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Atsistatydino estų prezidentas, kabinetas
CH1CAGOJE l LIETUVOJE

PRANC0ZI1A SAKOSI DAUG NUS!VYLUS! PASITIKĖDAMA AMERIKA

DIKTATŪROS TENDEN
CIJA

NAUJOS JMONĖS

Buvusiame degtukų šiaude
Inland Dkily Press sųjun- lių fabrike Klaipėdoje baigiagos suvažiavime Chieagoj įa- nias įrengti 8eležies aPdirWpėta kraSto spauda, kad jBi! mo fabrikas. Jame tau galim.
gresia pavejąs —• numatomas vinys/varžtai ir kiti geleži
spaudos varžymas, diktatūros niai dak'tai dirbti. .Fabrikas
tendencija. Tartasi imtis prie bus įrengtas moderniškai su
monių, kad apsaugoti spaudai naujausiomis metalų apdirbi
mo mašinomis. Pradžioj dirbs
laisvę.
50—100 darbininkų, o vėliau,
Iš Washingt«no pareina ži reikalui esant, jų skaičius ga
nios, kad krašto vyriausybė lės būti padidintas.
spaudos daly įžiūri aiškiųjų
Fabrikų steigia keletas žy
pramonės atstatymui kliūčių mių Klaipėdos pramonininkų.
ir planuojama suvaržyti spau Jis būsiąs atidarytas ateinantį
dai laisvę.
I mėnesį..

KUBOJE NUMATOMA NAUJA
REVOLIUCIJA

Čekų užsienio ministeris vieši
Austrijos sostinėje
ATSISTATYDINO ESTIJOS PRANCŪZIJA NUSIVYLUSI
PREZIDENTAS

PARYŽIUS, spal. 19. —
TALINAS, spal. 18. — At Prancūzijos vyriausybė skel
sistatydino Estijos preziden bia, kad ji skaudžiai nusivyta
tas J. Tonisson su visu minis- ’ si J. Valstybėmis. Ji turėjo
t erių kabinetu. Seimas atsista- į vilties, kad Amerikos gvvenHaverfordo kolegija, Haverford, Pa., m . savo 100 metų sukaktuves.
tvdinimų pripažino ir patsai'tojai ir pati vyriausybė pranBAUSMES! llž NRA SĄ- ARGENTINOS PREZIDENMIRĖ HONDURASO
zūzus kovoje su
vokiečiais
nutraukė sesijų.
Po šio fabriko, greitu laiku
LYGŲ NEPILDYMĄ
TAS URUGVAJUJE
KAS TURI RUSVAS
ARKIVYSKUPAS
Dabar
Politinių partijų vadai ta rems nors moraliai.
Klaipėdoje pradės veikti ir ki
SKRYBĖLĖS
Tiasi paskirti laikinų preziden gi nieko.
ta nauja įmonė — didelis ko
TEGUCIGALPA, Hondū WASHINGTON, spal. 18.— f MONTEVIDEO, Urugvajus,
tų iki bus išrinktas naujas ajinių fabrikas. Šiame fabrike
Prancūzija taip pat bijo,
teinantį .pavasarį. Prezidentas ka(J j Va|atybil) nuaistet,.. ras, spal. 19. — Mirė Hondu- Prez. Rooseviltas sprendžia spal. 18. — Karo laivu More* Šeštadienį Chicagos paro- gaus darbo taip pat kelios de
buvusis Ne\v šimtys žmonių. Tai bus antras
bus renkamas gyventoj,, bcter .faae
kartaia ir Ang||jl} raso arkivyskupas A. Hom- imtis griežtųjų priemonių no atvyko čia Argentinos pre’don atvyksta
prieš
visus
tufcs,
kurie
įsigijo
i bach, 60 m. amž.
zidentas Justo. Nepaprastai i Yorko valstybės
gubernato- rjįoj^įų fabrikas Klaipėdoje,
piškai.
atitraukti nuo Prancūzijos Te
mėlynuosius arus, pasirašė su iškilmingai pasitiktas.
i rius Al Smith. Tai bus Smitho
mimo. *
tartis
ir
sąlygų
nepildo.
Tuos
(diena parodoje.
DANIJA GINKLUOJASI
IR ANGLIJA PRIEŠ
DAILĖS PARODA
Prez. Justo atvyko iš Bra- Į
vigus
laukia
arba
pinigiška
paVOKIEČIUS
žili jos, kur. vizitavo preziden- Į Parodos administracija pas
GRIUVO KETURIŲ VALS- r
KOPENHAGENAS, spalių bauda, arba kf^jįgias. O sųlv
Mūsų^ moderninių meno pak
tų VargOs. . V
>
kifti Žrofinių .tų die
TYBIŲ PAKTAS ’
19.
—
Danijos
vyriausybė
pa-'gų
nepildytoji)
yra
tikra
galyLONDONAS, spal. 18.—Pas
nų turės rusvas kietas skry talpų dailininkai, viso apie 12
bugo Vokietijos hitlerininkų, bė.
kui Pranoūzijų ir Anglija at
PARYŽIUS, spalių 19. NUSIGINKLAVIMO KON- bėles (brown derby), tie bus žmonių, žada surengti šių žie
Nusprendė ko veikiau apsigi
sisuko’ prieš vokiečius.
mų savo darbų parodų Pary
Prancūzijos parlamento užsieFERENCJA BUS VEDAMA veltui įleidžiami parodon.
mimu
sustiprinti
visų
Vokieti

PRIVERTĖ
SĖBRAUTI
IR
Grįžęs is Ženęvos užsienių 1
reikalų komisija vakar pri
žiuje, tik šiuo laiku
rūpina
jos
pasienį.
NUŽUDĖ
\
reikalų sekretorius Sir John pa£įn0> kaQ keturių valstybių
masi lėšų klausimu,
nes to
“ASMENS LAISVĖS
PARYŽIUS, spal. 18. —
Simon tuojau sviedė pirktinę _ Ang|ijos> pranca»ijo», Vokios parodos surengimas atDanai bijo, kad vokiečiai
Prancūzijos premjeras DalaDIENA”
\ okietijos pusėn. I areikkia,
jr Italijos, pasiraiv- neatsiimtų Slezviko tentonseitų apie 10,000* litų.
,
\ ...
dier pranešė parlamente, kad
.
,
■ .Policija ieško plėšiko žudiko,
kad Hitlerio vyriausybę stato tas taikos paktas sugriuvo, jos,
Mūsų dailininkai nori supa
kuri po karo perejo Danį-1
.
_ ;~
Chicagos majoras patvirti
žygių,
......
I kurs privertė A. Sobel, 30 ra. nepaisant Vokietijos
pavojun pasaulio taikų.
žindinti užsienį su mūsų menu,
.
.
...
...»
kada Vokietija paskelbė, kad jos valdžion.
• ■y
amž., sėbrauti jam
keliuose nusiginklavimo konferencija no sumanymų iškilmingai mi kuriuo jis dabar, pastebėta, yJis sako, kad Ženevos pasi ji išeina iš T. Sųjungos.
nėti “asmens laisvės dienų”
plėšimuose ir ant galo jį nu l iūs vedama.
tarimuose viskas taip sklan
NORVEGŲ DARBO PARTI
lapkričio 8 d. /Chicagos šimt patingai domisi.
žudė.
Matyt,
šis
vyras
nenorė

džiai ir draugingai buvo veda
Parodoje būtų išstatyta aVOKIETIJA STOVI UŽ
JA LAIMĖJO
mečio parodoj.
Tikima, kad'
ČEKAI PRIEŠ FAŠISTUS
jo
ilgiau
žudikui
draugauti.
.1
ma. Ir štai tų viskų
suardė
f LYGYBĘ
iki tos dienos bus atšauktas pie 70—80 kūrinių.
OSLO,
Norvegija,
spal.
18.Vokietija.
PRAHA, spal. 18. — Čeko 18-asis priedas.
BERLYNAS, spal. 19. Kan Parlamento rinkimuose dau
KRAŠTAS ŽYGIUOJA
Sir John pareiškia, kad Vo
Dabar Lietuvoj geram ark
slovakijos seimui įduotas įs
' KOMUNIZMAN
kietijos keliami reikalavimai cleris Hitleris paskelbė, kad giausia atstovų laimėjo dar
lini mokama 300—400 lt., ge
tatymo projektas, nukreiptas
PIRKIMO MOKESČIŲ
yra daugiau niekas, kaip tik Vokietija negrįš T. Sųjungon, bo partija — net 69. Pirmiau
ros pieningos karvės — 250,
• KLAUSIMAS
bedalyvaųs konferencijose, ne j turėjo 22 atstovus. KonservaSOUTH BEND, Ind., spal. prieš nacionalsocialistus (šio
vidutinės — 150 lt.
1 į
“paikumas.”
pasirašys jokių sutarčių iki toriai prarado 10 atstovi) ir 18. — Kongreso žemesniųjų krašto fašistus)*
Illinoiso vyriausiajam teis
kol jai bus pripažinta pilna turi tik 31.
rūmų pirmininkas Rainey čia
NUMATOMA DAR VIENA
me, Špringfielde,
argumen Pinigų vertė —
REIKALAUJA NAUJŲ
lygybė visais tarptautiniais
Rinkimuose
dalyvavo 18 per prakalbų pareiškė, kad J.
REVOLIUCIJA
tuojama pirkimo
mokesčių
reikalais.
MOKESČIŲ
mainyba
partijų.
Valstybės žygiuoja komupiz'

HAVANA, Kuba, spal. 19..

PRADĖTA KAMPANIJA

tentiškų pranešimų iš Ukrai- j

liau kaip gruodžio m»n. pirmo GMeTU®^yJANCIUS ,™8..'r. "!? _Kaukaz0>. k”r J- VALSTYBĖS GINKLOOvisiškai sugriuvęs sovietų ūRUSIJOJE
JASI
mis dienomis saloje įvyks nau
kio sistemas, kur žmonės šim
ja revoliucija. Jon jau dabar
WASHINGTON, spal. 18.—
VIESNA, Austrija, spalių 18. tais ir tūkstančiais miršta iš
rengiamasi. 'Gruodžio m. pra
’— Pirmininkaujant /Vienos ■bado. Nusprendė, kad reikia |Suirus "«s‘Pnklavimo konfedžioje prasidės cukrinių nend
kraSto
arkivyskupui Jo Eminencijai tuojau imtis priemonių ir ne- rcnciiai
rių valymas. Vyriausybė netu
duoti
tiems
milijonams
havyrio™)**
planuoja
daugiau
kardinolui Inratzertai Rusijos
ri reikalingo atsparumo, o ka
ribose
gyvenančių tau dauti, kada kitos pasaulio da- K’akluotis.
riuomenė be tinkamų vadų.
tinių mažumų atstovai suda- lys šiandien neturi kur dėti
BENES AUSTRIJOJ.

rė tarptautinį komitetų badau kviečių ir įvairių maisto pro- BOLŠEVIKŲ PRIPAŽINIMO
KLAUSIMAS
dūktų.
*

|jančių masių felpimūi ~
Ukrai‘

VIENA, Austrija, spalių T9. noj ir Kaukaze.

Europos mažumų kongreso
WASHTNGTON, spal. 19.—
— Atvyko su vizitą Čekoslova
Vienos arkivyskupo rfimuo- prezidentas d r. E. Ammende J. Valstybių vyriausybė ėmė
kijos k užsienio ministeris Be-.«e įvyko nepaprastas susirin- paskyrė du vyrus tuojau vyk- Į rimtai svarstyti
sovietų vy
nes. Ko iškilmingiausiai j>Asi- į kimas. Suvyko pravoslavų, liu ti į J. Valstybes ir to krašto riausybįės pripažinimo klausi1
♦ - '
tiktas. Jis turi pasitarimų su terių ir žydų vadai dvaainin- gyventojus
supažindinti ru mų. Praneša, kad artimoj akancleriu Dollfussu. Esą tik kai. Jiems draugavo
dešimt baisių Ukrainos ir žiemių Kau teity numatomas
pripažini
prekybos* sutartie reikalais. vyrų, kurie atstovauja tauti kaao stoviu.
mas.
nes mažumas. Tos mažumos ySusirinkusieji nephpraatai
ra: vokiečiai, Ukrainai, ruinu- stebėjosi apturimomis žiuioPASIRAŠĖ PAKTĄ
TOKUO, spal. 18. -e Čia

klausimu. Norima patirti, ar
NEW YORK, spal. 19.
PARYŽIUS, spal. 18. — vykdomi 2 nuoš. mokesčiai yUžsienio
pinigų mainyboje va
Didelio Prancūzijos valstybės ra konstituciniai.
kar amerikoniško dolerio ver
ižde nepritekliaus padengimui
premjeras Daladier reikalau PROHIBICIJA DAR NEAT tė ir vėl kiek tai sumažėjo.
Už taigi kiek pelnė užsienių
ja, kad parlamentas skirtų
ŠAUKTA
valiutos.
naujus mokesčius.
Vakar amerikoniškais dole
Prohibicijos vykdymo or
DOLLFUSS GRASINA
ganai Chieagoj įspėja gyven riais pinigų vertė buvo tokia:
Britų sterlingų) svaras $4.59
PRIEŠAMS
tojus, kad jie gerbtų prohi
Prancūzų 100 frk.
5.72
bicijos įstatymų ir jį pildytų,
Italų 100 lirų
7.73
VIENA, Austrija, spal. 18. nes jis dar neatšauktas ir vyk
Belgų 100 belgų
20.55
— Kanclerio Dollfusso
vy- domas.
Vokiečių 100 mrk.
35.10
riausybė paskelbė, kad jei jos
priešai ir toliau nerims, prieš

juos bus panaudota

JKRITO i DŪMTRAUKI

tė buvo 68.47c.

mirties

bausmė.

Anthony Langler, 40 m. am

Commonwealtb

WASHINGTON, spal. 19.—

Edison Co. didelio dūmtrau

Naujo aukso uncijai vakar bu

žiaus, dirbo

A. VALEŠKOS PARODA

(Vakar Europoje dolerio ver

kio vidury, 100 gat. ir Calu- vo nustatyta $30.33 kaina.

Dailininkas A. Valeika ruo

šiasi greiti , laiku surengti sa

met upės. Kažkaip ant pasto

lio paslydo ir nukrito ’133 pė
nuginčijama paskelbta žinia, vo darbų parodų, kurioje bū das į vidurį. Žuvo ant vietos.
ja su Rumunija pasirašė neka- dai, armėnai, vengrai ir len- sios pripažinti sovietų vyriau kad būk japonai gaus didelę tų išstatyti buvusieji anksty

ORO STOVIS

ANKARA, spal. 18. Turki nai, graikai, serbai, čekai, žy- mis, kad J. Valstybės liuku-

CHIGAGO IR APYLINOR

— Šiandien
sybę, kuri neverta to pripa paskolų iš Prancūzijos Man- vesnėse parodose ir nauji su kūrinių. Tai būtų paskutiniųjų
riavimo ir draugingumo pak- kai.
džiūkuo reikalams.
Susirinkusieji išklausė au- žinimo.
kurti darbai, viso apie 50—60 trejų metų apžvalginė paroda, kiek šilčiau
tų.

debesuota ir

-—i-

stėliai jau šiandien privalo rinitai pagalvoti,
kas bus darom*'ateity tuo atžvilgiu, k
Visi krašto” stambiausieji vadai ir gal-

“DRAŪGAS*”

Ketvirtadienis, spalių 1$, 1933

PRA UgA S

SVEIKATOS
SKYRIUS
♦• .
>■ ■
—- • • •f »
<
.»• -ta

nes cukrų'kūte aparatas pats
pasigamina* iš duonos, grūdi

nio uitos to, ftektipiri daržovių.
Tokiu būdu cukrus
riėrfeikėtip vartoti? Bet kuris neguli be
jo apsieiti, tai reikia vartoti
labai atskiestą ir po mažą da-

votojal turi būt pakviesti sugalvoti naujas
Sį skyrių tvarko ir prižiūri
pramones, naujtfs naudingus užsiėmimus ir
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
JMoAn4»rbUou Ir koreapondaatana raitų negrų- darbą likimo slegiamiems bedarbiams. Kas
aųprUocna tai padaryti Ir naprftAundtama tam
tik gali, visi turi subrusti prie tų problemų
______
'
rreikiamo maisto, —kaip pavy £
SALDAINIAI
sprendimo. Bedarbiams yra reikalinga žemė,
zdžiui duonos, mėsos, sviesti),
STiu
ar kaš kita. Kitaip gi čia visur ifijkils dide
nšttirahškame
! pieno ir daržovių. Daržovės Efaldamiai
Rašo Dr. G. I. Bložia
lis pauperizmas ir gyveninio sąlygos prilygs
maiste.
5 vai po piet
.
.,
.
. yra ,labai
i . I yra
reikalingos dėl vitaminų . sovietų valdomai Rusijai. Nežymus žmonių
Amerikos
žmones
t*
Geriausia yra užganėdinti
dSI
skaičius visko turės perdaug, o viso krašto ptipthtę prie saldaini, valgy-, «8V,"‘%° kl"
“‘riRAU'i&As’*
mo. Statistika
parodo, kad'ner«1>.1,f ■»* “b* bu- vaikus su sakiusiais, kurie
gyventojai'alks. Jau'ir šiandiėri'arti to.
randasi naturališkamė maiste,
L1THUANIAN DAILY FRDEND
Kitas svarbus dalykas, tai jaunuoliai. Jei kiekvieno asmens yra suvarDaily, Kxcept Buaday.
maistas ir trūkumas vitaminų pavyzdžiui: meduje, džiovin
,iki 18 metų amž. jaunuoliai nebus imami į tojama daugiau neii
Šmitas i.
tose slyvose, date (Amerikos
’rieš 5mtą *r ųiineraJiškos medžiagos pa
darbūs, tad jiems yra reikalingos iki to am svarų pęr metus. Prieš
daro silpnus dantis ir kaulus. ptomo vaisiai), razinkdse bei
žiaus bet kokios inokyklos. Kitaip gi šių jau- metų, kaip statistika
ka- parodo,
Pirmiau buvo sukurta teori džiovintose figoše. Virš minėti
nų
bedarbių
visur
bus
pilnos
gatvės.
Tokia
į tik po dešimtį svarų suvartoAg-’ 2884-8; Oatley Ava, Chioago
ja, kad per didelis
cukh-aūs dalykai turi tiBkamo saldumo
būtis yra pavojinga.
alavo per metus kiekvienas
i F yra lėngvai virškinami..
Saliford,
Keičiasi gyvenimo sąlygos, eina vis nau- asmuo. Tas padidėjimas cuk- arba saldainių vartojimas da
ro
blėdį.
Cukrus
rūgsta
ir
dėl
Sekantys
dalykas
yra
pa

Jr., baigia “Pergalės” statu
C
jesnės ir laikas kraštui iš anksto pagalvoti raus ytfrtojimo pareina nuo
to
pūna
dantys.
Bet
dabai
su

KLAUSIMAI
lyginamos
vertės
su
dviem
ar

lą, kuri bus pastatyta prieša
rfpie ateitį, kJuri nėra aiški.
gaminimo įvairių saldainių ir
randama, kad rie vien dantys batiniais šaukštukais
cuk

ky
taįūjos^Ptfyhė' Whltririy giperdidelis jų vartojimas.
pūna nuo tos chemikes rug- raus: pusė didėlio obuolio, mnertikos salės prie Yale uni
MeoHHč avvtmm1 atfureog
P A S T
tfŠ'
Saldainių valgymas yra A- šties, bet perdaug
cukrads pusė didelio banano, vienas versiteto. Statula 8 pėdų aukš
merikos
žmonių
įprotis
ir
tą
vartojant pasklaro nebdlan- vidutinio didžio
Cliičagos miesto ntajdfas p. Edward Kel
J. Valstybėse j&ti gana aiškiai ima pasi
apelsinas, čiu;^'.
įprotį
jie
įgauna
iš
mažų
die

................... ............. — 1
ly
pasiūlė
pratęsti
pasaulinį
parodą
iki
lap

•suotas
maistas,
o
tas
susilpni

reikšti naujės gyvenfitno sąlygos. Viskas žy
viena figa ir dvi’ datri's.
gi&ušia
suteikti naudos iš svei
nų.
Bile
kokiame
viešame
su

na dantia ir jie greit genda.
miai pakitėjo ptesibėikuš pAsauliniam karui. kričio vidurio, taip pat ir kitą vasarą ją
,
Geras
dalykas
vaikams
pa

kates atžvilgio. Bet tos visos
1*0" riefofita prieš kari?; Po karo tačiau viskas laikyti. Mūsų manymu, sumanymas yra rem sirinkime arba pasilinksmini Perdidelio cūkraus vartOjimd
duoti
viėfoj
saldainių,
tai*fru
:
mokyklų pastangos' yVa* bėrgverčiasi ^triritoriikčlals. Technika vis daugiau tinas, nes yra daūg žmonių) kurie šiais me- mo vietoje, kur vaikų yra, pa
ktų
mišinys,
kuris
yra
garia
ždliog, nės'vaikril nueina į
matysi, . kad vaikai turi sal
tobidiriėTna. ĘaflbfrikUosė' datbimnkų vlėtks ūž Hais parodą aplankyti negalėjo.
Cukrus
arba
saldainiai
pūsveika dėl vaikų ir vaikai trio mokyklas su negeistinais pap
dainių rankose.
imą maširtosC Mkšihotnls greitu laiku* be gaakstina prie veikimo gleivių užsiganėdina. Paimk sumaltą ročiais, o’tų4 papročių“ . kaltiPikti liežuviai kalba, kad ir p. socialis Pažvelgkime į krautuves ar
16 daug' visko" pagaminama. NebėsūSpėjffŪia
liaukų ir sudaro;
gaivinę, i gekanėių daiktų;
pusę puotų dlėrirūSčio redaktorius skrisiąs per Atlan- bučernes bei grosernes — vi ininkštą skiedinį, kuriuo ap- !duko razinkų, pusę puoduko irilitė y& motina ir niekas
tt>' visa* ptftdutfti,’ • išplikti' ir suvartoti.
kitąš. Aš tikiu, kad gerbiaSiartdien šU kraštas sūsidūHa su šidmis 'tiką su’ tuo lakūnu, kuriam skridimą jis or sut
pamatysime užtektinai srvelia dantys ir paskiri
fdates, pusę puoduko figų, pu- iii aln skaitytb j iii tėkb’ne' kartą
ganizuoja. Gal būt dėl to jis pats .vienas ir saldainių. O tas įrodo mums, ynnVii l«i nnvnlv.ti
sąlygomis:
Yftrrii#. ' ...__ - _ ja'-'t.’ :
• ;'* iA*i‘
sunku tai nuvalyti.
Noriiia
sę,
puoduko
riešittų
ir biskį j patėmyti (kaip it aš^ėsū ūiafondo
organlzavinfto
komitetą
sudkrė.
Mat,
Aiškėja, kad nė- viena pramonė nebepri
kad yra' pakankamai pirkėjų, lįškai ctfkrūs arba saldainiai
ims į darbų jaunuolių iki sukaksiant jiėmš jiš nenori, kad ir kitos partijos prie jo žygio nes* kitaip jos nebūtų laiko eina į vidurius atba į žarnas lemeix> dėl pagerinimo sko- tęs.) motiną* Vežant' vėžirii/dy
nio. Tas viskas turi būti gerai vaiką, kuris neturi nei maprisidėtų.
ik dietų amžiaus.
'
mos. Saldainių pirkėjų didžiu be atmainos, — tai reiškia, be
sumaišytas ir sukretėjus rei žiajtteib supratimo apiė saldai
Lygiai tos pačios' prinfionės jau ima nu
♦
.
( .» ’ ” ;
* : mai yra vaikai.
chemiškos rėakcijdš. Saldai kia sukapoti į širiotrikus ir j niufi. Vienok motina* tūri pa
Jungtinių* Valstybių vyriausybės šiomis
sikratyti sulaukusiais 45 nr 50'iA'ėtų amžiaus
nių perdidelis vattojinias yra vartoti kaipo saldainius.
Cukrus priduoda, energijos
davus vaikui*kokį' irrirs* šftiotedienomis paskelbtas nusistatymas dėl kilusio
darbininkais.'
’ .
nesveika
dėl
virškiniriio
apa

Saldainiai yra padaryti iš
MOkykloše pUpraŠtal
yra; lį saldainio ir riuddina valko
Apie 3,000,000 darbininkų,' kurie šiandien križio išėjus Vokietijai iš nusiginklavimo ko
rato.
Jeigu
saldainių,
yra
val

nferenfcijos ir Tautų Sųjimgos yra pagirti- ““į
cuk,raus skiedi'
mokinami valkai, kad jie sal kūno sistemą, o dantiinš' tai
dirba ofisuose ir yra daugiati kaip 40 metų
mzA
ezil i i r»n \ iCukrus
'iilzTiicf vru
mo i(solution).
yra sa- goma, kuomet pilvas tuščias, dainių nevalgytų, arba, kad ir daugiau nuo to priseina nu
.
iui'lj.
i
aų/žiaiūs artimoj*1 ateity neteks darbų ir jų nas. Aišku, kad šiam kraštui nedera kištis
vttiškas koncentruotas mais- taf saldainiai arba cukrus šu valgo, tai valgytų tik po val kentėti. Na, o Vaikui paaugus,
į Europos reikalus. Tačiau nereikia pamirš
likimu kas nors turės rūpintis.
tas. Cukrus yra labai lengvai < erzina plonas pilvo liaukaš,
Visuoše fata-ilroose ^jpiot yalandų trum ti ir to fakto, kad'Jungtinės Valstybės turi suvirškinamas-Ir duoda ener nuo kūnų prikTarfeo' virškini gių, Tūlose mokyklose , visai motina dejūėjA', kad jos vai
nevalia: ptodftvirtėfi saldainių, ke#-nuo'saldainių yra ueatgi-K
pinimas jokiu būdū neš|R^bb milijonų bedar- daug įtakos taikos palaikyme Europoje. Nuo
mo skysčiai. Cukrus rūgsta la- kad vaikass atpratinti nuo blo- namas ir*
gijos
kūnui.
Bėf
sykiu
cukrus,
et* tariaši su
tnij. Milijonai "žir/orfių trumpas valandas dirbs to nereiktų atsisakyti, nes netaiką Europoj
kaipo
tokis,
yra
nenaudin-1
bai
greitai,
ir
daug
ant
sykio
patčią.
Kitoše
’
iflūkyklokaitūyukoįriis,
ką
* jin Al* turi * da
arba bėdarbiaiis. Šiame atsitikime laisvojo ir Amerikos gyvenimą drumsčia.
gas kūno augimui, nes jis ne- vartojant, sudaro minėtą er-, s-e parduoda saldainius sri pa- ryti, kad vaiką įiūtrjų atpfa
♦
•
•*
ė • v4 '"1 . į -4 *• i •<*.« • i ■ ii <•
* «- > -• i •' < •. .z A. •• — t»» i . *
*
*
laiko praiėidiinaš^ yra didžiai svarbi proble
turi savyj vitaminų, kalkių ziriiriią arba iritaciją žarnose. siteisinirfiū, kAd1 vaikams' nOri; tinti. SuprAritatnaš dalukas, tą
Išėjo
iš
spaudos
naujas
“
Studentų
Žo

ma. Kai. kak pageidauja, kad tas, laikas ne
fosforo ir geležies druskų. Tik Ta iritacija sutaiko susigSri- suteikti gerų saldainių if juos įprotį reikia sunaikinti,
būtų veltui praleidžiaftias. Turi būt kas nors dis”, kuriame telpa viša eile įdėmių straipšnių ir pranešimų apie lietuvių studentų ot- rudus cukrus turi biskį mine-;mą mineraliskų elementų į ^įgjnękiffti, kuomet juos valgy- Taigi motinos, vietoj ko
daroma.
v
'-<
; kūnų, nors jų būtų ir užtekti- ti, — .fgi.reiškia, ^6 vttlgini. kių saldainių, duokite , vaiIštirta, kad* 1029 metiį gamybos kiekį ganizacijos reikalus. Šiuo žuriialu tfarėtų dau ralinės medžiagos.
‘
Cukrūs
gadina
apetitą
j
na* ar'>a Pertlaug.
Dar kitose mokyklose yra pa r; karite 'kramtyti kietį dūfcrios
šiandien galifna jau atlikti su 40 nhosirnčių giau sūsirūpinti ne tik mokslus olnanČiojt
Taigi vartojant cukrų, rei* davinėjama1 fftiktai vietoje sal|plutėję, — tuo vaikui riesuteCukrus sumažina apetitą dėl
jauriūėnienc, bet' ir riiūšų profesijčh&lai bei
mažesniu darbininkų skaičiumi.
Kadangi* bedarbiais ateity i» tikrųjų ne veikėjai. Žurnalo reikalais reikia kreiptis — valgių ir padidina apetitą dėl kia vartoti po mažai ir ant dainių su tikslu, kad nupra-iksite blogo papročio'ir jiš bus
.jlj
sitikešhis, turės* gėriišr d&fttis
tinti nuo saldainių.
valgyto pabaigos valgio dėl riž'algar- x:_x:
bus galima nusikratyti, cr jų nuolatinis šelpi 36d W. Bfoadway, Sol Dostori, Mass., o stu saldainių. Saldainių
abejonės,
mdKykJos arba bent' gėresniriš', rie'gu* sal
mas ateity*. pnsidaTys stačiai neįmanomas*, tad'* dentų orgaUizacijds reikalais — Marianapo- jai daugiau jų nori, o kartais džiavimo. Bet vengti cukraus » Be
stengiaisi
dfl
vaikų
kuo dau- dainius valg^dairiasi
atskiros valstybės, apskritys, miestai ir riiie- lia College, .Thompson, Conn.
ir visai praranda apetitą dėl vartojamą būtų dar gririati,
>« O
« ta • — .
...t
.
į * -.'—I
' .r
' a.»
yi ,- u *■■■ .ir
— Metama 97.4*1 Puael nfta

it

į

mem&NMf
t Rašo Kun. A. Petroniai, M? L C.
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(Tįslnys)

- Ratašrnskų- buvo dar trečias asmuo
— tai jų'scsritė Mfegfhriėria. Ir tdji jau mi-.
ntt ir «f peš.- Ilgu- kM»

fi'jJė rfieknentef ufaimirStf. Tai buvo Hk
rriri rittgelas žtahgrins ktiriė. Pati' sunkiai
Užsidirbdama diionoš kąsnį. Buvo .skalbė
ja. Varšuvos skalbėja'-— tai ne čia Ame
rikoje,- kūr turi visokių sau pagalbi) ir
mAštaų,' skalbyklų. Tenai skalbėja, ypač
kūri pūti savHrtūikiŠkffi nort skalbti riepafiiduodama kompanijom^ turi sunkų dari
bą. Rankomis ir skalbti; ir prasyti... Ne
paisant vrirgo/RAtušiūskaitė, kai daugelis
lietuvaičių, mūs sėsėlių,' Sūvo menku ūždafrbiu dalijosi su vargstančiu broliuku,
norėdama jant padėti gėresnę ateitį pasi
gaminti.,.
,
Ans* Ufokffct it dirbo, šį dirbo ir taripė, abu sūKiTgo džiova ir abu beveik vie
nu kūrtti atris veik Loo su šia vargo ir aša
rų pakalne.... Amžiną atilsį suteik jie
dviem, Viešpatie!..
z .*
•v. Mišios ištisiems mėtemš

beguliu dabar tikrai pasakoti, kiėk
laiko prųbėgo pp tą-iškilmių) užeinu kar
tų pus kunigaikštumę. Man* jau buvo it*
iš galvos išėjęs kunigaikštienės inridėntas su lt n k e ponia per mūsų .viešąsias

Tačiau ir styga duodasi tempiama tik
pamaldas. Kunigaikštienei tačiau, maty supykti ir višiŠkai nuo lietuvių atsitrauk
ti, tas d&lykas giliai įkrito į atmintį. Ji ti! “Jei lenkus gini, vadinasi, ir pats eri ligi’tam tikro mato.' Pertempta per matą
mari dabar sako: — “Prašau kunigą ka Jų Šalbiinkas”. Turi prit* kunigaikštienės' — trūksta. Taip ir žmonių santykinėse
pelioną lenkų neįsileisti į bažnyčią visiš priešus, kaip ir viri lenkai. Nutariau vely kantrybė. Kantriausias žmogus pajėgia
kai. Tegul jie eina i savo bažnyčias. Turi mitilėti ir jttsidrioti jos nnomonei bent kitų užsis|fyrūną; bei dilginimas nukentė
jų čičriiai ganėtinai!”
tuo tarpu. Nuolankumū juk geriausiai ga ti ilgai, tačian ne amžinai. Ir jom gali
Aš buVau bepradedąs klek-rie-kiek lima'padaryti žmogų sau palankų. Taigi pritrūkti kantrybės. Taigi ir tasai mini
ir aš nutariau pasiduoti kunigaikštienės mas anekdote klebonas kentė savo valdo
užteiririėti
lenkus, teisindamas
tuo, kad
u .
, ._
.
Karite
»«•» Va»«v«. centras bnžnycos v iri griežtiems reikalavimams, Širdyje tačiau vės įvairiausius ptasiiridnyritU#.
sati pamaniau: — Ar tik riėprhdėš pil Jtaritrial; krintė ilgai, Vol būrio dat gali
na
— “Prašau
"* tilio kitoš gana atokiai... ~
P”"‘
kuriigą kapelioną nėfeisihti. Lenkų man dytis vyskupo prahAšuvimas: “Laska pate nta kentėti. Brit štai'vieną kartą toji'kahnereikia!” — griežtai atkirto kunigaikš- ška na pstrvm koniu jezdzi”t Jėi ponja tryiiė pakšt ir nutrūko. Vadinasi, ponia
kunigaikštienė pradės kištis į visokius “koliatorė” prirėmė pėr' motą. 0 būrio
theWe.
taip:
Aš vis dar1 neiškenčiu, lyg tas vilkas reikalus, šv. Mišių
* ‘ net neišskyrus, tai ^e
V'ienU iškUniingą diriną klėbūnaš lairiė'štauįgęs: — Jūsų Šviesenybe! Neleng koks bus dalykas! .
- kė sūniąi -Prieš' siūną bŪVo rengiama iSSenovės anekdote
vas fto dalykas visiškai uždrausti lenkams
į bažnytėlę' ateiti. Kaip galiu ūžilteusti
Čia prisiminiau sau vieną if sertėsnių kil mingk SU Švč. Sakrtūūentif apdink bažeiti į bažnyčių tiems iš lenkų, kurie su- laikų anekdotę* ar tikrą atsitikimą} iš k tri nyėiąr procesija. Procesijai giesmę užinto
tčrkia; pavyzdžiui sv. Mišioms auką? Juk būnų su poniomis geradarėmis santykių. nuodavo patsai kunigas. Gted6d«Vo pa;
jie turi pilną 'teisę atėitl shvų Mišių i5- Viena dvarininkė Lietuvoje laikė save di prastai lietuvišką giesmę. Pdiritt* “koliadele parapijinės bažnyčios geradari;'. Kta- torė” nepakentė lietuvių kalbos ir būti
klaosytif —
— “Jokių atikų iš lėtikų kunigas ka boiifls būvo jos tikrag v*rir'gks. Turėdavo nai rėikalaVo, kad klebonas lenkiškai už*pelionas tegul rteprilMtoinėja'! Aš pati už- pildyti jos įvairiausius užsispyrimus bei giedotų. Klebonas, kad ir jautė užsitrauk
siia’k’rfri viriems metaųis mano interteija* užgaidas. Klebonas, jaušdūmasiš priklau siąs koliatrifėš1 riemaldrię, tačiau nedrįso
sąs jos materiaaiuosc dalykuose, ką daryki i lietuviams Užintonuoti lenkišką- gieaibę.
laikyti ŠV Mišias.”
• Tuliii pnsukyti tiesų; krid man tasrfi Tūri* pasiduoti! Ncpušidtlrisi — ėik uba ;Vieną thip * St eUtų. Afttrą>— ponia kolia
kuriigiJkotiėriės užsispyrimas ne visai i>u- gauti! Parapija pavargusi ir t# maža. Vi- torė nerimauja. Trečią šventę jau nieko'
tikb. Kfalp lalt— Katalikų Bažnyčia, ir satr'išlaikymas ptrrenūr iš ponios “ktrtia- nelaukdama, kaip tik-klebonas, laikyda
daryti kokitfA ten skirturriūš tarp taritų tofės” maloriės: ji dups — bus viskas ge- mas rankose Švč. Sakramentą, atsikreipė
'ąėleibžtaT! ite. T$) daryti ričgallfna! Ka ’rai; neduos — klebofiūi kreptftffl! Gyveni; nuo aitorikus į žmones, ponia koliatorė
talikų Bažnyčia yra visiėms katalikams <nio reikalai turi daug galios. Jie dažnai pirmoji užintonavo- lenkiškai: “Id*k\ iddiliu rjf; nripalsunt1 IrbFtes tanios" jre' britų. Iilivri||ii net iSdldžiauSią’ žmogų. Jei ki zie....” (Eina, eiūu.'.».) Žmonės nustebo,
Kėt kri dabrit daryki-tfri' užsiapjcimia ge taip nėr — nė ką ,dto7s^ 'Fu™ pariduoti išgirdę nesuprantamš kalba užgiedotą gie
smę ir visi tyli.
radare! Bandysi įtikrinėti?
Gali dar kitiems save vadžioti!

ParfeikšdtonaB viešą protestą u£ ldsfinąri
“kdliOtOrėn” nė* į savo reikalus, garsiai
piktu balsu tatė: — A otoi meidzIei- (^
taigi kad neina!)' Ir atsikreipęs į altoriųidtdėjo Hostijią į- sostą, o 'procesijom' ųcdarė. Kuo tasai dalykas Jbaigėsi — neži
nau. Tik nė pįrts, nenorėčiau, nė-skaitytojflniš nei vienio! nevelyčiau pafektf į tdjo
klėbotio* padėtį, į kurią jis pateko įx> .to
kio savo pasidlgiiho su savo “Itpfiatbrę”.
V..’ .
. C
Taigi it matl toji ^anekdote-kaip *tik
dabar Hudo j,galvą) kapmūsų-geradarė
pradėjo man' diktuoti, kaip aš rtufMūąs
bažnyčioje rigtiš, kuriuos žmones priimdliiėti,* kurių ne. žinoma, čia negalėjo būti
jokio palyginimo. Kunigaikštienė Čia kiek
šūsirnteno, katPlietuviai nebūtų nuskriau
si!.' Ji iš geriausios širdies tai imm pasa
kė, įfofėdama man palengvinti kovoje su
lerfkalA: Kodėl* ti>ji oht^dėtė man ii u-l., i
Klebonui

gtftvą'f — KfesūprArltu. Matyti" i^ vyskupo

įspėjimas it tbjl irėięrbtctfi1 dhekddfė’ susi
bėgo j krūvą- kaMti, kati rbtolop gražų nu
siteikimą-lyg kiek pritemdyti 1*
*
•
•
Bet' tiek tū. Grųįt visokias anrikdotca
ir šmėklas išblaškicM Linksmutis grįžuu
iš kunigaikštienės. Širdyje net* šaipyda-

mos, kad lenkai pats sau nelaimę pasi
gamino, bereikalingai įžeisdami kunigaikš
tienę. Tai ir gerai tiems “prošepaūuoZhs”
už jų akiplėšiškufną’ ir per didėlį šovi
nizmą (ligūstą patriotizmą).
_
*j

I

Ketvirtadienis, spalių 19, 1933
J geradaris a. a. Hughes, kurt jie yra dėkingi savo gerada- Nineteenth Street,
yesterday į
Į per visą vasarą prie pieno rųai'riams ir kad nepamirs už juos ’petitioned common pleas courtĮA

KUN. MAGNUS KAZfcNAS, redaktorius
2128 Larkins Way, Pittsburgh, Pa.
Telephone HEmlock 1490
KOS’f'ANTAS J. VAI6NORA8, generalis agentas

tindavo juos gardžiais pyra- pasimelsti.^

for a temporary injunction re-j t

gėliais-eookies. (Pieną jie gan

• —---------------------

straining

GAL KEISTA, BET
TEISINGA

Apartas, who has been pastor, 1

davn iš

I

Public Kdueational

1 *

Dept.)..„
JDieną prieš mirtį jis parašė
specijalį raštą tokio turinio:

2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. .
Telephone Hemlook 2204 •

Rev. Zigmantu

K. \

from performing the duties of i

—«•——•
priest of the ehureh. llearing
Viena lietuvaitė,lankanti has been
ordered for today. j

“My lašt wish and desire is aukštesniąją

viešą mokyklą,), Tite petitioners

aver that i

to be buried from St. Casi- ■ papasakojo šį dalyką. Profe-'the defendant was suspendedį,
' mir’s K. C. Chureh and myjSorius išsitaręs klesoje lietu-1October 9 by Bishop Hodur:
* clesest friend Father Kazėnas |Vių vaikams, ar tik jie nep^- J of Scrąnton, and thatr Rev. I

DIEVAS

■offieiating. AVilliam J. Hugh- eina iš kiniečių. Jie kaip ir IMichael,Valadka bas been aut-)

: es”. Taip, ir. įvyko jo laido-,užsigavo tuo jo išsirei&kimu. horizedĮ to oeeupv the pulpit. ,

" tuvėse mūsų bažnyčioje spalių (Bet jią tuoj jiems išaiškino, n įs alleged tliat the fiefend- j

3 18 d. Bažnyčia žmonių viso-|kodėl jis taip išsitaręs. Sakė, ant minister

has threatened

•kių tautų, luomų ir tikybų ki-(kad kiniečiai yra labui gabūs to prevent Rev. Valadka from,

■ mšte prikimšta. Daugybė ku- ii’ darbštūs moksle. Jis patė- holding. Services tomorroiv.
- nigų, taip pat įvairių tautų, mijo lietuviuose tas pačias y-

’> Prie Mišių šv. patarnavo kun. ypatybes. Ant galo šiaip iš- j Na,
ę Denis Boyle, dijakonu, kun.fJ. sireiškė: “Niekad neradau nei ,kiui.

Skripkus subdijakonu, aš pats į vieno lietuvio mokinio, kuris , Gaila
* sulig velionio noro celebran- i nebūtų gabus”. Matyt, kad tai supra
r- su. Prie šoninių altorių mišias 'Dievo dovana lietuviams, bet
is laikė: kun. V. Sadauskas ir ar visi ją tinkamai vartoja

Laimuti

:o kun. Vasiliauskas. Nors liūd-’jnie?
na, bet visgi mums lietuviams Į

dai, kaip Pilypas iš kanapių
ir bariesi priekabių ieškodamas! Ko tu nori nuo mūsų ištikįmo korespondento, kurR
taip uoliai žineles mums raši
nėja, o Dėdula, kaip Dėdula,
su burdingbosiene persiskyrė
ir visi jo literatiški gabumai
nutrūko su “Pgho. Liet. Ži
niomis”. Kad jau tu toks
“mandras”, pažiūrėsime, kaip
ilgai ištesėsi' savo pasiryži
mams ir kaip ilgai rašinėsi.
Būtų gi geriausiai, kad jūs vi
si trys susitaikytumėte ir visi
trys rankiotumėte žineles. Pittsburgho Liet. Žiniose“ visie
ms užteks vietos. Tik nesipeškite.

--------------------------

MAŽMOŽIAI

8 didelė garbė, kad mes galėjo-

me a. a. Hughes atiduoti jam
paskutinį patarnavimą, kurio

“Pgho. Liet. Žinių“ pricnv iMDABAR
šas: Klausyk, Spirguti, išlin- JAUČIUOSI

RUDIO

A.

a.

- ------------Mr. Hughes- mylėįi

jis teisėtai nuo mūs užsitama- mūs ministrantus ir prie pro
•vo. Jo gražaus pavyzdingo gy- gos papasakodavo, kaip jis ta
venimo ilgai nepamiršime ir mavęs prie Mišių šv. Jis bu

dažnai jį minėsime. Liūdime vęs pirmas ir prie pirmų Mi
visi, bet aš labiausiai, nes Šių Sv. tarnavęs fcv. Kryžiau
H' netekau ištikimiausio

6'

pašau- bažnyčioje.

Tais laikais

ši

lieČio, draugo, kurs mane su

Kryžiaus parapija ką tik bx

prato...'
A. a/ duok jain, Viešpatie!,

vo suorganizuota. Jis net i
dabar reikale nepatingėdav

l8'

Kun. M J. Kazėnas patarnauti.

galvas amžinai trokšta regėti meųyje netekome žymaus pa

savo Sutvėrėją. Prieik prie u- rapijono, pavyzdingo kataliko,

ŠVENTO KAZIMIERO MO
KYKLOS ŽINUTES

pių ir upelių, pažiūrėk, kaip uolaus Sv. Jėzaus Vardo drauį begalines gijos nario, pasišventusio Sv.

visi skubi, bėga

jūras ir visi sAvo paslaptin- Jėzaus Širdies garbintojo. Po-

goje kalboje, garbina savo Su- litikoje netekome gero alder-

Vl/A

tvėrėją. Pasiklausyk pievose mano ir miklaus vado. Aš gi

bitelių ūžimą, kurios, kaip Dč- M8HWW»kąi netekau

fj/id

ištikimo

Dievą, savo Sutvėrėją ir Vai- pažino

ir suprato.

Nereikia būti dideliu išmi

Netenka

nčių ir socialių mokslų žino

dytoją. Atkreipk dėmesį į pa- man žodžių pareiškimui lifldė-(
miškį,

kur išgirsi malonius

vu, kad suprasti pavienio as

koks ištiko ne tik mane.

mens ar kolektyvo užsimoji-

kurie ir Sv. Kazimiero parapiją, bet

paukštelių čiulbėjimus,

jiną užnerti savo broliui kilpą

kaip verkiančios smuikos sty- visus kas tik velionį pažino-

ant kaklo, kad įsitikrinti ko
kiais suktais keliais norima

gos, jaudina žmogaus jausmus j°- Buvo nepaprastai malonus

ir kelia prie paties Dievo. Bai- žmogus, mylėjo visus,

gę dieną, savo mintimis persi- vargšus ir kunigus.

kelkime

į

ypač

padidinti savo pelną darbinin-

Khnigą

nakties reginius, aukštai statė ir begalo gerbė.

mi stos ten pat į seminariją. ?lotb

kad Dėdula SUGRĄŽINKITE JAUNY8is yra vienas mūsų vyskupi-| ‘‘be burdingbosienės “ pagalTĘS DIENAS
» stadentą.
Jtanta i1“8 ir >
j w,O4.TOlte „„

Štai, pakelk aukštyn savo a- Neatsižvelgiant nei vietos nei
kis. Pirmiausiai pamatysi si- cro> snigo ar lijo, su kunigui
dabrinį mėnulį, kuris linksmu, kalbėdamas visados nusiimda-

X Mūs, “tautiškoje jorgi.

> «*•

atviru veidu, pasiskolinęs švie v0 kepurę. Kaip jis vargšus

imi neoegenohOiro ne UŽgaVO.
Cibuke! rasinek
eje TMrnniiAŪ
parapijoje ” jau
v

są iš skaisčios saulutės, siun- Šelpė apie tai teks kitą syk

si

čia žemei malonius spindulius pakalbėti. Čia tik dar noriu

mlr

ir

džiugina

ži^mantėlį
Tai natilri

latnhar

traukia jas aukštyn ir liudija begalo mylėjo lietuvius ir
Išmintingo Rėdytojaus tvarką, jiems visa širdimi buvo atsi-

*
___________

mirguojančių žvaigždelių, ku- irodo jo per daug metų pri-

INJUNCTION ASKED
AGAINST PASTOK

rios rėdo padangių skliautais: klausimas prie Šv. Kazimiero

_________

Toliau,

pamatysi

milijardus davęs su patarnavimais.

Tai

tą, be pavydo, neužbėga vie
na kitai kelio, pilnoje tvarko

•—---- -----

je: žiba, šviečia, gražina savo

sujaudinai

mane,*

bet tiktai

7M.-ncD Ate ąr ta/e
M3T LINUTE-A**©
I at HAVE TV CtpfCH. <

1

"

JONAS: — Ne, Raulai, kie

kvienas protingas ir sąžinin
gas žmogus taip pat mato. Aš
pats savo ausim girdėjau to
kį įvykį: Universitete, klasės

kambaryje, po lekcijų^ dar va
rpui neskambinus, kai kurie

studentai pradėjo
klausinėti
prtf. H. N. Carver, kuris Su1 vo vadinamas — “gyvąją en
ciklopedija“

ir

nekatalikas.

Neimkite pavaduotojų,

...

|kad P8 atKal į mūsų koloniją

nes Jie

yra

LYDIA E. PINKHAM’S
TABLETS FOR WOMEN
They relieve and prevent
periodic pain and associated
aisorders. No nareotieš. Not
juat a pain killer būt a modern
medione which acts upon the
GAUSE of your trouble. Persistent ūse brings permanent
relief. Sold by alldruggists.

,

ffDINf?

sugrįžo, ir, be abejo, pradės j

ngas. Mat, yra labai gerų do-

TWĄT$ «OT

katalikai taip gali matyti ir

jausti.

.

nuavo, tat turėtume džiaugtis, bevertės.

New 50/ Size

■ V V™ •
<

Marine vale, Švelnina gaivina
ba pavojaus. Jus ją pamėgalte
a«yga “Eye Care” arba MMye
Beauty” aat paretkalavbao. >

•

SOUIRE EDGEGATE___

kas galėtų

labai

Dėdrfla sąžiningai ir teiain-; o 'spėkas nuoa-tokb parduod*gas žinias rankiodavo ir talpi-i kad gautumėte tikrą huoa-tone.

lanian National Chureh, South .tuos vakarus lanko.

na, taip ir naktis tift'ttją tva
rką ir Išmintį. Taigi dangus

sakyti, kad nėra Dievo.
R AULAS: — Jonai,

Jokie kiti vaistai beturi tokią pa° r
°
’
stebėtiną Istoriją kaip nvoa-tone.
vertas net jo ‘ pantaplio“.
jpetus^o^vavu™ milijonai

Officials of SL George Litb- vanų. Tat žmonės skaitlingai

Sutvertojans sdutą. Kaip die

Todėl, Kaulai,

ne8 P®*3 gerai Žinai, kad ne-

>fficial» of flt Oeorge Uth- net-rašinėti.
uanian Chureh Say Minister
X Praeito šeštadienio hin-•
Suspended
8° vakaras buvo labai sekmi-

kiekviena jų užima savo vie-1

• ir žemė rodo Galingą Valdovą
-L Dievą. ‘ 1
y

Zl- iJųn pastebėsite abelną pagerėjimą ir
jeigu )r toii«u» vartosite, jus atgau
neuzgauliok Dėdulos, šita savo normalu sveikatą Ir spėką.

jau * krausto nia8»
akflitvlr lra rn

1UK. .jei neri K1, SKairyK Ką ra- ,
o “Pittsburgh Post-Gazėtte”

širdis, priminti, kad būdamas airis

žmonių

g

VIGOR

garbina pasauliečio-draugo, kurs mane

arfos stygos,

vydo

Gydomos Nauju Būdu

*1 Cartoon Ctk,

you »*t*r

SEąUTiFUA

»x“7

TWUtrs<

r /vit Ttf
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JtHD rHfT
~di^ohd5
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Ketvirtadienis, spalių 19, 1933
no parapijos naudai. Jos bu- tęs amerikiečių sjjaudoj. 'Ne-j
rengė piknikų savomis . lesa- žinojau, ar gausiu su *ja pro- Į \
mis, kas parapijai davė gta- gų pasikalbėti, .ar he,'bet,
'e

pi-

■

Jei ■

imi .finiAO
(Tųsa iš 3 puslapio)
1 Visockaitė,
patija skriaudžiamųjų pusėje, j. įtekąs,
Širdis nujaučia pergalę tų, ku j.
riems šiandienų yra atimta ga-'
Sunkk
limybė žmoniško pragyvenimo. n<\ įr q
Vi«i turtuoliai turėtų atsi-b^ivo išgirs
minti, kad pelnas šu artimo'^ryn
skriauda išgaruoja kaip rūkas; i
j rj>Hl
kad-tik tas tėra laimingas, ku-l ft|įų g<jrifl
rio sųžinės neslegia vargdie- i5važiąvo į
nių ašaros, kuriam sausos duo BįgyVentį >S1
nos šinotel/s yra vertesnis už .
*•
...
. .
?a mulus
neteisingai įgytus gerumynus. >

žaus pelno. Vyrai, nenorėdami sidrųsinęg nuvažiavau į josi
pasilikti užpakaly, tarp pat su- namus. Mano laimei, radau na 1
rengė piknikų,-kuris irgi labai nile. Maloniai atsakinėjo j ma
gerai musisekė.
ho klausinius.
<
| Dabar,-girdėjau, mūsų mėr- Kur ir kaip Tamsta pa
minos subruzdo veikti. Jos ža-. darei pradžių dainavime! —
da surengti balių ir visų pel- paklausiau jos.
’,nų priskirti parapijos naudai. į — Savo scenos karjerų,
'
i Žodžiu, visi dirba sutartinai,1 Šypsodamosi atsakė p-lė Mie
gas kiekvienam priduoda ge- j kįįnaitė, _pradėjau trio pačiu
(ro ūpo. Be to, girdėjau, kad n,ėtu, kada vos-vos temokėjau;
ir mūsų vaikinai kų tai felap- J8kaįtyt jr rašyt. Būdama ke-į
jta veikia. Tur būt, neužilgo tūrių metų amžiaus pradėjau
. išgirsime kų tokio nepapras- kinkyti Šv. Kazimiero para
do. Tad,-valio jaunimas! Ne- pįjįnę ruokyklų, ir tuo pačiu
apsileiskit?
laiku prasidėjo mano dainos.
Matant gerus * žmonių norus ■
ir pasiryžimų darbuotis, saVo- i
mis jėgomis sulig išgalės, ne
laukiant kitų pagalbos, prisi- •
minė man pasakaitė apie Ūki-?
■ **-•*•■
1 ninku ir,Vėversį:
L \ Vėversėlis susisuko sųu liz1 dų kviečiuose ir laimingai ten
I gyveno. Vienų dienų, kada jo
’ vaikučiai dar nebuvo suaugę,
' atėjo ūkininkas pažiūrėti, ar
■ jau kviečiai nunokę. Radęs
> juos gelstant, sutrynė vienų,
i varpų ir tarė:
— Reikės kviesti kaimynus
j talkų kviečių piauti.
Išgirdęs tai vienas jaunas
' vėversėlis nusigando ir nubė
go pranešti savo motinai apie
” gręsiantį pavojų ir Įmtarti,
kad kuogreičiausiai reikėtų
kraustytis iš tų namų.
— Ūar nėra pavojaus, —
* nuramino jo motina. — Jei
Už 5,000,000 Balsų................................. $400.00
žmogus rengiasi kviesti talkon1
’• kaimynus, tai dar negreit jis ■
Už 4,000,000 Balsų
......................................... $250.00
r, imsis darbo.
Už 3)000,000 Balsy................ ..
$150.00
Už kelįų dienų ūkininkas
Už 2,000,000 Balsy................ $75.00
vėl atėjo pas kviečius įr, paUž 1,000,000 Balsu . .. ..... ................
$25.00
5‘ matęs kad grūdai jau visai
pageltę, tarė:
Už 500,000 Balsų ................... .............................. ... $10.00
T| — O, jau negalima ilgiau
Visiems kitiems konteStininkams bus duodama dova
laukti! Tuojau atsiųsiu darnos pagal jų pasidafbavimę “Draugo” Sidabriniame
ls,bininkus, tegul piaana!
Vajaus Kontešte.
b
Vėversėlis išgirdęs tuos žo?• džius pasišaukė savo vaikus.
II ’ — Vaikeliai, skubinkimės iš
Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai
.

čionai! Jis jau nekalba apie

.

kitų pagalbų iš kaimynų pu
sės, bet pats rengiasi imtis da

K»J.2vtrblii

rbo.

PAQWAiPė llllAg £11
Petrauskienė. Velionė
per šios kolonijos lietuviai ka- TirammocJINmb
ou
daug metų priklausė 8. L.-R. tulikai taip išsriudino 'į 'vei-'
K. Am., todėl, laidotuvių die- i kimų parapijos rabui, kad net
nų, visi 112 knopos nariai pa- malonu ir su Pittsburgho Ži-į
lydėjo jų iš namų į bažnyčių, j nių skaitytojais pasidalinti, j
paskui į kapus.
V. Pirmiausiai mūsų moterys pa- dt
------------------ rodė tfelių, kaip reikia dar- ti
X Kįialių B <1. card party !
parapijos naudai praėjo dide-,
Jiu -pasisekimu ir paliko pa
rapijai gražaus pelno. Svetai
nė buvo prisikimšus žmonių;,
patėmijau daug atvažiavusių
iš kitur, kaip iš “sautsaidės’7.
ir “jmrtsaidės’’ Pittsburgli’o,
“Mikvsrokso”, “Kumštes” ir
“Dukeinis”. Patėmijau “poš
kinant” tūzus, dąmukes įr 1.1,
kun. 8. čepananį, kun. J. Vai
šnorų, deputy coroner Spitzer
ir viršininkų mūsų policijos
Mibalik. Buvo labai gražių
“prizų” ir visi, kurie jas ga
vo v labui buvo patenkinti.
“Door prize” buvo tonas an
glių, kurį paaukojo Tomai kc,
vienas iš mūsų miestelio biz
nierių. Jis teko Jolinsonicnei.
Mes, parapijiečiai, labai «Tė
kingi, kad svetimi mūsų nepa-

gyvavimo. Per 25 metus ^Draugas” liėttiVių visuome
nei daug tarhavo tikybos,'tautos ir biznio reikaluose.
Taigi šis Jubiliejinis “Draugo*’ Vajus bus didžiausias
ir naudingiausias lietuvių visuomenei.
Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų mėtų paminė
jimo . “Draugo” darbuotės Katalikų -Spaudoje. -Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint
“Draugo” Jubiliejų, padarykim,/kad visi lietuviai ^ka
talikai Amerikoje jį skaityty, remtų ir juomi pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.
r

SALOMfJA KAZINSIpENĖ

/

.'

Persisky rė su šiuo pasauliu spaljų T6 d., 12 vak die-^l
uos 1933 m., sulaukus 60 metų ainžiauH, gimus Lifetu-tf
voj Kuve,ck»o mieste, Panevėžio apskr.
Amerikoj išgyveno 30'nietų.
Paliko dideliame nuliūdime vyrų Aleksandrų’ir Sūnų Jonų iv gimines.
.
.
Č
Kūnas pašarvotas randasi 6734 So. Attesian Avė. v
Laidotuvės įvyks penktadienį, spalių 20 dienų, 8:80a
vai. rytų iš namų į Gimimo Pun. Švenčiausios pnrapi-j
jos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos ūži
velionės sielų, o iš ten j>us nulydėta į Šv. Kazimieroj
kapines. '
'
.
j ?
Visi a. a. Salomėjos Kazinskienės giminės^ drnūgni/
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai-/
dotnvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimų ir atsi- i
sveikinimų.
*
*
Nuliūdę liekame: Vyras,‘Sūnus ir' Gimines
y

v

•

J c’ *

.

t

_' .

Jau nuo 1916 n>, Katalikai Amerikoje turi dien
raštį. Nuo to laiko visas Amerikoje lietuvių katalikų
veikimas smarkiau žengia pianyn, ypač musų mokyk
los. Taigi visi, kurie tik galite, stokite į Jubiliejinį
“Draugo” vajų“ ir pasidarbuokite katalikybei ir lietuvy
bei. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite'dėl
informacijų adresu:

J

JB

Laidotuvėse patarnauja gruborius
Telefonas. Repirblic 3100.

,f' J.

'Bagdonas.)

IGAS” PUBUSIHNG COMPANY,
2334 SOUTH OAKtEY AVĖ.,'

Cbicągo, Illinois

B B I H Gt K S

Ketjirtadjenls, .paltą'19, 1933

LIETUVIAI DAKTARAI:
finis, V. Gudynaa- B. Leski?, LIETUVOJE— paskutiniu] LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų
Draugijos Karlai
rų Dri
Kl. Zvinis, Blažis, Gudelis, P. laiku javų kainos, beveik visaTel. LAFayęttu 3057
Į
, Vigis, B. Vilička, Kubilius, L. irre krašte svyravusios ir roOfiso: TeL CALumet 403*
I
Šeštoką^, V. Labutis. •
džiusios palinkimo kristi, turi
Kės.: Tel. HEMlock *28*
GYDYTOJA* Ir CHIRURGAS
Nuoširdus jiems ačiū.
taTpu jau kai kur nusistovė
DENTISTAS
X—SPINDULIAI
. 144* SO. 4*tU CT, CICERO, ILTY
Greitu laiku bus pradėti iįtel jo, o kai kur net pradėjo? nors
Ulsr., Ketv. ir Pėtn. 10—-» vai.
minis ir moterims. . Kita — tyti Gedimino stulpai ir -kiti
3051 West 43rd Str.
GYDYTO J AB Ir CHIRURGAS
nežymiai kilti. Gugių kainos
*147
so. halhtedht., cbqcag4}
(Prie Archer Avė. netoli Kedsie)
vien bernaičiams ir vyrams. darželio padąbinimai.
3147
So.
Halsted
St.
Paned.,
Sered. Ir Subat 2—8 vai.
Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakar*
pakilo.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 8-8 vaL vak.
Seredomls Ir uedėllomla pagal
Toliau visiems sykiu. Misijas
Lietuvių Kultūrinis Darže pakilo. Mokama oeut. 910 lt.
sutartį
Rezidencijos Ofisas: 2454 W. 49th St.
}ŠKlLMlNGAŠ PAŠVENTĮduos garsus misijoiiierius iš lis dėr kartų nuoširdžiai aeiuoValandos: 10—12 ryto
TU. LAFayttte 67*3
NIMAS
Lietuvos kun. jėzuitas Bruži- ja visiems aukotojams, rėmė
Pilone GROvehlU 0027
Seredomls Ir Nedėliotais pagal sutarti
Valandos: 2-4; 7-2 P. M.
Galutinai įmigtus Aušros kas. Pamaldos ir pamokslai jams, programo dalyviams ir
Trečiadieniais ir sekmad.* susitarus
Tel. LAFaycUc 7030
Vartų bažnyčios ir naujo alto-j rytais — 8 yal., o vakarais sVečiains.
Val.: 2 Iki B popiet, 7 Iki 9 vak.
'■ •
riaus darbas. Pašventinimas į- 7.-30.
P. GlU-nė, kbresp.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
K eturiadešimtė
vyks sekmadiehį, spalių 15 d.,
O. WKS1
•ai» SO.
VVKbTEKN AVĖ.
Chicago, 111.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Keturiadeširrftė šiemet pra
3:45 popiet. Šventins Jo Emiu.
pasikalbėjimas su
JULIJONA
Of. TeL KEPubltc 74*4
4140 Archer Avenue
kardinolas Dougfterty. Daly- sidės 27 dienų ir baigsis 29 šio
P-LE MICKŪNAITE
RUSTEIKIENĖ
BOLlevard 758»
,
Ras. Tek' GROveMR 04111
Vai.; 2—4 Ir 7—• vaL vakare
raus visi apylinkės kunigai ir j įnerfešio. Pamokslus per 40-tę
lies. HEMlock 78*2
•017 & WASHTENAW AVĖ.
(Po tėvais D anaite)
Bes. 2136 W. 24th 9t.
svečias iš Lietuvos pralotas sakys jėzuitas kun. Bružikas.
;• Ml»č spalių 17 d.. 1933 m-.
(Tęsinys iš 4 pusi.)
Tek CANai 0401 •
i Chesteriečius ir apylinkės iŠ savo praeities. Prieš atsi-zĮ U vai. vakare, sulaukus pusės
Macijauskas. ■
amiiaus. Kilo iš Lietuvos.
DENTISTAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Amerikoje Išgyveno 20 metų.
lietuvius karštai kviečiu ir ra sveikinsiant užklausiau apie'
Misijos
2423 W. MAJUJUEtTE ROAD
.Office Phone
Rea. and Office
Paliko -dideliame nuliūdime
4712
So,
Ashland
Avenue
ir 7-9 vak: Ketv. 0-12 ryta
vyrą Juozapą, tris sūnus: Ka
Misijos prisidės 23 dienų ir ginu dalyvauti.
PROspect 102*
*34* So. Leavitt ėt Vai.- 2-6 NedėUoj
jos plajius šiam sezonui.
susitarus
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
zimierą, Joną Ir Juozapą: dukCANAL 070*
te'rį Barborą^marčią Klsie, bro
Kun. Eni.il. Paukštis,
baigsis 29 dienų šio mėnesio.
— Planų, žinoma, yra daug.
lį VVllliam Danls, vieną seserį,
šv-ogefl Ir - gimines.
Klebonas.
Pirma dieni — vįen^ inergiJie savaimi paaiškės gal klek
Tel. Ofiso BOLlevard 5013—14
Phone CANai 412T
Kūnas pašarvotas
Eudelklp
Res. VICtory 2S4»
koplyčioje,
4605
So.
Hermltagi
vėliau. Vienas iš pirmutinių Avė. Laulpttivės Į'Vks šeėtadlePHYSICIAN and SURGEON
nj, spalių 21 d., Iš' koplyčios
mano koncertų šį rudenį bus
2403 W. 63rd St., Chicago
s vai. bus atlydėta į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kuOFFICE HOURS:
,
Pittsburgli’e, lapkričio 5 d., ir r rloje
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
756 W. 35th Street
įvyks gedulingos pamal
2 to 4-and 7 to 0 P. M.
dos
ui
velionės
sielą.*
Plf
pa

jei pittsburghiečiams patikė. maldų bus nulydėta } šv. Ka
Sunday by Appolntment
2201 W. Cermak Road
Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:20;
KttLOMDAS
zimiero
kapines.
ftiano dainos, būsiu begalo pa į Nuoširdžiai kviečiame visus
i
ValaJndoe 1—3 Ir 7—8 vak.
gimines, draugus-ges ir pažys
tenkinta, ypač kad tai bus
Office Phone Res. 6107 S. FrancIsCO
Seredomls
ir Nedėllomis pagal sutari*
tamus- mas dalyvauti šiose lai
Prospect 2230
Phone Grov. 0931
dotuvėse.
mano
pirmas
’
atsilankymŠs
, REJUDBNd JA
.
suaukoti Clevelando biznierių
Nuliūdę: Vyras, Šiitui!, Duk
6631 S. California Avė.
plieno
mieste.
tė,
Marti,
Brolis,
Sesuo,
6voir pačių suvesti. Viso to dar
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
• gėrių Ir Giminės.
Telefonas ItEPubllc 7848
PHYUICIAN and SURGEON
bo pirmininku buvo pasišven — Geriausių pasekmių! — . • Laidotuvėms patarnauja gra4645 So. Ashland Avė.
»
6058
SO.
ASHLAND
AVĖ.,
Chicago
•
boylus
J.
,
F.
Eudeikls.
TclufoIŠKILMINGAI MINĖTA
tęs ir daugiausiai aukojęs Juo- j palinkėjau jau, ir didžiai panas YARde 174E
Hours: 2 to 5 - 7 to iį P. M,
. ’ OFISO VALANDOS!
t f: ’-tTfj.r
_ p1. i .1_ -u
Sunday by' Appolntment
VILNIAUS UŽGROBIMAS^ ižas Blaskevičius sų zniouu. I -akintas vizitą, grįžau atgal
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
TcL CANai 0257
Nedėllomis pūgoj sutartį
Spalių 8 d. Šv. Jurgio pa-i
gelbėjo J. P. KvedėrašJ
J. Kvizius
a-! Jani
Ja
Bes. PROspcct 405<
'
Oftstj
telef.
f.
BOL1
BOLlevard
7820
G H A B O R I A-It
rap. salėj Lietuvių Kultūriniol
K
.
ObeUcnis;
daug
aukojo
J
Namų tel. PltObpcct 1*30
i°'K.
Darželio draugija surengė gra Brazauskas, K. Stonis, A. Žila
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
žų bankietų su gražia progra
—
TU. BOLlevard 7012
1821 SOLtN HALSTED STREET
1
mai Žmonių prisirinko pilna
Visi Telefonai: TARds 1741 ir 1742
ttnjdencUa *800 So. ArteUan Av«ą*
G R A B O R i A I:
■*
«
a
‘
"
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
svetainė.
8' lkf 8:8* vakare
Bankietas atidarytas LietuDENTISTAS
Telefonas TAItds 1138
Vos lrinrnu, vedant-. muz. K.
LACHAVICH
4645 So. Ashlknd Avė.
J
. AcknridiČrhi.’
arti 47th Street
’ Tel. GROvelilŪ 13*5
»R SŪNŪS
LIETUVIŲ
Vai.: nuo 9 iki 8 vakar*
Po vakarienės seke ilgi, ir
;
M.
Seredoj pagal sutarti
Graborius ir Balsamnotojas
ABORIŲ
ĮSTAIGA
LIETUVIS GRABOBIUS
turininga programa. Vokalų

marikis žinios

DR. A. RAČIUS

DR^P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. Ji JAVOIS

DR. J. W. KADZEWICK

DR. f. C. WINSKUNAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. Jj. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. BIEŽIS

DR. A.J. BERTASR

j

t,

CLEVEL/NB, 0HI9

DR. J. szumz

DR. M. T. STRIKU11S

DR. P. Z. ZALATORIS

STMET P. M2EIU

pfb$ramo'š dėl| išpildė Anelė 1
Kavaliauskienė (akomp. Al Sa!

Turiu automubiliin visokiem*

aarbu’busit. nšganė^tni

lasevicifite)- sėsutės Salaševi- 2314 W. 23rd PI., Chicago
čiūtės, A. Miliauskaitė (akotnpari. Aldona Vilkelis) ir bari 1439 S. 49th Court, Cicero, D!
TED. CICERO 8*37
tonas Norbertas Skirbentas.

Dainininkės žavėjo publikų,
kuri negailėjo aplodismentų.
, Kalbėjo klebonas kun. V. G.
Vilkutaitis, O. G. Miheličienė,
K. S. Karpavičius, P. P. Muliolis, Dr. S. Tamošaitis, Dr.
T.Kemėšįs.
Programų vedė adv. Česnu-

lis-,

-

■ :v«jiaa

3319 AUBUBN AVENUĖ
Chi<»go, UI.

J. f. RADŽIUS
Ine.

Phone

BOLlevard 4139

A. MASALSKIS

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidojh už $25.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.

Tel. CANai 8174

488 W. 18<h St.

,

Chioago, IH.

GRABOBIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir

nebrangus, nes neturi-.
me Išlaidų ašlalkyuuf

•Myriu.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

Lietuvių Kultūriniam Dar
3307 Anbnrn Avende
želiui Gedimino stulpams padirbdinti aukojo: adv. P. V.
čėsnulis' $10.00, K. S. Karpa
vičius $5, kiSn. V. G. Vilku
GRABO RIITa^|Įa^t^IPCyTO VDJ
taitis $5, J. Blaskevičius $5,
(T. G. Mihelichienė $5, J. Bin- 1648 WEST 46th STREET
Tel. BOLlevard 52M—8418
dokas $3, Dr. S- Tamošaitis
$5, J. Urbšaitis $3, J. Šešto Tol. CICERO 2*4
kas $2, V. Andersonas $2, J.
SYREWICZE
GRABORIU8
IiėBigHtėr $2- Gribauskai $2,
Laldotuvėma pilna* patarnavlmM
Pet. Jonilienė $2, J. Jaras $2,
DYKJU
J.* P. Kvedėr'a'S $?, Ai Siūma- 1344 R. BOtb
Oicam, Tll
keris $2. Po $1: It Adomaitis,
N. Skirbantas, A. Miliauskai
tė, C. P. Pėtttfitis, A. Danile
vičius, S. Pangonis, L. Stepulionis, A. Bartkus, P. P. Muliolis, Ai Viliinaitis, V. Kava
liauskas*, N. Vilkelis, L. P. Baltrukonis, O. Martišauskienė,
L. Bačinskas- P. Zubinas, A.
Čiapas, Ant. Urbsaitis, L. Ma
rcinkevičius, A. Pangonis, D.
Jukubauskienė, M. Jokubauskienė, Dr. Kazlauskas, A. Gle- ’
vin, L. Veciorkienė, L. Dičmonas, F. fcaukevicius, Pr. Bort-1
nikas, J. Bazevičius, Dr. J.
Kemėšis;
smulkių surinkta *
$3.45. Viso $93.45.
Visiems rėmėjams nuošird
žiai ačiū.

I. J. ZOLP

Valgiai šiam vakarui buvo

reikalam*. Ketu* prieinama.

ANTANAS PETKUS
'

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cfaero, Ulinoia
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

StMON M. SKUDAS
GRABORlVS IR BALSAMUOTOJA8
Patarnavimas geras Ir nebrangus ,

ma ir

DR. C. Z. VEŽKIS

EUDĖIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokjiojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš 1, mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dš4 šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsiUb knt kitur.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
.. Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 v*k.
Seredomls po pietų ir Nedėldiemal^

TeL CANai 412*

t-ik HUusitacua
—,.

DR. G.I.BL0Ž1&

2422 W. MAllųCKTIE ROA2>

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

DR.T.DUND1M

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nuo 1 fkl 8 vakare

4142 ARCHER AVENUE

Seredoj pagal sutaltj

TcL VlRglnia 0034

ĮVAIRUS

DAKTARAI:

■ia.
Rea Phone
Offio*' Phofc*
ENGlewood 6*41 . .WENtworlh 8000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

7«5U so. Halsted Street
ItOOM 210

4605-07 South Hermitage Avenue

vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar*

TeL MONroe SS77

DU. CHARLES SEGAL

TU. LAFajfctte 387*
Grahortaa

ir

BalsamaoiojM

Patarnauja Cht- .
cagoje Ir apliIetį*.
k*Ja ,
Didelė Ir
Koplyčia dykai

40*2 krcher Ava

J. J. BAGDONAS

Perkčl* wvo ofisą po numeriu

Dzjuvų. Moterų ir Vyrų Ligų

GYDYTOJAS Ir CHlltURGAS

VaL; ryto nuo 1**—13 nuo 3—4 po
pietų: 7—8.*30 vėl. vakare
Nedėliomla 1* iki 12

4631 ŠO. AffflliAND AVĖ.

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

ir

Liūdnoje valandoje
pašaukite:
EEPubUc 3100

2506

63rd St.

Kampos 21st Street
Vai.: 19—11 r. ryto, 2—4. 7—2 v. v.
Nedėli'omis lr šventadieniais 10—12

DR. MAURICE KARN

MANDAGIAI

LABAI PIGIAI.

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ii
~ visų chroniškų, ligų.

SPECU ALISTAS

5340 SOUTH KĖDZIE AVENUE

?

-X

Rusas GvdvtoJas ir Chirurgas

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo,*nėra jokių išlaidų.
EUDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra, patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintėlis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų,
elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.
5 Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių —. pk-.
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

patarnauja

SIMPATIŠKAI

DR. A. A. ROTO

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

»AS EUDEIKIS IR TĖVAS

f

•lfl

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAICHIGAGOJE

LAIDOTUVĖMS

*»

Uos. TeL

Ofisas 3102 So. Halsted St.

718 W. 18th St.

J. Liuleylčius

Ofiso TeL VICtory

Dieninis it Naktinis Patarnavimas.

Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVLAVICIfl IINDERTAKING CO
INCORPORATBD

Office;

Re*-:

Z

PROspect 2011 BEVerly 0081

platinkite
Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite
GYDYTOJAS llt CH1RUROAS
diėnraštį
ja
2355 West 63rd Street
temkfte Xrsiis tuos pro
VaL: I to i Ir 7 to I P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
fesiotiafus ir biznierius,
Ryto vai. ftv. Mrytlaus Ligoninėj
Chicago. UL
kurie garsinasi jatne.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas /
Pasauliniame' kar*

Speoialista*

Ii

RuMIm-

VYRŲ IR MorUAUPKR . 28 ĮOTUR W»M1 RIMT
GYDO VISAS LIOĄS
LIG,
EK4J08IOH ir neiw6yd0 m' •*- j‘>s mx
KAIP
pilvo, plausiu, inketų if puvire. o« <o<iuinią kreoBpeciallškal gydft 1

Jo. odoe. Ilgas, Sa$daa,z reumatlsmą. galvos, skausmus. ■kMMĮD'' nuga
roje. kosėjimą^ gerfcks skaudųjį***' Ir SUaloųungka
J'-igu kiti ne

Hrery W. Beckee
(Uoeneed Enil»alin„r)

3238 S. HALSTED ST.

Telefonas MIDway 2880

. Nei. YARda O**4
Rea.: Tel. FLAza 8200
VA1.ANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto* 2-3 Ir 7-9 v. v
Nedėldieniala nuo 10 Iki 12 dieną

CHICAGO, 1LL

galėjo jus Itardytl, ateikite čia ir persiAkrteklte kg jis M**a gan pada
ryti. Fraktiknoja per daugel) metų Ir I4gyd4 lakstančiu* ngnnių Pataitmae dykaL
pn*O VAJLANDO*: Kaai o
i # '« «n.m* rytn
i
»a..,nl», r nuo k »
»«*»'« N ».!•'inuiile nuo 11 ryto Iki 1 vai.

<J4XJ UhJiI ieih HT.

kama*a« koriu A.n.

TrJ. CUAwfar,l *AT*

Ketvirtadienis, spalių 19, 1933

lex Masei, Adam Vydžius, Ed- laiku mano jį padaryti vieną sekmadienį, spalių 15, reikia klausyti Budriko krautuvės nutę. Dėlto Tamstos koresponvard Staneik
j iš rimčiausių. Galimas daik- pasakyti, kud Budriko prog-j ketvirtadienio radijo progra dencija liks nesunaudota.
! 4nu
IrnJ
frni'OenTio m rero ' aiacs 7 »QO vtol
vaI^asba
J. Krivig paaukojo klubui-tas,
kad
ateinantį v\n«rAaAwi
jiavasarį roniftft
ramos Jurnui
darosi geresnės
ir gra-Intos 7:30 vai. '■vakare
iš \IflT
WHglaiderį, kurį truputį reikia • mes susilauksim bent 20 naujų žesnės. Nors dabar jau buvo FC stoties. Be abejo, bus ko
pataisyti ir neužilgo bus var lietuvių lakūnų bei lakūnų, tik du, vietoje buvusių trijų, pasikluusyti.
Muzikantas •
tojamas mokymui skraidyti. nes ir lietuvaitės nemažiau už bet jie buvo ilgesni ir gražes
Pamokos dėl pilietybės poplerų bus
rinkliavos darbas kolonijose eina visu Ui tą dovanų jis paliuosuotas vaikinu^ yra susidomėjusios. ni.
kas ketvlrtadlem’o (ketver
Užsistatykit savo radijo šį laikomos
to) vakarais 7:30 valandą, per de
savaičių pradedant Spalių (Octsmarkumu. Nuotaika visur gera. Laukiama nuo mokesčio vieniems meta-1 Visi lietuviai tėmvkit klubo 8 vai. ryto — gražus rinki* vakarų 9:30-vai, ant stoties šimti
obor) 19-ta, 1033 metais. Meldžiu
Užsiregistruoti.
y. ms. /
parengimus ir tų dienų.
gerų rinkliavos pasekmių
nėlis rekordinių, lietuviškų me WSBC (1210 k.), iš kurios vėl
JOSEPH J. GRISH,
Išklausyta raportas, kiek bu
F. Areška liodijų. Gi 1 valandų popiet girdėsi t Progress Furniture
4631 S. ABhlaad Avė.,
krautuvės
programų.
Įvertin

Telcphone:
BOVl.EVARI) 2HOO
». Užvakar vakare įvyko vie-i Kitas kolonijų komitetų su- vo pajamų ir išlaidų už rai
Chieagos lietuvių žvaigždės:
dus
lėktuvais
per
aviacijos
šosios rinkliavos Dariaus-Gi si rinkimas nutarta šaukti toje
art. Babravičius, varg. Sauris, dami užuojautų ir gražius iš
buvo
$605.00,
rėno fondui kolonijų komite pačioje vietoje — Aušros Va- j dieną. Pajamų
baritonas S. Rimkus, armonis- sireiškimus apie mūsų prograKlubui liko
$.)88.<
Archer Heights.— Marijo-itas .Jonas Sereika. Tenka tik|nms’ meK dėsim. pastangų ir
tų susirinkimas, kuriame daly rtų parap. salėj, AVestsaidėj .į&nokėta $588.00.
ADVOKATAS
$17.
nų Koleg. Rėmėji) 41 skyriaus | padėkoti, biznieriui Budrikui |t°liau duoti panašias. Šioj pro 105 W. Monroe SI., prie Clark
vavo atstovai iš astuonių ko
Pirm. Kiela pranešė, kad už mėnesinis susirinkimas įvyks- už tiekimų tokių šaunių radi-1 Kra’noJ bus gražių duetų, soTelefonas STA te 7940
lonijų ir kai kurie centro ko
Valandos 9- ryta Iki i popiet
įžangų į aeroportų surinkta a- ta ketverge, spalių 19 d., 7:30 jo programų
lo ir svarbių pranešimų.
miteto nariai. Išklausius pra
8201 W. Oermak Road
pie
$800.
Reiškia,
kad
Dariaus
Ponedėllo,
Seredos fr Pėtnyčloc
nešimų iš kolonijų, paaiškėjo, šioj dienraščio kolumnoj dė
vai. vakarė, p. Lubertų na Kiekvienai patartina paši
vakarais • Iki 9
Telefonas CAMal 4122
REDAKCIJOS ATSAKAI
kad jau virš keturi šimtai au sime tų lietuvaičių vardus, ku Girėno paminklo fondui liko muose, 5537 S. Nordiea avė.,
Namai: 6459 S. Rockwell gt.
apie
$800.
Apgailestauta,
kad
kų rinkėjų užsiregistravo. Kai rios užsirašys Dariaus-Girėno
'Cbicago, III.
Valdyba
Utarnlako. Ketverto ir 8ubatos
dėl
susigrūdimo
lietuviai
legiVakarais 7 Iki 9
kurios kolonijos jau netoli ši- (paminklo fondo viešai rinkliaTelefonas KEPub lc MOO
..
_
, įomenai negalėjo, visų žmonių
kilmes įdėjome anksčiau prisių
mto sumobilizavo. Tuo tarpu vai,.....
kuri įvyks spalių men. 28 J , .v
, j
Galima
gauti
visokių
pauk^įį0 m|-|S korespondento ži,
,
vP
r
ie
įžangos
sulaikyti,
kad
Dievo Apvaizdos parapija sto d. Čia desime ir vyrų darbi-' f, .
%. v
. .. ’
„
ščių, kaip tai ančių, žąsų, viš
,
_ j.
. . kiekvienas .užsimokėtų 25c.
vi pirmoje vietoje. Vyrų dar- ninku vardus.
Krapštau Rakandus, Planus Ir pri
Pavadiname tai _
. . ...
.
tų, taipgi paršiukų, visokios
statau anglis ui pigiausias kiin>":
_
. .
. „ 'Daugelis Įėjo dykai. Kitaip
bininkų ir automobilių taip garbės sąrašu,
THE
BRIDGEPORT
Black Band «7.&O; Hacktng >8.09;
nes toje viešo-, .
,
MII crs Creck 89.75.
? . . .•' .
... "
. prie įžangos būt buvę surink- PASIKLAUSUS GRAŽIOS mėsos> kaip tai lašinių, švie
KNITTING
SHOP
pat gana daug jau suregis je
rinkliavoje pasidarbavusie- f
~ ° e/w. __
...
PaMnklt I.AFayctte 898C.
RADIJOPROGRAMOS
žių
lietuviškų
dešrų,
pieno.
.. •v,., ,
.- •
v ta apie $1,500. Kas dėl progJ. OKSAS
truota. Bet darbas vis eina pi ji
Neriam plonus ir storus vii- •
istikro bus garbes ir pazy 1
"1 Smetonos ir sūrių, ir t.t.
ramos,
klūbas
atsiprašo
visų
2649
West 43rd Street
Praeito
antradienio,
vakarą,
rmyn. šaukiami masiniai susi- mėjimo verti.
nonius svederius dėl vyrų, mo- į
Turime
kvietinių
miltų,
ku

terų, merginų ir vaikų.
rinkimai, aplankomos draugi Nekalto Prasidėjimo parap., už tai, kad programa nebuvo iš stotie WGES, Peoples Fu
gerai sutvarkyta. Programa rniture Co. krautuvės davė ti riuos galima pirkti po 25, 50 Neriam vilnones pančiakas j
jos ir visur gaunama naujų Brigliton Parke, užsirašė šios
buvo gerai sutvarkyta, tikne:kraį gražią ir .įdomią radijo ir 100 svarų. Spalių 21 d. bus dėl moterį) ir vyrų. Taisom į Geriausios Anglys Už
darbininkų. Galimas daiktas, rinkėjos:
j
galima gautį šviežių miltų, ką senus svederius.
kad iki būsimo antradienio ri-1 A. Baranauskaitė, S. Gimbu- galėta taip išpildyti viena dėl I programą. Progrąma buvo spe tik gautų iš malūno.
Žemiausias Kainas
Atdara ir šventadieniais.
to,
kad
norinčių
»
lėktuvais
paĮ
cialiai
paruošta
metinių
sukaF. 3ELEMONAVI6IA
nkikių armija padidės iki tū- taitė, S. Simonavičiūtė, A. Mi
Galima gauti bile kurią die
skraidyti
buvo
perdideliš
suktuvių
paminėj'imui,
kaip
Pe504
W. 33rd St., Chicago, III
katančio.
įkaitė, L. Gubistaitė, H. Urgrūdimaš, antra, kad žmonės ^oples Furniture kompanija į- ną, bet geriausiai šeštadieniais
Prie Normai Stt. Centro komiteto nariai pra- ponaitė, S. Montvilaitė, JĮ. Ru12132 UNION AVĖ.
ir
sekmadieniais.
Phone Victorv 3486
pėrvėlai pradėjo važiuoti į ae-jgikūrė ir kaip sėkmingai gynešė, kad rinkliava galutinai dytė, S. Kleptauskaitė, M. JoChicago, III.
nustatyta spalių mėn. 28 d. 'tkaitė, Petraitienė, D. Davi- raportą. Klūbas buvo gatavas vuoja. Gražiai daindvo operos '
1 valandą, bet tada tebuvo tik artistė H. Bartush, O. SkevePhone PULhnan 8296
Taip susitarta su miesto vai- (dauskienė, O. Macijauskaitė,
M
apie 50 automobilių, gi trečia, rifltė ir A. Čiapas, o ką jau
Dabar
laikas prisipirkti
džia. Taip pat pranešė, kad^. Domkiūtė, J. Norkiūtė, S.
kada prasidėjo programa, su bekalbėti apie Peoples radijo
anglių dėl žiemos
nelengva buvo išgauti rinklia- Petkiūtė, S. Pauliūtė, Sikienė,
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir
gedo garsiakalbis. Kol jis bu kvartetą ir ^uetą.
vai leidimą. Apie visų miestą _ K. Skurdelienė, VaičekauskieAmerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau- Rez. 10742 S. Wabash Avė.
vo sutaisytas, reikėjo laukti. Be to, Čalis Kepurė klausy
ir kalbos negalėjo būti. Gauti nė, H. Norkiūtė, H. Stankiūtė,
Šimus;
,
Phone PULLman 8092
Belaukiant ir suvėlavom.
tojus pavaišino naujais ir gra 2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
dvidešimtį wardų, būtent — [A. Banytė, V. Spirauskaitė, O.
Kad yisus patenkinus, klu žiais juokais. Apie sveikatą
klausimus;
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Rasgiūtė, A. Rudytė, F. Kum18, 20, 21, 23, 24, 26, 32, 33, 'skaitė, V. Valkonskaitė, S. Sta bas nutarė rengti dar vieną kalbėjo dr. Rakauskas. Įdomu 3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
34, 35 ir 38, Plotas didelis.' tkaitė, F. Klimaitė, B. Gečai-aviaci> dieną, kuri bus pa- klausytojams buvo išgirsti a- 4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas); J
Kad jį apimti reikalinga keli tė, Bumbulienė, A. Meistinek, ya(bnta Lithuanian Aero elub pie didelį 16 metinį išpardavi 6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
training day. Įžanga bus dy mą, kurie dabar-eina Peoples 7. Įdotnlus straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
tūkstančiai rinkikių.
A. Stukienė.
kai, nei, vienas -centas nekai- krautuvėse, nes u sužinojo apie 8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima grfut patarimų1
Išklausius visų pranešimų, Vyrai užsiregistravo šie:
apie sveikatą;
z
,
veikėjai dar labiau užsidegė P. Stankus, E. Gritis, B. Be nuos’.nebent kas norės P**1- prekių bargenus: -ir* kad dabar
Visos anglių kompanijos ppakėlė andarbuotis, kad reikalinga rin- leckis, J. Beleckis, K. Žarom-Į Važi^ėti;
r°d°ma daug į - geriausia proga šiose krautu 9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
gliti kafnas, taip šukėtai, )kad žmo10.
Vėliausius
pranešimus
iš
parapijų
ir
draugijų
darbuotės;
t-ėme sunku be|ptrkU.
o lietuvių
vėse ką norg nusipirkti su dikikių ir darbininkų skaičių su skis, Vaičekauskas.
į vairiausių . triksų bei pavojin
COAL KOMPANI.
vietoj
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai CHANE
pakėlimo kalnų dar nuplgl
Kam
gų
kilpų.
Bus
parašiutų
šukėdėlių
piriigų
sutaupymu.
S.
B.
. mobilizavns.
(Daugiau bus)
tytojams;
reikia anglių, telefonuokit tuojaua,
daug pigiau negu kur kitur —
jai ir tas, turį gerai pažįstat
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės gausit
Telefonas
REPUBLIO S402
Pasiklausius Budriko krau
ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
rulių, Linauską, E. Šiaulie — Jonas Vaišvila — kurs ant
nei, Vifbickienei, A. Taruly- lekiančių lėktuvų vaikščioja. tuves radijo programų praeitą
UŽSISAKYKITE —‘IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
tei, Palionienei, J. Jaukš- Viskas įvyks tame pačiame aeDraugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
Reikalingas prityręs darbi
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją. — 12c į sa
eiui ir visiems, kurie negalėjo roporte: 87 ir Hąrlem Avenue.
ninkas
užimti
vietą
kaipo
džiavaitę. Lietuvoje metams $7.00.
Toliau klūbas turėjo tarpute būti su mūrais, tai prisiun
I
į
•. •
nitoriaus pagelbininkas. Turi
tėte užuojautos žodelį. Dėkin-Įsavi paŠnekėsį,’iŠ kurio paste priklausyti ptie unijos.
Visados garantuojame ko
bėjau, kad visi jo nariai labai
kybę ir teisingą voga.
. + Reporteris pamiršo pra gi liekam visiems.
Atsišaukite:
susidomėję
klubu
ir'
trumpu
1844 8. Komensky Avė.
Yardas ir. ofisas:
nešti, kad spalių 7 d., uolus
K. ir T. ir visa šeimyna Ma
2334 S. OAKLEY AVENUE,
par. talkininkas Ig. Pranokus
2343 So. Leavitt St.
18132 SO. UNION AVĖ.
susituokė su Antanina Railie
Chicago, Illinois
Tel. PULiman 5517
ne. Sliufcų davė kun. Ad. JesWest Pullman, III. 18 LITHUANIAN AERO
kevičius. Per šliubą ant visų
Galite nusipirkti daugiau
TURKUKOS, Rusintos SUTiFERnres VAROS m ELEKTROS
CLUB OF AMERICA
altorių degė žvakės ir elektra
INSURANCE
PERKAM
TREATMKKTAI
anglių žemesne kaina iš
HvedMti numkMnlnMl Ir eleklftM tnamiM
SUSIRINKIMO
švietė.
NOTART
Lietnviškur
Peoples Coal Co.
Treatznental rlaoklų lirų, rcutnatlsrao, nervų atttalcymo, Balčio
Po šilubo, visi vesebiinkai
Ir taip toltaua au elektriniais prtetalaala Violetiniai Saulėa Spin
PUBLIC
HMĮTOtt BANKERS
BONUS
dulių treatmental. z
z
I, 3, ar 4 tone
Spalių 15 d. klūbas laikė subuvo pakviesti pas biznierių I.
Mineralinės, aulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
3 tams or mare
cijų. kuomi ga Hma tželaelbėtl ntro visokių tiru.
Pochy M.R. ..... 87.75
87.25
Melekauskų, kur buvo netin- isirinkimą, kuriame padaryta
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Kambariai dėl pekrulėjlmo.
Kent. M. R........ 95.75
85.45
LAIVAKORČIŲ
AOEMTURA
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo ( Iki 11 vai. naktlea
gūs muzikantai, kurie svečius?pranešimas iš praėjusios aviaLunw ................... 8«.75
84.25
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Black RmmI
cijos dienos. Narių susirinko
linksmino.
1657 W. 45th Street
........................ 84.50
M.oo
TETOIKGUMU PAMATUOTAS BIZ1TIS
Trl. Boulevard 4U9
Kampas So. Paulina St.
+ Iš Worcester, Mass., bu- labai daug; be to, įsirašė dar
Lnmp .................... 88.75
8825
2608 W.8T 47th STB.
TeL LATayette 1083
4
nauji
nariai:
Joe
Krivis,
Abo atvykusi į Chicagų p. Orintaitė, kuri aplankė Bridgeportą, Rockfordą, Pasaulinę Paro
dą, “Rūtos” daržą ir sakė,
ouįįt omą
kad West Side gražiausia kolo
left neSAFtoPenn
OH &OS S TME SAFE
Bot ftoss,
THAT'S PLKIM CARtl65S*«,
UtFT OPEN AKC>
nija Cbieagoj.
AUU OUfc
bOMFBOį^ MMiLL HAME
KuU thc MOKĖM .
eOFFERS
-}-Spalių 14 d. Šv. Kazimie
TO OOUGH OP
>/
< 15 foONE^fl
EMPTM
ro kapuose buvo perkeltas kū
----- rv ••
y
I
nas a. a. Povilo Marozo į tė
r HM NT
vų lotą. Širdingai tariam ačių
kun. kleb. Mačiulioniui už atlaikymą šv. Mišių už mirusį
ir visiems giminėms ir kaimy
nams, pažįstamiems už daly
vavimą bažnyčioj ir skaitlin
gai atsilankymą į kapus, su
grįžimų į mūeų namus ir su
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PILIETYBĖS PAMOKOS

PRANEŠIMAI

JOHN B. BORDEN

GARBĖS SĄRAŠAS

MARIJONŲ ŪKYJE

w H Y Apie soaaiie<ių iš

RADIO

OKSAS EXPRESS

TUMONIS COAL CO.

“DRAIKAS” KIMS DUODA:

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

PEOPLES COAL CO.

“DRAUGAS” PUB. CO.

A. F. CZESNA’S BATHS

raminimą mūsų liūdnose valan

dose. Dėkingi esam šeimynoms)
Kavarsku, Grinių, Šliužų, Ta-1

