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ĮMONININKAI KOVOJA
PRIEŠ NRA
Nori grąžinti senąją tvarką
ir privilegijas
AYASIIINGTON, gr. 20. AVhite Sulphur Springs, \V.
A a., suvažiavę žymiausieji
pramonininkai ir įmonininkai pagamino nuosavų, gero
vės grąžinimui programą, ku
ri bus įduota vyriausybei ir
kongreso vadams. O ta pro
grama, tai grįžimas prie se
novės tvarkos, taip kad pra
monininkams ir įiuonininkams
iŠ naujo būtų grąžintas privi
legiriuotas veikimą?? krašto
pramonėje ir visame versle.

Suvažiavusieji griežtai nusi
stato prieš šiandieninį NRA.
Pripažįsta, kad NRA gali
būt prailgintas dar vieneriems metams, liet tik įvedus
jame nuodugnius pataisymus
ir pakeitimus.
Jie reikalauja, kad krašto
vyriausybė iš naujo grįžtu
sau priklausančion sferon ir
neišeiti] iš jos ribą, kad ji
daugiau žiūrėtų nuosavų funk
ei jų ir nesikištų į pramonės
ir verslo reikalus, kad išsiža
dėtų įvairių soeialistiškų teo
rijų, kad nevaržytų transportacijos sistemų, kad nekeltų
kompeticijos privačiai įmo
nei, nesirūpintų darbininkais
ir darbo sąlygomis ir suba
lansuotų valstybės pajamų ir
išlaidų sąmatą.

Žodžiu, krašto pramoninin
kai nori, kad jiemą būtų grą
žinta senovės laisvė, kadangi
šiandien jiems suvaržytas ir
pelnas ir visokis kitas veiki
mas. Jie nenori įsisąmoninti,
kad jų tos pastangos yra tu5čios.

18 VOKIEČIŲ ŽUVO
DIRBTUVĖJE
VIENA, Austrija, gr. 20.
— Gauta žinia, kad arti Ber
lyno vienoj kemikalijų dirb
tuvėje žuvo 18 darbininkų.
Jie užsinuodijo nuodingomis
dujomis, kurios staiga pradė
jo sunktis iš prakiurusio ku
bilo. 47 darbininkai vos iš
gelbėta.
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JIEMS VISKAS MIRĖ DEKANAS DAR DAUGIAU
“REVLIUCIJA” MflLIUKEVICHJS
SNIEGO
TUO BŪDU NORI UŽ- į

VELIONIS YRA DAUG
KENTĖJĘS NUO
LENKININKŲ

TIKRAI ŠVENTOS KALĖ
DOS BUS BALTOS

Telefonas: Canal 7790

METAI-VOL. XVIII

DALIUOS FOLKLORINĖ PARODA
PARYŽIUJE 1935 M.

KAUNAS (per paštą). —
Lietuvos iniciatyva, garsus,
P1EDRAS NEGRAS, Mek-1
iš pagrindų atnaujintas TroiVakar popiet gerokai pu
cadero etnografinis muziejus,
sika, gr. 20. — Militariniai nu, •VILNIUS (per paštą). —'snigo Chicagoj, tačiau nesuKAUNAS. — Šiemet suėjo Paryžiuje, vienas iš didžiau
toritetai areštavo politiką Jo Sekinadienį, gruodžio 2 d.,['trukdytas trafikas. Numatose Maria Mendoza, kurio pa apie 10-tą vai. staiga mirė ma, kad ir šiandien gali dar 70 metų nuo paskutinio suki sių folklorinių muziejų pa
limo prieš carą Rusijoj. Kaip saulyje, nutarė atidaryti sa
žiūros į krašto tvarką nesu Valkinykų dekanas kun. Kle snigti.
Vadinasi, Kalėdas turėsime žinoma, tame sukilime daly vo Europos skyrių didele Bal
SHELBYVILLE, Tenn., gr. derinamos su vyriausybės pa mensas Maliukevičius. Valki20. — Įtūžusi baltųjų minia, žiūromis, Areštuotasis įtaria nykuose kun. Maliukevičius tikrai baltas, o tas retai įvyk vavo nemažai ir lietuvių. tijos folkloro paroda, kuri
Nors jie turėjo skirtingus prasidės 1935 m. gegužės m.
negalėdama nutverti ir lin mas buvęs besirengiąs pradė i klebonavo tik antrus metus. sta.
tikslus nuo lenkų dvarininką, ir tęsis iki spalių mėn., tai yčiuoti kaltinamą baltos mer- ti revoliuciją prieš vyriau Iki tol jis ilgus metus dekanu
bet lietuviai gana daug nu- ra didžiojo sezono j r didžiau
vo Trakuose. Daug skundų
gaiės užpuolime negrą, sude sybę.
kentėjo. 1864 m. Vilniaus ge- sio turistinio judėjimo metu.
gino vietos apskrities rotužę
Tai
paprastas Meksikos prieš jį buvo įvairūs lenkeliai
neral gubernatoriaus Murav
Parodoje dalyvaus Lietuva,
(eourthouse).
raudonųjų valdovų išsisukinę nusiuntę Vilniaus arkivysku
jovo
įsakymu
visoje
Lietuvo

Latvija ir Estija. Lietuvos
pui, kad būtinai jį iškeltų iš
Prieš tai ta pati minia puo j imas dėl katalikų persekioji
je
buvo
areštuojami
sukilėliai
skyriumi rūpinsis komisija,
Trakų, nes atvažiavusiųjų len
Išnaikinta organizuota pa
lė rūmus, kuriuose norėta teis mo. Kiekvienų jiems nepatinir
gabenami
į
Vilnių
arba
kuri sudaryta iš Čiurlionies
kų ekskursijų Trakuose jis degėjų gauja Chicagoj. Tai
ti tą negrą. Valstybės karei 1 karną katalikų veiklą jie nu
neglobodavęs, tuo tarpu lie padarė policija ir teismai. Kauną. Čia Kaune, dabartinė galerijos direktoriaus Galau
viai su kulkasvaidžių šaudy slopina kruvinuoju žygiu ir
tuviškoms ekskursijoms už- Jau 17 padegėjų pakliuvo Į Je ugniagesių gatvėje, buvo nės, V. D. universiteto meno
mu ir su durtuvais apgynė šaukia, kad tai “rengtasi rekorimo vieta. Keli šimtai Pa- istorijos docento Jurgio Bal
leisdavęs net savo patalpas. kalėjimus.
rūmus. Po to byla nutraukta voliucijon,” arba buvus “re
'įnevežio,
Šiaulių, Telšių, Kau trušaičio junjoro ir užsienių
Ši gauja buvo žinoma varDėl tos priežasties kun. dek.
voliucija.
”
Ir
vis
pakartoja

ir kalinys nežinia kur išsių
Maliukevičius buvo perkeltas du “milijono dolerių padegė- no ir kitų apylinkių valstie reikalų ministerijos spaudos
mos
tokios
pat
nesąmonės
stas.
Kas nori, gali pajuokti juos,Į i A alkinykų parapiją, Kur jis , jų gauja. Ji pelningai \ci- čių toje vietoje pakarta už da biuro viršininkės p-lės AvieRiaušininkai iš pagiežos su
bet jie jaučias galingaisiais. jlnliai gražiai sugyveno su pa- tesi padegimais, kad iskolek- lyvavimą sukilime. Dabar kau tėnaiitės.
degino rotužę, neįsisąmdninę,
'rapijieeiais.
tavus draudimus už sudegu- niškių grupė kelia sumanymą, iVisų trijų Baltijos valstykad jie patys save skriaudžia. Laiko pavergę visus.
|
>» ,- i
• ,sias parduotuves, arba kitas kad toje vietoje, kur buvo pa- (bių bendruoju delegatu prie
| Kun. Maliukevičius anais I, . .
.
..
Už tai turės užmokėti specia
kokias įmones. Šių pastarųjų karti 1863-1864 sukilėliai, bū- i Trocadero muziejaus šios pa
'karo
laikais
daug
dirbo.
Nuliais mokesčiais.
rodos reikalu paskirtas doc.
savininkai samdė juos ir gau tų pastatytas paminklas.
kentėjusiems nuo karo šelpti
Baltrušaitis. Lietuvos skyrių
Gubernatoriaus
įsakymu
jos nariai visados siūlėsi “pa
komitete ir buvo išrinktas tG
LIETUVIO GYDYTOJO
globoja Prancūzijos pashiūtiprisiųsta daugiau kariuome
tarnauti” už nustatytą atly
komiteto valdybom Karo au
nys Lietuvai Ristelhueber ir
ATRADIMAI
nės, kad apsaugojus čia gy
ginimą.
MASKVA, gr. 20. — So droms praėjus ramiai gyveno
Lietuvos pasiuntinys Prancū
Vakar teismas nubaudė ka
venančius negrus
vietų vyriausybė prispausdino Trakuose, kur sutvarkė karo lėti du tos gaujos narius, M. Pastaruoju laiku Šiauliuo zijai Pr. Klimas.
galybes popierinių rublių (bn apgadintą bažnyčią ir para
•Goldbergą ir Saru NordenberĮse plačiai kalbama apie vietos
Paroda įvyks didžiosiose
maškų), tAip kad auksinio r ui) pijos trobesius. Jis labai rėmė
gą.
(gydytojo
Juoz.
Gintylos
atruTrocadero salėse. Bendrąją
lio infliacija jau negalėjo besimokančią jaunuomenę, ku |
'stą
būdą,
kuriuo
iki
šiol
priparodą
globos Lietuvos, Latrią šelpė materijaliai. Dėl to,,
būt daugiau mažinama.
I skaitoma prie sunkiai arba (vijos ir Estijos užsienių reikartais pasilikdavo visai be ,
Normaliai vienas aukso rub
NEW YORK, gr. 20. —
skaitiko. Trakuose labai gravisiškai neišgydonių ligų — kalų ministeriai, žymūs Pran
lis
yra
įvertinamas
52
centus.
Vienoj ligoninėj areštuotas
ziai sugyveno su parapijie-1
išias (sėdimojo nervo uždegi- cūzijos visuomenės veikėjai
Tačiau
popieriniai
rubliai
užKulnis salos generolas Alber
dabar visiškai išgydo- ir menininkai.
čiais ir visais miestelio gy AVASHINOTON, gr. 20. - ,mas),
į
\.
jga „ll(i |igonhi)
sieniuose
parduodami
už
3
to ITerrera. Kubos vyriausy
ventojais.
NRA direktorija nusprendė1 metus sirgusiu tl>ja |iga da.
bė nori, kad jis būti] jai iš centus ir tai niekas nenori
Šį rudenį Diržų apylinkėje
Valkinykų
parapija,
neteku
pirkti.
patraukti
tieson
visus
tuos
bar
trumpu
,
ajka
buv0
duotas.
labai siaučia difteritas. Bir
si šio nenuilstamo darbininko, darbdavius, kurie pašalina iš dv(a ,,
antkriMų
jk
;
Areštuotasis
kaltinamas,
žų gydytojai tuojau ėmėsi
Pačioje Rusijoje, kaip pakartu
neteko
ir
savo
užtarėjo,
<Iar)x>
darbininkus
už.
tai,
kad
nepflsteWta
.
Sis
i5io
priemonių gyventojus nuo tos
kad jis bendrai su buv. prezi- sirodo, neužtenka šios infliaci
dentu Macliado žudė žmones jos, kadangi daugelio fabrikų nes jis dažnai užstodavo bied jie iškelia aikštėn darbdavių dymo būdas nereikalauja jo ligos apsaugoti, supažindinda
nūs vietos žmonelius prieš išsisukinėjimus nuo NRA dar
ir už tai turi atsakyti.
darbininkai jau senai neap
kių vaisrtų, yra neskausmingas mi žmones kaip nuo difterito
įvairias svetimų gaivalų in bo sąlygų pildymo.
ir greitas. Savo ligonius jisai Į apsisaugoti
Gcn. Herrera yra pacientu mokami. Trūksta popierinių trigas.
Teismuose bus reikalauja- gydąs saviškų būdu ir tam i
ligoninėje. Paduotas polici pinigų. Vyriausybė tuo tarpu
ma, kad toki darbdaviai būtų I tikru jo paties sugalvotu apn-' 1019
1934 m. laikotarpybijo daugiau spausdinti ruK
jos priežiūrai.
baudžiami
kalėjimu,
arba
piratu.
Ukmergės
apskr. į vienkielių, kadangi jie nebetektų jo
mius buvo išdalyta 229 kai
nigiška bauda.
PAKVIESTAS SUDARYTI kios vertės.
LAPKRIČIO 19 D. RINKO mai, bendro ploto 57,558 ha,
KABINETĄ
•
--'
kas sudarė 6,205 ūkius. Liko
ATVIRUKAS KELIAVO
GRYBUS
Chicagos sanitarinio disskirstyti 681 km. su 72,609 ha.
BELGRADAS, gr. 20. -23 METUS
trikto boardo prezidentas R.
Naują serbų ministerių kabi
KURŠĖNAI. — Vienas gy
A. AVoodhull praneša, kad
Gudų Sovietų respublikos
KLAIPĖDA. — Šiomis die
netą sudaryti pakviestas Bo
ventojus lapkričio 19 d. savo
1935 metais šis distriktag pa
gulub Yevtevič, kurs T. Są nomis Klaipėdos pašto valdi
OPORTO, Portugalija, gr. sode pririnko literį gražių ru mokslo akademija pradėjo Jei
naudos 33 milijonus dolerių j
sti lietuviškai - gudiškai - ru
jungos taryboje asmeniškai ninkas, skirstydamas kores
20. — Vietos uoste kolidavo deninių aviečių. Kitas, tą pa
distrikto darbams.
sišką žodyną. Jau išėjo pirma
skundė Vengriją dėl kara pondenciją, laiškų tarpe pas
su prekybiniu laivu ir nusken čią dieną išėjo grybauti ir ra
tebėjo vieną gražintą atviru
liaus nužudymo.
do olandų keleivinis laivas do 37 gražius baravykus. Jų sis žodyno sąsiuvinis.
DENGTI PIKTUS DARBUS I

PAMINKLAS PAKARTIEMSSUKILĖL1AMS

MINIA SUDEGINO
ROTUŽĘ

DU PADEGĖJAI DAUGIAU
NUBAUSTI

BOLŠEVIKAMS TRUMPA
PINIGŲ

AREŠTUOTAS KUBOS
GENEROLAS

ką, kuris klaidžiojo 23 metus.
VISKAS GREITAI KITĖJA Jis 1911 metais buvo išsiųs
tas iš NidoR. Vienoje jo pusė
IŠIMTOS Iš PARDAVIMO
MOKESČIŲ
Vakar pranešta, kad žudi- je yra Nidos bažnyčios vaiz
Vyriausias Illinois teismas kas Dillingeris tikrai išsipir das, o antroje — kaž kokio
nusprendė, kad visos viešo-1 kęs iŠ Crown Point, Ind., ka advokato vokiškai rašytas at■ sakymas, savo pažįstamai į
sios naudos kompanijos yra • Įėjimo.
Šiandien gi apie šį įvykį' jos laišką. Atvirukas išsiųišimtos iš pardavimo mokes
abejojama,
Federaliniai agen [ stas 1911 m. rugpjūčio 29 d.
čių (occupational itaxes) įsta
tymo. Tuo būdu valstybė ne tai nuginčija, kad jie būtų
SUSPROGO AŠARINĖ
beteks apie 6 milijonų dol. susekę išsipirkimą.
BOMBA
pajamų per metus.

DARBDAVIAI BUS TRAUKIAMITIESON

33 MILIJONAI DOLERIŲ
DARBAMS

NUSKENDO OLANDŲ
LAIVAS

AUTOMOBILIAMS “KA
PAI” NEW YORKE

Orania. - Išgelbėta 122 kelei kaimynas, 80 m. senelis, RteStanley Warwick, 30 m.
viai ir visa 158 vyrų įgula.
bisi ir pasakoja, kad tokio
omž., nubaustas 3 metus ka
rudens jis savo amžely neat
NEW YORK, gr. 19. —
lėti. Pas jį rasta apie 39,000
menąs.
ŠIEMET DAUGIAU
New Yorko mieste įsteigta
dol. klastotų banknočių.
PERKAMA
net 17 “kapų” seniems auto
GRIPO EPIDEMIJA
mobiliams. Kas nori nusikra
Chicago majoras Kelly dar
NEW YORK, gr. 19. -tvti senu automobiliu, gali jį
TRENTON, N. J., gr. 20. nenusprendė, ar jam būti kan
National Retail Dry Goods
didatu į majorus ateinantį pa
pristatyti į vieną tų “kapų”
sąjunga praneša, kad palygi — New Jeraey valstybėje
vasarį.
ir ten palikti. Tai visa nrocc
nus su pereitais metais šie plinta gripo epidemija. Apie
dura.
met žmonęs prieš Kalėdas 30 mokyklų jau uždaryta.
Ikišiol seni ir aplūžę auto daugiau visko perka.
Sako,
HAVANA, Kuba, gr. 20. - ’
mobiliai buvo p&meitami sta šiemet apie 16 nuošimčių pir MIRĖ FARGO VYSKUPAS
CHICAGO IR APYLINNaktį pasireiškė gnisns G. Patterson paskirtas Kubos I Chicagos detektyvų biure čiai gatvėse, arba tuščiuose kimas yra didesnis. V&dinažemės
sklypuose.
Tas
teršė
:
si,
laikai
gerėja,
FARGO, N. D., gr. 20. — KĖS. — Numatoma daugiau
Superior Annex apartamen ambasadorium Washingtone. Į iš neatsargumo susprogo ašaMirė Fargo vyskupijos vysku l sniego temperatūros stovia
tuose, Oak Parke. Apie 70 Jkifiiol jis buvo atstovu Lon-į rinė bomba ir dujos išvaikė miestą,. Policija prižiūrės, kad
ateityje
to
nebūtų.
neišspręrttas.
PLATINKITE “DRAUGĄ’ pas J. 01161117.
done.
‘iš biuro visus seklius.
asmenų išsinešdino gatvėn.
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dūrines mokyklas ir gimnazi
E. T3)dleris
pasiryžimai lieka tie palys. Jis pats &ako:
jas, kurių Lietuvoje yra arti
•‘Lietuva turi atgimti. Tikėjimas ir dora —
ifteina kasdien, Iflskyrus sekmadieniu*
10',). Kasmet Lietuvos giinna1 autos ateitis. Katalikiškas visuomeninis vei
t*KENl'MERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
______
zijas baigia apie 1200 žmonių.
tetacns — 16.00. Pusei metų — 61.50; Trims mėnesiams
kimus stiprina tautos dorų, kilnūs darbai pa
— 62.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
remia tikėjimą”. Dėl to laikraštis dėsiąs iš
Jau vienų kartų mes rašė-1 A i<*ni .BĮ grįžta į kaimus ūki
prenumerata. Metams — 67.00; Pusei metų — 64.uo
Kopija — Ola
Mes esame tie, kurie turi- ir netikusi, bet mes, 20, 3<Jį me apie švietimų Lietuvoje ninkuuti, kiti eina tarnauti į
viso pasaulio katalikų kultūrinius laimėjimus,
Skelbimų kainus prisiunčiamus *. arei kala vus.
nes jų darbai yra paskatinimas ir pavyzdys, ine ištiesti rankas. Kataliku 40, 50 metų amžiaus žmonėt prieš karų ir dabar. Buvo nu valdžios, savivaldybių ir pri
Bendradarbiams ir korespondentams .aitų negrąžins
būti nereiškia rezervuotai lai- turime išklišusias kojas ir šal■■-prasuuiu tai padaryt) Ir aeprlsiuačiama tam tlksjų laimėjimai — mūsų džiaugsmas.
rodyta, kaip švietimus dabar vačias įstaigas, o dar kiti sto
pastu oi įklų
kytis
ir
laukti,
kol
kiti
susitas
širdis,
mūsų
batai
per
1»si.--6i. imiius
auu 11 0>' iki 12:00 » «l
ja į aukštąsias Lietuvos mo
“Šaltinyje” nuolat bendradarbiauja 1 ras tikrąjį kelią. Mes esame daug apšivčlę šio pasaulio mo nepriklausomoje Lietuvoje vy
•hu-ihi įlietu*, priimami ik
stosi ir sparčiais žingsniais že kyklas, bet kurio specialaus
E. Vyskupas P. Būčys, kuris dabar gyver i jeįijančio Kristaus pasiunti-. liu, o mūšų sieloj per maža
'•Hl popiet
Lietuvoje. Jo raštai, kaip žinome, yra laba niai. Kataliku būti, reiškia ant Dievo karalystės karščio. Ni ngia pirmyn. Prieš karų retai mokslo eiti. Dabar aukštosiokuris žmogus Lietuvoje mokė-' Se Lietuvos mokyklose, kurių
įdomūs, naudingi ir pamokinanti. “Draugo” savo kelionės batų nešioti dul- Bažnyčios skelbiama Evangeskaityti ir rašyti. Gi dabar‘J™ keturios (Vytauto Didžio“DRAUGAS”
skaitytojai apie tai jau gerai žino, nes J. E kės visų gatvių, kuriomis vai- lijo- yra pasidariusi netinka- -jo
Uk senosios kartos kaimų gy.|j0 universitetas, žemės ūkio
Vyskupas Petras yra buvęs “Draugo” redak kščioja žmonės dar nesuradę ma, bet daugelis mūsų nebe-1 yentojų daUs
bcra?u-.-,,;\ j akademija, komercijos - pret.lTlllIANbiN DAILY ERLEND
torius. Be to, “8-nyje” rašo visa eilė kitų dieviškosios tiesos.
tinkame būti žemės druska, pa ' Qiai
nemokančių bkaity; į kybos institutus ir konservatoeiiblished L kily. Except Sunday.
žymių rašytojų.
sUBSCh-irri<JN8 One Yeor 64.00; SU Months
saulio šviesa.
62 60. Three Months - 62.00; Ore Montb — 76a
ti ir rašyti Lietuvoje nėra. Vi ri.ja) moKosi apie 3l»00 žmo
Mums nereikia geresnės ka
ttiurops - Om Yfeur — 67.00: Bis Months — 64.00.
Nebūti)
pro
šalį
ir
Amerikos
lietuviams
u>
"2c
Bažnyčia yra jauna; jauna, si yra išėję pradžios ir aukš- nių.
talikybės, bet mums reikia getdvoriuttų; in UKAUGAS” Drtngs bsat r*»uite
katalikams
užsiprenumeruoti
“
Šaltinį
”
,
Pu

iu.vrtii.ins rate* on appliuatlOL.
resnos, didesnės, gyvesnės ir stipri, kaip ir visa, kas die tesnės mokyklas. Dabar LieD».bar Lietuvoje daug ir y>UAi (lAb
2334 8. Oakle> Avė., Chicagu
ris yra vienas ii geriamų ir populiariausių labinu iiepBUojanfiog l^tuliky viška. Kaip- daug kartų kasė tuvoje kaimuose jau vis duž- pat;rgo dėmesio kreipiama į
laikraščių Lietuvoje.
bes tuose, kurie save vadina jai duobę, o ji vis liko tuščin niau pasitaiko jaunesnių ūki- nmatų mokyklas. Iš tiesų, ligkatalikais. Bažnyčia yra Kris ir ant jos kranto meldėsi tik ninku, kurie išėję gimnazijos,!^ Lietuvoje amate! buvo užDIENOS KLAUSIMAI
LĖKTUVŲ SUKAKTIS
taus nutiestas kelias į Dievo tie, kas ją kasė. Visi nekro- - o kiti — net ir aukštuosius miršti, ypač pačių lietuvių.
Karalystės, garbingumą. Bet logai buvo melas. Šiandien Ba Į universiteto mokslus. Toki Lai Tuo naudodamiesi įvairūs svaPASAULINĖ KATALIKŲ SĄJUNGA
Šiomis dienomis minėta 31 metų sukajk- nuo mūsų, Bažnyčios narių pri žnyčia yra skelbiama mirusia, mų šviesuoliai ūkininkaudami
lir.rialiai labai įsigalėjo preNeseniai Liverpulio vyskupas savo kal- tuvės nuo to laiko, kuomet broliai Wrighi klausys, ar tas kelias bus kaip įyt ji su atnaujintomis jėgo- daug smarkiau kelia žemės ū-1 kyboje, pramonėje ir nmatuopirmu kartu pasikėlė oran savo primityvi j platus, šviečiantis, skatinan mis vėl pradeda savo žemės kio kultūrą, negu jų kaimy- S(J. Drauge su tuo jų rankose
ooje iškėlė klausimų įsteigti viso pasaulio
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• l lėktuvu, lai įvvko 1903 m., gruodžio 17 d.
tis kelias per ieškančios, kovo kei ionę. Ne Bažnyčia yra se nai mažiau mokslo ragavę ar atsidūrė didžiausia pinigų da
katalikų sąjungų. Šiam sumanymui karstai
.
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J.
.
..... ... urm l lai b«Vo drąsus jų zvgis, tačiau tuomet nieks
jančios ir dažnai pavargusios na, bet daugelis mūsų jiase- apsišvietę.
pritarė katalikų mėnesinis laikraštis “Ine i
. , ,
,
lis, o lietuviams vietų lyg ir
netikėjo, kad po kelių desimtų meti) bus gažmonijos kraštus, kurio ji ieš nome ir mus apsėdo skepticiz Šiuo metu Lietuvoje ypatin pritrūko. Už tai, ypač pasku
Montli”, kuris pažymėjo, kad šiais laikais,
Įima lėktuvu apskrist pasaulį per astuonias kotų ir ilgėtųsi. Jeigu mes mas; žmonės, kuriems tikėji
kada modern ais gyvenimas eina su nepapras
tiniu laiku, lietuviai smarkiai
dienas, skraidyti po keli.-: šimtus mailių į va katalikai nors kartą rimtai pa mas yra ne kardas, bet lazda; go dėmesio kreipiama į prad
tu tempu, reikia didžiai energingos veiklos
žios mokslo sutvarkymą. Lig- pradėjo veržtis j prekybą pra
landų, kad bus įsteigtas regularis, patogus
justume tą visą ir karčią at žmonės be ugnies ir užsidegi šiol pradžios mokslas tęsdavo monę ir amatus. Dabar Lietu
ir nepaliaujamos propagandos, norint palai
ir greitas susisiekimas lėktuvais, kad karų sakomybę už žmonijos gerovę mo; žmonės, kurie vadina sa
kyti drąsą ir entuziazmą. Tas pats laikraštis
voje 7 amatų mokyklos, 2 pre
metu
lėktuvai tokį dideli vaidmenį vaidins. ir išganymą; jeigu mes visi ve Kristaus mokiniais, o turi si 4 metus, o dabar norima jį
pataria, kad reikėtų sudaryti vyriausią va
pratęsti G ar 7 metams. Be ki kybos mokyklos ir komercijos
mažiau
drąsos,
negu
Maskvos
Per 31 metus tuo Žvilgsniu milžiniški pagalvotume, kad mes ieškan
dovaujamą komitetą, kurio priešakyje turėtų
tų dalykų, pradžios mokyklose institutą-.
gyventojai;
žmonės,
kurių
są

stovėti kardinolas. Svarbiausiu šios organi jiažanga padarytu.
tiems turime būti ne neperžeGreta su švietimo kilimu,
jau netolimoje ateityje bus mo
zacijos tikslu turėtų būti — bendru viso pa
Bet tai dar ne viskas. Lėktuvai dar ne Ikli#,iB’ 1,01 įkalba; nariai sustirę ir nebetinka žy komą ne tik bendro lavinimo Lietuvoje smarkiai kyla ir
saulio katalikų veikimu paveikti tas šalis, pasiekė paties aukščiausio išsitobulinimo lai jeigu kiekvienas mūsų turėtų gio maršui; žmonės, kurie su dalykų, bet taip pat ir žemės krašto kultūra. Kai anksčiau
savo krikščionybe slepiasi ka ūkio mokslų. Tas Lietuvos ti- laikraštis ar knyga Lietuvos
kur persekiojami katalikai.
psnio. Galimas dalykas, kad po kelioliko; būti Dievo karalystės pasiun
Katalikų priešai — komunistai, maso metų šios dienos lėktuvai atrodys taip keis tiniu ir kelrodžiu, tai Dievo mpuose ir jeigu reikia išeiti į kininkų vaikams yra labai nau kaime buvo retas svečias, da
nai ir kitokie jų talkininkai veikia planingai tai ir juokingai, kaip tas lėktuvas, kuriuo karalystės atėjimui būtų pa gatvę, tai užsivelka ploščių, dingą ir reiktųinga. Jie išmoks bar tai kasdieninė, visų lau
ir organizuotai. Tos griaunamosios pasaulio
kad tos krikščionybės niekai geriau ūkininkauti ir iš že kiama ir mėgiama dvasios
pirmu kartu skraidė broliai Wright. Netoli šalinta iš kelio labai daug
jėgos veikia daug ir beveik visas jų veikimas
nepamatytų. Bažnyčia yra jau mės turės geresnį pelną. Dabar duona, Apšviestesni Lietuvos
tie laikai, kuomet skraidymas lėktuvais per kliūčių. Kaip dažnai mes, niū
yra nukreiptas prieš katalikus.
plačiuosius vandenynus bus taip paprastas sų žmogiškoji, siaura, nuode- j na ir dar šiandien tebežiba pi- Lietuvoje yra 2300 pradžios žmonės kratosi peštynių, girLaikraštis primena žydus, kurie yra ge
minga būklė y/a 'ištisos akine- ’ Ina pirmųjų Sekminių ugnimi, mokyklų. Dauguma jų yra ne- tavimo ir kitų blogų įpročių,
dalykas, kaip važinėjimas laivais.
rai susiorganizavę ir jei kąs kuriam nors pa
nų barikados pakely į Bažny- Bet" Bažnyčios nariai, ar jie tinkamuose ir ne visai svei- kurie dar taip neseniai buvo
Malonu yra pažymėti, kad ir lietuviai la čią. Ne Bažnyčią reikia refor būtų aukštai ar žemai, kurie ,
saulio krašte juos paliečia, jie ne tik patys
rūpina- kasdieniniai reiškiniui kaime.
organizuotai veikia, bet ir kitus įtraukia jų kūnai daug dedasi prie daromos pažangos muoti, bet mus. Palikime ki nėra tos ugnies peršvęsti, jie
masi visoms Lietuvos pradžios i Nemažą švietimo vaidmenį Lic
reikalus ginti. Taip būtų, jei sakysim, Mek- skraidyme lėktuvais. Lietuvos karo lakūnas tiems rodyti į šimtmečius ke yra sustyrimi pluta ant tų mokykloms pastatyti naujus ir. tuvoje, ypač paskutiniu laiku,
sikoj žydus taip persekiotų, kaip persekioja pulk. Gustaitis, mūsiškiai Darius ir Girėną?- liavusios motinos, Bažnyčios liepsnojančių žarijų. Jie yra
sveikus namus. Kasmet tam • suvaidino u spauda.
Tsb.
katalikus. K? tik Amerikos, !?<:' viso pasau ir visa eilė kitų lakūnų savo vardus stambio rūbų dėmes ir plyšius. Ne dėl kalti, kad daug kas ieškąs
tikslui skiriama 3-4 milijonui |------- ———
lio žydai priešintųsi drastiškiausiomis formo mis raidėmis užrašė į aviacijos istoriją.
to, kad mes jrf norėtume atsi šviesos, jos nemato, kad daug litų. Pradžios mokslas Lietu
mis.
žadėti arba nepajėgtume su šąlančių negali surasti šilu voje yra priverstinis ir nemo
KARO PAVOJUS DAR NEPAŠALINTAS taisyti. Mes tai matydami tu mos. Ne Bažnyčia, bet mes,
Viso pasau.io katalitsąjunga daug nar
kamas. Jį turi lankyti visi mo
tlos atneštų i. Katalikų Bažnyčiai ir pasaulio
rime muštis į krūtinę ir sa- jos nariai, reikalingi reformų, kyklinrio amžiaus vaikai nuo
Centralinėj Europoj vis dar neramu. Ju- kyti: mea maxima culpa. Nes atsinaujinimo, atgimimo. Die 7 ligi 11 metų.
taikai.
X _ -- . - goslavai vis dar tremia vengrus ir tai erzina tos dėmės ir tie plyšiai ant vas neišrašė savo Evangeliją
Baigę pradžios mokyklas ir
Vengriją ir jos šalininkus. Jau griuvo keli
ugnimi ant dangaus skliautų,
Sveikiname Jus, mūs gera
ORĮ2G f TSAOIOOri FORMATĄ
Jugoslavijos valdžios kabinetai. Piliečiai ner
bet įsakė ją skelbti žmonėms, norėdami daugiau mokytis, dariai, prieteliai ir pažįstami.
Kur žmogiškoji ranka prisi Lietuvos jaunimas stoja į vi Linkime Jums linksmų šven
Marijonų vienuolijos leidžiamo Lietuvoje vina.! ir pasiryžę keršyti vengrams dėl ka
liečia dieviškųjų dalykų, ten
čių. Telaiminu dangaus Kūdi
“Šaltinio” 40 numeris atėjo pakeitęs savo raliaus nužudymo, nes, mat, žmogžudys bu
jie visada nustoja savo blizgė visą mūsų esmę perimk savo kėlis ir tepripildo Jūsų širdis
formatą c,:ba, geriau sakant, sugrįžęs į. tra vęs Vengrijos pilietis. Bet ar jie nežino, ka
džiaugsmu ir ramybe.
dicinę išvaizdą. Pati “Š-nio” redakcijų pra jų iššauktas karas užtrauktų nelaimę ne tik j
šventoji Kristaus pra jimo, kol tos rankos pačios nė dvasia”.
vestoji gatvė būtų nuvalyta ra peršviestos dieviškąja švie Tobula, švari, graži, iškil Teatneša šie Naujieji Metai
neša. kad to rcikalavc patys skaitytojai. Ir Vengrijai, bet ir Jugoslavijui.
r.uo šiukšlių, kurias mes žmo sa. “Teateinic tavo Karalys minga ir didelė, tokia, kokia Jums daug laimės, sveikatos,
gerai. Su senąja išvaizda iš senovės buvome
Taigi,
kaip
dievaitis
Europoje
nesnau

nės ten esume sunešę. Ne dvie- tė” reiškia: “Viešpatie, leisk ją Kristus jiavaizdavo, Bažny jiasisekimo ir gausių Dievo
apsipratę, dėl to jo pakeitimas daug kam ne
džia. Gaila, kad ne tik valstybių valdovai, bet jų tūkstančių metų senumo i mūsų rankoms būti švaresnė čia, bus tada, kada mes tupsi- malonių.
patiko.
Seserys Švento Kazimiero
Bažnyč'a yra pasenusi, silpni? Iros. mūsų širdžiai karštesnei, i:"■ tobulais žmonėmis.
Nors “š-r.ii” išvaizda keičiasi, tačiau jo ir patys žmonės jo įtakai pasiduoda.

“DRAUGAS”
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ŠVIETIMO REIKALAI
LIETUVOJE
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— Ne, sūnau, tu negalį mus palikti
dėl kažkokių ten svajonių. Tik būk doras,
darbštus ir būsi laimingas. Darbo stoka
tave tokį padarė — darbas yra vienas
Dievo palaiminimų. Žiūrėk, kad man to
kių nieki) daugiau nepasakotum, —• taip
taręs tėvas, sugrįžo į pirkių.

Nuliūdęs Sabas nepalankiu tėvo at
sakymu, pasuko į puikų ąžuolų miškelį,
greit pasiekė juodalksnių ir bulių beržų
apsuptų upokšni, peršokęs upelį kilo sta
čiu šlaito tukeliu, kurį supo eglės, aukš
tyn. Medžių šlamesys pynėsi su tyliu upe
lio čiurlenimu.
Išblyškusios žibuoklės ir balti ar.einonai žydėjo miško pievoje, ftvilpė kikilai
ir čirškė juodieji strazdui.

Žinojo bubąs dėl ko tėvas nenori jo
išleisti,
tai žemės gabalas, kurį jo tė
velis gausiai laistė savo prakatu.
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— Sėskim, sūnau, čia ant kelmo, no
riu šį tą tau paaiškinti, nes matau, kad
tu ką nors širdy turi. — Būk protingas
ir apsvarstyk, didelė paluinia yra būti ir
Kartų motina tarė savo vyrui:
šeimos tėvu, turėti sūnų ir dukterų, gar
— Gaila man sūnaus, Jeronimai, gul bingą šeimą, kuri su pugarba savo tėvus
Dievus ir tikrai jį šaukė, nors jis ir nie atmintų. O vienuolyne, mano sūnau, yra
ko dabar neprimena, tačiau juučiu, kad sunku, ir dažnai lūžta sparnai saulę sie
fcirdy tebeturi, — apsiašarojo motina, nes kiančio erelio. — Pažiūrėjęs į bejausmį
juk tai jos sūnus, nors blogiausias būtų, sūnų tarė karštai: — Pagaliau turi pasi
bet jos Sabukus nebuvo blogas, ir širdy gailėti ir tėvų, nejaugi negaila tavo mo
seniai ji sutiko su jo troškimais, tačiau tinos ašarų, ir mano kasdien vis labiau
tėvus...
kalstančių plaukų... tu nuvarysi netaiku
— Ak, motin, nors tu nepradėk — mus į grabą, sūnau...
tik pamąstyk: kalėm kalėm net sulinkuu
— Tėtuši mano, nekalbėki taip bai
nuo nuolatinio triūso, ir dabur, kuomet
siai, nesupranti kaip man jūsų gailu. Aš
ūkis gražus ir skatikas kitus yra nebus
prižadu ir niekad daugiau neužsiminsiu
kum pulilAi, tik atmink, motin, mes ne
apie tai... tik nepyk, dovanok man, tėtu
turim daugiau vuikų, o ir giminių arti
ši... - ir prisiartinęs pabučiavo tėvui
mų nėra. Eisiu pas jį ir išaiškinsiu viską.
rankas.
Sabas perkeldinėjo arklius. Pamatęs
— Tuoj pažinsi mano sūnų, jis tebe
ateinantį tėvą lyg tik dabar pastebėjo
myli savo tėvą. — Apsikabinęs jį tarė
kaip jis yra silsi įmigęs, veidas susiraukš
nudžiugęs tėvas.
lėjęs, o rankose atsirado jnėlynos gyslos.
Ir labai pagailo jam tėvo.

— Nesupranti manęs, tėve... taip aš
jo neįtikinsiu... lai būna Dievo valia. —
Ir Sabas niekad daugiau nesiprašė.
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Mes

išarsime

visus

e

dirvonus,

nu

sausinsime visas pelkes ir džiaugsimės iš
to triūso sulaukę vaisiaus, vakarais gi
tavo anūkams seksiu aš pasukus kol jie
ant mano kelių užsnūs suldžiu miegeliu.
Ir žmonės pasižiūrėję tars: štai kur Die
vas laimina, ir bus jie iš to geresni.

jis didelį skausmą, kokį tik guli turėti
tėvus, netekdamas mylimo vaiko.
Klebonui atlikus paskutinius mirštan
čiojo imturnavimus, puolė prie jo Jero
nimus ir klausė...

— Dievus yra didis ir ką Jis pašaukia,
O dabar, muno sūneli, eisim namo ir Tus turi pas Jį ateiti, — atsukę klebonus.
nuraminsime motutę. —
Kaip per sapną kulbėjo Jeronimas. —
Kabus liko pus tėvus, ir jo sieloj liko J’ašaukė... taip... priėjo apsikabino nekru
kažkas brangaus užslė[itu. Ir dažnai baž tantį sūnų ir sušuko dangų siekiančiu bal
nyčioj taip įsiklausydavo į vargonų dan su. — Mano Dieve, aš atiduodu tau jį
giškus melodijas, kad pasižiūrėjus atro gyvą... — ir nusviro.
dydavo, jog palikusi yra jį jo sielų.
Ir utsitiko tadu tai, kas retai pasauly
Kartą įsiklausęs į tykų medžių šlame ulsitiuku. Ligonis pulcngvu atvėrė akis,
sį ūpai po, ir atsigulė į lovą. Ant ryto jH'iliėgo jM»r lūfais šypsena ir turė: — Tė
jaus daktaras apžiūrėjęs jau mažai be veli, įr tu, motut, kokį uš sapną gružų
kalbantį ligonį turė nuošaliai tėvui: — sapnavau, — man rodės, jūs munę išleiliko dvi dienos nė duugiuu nė mažiuli — dot į vienuolyną ir neliūdėjot.
yra tai širdies puralyžius.
Jš visų nustebusiųjų tik klebonus iš
Lyg kas būtų trenkęs tėvą, — iš kar tarė:
%
to neteko visų jausmų. Juk tai jo vienin
— Palaimintus Dievas savo darbuose.
telis, jo senatvės džiaugsmas ir paguoda.

Viso šito iš karto turi nustoti.

Pajuto

Mt. Paulauskai “1-nls”

t
Penktadienis, grnod. 21, 1934
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jaunimo parama parapijai.
gražų pavyzdį jaunimui rodY ris visuomet vedė susi rinki mun
Kuopoje gražiai gyvuoja eu- pirmininkas V. Bcndoraitis, ku |
(Tęsinys ant 4 pusi.)
charistininkų sekcija ir savo
pareigas gražiui atlieka. Kuo niHintiiiniiiiHiniiiiiiniiiuniiiiiiuiniiU
pa taip pat didžiuojasi skait 22
Ohgarth 1631 32
lingu choru, kuriam visą lai
DR. JOS. W. BURBA
E
ką pasišvenčia muz. J. A. Bla i 22
name, visus, kurie kuo yra pri veikia, vaidino, koncertuoja ir
DENTISTAS
x
22
zis. Choras kas sekmadienį 1 22
sidėję prie žinių palaikymo. t.t.
gieda bažnyčioje.
—. Visiems Lietuviams Tankiu Linksmų šv. Kalėdų ir —
Prašome ir toliau nenuleisti
Smagu pasidžiaugti, kad su
SVEIKINU
Per 1934 m. organizatoriai
Sėkmingų Naujų Metų
22
Kuopa didžiuojasi turėdama 22
rankų, o pamatysime, kad di
siprate tėvynainiai daug pri
nemažai prirašė naujų nnrių nenuilstantį lietuviškoj dirvoj
desnius darbus galėsime nu
E
DR. JOS. W. BURBA
E
L. V. 102 kuopon.
Sveikinu visus savo parapi sidėjo prie spaudos palaiky
veikėją,
dvasios
vadą,
kunigą
veikti.
22 9621 Belleterre ir Grand River
Detroit. Mich. 22
jiečius, sulaukusius Šventų Ka mo. Jau trečias metas, kaip
Surengta
du
koncertai
(su.
I.
F.
Boreišį,
kuris,
pašiaukoruhuuuuhhuuuuuuuuunuuuuuuhfT
žinią Skyriaus Valdyba
ledų! Lai Dievas laimina ma “Draugas” Detroito lietuvia
vaidinimais ir dainomis), ku- jęs jaunimui, visame padedu
lonėmis tvirta sveikata ir il ms yra pavedęs puslapį ir per
rie buvo pasekmingi. Sureng- jam veikti. Jis neapleidžia ne. UUUHhhUU UhUHIU Ii iiiiiiit itiiiiiiiiiiiiii
METINĖ VEIKIMO AP
tą laikotarpį vietos lietuviai
VINFAVOOD 2—9394 E
gu gyvenimu!
ta penki šokių vakarai, trys vieno Vyčių susirinkimo. Sy- 22
ŽVALGA L. VYČIŲ
Kun. J. Gutauskas gražiai save išreklemavo pa
buneo partv pramogos, vasarą kiu jaunimo reikalus svarsto, 2 LONE TREE BEER GARDEN 2
102 KUOPOS
saulio akyse. “Draugas”, žo
du piknikai.
Į sykiu džiaugias, nariams ūpo 22 Skanūs naminai valgiai, šaltas Alus, Mandagus Lie- 33
Kas mylį simfonijos orkes džiu sakant, per tą laiką kėlė
33 tuvaičių patarnavimus, šokiai kasvakras, išskyrus 33
Detroite visose trijose para- 1 Paminėtos pramogos davė yra ir energijos priduoda.
trą ir lietuviškas Kalėdų gie detroitiečių katalikių darbuo
pijose yra gražaus lietuviško gražaus pelnOi kurio puga Vy. Per visus metus su pasiau 33 pirmadieniais. Kviečiame komedijantus, Dainorius —
-* ir tt. atsilankyti.
22
smes milžiniško choro, lai. a- tę.
jaunimo, bet Vyčių kuopa gy.
kuopa visuomet aukoį
kojimu
darbavosi
jaunimo
rei
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teina j mūsų bažnyčią į berne Daug priklauso garbės kleb.
33
Linkime Unksnių Kv. Kalėdų ir Laimingų
33
vuoja tik West Side, Šv. An rapijai. Tai graži organizuoto kalams visa valdyba.
Ypač
lių Mišias pirmadienio naktį. gerb. kun. I. F. Boreišiui, ku
33
Naujų
Metų
2į
tano parapijoje. Ir šios para
Tvarka: orkestras pradės ris dažnai žmones paragina
pijos jaunimas tikrai gali pa
S KLAPALAUSKAS
MM
Mr*.5
jriešt 11:30. Bernelių Mišios skaityti katalikišką spaudą; sididžiuoti prieš kitas koloni hhiiihiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiih u m i h iimi iiiiįį —=
]R
“~
§
WILLIS BAKERY
|
^kilmingai, su asista, prasi taipgi profesijonalams, biznie
jas.
E
M. VIRBICKIENĖ, sav.
E
dės lygiai 12 vai. Pamokslas, riams,
Visiems Kostumeriams, Biznieriams, Rėmėjams ir *kurie
re Narių skaičius kuopoje di
22 6022 W. Vernor High.
Detroit, Mich. 22
šv. Komunija ir palaiminimas mia skelbimais. Korespondent. delis. Visi bendrai veikia ka 22 Draugams Linkiu Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių ir
22
Laimingų
Naujų
Metų
22
TMUhUhuuHnnnHnhunhunuhhhuun
Šv. Sakramentu.
j daug rūpesčio padėjo rinkda talikybei ir lietuvybei.
Antros Mišios 8 vai., trečios nu žinias. Kas tik kuo galėjo,
FRANK WILLIS, sav.
E iuujuHuiuuuniniiiHuuuiuiuJhJiuuin
Iš L. V. 102 kp. metinės vei
— suma — 10:30.
prisidėjo prie spaudos palai—*1
M*—
33
Mokvklos vaiku vakaras bus kymo. Todelgi mūsų visą pa kimo apžvalgos aiškiausiai ma 22 11920 Oonnat Avė.
E
CADLLAC 9540 E
ketvirtadienį, gruodžio 27 d. reiga z remti tuos profesijona- tysime, kiek gražaus darbo nu 2
DETROIT, MICH.
E
—>*■MT——
Programas bus labai įdomus. lus, biznierius, kurie priside dirbta dėl paties jaunimo ii
—HK—
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiittuiiiiiii
linini
utini
nitu
dėl vietinės lietuvių parapijos
Seserys širdingai kviečia vi da prie spaudos palaikymo.
22
ir dėl lietuvybės. Tėvai džiau iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiniiiiiiiH u linui ui m —E* Laimingu Kalėdų Švenčių, Sėkmingų
sus dalyvauti tą vakarą.
Su garbinga Šv. Kalėdų šve giasi, kad jų vaikai lietuvišSekmadienį, gruod. 30 d.,
E
Naujų Metu Visiems
E
Call Lafayette 0322
parapijos pirmas, po Kalėdų, nte it Naujais Metais sveiki- koje organizacijoje dalyvauja.
For ITeat Satisfaction
šeimyniškas balius. Grieš ge
Visiems Rėmėjams Linkiu Linksmų Šv. Kalėdų
ra muzika.
;
Rap.
ir Laimingi) Naujų Metų
Užkviečiu Drauges ir Rėmėjas Atsilankyti į Mano
MOTERŲ SĄJUNGOS 54 KP.
Naują Vietą, Kuri Daug Patogesnė ir Didesnė. Ta
E
JOHN FELLRATH
E
5 W. Lamed St.
Detroit, Mich. 22
proga
Sveikinu
su
Šv.
Kalėdomis
ir
Laimingais
JAUNAMEČIŲ, SKYRIAUS
33
COAL AND COKK
33 22
E
Naujais
Metais.
METINIS SUSIRINKIMAS

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

ŠV. JURGIO PARAPIJA ŠV. ANTANO PARAPIJA

1

iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiitiHiiiniinutHuinHii s

33

MONICA BEAUTY SHOPPE

3316 Michigan Avė.

Detroit, Mich.

Adv. J. P. UVICK

1

22 •

= hhhhhhinhhhunhiunhnnininhnninjįiHihiniuiniunufrnnnnnHHnniHHHh

Moterų Sąjungos 54 kp. jau
Vinetyood 2 9263 E HnhunhnujnnihhnHmuunnhfinunh ~
namečių skyr. metinis susirin- 33 7625 Michigan Avė.
kimas įvyko gruodžio 7 d., Šv. 33
DETROIT, MICH.
E
22UunnuuuHiHu
Sveikinu Visus Lietuvius su Šv. Kalėdomis ir
Jurgio mokyklos svetainėj. Su rnuhuhuuuuunnunuuuuuuuuunun
Laimingais Naujais Metais
surinkimą atidarė malda vice
VISIEMS
MM
pirmininkė A. Karnagaitė, o iiiitiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiuiiiiitiiiiiiiįĮ
3
D. B. BRAZIS
LINKSMŲ KALĖDŲ
raštininkė O. Balkiūtė perskai'^
3
OBABORIUS
LITUANICA
CAFE
=
E 1E ŠVENČIŲ IR LAIMINlė nutarimus, kurie vienbal- 22
2
1930 - 25th St.
Detroit, Mich. 22 i E C.Ų NAUJŲ METŲ
šiai priimti.
:22
’ —■* Visiems Draugams ir Rėmėjams, Linkime Linksmų
Kadangi mūsų vedėja M.
Šv. Kalėdų ir laimingiausių Naujų Metų.
3*
Lafayette 1275 '
22 E
Čižauskienė išvažiavo į Bal
ADV.
PETRAS PADOLSKAS ir E. ROSE
E uiiuiuiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiin E
timore, tat jos vieton išrink- i~*
Į33
«*ta nauja vedėja M. Aukščiu-į22 1916 — 25th St.
Lafayette 6313 *2 Uiuuuuiiūiuuuūmiiiimiiiiiiiiiiiiniiiu
ALEXANDRA
W~
nienė ir naujos globėjos Vis-Į-2
DETROIT,
MICH.
£
• •
•
•
'
2*
Temple 1—6560
33
gaitienė ir V. čepelioniūtė.
CONRAD
Naujoji vesėja pasakė gra rnuuuuinuuiuuuuuiuiuunuuuiniuu
Visiems Lietuviams Linkiu Linksmų Šv. Kalėdų ir
žią, pamokinančią kalbą. Į iūriTūmūiuuuuuuuiunuuuuiuuiuuu
Laimingi) Naujų Metų
EnninniHhBHin
naują valdybą išrinkta: pirm. ~
LITHUANIAN BAKING CO.
1 —*
— Anelė Karnagaitė, vice pi- 22
DR. ANTANAS G. SACK
rmininke — Ona Bagdonaitė, 32! Visiems Lietuviams Linkiu Linksmų Šv. Kalėdų ir
1646 First National Bank Bldg.
PHYSIC1AN and SURGEON
Laimingų
Naujų
Metų.
raštininke — Izabelė Dainaus
3505 Trumbull Avė.
r
Detroit, Mich
kaitė, iždininke —, Marijona
Detroit, Mich. 22
22 i 22 Cadillac 0414
SILIVESTRAS RAGALSKIS
* *•*
Zabalevičiūtė, tvarkdare — Ouuuuuuuunuuuhuuuuuuuuuiuuuh 22
na Pelukaitė.
E 4628 - 25th St.
Euclid 4530 £
HHfHHUHnnUHfUHHHHHHHnHHnnHfn
Izabelė Dainauskaitė ir Ona 33
—*
DETROIT, MICH.
X 33 Visiems Kostumeriams Linkime Linksmų Šv. Kalėdų 33 IHHBHUHiHHHnHBBHHHHHUBBUHBHi
lagdonaitė atstovės į Detroi
ir Laimingų Naujų Metų
to Liet. Kat. Spaudos Rėmėjų nUUUUlUUiUUUilUlhUUUlhUilUiUllUU 33
Dr-jos susirinkimus.
SPEAR BROS.
| E LIETUVIŲ HARDWARE STORAS E
UUUUUUUUUhUUUUUUhUUUUUUiUhU E
**•
Dvasios vadas kun. J. ČiE
W. Vernor ir 24th — 25th ir Porter
E E
žauskas ragino mergaites vie- 33
11850 Jos. Campau
E
Linksmų
Kalėdų
ir
Laimingi)
Naujų
Metų
S
QUALITY MEATS AND CROCERJES
E —****
ningai dirbti ir pareiškė, kad
mes gavome gerą vedėją M.
AKIŲ DAKTARAS
į E
Lafayette 4012
E 33 Atidarėme didelę Hardware krautuvę pilną visokių 22
Aukščiūnienės asmeny, kuri
22
DETROIT, MICH.
'
22 33 pasirinkimų geriausių Dišių, Puodų, Pento, Tulšių 22
E
DR.
J.
J.
SIMS
=
22 ir kas tik prie namų reikalinga. Turime visko. Dėl 22
mus mokins lietuviškų žaidi
nitniiiiiiiiiiiiiiinuHiiiiiiiiii iiiiiiiiHiiiin
22 pradžios, parduodame pigiai. Ateikite ir pamatykite. 22
mų ir dainų; jai pagelbės O2:
5446 Michigan Avė. at 33rd St.
E
na Bagdonaitė, kuri skambins
iUIIUlUUIIllllliUIŪliuiiilUililIUllIlUlIili
33
33
Antrą Biznį Užlaikau
pianu.
33 Lafayette 2082
Detroit, Mich. 33 22
T0WNSEND 6-1600 E
. .Susirinkiman atsilankė mo ruffuuufiiuiiifnniuffHnfnfiinfnfHumt
E SENATE CAFE
—
*
kesčius surinkti kp. finansų
=
NAUJOJ
VIETOJ
E
nuuuuiuuuunuuuuuunuuunuuuuu
raštininkė M. Širvaitienė.
3
DR. J. B. RYDZAUSKAS,
= 22 Visokie gėrimai ir užknn23’tlžiai. Šia proga Visiems LinSusirinkimą baigė malda A. E
Lietuviu Čeverykų Krautuve
22 3
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 33 kiu Linksmų Kalėdų ir Lai-.
Karnagaitė.
E
WALK MORE SHOE STORE
33 Perkėlė savo ofisą į naują, daug patogesnę vietą. Šia 22 33 mingų Naujų Metų.
Izabelė Dainauskaitė,
Linksmų Kalėdų, Laimingų Naujų Metų! Visiems
22 33 proga sveikinu lietuvius su Linksmiausiomis Kalė- 22
Jaunamečių raštininkė 33
22 E MIKE ADONAITIS
Draugams ir Rėmėjams
22 E dų šventėmis ir Laimingais Naujais Metais.
Kiekvieno kataliko yra
Savininkai J. P. KUZLOVSKIS
E E
DR. J. B. RYDZAUSKAS
E E 10345 Jos Campau ir
priedermė remti ir platinti
IR
22
Caniff.
12170 Jos. Campau Avė. ir Carpenter E E
katalikišką spaudą. Katalikių
A. KARKUTSKAS
E
E
DETROIT MICH.
ka spauda nurodo žmogui iš
DETROIT, MICH.
E
5432 W. Vernor High.
Detroit, Mich. 22
ganymo kelius į amžinastj.
uiniinuuuuutuiuuuiuiiftiiuinuiiiiunii uiuuiiiuntuiiuutnnuuniniuniuu uuu lUUUUUUUUUUUHUUHUHlUiUUUUUUU
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Penktadienis, gruod. 21, 1934

DETROITO LinUVIŲ ŽINIOS

buvo, kad galės patenkinti va- daug vargšų našlaičių ir jie
— Aš taip ir maniau.
visi ten linksmai žaidė. Ir uA
— Taip, mano vaikeli, jos',rgšų našlaitį.
šokau, dainavau, gardžiai va
yra lubui brangios, Tiktai tur
Parėjęs rado vaikų dar be
žmonės jas perku. Mums miegantį. Nusirengęs senelis lgiau. O dabur aš nežinau, ka*
— Dabar užmik, o rvėto j '
kaip pabusi, gal, Dievas duJŠI “1»«
“T™ Ko- greit ėmėsi darbo. Patyloms, man pasidarė, aš neguliu ko*
nei svajoti. Tu geriau miegok! kud ncpuhudiiius vaiko, ėmė jų pajudinti. Norėčiau išlipti
geriau jausies.
iš lovos ir su tavim, seneli, a— Nesinori, dėde.
puošti egluitę. Pakabino porų
— Dėde, kodėl tamsia neini
Vaikas sunkiai at.-iduso ir fįešutų, saldainių, obuolių, rau pie savo egluitę pašokti, be\
gulti?
Senis, ištraukęs iš kišenės donų poĮierų, priraišiojo siū- negaliu.
— Tuojau, tuojau, vaikeSeneli į nuramino jį. Priimu
Mužamv kambarėly pasida keletu smulkių skatikų pradė laks žvakutes. O vuikus vis dur
kė siūlų su eglaite arčiau. Vai
miegojo ir kų tai sapne maty
rė tyla. Silpna šviesa švietė. jo skaičiuoti.
kas, norą skausmo apimtai
Visur matyti daug skurdo. Se — O pas lamstų, ar būdavo damas ėmė juoktis. Seneliu
džiaugėsi, gėrėjos; žvakutės
nis sėdėjo prie stalo ir vis dar Kalėdoms parėdyta eglaitė, dar buvo nupirkęs silkės, gavo
tokia graži, kaip buvai dar kelias virtas bulves, padėjo dega, lygiai kaip ant dangau*
apie kų tai mųstė.
žvaigždutė? mirga. Vaikus n*>
viskų ant stalo ir apsidairęs
Vaikus negalėjo užmigti, jis mažas vaikas?
Šis netikėtas klausimas jam aplink, ar dar ko nepamiršo, žinojo nei kaip atsidėkoti se
vis mųstė apie tą egluitę. Pa
priminė jo vaikystės dienas; viskų aut stalo ir apsidairė neliui už tokių jum brangia
tylomis jis paklausė.
dovanų. Jis norėjo pats pama
— Dėde! Gal būt tokia e--- Padėjo pasakoti, kaip motina
Uždegęs
žvakutes
pažadinu
tyti Kalėdų senelį ir papialaite labai brangiai kainuoja ? ' jį apdovanodavo gražiais žai
vaikų. Vaikas pašoko, išeiga- Syti, kad visuomet atmintų ;į
— Kų, o, gal, tu manai ne slais, net į bažnyčių nusivož ndo, pradėjo krapštyti akis. | Kalėdoms atėjus.
brangi! — nusišypsojo dėdė. davo pažiūrėti Betliejaus stai- Jis negalėjo nei žodžio ištarti.
neles.
Julija H. Medinien?
- T.I, dėde, n,au čia pi-i.ua- tik
žiflrU° i
DETROIT, MICH. lavai; pas jus lokių gražių eg Priėjęs senelis jam tarė.

EGLAITE

P. Padolskiu, 1916— 25th St., j Vakaras buvo labui šaltas
Detroit, Mieli.
, Nei nosies luuk iškišti.
Vargšas našlaitis, sugrįžęs
Šv. Antano draugija
(Tęsinys nuo 3 pusi.)
Metiniam dr-jos susirinki- i* miesto, užvalgęs šaltų bara
lietuvių kalbu, ir iš narių rei
čių, pratlėjo pasakoti dėdei
kalavo, kati lietuvių kalboje me išklausyta įvairūs pruneŠimai. Pasirodo, draugija per dienos įspūdžius ir uždarbį.
būtų vedami reikalų aptari
visus šiuos metus gražiui vei Jam vis dar galvoje kartojus
mui. Nut. rašt. J. Adomaitė,
kė, padidėjo narių skaičiumi. žodžiui praeiviams: “Duokit,
nors gimus ir augus Ameri
Surengė keletu parengimų, y- gerbiamieji, nors mažų dalelę
koje, bet visus nutarimus sura
! pač valdybų gražiui darbavo vargšui našlaičiui”.
šydavo lietuvių kulba ir lie
Jo gloliėjas senelis domiai
si. Į naujų valdybų ateinan
tuviškai perskaitydavo. Visai
klausėsi,
kų vaikus pusakojo
tiems metams išrinkta: pirm.
valdybai 1934 m. ir nariam:
— J. Andruškevičius, vice pi- apie eglaitę.
išpuola padėkos žodis. Linkė
— Kokia graži, didelė eg
rmin. — M. Pracevičius, nut.
tina, kad ir ateityje toks jai*
rašt. — J. Pultis, fin. rašt. — laitė, o po ja, sėdi genas senimo veikimas klestėtų.
J. Zirinas, ižd. — P. Ja rilio-1 nelis su didele, balta barzda.
1935 metams Iz V. 102 kuo kas, tvark. — J. Žaliaginis. K. Jis sveikinu praeinančius vaipa išrinko j valdybų: dvasios Belskis, rodos, 10 metų išbu- kus. Jis ir mane pasveikino!
vadų — kum J. F. Boreišį, pi vo draugijos pirmininku. Jis 10 ko nebuvo ant tos eglaitės;
rmin. — P. (.Įimtų, viee pirm visur ir visada pavyzdingai obuolių, apelsinų, riešutų, vi
— P. l’adolski., nut. rašt. — darbavosi draugijos gerovei, sokių blizgučių. Žvakutės de
EAST S1DE
laičių negalėdavo būti.
Be Dievo meilės irsta
— Nu, vaikuti! Tu sakei,
F. Staniuiiūte, paval. — J. A- (odelei susirinkime gražiai pa gė, blizgėjo, kaip ant dangaus
Senis susimųstė. Mųstė vien I kad mes negalėsim turėti eg suomenės tvarku. Pamilk Die'
domuitę, fin. rast. — S. Vir- gerbtas. Šv. Antano dr-jos su blizga žvaigždutės. Ten taip
lik
apie praeit}, nes linksma! laite*, nei žvakučių? O dabai vų, o rasi sau ir tėvynei ne
bickaitę, kasim — J. Sakalau sirinkimui būna kus pirmų se gražu, kad nesinorėjo nuo to
buvo prisiminti jaunystes d:e - toji eglaitė ir viskas, kas tik Inykstamų turtų. Kur Dievai
skų. Linkėtina naujai valdy- kmadieni kiekvieno menesio, lango pasitraukti.
nūs, o ypač. atėjus šventėms. čionai yra ant stalo, tavo. Kc j ten ir palaima,
bai sėkmingiausio veikimo jau < Lietuvių salėje, tuojau po šu
— Tu galėjai peršalti, be
Senelis norėjo nupirkti nors vis taip žiūri? Ko nieko ne- j
■■■■
■■■■ ——ninio tarpe.
I mOs.
žiopsodamas; pamatysi, dar ir
mažų
eglaitę
ir galvojo, iš kur sakai? Kas tau pasidarė?
susirgsi Kalėdoms.
(GKABORIUS)
ir kokiu būdu gauti daugiau
— Ar isiiesų, ištiesų toji
Spalių
mėli.
Albertas
Baze

—
Kati
ne
tas
vėjas,
nebū

Susiorganizavo r,v. AntanoJau dvvlika metu kaip pinigų.
eglaitė mano? Kur jų gavai 1
parapijoj vyrų choras, kuris nskis svetimtautės merginos tų buvę taip prastai, - atsa CIIAS. KTEPANAUKKAK n
Jis irgi blogai jautėsi. Ko- Ar tai viskas man...
praneša
žada paįvairinti lietuvių ka buvo apskųstas ir pasodintas kė vaikas. — Aš porų sykių tidarė graboi yslės įstaigų De jos skaudėdavo, kaip sušlap
Atmaina
ofisų valandose.
—
Tuip,
tai
viskas
tau!
'Ja

talikų parengimus, ('boras už į kalėjimų. Gruodžio 10 ir 11 buvau nubėgęs karštos kavos troįte, kuri randasi įm> mini davo.
Dabar
valandos
šiokios:
ve apdovanojo Kalėdų sene
9503 Cardoni gatv., prieš šv
sibriežė, kiek galint, daugiau dd. buvo nagrinėjama byla išgerli. Uždirbti, tai mažai už Jurgio p,ar. mokyklą.
Nieko nepaisydamas ankstį lis, su kuriuo tu sveikinai*.
pasidarbuoti ir parapijos nau prieš džiūrę pas teisėjų Jef dirbau, nes žmonės visi bėgo,
P-no Stepanucko vardas rytų atsikėlė, susiieškojo se Žinoma, jis tau nedavė gražįų
dai. Į chorų bus priimami na- ferics; Skundėjos adv. V. Am- nutilo...
stovi už viskų, kas labdaringa, nus skudurus, storai kojas ap daiktų, nes negulėjo. Tiktai 2403 WEST 63rd STREET
riais tik praktikuojantieji ka- l)<>rson ’r H liudininkų dėjo skubėjo bijodami sušalti. Gal Įialriotiška ir katalikiška vi
Kampas AVestern ir 63rd St.
vyniojo, apnėrė senomis na į vargšams vaikučiams parengia
pnstangų
lietuvį
apkaltinti.
A.
Dievas
duos
rytoj
geresnį
orų,
Telefonas PROspect 1133
sų
Detroito
lietuvių
tarpe.
tulikai vaikinai ir vedę, kurie
ginėmis,
patumšy
upgraibonm
1
Atokias
eglaites.
Viena
iš
tų
Panedėlio,
Utaminko, KetverBazenskis
turėjo
advokatų
lie
gal, nebus taip šalta, tai, gal,
myli dainų. Choro valdybų su
Jis netik yru didelis rėmė priėjęs apdangstė vaikų i p iš teko tau.
go
ir
Pėtnyčios
vakarais nuo
jas pavargėlių, bei jųjų šelpė
daro: dvasios vadas — kun. tuvį, Alex Canrodų, kuris sku galėsim daugiau uždirbti!
7
iki
9
vai.
— Argi i»ats Kalėdų seneli?,
— Hvtoj tu jau nebeisi, — jas, bet nemažesnis bažnyčios ėjo.
I. F. Boreišis, choro mokyto ndėjų sugavo netiesų kalbant.
ir visų tautiškų reikalų rėmė
Išėjęs nežinojo, kur eiti. Vė atnešė ?
jas nuiz. J. A. Blažis, pirm. Adv. A. Canrad pastangom, pagalvojęs tarė senis. — Rv- jus; galima sakyti, tai vie
— Taip, jis atnešė tuo lai
toj iš pat ryto aš eisiu į dar nas iš stambesnių Detroito lie jus pūtė, nešiojo sniegų, visur
— P. Padolskis, rašt. — F. džiūrė lietuvį išteisino.
ku,
kaip tu miegojai!
2 E. 103rd PLACE
bų!
tuvių aukotojų. Taip pat yra takai buvo užnešioti. Stovėda
Tautkus.
Kampas
State ir 103rd PI.
-Bet,
seneli,
gal
būt,
uš
Žmonių ūpas taisosi, kadan-l Toks pasakymas nelabai ti- “Draugo” skaitytojas ir rė mas senis praeivių piašė, mulTelefonas
PULlman 5950
Linkėtina naujum chorui ge
mėjas.
davo, kad pasigailėtu ir duomac,au’ nes> kai miegojau.
gi darbai šiek - tiek pradeda-ko vaikui,
Seredomis iki 9 vak.
rų sėkmių užsibrėžtam darbe.
Jį gerbia ir remia visi, rei tŲ nors kelis skalikus duonai!aS tu,'5*,u dar Kr“žesn« e« j Su batonu s visa diena iki
gerėti, ypač. automobilių išdi'^u'< tamsta, dėde, esi nelaitę, prie kurios buvo liek j Kas popietų nuo 3 iki 6,
sveikas, per naktį gal šiek-tiek kalni prisiėjus, nes jo patar nusipirkti.
rbvstėj.
Kai
kurios
dirbtuvės
navimas
pigus
(Nuo
$60
ir
Gruodžio 21 d., Lietuvių su
kojos pasitaisys, kaip ištrin aukščiau), greitas ir sųžimn
Nors Buizai surinko, bet vis AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ^RAUOIJOg1 NARIAI:
Įėję L. Vyčių 102 kuojai ren- jau pradėjo dirbti 1935 m. mo siu spiritu.
; gas.
vien
nupirko mažų eglaitę, pa
gia linksiu* vakar.,, kuriaaa-;,lelius' » kito“
l"b
—
Aš
tau
sakiau
būti
na1
Ta proga Gims. Stejituiauc puošalų, žvakučių ir obuoliu.
bus ,..lydėtu H-ni ..u-lai ir
II? d“rb,<; T,lt '■''l’“™!'
Office Phone
Res. and Office Tel. GANaI 0257
lai
taip
ir
turi
būti;
reik
kas
linki visiem savo košte-; Įjž.i-imetęs ant pečių skubinos PltOspcct
1028
2358 So. Ecavltt SI
Rcs. PROspect 66&«
likti naujieji. Vukaro įm-Iims ‘ bildukai šaukiami atgal į dar |,,,K
rėmėjams, draugams'.
KT
, ‘ „
CANAI. 070<
bų. Naujiems, iš kitur atvažia luanV,s klausyti, nes gerai nai mėliams,
ir
iMŽistamieais
Linkrun,
ftr.i-'
N
"
r
’
b
"vo
alkanas,
skiriamas pusiau su Įiarapija.
vus, darbas sunku gauti ir!*au *s vt*do, kad tu jau ser- 1 Kalėdų ir Laimingų Naujų sušlapęs, sušalęs, bet į tai neRengėjai njioširdžiai kviečia
dėl to nepatartina iš kitų mie- čD*
Sab negalėsi net iš Metų!
I kreipė dėmesio. Jam linksma
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
jaunimų ir augusius atsilan
PHYSICIAN and SURGEON
1621 SOUTH UALMTED STREET
stų važiuoti. Vietinių bedar- ^ovos atsikelti. Gulkis, aš lakyti ir paremti parengimų.
2403 W. 63rd St., Chicago
Reaklcnclja 6600 So. Arteslan Avė.
bių pakankamai randasi.
ve savo
apklosiu. Na,
AKIŲ GYDYTOJAI
LIETU VIAI DAKTARAI
OFFICE H0UR6:
Valaados: 11 ryto iki S popiet

L. Vyčių 102 kp. veikimo
apžvalga

CHAS.
STEPANAUCKAS

ADVOKATAS
J. P. WA1TCHES

MARQUETTE PK, OFISE:

ROSELANDO OFISE:

DR. J. J. KOWARSKAS

Gruodžio 16 d., L. V. 102
kuopa buvo surengus kino party, kuriai pasidarbavo nenu
ilstamos vytės: P. Staniui i ūtė,
Ver. Narauskaitė, P. Urbana
vičiūtė ir M. Šimanskis. Jos
surinko dykai dovanas. Kuopui liks pelno.

visi ir seniau dirbę gauna da-!ar
nesakiau, žiūrėk, kokia
r}JOt
* 'karšta tavo galva! Baisu! Ar

_______

,,
.v
(<ruodzio 9 d. įvyko prieš.
..... F
metints susirinkimas L. R. K
q \ or- i
ir
.z

b. A. 26*» kuopos. Pirm. K

Dienoms Iii. LAFayetto S7U
Naktimis Tel. GAN ai 0402

tau skauda, sakyk teisybę?
—
Ilian niekas neskuu, ... . . .. ,
,
. .
da, tiktai lig karsta darosi vi, - •
sa,n kunut

DR. VAITUSH, OPT.

Mišeikis plačiai apibudino dr
1 1
_ __
LIETUVIS
OVTOMKT1UCALLT AKIU
gijos svarbų. Buigianties vaLietuviams gerai žinomas
SPECIALISTAS
akly
kurta
juus luikotarpiui, ragino kiekKydzauskas savo ofi- eetlfronda*
prloteaUal galvos skaudėjimo,
&iciy Aptemimo, nervuotuSportas
vienų narį pasidarbuoti, kad s^ P<‘,'l«‘‘<! į naujų vielų: 12179 mo. akaudam*
aklu karttj, atitaloa
trumparegystp
ir tollregygte. Priren
Lietuvių bovlerių lyga pa nepriklausančius paragintų į- ’^os’ unipau avė, Dr. J. B,
gta totelngkl akinius. Visuose atsiti
sižymi. Visi H tymai siekiu pi sirašyti. Hckantionui metanui I Hjdznuskas L. II. K. S. A. 171 ki m uose rgaominavlmOB daromas su
elektra, parodančia mažinusios klaJrmenybės. Jki šiol pirmoj vie valdyba palikta veik toji pa-i kl,ol,os *r Moterų Sąjungos .,4 «** SpectaJA atyda atkreipiama |
•"okvfciee malkus. Kreivos akre ati
toj stovi Hv. Petro parapijos ti kii dupildynui: pirm. — K. *kP’ <‘*,na daktaro kvotėjo pa taisomos. Valandos auo įo iki s v.
MedklfoJ nuo 10 Iki 18. Daugely at
sitikimų akys sutaisomo* be aklalų.
tymas, bet jam ant kulnų lipa Mišeikis, viee pirm. — Iz. Ke
Balnas pigiau kaip pirmiau.
D. B. Brazio tymas; kiti irgi blailis, imt. rašt. — J. Žema4712 SO. ASHLAND AVI.
vejasi. Lietuvių bovlerių lyga nauskųs, fin. rusi. ir kasinin
";I. LAI'arclte 8057
Phone Boulevard 7589
sudaro gyvų lietuvių kojoni- ko pareigoms eiti — M. San
jose judėjimų. Daug apie jų I turis, puvuduotojii — M. Si
GYItTTOJA.S Ir CHIRURGAS
kalbama, daug sutraukia žino-1 nionis. JJgonių lankytojas —
X—SPINDULIAI
Pritaikyme akinių dėl viso
nių pažiūrėti žaidimo. Lyga P. Keblaitis. 25G kuopa turi
3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Av«. netoli Kedzfe) kių akių. Ekspertas tyrimo anorėtų susitarti dėl žaidimų gražų narių skaičių. Valdyba Valandos: nuo 1 Iki 8 vai. vakaro
kių ir pritaikymo akinių.
Heredomla Ir nedtllomla pagal
su Grand Jtapids ir Chiragos stengėsi, kiek galėjo, veikti
■u tarti
lietuviais. Jei kas norėtų tar* Į kuopos gerovei. Prirušė nema
Ofiso Tel.: LAFayctte 8150
tis, pulurtinu susižinoti su P. žai naujų narių vajuus luiko
Ros. Tol.: VIRglnla 0668
tarpiu.
Nauja Gaila Nusilpusiemš
Nuosavo gydytojo reikalas
Organams
DENTISTA8
O A 8
X - R A Y
NI UA-TONJ-; Miltuulluoju nunllpiiHiUM paliktus valdybai sutvarkyti.
4113 ARCHER AVĖ NU E
nrgiLiiua. Tai pulkiJM pilvui lotilkim
0PT0METRISTA8
Kampas Franclsco Avė.
Ifr-rihUM u|«ttl<U Ir pudrdtfK tiiiilhtiul. Valdybų tut savo nuožiūra pa
.Skatinu, plaukimu Myvu
pilve Ir *11 r.
1801 S. ASHLAND AVENUE
IlOMe.
Viduriu
JlldUjifltMM
|IMMillllt)Mllfjkvietė gerui lietuviams žino
Ja.
NtJOA-TOMK
velkiu*
I
Alrd)
ISPlatt Bldg., kamp. 18 st.
Offjcti Pliope
Ties. Phone
Autiklu- dldeanę
ener<tJu
Jo"
J vai mų dukterų (lietuvį) A. G.
2 aukštas
rioms funkcijom*. Sveikatanl
po Miin
EMils^vood 6641
TKIangle 0014
klea ll<o». tai yru nlcMMInua toulkiiM. Sark, kurio ofisas randasi ad
Pastebėkit
mano iškabas
Imkit NUCA-TONK Alatidlen. PertUllkrlnklte Alo lonlko Nauja Kaliu. resu 3505 Trunibull avė. prie
Valandos nuo 9:30 ryto iki
M6nealo frylmeniua ilk už Vintų 1 to
12
v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
li-i-i. i*Mekon KtirniiiuoioM urim pini-1 Mvrtle. Nariams turi būt žiGYDYTOJAS Ir CUIRUKOAfl
gal prrąžlne.ina. Parduoda v lai ap-1
vai. vakaro. Nedaliomis nėra
7850 So. Halsted Street
lirkortai.
...............
' nonia,’ kur kuopos
daktaras •
skirtų valandų. Room 8.
Nuo užklelfijlmo Imkit—ITOA-BO1,
1
IIOOM 210
— Jdeulų Lluosuotojų vidurių 25c kvotėjus gVVeUU.
Phoae Guua 0623
VaL; 2-1 ir 1-8 vai. vakarų
ir 50c.
_ . .
•
»...

DR. A. RAČIUS

25 METŲ PRITYRIMO

DR. Y. E. SIEDLINSKIS

DR. JOHN SMETANA

DR. A. R. McCRADIE

8 to 4 and 7 to 8 P. M.
Sunday by Appolntment

OR. A. J. JAVfllš

DR. STRIKOL’IS

Office: 2643 W. 47th Street

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: t Iki B popiet, 7 Iki » vak.
Nedėliojo nagai sutarti

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo ( iki 8 vak.
Nedėllomls pagal sutarti

Office Tel. REPnblio 74»8
Bes. Tel. GROvebUl 0617
7017 S. FAIRI1ELD AVĖ.

OR. J, J. SIMONAITIS
8433 W. MAKQUETTE ROAD
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAM
YaL 8-4 ir 7-8 vak. Ketv. 8-11 ryto
Nedėlfoj

misttania

Tel. ULFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS

Ofiso tolef. BOLlevard 7*80
Namų Tel. PROspect 1830

TeL BOULevard 7043

DR. C. Z. YEZEl’IS
DBNTISTAM

4645 So. Ashland Avė.
arU 47tb Street
▼ai.; nuo 8 Iki 8 vakare
SerodoJ pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS

6 Iki « ▼. vakare

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. CAMal 6126
DENTISTA3

2201 W. Cermak Rood
(Kampas Leavltt St.)

Valandos; Nuo 8 Iki 13 ryto
Nuo 1 Iki I vakaro
t SeredoJ pagal sutarti

Tel. OANal 6126

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAM

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

DR. J. RUSSELL

Baredomls Ir Ncdillomls pagal sutarti

Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

4140 Archer Avenue

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Re>. Tel. HEMlock 6141

REZIDENCIJA

Vai.: 8—4 Ir T—8 vai. vakaro

Re*. 2136 W. 24th St.
Td. CANal 0408

OflMOi TU- LAEayctte 4011
Boa: Tel. HHMlock 6886

DR. A. G. RAKAUSKAS

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
YaL Ofiso BOULevar* *gt*—14~~
Boa. Viceory 6343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-t; nno 6:36-3:66

7M W. Mth Street

6631 S. O&lifornia Avė.
Telefonas REPubllo 7846

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAM IR CHIRURGAM

4157 ARCHER AVENUE
T©L
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—* p.
Ned6(lomls pagal sutarti

n.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-1 vai. vak.
RcaJdcncIjos Ofisas: 2656 W. 6>tli SL
Valandos: 10-13 Ir 1-8 vai. vak.
gsredomts Ir Nedillomls pagal sutarti

DR.P? ATKOČIŪNAS
DBNTIMTAM

1446 SO. 46tta OT-, CICERO, 1LL.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 18—8 vai.
*147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Ftuied- ttered. Ir Uubat |—8 vai.

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL

DR. MAURICE KAHN

OFISAM

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
3 lubos
t

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOM:
Nuo 16 Iki 12 vai. ryte. nue 1 Iki 4
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vaL
vakaro. Nedėllomls nuo 16 Iki 18
valandai diena-

MXCw* IMU

4631 S0. A&BLAND AVĖ.

Tel. YARds 6664
Ecs.i Tel. PLAsa 84M>
Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 3-8 Ir 7-* v. v.
Nodėldleolals nuo io tu 16 dlang
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Penktadienis, gruod. 21, 1934

PIRMOJI PABALTIJO VALSTYBIŲ UŽSIENIŲ REIKALU IŠ LIETUVOS ŽURNA
LISTŲ GYVENIMO
MINISTERIŲ KONFERENCIJA PASIBAIGĖ

VIETINES ŽINIOS
CHICAGOS-CICERO LIE WEST PULLMANO
JU VI Al GRAB0R1Al I
NAUJIENOS
SUSIORGANIZAVO i

pruugc su Lietuvos spaudos
Jau buvome pranešę, kad] konferencija nutarė vykdyti
lapkričio 30, gruodžio 1 ir 2 tuos ryšius, kuriuos tarp šių plėtojimusi, tobulėja bei auga
d. Estijos sostinėje Taline į- trijų valstybių nustatė 1934 ir Lietuvos žurnalistų šeima.
vyko pirmoji Lietuvos, Latvi m. rugsėjo 12 d. Ženevoje pa Nuo 1934 metų Lietuvos žur
Sunkiai serga jaunas Įima
jos ir Estijos užsienių reikalų sirašyta l’abaltijo valstybių nalistai yra susibūrę į savo
pijos rėmėjas - Ali'. Bajoru ,
Noriu nors trumpai prane
ministerių konferencija. Gruo bendradarbiavimo sutartis. Ko sąjungą, kivi turi apie 130 nanūs. Guli Boselund Couiinuin
vakadžio 2 d. ši konferencijų pasi nferencija nutarė suorganizuo' rių. Tai įvairių pažiūrų, aru- šti, kau gruodžio 19
ty ligoninei:?.
t žiaus arkivyskupas Guilbert’Žiūrint pro delną
Mažeibaigė. Todėl dabar galima ve ti bendras trijų valstybių at žiaus ir lyties plunksnos drnu n‘» Pas gruborių >as, priimant vizituojantį Pran
Velijame Alfonsui greitai pa
Kalnuotoj ...
Grenoblės .U}‘ ’cūzijos prezidentų, tarp kitko
rtinti jos pasisekimas ir dar stovybes Tuntų sąjungos or- gi.i semia, ■kuri• rūuincsi Lie-i M susirinko vietiniai grabo- sveikti.
suorganizavus C’hiliukei, b ra nei joj, nesenai bu- . * J.
.
.
.....
: galiuose ir tarptautinėse kon- tuvos spaudos tobulinimo . ir na,»
bus.
.
,
... . , . issikalbeio ir apie Įiolitikų.
cagos
Lietuvių
Graborių
Or

vo toks pnpotkas. A irs Imsi-1
Visų trijų valstybių delegu-lfcrencijo.se. Taip pat nutarta tavo dvasinio bei medžiaginio
Pereitą seki: ?.dienį parap.
..
. ,
.
, , . Isikarsciaves prezidenas tagijų
(Assosiaeiją).
ilgai
i:cgananeios avių bandos laivu Į .
cijų pirmininkui (Lietuvos mi- suderinti Lietuvos, Latvijos ir būvio reikalais.
i
. • .
, • • i
i svetainėje Moterų Sąjungos <
're: “Esu tikras, kad valsty
duo- kp. turi-)o
h |bas žemai pralėkė uroplanus. Bau
Gruodžio 1 <1ei. Kuone
nisteris Lozoraitis, Latvijos Estijos atstovybių ir konsula
Kaune buvo!I arK
* aiaentuojant, dr-jai
j
praka
bės vežimas stumtusi priekiu
Lietu’ ■ J
dos vadas, didelis avinas, išo
vice - ministeris Munteris ir tų užsieniuose veikimų. Pažy Lietuvos žurnalistų sųjungos tas vardas: Chicagos
Kalbėjo: H.'\ kun. A. Liuke.-,
ir būtų stiprus, reikia, kad to
Estijos ministeris Saljama), mėtina, kad šioje konferencijo visuotinis metinis narių susi vių Laidotuvių Direktorių daktarė b’Inkis ir J. Čepulienė. gųzdintas prapelerio ūžimo, vežimo keturi ratai liūtų tikri
pasileido l/ėgti — stačiai į gi
konferencijai pabaigus darbus, je buvo kalbama ir apie tre rinkimas. Pradedant darbus, Draugija.
Gruodžio 20 d. vakare Bro
ir geros vertės. Adenas tų ra
SusniiiKimė dalyvavo seka
lių tarp kalnų liedugnę. l’igausingiems spaudos atstova čiųjų teismų, galintiems tarp žurnalistai susikaupdami pa
nes Zubienės name ivvks M.
tų — gera kariuomenė, kitas
t L...
u,
,
•
•
i
•
^kui
vadų-avinų
pasileido
ir
ms pareiškė, kad ši konferen Pabaltijo valstybių kilusiems gerbė spalių 23 d. mirusį savo ntieji gn.’,’..oriai: S. P. Mažei-Į o
!>. i kp. svarbus susirinkimas.
. ‘
— sumanus ir teisingas ma
;,, i - ,, - i
v , . .
visa aviu banda. Piemuo jocija ėjo labai draugingoje ir ginčams spręsti. Nė viena val sąjungos pirmininką dr. Juo ka, J. K. Eudeikis, 4A. Masal p
Girdcjau, i kuopų žadu išira
‘
.
. gistratas, trečias — kvalifi
-j.
•
.
‘kili būdu n‘įstengė .iii sutai
nuoširdžioje dvasioje. Ši dva stybė nepasisakė prieš tokio zą l’urickį ir kitus 3 sąjungos skis, I. J. Zolp, J. F. Kad syk
nemaža naujų narių.
.
‘
‘
kuota ir sąžininga adniinistia
žius, S. D. Lacbavičius, B. A
________
i kyli. Nepraėjo nei penkios
sia nebuvo nė kiek atvėsusi, teismo reikalingumų. Gal būt, narius. Sąjungos valdybos vaei ja ir ketviras — aukštos ver
Trumpai sirgęs mirė a. n. j minutės, kaip visa avių banda
bet, galima sakyti, dar drau kiek vėliau toks teismas ir bus Į litu pranešdaiiias V. Kemežys Latliaričius, J r., S. Skudas,
tės dvasiški ja.”
nurodė, kad imt paskutinius A. Petkus ir J. Liulevičius.
gingesnė, negu per Pabaltijo sudarytas.
. I Adomas Šedys ir gruodžio Ii 'sugarmėjo į liedugnę ir žuvo.
“Sutinku, — atsakė prezi
I valdvba išrinkta: A. Ma-L iškilmingomis bažnytinėmis
Kai žmogus pradedi žiūrėti
Be politinių klausimų, Pa dvejus metus sąjunga suren
santarvės paruošiamąsias kon
dentui
kardinolas, — “bet ma
į mūsų čėsų svietų, tai maža
baltijo* valstybių užsienių įei gė Lietuvos spaudos 100 iiicių salskis — pirm. S. P. Mažei- ! pamaldomis palaidotas šv
ferencijas Kaune ir Rygoje.
no nuomone, dar ne viskas:
Konferencija ’ daugiausiai ^a*U ministerių dar svarstė ir! sukaktuvių paminėjimą, pir- ka — vice pirm. B. JA. Tei zimiero kapuos Gražiai pa- randasi jame kontrių, kuriose tokiam vežimui reikia dar ir
sekretorius, tarnavo erali. .1 F. Eudeikis. nebūtų lošiamas ano avino ir
svarstė užsienių Įiolitikos klau grynai ekonominius šių vals- mųjų Lietuvos spaudos savai- /‘bavicius, Ji.,
iždininkas Velionis buvo žymus parapijos avių ti jut rus. Net ir mūsų gero vežėjo-šoferio. ’’
• Eudeikis
sinius. Tarp jų buvo ir tokių tybių klausimus. Pirmiausiai tę, pradėjo ir beveik baigė GiLiulevičius —■ korespon- rėmėjas ii visų mylimas. Pa-tarpo randasi panašių avinų
klausimų, kuriuos visos trys buvo apsvarstyta visose trijo įuliuose stalyti pirmuosius iir
Kalėjimo i ii šiltiniais: į ka
i
' liko nuliūdinu •kaitlingų šei-i ii- avelių, kurie — v, ui veda,
tautos seka su ypatingu susi se valstybėse leidžiamų ekono- Lietuvos žurnalistų jioilsio na denius,
linius. Bukite ramūs ir neda
Nutarta susirinkimus laiky-' invnėle.
o kiti seka — kiuriui i piadomėjimu. Tai šioje Europos minių įstatymų suderinimas mus. Buvo palaikyti ir glaurykite jokiu skandalų, nes ki
ti kas mėnesi. Vieta ir laikas
Ž.lltį.
dalyje taikos sustiprinimo ir larpusavių muilų panaikini-• dūs santykiai su užsieniu. Su
Labdarių Sąju::'
lt) kp.
taip visus i.šmc. iu iš kalėji
visoms trims valstybėms sau mus, telegramų, agentūrų ii j latviais ir estais sudarytas !j,us nutartas ateinančiam su- rengia šaunu liaukieta gruodspaudos bendradarbiavimas ii spaudos santarvė, surengta di- įsirmkiine.
,
para],įjO5. svetainėje? l’asakojama, kad sykį Pary mo.
gumo garantijų patikrinimo
Ta- dėlė žurnalistų ekskursija į| ^įs 8U(-pnias |,uvo daugiau ^<cnūsi jo’n įuna'žvniūs labdarį
klausimai. Tai yra drauge ir kiti panašūs klausimai.
tarptautinės Įiolitikos klausi čiau kol kas šiais klausiniais Sovietų Rusiją, svarstyti žiu' i(1,.augi::ko pobūdžio Ištikrųjų,Į rįų darbuotojai: A. Žitkevi- I
mai. Šie klausimui trijų val dar jokio susitarimo nepasira nalistų pensijų ir pašalpų iualonu buvo matyti, kaip, pojčius, Z'.;. Gedvilas, K. Raila. I
liausimai ir 1.1. Opiems Lie ilgų metų visokių kivirčių I .\»l. Šliužas ir luti.
stybių ministerių buvo svars šyta.
Rap.
Iš viso, galima pasakyti kad tuvos žurnalistu reikalams vit Tarp savęs, galutinai susipra-1
tomi, atsižvelgiant tik į visuo
UdlrMial anfc4t«—• rd*i« Pajoshnkln
ir (irnhnamtn
tinę, tiek į Pabaltijo politiką. pasirašius Pabaltijo valstybių šunioii iškelti, gruodžio niėne- tome viens kitam pratiesti ra■ •
Sąryšy su tuo, konferencija sutartį, Lietuva, Latvija ir E- sy bus išleistas pirmasis Lie- įnkn
Didžiausia nemink
nutarė Įiatikrinti trijų Pabal stija suraito bendrų kalbą, nes tuvos žurnalistų alnionaclias.
ChleagoJ
praeities
'
Ir
taip,,
uaitiiršę
----------o
Tsb
tijo valstybių santarvė# išti suprato, kad mažoms valsty
r ■ ■ ■' <•
pasišiaušimą prieš v’it.s kitą
BuvlrS 50 metų prityrimo
kimybę Tautų sąjungai ir uo bėms bendras darbas ir ben
Nuo
Gėlimų
Ir
dar ilg i- šiiekučLi.v. : d «
po
Skausmų
Pirkite Uolai iŠ dirbtuvės Ir
liai dalyvauti visuose tos sų- dras reikalų gynimas yra di
taupykite pinigus
vaišingu
S.
I
’
.
Mažeikos
stonaudokite
_i .
OŽKABALIŲ
------- o------* junges darbuose. Taip pat trys džiausiąs jų nepriklausomybės
ANCHOR
sru.
Mes atlikome darbų daugeliui žyi
PAIN-EXPELLERĮ
Pabaltijo valstybes iš naujo ir ekonominio gerbūvio laidas.
alų Chicagos dėtuvių.
Pain-Expelleris visuomet
1
patvirtino savo palankų nusi Vertinant pas i baigusios šios
palengvina skausmus iji
PLATINKITE
“
DRAUGĄ
’
konfercnejos
dailius
negaligalima gauti
statymų dėl Rytų Izikarno pro
KULS PAIN
CAGOS PAŠTE
“DRAUGE“
jekto tarpusavio pagalbai lei- ll,a nejiažymėti, kad šiandienį
>a» ' - '‘T
arti Grand Are.
2334 So. Oakley Avė.,
kti ir laiko tų projektą lieti- pačių Pabaltijo valstybių ta |

VENETIANMONUMEliTCOJNC.

DAINOS

'!■

Ijiulcvičius

527 N. 1VESTERN AVĖ.

politikos rPtautaa* politinis svoris yra į"
ĮDOMŪS JUDAMIEJI
žymiaį padidėjęs, negu buvo į
PAVEIKSLAI!
Pabaltijo politikos srityje anksčiau, kai jos kiekviena
Pamatykite
užsienių reikalų ministerių i,eik6 atskiraL nraufc,e su tuo’
______
ai konferencija patarnavo be ŠVC. PANELĖS
ndram Europos taikos reikaAPSIREIŠKI
lui. Vž tai ir net didžiausi j .;
MO VIETĄ
Europos valutyuės šiai konfe
--LIURDĄ
rencijai parodė daug dėmesio,
Atėję į šiuos paveikslus pakui kurios pulunkuu.s, o 'U1 matysite tą garsųjį visame pa
kurios (Lenkija, Vokietija) saulyje Prancūzijos
miestų
LIURBI, kur 1838 metais
nervingo.
Švcne. Panelė apsireiškė Kv.
MAGDELENA
Be abejojimo, ! rcluvos, Lut- Bernadetai. Tenai suvažiuoja
ŠALČIUVIENĖ
vijos ir Estijos santykiuose iš viso pasaulio ligoniai nepa
ligomis
(po tėvais Karašauskiūtė)
.. . ,
. . -. serguntie..
dar yra nemažai spragų, zu gydomomis
.
.
,
.
,
,1b
kad
gauti
stebuklingų
per
Mirė cruodUin IR «1 1SJ4 m
rias užtaisys beauganti I abal- gVcnč. Panelės užtarymų išgy2:45 vai. rito. sulaukus pusės
amžiaus. Kilo IS Savalkij rėdytijo vulstybių santarvė. Ir rei dynių.
hos, Rudaminos parap.. Slrur.dii kaimo. Amcriitoju išgyveno
kia laukti, kad jau netolimoje
^ar pamatysite:
29 melus.
Paliko
dldcllunin liullGdltne
ateityje
re
viena
šių
spragų
|
1)
Istoriškus
paveikslus iš
vynj Juoku pi), dukterj vienuo
,
.
1
b
T
Lietuvos,
lę
sv. Kasinilnro vienuolyne,
bus uztuisyta.
~
,
Seselę M . I)o.rot lieii. sdni) Sla2) Dariaus ir Girėno įsskri
nlstoMj, seser) Julljonif Juknellenę. gvv. naiiflif
Shelroygan.
Antroji Labdlijo v.ilstybių dimo ir žuvimo vietą — Sol
Wis., ir visi) jAs ži'iuiyiuj, brnlj
Joną. pusbroli Vincentą Pūki),
užsienių reikalų ministerių ko dino mišką,
2 pusseseres: Petronėlę (ilavic3) Pasaulinę Parodą (World?
kienę Ir Oni). Gelbr.dlenę ir gi
nferencija bus 1933 m. balan
Fair),
mines; o Lietuvoj brolj Vin
džio ar gegužės mėli. Kaune
centą. 2 seseris: Oną KaruSuu4) Komediją, kur dalyvauja
sklūtę ir Marijoną UarčiauskieŠios konferencijos progų, Lie Charlie Chaplin.
nę.
Velionė priklausė prie m.-kantuvos užsienių reikalų minis,
Paveikslus rodys A. PELfll, draugiją: Tretininką, ApaStalystės Maldos. Amžinojo Ir
DŽIUS
tekančiose vietose:
teris
Stasys
Lozoraitis
ajido
Oyv-ojo Itažanėlaus. Sv. Kazi
Nedėlioję, Gruodžio-Dec. 23
miero A kad. Kėni. 2 skyr., Ma
vanotas Estijos i laipsnio Erijoną Kėni. Ir Lubdarlą iją-gos
d., par salėje, Luzerne, Pu.
ū kp.
relio aidimi.
Tsb. I Ketverge, Gruod.-Dec. 27 d.
KOnas pašarvotas 6837 Ho.
(’ampbell Avė. Isildoluvės Įvyks
I par. šulėje, Durcyu, Pu.
SeStudleiii, gruodžio 22 d., Iš
namą 8 vai. bus atlydėta ) Sv.
Pėtnyčioje, (i ruodžio- Dcc.
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj
(28 d., Kun. J. liuli, par. salėj,
j vyks gedulingos pamaldos už
velionės sfelą. I’o pelnaldą bns
Kcrunton, Pu.
nulydėta j Sv. Kazimiero kapi
Nedėlioję ir Panedėly (nuones.
Nuoširdžiai
kviečiamo visus
džio-Dec.
39 ir 31 d., Kun. .J.
I dalis p’-tal. 95
Rimines, draugus-ges Ir paž.vsKuro
Įiar.
šulėje, Scranton, l’a.
tamiis-mis dalyvauti šioto lai
II dalis pusi. J 92
dotuvėse.
Įžanga 25c
Vaikams 10c.
U2 ABIDVI DALIS 25t.
Nullūdt: V:r«s. Imklė, Mi
Visur
pradžia
7:00
vai. vak.
nus, M-sii<». Brolis, pusseserės Ir
Prisiuntimui 5c.
Giminės.
Užsisakant šiuos judamuo
“DHAUGAS” PUB. CO.,
Isildoluvėms puiarnacjn grasius
paveikslus reikia ndiesuo2334 So. Oakley Avė.,
1,orius S. I’. Mažeika. Telefonas
ti: A. Peldžius, 7035 S. FairYAKds 1188.
Chicago, Kl.
Prašome nesiųsti K*'11 M
field avė., Chicago, III

droš
tarptautinės
klausimu

t

Praeities Paljros

ROSELLI BROTHERS, INC.,

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

PAMINKLŲ DIRBĖJAI

r?

Speci&llslal Iškalime ir įdirbi
me visokių rūšių paminklų Ir gra-.
bnamlų.
Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų rc-lkaliA tie
siai su pačiais išdirbėjai s.

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE
Vienas blokas | rytus nao
didžiulių vartų

HILLSiDE, ILLINOIS
Trys telefonai:
,

Alfred

RomUI,

Rez. PENMACOLA 0011
BELMONT S48&
Office: HJI.LSIDE S8«»
Vlncent Ronelli, secr.

Visi Telefonai:

Yards

1741-1742

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

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

GRABORIAI:
LACHAWICH
IR SŪNŪS
LIETUVIAI GEAB0EIAI

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

GRAB0RIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
2314 W. 23rd PU Chioago
3319 Lituanica Avenue
Chicago, UI.
1439 S. 49th Ct Cicero, HL

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausta
ttaiaaie meldžiu atslft&uktl, o mano
darbu būsite užganėdfntl
Tel. CANal 1515 arba ii51fl

TcL CICKRO 5>ay
Tcl. DAFayctte 3573

J. Liulevičius
tirnboriuz
ir
BalsnnnA.LojM

Patarnaują Chlr*
goje ir apylinkėje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
4002 Archer Avė.

I.J. ZOLP

ANTANAS PETKUS
GBAB0BIUS
Koplyčia dykai
1410 80. 49th COURT
Cicero, Illmois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS

1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tcl. BOdlevard 5303—MIS

Tel. Bonlevard 4139

ORABORIUR Ir LAIDOTUVIŲ
VKDtJAJH

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

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUR ir BALRAMUOTOJA1
Patam avima. gera. ir nebrangus

718 West 18th Street
Telefoną* MONroe 8X77

F. RADŽIUS
REPublic 8340 J. LIETUVIŲ
OKABOniUB
• «.«.

» - jhH

5340 So. Kcdzic Avė.

Palaidoja už 123.00 Ir aukftčlau

(Neturime sąryšių ru firma
tno pačia vardai

««H W. IHili M. T<4. C AM ai 4IT4
Chlcugo. Ilk

Moderniška koplyčia dykai

t

Penktadienis, gmod. 21, 1934

G

fei

MAŽOJI GELELE"ŠVENTOJI TERESE
BUS STATOMA SCENOJE

.... Svarbias roles vaidins sekantieji:

X
*—

SEKMADIENĮ, GRUOD.-DEC. 23,1934

X ftv. Torose ....... . ....................................................

šturmadtė

a.

*-

Celina ........................................................................ A. Varaniūtė

AUŠROS VARTŲ PAR. SVETAINĖJ

*E

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

2323 West 23rd Place

X

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

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

ĮŽANGA 25c

VIETINĖS ŽINIOS

X Dramą parašė............................Kun. J. Mačiulionis, M. I. C'.

IŠTIKO NELAIMĖ

; ĮDOMIOS PRAKALBOS

X
X

Širdingai kviečiame visus vestsaidieeius ir čikngiečius atsilankyti ir pamatyti šį gružą veikalą. Šventąją gyvenimas via
sunku dramatizuoti scenoje, bet šventosios Teresės gyvenimus duodasi dramatizuoti ir todėl, nė vienas atsilankęs nesigailėsite, bet ir kitiems galėsite papasakoti daugiau apie
ftv. Teresės Įdomu ir šventų gyvenimą. Ateikite visi.

S

PELNAS SKIRIAMAS AUŠROS VARTŲ PARAPIJAI

NAUJOS ADVENTINĖS IR
KALĖDINĖS GIESMĖS

“Pašaukimas j Dvasinį
Luomą”

BRIGHTONPARKIEČIAMS PROGA

SO. CHICAGO. — šv. Juo
NORTll SIDE. — Teodorą
Ką tik iš spaudos išėjo nau
žinierius J. A. Žvirblis apie Šadbarą 7 d. gruodžio dirb zapo parapijos svetainėje atei
Parašė ir išleido
jos Adventinės ir Kalėdines
i elektros ir magneso jėgas, anantį sekmadienį, po sumos, ANGLŲ KALBOS IR PILIE
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
tuvėje ištiko nelaimė. Jis dir
giesmės, žodžius ir melodiją
pie radio išradimą, jo veiki ba gatvėkarią kompanijoj. Li- įvyks moterims ir merginoms TYBĖS PAMOKOS DYKAI
Knyga 95 puslapių įtalpom
parašė kun. Žydanavičius. Ha
Atvyks garsūs kaimą ir naudą žmonijai. Jo pas pdamas laiptais paslvdo ir prakalbos.
ir gražiai iliustruota šventųjų
. .
....
i v- ikoją.
• n
,• įbėtojai. bei kalbėtojos.
Inieia] irmatlieniii ir tie*-iadionių pavejksiois Tvirtais popien rmonizavo prof. E. Žilevičius
kaita visiems buvo įdomi ir gnudamas nulaužė
Guli,.
_
tvvą ima Mot?rų Sąjunga.
vakarais nuo 7 iki 9 \al. ad- nįajs viršeliais tik 25 centav Kalbą tikrino pralotas A. l)a
naudinga.
Aleks.
Brothers
ligoninėj.
GyNDRTII SIDE. — Gruodžio
Šios prakalbos yra svarbus resu 2608 Vest 47tb St. te. vieną imant, dar reikia pridėu mbrauskas.
.
.i Kadangi V. Petrauskas yra; Rytojai sako, kad ims keletą
13 d. jvyko liaudies umversi- lik kj} sugrįžęs iš Lietuvos, pa'ngnesią kol pasveiks. Pažįsta dalykas, ypač moterims ir me kiama anglų kalbos ir piliety už persiuntimą 5c.: o gražiau
Kreipkitės antrašu: Rev. J.
te o pas altos. Žmonių atsila- pasakojo gražių įspūdžįų apieĮ^jį ir draugai prašomi ap- rginoms, nes iš kalbėtojų bus bės pamokos. Pamokos teikia audeklo viršeliais 50 centų
Žydanavičius. Amsterdam, N.
nkė didelis būrys. Prelegen Lietuvą.
taipgi ir moterų. Taigi tiki- mos visiems dykai, dėlto visi
Y.,
arba “DRAUGAS” PUB.
lankyti.
‘DRAUGA?’
tais buvo dr. J. Poška, vaisti
masi, kad žmonių susirinks norintieji išmokti geriau air
CO., 2334 So. Oakley Avenue,
Kaip geram parapijonui li
Vakaro vedėjas pranešė, kad
2334 So. Oakley Avė..
ninkas V. Petrauskas ir inži
skaitlingai. Prakalbos prasidėsi glų kalbos ir nepiliečiai tapti
Cbicago, UI.
nkime greit pasveikti.
Arba pas patį Autorių
nierius J. A. Žvirblis. V. Pet po Naujų Metą vėl atsilankys
12
vai.,
po
sumos.
J.
A.
Valstybių
piliečiais,
ra

Zanavykas
8801 Saginaw Avė.
rauskas aiškino apie pradžią kiti prelegentai su paskaito
ginami pasinaudeti proga. Pa
mis.
Lauksime.
Bunco
gražiai
pavyko
pra

vaistu išradimo ir ją išdirbys-Į
mokos teikiamos lygiai vyra
PLATINKITE “DRAUGĄ”
Kursų Lankytojas
eitą sekmadienį. Žmonių buvo
tęs, taipgi davė naudingų pa
ms ir moteli ns.
pilna svetainė. Vis tai Šv. Ka
tarimų vaistų vartojime, apie
zimiero Akademijos Rėmėjų
INSURANCE
PERKAM
ją veikimo naudingumą ir ke
Kas
mėgsta
pavojų,
žūna
CICERO.
—
Priešmetinis
M.
I
nuopelnas.
Šis
rėmėjij
skyrius
nksmingumą, iš ko jie yra pa
LIETUVIŠ
NOTARY
Są-gos 2 kp. susirinkimas j- pasižymi darbais kiekvienoje Į nuo jo. Nejsileisk į blogas
daromi ir kaip juos vartoti.
vyko gruod. 17 d. Gyvai per pramogoje ir jų darbų vaisiai. kalbas, nes jos atšaldo tikė
KUS BONUS
PUBLIC
Kas kam buvo neaišku, davė
neša
daug
naudos
Ijinią
ir
gadina
gerus
įpročius.
bėgti
kuopos
reikalai.
Nutar

NORTII SIDE. — Koncerklausimus, į kuriuos prelegen
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Į tas ir šokiai musu gerb. varg. ta pradėti vykinti siuvinėjimo
tas atsakinėjo.
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Šv. Vardo draugijos susirin
Dr. J. Poška patarė žmo N. Kulio įvyks Kalėdą vaka pamokas, kurias pradėsime po kimas įvyks šeštadienį, 9:3b
Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
nėms nepasitikėti tiems vais re, 7 vai., parapijos svetainėj. Naujų Metų. Draugiškas va
vai.
ryto,
parapijos
svetainėje.
2608 WEST 47th STREET
Tel. LAFayette 1083
tams, kuriuos daug garsina Tai bus vienas iš gražiausių karas bei pagerbimas senosios Ši draugija taipgi neseniai su
ir
naujos
valdybos
bus
sausio
per radio ir laikraščius, kad koncertų. Programą išpildys
organizuota, bet gražiai daitie “stebuklingi” vaistai dau aukštesnės mokyklos ir para 10 d., M. Lukauskienės namuo buojasi, auga narių skaičiumi
giau padaro žmonėms blogo, pijos mokyklų chorai. Moky se. Kviečiamos skaitlingai da ir žada po Naujų Metų suren
ne kaip gero. Kaipo Susivie tojos seserys Kazimierietės lyvauti. Nutarta rengtis prie gti pramogą.
Reporterių
nijimo apskričio gydytojas, ka prirengė vaikučius tam dainų ,nusU parapijos jubiliejaus.
ibėjo apie naudą priklausyti vakarui. Po programo bus šo-jKad tam tikslui sudarius šio| kį - tokį fondą rengsime vaprie L. R. K. Susivienijimo A-' kiai
Pranešimai
Visi
parapijonai
kviečiami
'
<nr
Q*
merikoje, kuri yra viena did
BRIDGEPORT. — Kadangi
žiausiu ir turtingiausią orga atsilankyti į šį gražų vakarą, i Valdyboje padaryta biskj
Kalėdos ir Nauji Metai pri
nizaciją. Po kalbos buvo iš Pelnas eis parapijai. Be visko permainų. Pirm. M. Gerdžiubus gardaus užkandžio.
Inienė» kuri taiP sumaniai per puola antradieniuose, tai Da
dalintos aplikacijos.
Rengimo Komis ja. du metus ėjo pareigas, nors riaus - Girėno Skolinimo ir
Mokslišką paskaitų davė ir^
'nuoširdžiai buvo prašoma pa- Bndavojimo B-vės susirinki
silikti ant toliau, atsisakė. Jos mai perkeliami po tų švenčių
vieton išrinkta K. Srii.bienė, į trečiadienius. Taigi du se
tai didelis kp. laimėjimas, nes kantieji tos B-vės susirinkimai
lygios jos energijai neturime. Įvyks gruodžio 2G d. ir sausio
Valdyba
Džiaugiamės tuo ir esame dė 2 d.
kingose jai. Pirm. pag. — B.
BAČKOMIS IR KE ĮSAIS
Palubinskienė, nutarimų rast.
toji pati — A. Šatkienė, fin
Lietuvis Advokatas
rast. — M. Gerdžiūnienė, ižd.
2201 W. Cermak Road
toji pati — M. Lukauskienė,
‘ Tėmvkite!
Tai Fritz Beer
(West 22nd St.)
iždo glob. tos pačios — A. JaErom
“Ends the Quest l’or tlie Best’
(Metropolitan State Bank Name)
nsonienė ir K. Lazdauskienė,
,Freeport, Illinois
Valandos Kasdien nuo 9 Iki B
Po Kalėdy, kuomet dovanos padedamos į šalį ir užmirštamos,
Erom Fort VVayne, Indiana
Panedėlto, Seredo. Ir Pėtnyčlo.
tvarkdarė — A. Viličkienė, li
vakarafa 8 Iki 9
“DRAUGAS” šešias dienas kas savaitę primins laimingajam aTelefonas CANal 117»
HOERBER’S “VITAMIN BEER”
gonių globėjos — M Šneide Namai: 6459 S. Rockwell St
pie jūsų gerą valią ir duosnumą. šią dovaną aukštai įvertins kas
rienė ir B. Palubinskienė, at
“The brew tbat’s good for vau”
Telefonas RRPublIc MOO
Tai Cbicagos alus ir tik bačkomis
tik gaus ją.
stovės į Federacijos metinį
Reikalaudami pasirinkite vieną iš šių vardų —
skyrirj — M. Casienė ir Lu
kauskienė,
į Labd. Są-gos kuo
CENTLIVRE
FRITZ
HOERBER’S
FOTOGRAFAI
pą — B. Palubinskienė ir K. Atsidarė
nuosava, mo
Pristatome visose miesto dalyse — nedaro skirtumo
st’idlo su HolSriubienė. korespondentė — A. demišką
ywood šviesomis.
kur jūsų Tavern randasi
IŠKIRPKITE IR VARTOKITE ŠĮ KUPONĄ ŠIANDIEN!

SKAIILINCAI LANKOSI
I VISUOMENIŠKUS
KURSUS

ŠTAI KUR EISIME KA
LĖDŲ VAKARI

IŠ SŲUNGIEČIŲ VEI
KIMO

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

GERIAUSIA

KALĖDŲ
DOVANA

CENTLlVRE IR FRITZ

u

JOHN B. BORDEN

Centlivre Beer

Fritz Brew

DRAUGO” PRENUMERATA

P. CONRAD

Paveskite mums jūsų užsakymus dėl vestuvių —
balių ir kitokių pokylių
Centlivre pasirodo pirmą sykį Cbicagoj — kurie
būsite šio alaus pirmutiniais kostumeriais *

Jaukšienė.
Valdybą turime šaunią, tat
tikimės, kad 2 kp. atsigaus vei
kimu, nes buvusius nesusipra
timus pradedame pamiršti.
.........

.

oll Naujais Alėtais, nauja

11EIK A L A U J A M E I) ISTRIB (’ TO R1Ų
IR AGENTŲ

RITZ DISTRIBUTING
COMPANY
10411 So. Michigan Avė.
Chicago, Illinois
Ali Phones: Pullman 9200 AU Pbones: Pullman 9200

energija — visos dirbsime iš
vien.
A. S

420 WE8T «2rd ST.
Eiifclewood M4O—5KH3

AUGLYS! TOkstanėlal narni) vartoja
ekonomiškas, be suodžių Troplralr
n n grils. Garantuota voga Ir šiluma.

Tryi Telefonai:
Screeninire—94.75
Itepubllr 0800
I Mine Run—5.7-5
I.awndalo 7366
ll.ump arba i-kk—-6.00 Mprr't.iae 2324
NOKTHKKS COAL CO..

I.numlnle 7:188

I

PASIDAVĖ OPERACIJAI

Mcrrlmac 2524

Crane Coal Co.

.

,

-ii

..

i-1

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Cbicago, III.
Šiuomi prisiunčia $6.00 už prenumeratą “Draugui”, kurį, pradedant

........................................... d. siųskite sekančiu antrašu:

5S32 So. Long Ava.

Vardas, pavardė ......................................................................................

BRIDGEPORT? — Ona Li

pnickienė, kai kurį laiką sir
guliavusi namie, ir negalėdn
ma paRveikti, pasidavė opera
cijai. Randasi Columbns ligo
ninėj, 2548 No. Lakeview avė.
Rm. 432.
Rap.

-

Antrašas ................................................................ ....................................
Miestas .......................................................................................................
Katrie perkate anglį.
dral vertų. Muškite juoa

I*
J

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

CRANE COAL CO. Gausite
geresnes angtta, u* maliau
plnfkų.
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