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Jo 1,000 litų dovana paskirta
Vaikelio Jėzaus dr-jai

KAUNAS (per paštų). — tarp bičiulių ir patyręs, kad
liai panaikino 1922 m. pada
rijalų, prėz. Roosereltas šie- Rugsėjo mėn, grįždamas iš abidvi šalys turinčios daug
RYGA, gr. 21. — Sov. vy
VARŠUVA, gr. 21. — Apy rytų laivynų sutartį, kuri pa
KAUNAS. — “Marijam kia vieno svarbaus dalyko: geografų kongreso Varšuvo-j bendro. Lietuva sugraudinu ,
riausybė oficialiai paskelbė, gardos teismas nusprendė, sirodė jai neatitinkama, kada polės Parapija” N r. 13 rašo;
perpus sumažinti kaštus elek-;
į Lietuvą buvo užvažiavęs si jo širdį, o jos drųsa sukėkad areštuotas Leonidas Mi- kad Varšuvos miestas gali Anglija su Amerika griežtai j “Tų pačių dienų, kai buvo
tros jėgos vartotojams.
Kanados kariuomenės atsar-, lusi jo pasigėrėjimų.
kolievas ir trylika kitų as užimti ir operuoti čia visas kovojo prieš japonų laivyno , keliamas į Marijampolę jo
Dėl to, vidaus reikalų de-įg°8 pulkininkas ir Kanados
Norėdamas pareikšti savo
menų, priklausančiųjų taip prancūzų elektros gaminimo lygybės principų.
karstas, Kaune staigiai išgi
geografinės
draugijos
valdy

partamento
sekretorius
Ickes
vadinamai Zinovjovo opozici įstaigas, kadangi prancūzai
draugingumų kokia nors apjo vienas ligonis. Jis laikė no
Japonų vyriausybė arti
ir planuoja vyriausybės pa bos narys Grant-Sutitie su čiuopiamesne, praktiškesne ly
jai. (Visi kaltinami sankalbia- peržengę su lenkais padary
venų, prašydamas a. a. Armiausiomis dienomis praneš
stangomis pastatyti elektros žmona. Lietuvoje kanadiečiai timi, save laiške toliau rašo
viniu ryšium su Kirovo nu tų sutartį.
kiv. Jurgio užtarymo.
i gamybos įstaigas tiems mies ketino išbūti tik kelias die Grant-Suttie, jis prašąs Lie
šovimu.
Tuojau miesto valdyba pa apie šį svarbų savo nusista
Šunskų
parapijoje, kiek tams, kurie to pageidaus ir nas, bet jiems Lietuva taip tuvos prezidentą, leisti jam
Pasklydo gandų, kad čeką skyrė toms įstaigoms savų tymų Anglijai ir Amerikai ir
patiko, kad išbuvo apie 10
paaukoti kuriai Lietuvos lab
sugriebusi patį Zinovjovų ir administratorių ir lenkai pa paduos to įvykio priežastis. , anksčiau, atsitiko staigus iš Įduos užtikrinimo, kad elektra
bus
pigi
ir
visiems
dau-i^*
0111
!
ketino
dar
grįžti
gijimas
per
maldas
į
a.
a.
Ar
Kamienevų, buvusius “troč- tys viską tvarko.
daros įstaigai mažų dovanė
Apie šį įvyki ir nutrauktus
giau
prieinama,
negu
šianj
ateinančių
vasarų
Lietuvoje
kiv.
Jurgį.
kininkus.” Vyriausybė nei
lę — 1,000 litų.
į pasitarimus Londone rašyda
Prancūzų kompanija n
(]jen>
paviešėti. Būdamas LietuvoTie
atsitikimai
tiriami,
patvirtina, nei ginčija šių
ma japonų spauda kaltina
Be to, būdamas įsitikinęs,
sprendė apeliuoti.
kaip ir keletas kitų, seniau Yyriausybė nurodo, kad štai' Je Grant-buttie, kuris yPa’
gandų.
Ameriką
(U.
S.),
kuri
pirmu
Lenkai įkaitina prancūzus
įvykusių. Dalykus patikrinus, gretimoj Kanadoj elektra y- Gn£ai domisi švietimo įstai- kad galima išsiauklėti gerų
Tačiau yra žinoma, kad dėl
itinė
nenori
pripažinti
japo

tuo, kad jie surinktus pini
bus paskelbtos išgijusių as ra daugiau kaip perpus pi gomis ir mokyklinio amžiaus piliečių įtik prisiauginus spor
Kirovo nušovimo areštavimai
nams
lygybės.
Laikraštis
Ni

to ir fizinio auklėjimo keliu
gus /Varšuvoje siųsdavo į Pa
menų pavardės.
gesnė, negu mūsų krašte. Kas jaunimo sportu, užsienių rei
vyksta ne dešimtimis, bet
eki
Nichi
stačiokiškai
pataria
sveikų žmonių, ir norėdamas
ryžių — kompanijos centrų,
galima Kanadoj, galima ir kalų ir švietimo ministerijų
šimtais. Areštuotieji dingsta
Prie
karsto
a.
a.
Arkivysku
Amerikai,
kad
ji
nors
karta
i o Varšuvai nieko netekdavo.
rūpesčiu, turėjo progos Lie atsilyginti už progų, kuri jam
čia.
iš visuomenės akių ir apie
po
Jurgio
dažnai
klūpo
būre

susiprastų
ir
atsisakytų
sa

Tas, sako, yra priešinga kon
tuvą plačiai apvažiuoti ir su jau ilgus metus dominčiamsi
juos negirdima nieko.
vo
rasinės
pinnybės
tarptau

liai
pamaldžių
žmonių.
i trakto sąlygoms.
sipažinti su Lietuvos moky- Kanados mokyklomis, susi pa— ■
Bolševikų spauda nepaduo
tiniuose klausimuose. Pažy
klomis, prieglaudomis ir t. t. ž.inti su Lietuvos mokykloda šių ir kitų įvykių ir čekos
mi, kad toks nusistatymas y- i
_
. T_
,
~
x mis ir Lietuvos švietimo ir fiGrizęs i Kanadą, Grant-I .....
. , .
vykdomo teroro. Tik skelbia
ra klaidingas ir nedraugin
„ . r.
.,
. zinio lavinimo metodais, jis
buttie Lietuvos prezidentui
ma tai, ko nebegalima užslėpgas. Sako, Anglija yra daug
prašąs prezidento leisti pa
parašė laišką, kuriame parei
1i jokiu būdu.
palankesnė japonams, bet ji
aukoti taurę trofėjų, kurių
škia, kad neiškenčia, — tiek
pati viena negali kų veikti be
Teismai
vakar
nuteisė
ka

iCooko apskrities kriminali
NEW YORK, Šen. R. F. jis susižavėjęs Lietuva, — švietimo ministerija kasmet
Amerikos.
lėti
penkis
24-ojo
vardo
po

niam teisme vakar prisieku
Wagner, dem. iš N. Y., žino nepareiškęs Lietuvos galvai- turėtų paskirti tai Lietuvos
litinius darbininkus už .atlik
sieji 'teisėjai išteisino Marti
mas prez. Roosevelto patarė kanadiečio nuoširdaus drau mokyklai, kuri tais metais
tas suktybes per rinkimus.
nų Insulli, Samuelio Insullio
jas krašto atstatymo reika gingumo jaunai atsikuriančiai pirmavo fiziniu auklėjimu.
41-ojo precinkto kapitonas
Kaip teko patirti, preziden
brolį, kurs taip pat buvo kal
lais, paskelbė planų, kaip tu- Lietuvos valstybei. Esą, jis
BAGDADAS, Irakas, gr. tinamas, kaip ir jo brolis, pa
J. Brovnstein ir jo asisten
rP būt pertaisytas NRA įsta atsilankęs toje Europos daly tas maloniai sutiko priimti
21. — Anų dienų per tyly
tas
M.
Gruffman
nubausti
po
darytomis suktybėmis viešo
tymas, kas jame turi būt pa je pirmą kartą ir gavęs pa pulk. GrarttrSutitie 1,000 litų
nus skrizdainas dingo Ame
LONDONAS, gr. 21. — Ja 60 dienų kalėti. W. Kolien,
sios naudos kompanijose.
likta ir kas išbraukta.
tirti, kad joje labai maža ka aukų. Ta auka perduota Vai
rikoj statytas milžiniškas oponams panaikinus karo lai respbl. balsavimų teisėjas, ga
kelio Jėzaus Draugijai.
Tai steltėtinas pasireiški vynų sutartį, čia keliamas su vo 1 d. kalėti, kadangi prieš
Kaip žinoma, NRA įstaty nadiečių yra lankęsi. Tačiau
landų lėktuvas Uiver, kuriuo
Vaikelio Jėzaus Draugija,
mų svarstys susirinkęs kon jo priėmimo malonumas, be
skrido 7 asmenys, šis lėktu mas. Vieno ir kito Insullių gi manymas, kad Anglija su A- bylų jis iškalėjo 60 dienų.
abejo,
paskatinsiąs
ir
kitus
atsilygindama kanadiečiui už
gresas, kad jį pratęsius dar
vas Luvo vadinamas lėktuvu nėjai teismuose aiškiai pažy merika padaryti) atitinkamų
Kiti
du
demokratai
rinki

kanadiečius
atvykti
atsilanky
parodytą gerą širdį, Išrinko jį
vieneriems metams. Pramoni
viešbučiu, pasižymėjo greičiu, mėjo, kad, tiesa, Insulliai nu laivynų reikale paktų, o japo
mų ‘teisėjai taip pat gavo po
ti.
Jis
atvykęs,
norėdamas
sikalto.
Tačiau
jie
finansais
savo
draugijos garbės nariu
ninkai ir visi verslininkai atsėkmingai dalyvavo Anglijos
nai tesižino.
60
dienų.
manipuliavo, kad gelbėjus in
kaklai kovoja preš šį įstaty pareikšti Lietuvai Kanados ir ketina jam pasiųsti savo
Australijos lenktynėse.
mų. Jie norėtų, kad jis visiš draugingumą. Atsidūręs Lie ištaikomų prieglaudų valkų
Dabar Jis rastas už 10 my dėlininkus. Jų nusikaltimas
NUTARĖ SUKELTI
kai būtų atmestas. Bet jei to tuvoje, jis pasijutęs esąs pagamintą dovanėlę.
lių nuo Rutba Wells, Irake, nėra sųmoninis ir nebuvo da
STREIKĄ
padaryti negalima, jie pagei
nukritęs, sudegęs ir žuvę visi romas asmeniškais sumeti
LONDONAS, gr. 21. —
mais.
dautų, kad iš įstatymo būtų sios naudos kompanijų konjuo skridusieji.
Cbicagos vidumiesčio namų
Miręs laikraštininkas lordo#
išbrauktos visos pramonę var t rolę>_
Jis skrido iš Amsterdamo
keltuvų operatoriai (ElevaChicagos
aldermonų
tary

Tvarko
mažiausi,įj
atlygi.
Rjd(1(q| pa|ikn 10
žančios provizijos. Jie nori,
į Javų. Aiškinama, kad per
tor Operators and Starters’
nimą.
j
.
kūno numuktas audros metu.
union) dauguma balsų nu bos finansų komitetas vakar kad pramonė atgautų laisvę
m
dol. lobio.
___________
sprendė sukelti streikų, jei įteikė tarybai pagamintų 1935 ir galėtų daryti kas jai tin Trumpina nepaprastai ilgas i
darbo valandas.
IEŠKO TROKO SU
jiems bus atsakytas 15 nuoš. metams išlaidų sųmatų 45,- kama, ypač organizuotų dar
Lietuvoje yra 1,500 koope
Uždaro “siveat” šapas.
118,065 dol. sumoje. O kon bininkų darbo sąlygų, darbo
TOKIJO, gr. 21. — Japo atlyginimo padidinimas.
PREKĖMIS
ratyvų su 200,000 narių ir
Uždraudžia ir toliau vaikų
trolierius
siūlė
44,817.000 valandų ir atlyginimo klau
nai Korėjoj suėmė 91 korė
5,000 samdomų tarnautojų.
darbą.
dol.
Šiais
1934
m.
buvo
43,simais.
Commonu'ealth Edison kom jietį, kurie kaltinami sankal- TURI UŽMOKĖTI 100,000
Kooperatyvai kasmet padaro
Ir
toliau
apsaugoja
mažuo

988,133
doL
išlaidų.
Šen.
^Vagnerio
planas
dar

panija išsiuntė it rokų su įvai biavimu prieš japonų val
DOLERIŲ
apyvartos už 250 mil. lt.
sius
bankų
indėlininkus
ir
inbo
klausimų
stato
svarbioje
džių.
riais parduotais daiktais, ka i
Vadinasi, miesto išlaidos
I vietoje ir pataria, kad viskas vestininkus.
juos išvežiojus į skirtas vie
BERLYNAS, gr. 2(1. — Vy ir vėl didinamos.
KUPIŠKIS. — Vilgių km.
Saugoja ir palaiko darbi
i būtų palikta, kaip yra.
Lietuvoje dabar yra 646 riausias Vokietijos teismas
tas ir trokas dingo. Paskiau
vienas ūkininkas pirko tur
ninkų organizavimosi ir koŠtai
svarbiausieji
plano
atsirado abu troko vežikai. medie. gydytojai. 321 lietu nusprendė, kad buv. kaizeris
PAGALVOS APIE TAI
guj avį ir parsivežęs papjovė.
lektyvio derėjimosi teisę.
posmai:
Pranešė, kad viskas teko plė vis, 270 žydų, 15 lenkų, 15 Wilhelmas prrivalo užmokėti
Avies viduriuose rado 5 rubNRA paneigia kainų nusta
šikams. Policija ieško troko. rusų, 14 vokiečių, 7 nežin. 109,000 dol. Berlyno bankui
Cooko apskrities demokra
Bizniui pripažįsta teisę,Jlių aukso monetą.
tautybės, 2 armėnai, 1 gudas už kokius tai patarnavimus. tų partijos vadai spiriasi, tymų.
kad jis pats kovotų prieš pra
Nutraukia gamybos aprilie gaiŠtingą kompeiticijų.
ir 1 gruzinas.
UŽ KALINIO NUNUOkad miesto majoras Kelly
jimų.
DIJIMĄ
KLAIPĖDA. — Lapkričio prisiimtų majoro kandidatū
Dirlia už pensijos senatvė
Sumažina
išlaidas
pramo

KAUNAS. - - Gruodžio 1 mėn. j Klaipėdos uostų. įplau rų ateinantį pavasarį.
je įvedimą.
CHICAOO TR APYLIN
nės
pakėlimui,
jei
mato,
kad
Už vieno kalinio nunuodiji- d. apie 21 vai. savo bute Pa- kė 94 laivai, o išplaukė 92.
Majoras pranešė, kad jis
Taip pat palaiko privalo
mų Cooko apskr. kalėjime nevėžyje mirė rašytojas ir Daugiausia išvežta javų. Įvež apie tai giliai pagalvos ir pramonė jau pati savo pajė mąją apdraudų bedarbiams. KĖS. — Tš dalies debesuota;
numatomas lengvas sniegas
teismas pripažino kaltu ir nu Panevėžio gimnazijos direkto ta anglių, trąšų, geležies ir I duos atsakymų nė vėliau gomis gali stiprėti.
baudė 14 metų kalėti L. Cozzi. rius kun. Lindė-Dobilas.
1 Praplėčia kai kurių viešo- PLATINKITE “DRAUGĄ” kiek šalčiau.
kitų prekių.
kaip į dešimts dienų.

ŠEN. WAGNERIO KRAŠ
PENKIEMS KLIUVO Už
TO ATSTATYMUI
SUKTYBES
PLANAS

IŠTEISINTAS KITAS
INSULLIS

ŽUVO VISI SEPTYNI
SKRIDUSIEJI

ANGLIJOS AMERIKOS
PAKTAS

PADIDINTA CHIGAGOS
IŠLAIDŲ SĄMATA

JAPONAI AREŠTUOJA
KORĖJIEČIUS

j
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“DRAUGAS”

I

ISeina. kasdien, lSsltyrus sekmadienius

negu paprastu laiku. Dėl to pirkdami, atsi
minkime mūsų nuolat keliamų obalsį — sa
vas pas savų.

šeštadienis, gruodžio 22, 1934

Kūčios Kalnuose

IMIGRANTJI PROBLEMOS

Šveicarijos kalnuose viešbutis MartinBet kas vylioja šiuos vienuolius apsigy
Ištekėjusios moters
gny ištuštėjo. Tai buvo Kūčių diena. Šių dio venti šioje sniegų karalystėje. Gal jie veng
nų kiekvienas stengiasi pabfūti savo šeimos dami darbo pasitraukė į taip nuošalių vie
pilietybė
PASITARIMŲ NEUŽTENKA
Kopija — -01c.
ratelyje. Prie viešbučio vartų šeimininkas tų I Bet jei mes arčiau prisižiūrėsime, lai
Skelbimų kainos prlsiunfilemos parelkaiavua
KLAUSIMAS. — Svetimkaž ką kalbėjosi su vienu jaunu keleiviu, ku pamatysime, kad jų gyvenimas surištas su
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų aegrųllna.
Londone, kaip žinoma, eina didžiųjų val
Jei nepraloma tai padaryti Ir neprlslunSlama tam tiks
ris su kintekliu ant pečių ir stipria lazda sunkiais darbais. Kad jų gyvybė labai daž- tautė, 1920 m., ištekėjo už Alai palto lenkių.
dybių atstovų pasitarimai, kaip sumažinti rankoje stovėjo pasiruošęs kelionėn.
nai būna, kaip sakoma, pakabinta kaip ant merfkos piliečio. Jie persiskyRedaktorių priima — nuo 11:00 Iki 11:01 vat
karo laivynų ir apriboti karo laivų statymų.
— Prašau Tamstų pasilikti pas mus,
siūlo. Mums nemačiusiems to krašto gyve- rė 1932 m. Ar tuom persiskySkelbimai sekančiai dienai priimami iki
nes
kelionė
tolima
ir
oras
pranašauja
aud

ninio aplinkumus, sunku įsivaizduoti visas rį,nu įuvo j0!S pilietybė?
Ligšiol tie pasitarimai prie nieko gero
5 vai. popiet
rų. Tai suprantu iš varno neramaus kran- tas nelaimes, kurios atsitinka kalnų gyven-Į
dar neprivedė. Didžioji Britanija ir Jungti kėjinio, kurį turiu. Jis yra labai geras oro tojams. Šie vienuoliai pašventė savo gyvo-i ATSAKYMAS. Prieš rugsėnės Valstybės reikalauja lygaus karo laivų atmainų pranešėjas. Taigi, mesk Tamsta nimų tarnauti nelaimingiemss kalnuose pa- jo 22 d., 1922 m., ateivė auto“DRAUGAS”
skaičiaus. Ir jos turi pagrindo tai daryti. mintį apie kelionę ir pasilik pas mus pra klydusiems. Šiame darbe daug padeda 5ie; „mtiškui naturalisuotn ifetekėL1THUANIAN DAILY PBIEND
Bet nepasiduoda ir “mažoji” Japonija. Jos leisti naktį. Tamstų aš prašau pas save j. dideli šunes Jie paleisti bėgioja po kalnus jimu už A„lcl.ikos piliečio
ir suradę paklydusi keleivi ima balsiai kauk. .
atstovai taip pat reikalauja lygybės, kurios svečiu. Šeimininkas kalbėjo nuoširdžiai, nes
Publlshed lally. Except Sunday.
..
k
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•
rsiskvrmias
visai nepermaino
•UBBCRJPT1ONB: One Tear — $0.00; Slx Montk*
jis buvo geras žinovas kalnų kelionių pa ti, arba bėga į vienuolynų, ls jų balso vie-j
Dėdės
Šamo
ir
Anglijos
atstovai
nenori
jai
— $$.60; Three Montbs — $$.00; One Montk — 76 c.
liuobai supranta esant žmogui pavojuje. | stovio.
vojų.
Strope — One Year — $7.00; Sis Montbs — $4.01;
pripažinti.
Ir
kadangi
Japonija
nėra
linkusi
Copy — .0$c.
— Ne — atsiliepė keleivis. — Veltui Tada šunio vedami skubinasi į nelaimės'
Advertlslng ln ‘DRAUGAS*’ brlnss best resulta
Nebaigta pilietybė
nusileisti,
dėlto
iš
tos
laivynų
konferencijos
Advettlstng ratee on appllcatlon.
vietų. Dažnai šunims po kaklu pririšoma1
stengės mauc sulaikyti. Aš turiu keliauti.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago vargu išeis kas gero.
Šį vakarų turiu būti pas tėvelius. Rodos, dėžiutė su vaistais. Vienuoliai šiuos sunes Į KLAUSIMAS. Vaikas, dvic
met,} senumo, atvyko į šį
kad ištisus šimtmečius aš nebemačiau savo labai brangina. Taigi ir dabar jie leido kai*
Kuomet valstybių tarpe atsiranda užs mylimųjų. AŠ esu prižadėjęs su jais švęs tu jiems pabūti savo šeimininkų susirinki- kraStQ gu tgvais Tėvag igsi.
DIENOS KLAUSIMAI
spyrimo, nė kiek nėra geros valios ir n. ti Kalėdų šventes. Ačiū tamstai už gerų me.
ėmė pirmas poperas. Pereitais
linkimo eiti į kompromisus, tuomet nėra vil širdį, bet man laikas keliauti. Dievo palai
Brangūs
Broliai,
—
apsidairęs
pratarė
metais tėvas mirė. Kų tas vai
PERKANT KALĖDŲ DOVANAS
ties konferencijose susitarti ir pastangos už ma tesergie mane. Linktelėjo šeimininkui vyresnysis — kulnuose pūga siaučia. Žiū
kas turi daiyti kaslink pilie
tikrinti pasaulyje pastovių, taikų pasidaro ir tvirtais žingsniais pasileido pirmyn.
rėkite, kaip šunes nerimauja. Keletas mūsiš tybės ?
Gražus yra paprotys viens kitų sveikin tuščios. Tada prasideda ginklavimosi lenk
Po valandos laiko, jau ir temti pradė kių paliks namie pasimelsti, o kiti trauksi
jo.
Jaunuolis ėjo ir ėjo visu smarkumu me į kalnus, gal kas ir labai pagalbos rei ATSAKYMAS. Aktas iš ge
ti šv. Kalėdų proga ir dovanas savo artimie tyniavimas ir, anksčiau ar vėliau, ta bomba
pirmyn. Virš jo galvos vietomis riogsojo kalauja.
gužės 24 d., 1934 m., atšaukė
siems duoti. Svarbu, kad tos dovanos būtų turi sprogti.
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kojomis
aprūpinimų, kuris leidžia na
tikslios ir naudingos, bet svarbiausia, kad
Po pusvalandžio keliolika vienuolių ap
juodavo gilūs tarpekliai, fijo siaurais kalnų
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valstybių
val

šlei ir nepilnamečiams vai
jos būtų perkamos lietuvių krautuvėse, arba
takeliais. Jaunuolio skruostai raudonavo, siginklavusių kirtėkliais ir smailiomis lazdo
dovų
konferencijomis
nėra
galima
pastovių
bent tų, kurie vienokiu ar kitokiu būdu re
kaip putino uogos, širdis smarkiau plukė mis sauksėjo leduotu taku. Šunes išbėgiojo kams ateivio deklaranto, ku
taikų
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palaikyti.
Reikia,
kad
visų
mia lietuvių religinį, tautinį ir kultūrinį ju
prisiminus tėvų pastogę. Ak toji tėvų pa į visas puses. Pūga jau baigėsi, dangus vie ris mirė prieš išsiimant pirmas
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stogė. Jos brangumų tesiklausk pas tuos, tomis giedrijosi. Tolumoje pasigirdo šunų poperas, gauti pilietybę be gadėjimų.
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’ Mes nuo savęs, kaip ir visuomet, pata lios, krikščioniškos artimo meilės. Tų gali kurie jos jau nebeturi. Jaunuoliui prieš kaukimas. Jų balsų kartojo kainose utsimu-1 vĮ,no pjra.,j
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riame pirkti tose krautuvėse, kurių vedėjai duotį tikroji Kristaus Bažnyčia. Dėl to ka
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čiutės sengalvėlės pabučiavimai, tėvelio gloremia mūsų spaudų, garsindami savo įmonę talikai turi pasistengti dar didesniu uolumu monėjimai. Ar bepažins jį motutė? Ar di sunešta sniego pusnynai, vietomis slidus le- ^inas Lun įssumti pumas poir pasiryžimu nešti Kristaus mokslų į viso delė išaugusi seselė, kurių dar kūdikiu pa das sunkino jų kelionę. Kovodami su kliu-i Peras ”> ir už dviejų melų gadienraštyje “Drauge”.
Mūsų dienraštis nekartų yra pažymėjęs, pasaulio tautas. Kol pasauli neužviešpataus liko? Taip užsimąstęs žygiavo pirmyn. Jam timis ėjo pirmyn. Priėjo prie vieno pakriau Ii prašyti antęų poperų.
kad mes patys save skriaudžiame bėgdami į Kristus, taikos ir ramybės Karalius, tol nie berods, kad visi pavojai jau toli liko už šio. Ten giliai į žemumų lojo šunes. Takas, Dabar veikiančios imigra
vidurmiestį pirkti visokius savo gyvenimo ko užtikrinto neišeis iš tarptautinių pasita jo. Bet tuo tarpu pradėjo pūsti vis šaltes kuriuo galima buvo į tą žemumą nusileisti
cijos taisyklės
nis vėjas. Vis daugiau pasitaikė plikų ledų ėjo prie palt kalno sienos. Tokiu taku die
reikmenis. Aplenkdami savo kolonijų biznie rimų nulaužti piktam karo dievaičiui spran
aplietų vietų. Jam vis teko smarkiau kišti nos metu ėjimas surištas su dideliu pavojuj KLAUSIMAS. Aš neseniai
rius, mes silpniname lietuvių ekonominį vei dų.
.
lazdų į žemę ir tvirčiau laikytis kojomis. strimgalviais nugarmėti į terpeklį, o čia dari įgijau
pilietybę ir noriu par
kimų, neleidžiame saviškiams sustiprėti, iš
naktis
ir
takas
buvo
nuklotas
ledu.
Persi

Pradėjo kalnuose vėjas švilpti, barstyti
500 žmonių minia Shelbyvillc, Tenn., be-1 6mulkias slliego kuopeles. Jau keleivis jau- žegnoję vienuoliai leidosi žemyn rizikuoda sitraukti savo žmonų ir du
kilti.
jaunus vaikus, kurie gyvena
Kuomet vežame savo sunkiai uždirbtus įstengdama nulinčiuoti negrų, kuris teismo čiasi labai pavargęs. Kaip pravaryta būtų mi savo gyvybę. Kelionė palengvėjo, kai
pro
kalnų
viršūnes
pasirodė
mėnulis.
Vie-j
Lietuvoje. Kų turiu daryti?
centus į didmiestį, juos, kišame į stambiųjų yra teisiamas, uždegė teismo rūmus, padarė rasti kokią trobelę. Bet veltui. Visur tik
ATSAKYMAS. Parašyk laisnieguotos uolos ir juodavo bedug nuoliai lengviau atsiduso. Atbėga pora Šukąįįitalistų kišenius, at* žinome,^kad tuo sa nuostolių, tačiau savo tikslo neatsiekė, nes baltavo
nės kiaurymės.' Dar bertainis valandos i? ' nų. Jie graudžiu balsu lodami rodos sakė,Į įką,2»r Vėdlaudamas “fbriti
vo pasielgimu pakurtame sptfhius visam mū kariuomenė minių išvaikė. Tokie biaurūs įvy sniegų verpetai pradėjo šiurpulingų šokį kart skubėtų greičiau. Dar keletą minučių
minučių^,, ir
j v
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kiai neša gėdų šiam kraštui, kuris, rodos,
sų tautiniam stipi ėjimui, kilimui t
kalnų terpeklinose. Mūsų keleivis prisėdo ir vienuoliai pasiekė violų, kur pamatė snie missioner of Immigration and
yra ne kokių laukinių žmonių, bet civilizuo pasbilsėti.
ge gulinčių žmogystę. Jie čia pavaitojo vi
Turime savo parapijas, organizacijas, ku
*
*
*
tas kraštas.
sas reikalingas pagelbos priemones ir N.aturalization, AVashington,
ltūrines ir labdaringas įstaigas, kurių išlai
pasiėmę vos gyvą žmogų
grįžo at- D. C. Blankų reikia teisingai
Nušvilpė, nudūmė vėjas kalnų viršūnė
•
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•
kymui renkame aukas. Ar bent vienos mūsų
gal.
Tai
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jaunas Į išpildyti ir pasiųsti į Waslimis. Debesys praraitėjo, danguje sužibo Ink
Prieš kiek laiko spauda rašė, kad Vokie stančiai žvaigždžių. Vieno kalno šlaite stūk keleivis pasiryžęs Kūčių vakarų švęsti pas jngtonų, pagal nurodymus, kuorganizacijų ar įstaigų aukų rinkėjai yr«i
gavę bent vienų centų iš tų didmiesčių įmo tija ginkluojasi visu tempu. Pagal nustatytų so vienuolyno namai. Pro siaurus langus iš tėvučius.
rje sužy,„ptį folankoj. Jei visnių vedėjų, ta’> yra didelis klausimas, kuo planų, vokiečiai turį būti pasirengę karui vidaus veržiasi maloni šviesa. Čia švenčia
Bet šunes vis dar nerimo. Jie nubėgę ko prisilaikyta ir viskas tvamet iš savųjų biznierių ir profesijonalų gau ligi 1936 metų pavasario. Prancūzija su di mas Kūčių vakaras.
prie vieno terpeklio sustoję ėmė graudžiai rkoje> komisijonierius aplikaČia prie stalo susirinkusi didelė šeima. kaukti. Keli vienuoliai pasiryžo eiti j pa- ntui
na nuolatinę paramų. Suprantama, kad toji deliu susirūpinimu seka vokiečių ginklavi
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parama būtų žymiai didesnė, jei lietuviai mąsi ir ieško kelių savo saugumui sustiprin Šeima, kurios narius jungia ne gimininių galbos šauksmą. Su vargu priėję prie uo- „ , .r, . _
los kranto nieko negalėjo pastebėti, kas ten į Valstybe. Departamentui, kad
juos labiau remtų, jei savo centus koncen ti. Kalbama apie anglų, belgų ir prancūzų ka sąryšiai, bet Dieviškojo Mokytojo partarigilumoje darėsi. Tik sniege palikti pėdsa- žmonės, išvardinti tame prašymas.
Jų
veiduose
viešpatauja
tyras
džiaug

truotų lietuviškose biznio įstaigose, o nežars- ro sąjungą. Iš to matyti, kad Europos pa smas. Iš tikrųjų, gal niekas nėra taip ver
kai rodė, kad kas nelaimingas nugarmėjo į me, reikalauja nekvotinio imit?tų ji) ten, iŠ kur, mes, kaipo lietuviai, jo dangė paraku atsiduoda.
tas tikro Kūčių džiaugsmo, kaip šis būre bedugnę. Apsižiūrėję pamatė, kad trūksta granto stovio ir Departamenkios naudos neturime.
•
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lis. Paklausę kilnesnio kvietimo jie apleido vieno ištikimiausių šunų, vadinamu “Nnr- tas prane§ Amerikos konsului,
Reikia suprasti, kad kuo stipriau laiky
Kova prieš nepadorumus teatruose stip pasaulio triukšmą ir apgaulingas linksmy suoliu.”
kuris yra arčiausia prie imibes,
jie
pasitraukė
kilnesniu
gyvenimu
gy

sis mūsų biznio įstaigos, atskiri biznieriai ir rėja. Kur lik katalikų gyvenama, ten veikia
Su dideliu vargu parsinešė vienuoliai grantų namų. Dabar patartiventi.
.
profesijonalai, tuo stipriau laikysimės kaipo vadinamieji — padorumo legijonai. Jų skai
• i savo radinį namo. Jaunuolis atgavo sąmo- na Amerikos piliečiui pasiųsti
Be vienuolių salėje dar laivo jų pagel- nę. Jautėsi silpnas. Tik silpnu halsu dėko- užiaikvni0 afideivitą* taip pat
lietuviai, nes didesnės medžiaginės paramos čius kasdien auga. Su tuo judėjimu skaitosi
jo geriesiems vienuoliams iŠgelbėjusiems jį
,
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susilauksime savo mokykloms, organizaci ir filmų gamintojai ir teatrų savininkai. Rei bininkai. Tai didžiuliai šunes, kurie išsitie iš
pat mirties glėbio. Bet “Narsuolis" likois™rb,u [•»*“
»•
sę paliai krosnį ilsėjosi. Tai vadinamieji
joms, spaudei ir kultūrinėms įstaigoms.
kia tikėtis, kad toji kova eis tol, kol pado- šv. Bernardo šunes, kurie kalnų gyvento- amžinai palaiduotas kalnų sniegyno patale. Ple dar. ų, (gerai butų, kad
Prieš Kalėdų šventes perkame daugiau iiimo legijonieriai savo tikslo neatsieks.
jams daug pagalbos gali suteikti.
Vertė J. Vribulis, M.I.C. .
(Tęsinys ant 4 pusi.)
PRENUMERATOS KAINA:

j.

Amerikos Valstybėse: .

Metams — $6.00. Pusei metų — $1.60; Trim* mėnesiams '
— $$.001 Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse
prenumerata: Metame — $7.00; Pusei* metų — $4.00.

K. Merkus

ATAKA
(hipi godas iš nepriklausomybės karo
laikų)

parako dūmais, kovojome. Tai buvo tikra
rugiapiūtė.
Negeriau už mus atrodė ir mūsų ar
kliai. Paskutinę dešimtį kilometrų jie vos
tik bevilko kojas. J juos žiūrint iš tolo,
galima buvo pumanyti, kati kažkas su
rinko urti šimto odų ir prikimšo kiek
vienų jų padžiūvusių šakų. Mes jais rū
pinomės net daugiuu kuip savimi, tačiau
buvo dienų, kad tekdavo sustoti vos ke
lioms minutėms, o pašarą išbaigėme jau
prieš dvi dienas.
Ir nors sodžius atrodė išmiręs, tačiau
mes ir mūsų arkliai galėjome čia rasti
užvėjų. Susimetę prie namų su išdaužy
tais langais,* nekantraudami laukėme ko
mandos skirstytis. Ši komanda skambėjo
mūsų akyse kaip muziku, ir per kelias
minutes mes jau buvome nubalnoję ar
klius, patalpinę juos į tvartus, daržines,
o patys jau trypėme gyvenamose trobose.

Po dviejų dienų įtempto žygio mes
pasiekėme pagaliau nedidelį sodžių kaž
kur netoli Salako ir sustojome kuriam lai
kui pailsėti. Visi buvome išvargę, kad
vos besilaikėme balnuose, ir žinia apie
poilsį nepaprastai apsidžiaugėme. Smul
kus lietus mums buvo įkyrėjęs jau ligi
pačių kaulų, o šilto viralo nebuvdnie ra
gavę visą savaitę.
Prajodami keliu, buvome matę kui
kur šalikelėje rymančius iš medžio išdro
žtus rūpintojėlius. Juos gaivino palaidas
vakarų vėjas ir skalavo lietus. Pasiekę
sodžių, patys tik kų buvome ne tokie —
Maža sodžiuje buvo belikę gyventojų
V paskutinės dienos pareikaluvo iš mūsų
^dang ištvermės ir mūsų veidai įdubo, su — ko nevisi per didįjį karą buvo išbėgę
irtai sustingo. Mažai miegoję, alkani, į Rusiją. Mažai ką čia galėjome gauti,
ūks blaškėmės iš vietos į vietų, alsavome nes tie, kuriuos čia užtikome, buvo labai

neturtingi. Tačiau netrukus užkūrėnie kro
snis, kad išsidžiovintume suplyšusius dra
bužius, ir netrukus užkaitėme kruopas su
bulvėmis. Šilumos dvelkimas mus atgai
vino. Tuo tarpu mes buvome laimingiausi
pasaulyje žmonės. Mūsų liežuviai atsipa
laidavo, mus apėmė vėl pirmykštis nerū
pestingumas, mes buvome patenkinti, kaip
ir tada, kai dar gyvenome kužkur toli,
gimtose pastogėse.
Vakare į sodžių atsikraustė dvi lau
ko virtuvės. Smulkutis virėjas mums pa
pasakojo, kad jas atėmęs iš bolševikų pats
savo rankomis, žinoma, mes jam tikėjo
me ir stebėjomės jo žygiu, nes norėjome
: gauti samtį riebesnės sriubos arba dides
nį gubaią mėsos. Abejojo tik vienus Penčyla, žemaitis nuo Raseinių.
— Tu bolševiko, tikriausiai, nesi dar
matęs, — jis dėstė dusliu imKu, — negulėtumei dargi atskirti nuo katino.
Virėjas išvertė akis ir užsimojo
diniu samčiu. Jis baisiai įsižeidė ir
nu atsidusimu išskaičiavo, kuriuose
šiuose dalyvavęs. Galų gale pridėjo,

me
vie
mū
kad

d ziein bolševikam nusukęs galvas, o tris
paėmęs į nelaisvę ir kad bolševikai jį la
bai gerai žino.
— Pasaka, — numojo ranka PenČyla.
— Pusuku? — virėjas puspringo. —
Jeigu tui pasuka, tegu man nusuka spra
ndą pirmas mane sutikęs bolševikas. Aš
nenoriu girtis, bet sakau teisybe. Gali
pasiklausti bet kurį antro hatalijono ka
reivį — jie tų patį jiusakys. Batai i jonas
ten, apkasuose, už trejeto kilometrų.
Batai i jonas už trejeto kilometrų ap
kasuose — mes to nežinojome. Mes ma
nėme, kad pozicijos toliau vasaros rytuose.
Virėjas papasakojo viską, ką žinojo.
Mes patyrėme, kad mūsiškiai įsitvirtino
ten, trys kilometrai į šiaurę, jau prieš
dvį savaites, o bolševikai lindi kalvų šlai
tuose už kilometro nuo pirmosios mūsą
linijos. Paskutinėmis dienomis mūšiui bu
vo aprimę, nes mūsiškiai ruošėsi dideliam
puolimui visu frontu.
Ir iš tikrųjų, išbuvę sodžiuje visą
pusdieni, mes nebuvome išgirdę dar nė
vieno šūvio, nors juos turėjome girdėti.

Trupučiuką tuo džiaugėmės, nes, verdant
pragarui, tikriausiai, mes nebūtume iš
kentę neprisidėję prie jo, o Įioilsis mums
buvo būtinas. Vakarų', susėdę aplink šil
tą krosnį, apžiūrėdami suvo ginklus ir
valydamiesi nuo drabužių apdžiuVusį'pur
vą, mes kaip tik apie tai ir kalbėjome.
Sugulėme labai ramūs ir sumigome,
kaip ištisą dieną kirtę rugius. Šiaudų pa
sikloti nepagailėjome ir miegojome daug
patogiau, kaip minkštuose pataluose. Į
mūsų sąnarius grįžo jėgos — tai buvo
valandos, kokių senokai bebuvome turėję.
Bolševikai buvo netoli, tačiau tarp jų ir
mūsų buvo stipri užtvara, o aplinkui so
džių — mūsų sargybos. Galėjome miego
ti ramiai, taip ramiai, kuip savo namuose.
Galėjo būti gerokai jau po pusiau
nakčio, kai truktelėjo kažkas mane už ko
jos. Pykdamas pramerkiau ūkis. Tui bu
vo Penčyla, tik ką grįžęs iš sargybos. Jis
' mane purtė, stengdamasis pažadinti.
— Kurio velnio nori! — sumurmėjau.
(Daugiau bus)
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DAR APIE KUN, JONO J. JAKAIČIO, M.I,C,
KUNIGYSTĖS SIDABRINĮ JUBILIEJŲ

.. .. Svarbias roles vaidins sekantieji:
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Širdingai kviečiame visus vestsaidiečius ir čikagieėius atsiZZ lankyti ir pamatyti šį gražų veikalą. Šventųjų gyvenimas yra
ftv. Teresė..............................................,............. A gturmaitė
ZZ ZZ sunku dramatizuoti scenoje, bet šventosios Teresės gyveniCelina .................................................................. A. Varanlūtė ZZ ZZ lnns duodasi dramatizuoti ir todėl, nė vienas atsilankęs neMotina Agnietė........................ ......................... J. Daniūnaitė ZZ ZZ sigailėsite, bet ir kitiems galėsite papasakoti daugiau apie
ZZ &v. Teresės įdomų ir šventą gyvenimą. Ateikite visi.
Šv. Teresės Tėvas........................................... L. Labanauskas ZZ
—*
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PELNAS SKIRIAMAS AUŠROS VARTŲ PARAPIJAI
Dramą parašė............................Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.

[metų gerb. .Jubiliatas redaga- kalno į vienuolyną. Tai pada-1 jo. Jam vadovaujant, Tėvai
[ vo Blaivininkų organą “Tau- rė savo lėšomis. Jam apleid-: Marijonai praeitame rudenyžiant, vietą suvis nauja pali je atidarė Dvasinę Seminari
os Rytą’.
gi
ko. Detaliai visus gerb. Jubi ją. Kaipo Provincijolas, gerb.
‘2
liato, kaipo klebono, darbus Jubiliatas begalo daug veikia
Kaip jau matėme, gerb. Ju- negalima išdėstyti. Paminėjau į tautos gerovei, Dievo garbei
biliatas \Yorcesteryje rūpino- čion tik pačius svarbiuosius, ir vienuolijos naudai.
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nau
gerbiamo
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dar
suorganizavimu, bazny- Gerbiamas Jubiliatas, trokš
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buotę per 25 metus. Labai reeios an-t pradėtų pamatų pa- damas kodaugiausiai kitiems I.
‘ 1
,
-4itas žmogus yra, kurs tiek
! statvmu, mokyklos įsteigimu, labo, nesitenkino parapijos,
.....
1
daug gali nuveikti, kaip ger
jis rūpinosi, kad visi žmonės; darbuote. Savo širdyje trobiamas mūsų Jubiliatas. Ma
galėtų išklausyti šventadie- ško visiškai pasiaukoti die
lonu mums jį sveikinti su jo
niais šv. Mišias. Jis pramatė, vui. 1930 metais įstojo į Tėgarbingu jubiliejumi ir dide
___________________
kad visi lietuviai negal sutil- vų Marijonų Vienuoliją. Nauliais nuveiktais darbais. Lai
1 &pti į vieną bažnyčią. Todėl, joje darbo dirvoje dar uoliau
gerasis Dievas ir toliau lai
ddar 1916 metais nupirko že- veikė: važinėjo po lietuvių pa
mina gerb. Jubiliato darbuotę.
niės didelį sklypą naujai ba- rapijas skelbdamas misijas.
Lai teikia jam gerą sveikatą,
“Mažosios Gėlelės” Šv. Teresės dramos lošėjos: Iš žnyčiai. Tai vietai vardą da-ĮUoliai pildė paskirtas priedeilgą amžį, ir, pagalios, amži
kairės į dešinę:
Celinos rolėje;
“Gedimino Kalnas”. Šian- rmes. Jo rūpesčiu Tėvai MaŠv. Teresės;
Motinos dį(>.n ton išaugo graži gelsvų rijonai įsigijo Thompson, C'o- ną užmokestį, — garbės vai
Agnietės. Šv. Teresės drama bus pakartota rytoj 7,30 vai ,
,ia h. kle.|„nMt pniuiQ koiPgijai viet,. niką — danguje.
Ausros Vartų parapijos svetameje. Ar žinai kad My. Teresė.1 *
,
Ad muitas t Annoa.
yra gimus 1873 m. ir mirus 1897 m. Ar žinai kad jinai boni-ia- Bažnyčiai vardas duo- Dar jaunu vienuoliu būdamas
jau ėjo namo perdėtinio pa- Į
tapo į palaimintųjų skaičių įrašyta 1923 m. ir kanonizuota ta “Aušros Vartų
K. F. Jt.
1925 m. Taigi nepraleisk progos nepamatęs šio gražaus ir
reigas. Tėvai Marijonai, ma
įdomaus veikalo, kurs nurodo kaip greitai žmogaus gyve-į
tydami jame nepaprastus g:-.'
nimas pral>ėga ir kaip greitai žmogus susilaukia garbingo
atlyginimo.
., Po tiek darbų ir rūpesčių buDlu8> Pcrn!,i Kerb|

—■ ■— ■■ -*
Montrealės mieste, Kanado-jir pilniausiai. Kas stebėtina,
je, Šv. Sulpicijaus seminarijo- kad tą visą irengė ncpadaryje gruodžio 18, 1909, diakonas damas neį cento skmos. RaJonas J. Jakaitis tampa įšve- statymas bažnyčios kainavo antintas* kunigu. Šiemet jam pie $62,500.00.
sukanka jau lygiai dvidešimts!
Mokykla
penki metai — sakramento ku
Baigęs bažnyčios statymą,
nigystės sidabrinis jubiliejus.
Nuoširdžiai sveikinu brangų gerbiamas Jubiliatas matė bū
Jubiliatą ir maldauju nuo Die tiną reikalą parapijinės mo
vo jam gausiausių malonių, ii- kyklos. 1922 metais pradeda
go amžiaus, geros sveikatos ir trijų aukštų gražų mūrą, kupasekmingos Dievo Vynvne da ris kainavo apie $154,000.00.
rbuotės.
Per pusantrų meti; Jaiką bai
gia. Riugpiūčio 31, 1924, paVienas šimtmečio ketvirta
šventina ir tais pačiais metais
dalis — tai netrumpas laiko
atidaro mokyklą. Pradedant
tarpis. Tame laike daug ko
mokyklą, reikėjo pasirūpinti ir
įvyksta. Geras, doras, darbš
su vienuolynu -- seserims gy
tus žmogus daug gero padaro. venti namu. Pastatymas vie
Mūsų gerbiamas ir brangus
nuolyno kainavo arti $30,000.
Jubiliatas kun. J. Jakaitis ste
Bažnytinės Draugijos
būtinai daug nudirbo bėgyje
tų 25 metų, tautos ir bažny Pastatęs bažnyčią ir mokyk
čios labui. Visus jo nuveiktus lą labiau rūpinosi statyti žmodarbus nemėginsiu išskaiciuo- nįų širdyse Dievo bažnyčią, priklausomybės pripažinimo Fondą ir Raudonojo Kryžiausį]gerb. kun. J. Jakaitis sveika- išrinko Provincijolu Ameriko-Į
ti; priminsiu tik įžymiausius. Ipteigti bažnytines draugijas. reikalu. Pagalios, liepos mė skyrių, karo metu į Lietuvą toje susilpnėjo ir 1925, geguJo pastangomis seni ir jauni, nesį, 1922, Amerika pripaži vorcesteriečiai pasiuntė Virš peš menesyje £avo nuo savo
Kun. J. Jankaitis Vytaras
dideli ir maži, parapijiečiai ta- no nepriklausomą Lietuvą. Į $50,000.00.
'vyskupo paliuosavimą dviems
Pirmus trejus metus savo po organizuoti. Visas draugi sisteigus “Tautos Fondui’'
Lietuvos Laisvės Paskolos metams. Tuos du metus pra- kunigystės gyvenimo gerb. Ju jas čion išvardyti per daug gerb. kun. Jakaitis ir čia va komitete gerb. Jubiliatas tai- leido Lietuvoje. Pažaislyje ėbiliatas praleido Ointone prie vietos užimtų. Su džiaugsmu dovauja, pirmininkauja, Ce- pgi pirmininkavo Lietuvos
seserų Kazimieriečių kapePer General Electric Radio
airių vikaraudamas. Nors ir reikia pabrėžti, kad Pilnųjų rb. Jubiliatui pasidarbavus, Laisvės Paskolos bonų išpar- Hono pareigas. Trumpu laiku
NAMUS!
nepatogiose sąlygose, parodė Blaivininkij draugija buvo vorcesteriečiai Lietuvai sūdė-Į davė už virš $130,000.1X1.
vienu* iyną pertaisė, ūkį
statė geriausioj tvarkoj.
nepaprastus gabumus visuome skaitlingiausia. Mat, pats ge jo virš $30,000/X).
kievienam reika-i
Lietuvos
universitetui
Kau

lavimui ir tiks-f
Nemuno vandenį užvedė ant
niniame darbe. Savo raštais rb. Jubiliatas buvo ir yra pil
Gerb. Jubiliatas 1919 AVorne,
per
gerb.
Jubiliato
ran

fnmui. Kiekvie
puošė katalikiškus laikraščius. nas blaivininkas. Jau kelinti cestervje suorganizavo Lietu
na šio radio su-i
kas, tapo pasiųsta virš $6,000.
ĮDOMŪd JUDAMIEJI
Savo gražiais, iškalbingais pa- metai eina Dvasios vado pa vos Raudonojo Kryžiaus sky
dėjimo
dalis iš-j
O kiek moksleivių jis yra su
PAVEIKSLAI!
mokslais bei dvasine pagalba reigas.
rių, per kurį Lietuvai auko
bandyta tam Pamatykite
šelpęs? Tą žino tik mokslei
kad
užtikrinus
lankė visas lietuvių kolonijas.
jo apie $3000.00. Vėliau per
Išvažiavimams vieta
viai
ir
gerb.
Jubiliatas.
jums
TOBULĄ
ŠVČ. PANELĖS
Iš pat pradžių doliai ir nar
Vasaros metu lietuviai mėg įvairius vakarus pramogas,
programų priė
šiai kovojo su tikėjimo ir baž sta piknikauti. Gerb. kun. J. tag davs irgi nemažai surink
Apsviltos srityje vorcesteAPSIREIŠKI
mimą.
nyčios priešais.
riečia;,
l.un.
Jakaičiui
vado

davo
pinigų
Lietuvos
reika

Naujoji GeneralJ
Jakaičio pastangomis bei di
MO VIETĄ
Electric Radioj
vauja)
t,
/įsoje
Amerikoje
ulams.
Iš
viso,
gerb.
JubiliaU
dele jo parama AVorcesterio
-LIUftDĄ
Kun. J. Jakaitis, Klebonas
sensacija
- tai!
lietuviai įsigijo gražią išvažiaį rūpesčiu ir darbu, per Tautos. žemė pirmą vietą. Per keletą
TRUMPŲJŲ
Atėję į šiuos paveikslus pa
Apleidus a. a. kun. V. Bu- vimams vietą ant QuinsigaBANGŲ priėmiįj
matysite tą garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų
mas leidžiantis f
kaveckui, Šv. Kazimiero, Wor- mond ežero kranto, vertės apie
jums
klausytis!
L1URDĄ,
kur
1858
mėtau
eesteryje, parapiją, J. E. vys $40,000.00. Toji vieta “Mairo-i
programų
iš a-J
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. į
Q
kupas T. D. Beaven skiria nio Parkas” šiandien visoje [
napus
vandeny
Bernadetai. Tenai suvažiuoja
kun. J. Jakaitį. Jam Worces- Naujoje Anglijoje yra skaitoiš viso pasaulio ligoniai nepa
no — Europos.
gydomomis ligomis perg.mtie
terio kolonija buvo gerai žino- ma gražiausia ir tinkamiausia
Trumposiomis
ii,
kad
gauti
stebūklingą
per
bangomis
taip£
ma. Jis atėjęs čion rado pakri-, piknikams vieta.
švenč.
Panelės
užtarymą
išgy

pat
galite
klau

Gražūs, spalvuotą su naujais paveikslais, “Drau dymą.
kasius žmones. Bažnyčiai tik
sytis aeroplanų,!
skiepas tebuvo išbudavotaį.
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali Be to dar pamatysite:
policijos alarmųl
ŠIS
VISŲ
BANGŲ
PRI1MTUA1AS
Skolos buvo dar $62,000.00.
1)
Istoriškus
paveikslus
iš
ir mėgėjų pasi-J
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
Lietuvos,
kalbėjimų. Kad'
Iškilus pasauliniam Europo
Klebonija apleista. Jaunam, eTIK <69.95
tinkama
dovana
pasiųsti
į
Lietuvę
saviškiams.
palyginsite
Ge-1
2)
Dariaus
ir
Girėno
išskri
nergingam kunigėliui reikėjo je karui, gerb. kun. Jaaaitis
Net
ir
pats
pigiausias
General
Elec

neral
Electric
—
Sol
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap- ^o°
viet*
išsijuosus dirbti. Trumpu lai buvo Lietuvoje. Grįžęs iš Lie
tric išdirbvstėR radio yra perleidžia radio aparatnsj
ku pasisekė suorganizuoti žmo tuvos dau? naujų žinių par- ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun- 3) Pasaulinę Parodą (World?
mas per 103 išbandymus, pirm negu su kitų išdirby-Į
jis išstatomas rinkon. Kiekviena da- sčių,
atrasite
nes, atmokėti visą senąją sko Siyc«. Jomis informavo ame aamį dykaj tįk nuolatinjams “Draugo” skaity- f Fair>;
lėlė — kiekviena operacija visame sa- juos
esančiais
0w
z 1I O Komediją,
1
lą ir už poros metų pradėjo nkiecius. Jau tuomet jis praKT• • v .
. ..
kur dalyvauja
vo
pilnume
turi
sutikti
ir
atsakyti
aukštos
kokybės
statyti naują mūro bažnyčią, našavo apie Lietuvos nepri tojams. Naujai užsisakiusieji Draugę 1935 m. CharUe Chapiin.
kurią bėgyje vienų metų, ne klausomybę. Arėliau jis buvo taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo- rJ^y®ika!ns v°dy8 A; P2L'
Ateikite ir pamatykite juos. Leiskite savo klausai riedėti ju
. \ L .
.
i-a
m
•
• • DŽIUS sekančiose vietose:
priėmimu ir atrasite, kad iitikro General Eleetric Radio apainiciatorius
Lietuvos
Laisvės
užtraukdamas jokios skolos,
naus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir
Nedėlioję, Gruodžio-Dec. 23
ratsi v ra paskutinis žodia įadio industrijoje.
pastatė. Pastatęs gražios baž Peticijos, kuri buvo įteikta Lietuvoje.
.
(L’ Par sa,®je’ L’?5Serne, p?SAU GALITE ĮSIGYTI RADIO PAS MUS U2
Ketverge/ Gruod.-Dec. 27 d.
nyčios sienas, rūpinosi dar Taikos Konferencijoje prezi
KAINĄ, KURI JUMS PRIEINAMA.
par. salėje, Ilureya, Pa.
gražiau išpuošti jos vidų. Ba dentui AV. AVilsonui esant
General Electric Radio aparatai parduodami nuo
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
Pėtnyčioje, Gruodžio-Dec.
žnyčios lubas ir sienas išpuo Prancūzijoj. Kitos kolonijos dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei 28 d., Kun. J. Boll, par. salėj,
*22.50 aukštyn
šė artistiškomis dekoracijomis. sekė tame dalyke vorcesterieScranton, Pa.
--------- PRIIMAME JŪSŲ SBNĄ RADIO MAINAIS --------sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai Nedėlioję ir Pagedėly Gruo
Įtaisė puikias stacijas, tris gra čių pavyz/Iį.
Susitvėrus Tautos Tarybai, visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų džio-Dec. 30 ir 31 d., Kun. J.
žius marmuro altorius. Tongai
Kuro par. salėje, Scranton, Pa.
įvairii} spalvų vitražai iš Eu gerb. kun. Jakaitis jai visame jų Metų užbaigtų senas sęskaitas su savo kostu- Įžanga 25c
Vaikams 10c.
Visur pradžia 7:00 vai. vak.
ropos importuoti. Įtaisė gra Vadovavo. Pats net keturis
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.
meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kai
žius, didelius vargonus ir du kartus sr Amerikos preziden
Užsisakant šiuos judamuo
didelius varpus. Žodžiu, baž tais AV. AVilsonu ir Htrdingu nuoja $6.00; pusei metų $3.50; trims mėnesiams sius paveikslus reikia adresuo
ti: A. Peldžius, 7036 8. Pair
nyčią išrengė konogražiausiai audiencijas turėjo Lietuvos ne $2.00; 1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.
field avė., Ohicago. UI.
N-auja
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fteštndienis, gruodžio 22, 1934

D R A TT O A S

Auksinis Kunigavimo jubiliejus
SCRANTO\. PA. — Gruod. dėju), kun. Viktorus Simko12 dieną kun. Adonius Lopetų nik, kun. Antanus Sinkevičius,
šventė 50 metą kunigavimo ju- kun. Viktorus Kupstas, kun.
bilieją Elmliursto seselių vie Juozus Auruskevičius ir poru
nuolyne, kūme jis dubur ten svetimtaučių. Vienuolyno prieyru kapelionu, i^uike Mišių pa! glaudus mergaitės išpildė vosakė pamokslą kun. Jonus Šu- kulį ir figūrų progrumėlj. Papšinskas. Po Mišių atvyku- tsaį programas, stulų ir salės
siems svečiams kunigams bu-1 papuošimai — buvo malonūs,
vo pietūs per kuriuos jubilia- i Tai Nukryžiuotojo Seselių da
tai pareikšti linkėjimai ir iš rbo vaisiui. Jos gražiai page
keltos jo dorybės: nuolanku- rbė savo geradarį ir sveč-a.m
mo, ramume, bažnytinių tei- daug suteikė įvairumo,
šių laikytojo ir kitų gero varJubiliatas kun. A. Lopeta ydo pagerbimo.
Į ra šventintas kunigu Kaune.
Į iškilmes buvo atvykę mo- Virš 40 metų jis darbavosi įnsignoras Juozas Miliauskas, vairiose Pennsylvanijos lietunionsignoras Kane, kun. Jonas J vių parapijose. Ilgiausia kleKuras, kun. Jonas Kasaknitis, bonavo Šv. Mykolo parapijokun. Jonas J. Jakaitis, M.I.C., je Serantone, iš kurios rezigkun. J. Mėšlis, S. J., kun. Ju- navęs dabar kapelionauja Nurgis Inčiūra, kun. Jonas Šup- kryžiuotojo Seselių Vienuolyšinskas, kun. B. Paukštis, kun. i ne.
Vincas N'anorta, kun. Juozas i Kun. Adomas Lopeta — tai
Miliauskas, kun. Jenas Kur- 'pirmutinis lietuvis šventęs 50
dreckas, (jis buvo toastų ve- kunigavimo metų Amerikoje.

<
SUCH IS LIFEliu išsiimti pilietybės poperas
UD
tikru savo vardu, —, ar man
prisieis legalizuoti savo buvi
mų f
ATSAKYMAS. Ateivius, k u
rie atvyko kitomis pavardėmis j
---------------prieš gegužės 22 d., 1918 m.,
Bevartydamas anglų kalba(kali us, lietuvių pamylėjimą
nereikia legalizuoti buvimu žurnalus, “Boys Life”, mėlio-! dainų: žodžiu, nušv.i viu visą
Gali prašyti pilietybės tikru ainiam žurnale, kurį išleidžia į lietuviu gyvenimų nuo žilos
‘.b « laburlinio laiko.
savo vardu, pažymėdamas ap Amerikos skautai, patėmijau 1 s: noves i:u
likacijoje dėl pirmų popein labai įdomų straipsnelį apie Straipsnelio autorius, matyt,
varda, kuriuo atvykai. Bet tu- Lietuvą antgalviu “The An- yra gerai -usipažinęs su Lie' tuvos istorija. Pasakojimas lelesi įrodyti natūralizacijos vi eient lamd of Aniber”.
ršininkui, kad esi tas žmogus, Ant puslapio, vidury straip- ngvas, skaitosi smagiai. Angkuris atvyko ta pavarde. Jie snelio, įdėtas ir paveikslas tv- lų kalbą rašytojas vaitoja
tokius atsitikimus tyrinėja, piškos žuvininko bakūžės. Ar- sklandžia.
nes iki šiam laikui jau buvo ti triobm, prie kelio, Matosi Lietuviai> ra5i„Wa)ai sveti.
gali ,abiaa su.
daug apgavysčių kaslink ėų aukktas kryžius.
ypatingų atsitikimų.
Straipsnelis, kad ir trumpas, pažindintį mūsų tėvynę Lietu
Bet tas viskas neliečia žmo- aiškiai nupiešia Lietuvos geo-lvų su kitu tautų žmonėmis, ynes» kurie įvažiavo į J. A. A ai grafinę padėtį, praeitį,- istoi i-Į patingai jaunąją kartą. Juk ir
styrės kito pasportu po gegu- ją, religijų, Lietuvos laukus, mes žinome apie kitas tautas
-- d., 1918 m., kuomet Pa- kalnelio-, miškus, upes ir eže- ir jųjų gyvenimą daugiausiai
sportų Aktas įėjo galėn. Lai- rus; pažymi senumų lietuvių iš spaudos. Adv. N. Valasina
k°ina,
tokie asmenys ne
legaliai atvyko. Jeigu jie at kuomet ištarnauju nors 10 me- regulacijos tokios skirtingos,
vyko prieš birželio 3 d., 192! tų.
patai tina gauti nuo State
fcfgD Pzinter’o Wife: “Wn*t s ducky place for
m., jie turi gauti užregistra
— . ..
.
.. x .
Game Conirnissioners kopiją
Kolegijos ir universitetai
. ,
,
1M *
vimo certifikatų pirm neg i
lt
-o.vi xo »
i • tos valstybės, kur žadamu meKLAUS1.MAS. Ar yra skir- ....
..
, . ..
galės gauti pirmas po peras.
.... .
. | dzioti ir kopiją medžiojimo į- “Pašaukimas į Dvasinį
t urnas tarpe kolegijos ir imi- ' , ,
‘
-..i
•xxx
statymų.
FLIS
Pilna natūralizacijos kaina versiteto?

»ys Life” Apie Lietuvos
Gintarą

litinės kvotos imigrantą. Ji
tik gali atvykti tomis sąlygo
ATSAKYMAIS. Universite-Į
KLAUSIMAS. Kiek šian
mis, kokiomis atvyksta toli
(Tęsinys nuo 2 pusi.)
dien kainuoja pilna naturali- tas susideda iš kelių kolegijų i
darbdavys tekį pranešimą iš mos giminės ir draugai. Vy
Gali Įimti laisvųjų mokslų ko !
ras gali pasiųsti užlaikymo a-i2861^’
pildytą) ir raštą iš banko, ku
legiją, inžinierystės kolegiją,
fideivitą, nustatydamas savo
ATSAKYMAS. Už pirmas
ris parodo, kiek pinigų bau- j
finansinį stovį, kas rodytų poperas, arba intencijos dek tiesažinystės kolegiją, medici “ARKIVYSKUPAS JURGlri
ke turi.
MATULEVIČIUS”
kad jis galėtų užlaikyti atei laraciją, reikalaujuma $2.50; nos arba žemdirbystės kolegi-;
jas
ir
1.1.
Foreign Language Informa vį. Sykiu jis turi gvnrantuoti.
Knyga parašyta ne v*en«
už atvykimo certifikatų $2.50:
tion Service, 222 Fourtli Ave- kad apsives, kuip tik sužiedo- kitais žodžiais, už pirmas po
Medžiojimo leidimai
žmogaus, bet daugelio mūsų
nue, Ne\v York City galima tinė atvažiuos. Jeigu vyras tu peras iš viso reikia mokėti
KLAUSIMAS. Ketinu eit Lietuvos profesorių, kunigų
gauti Knygutę “Ilow to Bring rį ėion kokių giminaitę, arba $5.00. Už antras poperas, ar medžioti su draugais, bet niar, mokytojų. Knyga yra didelė
Alien ilelatives or Friends in- jvįgu jo sužiedotinė turi gi ba pilietybės certifikatų, rei praneša, kad nepiliečiai neg i-i su stipriais kietais viršais, si/
to the United States”. Persiu- minaitę, arba draugę Čia, tai kia mokėti $5.00. Viso natū Ii medžioti šioje šalyje. Ar tai persiuntimu kaina $1.90, dai
ntimui reikia atsiųsti pašto gerai būtų kad tokia moterit ralizacija atseina $10. Žmc- teisybė’
galima gauti.
I?
ženklelį už 3e.
! irgi išpildytų ir pasiųstų spe- gus turi gyventi šioje šalyje ATSAKYMAS. Teisvbė. Ke
ARKIVYSKUPAS JURGIS
Kaip galima parsitiauktį , cialį afideivitų, pranešant, kad, 3 metus ir turėti pirmas po- jįose valstybėse įimaid Fenu MATULEVIČIUS. Labiau 11
sužiedotinę
ji prižiūrės tų sužiedotinę, kuu peras dar
Illinois. (C«’< ’lori
oradu la1j*au aoSa pasitikėjimas šitrt
dar kitus
kitus du
du metus
metus sv
Sy|lvanii>i.
Vanijų, Illinois,
met ji atvyks, ir jeigu bus ga
mylimu tau
KLAUSIMAS. Mano sužie- lima tai ji pasiims su savim prieš paduosiant prašymų ant į yCw Jersey Ne\v Mexico ir šventu vyru»
tieeiu.
Nebetoli
gal
ir tie lai
roms
poperoms.
: Norlh Dakota medžiojimas r.
dotiaė gyvena Lietuvoje. Ar j savo namus iki vestuvių.
t?lVtU-‘.3 dramlžiumas. Nt« kai- ka,la Di,iva9 lcis ji
aš galiu ją parsitraukti, kaipo
Muito ratos
Ateiviai atvykę kitų
York vai. reikalaujamas mm, t šventuoju paskelbiu.
nekvotinio stovio imigrantų,
KLAUSIMAS
Ar
Kongre
Kiekvienam įdomu pažinti
pavardėmis
ateivių specialis leidimas ijeigu mes apsives.tuine ant Ki
1 v»\ 1 I o n A/Vilniaus
iln m nu vyskupu
sas, ar prezidentas turi teisę ,,
A
• .
• to gaibingo
Conservation Comnussion.
Kai
.
.
.
.
lis lsland, jai atvažiavus? Esu
KLAUSIMAS. Atvykau į
pamainyti muito ratas?
, ..
, 1 • igyvenimas. Ji sužinosime ia
.
kuriose kitose vai. leidimo 111c
......
pilnas Amerikoj pilietis.
A. Vakt. 1914 m. su paaportg.
ATSAKYALAS. Tas priklae ......
... .
neseniai išėjusios knygos.
kestis ateiviams didesnis, negi. -.
be: so nuo Kongreso. Bet praei- ... ..
ATSAKYMAS. Amerikos pi išduotu n.faf.o draugui,
— 1
- vietines
X
“DRAUGO” KNYGYNE
piliečiams. 1Kadangi
čionai
atvykęs
pradėjau
var

lietis negali parsitraukti savo
tais Kongreso birželio mėn., _______________________________ ^2334 So. Onkieu Are. C*icaQ0,li:
toti
savo
tikrų'
vardų
ir
noriu
sužiedotinę į šių šalį, kaipo
1934 m., priėmė amendinentų
AKIŲ GYDYTOJAI
LIETUVIAI DAKTARAI
nekvotinio stovio arta pacįn taip ateityje daryti. Ar aš ga- prie Tarifo Akto. duodant pre
Dienoms Tsl. LAlsyctte B7BI
zidentui teis? padaryti abipuNaktimis Tsl. CANal O4O#
Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, siškų prekylios sutartį «u ai
i skiromis šalirtiis per spęeiales
\ /
Kurie Yra Toli Keliavę
1 muito ratas.
Office: 2643 W. 47th Street
IMIGRANTŲ PROBLEMOS

NAUJOS KNYGOS

saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal
tik vyskupui Būviui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n.

KLAUSIMAS. Kai}> federaĮ liai teisdariai skiriami ir ku
riam laikui ?

Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo
aptaisais $1.50.
III.
Begalo įdomūs Kun. J A. Pauliuko “KELIONĖS
ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Siaurinėj Afrikoj',

Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte,
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
Vokietijoje, Lietuvoje.
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai
gražių ir aiškių 300 paveikslu.
Kitas taip gražini ir brangiai išleistas lietuviškas kny' gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais.
Kaina tik $2.00.
Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime
už $3.50.
Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskic mums.
Cta uupliMltl

ATSAKYMAS.
, . .
- ,
teisdariai prezidento skiriami
teisingai akinius, visuose atstu.
.....
Ūmuose cgsamlnavtmss daromas su
su patr.rn.li: U* patvirtinimu elektra, parodančia mailauslar klal.,,
.
. . ,daa Speciali atyda atkreipiama 1
Senate. Jie Visą gyvenimų lai- •"Okvfclos valkus. Kreivos akys atl.
, . talsomoa Valandos nuo 10 Iki I v
KO olisą, lM*t gan pasitraukti. Mod«lA>J nuo 10 Iki ll. Daugely atstttkinsų akys atitaisomos be akinių.
kucint sulaukia 70 metų, ir Kaino* pigiau kaip pirmiau.
"-L LAForctle 3037

DR. A. RAČKUS
OTDYTOJAH Ii CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Btr.

(Trie Archer Avė. netoli Kedzfe)

Valandos: nuo 2 Iki 8 vaL vakaro
Seredomls Ir nedėllomto pagal

Siunčiu bu Alno laišku t. .......... u f. kuriuos prašau kuucrei'čIauslA
atsiųsti man snkuučIuH Kelionių knvg.iK:
VYSK. P. P. urmo KULIONCH — 11.00
KUN. PK. J. VAlIl KAlČIO
—
1.50
KUN. J. A. PAULIUKO
—
' 2.00
«jrl*:
Siunčiu |3.C0 už kuriuos atsipilkite niun \Imum tris Kelionių knygas

»

Vardan, Pa v; rdč .....................................................................................

.et rnet

1433
MARUI ETTE ROAD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai. 1-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 0-1» ryto
N«dAb*A| susitarus
Tel. LAFayette 7868

4712 SO. ASHLAND AVĖ.
Fhone Boulevard 7589

DR. F. C. WINSKUNAS

25 MET|I PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso-

kių akių. Ekspertas tyrimo aįjų įj. pritaikymo akinių.

DR. V. E. SIEDLINSIIS
4113 ARCHER AVENUE
Kampas Franctoco Avė.

Rce. Phonc

CMGLtvood ««tl

Office Phone

I RImgle M)«4

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. H&lsted Street
ROOM 810
Vai.: 3-4 Ir 7-8 vai. vakaio

.

TeL CANal 0403

GYDYTOJAS Ir CH1RURGA8

OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos: 8-4 Ir 8-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas: 2830 W. fttth 8L
Valandos: 10-12 Ir 8-8 vai. vale.
Šaradomis Ir Nedaliomis parai sutarti

Fhone Ganai 0523

‘ •• DRAIKUI
2334 80. Oakley Avė..

ROSELANDO OFISE:

Arini pas patį Autorių
38C1 Saginavv Avė.

Kampas State ir 103rd PI.

Daugiau imant, duodame
nuolaida

Seredomis iki 9 vak.
i Suimtomis visa diena iki 9 v.v.
Kas popietų nuo 3 iki 6,

4142 ARCHER AVĖ.

Office l'hone
t l«2rt

?UOs|M-i

DENTISTAS
1440 SO. 401b CT., CICERO, 1LL.
nėra*
Utar., Kstv. Ir Pėtn. 10—S vai.
8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
j Pausd. Sered. Ir Hubat 2—9 vai.

Telefonas PULlman 5950

Res. nn.l Office ' Tcl. CANal 11237
223# So. I.cavi(l SI
Kcs. PROspect
CANAL 070(

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

PHTSICIAN and SURGEON

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1821 SOUTH 11ALSTED STREET

2403 W. 63rd St., Chicago

Rezidencija 0600 So. Arteslan Avė.

OFFICE IIOURS:
2 to 4 and 7 to 0 P. 11.
Sunday by Appolntment

Valandos; 11 ryto Iki S popiet
8 iki 8 v. vakare

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
Ncdčllomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOUIevanl 7020

.

Namų Tel. PROspect l#30

DR. 6.1.8L0ŽIS

Tel. CANal 8122
DENTISTAS

2201 W. Oermak Road
(Kampas Leavltt St.)
Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro

SeredoJ pagal sutarti

* DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
▼ai.; duo 8 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

DR. J. RUSSELL

Tel. CANal 8138

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
▼alandos 1—S Ir 7—I vak.

Reredomls ir NedOlIomls pagal sutarti
REZIDENCIJA

Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

6631 S. Galifornia Avė.

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

Telefonas REPublic 7608

Tel. Ofiso BOULevard 3813—14
Rea VK tory a3«

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:83-3:30

756 W. 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0030
Ofiso vai.: 8—4 tr 8—0 p.
NsdOUomto pagal sutarti

m.

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES
SEGAL
ninci «
a

DR. P. ATKOČIŪNAS
I

2 E. 103rd PLACE

ttlETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

2515 WEST 69th ST.

DR. JOHN SMETANA

vai. vakaro. Nedėliomis
skirtų valandų. Room 8.

Dabar valandos šiokios:

Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

DR. A. 6. RAKAUSKAS
Platt Bldg., kamp. 18 st
2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki'
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

4140 Archer Avenue
▼ai.: 8—4 Ir 7—I vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Rot: TeL HEMIock 3383

1801 S. ASHLAND AVENUE

praneša
Atmaina ofisu valandose.

GYDYTOJAS Ir CHIHUROAa

Ofiso: Tel. LAFayette 4OI7
Ofiso Tel.: LAFayette 8858
Rea Tel.: VIRglnla 0888

Parašė ir išleido

DR. J. J. SIMONAITIS M oT. u* VĖZEL’IS

autart)

DENTISTAfl
O A 8
X - R A Y

Gerbiamai "Draugo" Administracijai:

Nsdėli'ojn Dairai sutarti

ADVOKATAS
J. P. WAITCHES

MARIJUETTE PK. OFISE:

Vai.: S Ik*. E poplst, 7 iki 0 vak.

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
OPTOMETIUCALLT AKI G
dc..., SPECIALISTAS
---- ZT----Office Tel. REPiiblIo 70#B
Psxentrlns akly įtempimą, kurto
nrtrivohiii nsit
•stl prlstastlmi (aivos skaudėjimo. Re*' TeL OROwblll 0017
7017 S. FAUIFIELD AVK.
,, ,
... oYaldmo aklų aptemimo, nervuotuI ederaliai mo- "kaudama »klu karftj. atitaiso
,
• to'M’npareaysts Ir tollregyst#. Prlren

, .

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO
NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE.

Mano adresas:

Ped graliai teisdariai

I.uomę”

Knyga 95 puslapių įtalpos
ir gražiai iliustruota šventųjų
2403 WEST 63rd STREET
paveikslais Tvirtais popien
Kampas AVestern ir 63rd St.
i nįaįjj viršęliais tik 25 ceniak
Telefonas PROspect 1133
Panedėlio,
Utarninko, Ketvervieną imant, dar reikia pririeti
go
ir
Pėtnvčics
vakarais nuo
už persiuntimų 5c.: o gražiai* 1
7 iki 9 vai.
audeklo viršeliais 50 centų

DR. i. J. JAVOIŠ

Vyskupo P. P. Būčio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK
PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINJ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveiksiu ir pa

a ckewing juo a«L*

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos
CHICAGO. II.L
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 8 Iki 4
vai. po pietų (r nuo 7 iki 8:30 vaL
vakaro. Nedaliomis nuo 18 Iki 13
valandai diena

TolefonM

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 BO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAJRds 0304
Rez.: Tel. FLAza 2400
Valandos:

Nuo 14-12 v. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. ▼.
Nadėidirnials nuo 10 iki 11 diena

Šeštadienis, gruodžio 22, 1934

P R A UG A S

važiavęs, bet darbe gali eiti
lenktynių su amerikonais. Jo
nas Trijonis patyręs “manakun. Al. Urbonjivičių, Al.l.C. džeris”, viską tvarkoj užlai
Sekmadienį grįš. Jis ten veda ko. Vienus jų sūnus, Juozuks,
kenosbiečiams trijų dienų mi pavasarį baigs Aušros Vartų
parapijos mokyklą, o Vincuku
sijas.
— kitą metą. M. DabravalsMETROPOLITAN STATE kienė yra Akademijos Rėmėjų
Rytoj 2 vai. popiet Aušros BANK LINKI LINKSMŲ 10 sk. pirm ir pasižymi veiki
Valių bažnyčioje įvyks misi
me. Dabravalskiai yra nuola
KALĖDŲ ŠVENČIŲ
jų užbaigimas su jubiliejiniais
tiniai “Draugo” skaitytojai.
atlaidais. 2:15 popiet išvažiuo Gruodžio 20 d., Metropoli
sim visi j Šv. Jono baziliką tan State bankas labai gražiai
J. Dišis, artimas “Draugo”
prie Clark ir lHtli St. Iš ten pasveikino savo darbininkus kaimynas, 2259 W. 23 PI., už
vyksime j Šv. Vardo katedrą. su linksmomis Kalėdomis. Vi laikantis užeigą užsisakė me
Grįždami sustosime Dievo Ap si besidarbuojantieji Metropo- tams dienraštį “Draugą”.
vaizdos bažnyčioje ir čia bus I litan State banke buvo pa
suteikiamas palaiminimas Šv. kviesti užkandžiui ir apdova Jonas Medžius, 2309 S. HoySakramentu.
noti gražiomis dovanomis. Te ne avė., užlaikąs modernišką
Misijas su jubiliejiniais ai-į ko susitikti su keletu šio ba apavų taisymo dirbtuvę, turi
laidais baigsime savo bažny- Į nko darbininkų ir jie neatsi importuotas mašinas, kurio
čioje pamokslu, palaiminimu džiaugia banko valdyba, kuri mis iš seno apavo padaro kaip
Šv. Sakramento ir kryžiaus a- taip gražiai reiškė savo kalė naują. Darbu visada užvers
doraeija.
dinius sveikinimus ir linkėji tas, ypač prieš šventes.
Kas turite automobilius pa mus.
siimkite su savim kuodaugiau
K. Adomaitis, 2301 S. Oakšia žmonių; katrie neturite au
lev avė., užlaikantis Ramyga
tomobilių, šiandie vakare po J. Dubravalskis, 2325 So. los užeigą, nors neseniai biznį
pamaldų užsiregistruokite ir Oaklev jau 14 metas kaip ne atidarė, bet visados turi daug
rezervuokite vietas autobusuo-1 toli “Draugo” sėkmingai bi svečių.
znį varo: užlaiko valgomųjų
se.
daiktų krautuvę. Turi gerus
M. ir K. Kaminskai, 2300
Kun. A. Jeskevičius išvažia darbininkus,: St. Dabravalskį, W. 23 St. jau 15 metų kaip
vo į Kenoslm, Wis., pavaduoti ■ kuris neseniai iš Lietuvos at- užlaiko valgomųjų daiktų krau
tuve ir visus savo kostumerius patenkina.

3 VAL. POPIET

VIETINĖS ŽINIOS

JUBILIEJINIAI ATLAIDAI
IR MISIJŲ UŽBAIGIMAS
AUŠROS VARTUOSE

Progress Krautuvėje
DAR GALITE SUSPĖTI

Pirkti Kalėdų Dovanas
už labai

NUMAŽINTAS KAINAS

OAe
HOOVER
UUATS...
u
osUSsooof

U Cit—i

Elektrikiniai
Tosteriai po
$-| .00
G svarų Elektrikiniai
Prosai po
.00

Pernaujinti Hoover
Dulkių Valytojai po
• $-| 3-75

AŠTUONIOLIKTOJ ĮDO
MUS DALYKAI

BUS IŠKILMINGAI PA
ŠVENTINTA SV. ONOS
STATULA

BR1DGEEORT. — Šv. Jur
gio bažnyčia gauna puikią,
naują Šv. Onos stovylą ir al
torėlį. Jau seniai žmonės jmigeidavo Šv. Onos stovylos. Tai
1
gi, geraširdžiai Šv. Onos my
lėtojai ėmėsi patys aukoti ir
rinkti tam tikslui aukas. Ačiū
jų pastangoms, stovyla jau
bažnyčioje.

2:30 POPIET PARAPIJOS
SALEN rinksis mo
TERYS IR VYRAI

DIEVO APVAIZDOS PAR.
— Sekmadieni, gruodžio 23 d.,
2:30 vai. popiet, parapijos saĮėję rengiama nepaprastos pre
lekcijos. Prelekcijos niekam
nieko nekainuos, o jos bus be
galo naudingos taip moterims
kaip ir vyrams. Prelekcijas
rengia Moterų Sąjungos ChiRytoj, 23 d. gruodžio, 3 v. cago apskritys. Prelegentais
popiet bus jos iškilmingas pa bus žinomas medikas dr. Al.
šventinimas. Kun. Vaitkevi M. Račkus, M. S. Centro iždi
čius sakys tam tikslui pritai ninkė J. Čepulienė ir “Mote
kintą pamokslą. Taigi, kvie rų Dirvos” redaktorė S. Sa
čiami atsilankyti visi į tas iš kai ienė. Po prelekcijų bus at
kilmes.
sakinėjama į įvairius paduoPral. M. L. Krušas j tus klausimus. Įžangos, nei
> kolektų nebus. Visi kviečiami.
K. Rnė

DĖKOJA Ui RLUTKELES
Gerb. lAdm.
I
Ačiū už išgarsinimą “Drau
ge”, kad esu geras kostiuneris. Manau, ateity dar geres
nis pasilikti.

Milijonierius
McConniek
kasmet prieš Kalėdas suruo
šia pietus savo buvusiems da
rbininkams, kurie yra išdirbę
25 m. ir gauna mėnesinę pen
sijų. Iš vestsidiečių lietuvių
šiemet pietuose dalyvavo: D.
Jankevičius, A. Pergauskas,
Mot. ir K. Švaranavičiai. Pa
stebėta, kad pietuose nebuvo
svaiginamų gėrimų.
Julius Storgul, 2240 W. Cer
mak Rd., plumeris kalba lietu
viškai. Mat, jau 17 metų, kaip
West Side visus kostumerius
patenkina. Jis lietuvius gerai
pažįsta ir su visais gražiui su
gyvena.

K. Marozas, 2343 S. Leavitt
; St., veda pirmos rūšies valgy- i
klą. Sako, gyvenau Bridgeparte, HS kolonijoj, bet West Side
, geriausia ir jau 15 metų, kaip
sėkmingai biznį varo. Darbe
padeda sūnus Steponas ir du
ktė Ona.
Vladas Neffas, 2435 S. I>avitt St., užlaiko viešbutį, kurį
pavasarį žada remontuoti ir
dar padidinti. Be to, laiko ge
rai įrengtą užeigą. -Neffas su
sūnum Volteriu ir dukterim
Genovaite sveikina visus kai
mynus, pažįstamus, kostumerius su Šv. Kalėdomis ir Nau
jais Metais. Visus atsilenku
sius apdovanoja kalėdinėmis
dovanėlėmis.

T’. Musys, 2048 Lemont St..
yru pasižymėjęs skalbyklos išvežiotojas. Nei su viena Bei| mininke dar nėra turėjęs kivirčių. Visada gauna jingyri
mus. švenčiu proga sveikina
vibUb šašo kostumerius. Rap.

Sodaliciją sekmadienį, gruo
džio 9 <1. Sodalietės tą dieną
ėjo “in corpore” prie Šv. Ko
munijos.
♦
CICERO. — Rytoj vakare į Po Mišių šv. naujos narės
keliaukite visi į parapijos sve priėjusios prie grotelių atkal
tainę, nes bus labai gražus va bėjo aktų Į Šv. Panelę ir pri
karas, kurį rangia Labd. Są ėmė medalius.
Po tų apeigų visos susirin
jungos 3 kuopa. Nortbsidieko
į savo “club room” pus
čiai ir ciceriečiai artistai, va
dovaujant Maskolaičiams, vai ryčiams ir smagiai valandėlei
dins “Mes Lietuvaitės”, tri Gruodžio 23 d. sodalietės
jų veiksmų vaizdelį. Veikalas rengia “Christmaj party” sa
pirmą kartą statomas scenoj vo kambaryje. Į pramogą bus
Ciceroje. Taigi ciceriečiai ii pakviesti visų šios parapijos
chcagiečiai pamatykite gražų dr-jų pirmininkai ir pirminin
kės. .
vaidinimą.
Be to, kalbės kun. J. Kiuris
ir kiti. Atsilankę pamatysite
BIZNIERIAI, GARSINKI.
gražų programą ir suteiksite
TĘS “DRAUGE’
labdarių darbuotojams dau-,
giau energijos tolesnei darbuc I
tis labdarybei.
Daktaras Sako Kaip
Įžanga tik 25c. Pradžia 7:3o
Išvengti Slogų
sveikatos specialistas yra pa
vai. vakare.
J. V. Žymus
reiškęs, kad 83 nuoš. šios šalies as

RYTOJ “MES LIETU
VAITĖS"

NAUJAS MENEDŽERIS

menų yra paliesti slogų. Jis nurodo,
kad "raktas" išvengimui slogų,
yra
palaikyti atsparų, kuri nugali daug
maž pakenčiamai susirgimų prie
žastį .
NUGA-TONE pasirodė
stebėtinu
tonikų
būdavojimul ir palaikymui
atsparos. Jis tiesiai pasiekia nusilpu
sius organus. Teikia Jiems daugiau
jėgos, ir jie fSmeta nuodus, kurie
būna priežastimi jvalrių negalių. Da
bar laikas jums būdavot! atsparų.
Imkit NUGA-TONE tik trumpą lai
kų ir tėmykit stebėtinus rezultatus.
Parduoda ir garantuoja visi aptlekoriai. Pinigai grąžinama, jei esat
nepatenkinti. Mėnesio trytmentas už
Vienų Oolerj. Lengva priimti ir pa
laiko jus tvarkoj.
Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL
— Idealų Lluosuotojų vidurių 25c
ir 50c.

CICERO. — Royal Blue
F’ood Store Grocery and Meat
I
Market, 1409 So. 49 Ct.. Ci
T0WN OF LAKE. — .Biz-’ cero, perėjo į J. Grigo ran
nierius Kazimieras Būras, ; kas.
Tėmykite “Drauge“, kada
1841 W. 47 St., Meat Market
vedėjas, Kalėdoms turi didelį bus paskelbta grand opening.
pasirinkimą visokios mėsos
■ ■ B_
B B B B B
paukščių. Kainos nebrangios.:
B
Biznis Burui taip gerai eina,
REUMATIZMAS ■
i
SAŪSGfiLĖ
I
kad trys bučeriai sušilę dir
PRIIMTA NAUJŲ NARIŲ
ba nuo ryto iki vakaro. Kos■
Nesikankykite savęs skaus- ■
SEKMADIENĮ KALĖDINĖ _
■ mals,
Reumatizmu.
Sausgėle, _
tumerių ateina būriais.

BIZI BIZNIERIUS

Sveikinu dienraštį “Drau
gą” ir visą štabą su Šv. Ka
lėdomis ir Naujais MetAis.
M. Barauskienė, 2244 W. 23
Linkiu, kad kiti metai būtų
PI., kurios vyras užlaiko už
eigą ir salę (West Side Hali) dar sekmingesni.
gavo liūdną žinią iš Lietuvos,
Su pagarba,
kad Remeisų kaime, Ramyga
vargonininkas
Sveikinu visus savo kostulos vaisė., 9 gyventojų gaisras
merius su Šv. Kalėdomis ir
1229 E. 79 St.,
viską sunaikino; sykiu ir Ba
Cleveland, Obio
Naujais Metais.
K. Būras
rauskienės tėviškę.
V.

KRAUTUVĖ ATVIRA KAS VAKARĄ IR
NEDĖLIOJ NUO 10 V. RYTO IKI 4 V. P. P.

=3

IŠ SODALIEČIŲ VEIKIMO
PUOTA

Greičius,

DIEVO APVAIZDOS PAR
- Grupė mergaičių priimta i

GERIAUSIA

KALĖDŲ
DOVANA

g

Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu — raumenų sunkumu: nes
■ skaudėjimai naikina kūno gy_ vybę ir dažnai ant patalo pa■ guldo
g
CAP8ICO COMPOUND mostis lengvai prašalina viršminėB tas ligas; mums šiandie dau_ gybė žmonių siunčia padėko— nes pasveikę. Kaina 50c. per
■ paštų 55c, arba dvi už $1.05.
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKAB TOS” augalais gydytis, kaina
g 50 centų.

™
■

B
*
■
■

B

h

■
■

b

■ Justin Kulis
3259 SO. HALSTED ST.
Chicago, III.

B

B

GAINS 25% LBS.
IN TW0 MONTHS
COD LIVER OIL—Once a
Punkhment—Now a Treat
Stop tryinr to foree yoarchildren to take nastytasting, fisny flavored cod liver oils. Give them
Coco God—the cod liver oil with a delickan
chocolale tašu?—and »atch t h-ir bodies grow
daiiy „ith virorous. athktic etrength! Mrs.
Merdar oi Mil*aukee says:

"Btfort my chiti took
CocoCodsks ontyueithed
80 lis. Note, in tuo
tnonlhs’ time, she totiihs
10h % Iks. ond she kas
not been UI tinto.''.
Othcr cod liver oils ha ve
only Vi t ;i mins A and D.
būt Coco Cod is also
rich in Vitamin B—the
appetite and grovrth
promoting vitamin.
Start yourchildren erith
Coco Cod today. At all

"DRAUGO" PRENUMERATA

druĮ Stores.

COCO GOD

s Cod Uv«r OIIThatTistsa Lika Checolata

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.

IŠKIRPKITE IR VARTOKITE ŠĮ KUPONĄ ŠIANDIEN!

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.
Šiuomi prisiunčiu $6.00 už prenumeratą “Draugui”, kurį, pradedunt ....
....................................... d. siųskite sekančiu antrašu:

Vurdus, pavardė ............................................................................................

TOLOSEFAT
Ml,« M. Katner of Breoklyu. M. T.
Wrt«rs: "Hsre mid Kruoehen fer tha
>B't * mnnths ond hsve n.« only Im« »
palindę bot f»el so nuirta brtter In every
way. Bven f»r penple
dnn’t eare te
radare, Krasehrn Ii e.ndertal to keep
th. .y.trm he.lthy
« brlmt » nar.«
tbnald know for Tvo trl.d «e meny
tklnąs bot only Kraschro »ntw.ro4 »a
porpeses." fMey U.
TO lose fst 8AFTLY »nd HARMLK8SLY, ttks b hslf tcsspoonful of Kruschen
•alts in B rIbss o( bot *stor ln the
morntng before breskfast—do«’t mlss a
tnorntng—b bottle that lesta 4 veeks
costs būt B trlfle—Knisehtn Setu at
any drufstore ln Amsrtca. Tf not )oyfully satlsfled alter the flrst bottle—
money back.

Preferred by million*
to mayonnaise..

Itltiktlni

me-

*

dilaga suplak
ta | nepaprastų
grietinės pavl
dalų Kraft /<

Mlracle
G
Whi'p ma
šinoje.

-

Autrašas......................................................................... ......................... ........
Miestas ......................................................................................................................

(Į Kanadą, Lietuvą ir kitur užsieny, $7.00 m.)
'** (»9*rr» v

Šeštadienis, grnodžio 22, 1934
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Santa VVhispers
to the Man of the House .

GIVE H ERA SETO F
(fommunihi JUle

Tegul Kalėdų Diedukas atneša laimę iš Budriko
į Jūsų namus.
RADIO SU VITAFONU, kur galite linksmintis
per visus metus — groja rekordus ir radio.
Kainos Po $QCZ 00 ir pasiekia visur.

ui ■‘1

Save
SAVE TUDOR PLATE

34-Piece SĖT
COLONIAL CHEST

by the Ouantity
Discount

Only a »e»M ean appraclala tha thrill •( lo
•xqvl,ll« a ,at oi allvarwara. Tha t-panal tava,
•I iha Colonlal Ckaat, wl«h lt, narai Malio,any
tona and tha volvoty Blqa that lino, lt, anka,
lt a oarloet ChriMnta, Gilt Containor. Sarvica
for *. DaLunn Mainiau kalva,.

u*.

PU”

OFEN AN ACCOUNT

UKULĖLĖS po $ ^ -25, gitarai po $/į.5O smuikos po
$^.50, krajavos armonikos po *1O .00, piano akor-

SAVE COMMUNITY PLATE
$ c 26 or 29-Piece Service for 6
°_1 BLACK AND CHROME CHEST

COMMUNITY PLATE
34-Piece SĖT
so

BRIDE’S VVINGED CHEST

AUKSINIAI DAIKTAI IR
DEIMANTAI

Didelė vertybė ir labai gražūs
Kainos po *4.50 oi
*200 .00. Budriko deiman
tai yra garantuoti ir visados
galite gauti tų kainų, kurių už
mokėjote.
Parduodame ant lengvi}
išmokėjimų

dijonai po $24-50, po $05-00 ir
vais išmokėjimais. Lekcijos dykai.

A lifc*timc gift (or lite home thet "She"
will be proud to «how to her (riendf.
Sėt coniistt of 6 tcupooni, 6 dessert
spoont, 6 forks, 6 Grille or Dinncr
knlvci, DeLuxe ttiinlcss, hollow
h.ndles, 1 butter knife, 1 suger tpoon.
Choiccof Klng Cedrle,Lady Hemilton,
OeauviHc, Noblctic and Grosvcnor
pattern,.

$250^’ ^en^"

RANKINIAI LAIKRODĖLIAI mergaitėms ir
bernaičiams po $3n95 kaip ant paveikslo.

Elgin ir Bulovą Laikrodėliai po.......... $1O

00,

Grand Pianai nauji po
Vartoti pianai po

BUDRIK JEWELRY&OPTICALCo
334-3 So. Halsted St.
TELEPHONE BOULEVARD

BUDRIKO KRAUTUVĖ yra autorizuoti pardavėjai
“KIMBALL” grand ir upright pianų. Gulbransen pianų.
Gražūs “Midget” Pianai nauji, po $00.00.

6630

$305^-

$25°°- Lengvais Išmokėjimais.

BAGOTAS VAIKAS YRA BIEDNAS BE MUZIKOS
MOKSLO.
0 KAIP SU JŪSŲ DUKTERS AR SŪNAUS ATEIČIAI
Turtas nevisados būna reikalingas.
Budriko Rakandų Krautuvėje rasite gražių Parlor Se
tų, Dining Room Setų, Karpetų, Pečių, Lovų, Matrasų,
Skalbyklų, Refrigeratorių. Jūs nemokėsite daugiau kaip
kitur, bet dar gausite pigiau.

3417 So. Halsted Street
Telephone BOUlevard 8167

šeštadienis, gruodžiu 22, 1934
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mėjų seimo pranešimų darė klubo narių skaieiut peršoku į ir trumpųjų bangų stoties
Rytoj, 11 valandų prieš piet
atstovui Lukošuitis, Baccvi- šimtų.
\V9X.\A ir kas turi moder Progress krautuvė iš stoties
tins ir Mačys. Pažymėjo, kad
]>ur (įk 3 mėn. kai kli.buj G:iškų rat.it> galės išgirsti, ne \VGES yra pasirengus smaseimus gražiai pavyko.
giai palinksminti klausytojus.
gyvuoja, o jau kasoj turi ne-,žiūrint kur gyvena.
du 'tinkamai pasveikinus Kū-----------Duos labai rūpestingai prire
Eederaeijos atst. A. Bate- maža pinigų. Turi čarterį, kny
Įdikėlį Jėzų, Jo gimimo dieno“Draugo” kalendoriui, ga
Dainuos svečius urtistas ha
ngtų prieškalėdini radio pro
I jo.
tavai suvyniotų siuntiniui, ga vieius ragina narius lankyti', gus, aplikacijas, korteles it
ritovas
Kaz.
Pažnrskis.
To

gramų, kuriam dalyvaus pa
9 vai. per vaikelių Mišias 'įima gauti prie bažnyčios. Liaudies universiteto paskui- kitus įeikulingus daiktus.
liau
džiaugsimės
piano
ir
a
bus dainininkai, muzikai it
NEKĄ VIETOS UŽEIGOJ’’ gros mokyklos vaikelių or- Klauskite laikraščių purdavė- tas, kurios būna kas ketvir Susirinkime nutarta susidė
tadienis, parapijos svetainėj. ti su 15 vardo klūbu ir su- kordio.no duetais, solo, ir 1.1 kalbėtojai. Programas bus pi i
kestra. Visos kitos Mišios jo.
Visas už kalendorius ir lai Taip pat išklausyta raportas rengti dideli, nepaprastų da į Svarbiausių programa dalį iš- taikintas sezonui. Nepamirškit
Raselu nd. — Gruod. 23 d., l>us paprastu laiku, kaip sekpašildai; yti.
Rap.
parapijos svetainėje rengia- ‘mudieniais, t. y. 7 vai. 8, 9, kraščius pelnas eina Šv. Vilk iš labdarių kuopos veikimo. lyki}, vasario mėnesyje. Į ko pjijys Makalų šeimyna.
1935 m. dr-jos valdybon iš misijų išrinkta: J. Rusteika, J
cento Pauliečio draugijai.
mus mokyklos vaikelių kalėdi 10:39 ir 12:00.
rinkta: pirm. — T. Mačys, nu Juozaitis, P. Gailius, J. Tu
nis vakaras. Bus atvaidinta ’ Kalėdų dienoje šios parūpi-1
Laikr. pardavėjas
tarimų rast. — J. Karašaus- mas, Al. G. Kumskis ir M.
“Nėra vivti.s užeigoje.” Vei jos katalikai nuo senų laikų
kas, finansų rast. — K. Luko Juozaitis.
kalas gražus ir įspūdingas, sudėdavo gausias aukas savo į
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
šaitis, kontrolėj — A. Šakių
Mūsų klūbas yra pripažin
LAIKRAŠČIUS
vertėtą
visiems pamatyti. bažnyčiai, tik per pastaruo
kasos
globėjai
—
P.
Karpavi!
tas
regularės
demokratų
orgaPradžia 7:30. Įžanga tiktai sius 4 motus tos aukos per- I
čia ir M. Butkus, maršalka — nizacijos. Klūbo nariai gali ■‘DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katulikų dien
pus sumažėjo. Nedarbas žmo
40c.
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111. Me
J. Rutkauskas, prie bažnyti- kreiptis Į klubų, biie kokiam
nes suvargino ir geriausiais
tams $6.00.
Tikit tai iš anksto platini- norais negalėjo tinkamai pa- LIETUVIŲ NEDAUG. KA 1 nes vėliavos K. Krivickas ir reikale, pav., personai properTALIKŲ DVASIOS REI- \A. Rėku. , prie Amerikos vė-ty taksų, nuošimčių numuši- ' uDARBININKAS”, Lietuvių šv. Juozapo Darbininkų Sųjun
mi. Seselės deda pastangų va J sirodyti. Šiais metais padėtis
,
gos organas» išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad
karų padaryti kuogražiausiu jau šiek tiek pagerėjo ir ne KALAI APRŪPINAMI. IR • liavos — V. Dumbliauskas, P ino nuo real e«tate taksų ir t
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.
ČIA BOLŠEVIKAI PRI- Įjrškis, teisėjas — A. Palubį Į). Klubui priklauso keli iš
ir kad kuo.-.kaiilingiausiai žino mažai žmonių dirba, taigi ti
KUYLŠĘ ŠLAMŠTŲ
nas, tc’.i-ėjv rast. — J. Stan- į mūsų, lietuvių precinkto kapi “GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So.
nių atsilankytų. Seselių pa kimasi, kad dirbantieji žmo
Street, AVilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams,
kevičią, kasikius — M. Dau- tonai, kurie, turėdami mieste
rengimai visuomet Žilienės nės ir mūsų biznieriai Kalė
Rytų Chicago pusėje- yra girda, trustisai — J. Stauki? i darbus ir būdami klūbo 11a “LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oakpilnai patenkina.
dose tinkamai pasirodys ir
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
gausesnes aukas paaukos sa Eihvard 1 Lines ligoninė, kurioj vičia, J. Unikauskas, V. Ma- riais, visados gali pagelbėti j
randasi septyniolika šimtų pa- čekotiis, atstovai į idėjines dr- visuose reikaluose.
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
Gruodžio 25 d., Kalėdose, Į v o bažnyčiai.
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams
saulinio karo invalidų. Lietu- gijas: į Peik racijų — A. Bū
Atėjus rinkiniams jau maty
piemenėlių Mišios 5:30. Gra
Šia Kalėdų proga sveikinu vių susitinku mažai. Kitų tau cevičius, A. Šakis, T. Mačys,Įsi
$2.00.
13 vardo regulario denio
ži muzika ir kalėdinės gies- | visus šios parapijos katali
tų daug, Susėję jie savo tarpe j labdarius — V. Dumblinus | kratų klūbo narius keliuose “MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
mės bus specialiai toms Mi- ' kus ir linkiu, kad gimęs Jė
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
šioms pritaikinta, kad tuo bū zus visiems teiktų gausių ma šneka, juokus krečia. Kitaip kas, A. Bacevičius, į Mūrijo J prenci..lituose, už stalo baisa j
tams $2.00.
būtų neapsakomas nuobodu- nų Kol. Reni. — T. Mačys, V. ■ vimo vietose, uaipo klerkai,
lonių.
mas. Nuo skaitymo akys pa-Į Vaškūna;-?.
teisėjai ir darbininkai. Išėjus i “VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood
St., Chicago, III. Metams $1.80.
K ui. J. Raškauskas ' vargsta. Kazyruoti uždrausta,
Šv. Mykolo draugija daug I lauk, matysim ant kampų, ii
4BB
Į laukan neleidžia, lovoj begu-' dirba Dievo garbei ir tėvynė: per namus einant, ne ką kitų, “AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu'
ras» lnc- Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, v
lint šonai nutirpsta, naktį mie,|a|Hlj. Tai p-i-.llUtinč Nortli tik regulario klūbo narius.
Brooklyn. N. Y.
Suprantama, kati regularės|
goti nesinori. Ir taip, vieni side draugija.
vaitoja, kosti, kiti rūko, nors
Pakeltas klausimas apie <lr- urganizaei.,o.- daug dai giau
1
• vi • politikoje,
l <* 1
U'
ir uždrausta naktį. Valgis pa jos ateitį. Nutarta organizuo
Į reiškia
negu 1 kiti
gal ligas; skanus. Viskas la- tis ir komitetas tam išrinktas klubai.
Darius Girėnas Post 271 of bai švaru.
Tas pats ir su kitais kolų
Dr-jos rep
tlie American Legion, rengiu' Labai nudžiugau knygyne
nijo; pagerinimo reikalais.
IMlrMJal auksu-- —• rO4n» raostnkla
! iškilmingas Naujų Metų sutik- radęs lietuviškų knygų, bet ne
Ir urahnainle
•ADOMAS JURIJONAS
tuves, gruodžio 31 d., Lietu- j visos tinkamos skaityti. Daug'
Didžiausia rsmi-fcių ilirbtuvš
\ Mirė trruodftio 10 d. 1934 m..
vių Auditorijoje. Kadangi tų; yra šlamštų apie Rusijos ro-1
ClilcagoJ
5:30 vai. vakaro, sulaukęs 41
-------- u-------Mietų amžiaus. Kilo iš Tauravakarų būna rengiama daugi jų R- socialistų nonsensus. Svgpė:; apskričio.' Toniniu pkijfpk
, . • n •rV-'*'!
___ ‘
50 metą prityrimo
............... r.,: ■ - tai kį darbi
i -ti13 WARD0>lREGULARI3
irrf<ė*jj?l^tebėjo mane,
visokių........
pasilinksminimų,
Orininkų kaimo. Amerikoje Te
gyveno 21 melus.
ir lietuviai legijonieriai suma kad aš imu knygas ir vėl pa LIETUVIŲ DEMOKRATŲ
Plrklte tiesiai Iš dirbtuvės Ir
Palik'-)
dideliame nullfidlme
taupykite pinigus
tetą Petronėlę Vaitkienę,
7
BUDRIKO
VALANDA
KLŪBAS
AUGA
nė atsisveikinti su senais 1934 dedu. Ji sako: “Imk paeiliui,
------- O
pusbrolius: Joną Vladislovą ir
Petrą Junjonus ir jų šeimynas,
Mes atlikome darbą daugeliui iy
RYTOJ
i
metais
ir
pasitikti
naujus
visas perskaityk, nedaug vPranciškų Kuzinarskj, kun. Pe
nių Cblcagos Lietuvių.
trų Vaitkų, pusseserę Vf.rom'Pereitų scknanlionį įvyku
1935,
su
labai
gražiu
vodevi

ra”. Aš jai at.akiau, kati to
kų SValtkiūtę ir gimines; o Lie
tuvoj, motina Marijonų. 3 bro
Kalbės Lietuvos konsulas
liu, muzika ir šokiais. Pakvie kių knygų aš visai neskaitau. siam klūbo susirinkime įsira
lius, seserį ir gimines.
Kflnas pašurvotns Mažeikos
. Kalvaitis. Iš stoties WCFL
sta keli gabūs kumedijantai, Vadinas, ligoninės vadovybė šė dar 20 naųJĮu narių. Daba’
koplyčioj. 3319 l.ituaniea Avė.
Laidotuvės įvyks
pirmadi'en).
arti Grand Avė.
; kurie krės visokius šposus.
nežino, kokias svetimomis kal
gruodžio ai d., iš koplyčios 3
vai. bus atlydėtas į šv. Jurgio
Į Būrys artisčių mergaičių iš bomis knygas turi. Turime ka
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks
Telefonas SEEIey 6103
ROSELLI BROTHERS, INC.,
gedulingos pamaldos už velio
pildys 12 aktų vodevilį, kokio talikų kunigų, kuris kas die
nio sielą. Po pamaldų bus nu
Chicago, Illinois
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
lydėtas j Sv. Kazimiero kapi
tlar cliicagieciai nėra turėję. nų šv. Mišias laiko; sekmądienes.
Specialistai Iškalime ir įdirbi
NuoSlrdJnl
kviečiame visus
Darius - Girėnas postas kvie niais net dvejas. Nemažas skai
me
visokią rūšią paminklą ir gragimines, d.ajgus-ges ir pažvstamus-mos dalyvauti Šiose lai
čia lietuviškųjų visuomenę at- čius ligonių ateina šv. Mišių
tmamlą.
dotuvėse.
GRABORIAI:
Mūsą Šeimyna specializuoja šia
silankyti į šias Naujų Metų išklausyti.
Nuliūdę: Teta. Pusbroliai,
me
darbe
per
šešias
kartas.
P.tsseseiė ir Giminės
i sutiktuves ir linksniai laikų
Lankymo dienos sekmadieLACHAWICH Telefonu YARda 1138
Veskite paminklų reikalus tie
Lnfdotuvėnie patarnauja grapraleisti.
F. Krasauskis i niais, antradieniais ir penktaborius S. I’. Mažeika. Ten—jsiai su pačiais ištllrbėjals.
IR SŪNŪS
nns YAItds 1138.
dieniais nuo 2:30 iki 4:30.
LIETUVIAI GRABORIAI
GRAB0RIU3
Du sykius į savaitę rodo
Patarnauju laidotuvėse kuoplplausls
1 Keikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
gražius judamuosius paveiks
darbu hflstte užganėdtotl
Tel. OANal 8515 arba 8518
reikalams. Kaina prieinama.
lus.
PADĖKA
2314 W. 23rd PL, Chicago
3319 Lituanica Avenue
Vienas blokas | rytus nao
K. Mikais,
dUdžIullą vartą
Chicago, DI.
1439 S. 49th OL Cicero, HL
Ward C. 4, Room 454.
______ Tel. CICERO 8117
A U G U STIN (AK 1) E( 1U T1EN ĖS
Tel. LAFayeUe 8578
Visos mūši} šeimynos didelio liūdesio valundoje,
Trys telefonai:
netekus Atlanto nugalėtojo ir mūsų motinos bei
J. Liulevlčlus
Rn. PF.MSACOLA »O11
SENIAUSIOS DR-JOS PRIEŠ
BELMONT
8485
Graborlua
GRAB0RIUS
žmonos Augustinos Degutienės, šv. Jurgio par. kleb.
Ir
OfTiee: HILLSIDE 8H8B
METINIS
SUSIRINKIMAS
pral. M. Krušas laikė iškilmingas gedulo pamuldas,
Koplyčia
dykai
Ra įsam ifc>toJas
Attna RnaelH, prea.
Vlneeat Roeelli, secr.
o kini. šaulinskas atliko laidojimo apeigas ir ubu
1410 SO. 49th COURT
Patarnauja Clilea
gojo ir apylinkėje.
NORTII SIDE. — šv. My
j.asakė gražius pamokslus; kotnp. A. Pociaus veda
Cicero, Illinois
Didelė Ir gntžl
mas č. Sasnausko (vurgonininkų) kotas įspūdingai
kolo draugijos priešnietinis
Phone Cicero 2109
Koplyčia dykai
giedojo per fiamaklas, Amerikos Legijono Dariaus, susirinkimas įvyko gruodžio
Visi Telefonai:
4098 Archer Avė.
Girėno postas su vėliavomis ir garbės sargyba daly
i 16 <1., parapijos svetainėj. Pi
vavo pamaldose, laidotuvėse ir nešė karstų dalyvau
rmininkavo T. Mačys. Nutu-,
A. MASALSKIS
jant šio posto rėmėjoms, Dariaus-Girėno paminklo
rimų
rašt.
perskuičius
praėju

statymo komitetas, Am. Liet, Aero kliūbas ir gėli
GRABORIUS
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ
vir ruJ1 T A fl
sio susirinkimo nutarimus, se
ninkas Lovickas padėjo gražius vainikus prie didžiojo
3307 Lituanica Avė.
1646 West 46th Street
kė raportai apie sergančius
lakūno motinos karsto, lakūnai Kiela ir Krivis iš lėk
Tel. DOUlevard 5808—8418
Tel. Bonlevard 4139
tuvo metė vainikus ant karsto kapinėse, kap. P. Jurnarius. J. Pupynas jau pasvei
gėla per Maruurio radijų pasakė gražių kalbų apie
ko; {inšalnos gavo už 2 savai
velionę. Čikagos miesto majoras p. E. Kelly, Lietu
tes. ir V. Nausėda dar tebe
vos gcn. konsulas p. P, Žadeikis ir konsulas p. A.
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
serga. Nutarta teikti jiems pa
Kalvaitis, Dariaus-Girėno paminklo stat. komitetas,
ORABORIU8 Ir BALSAMUOTOJAI
gulh'j. Draugija linki jiems j
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
lietuvių ir amerikonų laikraščiai ir daugelis organiza
Pstarnsvlmaa geras Ir nebrangus
Jeigu norite dailumo
718 West 18th Street
kimgreičiausiui pasveikti.
cijų lwi asmenų pareiškė mums užuojautų arba at
ir
nebrangumo
laido

Telefonas MONroe 8877
siuntė gėlių.
Iš Marijonų Kolegijos ItėČia rninėlicms ir visiems kitiems taip nuošird
tuvėse... Pašaukite...
žiai mūsų nelaimę užjautusiems reiškiame savo pa
Be Dievo meilės imta vi
F. RADŽIUS
dėkų.
REPublic 8340 d. LIETUVIŲ
biiomcriČK tvarka, l’umilk Die
Laidotuvių
Direktorius
per
30
Metų
OKABORIU8
Velionės dnlJerifs: L, Nelsonii fiė ir K. Shilpk
vų, o rasi sau ir tėvynei noPalaidoja už $25.00 Ir aukščiau
5340 So. Kedzie Avė.
vienė, sntins W . Jucius ir S, Degutis, rgrns K, Degu
4605-07 So. Hermitage Avenue
Moderniška koplyčia dykai'
*nykatamų tuijų. Kur Dievas^
tis ir kiti giminės.
(Neturime Rųryšių su firnu
on« w. i»tii si. Tei. CAKai onrĮ
ten ir palaima.
Chlcugo. UL
( ' ®
tuo DAČiu verdat

VIETINES ŽINIOS

DĖMESIO MARQUETTE
PARKO LIETUVIAMS

VAIKU KALĖDINIS
VAKARAS

SKAITYKITE

SEPTYNIOLIKA ŠIMTĮI
INVALIDŲ

KUR SUTIKSIME NAU
JUS METUS

VENETIAN MONUMEN T CO, INC.

IŠ POLITIŠKO LAUKO

RADIO

527 N. WESTERN AVĖ.

STANLEY P. MAŽEIKA

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

Yards

1741-1742

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

J. F. EUDEIKIS

ANfANAS PETKUS

I.J. ZOLP

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

SIMON M. SKUDAS

I
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Šeštadienis, gruodžio 22, 1934

s
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o įstatymas reikalauja tik 33.’ HAVANA, gr. 21. — Vie- reikalui aukos mažiausiai po
jau
Praneši iriai
knyga apie darių ir I knyga (apie 4Ū9 pusi.)
Ekonominės krizės metais nas bombininkas teismo nu $2.50, kiti ir po $5.00. Visų
________
GIRĖNĄ
spausdinama gerame popieriųaukotojų vaidai bus atspausir Lietuvos kinkai didesnių Į baustas 30 metų kalėti,
-------Ije ir turės apie 90 paveikslų;
MARQUETTE PARK.
ir
tdinti
knygoje,
ii
kiekvienas
labdarių
Sąjungos
23
kuopos!
Kapitoną
P. Jurgėla pafa- bus su gražiais viršeliais. Nesukrėtimų nepergyveno. Teisy
priešmetinis susirinkimas
jkn>’gų apie Darių ir G irė- žiūrint didelių išlaidų, bus pi
KAUNAS. — Visuose pn. |bė, prasidėjus užsienių bankų
Baigiasi
metai.
Visi
kurių'
Toli,ul
nutn,ta
platinti
Vii-įvyks
sekmadienį,
gruodžio
23
buria leidžia šių didvrių gini parduodama.
šaulio kraštuose daugiausiaiĮ bankrotams ir Lietuvoje per
prenumerata
niaus pasus ir, ant galo, rink i d., parnp. svetainėje, 2 vai.' Riminės ir didelę pelno dalį
-------nusiskundžiama netvarka l’ibankais nepasitikėjimu pasibaigė
nansų ir kredito srityse. Kaip banga. Tačiau greitu laiku “Draugų” ir‘•Laivų”, prašo- ta nauja vaklyba, į kurių įėjo: i popiet. Visi kuopos narini ir skiria Čikagoje statomam Da- ------- „-------------------------------.šie reikalai eina Lietuvoje* Į tas atslūgo. Jeigu Lietuvoje mi atnaujinti ir senas,’ užsili- P‘nn-Būdelis, viee pirm. — darbuotojai prašomi laiku prigaus - Girėno paminklui.
Reikia pažymėti, kad 1930 P<t ;i laikų ir pasitaikė bau- |iUsįns skolas atsilyginti. Taip O. Gruėkuniene, rast. — V. būti, nes turime svarbių reif'OTOGRAFAS'
ir 1931 metais Lietuvos iždas kų bankrutų, tai 'čia kaltos gi ta pačia proga [įrašomi sa Metelis, kasin. — M. Paškaus- kalų svarstyti, taip gi bus rin
Crane Coal Co.
Atsidarė nuosavu, mo
demišką studlo su Holturėjo daugiausiai pajamų, kitos priežastys negųžiningu- vo giminėms, pažįstamiems, y kas. Dvasios vadu pasiskirta kimus valdybos 1935 m.
6332 So. Long Avė.
ywood Šviesomis.
Chlcago, 111.
1930 metais jų buvo gautąsias, netikra reiknlų tvarkv- pač buvusiems amerikiečiams, kleb. kun. J. Lietuvininkas.
.
420 WF.ST SCrd ST.
TTCiLu REPl’BLIC
Valdyba
EiikIcw«mm1 5X10—5MMS
Lapkr.
18
d.
sus-me
senoji
348 ir 1931 metais 340 mili- ,«ias ir t. t. ftiuo metu Lietu- užsakyti metams “Draugų” i.
jonų litų. 3'ai didžiausios vai- vos bankai dirba normaliai, “Laivų”, c kalendorių gaus valdyba savo pareigas perda
vė naujai valdybai. Kast. pra
stvbės pajamos per visų l.io- 'tik su mažesniu pelnu. Sun- dovanai.
tuvos valstybės nepriklauso- 1 kesniais laikais buvo suma
nešė, kad jau yra $50 knygos
KVIEČIAME ATIDA
Katrie perkate anglis 1*
dralverlų,
siųskite
Juos
|
RYTI ČEKIŲ
nių gyvenimų. Po tų metų pu- ž.intos ir bankų palūkanos.
\Vesitern Springs miestely leidimo fonde, kad išplatin
Lietuvis Advokatas
CRANE COAL, CO. Gausite
SĄSKAITAS
ta 10 Vilniaus pasų, parduota
jarnos mažėja ligi 277 iniliįo- 1* pradžių jos buvo numuštos u;A.aknr vakaru nukrito
geresnes anglis, už mažiau
2201 W Cermak Road
plm'gų.
Balansas
turi būti
ženklelių.
nų litų, o vėliau ligi 250 mi- l*K‘
te<l Air
didelis keleivi
(West 22nd St.)
ne mažinu $190.
lijonų. Pernai Lietuvos vai- '9% metinių. Žemės banko!
Nuta rta k v i ėst i v i sas
lėktuvas. Sužeista du
1 ‘ARANKVS DRAUGIŠKAS
(Metropolitan State Bank Name)
Onug Šilumos - mažai pelenų; geras
stybė turėjo 250 milijonų Ii- įkaito paskolos lakštai padėjo I k,-,nnj Kiti ,|u asmenys išli Baltimorės dr-jas dėtis
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 6
užvaduotojas dėl Poeahontus; Black
TVIRTAS
Seredos Ir PėtnyCloa
Gold, lump arba egg, $6.00; Mine ran,
tų pajamų. Aiemet irgi tikisi Lietuvos
ūkininkams savo
„veiki.
Federacijos skyriaus ir nors Hanedėlio.vakarai's
t Iki 9
$5.75; screenings $4.75.
Teleii.nas CANal 1175
GRCNDY MINING COMPANY
tiek gauti.
skolas aptvarkyti.
į
_______
po du atstovus siųsti į skyr.
HALSTED EICHANGE
Namai: 6459 S. Rockwell St. __________ CednrvroM 1131
susirinkimus.
J. BudeliLietuvos finansų tvarkytoNors įsiskolinusiems ūkiniu
Telefonus REPubllc ««on
\NGIiYKI Tūkstančiai namu vartoja
HATIONAl
I ekonomiškus, be suodžių Tropieair
jai šiais ekonominės krizės kams dabar labai sunku veranglis. Garantuota voga Ir Šiluma.
Halsted St ir J9th PI.
Try i Telefonai:
laikais darė tiek išlaidų, kiek stis, nemaža ūkių statoma ii
BALTIMORE, MD. — Spa| Screenings— *4.75
P.epubllc 0600
' Narys FEDERAL
| Mine, Run—5.7-5
I.awndale 7366
gavo pajamų. Todėl ir krizės parduoti varžytynėse,
I lių 21 d. įvyko Federacijos
IVSl'RANCE KORPORACIJOS i
Lump arba egg—6.00 Mcrr ) įac 2524
NORTHERN COAL CO.,
metais Lietuvos biudžetas su labai atpigę, nes nėr pinigin ! skyriaus susirinkimas. Padary
I.awn<lalc 7366
Mcrrimac 2524
vedamas be nuostolių. Lito gi) pilkėjų.
ta apžvalga praeities darbų
Prieš Kalėdiniems Pirkėjams
kursas irgi nė kartų nesusvy
ir užsibrėžta nauji darbai, ku
SIŪLO
ravo. Jis yra daugiau auksu
CLEVELAND, O., gr. 21. rių didžiausias — išleisti vei
padengtas nei to reikalauja — Iš Worsted Mills fabriko kalų “Vytis kankinys”, kurį
įstatymas. Dabar jo pagrindi ofiso plėšikai pagrobė 15,000 parašė dramaturgas V. NagorINC.
mas vien auksu siekia GGr,-, d oi.
nauskas. Leidėjai - nariai tam
Atviros Nedėlioj Nuo 1O v.

LIETUVOS FINANSAI IR
KREDITAS 1934 M.

NUO ADMINISTRACIJOS gnUS p° knyg0’

i

P. GONRAD

JOHN B. BORDEN

IMK

IŠLEIS NAUJĄ VEIKALĄ

SPECIALIAI BARGENAI

PEOPLES KRAUTUVES

SOKYS -- DOODY - ANTONISEN

3320 S. HALSTED STREET
Yards 5215

ryto iki 4 v. p. p.

DABAR

DUOKITE VISUS SPAUDOS
DARBUS “DRAUGUI”

1935 Metų Midget Radios
Su police calls po

$7.95
ATLIEKAME
*

Spaudos Darbus

Naujos Mados Namų
Setai po

Philco Raibos po
$20.00
Crosley ir R.
A.
Victor po
$19.95

$49.75

Plakatus.
Serijas.
Programas,
Posterius,
įvaikius atsišaukimus,

PERKAM
LIETUVIS
KUS B0NU8

PUBLIC

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
¥ risirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WEST 47th STREET

Tel. LAFayette 1083

Gerkit ir Reikalaukit

SPAUSDINAME:

Bilas.
Laiškus,
Konvertus,
Draugijoms Blankas.
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

BUBlMflffiPlgjK

Erieze $100.00 Seklyčiom

Greitai, Gerai ir Pigiai

Ti kietus.

INSURANCE
NOTARk

Skolinam ir Perkam
Pirmus Morgičius.
Perkam Lietuviškus Bonus.

Naujos Plovvklės po
Kaip Nauji HOOVER
Dulkių Valvtojai

$18.75

$33.00
Naujos MAYTAG
PLOVYKI.ŪS po
$59.50

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

BUKITE VISI LINKSMI!

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE
CHICAGO, ILL.

Telefonas Canal

PIN GAMĖS
Puikinusia Laiko Praleidimas. Praktiškos ir gerai pa
darytos. Pasirinkimas skirtingų madų

PO

97c

Dovanos dykai visiems pirkėjams.
Krautuvės atviros kas vakarų ir Nedėliom nuo 10-tos
ryto iki 4-toa po pietų

7790

AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
BEER.

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

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

FACTUglNd

»/WWWWWWW4,

GERKITE

COMPA.N"

4179-83 ARCHER AVĖ.
2536-40 W. 63rd ST.
Tel. l>afayette 3171
Tel. Hemlock 8400
CHICAGO. TLTJNOTS

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

