsted St.
nės ir Ant Marių Krantelio-J
Crane Coal Co.
pnejusius organus. Atrodo, kad visas
ce (apdraudų). Apdrausit nuo
Jonas Būtėnas, Baritonas.
4) Komediją, kur dalyvauja kūnas rnsjuoji ė) stebėtiną trytmen5333 So. Long Avė.
(26094—Ganėm Aveles ir Oi a
i Pasiūlo didelę vertybę
tą. Jaunystes dvasia, sugrfita nusti
žuvimo arba sudaužymo dova
Ičis-čia. Marė Strumskis ir P į
Charlie Chaplin.
Chicago. 111.
pusiems Ir senlema
NUGA-TONE
*ant deimantinių žiedų.
ntaj. rkfubtjIO mm
stimuliuoja
nervus,
raumenis
Ir
nu

nos. Siųskite anksti ir išvengPetraitis.
Paveikslus rodys A. PEL silpusius organus, kurie tapo neran
Kaina nuo
|26102—Karės Laiku Polka iri!
WEST
SIDE.
—
Aušros
Va
kite suvėlavusį pristatymų.
gūs arba tik dalinai aktyvūs. NervlnDŽIUS pekančiese vietose:
Didmiesčio
Polka. J. Sas-J
$4,.5O iki $-| so 00
rttmas nsAnlInama. nes NUGA-TONE
nsttsko Orkestrą
Kalėdų dienų nebus regulia rtų parap. varg. J. Brazaitis Nedėlioję, gruodžio 16 d., turi gyduoles, kurios veikla kaip to
(81763—Kūčių šventas Vakaras!
nikas ) nervų sistemą, fl) tikrą to-šįmet turi labai gražių kalė- na r. salėje, Kingston, Pa.
lengvais išmokėjimais
nlką parduoda visi aptlekorial su
raus laiškų išnešiojimo.
ir Tvli Naktis. S. Pilka ir|
Utarninke, Gruodžio-Dec. 18 garantija sugrntlntl pln'rus nepaten
Pasirinkimas naujų ran-J
dinių
plotkelių,
kurių
kiekvieM.
Žemaitytė
Katrie perkate anglis 11
, 6. Visi atjaučia dovanas ir nai šeimynai nuneša, kaipo do ' į1';.P"- ~ kintiems rezultatala Pilno mėnesio įkinių laikrodėlių — El-|
[14021—Pas Motinėle ir Oaspa-į
dralverlų. siųskite Juos j
trytmentas ui Viena Doleri. Gauki'
dlnča Banketas. J. žiūronas]
Įėję, Wikes-Barre, Pa.
bonką Šiandien. Nusistebėsite ką JI
CRANB COAL CO. Gausite
sveikinimus, kuomet gauna
j gi n, Bulovą — už suma
ir flmpa
Jums
padarys.
vanėlę. Gerieji vestsaidiečiai
geresnes anglis ui maliau
Nedėlioję, Gruodžio-Dec. 23 Nuo uikletCjlmo Imkit—UOA-ROL
žintas kainas.
(14041—Deimantas ir Gėlvnaa
juos prieš Kalėdas.
ptnfgų.
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c
Polkos. Kaimo Orkestro.
d., par Halėje, Luzerne, Pa. I Ir
Emėst J. Kruetgen, savo bažnyčios tarno taipgi
Bnn.
(Didelė Krautuvė Radio. PaKetverge,
Gruod.-Dee.
27
d.
Į
įkandu, Akordijont), gražių Par J
Postmaster neišleidžia už tai neapdovano par. salėje, Dureya, Pa.
į
llor Betų, Lempų.
ję. Visi ėmusieji plotkeles tai
Pėtnyčioje, Gruodžio-Dec. ( 10 PIECE C0SMETIC
INSURANCE
pgi laukia savo parapijos ku 28 d., Kun. J. Boll, par. salėj,
PERKAM
SĖT 41.97
Thle
ta
a
Pamena
Ttvaal
Sat
and
tsf etodaa (aca posdar.
nigų atsilankant, atliekant pa Scranton, Pa.
LIETUVI•Kongą. 7»c.
NOTARY
Ttaaua Craam lite. Dapllatory ll.tt.
Nedėlioję
ir
Pagedėly
Omostoracijos darbų.
Rap. ... Tk
on •
o,
i
ir
y I
r“c,»l Aatrlngant
*«*rlns«nt II.TA
11.74, Bath
Batu Salt t.M,
t.M
Pačiai
3417-21 S. Halsted St.
yNORTSAGE BANKERS,
dZlO-Dee. 30 ir 31 (L, Kun. J. | “Toll.t Watar —II —K. PerVuma IJ.TS. BriJ
Brll .
KU8 BONUS
PUBLIC
BRIDGEPORT. — Širdin
_
.
__________ Totai
Kuro par. salėje, Scranton, Pa. Vaina 111.61. Spartai
Whhgrlra,
‘n* it.
TU67- forTo“all
Telefonas Boulevard 8167
giausiai dėkojam visiems, ku
Kiekvieno kataliko yra Įžanga 25c
Vaikams 10c. taa plaaaa ta Introdnoa tbla tina.
REAL
ESTATE
—
SIUNČIAM
PINIGUS
Į
LIETUVĄ
Vardaa ....................................
rie prisidėjo prie Labdarių 5 priedeimė remti ir platini: Visur pradžia 7:00 vai. vak
AdrssM .......................
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
'Lietuvių Valanda Ii W-0-F-L
tlun«l*ms >sr vaitą COD
kuopos aukomis, nes mums di VataiikiAkų spaudą. Kataliku
[Stoties kas nedė^tttenis nuo 1]
Užsisakant Šiuos judamuo
Ptnlgat grąSiaamt. lai
Prisirašykite
į
Mūsų
Spulką.
Teisingumu
Pamatuotas
Biznis
Mki 2 vai po piet duodamos Į
delę paramų davėte. Ona Bra ka spauda nurodo žmogui i* sius paveikslus reikia adresuo
sa»at«nktBtaa
1 Budriko krautuvės.
ti: A. Peldžius. 7035 8. Fair-i
2608 WBST 47th STREET
TeL LATayette 1033
f nė (pinigiškai 3 kartus), M. ganymo kelius j amžinastį.
Naw Yot*
field avė., Chicago, III.
> Bes V« 580-5th A.

KALĖDINIEMS SVEIKINIMAMS
PASKIRTI AGENTAI

NATURALIZAVIMO
LEKCIJOS

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!

NAUJI RAŠTAI.

LAIŠKASJŠJtRETINGOS

NEGAL1BŪTBAIMĖS

REKORDAI PRITAI
KINU DĖL KALĖDŲ
ŠVENČIŲ

VIETINES ŽINIOS

PASTABOS

P. CONRAD

3!

JOHN B. BORDEN

H

[RUDRIK JEWELRY &j
OPTICAL CO.,

GERĖJAS1

VIEŠIPADĖKA

[JOS. F, BUDRIK, INC.

