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LIETUVIAI NEPAISO
LENKŲ PROPAGANDOS

PRISIEKDINO DU

VILNIUS. — Vilniaus la-a
što lenkintojams nelabai se
kasi suvilioti tenykščius gy
ventojus lietuvius. Jie yra
kietai pasiryžę prie savo tau
tybės ir jokiems lenkintojų
gundymams nepasiduoda. Ta
tai matydami, lenkų agitato
riai dar sugalvojo naują sa
vo agitacijos būdą. Jie vaik
što po Vilniaus krašto lietu
viškus kaimus ir surinkę bū
rius ūkininkų, juos nemokiu
mai nuveža į Varšuvą, Gdynę
ir kitus Lenkijos miestus, ir
ten jiems rodo “aukštą len
kų kultūrą.” Tačiau ligišiol
ir šis “apaštalavimo” būdas
Vilniaus krašto lietuvių nevilioja.

AVASHINGTON, gr. 17. — I
DENTUI
Prezidento Roosevelto skirtas
VVASHPtGTON, gr. 17.—
krašto resursų (įturtų ištek
Prez. Roosevelto skirtas eko SERBAI VISOMIS PRIEliaus) boardas padavė viešu
MC*TMIS APDRAU
nominiam užtikrinimui pata
mon sustatytą, platų progra
DŽIA KARALIŲ
riamasis komitetas patvirtino
mą viešiesiems darliams. Pro
du svarbius projektus: liedar- BELGRADAS, gr. 17. —
grama apima 25 metus ir nu REIKALAUJA KAD KARI
Lių apdraudą ir pensiją se Vakar visoj Jugoslavijoj amatoma apie 105 bilijonai do NINKAI BŪTŲ BRANGIAU
natvėje. Abu šie projektai, pie 2 milijonai atsargos ka
APMOKAMI
lerių išlaidų.
arta
planai, įduodami pre reivių, nuo 21 iki 55 m. anų.,
Programon įimti šie ketu
WASHINGTON, gr. 17. —
zidentui.
visur viešai prisiekdinti, kad
ri svarbiausi viešieji projek Karo sekretorius Dern meti
J. M. GERB. KUN. JONAS JAKAITIS,
Bedarbių
apdrauda
patys
jie bus ištikimi serbų kara
tai:
niam raporte prezidentui Ron
M.I.C., Marijonų Provincijolas, kuris šian
darbdaviai
rūpinasi
ir
jie
vie
liui Petrui II, 11 metų am
Vieškelių gerinimai ir jų iŠ seveltui reikalauja, kad U. S.
dien mini 25 metų kunigystės sukaktuves.
i.i sukelia reikalingus fondus, žiaus. Įvairių tikėjimų dvasi
kėlimai, arba nuleidimai sker nuolatinė kariuomenė būtų pa
Šis dienraščio numeris jo pagerbimui ir
mokėdami tris nuošimčius ino ninkai prisiekdino atsargi
sai geležinkelių.
didinta 2,(XX) karininkų ir
jo didelių nuopelnų mūsų tautai įvertini
kesčių už išmokamą darbinin nius.
Gyvenamų namų statymas, Į 50,000 kareivių daugiau. šian
mui
yra
pavedamas.
Sveikiname
garbin

kams atlyginimą. Fondai yra į Karaliukas niekur nepasiro
sugriovus senuosius ir netin- djen kariuomenę sudaro 12,gąjį veikėją ir vadą, prašydami Aukščiau
atskiriu valstybių žinyboje, 1 do viešai. Jis laikomas rū
kainus juose gyventi.
0(X) karininkų ir 115,000 ka
siojo sveikatos ir ilgo amžiaus!
bet krašto vyriausybės kon muose dieną ir naktį stiprio
Ko plačiausi vandens pro reivių. Be to, dar siūlo, kad
trolėje.
je apsaugoje.
jektai, įėmus hydro elektriki- karininkams būtų mokamas j
Pensijai senatvėje yra trys
didesnis atlyginimas.
nių pajėgų išvystymą.
planai, iš kurių leidžiama vai •
I
Provincijų elektrifikacija.
stybėms pasirinkti tinkamą.
KAUNAS. — Ne viena ko
Tų darbų vykdymui yra
va neapseina be aukų. Lie
Pirmasis planas yra priva
LONDONAS, gr. 17. —j KAUNAS, gr. 17. — Karo
numatoma sudaryti keletą
tuvos laisvės kovos irgi pa
Markizas Donegall rašo vaka • teisine vyksta byla 126 vokie- lomas. .Valstybės tegali išlei
nuolatinių boardų ir admini
TOKIJO, gr. 17. — J. Val reikalavo daug jaunų gyvy
rykščiam Sunday Dispatch, čiams naciams iš Klaipėdos. sti įstatymus ir jais priver
stracijų.
stybėse yra sumanymas, kad bių ir kraujo. IS viso per Lie
SALONIKAS Graikija gr I ^ad pastaromis dienomis iš .Jie kaltinami Lietuvos išdavi sti darbdavius ir darbininkus
Kadangi šie visi projektai
per Nikaraguą prakasti nau tuvos nepriklausomybės ko
17 _ Tabako fabrike sustrei ! oro kesintasi prieš (Vokietijos kiškumu. Valst. pašaukė pr- mokėti skirtas sumas pensijų
sukeliami daugiausia darbiniu
ją perkasą, kurs Pacifiką vas ant tėvynės aukuro buvo
diktatorių Hitlerį.
ieš juos 21)6 liudininkus. Kal fondam
kavo
370
darbininkų
ir
nu

padėtos 4,529 aukos. Į Šį skai
kų gerovei, krašto turtuoliai
Antrasis yra kontribucinis jungtų su Atlantiku.
dinamųjų
pusei
pašaukta
211
sprendė
neapleisti
patalpų
iki
Diktatoriui
skrihdant su
reiškia nepasitenkinimo.
planas, sulyg kurio darbda Japonai šį Amerikos suma Įčių įeina karininkai, karei
gaus užtikrinimo, kad bus lėktuvu per Rytų Prūsiją, liudininkų. Kalbama, kad by
viai ir darbininkai moka į ge nymą vadina nedraugingu žy viai, Šauliai ir partizanai.
la
užsitęs
keletą
savaičių
ir
jiems padidintas atlyginimas. staiga iš padebesių smogė ne
J ,401 karys žuvo kautynėse,
neralinį senatvės fondą.
bus
labai
Įdomi
iškėlus
aik

giu,
kadangi
prekybai
pakan

2,677 kariai buvo sužeisti,
Kad privertus juos pasi žinomas lėktuvas ir ėmė šau štėn nepaprastą nacių veiklą
ka
Panamos
perkaso.
Bet
jei
Trečiasis
planas
yra
sava

297 mirė fronte nuo apkrečia
duoti, policija atkirto nuo dyti Į Hitlerio ruišiną. Po to Klaipėdoje, kad tą kraštą a tnorima
kasti
kitą,
tas
norima
noris.
Vieni
darbininkai
su

mų ligų ir 154 liko karo in
fabriko vandenį ir šviesos tas lėktuvas rudume Lietu skėlus nuo Lietuvos.
daryli
vien
militariniais
mo

daro
pensijų
fondą,
mokėda

validai.
TVASHINGTON, gr. 17.— laidus ir neįleidžia fabrikan vos link.
tyvais.
Ir
tas
yra
priešinga
mi
nustatytas
sumas.
Dėl šios bylos naciai prade
Markizas Žuko, kad nesuPrez. Rooseveltas asmeniškai prisiunčiamo maisto.
japonų nusistatymui.
ŽUVO ADMIROLO SŪNUS
žeisti
nei
Hitleris,
nei
vairij°
nerimti
ir
grasinti
LietuPrie
pirmųjų
dviejų
planų
daug interesuojasi, kad viso
Streikininkai dažnai iškabi
vai. I Tilžės apylinkes su vykdymo prisidedda ir vyriau
krašto žmonės gantų progos na fabriko languose šiurpus ninkas.
BURLINGAME, Cal., gr.
traukta .trys kareivių divizi gyliė tani tikromis subsidijo
įsigylti naujovinius, geresnius pranešimus apie savo stovi, j
17. — Netoli čia nukrito ir
jos. Matyt, tuo būdu norėta mis.
gyvenamus namus, kadangi
sudegė kariuomenės lėktuvas,
bauginti Lietuvą, kad ji pa
Bedarbiams turėtų būt mo
šiandien dauguma vargšų dar
kuriuo skrido ir žuvo du lei
liautų teisius! vokiečius na kama mažiausia 15 dol. per
bininkų gyvena sulupusiuose
SAARBRUCKKN,
Saaro
tenantai. Vienas žuvusiųjų ycius.
savaitę ir re ilgiau, kaip per
namuose ir stačiai nepaken
kraštas,
gr.
17.
—
Sausio
13
ra karo laivyno vyriausiojo
Tačiau Lietuva nepaiso tų 25 savaites.
MASKVA, gr. 17. — Izčiamose sąlygose.
HELSINKIS, Suomija, gr.
d. jau nebetoli, tai Saare pra vado admirolo W. C. Reeves
ir kitų grasinimų. Klaipėdos
viestija rašo, kad kelių Eu
Kad vieni darbdaviai pri
Sausio mėnesį 42 valstybių ropos vakarų valstybių ir vie 17. — Estijos diktatoriška vai kraštas stipriai apsaugotas.
sideda triukšmai. Menkiau sūnus.
valo sudaryti bedarbių a pdžia dar daugiau suvaržo
legislatūros
susirinks
į
sesigioiaiuiyo ouomniuj t
08
inteligcncinės tarnv-i,
,
Naciai nedrįs pulti Lietuvos d raudai fondą, už tai paduo sias įvykis sukiršina vokiePrezidentą, kreipės į
*krninos
spaud.,.
31 METŲ SUKAKTUVES
nepamatuotais motyvais rem damas toks argumentas: Iš čius nacius.
valstybių
gubernatorius
rao
••
Šį
kartą
vyriausybė
už

----------- j
* * s
urną nuo sov. Rusijos.
damies.
Naciai apmušė anglijos po
visų krašto vartotojų apie 75
gindamas, kad legislatūros ne
draudžia
laikraščiams
kriti

NBW YORK,, gr. 17. —
Ukrainos derlingi plotai, ra
nuošimčius sudaro darbinin licijos kapitoną J. Justiee,
užmirštų naujų namų statvkuoti visus vyriausybės na
šo Izviestija, seniau ir šian
kai. Tad jei jiems reikėtų kurs su automobiliu užkliudė Šiandien sukako 31 metai,
ino ir senų namų pataisymo.
rius, kaip tai ministerius iv
dien neduoda ramumo len
dar prisidėti ir prie fondo vieną moteriškę. Tuojau na kaip Amerikoj imta skrajoti
Kai kurios valstybės negali
kitus aukštuosius valdininkus.
sudarymo, būtų dvilypis ap ciai susibėgo iš artimos ali lėktuvu. Prieš 31 metus brokams žemvaldžiams ir vokie
šiam tikslui skoflinti fondų iš
čiams fašistams, kuriems la Jvairios įvykstančios piktada
nės ir apdaužė kapitoną. Ati liai Wright atliko pirmąjį pa
sunkinimas.
vyriausybės, arba skolinami
rybės ir savažudybės gali būt
bai norėtųsi įsikurti tuose
Kaip didelė turėtų būt pen mant iš jo ginklą pašautas sisekusį skridimą.
NEVV YORK, gr. 17. —
fondai yra apribuoti. Tad le
rekorduojamos, bet trumpai
plotuose.
Nuo sausio• mėn.• 1 d. apie vie sija senatvėje, komitetas nie vienas vokietys. Dėl to pasi
gislatūros privalėtų pravesti
ir paskutiniuose laikraščių
KIEK PARDUOTA ARKLIŲ
reiškė daugiau suiručių.
nam milijonui geležinkelinin ko nepasiūlo.
puslapiuose.
Numatytos
dide

naujus įstatymus, leidžiančius, |<E|Č|AMA KORPORATYkų bus padidintas atlygini
lės bausmės.
skolintis didesnes sumas.
yĄį gyyRF
KAUNAS. — šiemet per
mas pustrečio nuošimčio.
LIETUVOS PASITARIMAI INVALIDAI KOVOJA SU
10
mėnesių iš Lietuvos išvež
Vyriausybė žada namų sta
SU VATIKANU
Geležinkelių kompanijos gi
POLICIJA
ta apie 17 tūkstančių arklių
tymui skirti bilijonus dolerių.
LTSBONA, gr. 17. — Por- BOLŠEVIKAI ATSIKERTA riasi, kad jos tuo padidinimu
Be to, prezidentas pagei tugalijos respublika keičiama
KAUNAS. — Dabartiniu PARYŽIUS, gr. 17. — Ke ir už juos gauta keturi su pu
per motus turės išmokėti apie
MASKVA, gr. 17. — An
dauja, kad valstybės daugiau korporatyve valstybe, panaši
laiku tarp Lietuvos vyriausy letas tūkstančių prancūzų ka se milijonų litų. Pernai per
30 milijonų dol. daugiau.
susirūpintų pramonės • kodų Italijai. Vakar piliečiai išrin glų laikraštis London Time
bės ir Vatikano atstovo mons. ro veteranų invalidų vakar tą laiką eksportuota 14,000
vykdymu. Ir čia reikalingi ko tik į vienus žemesniuosius aštriai smerkė bolševikus už SUIMTAS DILLINGERIO Asatos Kaune eina pasitari čia atnaujino savo demon arklių už tris su puse milijo
.
.
. „
...
, jų vykdomą masinį žmonių
įstatymai.
parlamento rumus Atstovus. 1J
.
SEBRĄS
mai dėl kai kurių konkorda stracijas ir per kelias valan no litų.
.
.. - .
. .
, . zudvmą dėl Kirovo nušovimo.
(Vyriausybe skirs atstovus ki į
♦ *
to nuostatų aiškinimo. Ligi das kovojo su policija bulva
Mažėja Chicagog gyvento tiems rūmams.
1 Bolševikų Tzviestija smar
Cbieagos policija susekė ir šiol tos dsrybps ėjo gana ruose.
t
kiai aitsikerta Londono laik- suėmė Dillingerio gaujos na sklandžiai. Manoma, kad kai
jų skaičius. Šiemet mieste pa
darytas specialus cenzas ir jį
Chieagoj suimta 6 jauni raščiui. Pažymi, kad jis los rį plėšiką J. Burna, 53 m. am kuriais atvejais buvusios skir Rumšiškių apylinkėse Guro
CHICAGO IR APYLIN
rūšies
reikalais
verčiau
dirpalyginus su 19.30 metų cen- pusberniai, kurie išpažino,
žiaus, kurs su kitais žudikais tingos nuomonės dėl kai kurių nių kaime ir artimuose kai- KES. — šiandien nepastovus
steitę
į
Anglijos
vidaus
tvar-Įl933
m. pabėgo iš Micbigan konkordato punktų bus išly- ’muose pasirodė didelės kai- oras ir temperatūros atmai
zu rasta 117,920 gyventojų kad yra atlikę daugiau kaip
ką.
'City, Ind., kalėjimo.
gintos.
mažiau.
;50 plėšimų.
menės šernų.
na nežinoma.

IŠ ORO KESINTASI LIETUVA NEPAISO NACIU
PRIEŠ HITLERĮ
GRASINIMO
'

STREIKUOJA UŽSIDARĖ
FABRIKE

KIEK KARIĮĮ ŽUVO
LA1SVĖS KARU0SE '

NEDRAUGINGAS JAPO
NAMS ŽYGIS

VALSTYBĖS TURI RŪPIN
TIS DARBI) PROJEKTAIS

SUIRUTĖS PASIREIŠKIA
SAARE

ESTIJOJ VARŽOMA
BIJO PRARASTIUKRAINA ■
SPAUDA

dvoi

n

DIDINS ATLYGINIMĄ
GELEŽINKELININKAMS

ORAS

Antradieni::, gnollflo 18, 1934
buvo paskirtas klebonu lietu- dvasinę ir medžiaginę būklę,
no atlikęs didelį darbų — pastatęs bažnyčių,
vių šv. Kazimiero parapijoje rado užtektinai laiko rūpintis
mokyklų ir kitas parapijai reikalingas įstai
AVorcester, Mass.
gas, bet sumaniai organizuoja lietuvių kata
plačiais visuomenės reikalais.
likų draugijas, organizacijaą ir pats joms va
Patsai būdamas idealistas, ji
••l’uginulys vurgut aMlūntis. čįus Uoliai (lalyVRVO VitUUUC i
Dvasius Vadas
“Ugnimi uždegs krūtinę!“
S
dovauja, nesigailėdamas savo brangios svei
— Maironis I lietuviškame
kultūriniame i Ateidamas kun. J. Jakaitis sai jaute ir žinojo; jog žmo
katos, nė brangaus laiko. Jis nuolat,
nuoširnių gerovė priklauso jų ideavsdovaujamus
1
“•*"*» taata » 8i’
Selbmoao !, WoK^er k|ebonuutų
džiai ir energingai ragino savo £3nUSikratS Lic Ba”8K*° nBmai tapU tar,U'“ klebonijų, bažnyčiai sldep, i,!
ir Z“
n,Q ū
laikraščius
žmones skaityti katalikiškus
kad ižbuvo pi’lnuo- Z?™8 vdrtyl* Vergij°“ P““’ i1,e‘“vlSka8 .Židln>8> B kur‘° Jiemaža skolos. Po penkiolikos i ideiiūJ „ ‘ „isucitas
blaiviais, kaip ir jis pats

Kun. lonas Jeronimas Jakaitis, M.I.C.

“DRAUGAS”
iteina kasdien, Itakyrue sekmadienius
HKENl MEKATOS KAINA- J. Amerikos Valstybėse:
■tetasns — $6.00. Pusei metų — *>.30; Trims mėnesiams
- *2.00; Vienam mėnesiui — 74c. Kitose valstybėse
prenumerata. Metams — >7.00; Pusei' metų — >4.00
(to*Ūk — 0>o.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžina.
ei neprašomu tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tiks
int pakto lenkių.
K.wiaau>n*u» priima — nuo 11:00 iki 11:00 *nL

“DRAUGAS”

gyventa,, vadovuu- *!“% BaUg° Aaleriko8

■Tlll ASIAF DAILI FR1END
• iibltaheo liaily. Bacept SUttday

•i kmCl prloNS one Venr
>0.00; Sis Uontbs
11 .0 i h re* Monihs
» nO: Ore Month - 76c
-<urop>
On» Yt~.r - >7.00: Sis Montha — >4 00

>py - "te

Idvertlsln* In DRAUGAI" brlngs best resulta
tovertislnt ratas on appllcatlon

DIENOS KLAUSIMAI
DIDBLIŲ NUOPELNŲ VYRAS

riuos žodžius rašančiam prieš porų sa
-----»-----„ vartyti
---- „ - visus “Draugo
„ ” komvaičių
reikėjo
plektus nuo 1909 metų., Mat, prieš “Draugo”
sidabrinį jubiliejų reikėjo šį tų parašyti iš
to laikraščio praeities.

Bevartant tas senas “Draugo” knygas,
radau daug mūsų garbingų vyrų raštų, mačiau jų didelius darbus. Tokių vyrų tarpe

rių raštai jį puoštų, kurių veikimas būt buvęs
ten nuolat registruojamas. Taip yra dėl to,
kad nedaug teturime rašytojų ir veikėjų, kurie ntiolat būt rašę ir nuolat veikę mūsų visuomenėje.
Kun. Jonas Jakaitis yra tų rašytojų ir
veikėjų tarpe, kurie neleido savo plunksnai
rūdyti, kurie nuolat veikė ir dėl to daug padarė. Reikia tik pavartyti “Dr.” 25 m. numerius, ir to užteks, kad pažint jį kaipo visuo
menes reikėjų ir kaipo rašytojų. Bet toli gražu dar ne viskas teh apie jo darbus prtrašyta. Nepajėgsime toė mes vienu kitu rašinėliu
įvertinti jo nuveiktų darbų, jo flubpelnų tau
tai ir Bažnyčiai.
Šiandien gerb. kun. Jonas Jakaitis mini
25 tnetų kunigystės jubiliejų. Uohis kunigas,
tiek metų dirbdamas Bažnyčiai, daug nusi
pelno. Tokį reikia gerbti; prieš jį galvas le
nkti. Bet kun. Jakaitis ne tik kad buvo ne
paprastai uolus švehtaį savo pareigoms atsi
davęs kunigas, bet taip pat steigėjas, staty
tojas, veikėjas, rašytojas, kalbėtojas, misionierltts’ ir plataus masto vistlomcnės vadas. Dėl
to jis tuo labiau savo jubiliejaus proga užsi
pelno pagarbos. Jį šiandien gerbia ir sveiki
na ne vien tie žmonės, kurių tarpe jis pasto
racijos darbų dirbo, no vien ta parapija, ku
riai gražių bažnyčių ir mokyklų pastatė, bet
visu Amerikos lietuvių visuomenė.

Nuo pat pirmų savo kunigystės dienų
kun. Jenas pasiliko kunigu pilna ta žodžio
prasme. Savo uolumu, savo gyvehimu ir darl«ds rodė gražiausių pavyzdžių jaunesniems,
Kuriuos uždegė noru taip pat uoliai, kaip ir
jis, darbuotis sielų išganymui, tautos ir Vi
suomenės gerovei. JKtin. Jakaitis nepasitenki-

F SattUb

Lenktynės Į Pragarą
(Pavedu mylimam draugui J. Poškai)

(Tęsinys)
Stanį šiurpulys kratė. Kaip greitai
tas oras persimainė! Norėjo keikti ežero
urlumų. Kodėl tas didysis ežeras bfltitoai
tūri būti prie niiestot! Kodėl šis klūbąs
turi būti taip toli Uuo didžiojo miesto?
ftiekds jam šiąnakt nesiseka. (Jeilatisia
bus išvažiavits ir pradėjus naujų gyveni
mų. JlipO į automobilių ir uždegė šviesas.
Ulotorus uždai rtuVO savo įprasti) dainų.
Juo toliau važiuoju, tuo greičiau lėkiu.
Špidometrus rodė seplyniasdeširiits.
Dar reiks toiahiytei sudiev pasakyti.
Tada galėsiu išvažiuoti ir iš naujo pra

dėti gyvdtoti.
JW-z... pravažiavo ftro jį automobilius.
Negalimu, kilti toks sėtoas jį pralenktų.
Paspu’ <lė akceleratorlb iki pat automobi
lio gri.idų. Ir kada Stanis norėjo pralenk

p'"”

P,a mel, intensyvaus darbo Wor I

«• « > •

.„uolyntfi jauniinui namll8 nu. |«u uolumu, remdamas ir plu.
Jaunasai Jonukas, užbaigęs pirko naujai Aušros Vartų pa įtindamas blaivybę. Šv. Kazisur gyvenime. Jis turi priklausyti prie kataparapijoje blaivininkų
likiškų orgatiizacijų, skaityti katalikiškus lai- °ė «)y
1
tautos j* senovgg garsių zanavykų rapijai vietų — garsųjį Gekrašei u s ir knygas, būti blaiviu ir savo ge- vac a1’ 86 •
vY" “daraktoriaus
akadtnijų’' dimino Kalnų ir ištaigų Alai- . ^U0Pa skaitė šimtus narių. A i
rais darbais kitiems žmonėms rodyti pavyzdį,
su ®re u
ngą le u- Griškabūdyje, išsiruošė j gim- ronio parkų. Visas staitvbos 1sa* Blaivininkų Sus-mas pu
apaštalauti.
,V,8?» v?n^
nazijų. Pradinio mokslo mo- darbas buvo atliktas grynais siekė tūkstančių. Kad ši iūiDėl to suprantama, jei iš prigimties gakytojų p. Gylį gerb. kun. J. pinigais, parapijai maža sko iia išlaikytų blaivybės idėjų
bus kunigas, Dievo apdovanotas vado ypaty- *°,siaudltt*8 P^togės sūnūs;
visuomet minėdavo los tepaliku3. Kiek tai visa ir jų išskleistų plačioje išei
bėmis, taip uoliai ir planingai dirbo per 25. ie yiena®
8U Šiuo dar u gu gįjjaUgja pagarba kaip kainavo sveikatos ir pasiau vijoje buvo reikalingas aksti
metus, jis daug padarė ir, dar gyvas būda- SUS1«KS >ra tingus musų y ({aUg nusipelniusį žmogų švi<- kojimo tasai tegali suprasti, nas - žadintojas - laikraštis.
suomenei,’ kuri,’ būdama dėki_
tuno ir auklėjimo srityje, vie kuriam panašus darinis teku Tokį itai blaivybės laikraštį
mas, ne vienų sau paminklų pasistatė.
liga savo geriems vadoms; ne-- •
i;
:
“Tautos Rytų” ir įsteigi
*.
. - , -v • . . ,
,
,
.
6 . . .
nmtėlė Liutuvoje parapija diibti.
Žinant kad išeiviai daug kuo yra sko- užmiršta prisiminti jų skais: i
t •.
.
’
.
, .
T ,
A
,. . . .
.. daugiausia davusi kunigų Lw- Ainerikjs lidtuvio kunigo kun. J. Jakaitis, pirma patsai,
lihgi savo tėvynei, gerb. kun. Jakaitis nuolat čių asmenybių ir jųjų nuveik- tuvog Baž ėaį
Gl°-ka, fl.
jį redaguodamas, paskui perdarbas anais laikais nesibai leisuamas Jį kitiems vienlhiir energingai ragino lietuvius dirbti savo tau- tųjų darbų. Vienas šių gar- ,•. N«maža n
1
taj, rūpintis Lietuvos reikalais. Jis ne tik ki- bingų mūsų visuomenės vadų, .t ° "
nuope nų gia- gė statylm. Reikėjo daug dė nčiams — kun. Jeronimui Va
mesio kreipti, nepaprasto uo laičiui, kun. J. Navickui, kun.
lumo įdėti į dvasinį - tikybi F. JuŠkaičiui. Kada Jungti
nį parapijiečių
gyvenimų.
mokslus J. Jakaitukas ėjo Jam teko esamųsias draugi nėse Amerikos Valstybėse ta
priklausomybės reikalams sudėjusi už Šv. Ka-1 yra kun. Jonas J. Jakaitis,
Petrapilio ir Jelgavos giuma- jas palaikyti, naujų suorga- po įvesta prohibicija pakirto
zimiero parapijų, AVorcester, Mass., kurioj M.I.C.j Amerikos tėvų mari-Seinų nfajwtį _ visul. tlaivvauti į, blaivinio'o organizacijas ir
zijose. Paskui įstojo ; oeun,
daug metų klebonavo kuto. J. Jakaitis. Tai jonų provincijolas,
kunigų seminarijų, kur išėjo ‘va(ibVau»i. Savo nepaprastu visų didžiųjų Amerikos šalį
didžiausias jo nuopelnas. Labai gerai atsimepaskandino girtuoklybėje.
Jaunalvės Dienon
filosofijos mokslus.
iškalba
ir
gabia
plunksna,
jau
nu, kaip 1918 m. vienu vakaru per prakalbas,
r
Kun. Jonas Jeronimas Ja
klebono raginami woreesteriečiai, Tautos FonKun. Juozo Jakščio, \Vor- natvės energijos kupinas, va Kaip kiekvienas idealistas
dui sudėjo aštuonis tūkstančius dolerių. Per kaitis gimė birželio m. 24 d. eester, Mass., parapijos kle rė plačių tikybinio ir kultu ri yra jaunimo mylėtojas, taip
metus laiko iš viso į T. F. suaukojo netoli 1886 m. zanavykų krašte, Bri- bono, kalbinamas, atvyko į kio gyvenimo vagų. Savo da ir gerb. kun. J. Jakaitis rė
20 tūkstančių dolerių. To tekordo dar nieks , džių kaime, Sintautų parapi- i Amerikų. Jojo gerėsai prie- rfcštttinu ir nuopelnais jisai mė Lietuvos Vyčių ir Moks
nėra sukirtęs. Bet tai tik vien Tautos Fon-1 joje, anuomet Naumiesčio, <la- telius klebonas pasiuntė jau užėmė pihnų vietų Amerikos leivių Sus-mų, pavesdamas
dks. O kut Lietuvos Paskolos lakštai, Lietu-. Partiniame Šakių apskrityje, nų klerikų į Montrealio se lietuvių katalikų viešame gy jiems susibūrimo centrų —
V0S Raudonasis Kryžius ir visokios kultūri- A. a. kun. Jonas Katilius sa- minarijų mokintis teologijos. venime. Jisai spietė apie sa namus. Neturėdamas dar sanės Lietuvos įstaigos^ kurioms aukos iš Wor- vo krikštasūnį, gimusį Šv. Jo-i čia jisai ir baigė dvasinius ve daug jaunų pajėgų, trauk | vos mokyklos, kiekviefcų vatesterio plaukė, kaip iš kokio gausybės rago. no dienoje, pakrikštijo saro J mokslus, įšvęstas t kunigus damas juos į katalikiškų lie j sa. ų, suruošdavo vasarinę mo
(teikdamas kyklą, kurioje mokindavo 3-4
Kun. Jono darbas nesibaigė Šv. Kazimie- bfangvardžiu -—Jonu. Daug i g d. gruodžio 1909 in. P/i- tuviškų darbų,
ro parapijos ribose. Jis siekė visas Amerikos įtakos į pp.; Jakaičių šeimų! midijas jabPiSkėlė jatl nadjas jiems saVojo žavėtino idealiz studentai, kuriuos jis išlaiky
lietuvių kolonijas, visų mūsų tautų. Jis dir-1 turėjo p. Jakaitienės. Jonuko ■ klefcohas kun. Bukaveckas. mo. Šiandie Naujoje Anglijo davo. ši priemonė daug pri
sidėjo prie to, kad Worcester
ba, vadovauja mūsų centralinėse organizaci- • motinoSj brolis R. Saliamonas Dvasir.ė vyresnybė kuil. Ja je visa eilė kilniųjų mūsų ku
jose, pirmininkauja Tautos Fondui, aktyviai
wfcljs
. kaitį paskyrė į Clinton; Mass. nigų yra gerb. kun. J. Jakai- jaunimas šiandie kalba gra
žiai lietuviškai. Nevienas mo
dalyvauja Amerikos Lietuvių Taryboj ir drau
čio prototipo tikrieji ir gar- i
. .
,
vikaru,
pavesdama
jam
ypa

patrijotas p. S. Banaitis ne------Į
ksleivis
neprasilenke
su kuri.
ge su kitais rinktįniausiais mūsų vadais ko
bingiji
dvasios
vaitai.
J. Jakaičiu, nepatyręs jo Puo
bėgo svetur, liet įsikūrė Kau tingai rūpintis tenykščių lie
voja dėl Lietuvos nepriklausomybės.
Visuomenės Vadas
tuvių ir lenkų dvasios reika
šnumo ir paraginimo darbuo
Taigi, iš to, kas čia trumpai parašyta, ne. Čia jisai įsteigė savo spriu
Keldamas
savo
parapijos
lais.
1913
m.
kun.
J.
Jakaitis
tis savų žtriOnių gerutei.
matome, kad kun. Jakaitis ir parapijų pui stuvę, leido knygas - laikraškiausioj tvarkoj išlaikė, bažnyčių ir mokyk■
. .. i i
.» , ..
... ja i vienuolynų; kad dar daugiau pasišvęsti, savo turtu, pavestu Lietuvių Kolegijai, ku Jisai dalyvavo visose mū
ri pas a e, skolas išmokėjo savo parapijledflugįatt
įr yargti fitai jig §iandien riaį jįs pats vietų surado ir geromis sulygo- sų organizacijose, visuose jų
- •aarij°M8- '’i8a 81rdtoi al8idav«s , a'i3 »aPirk0-188 fakta8 Paroda’ kokio gllau“ seimuose, paprastai užimda
laiko ir galimybių Ir plačioj vlsuomenčj dir“ d"bai- suairūpin^ iio kralto lie- i tikėjimo ir nnmurdaua patrijotmino yra am, mas vadovaujantį vaidmenį.
bti, jai vadovauti, Lietuvai pasišvęsti, dėl jos tuviU religiniu ir tautiniu likftnu, griežtai
dienos jubiliatas, kaip jis rūpinasi ne tik sios KatulikųFcdcracija> Kunigų
laisvės kovoti. Tokio masto veikėjų nedaug kovojus ir žodžiu ir raštu su religiniu indi- ( dienos, bet ir ateities lietuvių reikalais.
j(Vienybė, L. K.Sus-mas, L. D
savo tarpe tetUriito.
ferentizniu ir tautiniu ištižimu.
j
Teduoda Aukščiausias Šiam mūsų nenu- S., Blaivininkų Sus-mas, jau

tik bažnyčioj, bet jis tokiu turi pasilikti vi- dzla,s ,kalba"‘- P^S^idč tau- pe ir | pp. Jakakiu namus

• >RAi (iA8‘ 2334 Š. Oakley Avė., Chieagi
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lAto. ™» l8elv
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.W>»P8 vl8» Urtuv,. Žllionm,
S»om». CMter, MaBs
Mass.. ilietuviams
tautos gir
L..::.:
uss......
a 1 «
alln
'P‘a- CIal P°
i„,uvi.n,K 1M. j Kam nežinomas tau
iai laikrašti Jis tais dai-S nes klSkiainusi- tU8‘* v“,tan,enę- Ma,« ““I08 Wok‘“ «*•
tautino:,
di(k,,J tuoklykės skurdas! čia tai
manė, kali kataliku'Pnenžknka bati kataliku ''argai dainiaus Maironio čo- sąmones būklė lytumi atsihc lnokykliJi įgjjo seBe|5lnB vie. Jisai ir stojo i darlly savo vi-

Po liekos gausingų ir sunkių darbų, šio
Kun. J. Jakaitis, M. J. C., šiandien stovi ' ilstančiam veikėjui ir vadui sveikatos, kad nimo organizacijos — visos
garbingojo veikėjo laukė poilsis ir garbė. Amerikos Marijonų priešakyje, kaipo jų prodar ilgai jis galėtų taip uoliai ir nuoširdžiai patyrė jo palankumo, visose
Bet jis tie tam sutvertas; kad Ilsėtis ir ne dėl vincijolas. Vienuolija juo didžiuojasi, nes tai
tarnauti Dievui ir dirbti mūsų tautos gerojisai nemaža pasidarbavo. Čia
tuščios garbės jis dirbo. Jis apleidžia puikiai vadas iš prigimimo ir patyrimo, įėjęs į vie- ( vei.
(Tęsinys ant 3 pusi.)
sutvarkytų ir suorganizuotų parapijų ir įsto- nuoliįų ne tuščiomis rankomis, bet su visu I
Ilgiausių metelių!
~
. Į- ■ ---- - . '
■ • ■ -- —
.... ,
. J
--------------------- ---------- -■■ •
----------------------------- ■-!— “J— 1
-------— Kiek laiko praleiduu čia begulj
ti. tvaikui bėgant pagerėjo, bet jau ne kaip
ti, automobilius jiaslydo ir susidaužė.
javo.
— Jėzau, Marija! — sušuko Stanis ir
Ištikro tai buvo ilga naktis, Visa pirmiau buvo. Stanis jau galėjo pasėdėti. damas ?
— Šešias savaites. Še, išgerk šiuos
Sėdėdamas mąstė, kaip tai viskas galėjo
savaitę gulėjo be įmonės.
daugiau nieko nejautė.
— Ačiū Dievui, atsigauna — džiau
< Kitų savaitę Stanio būtis pagerėjo. atsitikti. Rodos, vakar važiavo į klflbų. vaistus.
— Btrr-rr....
gėsi gydytojas Juška. Stanis sunkiai at Kada Savickienė su Onyte atėjo aplan Paskni pravažiuojant su kitu automobiliu
— Cha, cha, tai niekis. Beje pamir
kyti; jis ramiai ilsėjosi.
Galva, rodos, jau susidaužė. Kam gi reikėjo taip pragariš
siduso ir vėl liko be sąmonės.
— Turėsite rytoj ateiti, ponia Savic- nebuvo tokia didelė, liet jautėsi visai silp kai važiuoti? Vienas ir kitas. Visados taip šau pranešti, kud turėsi svečių. Anksčiau
nas.
klenė — tarė gydytojas.
išeina, kada du kvailiai sueina. Ištikrųjų, negalėjo lankyti tave, nes buvai blogoj
— Jis gyvas, gydytojau? Sakyk man,
— Brangumai mano sūneli
tarė mo- tai buvo lenktynės j pragarų. Ačiū Die- padėtyj. Ačiū Dievui, dabar jau pasveikai.
— Šešios savaitės lovoje! Tui ilgas
isteriškai maldavo Savickienė.
tina graudžiu bulsil.
tui, kad AŠ išlikau gyvas. Dabar bus ki— Nesirūpinkite, viskas bus gerki. Jis
Jo mamytė čia pat. Ali, tai labai ge- • tokis gyvenimas. Būčiau stačiai j proga- laikas.
yra mano rankose ir aš gerai aprūpinsiu, ra. Gera mano motptė.
I’rų nuvažiavęs. Nežinia kokia dabar di
l’rieš lai per šešias savaites linksmi
— Tai mes rytoj ateisime.
Į
Norėjo tarti žodį, bet negalėjo. Tik I na. Jau sveikas. Kada tą bandažų nuimi* nosi, šoko, gėrė, gembleriavo su draugais.
— Žinoma. Gydytojas palydėjo Sa- akimis pažiūrėjo. Kas tai per mergelė ša
O dabar per šešias savaites nieko nebe
Gydytojus atėjo.
vilkienę ir Onytę Urbonaitę vis raminda- lia motinos. Gal Julija?
atsiminė — vien tik skausmo kalnai, van
— Kaip jauties Stani ?
mūs Ir žadėdamas, kad viskas kuopuikiau- I
Bet Julija neturėjo tokių auksinių
— Laimi gerai. Galiu pradėti viskų duo
šiai išeis. .Savickas atsisukę aplankyti sū pluukų, tokių žibančių mėlynų akių. Ttir- iš naujo.
— Brrr-rr.... baisu. Daugiau juu to
nų.
būt, sapnuoju... Taip, sapnuoju. Motute,
— Tik nesijudink perdaug. Dur nesi nebus. Ah, kad būčiau puklausęs geros
Naktis po nakties Staniui atrodė, kad sakė, kad turiu gerai pailsėti. Aš gerai Visiškai sveikas.
motutės, tėvelio, niekad šitaip nebūtų attai buvo viena ilga naktis. Rodos, jis plau atsimenu. Tavo teisybė inarnyt, aš ilgui
— Kada nuimsi bandažų?
t sitikę.
kė per didelius tirštus vandenynus. Mil silsėsiu, ilgai.
— Dabar, jei būsi ramus.
Atsiminė motinėlės žodelius: — Stažiniški kulnai, vanduo nešė jį. Kaip bai
ir vėl Stanis liko be sųmonės.
Nuėmė bandažų ir pasirodė juodi, ga
niuk, brangus klausyk manęs, tnesk tas
sios tos bangos?! Nešu, neša, nežinia kur.
Slinko dierlos; savaitės. Iš kart gydy rbiniuoti plaukai.
kvailystes.
Tik btis ant viršaus Vilnių, tai vėl tlugne. tojus manė, kad HtMnis praras kalbų; ka
— Dabar jaučiuosi, kaip naujui gi
I
Pasaulis toks didelis... Viskas ūžia... Ne dangi galva buVo labai sudaužyta. Jo kal męs vyras, gydytojau.
žinia, kada viskas pasibaigs — o — sude- ba dabar buvo lėta, negalėjo greit kalbė— Buvai sunkiai sužeistas.
(Daugiau bus)
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Antradienis, gruodžio 13, 1934

AMERIKOS T.T, MARIJONŲ PROVINCIJOS PROVIN
CIJOLUI KUNIGUI JONUI JAKAIČIUI
(25 metų kunigystes proga)
.Inu dvidešimts penketas metų praslinko,
Kaip pasižadėjo jis Dievui tarnaut,
įstojęs garbiojon eilėn darbininkų,
Ką sau ir kiliems trokšta laimės išgaut.
Jaunasis Levitą tur priešus galingus:
Tai velnias, pasaulis ir kūno jausmai!
Kova tai sunki! Vargu likt ištvermingu!
Daugybė skausmų — retai rodos džiaugsmai!
Ant žingsnio kiekvieno klasta jįjį tyko!
Paliaubų negaun’ nė vienos valandos!
Tačiau, garbingai mūs levitą išliko
Ant jam paskirtos, taip šviesios aukštumos!
.Jo šūkis tai meilė! Karštai ji liepsnoja
Ii siekdama Dievo vis kilsta aukštyn,
Energijos tiekia, stiprumo kovoje,
Varu verčia žengti pirmyn ir pirmyn!
fci meilė jau daug iš vargų išvadavo
Ir leidė ant kojų stiprų atsistot!
Šioj meilėje Dievui ir artimui savo
Jis randa galingąjį ginklų kovot!
Jo meilė pasirenka sau per vadovę
Marijų, Globėjų visų kunigų!
Tiesiog Ji prie dangiškos veda gerovės,
Pamoko, darbuotis kaip reik, dėl žmonių!
Ir štai, mūs levitą jau vad’s katalikų!
Jau stoja darban, pasiryžęs tvirtai
Gint Dievų, tėvynę nuo tų užpuolikų,
Kų mok’ lietuvius suvyliot taip gudriai! *
Jis Dievui pastato puikiausių bažnyčių
Vardan to Globėjo brangios Lietuvos,
Kazimiero švento, kų velnio vilyčias
Atmušt sugebėjo prie “Vartų Aušros”!
Lietuviams saviems maldai knygų sustato,
Kad žmonės priprast’ dangaus melsti karščiau,
Vargų prislėgti maldoje sau lengvatos
Rastų, sualsuotų krūtinė lengviau!
Mokina savuosius gyventi vienybėj,
Sutvarko tiksliai įvairias draugijas,
Aplėpusiai širdžiai įdiegia gyvybės!
Ir štai, slinkst žemyn velnio čia vergija!
Malonėj jis auga pas Dievų ir žmones!
Amerikoje vard’s jo aidė ja plačiai!
Pagerb’ vyskupai, kunigai, pasaulionys!
Tačiau, nuo garbės nusigrįžta karčiai!
Salin garbė, turtai! Tolyn nuo pasaulio!
Aukoja save jis Lelijai Dangaus!
Tolyn nuo klastų, visų vylių, apgaulių!
Tolyn nuo garbės išdidumo tingaus!
Turtus ir jausmus jis Marijai aukoja!
Pilnai pasiduod’ vadovybei kitų!
Pakilsta dangun vienuolyno tyloje,
Nežemišku džiaugias Įgytu turtu!
Jis mato, kiek daug jau lietuvių čia žuvę!
Jam rūpi tėvynė, brangi Lietuva!
Kolegijų perka jaunuoliams lietuviams,
Pakilt’ kad lietuvių dvasia ir kalba!.
J Provincijolus pakeltas akyliai
Daboja, kad viskas tvarkoje eitų,
O ypač prispaudžia vienuolius viršylas.
Mažiesiems pavyzdžiu tikru kad šviestų!
įvertint jo nuopelnus Dievas tik gali
Ir Ta, kuriai jis taip tamauj’ nuoširdžiai.
Laisvai Jiems aukoja ir protų, ir valių.
Visad į Juos kreipias tikrai pamaldžiai!
Toksai tatai vyras išsirituliavo
Iš jauno levitos darbštaus, pamaldaus!
Tad, reikia sušukt jam: “Gyvenimų savo
Keliauk dar ilgai, kol pasieksi dangaus!”
Snaudalis
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KUN. JONAS JERONIMAS je ir laisviau darbuotis Ame
JAKAITIS, M.I.C.
rikos lietuvių gerovei.
I9301

m. kun. J. Jakaitis įstojo
tėvų marijonų vienuolijų.

tos tėvų. Ir man pasidarė taip
gaila ir graudu kcdėl tuomet
draug su juo ir tamstos nepakorė.

PROF.

į

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
jau netenka kalbėti apie vioPasigilinęs asketinėse lavytinęs IVoreester, Mass. kolo
1 ŠERŲ PIRKĖJAS: — Tik
bose ir pasiruošęs naujam gy
nijos įvairias draugijas. Jojo
pagalvok, pirkau Bulvių ko
venimui, dvasinės valdžios bu
l'darbštumas apsiekė ir kitas
mpanijos šėrų ir imt vienų', mė
vo paskirtas eiti misijonieriaus
7
•'Mass. valstvbės lietuviškas,
,
,
.
nesį prakišau 20 tūkst. dol.
.. ,
,
pareigų. Ilgų melų pastoruei,kolonijas, kurios dar nebuvo l.
, ” . v • • ».
2 SERŲ PIRKĖJAS: _ La
. jos praktika ir žavi iškalba
susiorganizavusios j parapi
bai
nemalonus dalykas.
teikė didelio pasisekimo misi
— O, ko tamsta dabar ver
Anais metais iš Kauno <
jas.
pirkėjas : — Tn«
jose. Tuo pačiu laiku jam bu Vilnių buvo nuvykę keli laik ki f — pašiepdamas paklaust I x
Tinkamai vertindamas apau
vo pavesta Rytuose nupirkti raštininkai. Lenkų laikraštini lenkas.
labiau, kad tojo sumoje buvo
dos galybę, stambiomis auko
numatytoji kolegijai nuosavy nkai juos nusivedė j vienų re
— Ugi taip sau, — atsake 10 dol. mano gryni] pinigų.
mis prisidėjo prie laikraščių
bė Thompson, Conn. Si užduo storanų pavaišinti. Susėdus už j. t
uvis — tamsta priminei,
ir knygų leidimo, savo leng
tis jam labai gerai pasisekė: stalo, veiterka, nepaklausus kų
kad Muravjovas pakorė tams- Nervuotas — Susierzinęs?
vos plunksnos gausiais strai
jojo tai nuopelnas, kad priei lieps paduoti, atnešė vandens,
psniais užpildė mūsų periodi
Štai Greita Pagelba
namomis sąlygomis buvo gali šaukštus, šakutes ir pastate
nės spaudos skiltis. Šimtus do
Kam būti nervuotu ar susierzinusiu?
ma įsigyti Marianapolio kole puodelį krienų. Užsikalbėjęs
Nl’OA-TONE sutelks greit:, pu geibų..
lerių sudėjo į anų laikų “Drau
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas
gija, kurios naudai jisai iš an vienas lenkų laikraštininku.', i
ir veikia akstinu visai nervų siste
go” bendrovę, “Tautos Rytų”
mai. Nervingumus daro žmones er
ksto, įstodamas į tėvų mari manydamas, kad puodely ko
ginis Ir nemaloniais. Suvalilykit savo
“Darbininkų”, ir kitus laik
nervus su NUGA-TONE Ir greitai
jonų vienuolijų, buvo pavedęs kia nors patrova apetitui pa- •
užmlrfilt bėdas. NI’GA-'I’ONE r.eturi
raščius. Tiktai vienos malda
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
savo visų turtų.
didinti,
paėmė
šaukštukų,
pa

moj© ir lengvas priimti. Pafmklt vi
knygės — “Ramybė Jums”
so mėnesio trytmentų. už Vienų Do
sikabino
krienų
ir
prarijo.
Vos
j
leri. Jei rezultatui nepatenkins. Jūsų
Kiekviena vienuolija, sulig
išleidimas jam kainavo per
pinigai bus sugrųžinti. Parduoda ir
.atgaudamas
kvapų,
jis
susi

garantuoja visi aptlekorioi. Neutidfitris tūkstančius dolerių, ku šv. Bažnyčios įstatymais, kas
llokit—gaukit bonkų Slan llen. Ven
griebė
už
nosies,
o
gailios
akit pamainų. Reikalaukit tikro NUrios pelnų jisai paaukojo Sese šešeri metai renka savo naujų
GA-TONE.
Nuo užkietėjimo imkit—TTGA-SOT,
lių Kazimieriečių vienuolijai. vadovybę. Nenuostabu todėl, šaros papliupo jam iš akių.
—Idealų lduosuotojų vidurių 25c ir
— Ko tamsta verki? — pa
60c.
j kad Amerikos tėvai marijonai
l
Išeivijos Vadas
Į savo seime, kuris įvyko Ro- klausė nustebęs Kauno laik
Kada kilo didysis karas ir,
.
GA1NS 25% LBS.
raštininkas.
Lietuvai blykstelėjo laisves L _______ «...___
IN TWO MONTHS
mėnesyj, savo vadu — provin — Nieko, taip sau... mat
spindulys, lriekvienas lietuvis,
COD LIVER OIL-Once a
atsiminiau,
kaip
Muravjovas
cijos tarybos pirmininku arba
Punishment—No w a Treat
mylįs savo tėvynę, stojo jos
Stop trying to force your children to take naatyprovincijolu — išsirinko daug čia pat Vilniuje pakorė mano
tasting, fisny flavored cod liver oils. Give them
reikalų ginti. Mūsų išeivijos
Coco Cod—the cod liver oil with a delicious
Amerikos lietuviams katali tėvų. Gailestis apėmė ir pra
chocolate taste—and watch the i r bodies grow
3343
S.
Halsted
St.
žmonės sudėjo šimtus tūkstan
daily with vigorous, athletic 6trength! Mrs.
Merder of Milwaukee aays:
kams nusipelniusį gerb. kun. virkau, — ramiai atsakė at
** Before my child took
čių dolerių Lietuvos nepri
įPasiūlo
didelę
vertybę
sipeikėjęs
lenkas
laikraštinin
Coco Codiktoniyutiįhtd
J. Jakaitį.
‘
ant
deimantinių
žiedų.
80
Ibi. Now, in tuo
klausomybei iškovoti. Suorga
kas.
months’ ttmt, shc weighs
105
įi
ibs. and she kas
Kaina nuo
not been iii sinee.”
nizuota Tautos Fondas, Lietu
$4,.50 iki
Gerb. kun. J. Jakaičio, M.
Other cod liver oils ha ve
Nieko blogo nesitikėdamas
only Vitamins A and D,
vių Informacijos Biuras ir
būt Coco Cod is also
I. C., darbų daviniai yra di kaunietis taip pat paėmė šau
lengvais
išmokėjimais
rich in Vitamin B—the
Amerikos Lietuvių Taryba
appetite and growth
delis indėlis mūsų kultūrinia kštukų, krienų ir vienu sykiu
'Pasirinkimas naujų ran-i
promoting vitamin.
Tas visas organizuotas apara
Start
your children with
kinių
laikrodėlių
—
EIj
Coco Cod today. At all
me gyvenime. Jojo skaisti as maktelėjo. Žinoma, ir kaunie
drug
Stores.
tas dirbo vienam tikslui —
menybė pažadino nevienų ide tis lietuvis gana graudžiai pra Į gi n, Bulovą — už sumaLietuvai laisvę grąžinti.
fžintas kainas.
alistų pasekti jojo pramintais virko.
Tokiam dideliam darbui rei
Cod UmrOil ThatTasta* Lika Chocolate
takais. Susipratusi visuomenė
kėjo ne vien tiktai didelių su
pilnai įvertina šios dienos ge
mų, bet ir gabių žmonių, ku
rb. Jubiliato nuopelnus mūsų,
rie sugebėtų tų sunkų darbų
išeivijai ir todėl reiškia jam į
dirbti. Šių išeivijos.(vadų pa
savo dėkingumo jausmus bei
čioje pirmoje eilėje pasirodė geriausių linkėjimų sveikini
gerb. kun. J. Jakaitis, atsisto
mus, kad jisai dar daug pa
damas priešaky Tautos Fon
sidarbuotų savo žmonių gero
do ir Amerikos Lietuvių Ta
vei ir sulauktų sveikas ir lai
rybos. Didžiuose Chicago ir
mingas švęsti savo auksinį ju
New Yorko seimuose, įvairių
biliejų.
J. N.
organizacijų metiniuose kon
gresuose bei seimuose lietuvių
Kiekvieno kataliko yra
katalikų visuomenė žiūrėjo į
priedermė remti ir platinti
gerb. kun. J. Jakaitį kaip į
katalikiškų spaudų. Katalikių
j?
vienų savo žymiausių vadų, pa
ka spauda nurodo žmogui ik
vesdama jam atsakomingiauganymo kelius į amžinastį.
sias pareigas.

v

iBUDRIK JEWELRY &;
ŪPTICAL CO.,

$-| 5Q-00

COCO COD

GERIAUSIA

KALĖDŲ
DOVANA

Garsiame Amerikos lietuvių
pasimatyme su Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentu
Wilsonu mūsų delegacijos pir
mininku ir kalbėtoju buvo ge
rb. kun. J. Jakaitis.

Jisai vykdavo konferuoti su
tuometiniais Amerikos įtakin
giausiais žmonėmis, kaip Colonel House, kuris vairavo vi
sai Amerikos politikai, su se
natoriais C. Lodge, D. Walsh
ir kitais įžymiais asmenimis.
Šios aplinkybės parodo kokį
svarbų vaidmenį mumš- svar
biausiais laikais vaidino gerb.
kun. J. Jakaitis. Jisai buvo
išeivijos vadas pilna to žod
žio prasme.
Kilnusis Idealistas
Žmogus plačių užsimojimų
nesitenkina siaura darbuotės
dirva. Kun. J. Jakaitis, išug
dęs IVoreester, Mass. Šv. Ka
zimiero parapijų į turtingų ir
tvarkių bendruomenę, ieškojo
platesnės dirvos savo lakumui.
Idealistas, paneigęs gyvenimo
turtas ir ištaigas, rado naujų
savo dvasios polėkiams akira
tį — vienuolijų, kur jisai ga
lėtų patsai lavintis tobulybė-

ii

but Rakina TknacltSc.

•urfarmakt.
Raking
.. .CbfdtoUulby
RprtbCharnUii

DRAUGO” PRENUMERATA

t

ftrVOONOVN

and

SATISFACTION tu,
Doubk Tėsfed/DoubkAdion!

BAKIHG
ILV
POWDER
jame Today»s44rtlUtAį»

Po Kalėdų, kuomet dovanos padedamos į šalį ir užmirštamos,
“DRAUGAS” šešias dienas kas savaitę primins laimingajam apie jūsų gerą valią ir duosnumą. Šią dovaną aukštai įvertins kas
tik gaus ją.

Ar»
25 ounces for 254
Full Pack - No Slcck fillln^

MILUONS OF POUNDS HAVE RFEN
- USEP BY OUP GOVC HNMF NT

DON’T k
NEGLECT
A COLD

F

Šaltis krūtinėj gali pavirsti J su
nkių Ilgą. Tankiausiai malonus.
Illdantls Musterole greit atlartlta
Kalti.
Musterole NftRA tiktai
mostls. Jis yra ‘orumter-lrrttant’,
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25
metus. Trijų rOSIų. Rekomenduo
jamas daugelTo gydytojų ir alauglų. Visose vaistinėse.

IŠKIRPKITE IR VARTOKITE ŠĮ KUPONĄ ŠIANDIEN!

“DRAUGAS”
2334 So. Oaklcy Avė.
Chicago, III.
ftiuomi prisiunčin $6.00 už prenumeratų “Draugui”, kuri, pradedant

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

Miestas ........................................................................................................

(Į Kanadą, Lietuvą Ir kitur užsieny, $7.00 m.)

/

Antradienis, gruodžiu 18,1934
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KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
WATERBURY, CONN.
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
VVATERBURY, CONN.

STUDENTŲ KUOPOS
SUSIRINKIMAS

Puotoje dalyvavo ,J. E. vys- su Jūsų parapijos sidabriniu kaip klebonų, taip ir purapi- bės tik po mažų namelį tegali
daug žmonių ėjo prie Sv. Sakramentų. Buvo nemažai to- kupas Matulionis, daugelis ku- 1 jubiliejumi. Maniau būti pas' jieėius su šiuo garbingu įvy įsigyti.
kių, kurie per daugelį nietų'nigų ir pasaulionių. Pasakyta Jus, bet aplinkybės nedalei- 1 kiu ir linkėjo gausių Dievą
Tikėjimas “neva” nėra per
nebuvo ėję, dabar grįžo.
daug įvairių kalbų bei sveiki- j do. Lai Dievas laimina Jus vi- Į palaimų visiems.
sekiojamas bet šalies įstatyGruodžio 10 d. buvo iškil- nimų. Visupirma geri,, klebu-j sus”,
- mai tokie, kad jokiam tikėjiTllOMPyON, Conn. — Gruo
CAMBKJDGE, MASS. —
Linkėjimams ir kalboms už
mingos
pamaldos:
egzekvijos
nas
trumpai
atpasakojo
25
me-j
P
r
ai.
J.
V.
Miliauskas
į mui nėra vietos. Kunigui, ei- džio 9 d. įvyko kolegijos stu
Gruodžio 8, 9 ir 10 dienomis
sibaigus gerb. klebonas nuo
darni savo pareigas, nusikals dentų kuopos susirinkimas, ku
ir
sv.
Mišios,
kurias
J.
E.
vys,
tų
daibuotę
piie
kun.
J.
Km.
kun
11
J
Yuiėūno
minėta parapijos įsikūrimo 25
širdžiai dėkcįo visiems daly
ta prieš tuos įstatymus ir ke rį atidarė pirm. A. Micdūnas
mn I kūpąs laikė už visus per 23 snicko per aštuonis metus ir
.J .' '
metų jubiliejus. Nuo ,»,t
pat pi a-: r
/
......
sveikinimas iš Cicero, III.
viams už atsilankymų, aukomšami
kalėjimus.
mirusius parapijiečius, kun. Juskaicio per 15 metų.
. .
..... . .
.
. .. . .
—
...< t į —
j----- -- Kunigų malda. Dienotvarkė buvo to
džios rudens jau bu\_
o . metus .......
.-o rengia-!
_
. T
. v ,
“Sveikinu su geriausiais li tojams uz aukas, darbininkams . ,
. ....
. .....
.
dabar kalėjimuose yra viri kia: a) protokolo skaitymas,
nissi prie tinkamo to jubilieJubiliejinėse pamaldose ne-;1)ėkojo J. E. vyskupui už .la
.
nkėjimais parapijos sidabrinio ir seimininkėms uz dideli triū-'
. .
. .
r . išimto. Prie caro nebūvi Kusi b) sekcijų raportai, c) kalė
jaus apvaikSfiojimo. (ierb. k!e buv» nieka5 užmiršta. Buvo lyvavinų šiame jubiliejuje. To i jubiliejaus proga”.
sų valgių pagaminime. “Lai I
,
__
t tt .x.
• •
'joje laisves, bet dabar jos dai dinis programėlis, d) dramoj
bonus rinko įvairias žinias su- atminta šios parapijos įsteigė-, liau vapu, po kitam iššaukė
Kun. H. J. Vaidinas gerasis Dievas visiems gau- ...
• .
. . „. .
. . ,
labiau nėra.
sekcijos įkūrimas, e) įnešimai.
darymui parapijos istorijos. jai su kun. J. Krąspicku, va kalbėti. Pirm kalbų vietinis
siausiai atlvgina uz viskų, o
choras,
M.
Karbauskui,
vargo(
HM.
Russell,
miesto
majo.
.
,,
,
,
.
Kalėjimuose
gyvenimas
tik

Dąug per tuos 23 metus nu du, priešakyje, visi aukotojai
as neliausiu meldęsis kad mei.
, ,
... , x.
Iš sekcijų raportų paaiškūveikta. Suorganizuota parapi ,
inais parapijos įsikūrinio
j«ikumn<» ' nininkui, vadovaujant, išpildė ras žadėjo tikrai dalyvauti, bet lė ir vienybė mūsų tarpe bū rai nepakeliamai. Dirbti rei į j°» jog ji sparčiai vykina už
kia sunkiai, o valgyti duoda
,„
...
.... dabar-j
___ programėlį.
___________
_m “Ilgiau- negalėjo.
ja.
ir įrengta
bažluetais
P«‘į aa
ir viri
Dainavo
ja. lšbudavota
lšbudavota
ir
p-engta
baz-,1' „.cvc.o
*“vlw - Tai
iUTR
o j J o linkėjimus
jinerda- tų ir ant toliau, kaip ji buvo
dėtas pareigas. Spaudos sek
labai mažai. Nebcieikalo ka;
nyčia. Klebonija iš lauko ir liniai pavapijioeiai su geri,.; šių metų”, ‘Kur bėga Šešupė’ vė adv. Roelie.
iki šiol. Nes tik meilėje vieny
ei jus raporto pažymėta,
vidaus pertaisyta. Vienuolynas ku,L P- Jakaičiu ir jo pegel-;ir “Vilnius”. Giedojo “GarPolicijos viršininkas T. Lea- bė, o vienybėje — galybė”. kurie rankos pirštus pasidėję kiekvienas lietuviškas la
, .
T. , ant kalades nukerta, kad taip,,. , .
.
,
nupirktas ir įrengtas. Seserys bi,iinku vikaru kun. Jonu pie-jbinkit Dievų” ir “Marija, Ma- liy asmeniškai sveikino, linkė Baigiant choras dainavo
Lie |
...
tis turi po viena patyrusi
,
.
,
,
sunkiai
nereikėtų
dirbti.
1
t
i
j
i
partraukta. Mokykla atidarv-, voku> va'lais> ir vkaU aukoto-; rija”. Reikia pripažinti, kad damas gausiausių Dievo pa tuvos lnmuų. J. E. vyskupą'
respondentų. Ypač malonu buta. Daug įvairių pagerinimų, ->ais’ kaiP skoloms atmokėti, ; choras labai gražiai sąvo v.ž- laimų ir dar triukšmingiau sukalbėjo maldų. Visi skirstė
J. E. žodžiai ilgai, ilgai pa
patobulinimų padaryta. Rko?! taip ir įtaisytojais įvairių dai-1 duotį atliko.
(Tęsinys ant 5 pusi.)
švęsti auksinį jubiliejų.
si namo sotūs ir pilni kilniau- siliks įųūsų širdyse. Visi pa
los atmokėta. Visi svarbesni ktk« bažnyčiai. Atminta ir viNetrūko ir solo. A. Jodaitis
sižadėjo melstis už Rusijų, kad
Dr. Cassidy sveikino Cam- (s*ll mtnčių.
įvykiai yra surašyti ir išleisti ** s^os parapijos mirusieji. Ala- dainavo “Zum, Zum” ir “Ma
Dievas jų išgelbėtų.
Buvęs
Jo Eksc. Vyskupo kalba
gražiojv jubiliejaus paminėji- Jonu laivo girdėti, kad niekas no laivas” (Petrausko). Ji; bridge mokyklų perdėtinio vardu. Linkėjo dar labiau augti,Į ,.
......
mo 80 puslapių knygoje.
nebuvo pamilsta.
. ....
i
Gruodžio 10 d., parapilos su
turi labai gilų žemų balsą. Dai
VIEŪa padėka
dūlėti ir tobulėti.
i...
,
.
/J'
leje, vakare kalbėjo J. E. vvsnavo neblogai. M. Grybaitė dai
Bažnyčios
ir
salės
išpuošimas
praneša
Prie jubiliejaus pilno pasi
Sveikino keletas gerų priekilpas T. Matulionis. Gerb. kle
Atmaina ofisų valandose.
Jubiliejinėse iškilmėse baž-!navo “Mano gimtinė” ir ‘Kur
šiuomi
noriu
tarti
širdin
sekimo daug prisidėjo J. E.
telių pramonininkų: L. Erai
Dabar valandos šiokios:
,
bonas, perstatydamas brangų kiaušių padėkų visiems jubilienyčia
ir
altoriai
buvo
liepa
bakūžė
samanota
”
(Šimkaus).
vyskupo T. Matulionio daly
zer ir A. Kimball, A. Potenisvetį kalbėti, širdingai prašė,' jinės vakarienės darbuotojams
varlinas. Virš minėtomis di'e.;PraBtai »,ažiai
Didy-jJi nebereikalo varlinama Nau- bergas senas parapijietis
ir
kad J. E. pasakytų kokia da -oms. Ibisiminsiu visus tuos
lininis J. E. vyskupas laikė po-' 518 altorius sidabriniais papui., josios Anglijos lakštingala
zakristijonas savo linkėjimuo
bar
Rusijoje katalikų padėtis! geradariu- prie Dievo Alto 2403 WEBT 63rd STREET
ntifikales šv. Mišias: gruodžio JSalais ir baltol"is S5lfl"i3 b«-|Savo gražiu balseliu žavėti
se trumpai apibudino praei
Kaip tikintieji persekiojami! riaus atnašaudamas šv. Mišių Kampas Western ir 63rd St.
8 d., Nekalto Prasidėjimo die-ĮV0 “' tistiniai išpuoštas.
| žavėjo vis, pabl.kį.
Telefonas PROspect 1133
ties istorijų ir vėlino visų se
...
v
.
,
.
Koks
tikrumoje
via
tas
daraukų.
Panedėlio,
Utarninko, Ketvernoje, už visus šios parapijos. Mergaitės, dalyvavusios pro,
Kalbos ir sveikinimai
nų parapijiecių vardu ateity- .... u • ,, /
....
,
f.
.
.
.
...
ibininku
“
rojus
bolseviki
joje
f
go
ir
Pėtnyčios
vakarais nuo
Kun. P. Juškaitis, klebonas
steigėjus, šelpėjus bei rėmėjus, i ces*j°<)e> taipgi buvo gražiai; Pirmiausiai gerb. klebonas je parapijai geriausios kloties.
iki
9
vai.
7
Koks darbininkų būvis! Kiek
gruodžio 9 įvyko jiontifikalės baltai aprengtos. Svetainė, ku-! perskaitė J. E. kardinolo svei(Sekantieji kunigai asmeniš
O2KABALIŲ
šv. Mišios už visus dabartinius, r^°Je įvyko jubiliejinė vakartej kininių šio Jubiliejaus proga kai sveikino: l)r. A. Bružas. gauna algos etc.! Koks koleho
zų gyvenimas? Kokia kalinių
gyvus parapijiečius. Buvo tai
taipgi buvo puikiai išpuo-|
M. S. iš Nasliua, N. H., P.
Tėvas Juškaitis:—
padėtis? Koks valgis, guolis,
2 E. 103rd PLA0E
Dievui padėkos pamaldos už ^ta. Visokeriopų papuošimo da
Sužinojęs-, kad Nekalto Pra Strakauskąs, J. Švagždys, K drabužiai? ir 1.1.
surinktos D—ro
Basanavičiau* Kampas State ir 103nl PI.
visas Dievo malones apturėtas i r^5J- atliko seserys mokytojos
Jenkus, P. Virmauskas, K. U
sidėjimo
parapija,
Cambridge.
Telefonas PULlman 5950
J.
E.
aiškiai,
be
.jokių
kome
galima gauti »
per tuos 25 metus. PamaldosJ'Jčzaus Nukryžiuotojo. Dideie
Beredomis iki 9 vak.
; apvaikščios savo įsisteiginH rbonavičius, B. Pauliukas, O. ntarų, laktais į tuos klausi
“DRAUGE”
buvo labai įspūdingos. Niekas' gai’be ir širdinga padėka pi'i-.^
■Subatomis
visa diena iki 9 v.v.
sidabrinį jubiliejų gruodžio 8, į P., J. Jakaitis, M. I. C., Pro mus atsakė. Iš’ adų žmonės iš
2334 So. Oaklpy Avė.,
1
Kas
popietų
nuo 3 iki 6,
iš lietuvių šioje bažnyčioje to- klauso joms už jų triūsų.
9 ir 10, malonu man šia progf vincijolas, ir J. E. vyskupas si nešė tokių, kad Rusijoje bol Į
t' * Jftunak^ bebuvo matęs.
Jubiliejaus Bankietas
.jumis ir gerus parapijiečius Matulionis. Visi linkėjo tai1
LIETUVIAI DAKTARAI:
i šėrikai ne rojų įsteigė, bet
j. vys ūpo oiazi, maloni,
Gruodžio ’J d., 6 vai. vakari BVeįkinti su geriausiais linkę- vienoj tai kitoj formoje para
Darbininkas žmogui AMERIKOS LIETUVIŲ DARTABŲ DRAUGIJOS KARIAI:
dievota išvaizda visų širdis re, parapijos sa?-,te Įvyko nej jjniais į,- siunčiu savo laimi pijai sulaukti auksinio jubi pragarų.
. • • , •
, • _ , .
J
neturi jokios laisves darba pa- Office Phone
Kės. antį Office Tel. CAKai 02Ą7
kelte kėlė prie Dievo.
i nejaus.. Gerb. kun.
J. Jakaitis ' • ■ •
+
-i
jiaprasta vakarienė, jubilieji- nimų.
PIlOblMict
1028
235#
So. Ix»viU S|
Rcs. PROspect 6650
.
• .Kiškuti. Maisto vėl gauna maCANAL 07(M
M.
i.
C.,
daugiausiai
apibudi
i,^
o
nusi
.
)ilku
brung
„
D
„.
Prie šių kilnių dvasinių pa-'11,8 bankietas. Valgių buvo
“Kad Dievas ir toliau lai
maldų žmonės buvo prirengti daug ir skaniai pagamintų, mintų, ugdytų parapijų ir kad no piaeities i ykius. J. E. \\s lbujįjug ]ai>ai prastus dėvi, geper dešimtį dienų rekolekcijas, Kalakutų mėsos valgė kiekvie- teiktų gausiausių savo dangiš skapas nuoširdžiai sveikino;iresni labai brangūs. NuosavyGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
PHYSICIAN and 8URGEON
IMI SOUTH HALHTHD STREET
kurias skelbė tėvas domininko-i nas iki sočiai. Prie kalakutų Į
lnajonįų ištikimiems ir die
2403 W. 68M St., Chicatfo
Rezidencija <800 So. Artcsion Avė.
AKIŲ GYDYTOJAI
nas Pauliukas. Jo pamokslai; buvo ir kitokių valgių. Juos vobaiiningiems Jūsų para pi jieLIETUVIA1 DAKTARAI
OFFICE HOURfi:
Valandos; 11 ryto iki I popiet
3 to 4 and 7 to | p. M.
buvo nuoširdūs, aiškūs ir ve- visus pagamino senos Canibri- čiams yra mano nuoširdi mal
Dienoms Tel. LAFayetts >713
t Iki 8 v. vakare
Sunday by Appolntmeat
danti prie Dievo. Jo išvaizda dge šeimininkės, kurios, inaž- da”.
Naktimis Tel. CANal 0403
taipgi buvo dievotai susitelku-j ne visos, per 25 metus darbaW. Card. 0'Connell,
DR. STRIKOL’IS
sl
| t,f' vosi. Vakarienės šeimininku
Archbishop of Boston
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Office: 2643 W. 47th Street
Per tas tris dienas labai; buvo P. Kisielius.
Tel. CAKal 6123
?dass. vai. gubernatorius, n >
Vai.: > Ikt I popiet, 7 iki S vak.
DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.
Nedėlioję pagal sutarti
DB. VAITUSH, OPT.
galėdamas būti, prisiuntė svei
2201 W. Cermak Road' >
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
LĮBTUTM
(Kampas Leavltt St.)
kinimų, kuriame vėlino širdi
OFIOMETKICAEEY AKIU
Nedėllomls pagal sutarti
Vglandos:
Nuo 9 Iki 12 ryto
SPECIALISTAS
Office Tel. REPublIc 7896
ngiausių linkėjimų ir geriau
Ofiso tclcf. BOL'levard 783S
Palengvins aklu (tempimą, kuris Re*. Tel. GROtcbUI 0817
Nuo 1 iki 8 vakayo
prieiastlml galvos skaudėjimo
Namų Tel. FR4>o©ct 1030
šių parapijai pasisekimų. Pa •etl
7017 b. FAIRFIELD AVĖ.
svaigimo aklų aptemimo, aervuotuŠaradoj
pagal sutarti
mo. skaudama akių kartų, atitaiso
sirašė De W?tt p. De Wolf. trumparegyste
no i i cmnuAiTio
T<
ir tollregyste. Priren
gto teisingai akinius. Visuose atsiti
UKi
Ji Ji uIMvNAIHu
no p 7 VF7FI
pubeinatoriaųs raštininkas.
• <a, w asa„«,U™ U* *■! TUX|. 10
kimuose egzaminavimas daromas su
Tai CAKal 8188

PARAPIJOS SIDABRINIS
JUBILIEJUS

ADVOKATAS
J. P. WAITCHES

MAROUETTĖ-PK. OFISE;

DAINOS

ROSELANDO OFISE:

J.

DR. J. J. KDWARSKA$

DR. A. J. JAV01S

DR. P. Z. ZALATORIS

DR, G,1. MOŽIS

DRAUGO KALENDORIA11935
METAMS GATAVI

elektra, parodančia mažiausias klai

3183 w. warqi;ette roao

DENTISTAS
Specialė atyda atkreipiama 1
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau- Sveikinimas Praloto J. v, das.
-i'pkin, valkas. Kreivos akys atl- faL 3-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 3-13 ryto
taleomoa Valandos nuo 10 Iki S »
4645 So. Ashland Avė.
Neriėlfoj .unitam*
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali- -^i'iausko iš Dureyea, Pa.
NedtlfoJ. nuo 10 Iki 11. Daugely at ----------------------------- --------- ,—
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
arti 47th Street
sitikimų akys atitalaoiuoH be akinių.
Vai.;
nuo
|
iki
•
vakare
“
Nuoširdžiai
sveikinu
Jm
Rainos
pigiau
kaip
pirmiau.
Tel.
LAFayctte
76
C#
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
2201 W. Cermak Road
Šaradai M*al atitarti
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvą saviškiams.
Valandos 1—8 ir 7—t vak.
-.*?2l. tiAfamiie 3047
Phone Boulevard 7589
DR.J.RUSSEU
Šaradomis Ir Nedlllomls pagal si,iartj|
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas
REZIDENCIJA
2515 WBBT 69th ST.
4140
Archer
Avenue
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun GYDYTOJAS Ir CHIKURGAS
6681 S. Oalifornia Avė.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141
Vai.: 8—4 Ir 7—3 vai. vakar*
X—SPINDULES I
čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
Pritaikyme akinių dėl viso
Valandos:
3051 Wcst 43rd Str.
TclefoMa RKPMblIo 7888
Bes. 2136 W. B4th St.
(Prie Archer Ąye. netoli Kedzfn) kių akių. Ekspertas tyrimo a2-4
popiet;
nuo
6-8
vakarais
Tel.
OANal
0408
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 1935 m. Valando«: nuo 1 Iki 8 vai. vakaro kių ir pritaikymo akinių.
Heredomls Ir nedaliomis parai
Tel. Ofiso BOLLevard MIS—14
sutarti
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
Rcs. VICtory 3348
OftHo: Tci. LAFayette 4017
/r
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
H«a.< Tji- HHMlouk SSM
z/
riaus kaina 25c visur, kaip .Amerikoje, taip ir Ofiso Tel.: LAFayctte 3850
Ręs. Tel.: VIRrinla 0669
4157 ARCHER AVENUE
vai. nuo I-S; nno 4:84-8:88
T«L VIRgUUa 8886
Lietuvoje.
DR. A. G. RAKAUSKAS Ofiso 756
Ofiso vaL: 8—4 Ir 4—B p. m.
W. 85th SttMt
NadlUomla pagal sutarti
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
DENTISTA8
4142 ARCHER AVĖ.
O A 8
X - R A Y
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
4113 ARCHER AVESLE
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
Ofiso
valandos: 1-4 Ir t-l vai. vak.
OPTOMETRISTA8
Kampas Franclaco Aro.
KeaidencijM Ofisas: #058 W. 8#tb St
Į1801 S. ASHLAND AVENUE
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai
Valandos: 10-12 ir l-l vai. vak.
- ■"
. iiu.i. ■
flatt
Bldg.,
karnp.
18
st.
Šaradomis Ir Nedhlioinis pagal sutarti
Office Phone
Res. Phone
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų E.\(ilx-woo<l
2 aukštas
OFISAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Tltlanglc 0014
8811
4729
So.
Ashland
Avė.
Pastebėkit
mano
iškabas
jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostu4631 SO. ASHLAND AVĖ.
8 lubos
Valandos nuo 9:30 ryto iki
Tel. YAK.ls 0004
CHICAGO, ILL.
meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kai
DBNTISTA8
0FI8O VAI^ANDOS:
Rez.:
Tel. FLAza 3400
12
v.
Popiet
nuo
1:30
iki
8:00
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Nno 10 Iki 13 vai. ryte. nuo 3 Iki 4
1448 KO. 48<b CT . CICERO. 1LLValandos:
vai.
vakaro.
Nedaliomis
nėra
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:80 vai.
nuoja $6.00; pusei metų $3.50; trims menesiams
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—I vai.
7850 So. Halsted Street
Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-8 v. v. Į
vakaro. Nedėllomls nuo 16 Iki 13
skirtų
valandų.
Boom
8.
8147
KO.
1IALHTED
ST.,
CHICAGO
Ne»ėl4ic4xiAiR nuo X0 UU 13 diauąl
•
ROOM 810
valandai diena
$2.00; 1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.
Phq»* Qan»J n523
Pan*d Serad |r bubat 1—9 vai,
V»!.: 2-4 U 7-9 vgj. vakaro

DR, S. Gims

DR. F. G. WINSKUN AS

DR. A. RAČKUS

25 METŲ PRITYRIMO

DR. A. J. DERTASH

N, T. DUNDULIS

DR. V. E. SIEDLINSKIS

DR. JOHN SMETANA

DR, CHARLES SE6AL

DR. A. R. McGRADIE

-• -

“-

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR, MAURICE KAHN

■
I
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MARIANAPOLIO ŽINIOS

Parapijos bazaras

kiškas, bet apsirikta, Geram
lošimui reikia išsilavinimo.
Vienas geresniųjų “Ping —
Pong” žaidikų yra Pranas Ba
lčiūnas iš Chicago.
Tuoj bus suruošta rungi y
nes, tat pamatysime, kurio
miesto atstovas bus čempijonas.

VIETINĖS ŽINIOS

Pranešimai

; no mėn., 7:30 valandų vakar*)
Chicagos Lietuvių Aud'lorijcj

Mūsų parapijos bazaras kuo
BRIDGEPORT. - D. L. K
tvarkingiausiai ėjo visų laikų
(Tęsinys nuo 4 pusi.)
Vytauto draugija laikys prieš
. Komp. A. S. Pocius kitam
ir buvo pelningus. Garbė ir
vo sužinoti, jog spaudos dide
LABDARIŲ
KUOPOS
metinį susiiiukuiių antradie
'antradieniui pakvietė pas sa
padėka tiems, kurie taip He
lis mylėtojas bei platintojas
VAKARAS
nyje, gruodžio la d.. 7:30 vaL
ve į tokius pat iškilmes, į 40
liai darbavosi kiekvienų voką- i
kun. J. Vaškevičius paskirtas
vakare, Chicagos Lietuvių Au
vai. atlaidus Hv. Jurgio bužįų. Klebonas tuip pat dėkoja
kolegijos vyriausybės šios se
Lalnl. Sa gos 3 kp. valdyba ditorijos svetainėj.
Syluk
Gruodžio 11 <1., pasibaigus b y vi oje
visiems už paramų ir pasalai kcijos globėjam. Iš sporto ra
ir gerb. kun. JI.
Vaičūna? Susirinkimus svarbus, uu4
40 valam!u atlaidams šv. Anportų paaiškėjo, jog spaudos Jo Ekscelencija Kolegijoj buvimų.
gailėdamies vargšų, kiek galė renkama valdyba sekantieiug
Bazare didžiausių laimę tu tano paiap. bažnyčioje A. Mosekcija yra užsimojusi šįmet
dami šelpia ir nenuilstančiai metams, taipgi yra ir Kitokių
J. E. vyskupas T. Matulio rėjo Jonas Kairys, bet jisai ndeika pakvietė visus vargoįvesti krepšiasviediio (basket- nis vėl grįžo kolegijon tęsti
darbuojas, kad nors kiek juos svarbių reikalų, kuliuos tur»
suvo laimę — radio ir kalu-! nininkus pas save ir širdingai
ball) lošimų.
apdovanojus'' Kalėdoms.
sime apsvarstyti. Pasilikę 8a
savo įdomias paskaitas. Visi
— dovanojo Sv. Vardo vaišino.
Nutarta suruošti kalėdinį studentai jau buvo išsiilgę tų dvaugjjo« nariams. Ačiū jam.
Tuo
liksiu
rengiama
vaka

mokesčiais nariai, būtinai prn
Pp. Mondeikai yra gerai ži
MAltŲUETTE PARK. —
programėlį. Išrinktas komite gražių paskaitų ir paties J. Eras
23
d.
gruodžio,
parapijos
!
šomi
užsimokėti, P. K., rast.
nomi ne tik Cicero, bet ir vi Michael ,J. Plynu, County
tas.
kscelencijos, kurį studentai pa '
3V4rfUl
svetainėj. Bus gražus vaidini
soj Chicagoj, kaipo draugiš Clerk, duoda 13 wardo suvar
Dramos sekcija buvo forma milo, kaip tikrų tėvų.
I- Šiomis dienomis Waterburyj
kumų mylinti žmonės. Todėl gusioms žmonėms 750 “Christ mas. Pelnas eis vargšų nau
liai įkurta ir nutarta tuoj po
Sveikinimai
pir.n^ kart,, lankėsi dvi vieš-Į pas juos' ir vargonininkai ir mas Baskets“ ir tiek pat dra- dai. Del Dievo ir artimo mei
plenumo turėti pirmų sekcijos
Kalėdų proga, sveikinu vi- n‘OS ~~ seserys: Sv. Kryžiaus jų žmonos myli suvažiuoti skai bužių vaikučiams nuo 2 iki 14 lės visi lietuviai-vės kviečia
susirinkimų. Plenumas šiai sus šių žinių skaitytojus, vi- '*n°n^nes buvusi vedėja kaži-i tlingai, bile tik yra kokia nors-J metų. Tokia dovana siekia tū- mi atsilankyti ir gausiai pa
naujai sekcijai davė teisę iš
, ••
- mierietė ir sesuo Josepli
ni-oea
katančius dolerių. Greičiausia, remti. Iš to valdyba sušelpi DAINUOS RADIO PIPIRAI
sus ,kolegijos
rėmėjus.
Nore1 Ma- pioga.
sirinkti pirmininkę.
vargšus, praneš jų penėjimų
Yra sakoma, “duok tai ir^ tuos tūkstančius jis turės pa
čiau visiems parašyti po ilgų rie, pranciškietė - mokytoja
ir adresus, kad ir patys galė Š’&rdie 7 vik'itlų vakare
, Dramos sekcijos pirmas
Šv. Petro ir Pauliaus lietuviu tau duos“. Taip daro Mondei dengti iš savo kišenės.
laiškų,
bet
laiko
nėr,
o
dar
susirinkimas
kvotimai. Visiems linksmų Šv. »-»kyk|o>, Elizabetbport, N. J kai: jie myli draugus, vaišina]
Toks žmogus vertas pagar- tumėt jiems suteikti nors ko •š stotu s \VG ES, pastango
vaišina
kių pagalbų.
mis l’eop’e:-, rakandų išdirbyPirmame dratnos sekcijos
Kalėdų ir laimingų Naujų Me J. Abi labai domėjosi musų juos, o gerus Dievulis atlygi-1 boa ir pasitikėjimo; vertas,
susirinkime stud. Julius Sta
parapijos įstaigomis ir Mai- na jiems: turi didelę parapijų kad lietuviai jį visokiais būTo ir aš, vargšas ligonis, stės kompanijos, bus reguliatų.
nkus išrinktas sekcijos pirmi
rianapolio lietuvių kolegija. Į ir geražirdį klebonų gerb. kun.! dais paremtų; jis už tai atsi sutinusiom kojom, negalėda rėš antradienio nulio progra
J ūsų korespondentas,
ninku. Viėe pirm. išrinktas A.
mokės.
II. Vaičūnų.
mas pavaikščiot, daktariškai mas. Dainuos radio Pipirui
Antanas Bambalas
Bambalas ir rast. A. Drangi
I Mondeikai augina dvi
Gaila kad mes neturėjome pagalbai ir gyvybės palaiky (kvartetas ir duetas), vadu«e
;ranis. į garbės pirmininkus pa
i v.
, , .
&*““ '*’* «■“ i prįeg keliolikų metų. Lietuviai mui nuoširdžiai prašau, visu vaujami A. Giedraičio. Kal
;
zias
dukreles.
Jos
savo rimtu- ,
.
,
, , .
bės Dr. Kliauga. Bus patiek
kviestas mokytojas Jonas Pi, . . _ , . , . . I butų jau buvę ant, kaip sa lietuvių. Pasigailėkite.
BALT1MORE; Md. — Ba! lini ir maloniu
bildu
lenkia
ki.
,,
*
,,,
lipaūskas. Toliau ėjo svarsty
' kom, “easv street .
J. Lapinskas, 1417 S. 49 Ct. ta įdomių žinių bei patarimų
timote
mieste
apskaitliuojama
tas
mergaites
to
amžio.
Yyremai apie ruošiamų veikalų.
Cicero. III. apie kalėdinių dovanų pirki
Darbas yra broliškas visam
----------šeši
tūkstančiai
lietuvių,
gi
'
snioji
turi
talentų
prie
niuzimų ir 'taip t du.n Nepamirškit
Kadangi veikalui suruošti rei
\VATERBCHY,
CONN.
—
pabaigoje
lapkričio
mėn.
siu
j-os
ir
jau
dabar
gražiai
ska13
\vardui.
Charles P. Kai
pasiklausyt'.
7*sp. Axx
kalinga pajėgos, daug laiko ir
Studentų
S
kuopa
turėjo
svametų
atvyko
pp.
Čižauskai.
nibina
piano,
už
metų,
kitų
ga

pašvęsta, tat nutarta darbų
SAUJA VALDYBA
pasidalinti. Išrinkta komisi rbų mėnesinį susirinkimų. Su-, ta» dabar jau yra šešį tūks-. k,s dalyvauti kartu su tėvu
PLATINI'TE “DRAUGĄ"
sirinko gražus būrelis narių tančiai ir du. Prieš 12 metų koncertuose, nes ir tėvas turi
jos: maršruto; progrmno, gar
Matyti, kad studentai nori ir muz. Čižauskas čia vargonini- • gerų balsų,
BIUDGEPOitT - Draugi
tinimo.
šįmet, kaip ir pernai, veikti nkavo. Baltimorės lietuviai ne
Gražius linkėjimus Mondei- ja Saldžiausios Širdies Vieš
Naujas rekreacijos žaidimas ir sporto srityje. Pasižadėta tik jų neužmiršo, bet išsiilgo. kailis siūlėjo Cbieagos Varg paties Jėzaus priešnietiniams
Studentai randa šiuo laika remti ateinantį minstrel show, Tat, kaip tik Čižauskas užė- Provincijos pirm. V. Daukša, susirinkime, 4 d. gruodžįo iš
daiig Įdomumo naujame ždidi-l kuris bus vasario G d. su šo mė varg. vietų šv. Alfonso ba-' komp. A. S. Pocius, S. Rakau- rinko sekančių valdybų: pinu.
......
’OrT
IMtrMial ank*»»—nSraminki*
me “Ping - Pong“. Manyta kiaiS; grieš Brinkamn’s orke- žnyčioj, lietuvių jaunimas bū-! bkas, A. Glemža, Varg. Sųjun-j J. Bubnis^ 3247 S. Union Avė.,
Ir Uraliiuunio
išpradžių, kad žaidimas vai- stra. Visi paėmė po tuzinų, ar riais subruzdo rašytis prie i gos pirm. J. Brazaitis, kuris; vice pirm. -— J. Urba, nutariDidžiausia pnmluklų dlrbtuvž
daugiau tikietų, pardavimui. i choro. Jau yra arti šimtas cho' savo'kalboje gyrė Chicagos m ų rašt. — F. Bakutis, 2G03
Chlcaųoj
--------- o
Susirinkime turėjo kalliėti r<> narių, kurie giedos Kalėdų vargonininkų draugiškų gyve-1 W. G9th St., kas. — J. Bijankuvlrš 60 metų prityrimo
du studentai, liet kadangi nei naktį per piemenėlių šv. Mi- nimų ir abejoja, ar kur kitur' skas, finansų‘ra-1. —- J. Ado 1
p -’
>V
—---- o--------vienas tų nepasirodė, tat ati- šias pritariant didžiulei sim- taip vargonininkai yra pamylė' maitis, 843 W. 33rd PI., iždu
Pirkite tiesiai Iš dirbtinės ir
A|A
taupykite pinigus
glob. — J. Dimšo i r T. Ale
dėta kitam susirinkimui. Po fonijos orkestrai.
J. B. ję orgnnizatyvį darbų.
------ o-----PfiTRONĖLŽ
Mea atlikome darbą daugeliui iym
! susirinkimo visi ėjo bovlyti.
A. Mondeika reiškė dėkin liūnas, maršalka — J. Janunių Chicagos Lietuvių.
BURNEITlENt
šauskis,
knygius
—
A.
Vilkis
Smagu pažymėti, kad susi
gumo
visiems
dalyvavusiems
ĮDOMŪS judamieji
(Pa tėvais fcinkaitė)
Dr-jos susirinkimai laikomi
rinkime dalyvavo ir profesijoPAVEIKSLAI!
už gražų giedojimų ir A. Po
Pamatykite
Milė gruodžio 17 d.. 1934
kas
pirmų antradienį kiekvie
i aulų, arba alinimai, kaip dr.
ciui už vargonų grojimų.
8:30 vai. ryto. «hi|aukusi pusės
anu'laus. Kilo iš Tauragės aps
aru Grand Avo.
Aukštakulnis, adv. Balanda, ŠVČ. PANELĖS
kričio, Batakių parap., Puftlaukių kaimo. Amerikoje išgyveno
Juozas Dubauskas, A. Petrau
28 metus.
Telefonas SEEIey 6103
APSIREIŠKI
Paliko
dideliame nullūdi'.nc
skaitė ir kiti.
ROSELLI BROTHERS, INC.,

VARGONININKŲ PUOTA
PAS MONDtIKUS

FLYNNO DOVANA VAR
GŠŲ VAIKAMS

RADIO

STUDENTŲ SUSIRIN
KIMAS

ŠEŠI TŪKSTANČIAI IR DU

GARSINKITĖS
"DRAUGE"

VENETIAN MONUMENT CO, INC.

527 N. WESTERN AVĖ.

mylimą vyrų Pranciškų, du «ūnus: Vaclovų Ir Edward, pus
seserę Onų Kasm&usklenę
Ir
pusbrolius ir gimines; o Lietu
voj du brolius Juozapų ir Do
mininkų ir seserj Eleną i’r gi
mines.
Kūnas pašarvotas 66X0
So.
Talman Avė. Laidotuvės Įvyks
ketvirtadienį, gruodžio 20 d., 1?
namų 8 vai. bus atlydėta į
Gimimo I’anelės Hv. Marijos pa
rapijos bažnyčių, kurioj Jvyke
gedelingos pamaldos už velio
nės sielų.- Po pamaldų bus nu
lydėtu j šv. Kazimiero kapines.
NuoSlrdžiai kviečiame visu*
gimines, draugus-ges ir pažysiamus-ntas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Vyras Simai Pbnststmo, Pusbroliai ir Giminės
laidotuvėms patarnaeja graborlus J. F. Eudeikis. Telefo
nas YAltds 1.741.

Lietuvių kalbos k lesa vėl
visu smarkumu prasidėjo. Per
bazarų buvo pertraukta. Bet
dabar vėl viskas eis kaip pa
prastai. Tat kviečiame visus
studentus ir studentes ir ki
tus, nežiūrint ar jie studentai,
ar ne, lankyti lietuvių kalbos
' klesas kas penktadienio vaka
rų, 7 vai. senoje mokykloje.
Keikia padėkoti studentams
ir studentėms, kurie gražiui
j.-asidarbavo parapijos buzare.

ANTAKIS MA2ENI3

Persiskyrė sa šiuo pasauliu gruodžio 15 d. 4 vai. po
pietų 1934 m., sulaukęs pusės amžiaus; gimęs Kauno
rėdyboj, Panevėžio apskr., Velykių purap., Mužcnių
kaime. Amerikoj išgyveno 25 metus. Paliko dideliutne nuliūdime moterį Veronikų, dukterį Genovaitę 4
metų, 3 brolius Tadų, l’etrų ir Povilų Maženius ir
brolienę pusseserę Stepanijų Kasarckienę ir gimines.
D Lietuvoj brolį Juozapų ir gimines. Kūnas pašar
votas randas! 3857 S. Kėdzic Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 19 ii., 8:30
vai. ryto iš namų į Nekalto Pras. Panelės Hv. parapi
jos bažnyčių, kurioje atšibus gedulingos pamaldos už
veliotiio sieli); o iš ten btis nulydėtas į Hv. Kazimiero
kapines.
Visi u. a. Antano Maženio giminės, draugai ir jhxžystnnn esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir ntsjsveikinimų.
Nuliūdę liekame: Moteris, Broliai, Brolienės ir Oimlnfs.

Laidotuvėms pat a niauja grabtftius Laehavičiils ir
Sūuus. Telefonas Gana! -2515.

MO VIETĄ

Chicago, Illinois

PAMINKLŲ DIRBĖJAI

“-UURDĄ

SpcdallstAl LAkalline ir ISdlrbl-

Atėję į iiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Praneūzijos miestų
L1URDĄ, kur 1858 metais
6venč. Panelė apsireiškė Šv.
Bernadetai. Tenai suvažiuoja
iŠ viso pasaulio ligoniai nepa
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingų per
Svehč. Pahelės užtarymų išgy
dymų.
Be to dar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iŠ
Lietuvos,
Į 2) Dariaus ir Girėno išskri -1
dimo ir žuvimo vietų — Sol
dino miškų,
3) Pasaulinę Parodų (World?
Fair),
4) Komedijų, kur dalyvauja
Charlie Chaplin.
Paveikslus rodys A. PELDžIUS sekančiose vietose:
Nedėlioję, gruodžio 1G d.,

I par. salėje, Kingston, Pu.
Utarninke, Gruodžio-Dee. 18
! d., Kun. .J. Miliausko jair. sa; lf‘j‘‘> Wike3-Barre, Pa.
Nedėlioję, Gruodžio-Dee. 2o
d., par salėje, Luzerne, Pa.
Ketverge, Gruod.-Dec. 27 d.
į par. salėje, Dureya, Pa.
Pėtnyčioje, (J ruodžio-1 )ec.
I 28 d., Kun. J. Boll, par. šulėj,
Scranton, Pa.
Nedėlioja ir Panedėly Gruodžio-Dec. 30 ir 31 d., Kun. J.
Kuro par. salėje, Scranton, Pu.
įžanga 26c
Vaikams 10c.
Visur pradžia 7:00 vai. .vak.

Užsisakant šiuos judamuo
sius paveikslus reikia adresuo
ti: A. Peldžius, 7035 S. Fairfield avė., Chicago, UI.

Z

me visokių rOšhj pnmlnkiy ir gi*
bnamiij.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjais.

MOUNTCARMEL
KAPINĖSE
Vlenaa blokas | rytua nao
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PEMsųCOLA »O11
BELMONT 8485
Office: HILLHIDK MM
Vlncent ftonelli. aoer.

GRABORI Al *
Telefoną# TABds 1138

LACHAWICH
IR SONOS

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI GBABOBIAI

GRAB0EIU3
Turiu automobilius visokiem!
reikalams. Kaina prieinama.
2314 W. 23rd PU Chicago
3319 Lituanica Avennt
' Chicago, BĮ.
1439 S. 49th CL Cicero, HL

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite utganėdfntl
Trl. n<NBl SSlt arba 8518

TeL CICERO 588T

Tol. LAFayette 8578

J. Llulevlčius
Graboriua
ir
I ta įsam i Kito Jm

Patarnauja Ctik-a
goję Ir apylinkėje.

Visi Telefonai:

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

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

DMclė Ir graži
Koplyčia dykai
4093 Archer Are.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COUET
Cicero, Blinoia
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS

I.J. ZOLP
1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tei. BOi’levard BIOS—8418

Tel. Boulevard 4139

GRABORIU8 ir LAIDOTUVIŲ

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

Z

Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite•••

REPublic 8340

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS Ir BAL8UfUOTOJAB
Patarnavimas garas Ir nebrangus

718 West 18th Street
Telefonas MOHroe 8*71

J. F. BADŽIUS
Ina

5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime nųryžių su firma
tuo DA&iu vardai

LIETUVIŲ ORABORIU8
Palaidoja už JIS.00 Ir aukščtao
Moderniška koplyčia dykai
U* W. 18th 8L Tel. OAKat 811«

n

PKXgGX S

KALĖDINIEMS SVEIKINIMAMS: velį apleidžia. Atydžiai seka• me jos gyvenimą Karmelieeių
PASKIRTI AGENTAI
vienuolyne. Džiaugiamės jos
“Draugo” Kalėdiniam numeriui, kuris išeis
pirmadienį, gruodžio 24 d., žymiai padidintas,
paskirti kiekvienai kolonijai agentai parinkti tam

rys narių. Susirinkimą vedė
pirm. P. čižauskas.
Pirmiausiai išklausyta SL
nuoširdumu seselėms, matome BKA Chicagos apskrities ra
jos padarytus pasiaukojimus; 'portas, kurį patiekė P. Čižauklausome jos raštų. Pagalios skas, pranešdamas, kad apsjos mirčiai atėjus kartu lmdi-1 kritys stropiai ruošiasi pamiine su karmelieeių seselėmis, i nėt savo dvidešimts metų gyMatant jos apsireiškimo vai::-1 ynvimo sukaktį,
dą, savo širdyje prašome jos
l. Sakalas pranešė, kad be
tą dangiškų rožių, kurias ji ndras kuopos ir M. S. 55 kp.
teikia.
vakaras Įvyks sausio 27 d^
Vaidintojai gražiai vaidin >. parapijos svetainėj. Bus atlo
Aniceta Šturrnaitė, kuri lošė šta smagi komedija “Trys my
ftv. Teresės rolę, gražiai atli limos”.
ko savo dali. Ypač publikai
Valdybon ateinantiems me
patiko giesmės. .1. Daniūnaitė tams išrinkta: pirm. senasis
savo rolę, kaipo motina Ag- P. čižauskas, v. pirm. senasis
nietė, irgi gerai atliko. Vaidi-j a. Radzevičius, nut.* rašt. nau
no, kaip tikra vienuolijos vir- ja M. Brazauskaitė, fin. rast.
šininkė. A. Varaniutė, kuriįn&ujas I. Sakalas, ižd. senasi.užėmė Sesers ('dinos rolę, Į
Balčiūnas, iždo glob. J. Pegražiai ėjo sesers mokytojos traitis, P. Fabijonaitis, orgapareigas.
Kiti vaidintojai1 nizatorium P. Čižauskas. Atirgi gražiai vaidino. Gražus stovai į apskritį — P. Čižau
buvo ir paįvairinimas.
skas, I. Sakalas, P. Fabijonai
įVeikalas publikai patiko. tis, koresp. M. Brazauskaitė.
.Jame buvo atvaizduojama tik
Pirmininkas džiaugėsi narių
ra Advento dvasia. Šiais mo pasidarbavimu šiais metais ii
derniškais laikais kaip tik to ragino kad ir ant toliau nenn-

leidiniui sveikinimų.
Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo svei
kinimų priduoti skirtam agentui arba tiesiog pa
siųsti į “Draugų”. Šio numerio bus ekstra daug
kopijų spausdinama. Ratos pagarsinimų ir svei
kinimų pasilieka tos pačios.
Kolonijų agentai sekantieji:
Marquette Park - S. Staniulis
,
Brighton Park - P. Gubista
Aštuoniolikta - P. Varakulis
Town of Lake - L. Labanauskas
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas
North Side - A. Bacevičius
Bridgeport - A. Gilienė
West Side - Br. Vladas Cibulskis
Roseland - M. Pavilonis
West Pullman - K. Raila
South Chicago - K. Gaubis
kių veikalų reikia publikai pa (leistų rankų.
Cicero - V. Šemetulskis
TJaręs. |
tiekti.
M. Brazauskaitė, koresp
Melrose Park - O. Švilpauskiene
Labdarių 7 kuopos prieš
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas
pietinis susirinkimas įvyko
ir L. Labanauskas

DĖMTSIO

gruodžio 18 d., 8 vai. vakare,
parapijos salėj. Prašome visų
narių dalyvauti šiame sus-me.
nes bus ' renkama valdyba a
teinantiems metams. Valdyte

nrss

BOK PROTAUJANCJU KATU!
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Būčio
moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’

Antradienis, gruodžio 18, 1934

Ką tik išėjo iš spaudos
“Pašaukimas j Dvasinį
Luomų”
Parašė ir išleido
Kun. Pr. J. Vaitukaitis

| Knyga 95 puslapių įtalpos
'ir gražiai iliustruota šventųjų
.Tose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti paveikslais Tvirtais popien
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš niais viršeliais tik 25 centai,
talu Sudėiime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.
vienų imant, dar reikia pride'4
KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.
už persiuntimų 5c.; o gražiau
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. audeklo viršeliais 50 centų
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
‘ o r a no v”
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
2334 So. Oakley Avė..
KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS.
Arną pas patį Autorių
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo8801 Saginaw Avė.,
dėm*. Prieš atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
ir .Tonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
Uždengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
Atsiminimai iš 1905 — I9H
KAT 4LIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
pergvventų laikų
Turlys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
Sumuš. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios doI dalis pusi. 95
var.vS. Nuodėmės prieš Šv. Dvasią. Bažnyčios esmė. ypa
II dalis pusi. 192
tybe ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
UŽ ABIDVI DALIS 25t.
Sakiamentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
Prisiuntimui 5c.
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
“DRAUGAS” PU3. CO..
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
2334 So. Oaklev Avė.,
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
Chicago, lit
rais $1.35.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

Praeities Pabyrės

čia nupiešk
Gerti. “Draugo” administracijai:
Siunčiu > . ............. už kuriuos atsiųskite man Vyskupo Būčio knygas
“KATALIKŲ TIKYBA”.
I tomą
TIKIIT. Kaina $1.00; apdaryta >1.S5
II tomą — jezUS KRISTUS. Kaina vi.50; apdaryta >1.90
III tomą — ŠV. DVASIA. Kaina >1.00; apdaryta >1.35.
Irhr ’
Siunčiu >2.R0. kad ataiusiumėta be aptaisu.
Siunčiu >3.65, kad ntsiustumėte audeklo apdarais visas tris vyskupo
Būčio knygas “KATALIKŲ TIKYBA”.

REKORDAI PRITAI
KINTI DĖL KALĖDŲ
ŠVENČIŲ

WEST SIDE. — Buvo pa
skelbta, kad gruodžio 19 d.
Aušros Vartų parap. salėj ĮKaina po 50 centų kiek
vyks įdomios dr. S. Šlakienės,
vienas
K. Račkienės ir S. Sakalienės
Perkant
6 rekordus sy-j
Vardas, Pavardė ...................................................................................
paskaitos.
Kadangi laikas
k‘u, kaina $2.00
Adresas ................................................................................. Street
ir lietuvius pastatė pirmoje ir
Prisiuntimas ekstra
(prieš šventes) nepatogus, pa
garbingoje vietoje.
16024—Kūtelė ir Gloria. Kun j
skaitų rengėjos praneša, kad
Chicago Daily Ne\vs apie
S. J. Strickus
ARKIVYSKUPAS
JURGI*
AValteris
Juška,
6837
South
tos įdomios paskaitos atide' 16025—O Tu Palaiminta Ka-į
lietuvaičių pasirodymą taip damos iki po Nauji) Metų. Maplevood nv., kreipės į po MATULEVIČIUS. Labiau n
lėdij Naktis ir Ateikite Čin j
Ištikimieji.
parašė.:
liciją prašydamas surasti >o labiaiyauga pasitikėjimas šiu«
: 16626—O ištikimoji Pusi?
Diena bus vėliau paskelbta.
ir Šventoji Iškilmingoji Na-^
jaunų 21 m. amžiaus žmoni. - šventu vyru, mūsų mylimu tau
“From the Litliuanian - AFOTOGRAFAS
Praėjusį šeštadienį Chicago
ktis.
Atsidarė
nuosavą,
mo

kuri dingo gruodžio 7 <1. Jis itiečiu- Nebetoli gal ir tie lai demišką Rt’idio su Holmerican
section
of
the
carni’ 16050—-Kalėdt)
Pasveikinimas j
Daily News turėjo surengęs
IŠ S. L. R. K. A. 100 KP.
ir Ei, Kalėdos. Ona Biežis]
ywood Šviesomis.
buvo
vedę
prieš
vienus
metus.
'
<a
i,
ka<la
Die^hš
leis
jį
išvys
tautų kamivalų didžiuliam Į' a‘ ^ody came one of the most
ir S. Čerienč
420 WEST «2vd RT.
VEIKLOS
į
16051
—Kai Jau Kristus Gi
ti
šventuoju
paskelbtą.
Englewood
5840
—
5883
Dingusių Juškienę paskuti
Chicago Stadium. Programoj ‘ bamiing and ddighttul oi all
mė ir Šventa Naktis. Jonas,
Būtėnas, Baritonas
Ketvirtadienį, gruod. 13 d., nį sykį tų dienųmatė jos \ Kiekvienam įdomu pažimi
dalyvavo 21 tautos atstovai ir the dancing groups. Some for16109—Tyliąją Naktį ir Ra-,
mi
Naktis.
Trubadoriij
gana daug radijo ir teatrų ar ty pretty, smiling, singing įvyko SLRKA 100 kuopos draugai, kuomet ji,po darbo 'garbingo Vilniaus vyskup*
Kvartetas
girta
captivated
every
beari
i
priešmetinis
susirinkimas,
ku,'Arir.oLr
and
Co.
dirbtuvėje,
gyvenimas,
jj
sužinosime
v
tistų. Programa tęsėsi virš tri
; 16110—Šventoji Naktis pirma!
neseniai išėjusios knygos.
ir antra dalis. Trubadorių,
in
the
audience
with
their
twc
1
I
riame
dalyvavo
skaitlingas
bū
važiavo
namo.
Lietuvis
Advokatas
jų valandų. Bet ji nebuvo nuo
Kvartetas
16140—Pulkim Ant Kelių n;
“DRAUGO” KNYGYNE
2201 W. Cermak Road
bodi, nes įvairi ir marga. Bu dance nnmbers — dances tlial
Rveika-s Jėr.au Mažiausias.
4334 So. Onkleu 4’ t. ('kicitgo,/b
(West 22nd St.)
Jonas Būtėnas.
vo tuntų, kurios silpnokai pa- brought the program up to its
[16173—Vakar Vakarėli ir Či-į
(Metropolitan 8tate Bank Name)
•sirodė. Bet buvo ir gražiai sa grand elosing in wliicli the
gonai. Budriko Radio Orkes-Į
Valandos Kasdien nuo > Iki I
group
blended
into
te
multit ra.
Panedėllo.
Seredoa
ir
Pėtnyčloe
vo dalį išpildžiusių. Vengrai
vakarais 6 iki 9
[16269—Ankso Miglos ir Mei-J
colorcd
backgiouii-.:
tliat
inTelefonas CANal 1175
[lės Tn Mums Nedainuok. S
imponavo savo kostiumų mar
Pauras ir Giraitis
Namai:
6459
S.
Rockwell
St.
cluded
the
red
and
yellow
and
gumu; jugoslavai, lenkai, ita
[16192—“Ėjo Mikas” ir Tra-[
PINIGAI DEL BIZNIO
Telefonas REPnbltc MOO
uk. SimniŠki, Polkos. Dirvc-j
lai — šokiais; čekoslovakai — green of Lithuania, tlie flags
lis ir Jo Orkestrą
[16293—Ar Aš Ne Jauna ir
gimnastika; velšiai, norvegai of all the nations, antį the red, i
KOMERCINES PASKOLAS
Crane Coal Co.
Tekėk Dukra l’ž Čigono. K.j
ir suomiai vyrų chorais. Ta wliite and Line of America.’
Menkeliuniutė ir Knzcineknj
5332 So. Long Avė.
IHIODAME ĮSTAIGOMS
126022
—Sveikas Jėzau Gimasisj
Chlcato, 111.
čiau mūsų Šv. Kazimiero Air Linksma Giesmę Mes Už-J
TBu. RKPUBVIfl 84OV
lOAIIAN'ITES JV HEKOIIIM
trauksim. Kvartetas.
kademijos šokėjos visus suki
[2602.3'—Gul Šiandieną ir At
rto. Jos ir šoko ir dainavo ka
siskubino Bctlėjun. Mišrus'
HALSTED EICHANGE
Kvartetas.
rtu. Gausingą publiką jos su
[26105—Tyliąją Naktį ir An
NATIONAL
BANK
gelai Gied Danguje. P. Pet
žavėjo. Ne be reikalo joms te
Katrie perkate anglis
II
raitis. Baritonas
draiverlų, atųakite Juos
J
f26048— Varguolis ir Kad Galė
ko garbė lyg kokį vainiką ant
Halstcd SL ir 19th PI.
Žmonės, kurie* interesuojasi
CRANE COAL CO. Gausite
čiau. Liuda S'paviėiutė
Narys FKIIERAL
visos programos uždėti. Joms gražiais vaidinimais, susirin
r26074—Pas Malūnėli ir Ant
geresnes anąlla ui mažiau
INSURANCE KORPORACIJOS
Kiemelio. Polkos
pinikų.
teko programų užbaigti ir iš ko Aušros Vartų parapijos sa
126080—Godelės ir Urėdas, K.J
J. Krančiunas ir A. Vana
eiti tuoj po garsiosios operos lėn pamatyti vieno iš gražiau
gaitis
į26086—Nauja Polka ir Bučy
artistės Mc( ormick, kuri gra-‘fij0 į,, pamokinančio vaidini
kio Valcąs. OKEH Tarptau-j
INSURANCE
PERKAM
ai padainavo arijų iš operos • rilo. Xe tik kad šis veikalas
tino Orkestrą
Į 26092—Prirodino Reni Žmo
Madaine Buttertly *.
(savaime gražus, l>et ir tinkaLIETUVIU
nės ir Ant Mariu Krantelio-]
NOTARY
Jonas Būtėnas, Baritonas.
Akademikės žavėjančiai So- W Advento laikui. Toks vei
į?6094—Ganėm Aveles ir Oi,
KUS
BONUS
PUBLIC
Įčia-čia. Marė Rtrumskia ir P,į
ko šiuos tautiškus šokius:[ balas žmonių Širdis sujaudiPetraitis.
“Du broliukai”, “Kunkuliudvasių pakelia, parodo,
[26102—Karės Laiku Polka irt
REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS f LIETUVĄ
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