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VAKAR KATALIKŲ VYRŲ SUVAŽIA

PRANCŪZIJA TURI VILTIES, KAD
DOLERIS IŠVADUOS FRANKA

VIME SVARSTYTA NRA H

Krašto Katalikų Vyrų tary- Į Vyskupas Noll kalbėjo ten
Dar kartą Įspėta smogikams
bos suvažiavime Chicagoj va “Pasaulininkas ir katalikišk
kar kalbėjo buvęs Colorado sis liūdymas.”
nepulti amerikiečių
valstybės
W. E.
•
*gubernatorius
I
Priešpietinis posėdis bw
Sweet, Fort AVayie vyskupi
skirtas jaunimo klausimi
AMBASADORIUS
DEBUCHI
SAI
jos vyskupas J. F. Noll ir Chi- Tuo klausimu plačiai _____
kalbė
ATŠAUKTAS
JAPONIJON
LUK
eagos arkivyskopijos vyaku- I ^^*^1 frtaZ “m<
pas pagelbininkas B. J. Sheil.
ney, katalikiškojo jaunimo bi
GRIEŽTAS HITLERIO
IEŠKO NAUJO PREMJERO!
Tai buvo svarbiausieji vaka- ro direktorius.
ĮSAKYMAS
Cherokee indijonai, Cherokee, N. C., užimti svaidinio žaidimu. Šis jų žaidimas yra gru rykščiojo posėdžio kalbėtojai.
PARYŽIUS, spal. 25. —
besnis už futbolų. Pasitaiko susižeidimų.
Popietiniam posėdy be ki
Buv. gubernatorius Sweet
Vakar anksti rytų atsistatydi BERLYNAS, spal. 25. —kalbėjo apie NRA organizaci- (ko buvo plačiai svarstomas 1
KODAS
NEKLIUDO
MAŽO(
NETUBfiS
TEISĖTŲ
no Prancūzijos ministerių ka- Kancleris Hitleris paskelbė
jų ir jam baigus, NRA prog- talikiškosios spaudos klaus
SVAIGALŲ
binetas, kada parlamentas po Į savo partijos smogikams griež JO PARDUOTUVININKO
rama plačiai buvo diskusuoja- mas. Diskusijose dalyvavo :
ilgų ir karštų svarstymų dau- • tų įsakymą, kad visam krašte
mieji katalikai žurnalistai.
ma.
gurnu balsų atmetė vyriausy j smogikai jokiu būdu nepultų AVABHINGTON, spal. 24.—j' AVASHTNGTON, spal. 24.—
bės sumanymų, kad! subalan .svetimšalių, ypač amerikiečių, Prez. JRooseveltas vakar pafct,Jpi ateinančio lapkr. mėn. pra ATMETĖ ATIDĖLIOJIMĄ
MOKESČIŲ KLAUSIMAS
suoti sąmatų. Tuo būdu reikš už fašistų vėliavos nesaliutavi-'virtino kodų, kurs apima vį- ,džių bus atšauktas 18-asis prie
įGazo ir elektros kompanijų Į
COOKO APSKRITY
tas vyriausybe
nepasitikėji- mų. Už puolimus numatytos įsus krašto parduotuvininkus. das, visos 48 valstybės turės
; galva reikalavo, kad IHinoiso
Iš šio kodo yra iširųti mažieji teisę svaigalus parduoti, kaip
mas.
odelės bausmės.
Vyriausiojo Illinoiso teisrpo mumo, boardas panaudojo n
valstybės prekybos komisija
parduotuvininkai, kurie sam- joms bus tinkamiau,
Padėtis rimta. Parlamento
toliau atidėtų naujų ratų svar' nuosprendis 15 nuošimčių mo- J sinį mažinimų.
rūmus saugoja poliei.ja. Numa KUBOS KARIUOMENĖJE do į parduotuves mažiau kaip
Tačiau Columbia distriktas, stymų tikslu ratas sumažinti. kesčių klausimu Cooko apskriTurtų įkainotojas
Jacol
tomos' riaušės.
5
asmenis.
Šis
kodas
įsigalios
'
Ala8ka
,
Hawįii,
Porto
Rico,
NESUTIKIMAI
ty neišrišo šio klausimo. Teis- nesiskaito su žmonių stovi
Tačiau komisija atmetė šį
Visas kraštas stovi už są
ateinantį pirmadienį.
Virgin salos ir Panamos permas tik nurodė, kad mokesčių [Jis nori, kad visi
reikalavimų,ir
nusprendė
ratų
matos subalansavimų, liet neHAVANA spal. 24;— Ku- I£ode nustatomos pelnui
kaso zona
ų naudojipatikrinimo boardas
neturi,būtų kolektnojami taip, ka
i ,» ' i v.
mažinimo
klausimų
stumti
biilM
nrn- Tx)h
vyriausybei pareiškia kompeticijai
lanktikonribos, nurodoma, ino klausimu
autoriteto masiniai
mažinti jo yra nustatyta,
pirmyn.
kesčiai.
naujas
rimtas
pavojus.
Pagreso
sprendimo.
■aft
kokius daiktuR galima parduo
mokesčius. Bet boardaR
turi Į Tačiau minėtas boardas n
Vyriausybė buvo sumanius j ?ioj kariuomenėj pradeda kil- ti be jokio pelno, kaip daryti
teisę tai daryti pavieniais at- pataria taip daryti. Žmonėti
NUBAUSTAS 5 DOLERIAIS
sumažinti ajlygihimų vąlsty-ltį nesutikimai. Nėra reikalin. skelbimus.
PAGROBTA 70,000 DOL.
sitikimais, nors tas liestų vi- j turi būt} palengvinta. Mat)
bės tarnautojams, jėmus ir gOs vadovybės. Kai kuriose
sus mokesčių mokėtojus. Ka-i vėl bus kreiptasi teisman
Nustatytos darbininkams
R. Chapman, 26 m. amž., ne
pačius parlamento atstovus.' stovyklose kareiviai nesusik(^vftENCASTLE, Ind., sp.
dangi
kiekvienų pavienį mokė-! mokesčių kolektavimas ds
prįeš
Tas labiausia ir paveikė atsto- |auso įr žudosi. Nėra tinka- darboi valandos nuo 40 iki 48 24. *8 plėšikai, matyt, iš ka sustabdė automobilio
tojų išklausinėti nebuvo gali-i daugiau bus sutrukdytas.
Policmonas
vus prieš vyriausybę.
mų vadų, nėra drausmės. Ser- per savaitę ir mažiausias sa- lėjimų nesenai pasprukę,1 va- raudonų šviesų.
j^įkar puolė vietos Central Na- šovė į automobilį ir nužudė su
Politinės partijos ieško nau- fantai,, tai ne karininkai./
, joje. Platesni tyrimų rezultf
jo premjero. Yra baimės, kadį _
...... iki $15.00, žiūrint miestų didu itionul bankų ir Trust kompa •Chapmann važiavusį H. Niel, tai bus paskelbti vėliau. Pr«
„ , ,
,.
• ...
y
Be to, prieš vvnausvbę dir- mo.
Son, 26 m. amž.
franko verte susmuks ir kraš- •
nijų.
Pagrobta
apie
70,000
dol.
.džioje tyrimų, kai kuriose Pi
ba dalis studentų ir darbinin- Visi darbininkai turi teisę
Teismas nubaudė Chapmatas susilauks naujos pinigų
pinigais ir bonaia. /r
>
tų Lietuvos vietosę, dalyvei
TAISYTINAS DALYKAS
ta). Kalbama apie naujus airei „rRaniMotiRj jeį jie to p^į;
nų( 5 doleriais pabauda.
infliacijos^
ir žemėR ūkio tyrimo įctaig<
kus ir sukilimus.
liauja.
Prancūzai ekonomininkai ta
DEBUCHI ATŠAUKTAS
valdytojas
dr. J. Krikšči
Seirijų miestelis yra ketuNUMATOMAS
PAVOJUS
Čiau nurodo į J. Valstybių do
įNAMO
•rių plentų kryžkelėje ir turi
lerio smukimų. Jie sako, kad SĖKMINGI IŠBANDYMAI RASTAS IŠKRITĘS PER
Žinovai pareiškia, kad kada per 2,000 gyventojų. Čia susi Pinigų vertė —
dolerio vertės puolimas, rasi,
LANGĄ
WASHINGTON,
spal.
25.
—
PHJLADELPHIA, Pa., sp,
mainyba
ims atšaukta prohibicija, vy- duria Alytaus-Lazdijų ir Leiišvaduos frankų.
Japonų ambasadorius Debuchi
24. — Padirbtas iš plieno nau-i
neprivalo už svai palingio-Seinų plentai. Dėl to
WASHINGT0N> spal. 24.— staiga atšauktas namo — į Ja riausybė
NįEW YORK, spal.
jos rūšies tarukinvs motoru
čia judėjimas gana didelis.
J. V. miškų biflro viršininkas poniją. Nežinia kokiais reika giuosius gėrimus skirti dide
30 ASMENŲ ŽUVO ANT
operuojamas sėkmingai išban- maj. R. Y. Stuart, 50 m. amž.,
lius mokesčius. Skirti dideli Pro Seirijus daug keleivių pra X Valstybių dolerip vertė t
GELEŽINKELIO
lais.
Taip
pat
nežinia,
ar
jis
domae. Traukiny, yra
g
ao|ij(o biflr0
mokesčiai vyriausybei neduos važiuoja kasmet. Ypač vasarų liau puola pinigų mainyboj
grįš
atgal.
*
•
”
roiaVin
Vnrl
in
mline.” Tas reiškia, kad jo ofiso per langų iškritęs ir žu
jokių mokesčių. Svaigalai ta pro čia važiuoja įvairūs vi tad užsienio pinigų vertė sti]
EVREUX, Prancūzija, Rpada bus šmugeliuojami ir slap- daus ir užsienio turistai. Sei- rėja.
lių 25. — Vakar įvyko bjaisi priešakis ir Šonai taip pada- vęs. Jis vedė visus miškuose
KULKOSVAIDŽIUS
geietinkdio.
kad Taiiooiant *««<» ko
ta parduodami ir perkami rijuose yra amatų mokykla, ke /Vakar pinigų mainyba bic
darbus.
katastrofa ant
GAL SUREGISTRUOS
daug pigiau. Tas pat yra ir lėtas dirbtuvių, verpyklų, ma sekanti:
Sugedus bėgiams iš Chetbour- mažiansiųjį oro spaudimų.
Anglų svarui
lūnų ir t. t. Paskutiniu metu
go važiavęs į Paryžių skspre- Nuo to priklauso traukinio VIESULAS ALASKOJ
WASHINGTON, spal. 24.— “laisnių” atžvilgiu.
Kanados vienam dol.
moderniška mokykla. Matyt,
sas įvirto Iton upėn. Kol kas greitumas. Išbandant darė 78
išnaikinimui
Rakieteriavimo
Prancūzijos vienam fr.
miestelis auga. Tačiau švaros
NUŽUDYTAS TIES
sužinota, kad žuvo apie 30 as mylias per valandų.
JUNEAU, Alaska. spalių Į yra sumanymas, kad / visam
Belgijos vienam( belgui .201
atžvilgiu jis yra apgailėtinaNAMAIS
menų,
Traukinys bus parodytas 24. — Vakar šį miestų ištiko krašte suregistruoti visus cime stovyje. Nekalbant apip- Vokietijos vienai mark
kai kuriuose miestuose ir bus baisus viesulas esant 13 laips vilinius kulkosvaidžius.
Šveicarų vienam fr.
Calumet City mieste neži gatvių nesutvarkymų, toliau
padėtas tarnybon tarp Forth nių aukščiau 0 temperatūrai.
BARA VOKIETIJĄ
Italų vienai lirai
nomas žudikas nužudė to mies nuo gatvių esamų namų neš
Worth ir Tezarkana.
Padaryta dideli nuostoliai.
PAGIMDĖ 7 KŪDIKIUS
to dviejų bravorų agentų P. varų ir kt., ypatingai kenčia
LONDONAS, spal. 24.
—

CH1CAGOJE

■

į

moktfči

ir

LIETUVOJE

Anglijos premjeras MacDonal ARKIVYSKUPAS PASAKO laikraščių, juos pardavė po vie
JO, KAIP JIS PRADĖJO nų centų ir uždirbo 3 centus.
das bara Vokietijų, kad ji ne
pasiduoda Prancūzijos ir Ang DARBĄ SU DEŠIMTUKU
Mūsų dienų vaikai išnešioto
lijo* diktatūrai. Sako, Anglija
jai, sakė arkivyskupas,
turi
ST.
PAUL,
Minn.
(per
pa

neturi reikalo atsiprašyti Vo
daug šviesesnę finansinę atei
štų).
—
St.
Paul
arkivysku

kietijų. .
tį. NRA trumpina jiems dar
pas J.‘ G. Murray kalbėjo ka
bo valandas it užtikrina ge
MINNESOTOJ SNIEGAS talikiško laikraščio “The Ca- resnį nždlarbį. .
tholic Bulletion” 70 berniukų

GEORGETOWN, Britų Gu-

iana, spal. 25. — Senora Carola Pere* vakar vienu žygiu

pagimdė septynis kūdikius ber
niūkūs, kurie yra visi sveiki.

Plynn, 38 m. aml, kada jis miestelio ir apylinkės gyvenišėjo savo namų kieman ir ėjo į garadžių.

VOKIEČIŲ DIRIŽABLIS

dirbtuvės ir Naujo aukso vienai

uncijai 5

kar buvo skirta $29.80 kain

ROGŠTINGIAUSIA ŽEMĖ

WASHTNGTON, spal. 25.-

Dotnuvos žemės ūkio akade Per spalių mėnesio 21 dim
šiuo įvykiu susidomėjo vy
Vokiečių
dirižAblis “Graf mijos prof. Ruokis ir dirvo valstybės ižde pasidarė 176
riausybė. Matyt, bus
pripa Zeppelin” Cbicagon atskris šį žemio kameros asiRtentag agr. 000,000 dol. nepritekliaus.
žinta reikalinga medžiaginė pa ketvirtadienį. Matyt, jis čia Žemaitis ištirti
Lietuvos že

Tik reikia, kad
vaikai tai rama. .
kuriam laikui nusileis.
BEMIDJI, Minn., spaL 24. išnešiotojų susirinkime. Jo Ek
scelencija pasakojo, kaip jis' visa brangintų ir naudotu*!
Medikalinėj istorijoj neįre
Čia ir apylinkėse vakar gero
pats 1886 m., Ūda
būdamas Arkivyskupas sakė, kada jis gistruota septynių kūdikių pa
— Per Kauno miesto auto
kai pasnigo.
/
Apie sniego
pasireiškimų 10 metų amžiaus, nuo motinos įstojo kolegijon, tai iš laik- gimdymas, šešių kūdikių pa busų stotį nuo metų pradžios
praneša ir iš No. Dakota vals pasiskolino dešimtukų, už. ku- raščių pardavimo turėjo susi
rį nusipirko 13 New
Yorko taupęs apie 200 doL
tybės.

tojai nuo odų
nuo skerdyklos.

AVASHINGTON, spal

mės rūkštingumui jau aplan
kė visus Lietuvos

ORO STOVIS

rajonus ir

iš Viso padarė 129 bandymus.

Kaip iŠ padarytų bandymų ma

CHTGAGO IR APYLINKĘ
—- šiandien

rūkštingisuaios gerokai
gimdymas yra didelė reteny iki šiol perėjo 12,170 autobusų. tyt, pačios
Lietuvoje žemės yra žemaiti- vėjais.
bė.
Pervežta 81,000 keleivių.

debesuota

šalta su žiemių vakar

Trečiadienis, spalių 25, 1933
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“DRAUGAS”

LIETUVOS GYVENIMAS

UMna kasdien. ritekfrua MAmaileBlns

ll.tfc

9RCNUMBIULTOS KAUTA: Metam* —
PdM( motų — »S.6O; Trims niėueeluma — |2 00; Vienam
BedasMul — 7»o. Kumpoji — Metama >7.00: Pusei me
ta —
Kopija .Olo.

»r korespondentams raitu nerra«tt pMvyo » MMiainim tam
11:01 tb 11:00 vai.
kainos prisiunčiamos parelkalavoai

tekančiai dienai priimami iki

6

vaL po piet.

“DRAUGAS”
UTSUANlAN DAtLt

— .00*
Adrertlrin* to "DRAUGAM" torto* kosi remlta.
AAvnrtMn* ratas oa appUoattoa.

“baAtJtJAfi’’

2BM &

Stelėj Ate,

DIENOS KLAUSIMAI
iirri.'ji

vatrrirt

,

fetfLStVtKAI NEfefclBtlA ĖUNlGAMfe
NET kRiftKtnrfi BEbifeVius

* '

Kaime gauta žinių iš Kafflėaac-lMtotektt,
Sovietų Ukrainoj, kad ten bollbvlkų O. P. U.
(politinė pblicija) suėmė šešis katalikų kuni
gus Vlėn tik už tai, kad jto viešii ptemėrkfe
Mdtcvių sųjtbigos Vėikiihų. Suimtieji kuhigai,
ktiriiį tarpe eSų ir dtt lietuviai, būsiu ištremti
į fcibli-ų:
Iš šio pianešimo reikia spręsti, kad So
vietų valdžia suteikė bedievių sųjungai dar
platesnių teisių. Kada 1927 metais bedievių
sųjunga (Sojuz bezbožnikov) pradėjo griežtų
kovų fett tikyba Sovietų Rusijoj, valdžia juos
visokeriopai rėmė ir vykdė jų pageidavimus.
Jiertis reikalaujant, įvairių tikybų maldos na
mams buvo uždrausta skambinti varpais, bu
vo paveikiamos bažnyčios klūbais, teatrais,
muziejais arba net višaLnųgrratttiami. Pavyz
džiui, prieš kelfetų 'metų Haskvoj buvo su
sprogdinta ir nugriauta viena gražiausių ir
turtingiausių Rukijos bažnyčių —- Išganytojo
Skiedra (L'hram Chrlsta Sptasitelia).
Dabar bedieviai Sovietų Rusijoj, matyt,
jau tiek Įsigalėjo, kad prieš juos negalima
nei žodžio Ištarti, nei pakritikuoti. Už bedie
vių veikimo smerkimų dvasininkai areštuoja
mi ir tremiami.
MBVtKVm

PABAlTėS

8PAUDO8

SillrtARtĖ

Jau nuo prieškarinių laikų, praneša
.“Talkos” spaudos biurai, dabg yri priraŠySyta, ir prikalbėta apie trijų Pabaltijo tautų
tas— Lietuvos, Latvijos ir Estijos — susiattl..feimą bei bendradarbiavimų. Bbkūrbs šioriis
.tautoms savo jaunas valstybes imta kalbėti'
net apie šių trijų valstybių sųjubgų. Bėt štai
>a praėjo 15 metų, o tos sųjiingos kūritnas
Uip ir tebėta gražiuose žodžiuose. Ne tik po''Htlniu, bei ir kultūriiiiu bei fekbhothiniu atV-

~fc--

mės krašto pramonėje neturi.
žvilgiu susiartinimas vyksta labai sunkiai.
Paskutiniu metu anglai suTam pavyzdžiu gali būti Pabaltas valstybių
___
sidomėjo Liėtuvbš gipsu. Jie
(Lietuvos — Latvijos — Estijos) Spaudos
Antantė (santarvė). Lietuvos ir Latvijos laik
-Netrukus
feRAbfeTti1^1^ statau didelį gipso taVfeL Į TARPTAUTINĮ
raštininkų sųjnngos tokių santarvę pasirašė TEISMĄ SU VOKIEČIAIS
STATYTI VtTAUfO fot- brikų ir apdirbtų gipsų eks
portuoti į. užsienius. Žinoma
Rygoj 1931 metais, Lietuvos — Estijos san
DŽIO)O G&ffNlZIjAl
keleriopai būtų daugiau nau
tarvė buvo pasirašyta Kaune pernai. Paskui Nuo rugsėjo mėn. 15 dienos
KLAIPĖDOJE RŪBtAk
dos, jei gipso fabrikų statytų
buvo sudarytas visų trijų kraštų spaudos įsigalėjo Lietuvoje naujas tei
santarvės nuolatinis komitetas, kuris turi pri smų sutvarkymo įstatymas.1 Vytauto Didžiojo Gimnazija ne anglai, o mes patys. Bet
žiūrėti santarvės vykdymų. Svarbiausias su Tuo įstatymu žymiai pertvar- Klaipėdoje ligi šiol savo na- čia vis ta “maža” kliūtis li
Tsb.sitarimo punktas yra toks, kad vieno krašto komas teismų darbas. Taikos mų neturėjo — ji tilpo nuo- tų trūksta...
spauda rašydama kų hors apie kitų kraštų, teisėjai pavadinami Apylinkių mojamose patalpose kartu su
turi imti žinias iš pirmų ir tiesioginių šalti Teisėjais ir jieihs pavedama mokytojų seminarija it kentė
KLAIPADOŠ VČfclEClV
nių. Vadinasi, latviai kų rašydami apie Lie- spręsti ir svarbesnes bylas. A- daug nepatogumų. Būklei pa- PASTANGOS ATSTATVtuvų turi naudotis žiniomis iš Lietuvos šal pygardų teismai palieka tik- sidarius visiškai nepakeliamai,
TI VOKIŠKUS PA
Totn Mann, žynius Anglijos
tinių ir panašiai.
Uttit&LUd
tai su šiek tiek pakeista ko- buvo sumanyta statydinti sasocialistas, pinu. Anglijos da
Bet pasirodo, kad ir tokie kuklūs reika mpetencija (teisėmis). Naujai J vus rūmus, buvo sudarytas
lavimai nevykdomi. Šiemet Estijos sostinėj įsteigtas visai Lietuvai Ape- jau ir rūmų statybos projek- Vokiečiui kelis šimtus metų rbininkų unijos. J. A. V. bu
Taline įvyko Pabaltos spaudos santarvės ko- Nacinis Teismas. Vyriausias tas. Statybos projektų Švieti-. vajję Klaipėdos kraštų, Klai- vo nusistRčittsios neįsileisti jo
į šį kraštų, Vėliau bet gi nu
nferencija. Ten vieni kitiems prikalbėjo daug /f rįbunolas. tampa Aukščiausio mo Ministerija patvirtino. Itū p^dos mieste buvo pristatę vosistatymų pakeitė.
ofi’O^in rrrvršr/ii,
io/lnin osa-]jį
o • •• Lietuvos
r • s ... Teismų ir įstatyA__ '
_1
fMTŠfA IX _ __
...
gražių
žodžių. Tolviai
Latviai ir
ir ooloi
estai rtoai
pasižadėjo
mai kaštuos
apie 1,000,000 Ii- f kiškų paminklų.
Sukilėliai.
ve sptuidoj bent nieko Lietuvai priešingo ne mų aiškintoju. Vyriausiojo Tri tų ir bus baigti 1934 metų ru- 1923 metais bekovodami už
PENSIJŲ MOKĖJIMAS
rkSyti muhis opiu Vilniaus klausimu. Bet bunolo Klaipėdos Skyrius tu denį. ltūipai bus trijų aukštų I Klaipėdos laisVę, tuos paminšiais iiiTAiš
konferencijos nutarimus plačiau nepaskelbė rės posėdžiauti Kaune, o visų ir turės 110 metrų ilgUnio. klus, kaip vergijos laikus pri- Į
savo spaudoje. Prasidėjusiose Lietuvos — Klaipėdos krašto teismų dar- Juose bus įrengta apie 20 kla menančias liekanas, nugriovė i Per/šių metų pirmų pusineir a va|Vokietijos prekybos derybose latvių spauda bų prižiūrės Vyriausiojo Ti sių, patalpos laboratorijoms, ir sumetė į Jiangės upę/snki-l'i »
pri ,i st-?'!,Ss tS*0 t,a''° >. Sm»°k, '-ta 2,dltig.r'Ašė ir nepalankiai Lietuvai, pasinau- bunolo Prokuroras (buv. vai-1 pavyzdingos stalių ir kitų a- limui nurimus ir
11 Klaipėdai
Klaipėdai pri
dodkUik vokiečių žinių šaltiniais, nedėjo net stybės gynėjas). Dėl šitų tai matų dirbtuvės, pavyzdinga stilingus, prie Lietuvos, krašte '30^ liti) jJtoitt Ir pašai
Lietuvės ofičiališkus neteisingų žinių atšauki- dalykų liečiančių Klaipėdos mokinėms virtuvė, didelė gi užsilikę vokiečiai tuos pamin pų. Palyginus su tuo pačiu
mtis. Čia yria aiškus spaudos santarvės lau kraštų, ir kilo ermyderis su mnastikos salė ir daug dar ki- klus iš upės išsigriebė ir pa laikotarpiu pereitų įhfetų, šie
žymas. Dėl šitų dalybų Lietuvos Žurnalistų Vokietija. Pradžioj vokiečių tų įstaigų. Šiuose rūmuose lai- sidėjo, kad galimb bus juos met pensijų mokėjimas padi
dėjo maždaug 200,(XX) litų. Iš
Sųjungos Valdyba pasiuntė Latvijos Žurna spauda ėmė smarkiai pulti kinai sutilps ir aukštoji pre- kada nors vėl pastatyti.
mokėjimas padidėjo dėl to,
listų Sųjungai tam tikiu raštų, nurodydama Lietuvą už neva Klaipėdos au- kybos mokykla (komercijos
Vokietijoj
įsiviešpatavus
Iii
kad padidėjo pensijų gaunan
latvių spaudos išsišokimus. Girdėti, spaudos tonomlniu teisių laužymų. Da institutas), kuris pradės veik
tleriui,
sujudo
it
Klaipėdos
čių žmonių skaičius.
santarvės komitetas Latvijoje galįs suirti dėl bar gaunama žinių, kad ir Vo ti nuo ateinančių metų rudens.
vokietininkai.
Jie
pamanė,
kad
tarpusaviu nesutarimų. Galimas dalykas, kad kietijos valdžia ruošias į šitų
Tsb.Pensijų ir pašalpų fohdas
atėjo laikas pažiūrėti, ar tų
suirs ir visa Pabaltės spaudos santrvė, kuri dulykų įsimaišyti. Vokiečiai
per tį patį laikų pajamų tu
prieš porų metų taip iškilmingai buvo pasira- yengia tam tikrų skundų (me- LIETUVOS GŽfeŠAS MAŽAI vokiškų paminklų negalima rėjo 2,700,000 litų. Fondo lė
bus jau tik pastatyti. Šį klau
dar Išnaudojamas
syta ir gražiais vieni kitiems linkėjimais pa-.morialų) prieš Lietuvą, kurį
šos tuo tarpu siekia 24,700,0(X)
sinių
jie
iškėlė
krašto
Direk

lydėta.
įteiks Klaipėdos konvencijų
litų.
$ į
torijoj. Direktorija pasvarstė
Lietuvoje
nėra
nė
aukso,
nė
(sutartį) pasirašiusioms vals
pensijos yra duodamos iš
DIDELIS LATVIJOS LIET. VEIKĖJAS tybėms (Anglijai, Prancūzijai, sidabro nė kitų metalų, tačiau ir nieko nenutarė ir perdavė buvusiems tam iikrų luikų va
Lhtvijds lietuviai rugsėjo 24 d. iškilmių- j»Pohi.i»i ir Italijai). Spėja- yra mineralinių turtų, kurių visą reikalą miesto magistrą lstybes tarnyboje, nukentėjuzmionns. Į . - ,
’l i . .
užima gipsas.
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priklausomybės,
pasižymėjuKaziliiiero Jasėao dvejopas sukaktuves; 4ojifePręS‘i J**’*"08 TSr#*au‘iatsisakė,
pažymėdamas,
.p ^sidarbavusiems pe.
lilt. litferattiros — tudiire.-»0felos dr 30
Teisingumo Teismui Ha- Lietuvos dalyje, netoli Biržų
miesto. Jų iš žemės kyšanti
?ra Pelinio pobūdžio, tuvių tautai Žrtio’nėnis. Tsb
praleistų Mintaujoje ganytojaujant’ dirbant *8»j (Indijoj). Tai būtų jau
dalis
apima
15
hektarų,
tačiau,^
110
^ūdu
vokiškų paminklų
pedagogo ir tautiškai — visuomeniškų darbų. antra Lietuvos byla su Vokie žeme pridengti sluoksniai nu- atstatymo klausimų nagrinės
KIBK ¥RA LIETUVOJE
Tarptautiniam Teisme. Pe
Klotis. K. Jasėnas yra gimęs 1867 m. Ry tija
OTVUŽJŲ
mai vienų bylų tame Teisme! sitęsia į viaas puses 4x1 kėlė- vel Dįrek^n:'a ir k* P«sakys,
tų iuieiuvoje.
Lietuvoje. Gimnazijos mokslus išėjo toj , .
’
L ,
•
. dar nėr* žininv
!iačloj Mintaujoj, kur nuo 1903 n,t. sumaniai lL,ataVa »arb'n«ai lai"’^'
*« k‘lo'"ctni- ^°lisal yrU
"
Centralinis statistikos biuras
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sluogsnių
storumas,
nėra
į
Vokietinihkų
intencijos,
kad
neseniai
surihko žibias, kiek
dirba vietos klebono ir visuomenininko ne.jt,lva bu\o įskųsta irg#
lengvų darbų. Nors be vikaro, bet pats vieautonomijos laužy dar žinios, tačiau tenka ma- šį dalykų iškėtus^ yra aiškios yra Lietuvoje gyvulių ir pauparodyti kad jie veikia, kad j kačių, tomis žiniomis, šiemet
nas atlieka nemažos imtapijos klebono dara fftibbpiatoriUa P/M0" nyįi, kad jie bėra ploni.-Žinovų nūomone, gipso ištekliai y- jieriM vokišktmias rūpi, o kas yra Lietuvoje arklių 586,670,
bų, uoliai dalyvauja Latvijos lietuvių organi- rkys paleido garsiųjų Boeteneam.
. i
i
-i
-zaci.ii.me veikime ir dar randa laiko plunksir ji pat(» Faaa
(svarbiausiu, užgauti lietuvius, raguočių 1.314j)?0, avių 1,321,.... —v’
' ’
J *
tuojant, užtektų ilgų laikų ne į kurie apie vokiškų paminklų 600, kiaulių 1,305,800, vištų
noš darbui. Mons. K Ja3ėad“Vi»uotiaeMc.i1"“;,‘ric5;Ain'.i); I,uvo s^lt«slik vidaus reikalams, bet ga- atstatymų nė negalvoja. Tenka 2,949/900, žųsų 985,500. Šias
• - "T ir
bo Istorija” yra vienas gražiausių j» litera- į?ada 'ok^lar daug trUkšmo
Į buvo pakelę, bet teisingumas Įima būtų dargi gerus kiekius čia pastebėti, kad vokietinin- žinias sulyginus su kitų metų
tūrinių darbų.
xx
j buvo
pripuzĮntas Lietuvai. ir eksportuoti.
kai nors ir kažin kų darytų, žiniomis, gautam kad arklių
Nenuostabu, kad už tokį uolubių kun.
Taip,
beabejtą
atsitiks Ir šį
atstatyti
vokiškų paminklų nė skaičius mažai keičiasi. Ra
šis gamtos turtas bet gi nė
K. 'Jasėnui*jo 40 metų kunigavimo proga Sv.
Tiktai/; žinoma, tokios ra dar tinkamai išnaudoja- pajėgs. Lietuviškame, kad ir guočių galvijų skaičius kas
Tėvas suteikė mčnsinjoro titulų —- už nuopel 4kartų.
,4 » *
.* • . ■ -k •'* g/-"' J
•
nus Bažnyčiai, Lietuvos respublikos Prezide bylds negerbia Liėtuvbs-Vokie mos. Gipso pramonė Lietuvoje į suvokietintame krašte pamin met didėja. Taip pat truputį
tijos santykius.
■' f»b.- nėra -dar išsivysčiusi. Tiesa, klams kurie primintų vokiš didėjR ir avių skaičius. Kitų
ntas jį apdovanojo Gedimino ordehu — už
.
____ veikia Kaune ir Panevėžy po- kų kumštį, vietos būti negali gyvulių ir paukščių skaičius
.iii*
nuopelnus lietuvybei it Lietuvos kultūrai, o
T»b, yto nepastovus — viehkis me
paminklui j ra fabrikėlių, kuriuose gipsas
Latvijos resp. Prezidentas apdovanojo “Tri Dariaus-GirŪrtb
tais padidėja,'kitais sumažėi
jų Žvaigždžių” ordehu — už nuopelnus Lat vlešd rinkliaVa — ateinantį lyra malamas, tačiau jie tokie
Tsb.'
mažyčiai, kad didesnės reikš- PLATINKITE “DRAUGĄ” ja.
šeštadieuį spalių 28 d.
vijai.
1

feus

iq c

T *■■■

HT /t u. ■

VytadUs feptys
MRBMB ŠTAI TAVO PftHĖŽAS

valstybė šioms šeimoms privalo padėti,
jas šelpti. “Tėvų teisės savyje yra nepa
naikinamos ir nei valstybė negali jų pasisavihti, nes tos teisės, kaip ir žmonių
Bedievybė neša darbihinklUttM sldtfttų
gyvybė eina iš vieno šaltinio”, rašo Leo
nas XIlt Iš čia išplaukia, kaU vaikus
K
(TęsiriyM)
auklėti, jitoS mokyti yra tėvų teisė ir pa
Kovai su tikėjimu socialistai ir visi
reiga, todėl tėvai guli reikalaut i, u val
peilis pritŪriuntifeji įvairiais būdais sten
stybė Įirivalo įsteigti tokias mokyklas ir
giasi panai kinti katalikiškus mokyklas,
duoti takių mokytojų, kokių tėvai nori.
giinhatijrts. Jie Miko: “Svarbiausias mūsų
Socialistai priešingi bažnytinėms
: felykas, kad mes jMiliuosttotumėm nuo tijungtuvėms
į-'kyiais jiiur
mokyklų; tuokart munig nereikės
Socialistai yra priešingi moterystės
-^buvoti su :Bažnyčia; neg kas turi inokykabus ŪVeitis. Mbkykla tari būti su- sakramentui. Jie vięton bažnytinės mote
ftoftll izdota kovoll prieš Bažnyčių, moky- rystės stengiasi įvesti civilinę moterystę,
L «b>i p'rit'š kunigus”. Vaikui, auklėjami kar vieton kunigų, valstybės valdininkai
k bedieviškose mokyklose neša šeimai, vals- suthoks juiinavedžius. Norint soeialistišl Jybe» ir žiimnijui ne palairtių, bet prapul* kai vesti arba ištekėti, pakanka tik įsi
j/tj. Ule lieka nedėkingi savo tėvams, jų registruoti pas valdininkų. Kaip lehgvh
genulių pikltmydoja, pagaiiuu net išsiža- J susituokti- ti/ip pat lengva ir išsiskirti.
sovo tėvų. V{Mitingut tą subedięvėju- įteikia pranešti vuldinihkui kad skiriesi
Uuįų vaikų rii-dekiugunią atjaučia neturtin- if baigta.
Bolšt'vikų Kurijoj 1927 įlietais, pu
}|| tėvai, darbininkui. Valstybės Valdžia
^teturi teisės kietis į vidujinį šeimos gy- skelbus naujų moterystės įstatymų, p<v
7<ėteinų. Kuomet gi šeima kenčia skurdų pirmuosius 5 mėnesius buvo įregistruota
Ė \ H >«ti ^ndtegAH ii > iiaitL tik tausot civilinių moterysčių 9000 ir tuo pačia me

tu persiskyrė 70D0.!Kai kurie susijungę
tepagyveno šešias, tris, vienų dienų. Išsiskyrusiems nėra jokių kliūčių vėl vesti
arba tekėti. Tokia valstybė tegali būti Va
dinamu, viešos paleistuvystes lizdu. To
kia moterystė Uet ir palys bolševikai yra
nepatenkinti. Bolševike Fassinkova sako:
“Reikia tvarkos; vyrui ir moterys visai
nustojo nuovokos ir pasidarė per laisvi.
Aš manau, kad reikia sutvarkyti abiejų
lyčių laisvę. Kai kas vyrų turi 20 moterų.
Su viena gyvena jis vienų savaitę, su ki
ta kitų; tai neleistini shittykiar ...
4‘Moterystė yrą tmOrilų gyvybės ir
mirties šaltinis. Lengvas žmonių sdsituo-kiuias, ypao laisvas perskyrimas, veda
tuutas į savęs nnsižudyrtlų. Civilinė mote
rystė tai vėžio ligta kuri suėda, kad ir
stipriausių kimų. Hu šeimos; sugriuvimu
surištas puolimas visuomenės dorovėp,'tvi
rčiausiu pagrindo, kuriuo remiasi žmoni
jos ateitis” sako vfsk.- K.-Paltarokas.

katalikų Bažnyčia nepripažįsta: kės gy- į
vena tokioje moterystėje, sunkiai nuside
da. Katalikų Bažnyčios akimis žiūrint, jis
gyvena vis tiek, kaip ir be jokios mote
rystės — paleistuvystėje. Toks žmogus
negali priimti šv. Sakramentų, eiti išpa
žinties ir jei įnirtų 'nesttsitaikęs stt Baž
nyčia, nebus katalikiškai pal&idotas.
Civilines jungtuvės ypatingai dadg
vargo sudaro darbininkams, nės be tikėji
mo ir doros moterys prisigerina prie vy
rų, juos naudoja, išleidžia jų prakaitu
uždirbtus pinigus, o vėliau pameta juos.
Dažnai ir vyrai piktnaudoja moteris, gi
varge ir sktirdė jas pameta. Tokiu būda
darbihinkfc>;, vietoj taalohaus, jaukaus šei
mos židinio, kur po sunkaus darbo turėtų
rasti paguodos ir užuojautos, randa na
muose irtfepykantų, mapasitenkinunų, koliojiiuus, tikrų ^pragarų.
. .\
Soeiaiūnnfe priešingas nuosavybei

MarkSb ir kitų socialistų vadu,
Katalikas jungtuves privalo atlikti socializmui įvykus, yisos garbinimo prie
bažnyčiųje prie kunigo ir dviej> lifaliuiii- monės, kaip antai: žemė, darbo įrankiai,
kų. Civilinių ar kitų kokių jungtuvių, kaip i fabrikai, geležinkeliai, mašinos, kasyklos,
liūtėm^ pravoelairų ir kito šventiko duoto Į žalioji medžiaga ir kitos pereisiančios į
Anot

socialistų visuomenės rankas. Tuo būdu,
socialistų Valstybėj nė vienas žmogus ne
turės nė sklyjielio lėmęs. Visa zertiė bus
socialistų vistiOhiehės. Tada betik proleta
rai neliks savininkais, bet ir savininkai
liks proletarais ir buskurdetiaiš.
/Bus daugiau).

NAKTIES NAGUOSE

Pasaulyje du milijonai
žmonių aklų, aklų žrndntųi
Nežlhotni varsų jiems tonai,
jiems nėtA laimės splhduBųt.
lt jie jauni, ir jie svajoju,
ir jų vaiaduotė, • jų širdis!..
Bet kelių jfetl* žiauriai pastoja
Visuotina-naktis 1..

fchiogau if bridi, lt galvijai
ato kuo kaimynas gyvritlfl
Ar ties tritgėdija sustojai f
Ar jiems švinsvis nors kiek nėši!..
Ar. Vitkttšld*

Trečiadienis, spalių 25, 1933
Viena gera moterėlė, Dcks-.gija ėjo “in corpore” prie Šv. darbuotis. Nepamirškite parenienė, gražiai pasidarbavo. Po' Komunijos ir tų pačių dienų mti drftugijofc vakarienę. Taip
Misijų daug aukų surinko šv.'buvo užprašytos šv. Mišios! pat kviečiamos visos mergiMišioms. Spalių 8 d. atlaikyta'gyvųjų narių intencija, o tre-'nos ir moterys įsirašyti. Bus
sudėtinės Mišios šv. Tėvo in- čiadienį už mirusias nares.
gera proga. Juo daugiau bus
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
tencija už atsivertimų nusidč-----------.«
narių, tuo daugiau nuveiks
kurios
kasdien
eina
į
bažny

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.
jėlių. Spali,, 14 d. atlaikyta ojrdėjau> kad spaiių 29 ,Ue- gerų darbų.
čių ir prie šv. Komunijos, o prie šv. Teresėlės, Mažosios'
.
.r . ' kakti av
nespėjusio, išeiti iš bažnyčios Gęlelėa tai
t uS atsiverti- —
p
noten. įmuLibauskų , dukrelė Elenutė
PO MISIJŲ
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Lošė-[užgauta.
Buvo nugabenta į
aiškino susirinkimo tikslų ir Misijas laimingai praleidom. t
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Dienraštis “Draugas” Wis- pats pradėjo kalbėti. Po plr-SDiavas žino, ar sulauksim ki- katalikai bHo eit i
jai bus iš Chiėago, III. Vaka- ĮMethodist ligoninę. Dabar jau
“*“’ k**’
va,kalu,. Klebonas pracensino lietuviams užleidžia mos ivo kalbos, pakvietė J. ty toki,. Labai gaila, kad Mi-1™
as n.nu^on i™,! ,uzv Tu;*;;,,
" kad fnaukota
*
•.
ras, sako, bus toks, kokio dar
Ai
maniau. kad po Misų,..
^ptynioma
na?,namie.
sveiktL Linkime jai greit pa
viąpos dienos numerį, kad ja Trakšelį, kuris keliais žodžiais
laikas greit prabėgo. Se- pasitaisys.
įšv. Mišioms. Dar- ne viskas,1 res, kurios 15 metų išbuvę
me tilptų visos mūsų koloni gerb. kleb. patrijotizmų prily- Itmadienį buvo paskutinė Mijų žinutės.
gino prie prof. Biržiškos, Vi- 8Uų diena. Daugelis žmonių i Duok Dieve misijonieriui žmonės dar vis aukoja. Mote-''draugijoj, tų pa^ dįenų bus Spalių 15 d. klebonas J. MaKaip malonu būna, kai pa Iniui Vaduoti Sųjungos pirm. pasinaudojo Dievo malonėmis^ sveikatos. Jis daug gero pa-1 rų Sų-gos kp. užsiprašė 8V-, užprašytos šv. Mišios už a.'a. rtis suteikė šv. Krikšto sakraimi “Draugų” ir matai Wis- Po to, pakviestas vargoninin- ir labai daug žmonių ėjo prie ^ar®- Daug nusidėjėlių ateive-Rišiąs, taip pat ftų. Panos Ma kun Rūsį, kuris įsteigė tų dr- mentų Kamžų sūneliui. Duoconsino lietuvių katalikų vei kas J. Kailiukaitis, kuris taip Dievo stalo. Pamokslai buvo Įr^® P1”*® Dievo i* vienų kndi-.rijos Rožančiaus draugija mi-'giją. Draugija yęa daug gero į ta vardas ’Roųald. Krikšto tėkimų. Bet, orui atvėsus, daug pat karštai kalbėjo, kad Vii- gražūs. Man ypač patiko vie-| kelį .20 mėnesių pakrikštijo, rusių intencija. Spalių 1 d. Šv.1 padarius bažnyčiai ir seseri- vais buvo Radžius ir Barkevisavaičių praėjo be Wis. žinu-lnius turį būt mūsų, nes jis'nas pamokslas apie moteris, Kuo ilgiausio jam amžiaus.
Panos Marijos Rožančiaus dr-'ms. Duok Dieve jai ir toliau čiūtė.
Rep.

GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS

GARY, INDIANA

KENOSHA, WIS,

ypač iš mūsų kolonijos, mūsų buvo ir tikrai bus. Tik , --------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- —:---------------------------------------------- i------^^Bbaičių Juzei” išvažiavus' reikia visiems lietuviams pa|Wlldiškų darbų, žinučių ne- siryžimo ir tos brangios viebėra. Rodos, kad visi būtų iš- nybės. Karštai ragino užsisavažiavę. Bet taip nėra. “Ž. J.”,kyti “Mūsų Vilnių”. Per laikišvažiavus, nuveikta gražių da1 raštj daug padėsime Vilniaus
rbų, ypač parėjus čionai klebo Vadavimo Sąjungai.
nauti gerb. kun. M. Urbona A. Lauraitis savo kalboj ap
vičiui, M. I. C.
gailestavo brolių vilniečių va
Klausimas, kur dingo kiti rgus ir pareiškė, kad mes bekorespondentai
Berželis ,f gįrėpindami Vilnium neužmir
“ Vargšas”. Pastarasis, gal,J štume ir mūsų jaunimų supa
paseno, ranka dreba, bet kur žindinti su brangia mūsų šven
kiti, jauni, kurie sugeba se-' tove.
nūs kritikuoti, bet savo gerų
\nt galo, gerb. klebonas ka
darbi} neparodo. Žinoma, yra}
apie mūsų amerikiečių
dajis jaunų, kurie gražiai vei jaunimų ir Vilniaus lietuvių
kia ir su seniais.
jaunimų, ypač lankantį moky
klas.
ŽINUTĖS
Susirinkimas baigtas Lietu
vos himnu.
X Gerb. kun. Urbonavičiui
X Spalių 29 d., 7:30 vai.
parvažiavus čia, gal, tik atos i akare parapijos choras rengia
togoms, žmonės pradėjo džiau gražų koncertų. Pelnas eis pu
gtis. Bet svečias greit paste siau su parapija. Įžanga visai
bėjo daug mūsų parapijoj trū maža.
'
J. Trakietis
kumų ir tuoj pradėjo galvo
ti, kaip tuos trūkumus praša
linus. Sunkūs laikai, lėšos di
delės, bet jis nenuleidžia ran
kų. Suradęs būrelį geros va
lios parapijonų, su jais atliko
tokį darbų, kad stebisi visi Kristaus Patarimų Ke
Kenosha lietuviai, o katalikai
liais
$1.01
daugiausiai. Dabar eina kal Perkant visas kartu $4.0..
bos, kad gerb. klebonas ir vi Sielos Takai Tobulybėn 1.00
si .tie, kurie su pasišventimu Misijonieriaus Užra
dirbo net per 4 mėnesius .ir
šai (Brolių Marijonų
dar dirba be atlyginimo, tu
Vertimas)
$l.2b
rėtų būti tinkamai pagerbti. Šias knygas galite
ganti
Ištikrųjų, jie bus pagerbti ir Trumpa Apologetika
.65c Į
jų tie darbai bus tinkamai į- XXIX Tarptautinis Eu
vertinti. Vėliau bus pažymėta, charistinis Kongresas
$1.0C
kokius jie darbus atliko.
Katalikų Tikyba I toX Seniau čionai buvo labai niag .......................... t
,85v
^-^ig veikiantis Seserų Pran-i Jėtns Kristus II to^^^pccių rėmėjų būrelis, kuris, Tna8 $2.00 (sn kietais apgeros valios žmonių pagąl-įtaį8ai8 $2.50)
ha, daug jų vienuolynui pa- Šventoji Dvasia ITT togelbėjo.
mas •••*•••
..............................
$1.25
mas
•••••••*•
Užėjus sunkiems
laikams,
Kreipkitės į

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS
KNYGAS

i

i

veikimas buvo nutrauktas. Da “Draugo” Knygyne,
bar ir vėl atgijo. Nors sunkūs
DRAUGIAS PUB
laikai, bet skyrius, kuris su-

Naujas

CO.,
2334 So. Oakley Avė.

dviem paveikslais Dariaus ir Girėno atminčiai rekordas. Labai gražiai skamba, ir yra gražus pmatyti. Galima gauti JOS.
F. BUDRIKO krautuvėj, 3417 So. Halsted^St. KAINA 75c.
•
'

'sideda iš 28 narių, juda: re-

rnia seseris, padeda parapijai
ir remia visus klebono suma

nymus. Garbė visiems

geros

valios žmonėms, kurie padeda

MtMtST KILLGft

yeikti kilnius darbus.

Štai, spalių 14 d. buvo su

rengta bunco ir kortų žaidi

mas pas Šlekius; puikiai pa

vyko. Rengėjais buvo, ir daug
dirbo, E. Slekienė, jai gelbė
jo ir dovanų davė: X. Valrenė,

M. Stankienė, J. Venckienė;
darbu prisidėjo J. Trakšelis.

Klebonas ir seserys

orai OFFICE

visiems

ačiuoja.

X Spalių 9 d. Vilniau® ge
dulo diena buvo paminėta spa
lių 15 d.

Po pietinių pamaldų į sve-

HOW
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KM PflA^t P’ Č P ADA P ;ktiri praėjusių vusurų automo- Dariui-Oirėnui. Atsilyginkime
Jo krautuvė randasi 2300 $,
10 Ri iTlAvi Ii Oi rMImi) kįjio
buvo smarkiau dalyvaudami rinkliavoje Asfct.
Otkley Avė.
spnlįjų 28 d.
Pranas Sunitui* Amerikoje
priežiūra jau visiškai pasvei
pirmyn prie blngo žaidimo. kyyeu* Juu 24 metai
Tavo prisidėjimas prie rinko.
_/
Bet Akademijos Rėmėjos ne-’ - Savo biznį veda jutt 10 me- >
kliavos šeši. spalių 28 d. —
Spalių 14 d. J. ir O. Gerdmano pasiduoti; "jos dar stovi tų, visų laikų H ėst Sidėje.
vainių sūnus susituokė su Til-i
*"
-.ipaslutys Dariui-Girėnui gražų
lie
Vau
Gura,
Sv.
Cyraliaud
/»*«
w»
l»
>j
.
Tylomis
veikti,
o
paskui
pa

i pirmoj vietoj. Kitų draugijų! p Sįminas yra tikras susira reikalinga, kad užtikrinįl
t atstovai rengiasi pradėti dar- platę.s lietuvis,
neatsisakęs rodyti kns nuveikta, lai Ne i bažnyčioje. Pp. Gerdvainiui iš
pasisekimų,
Dariaus-Girėno pa
v
---------i bų bazure ir dovanų atsiųsti,r ^ados ar tai bažnytinio, ar kulto Prasidėjimo Panelės 6v. kėlė vestuvių pokyli savo na- ... . . ..
,
,
,.
)O
.,
...
,
,,
v
mulkiui,
rinkliavos
seet. spa
mergaičių
sodalieijos
obalsis.
X Šiandie vakare parapijos Į Biznierių ir pavienių šunynų1
liūtinio darbo.
J.P.O.;
rnuose (4428 So. Campbell St.) .
’
; *»
lių 28 d.
salėj vėl bus ūžimas, kaip bi- ■ prisiųstos dovanos bazaro da- V
Dabar sudalieija uzsieniiu: Vestuvių pokyly dulyvavo žyėių avily. Mut trečiadienis, ba- ’ rbininkąms davė daug ūpo pa-Į
(veikalais, kuriuos statys sce- imtinų svečių tarpe jų kun.
PADEK.GN*
Tautiete!
škoto nga-as
zaro vakaras. Kviečiami vis? sidąrbuuti. Biznierių Šturmų1
----------noje lapkričio 12 d., parapijos
Valančius ir kun. J. Jone■ W 'I* 1
NERVUS IR
arti ir_ toliau
pa- ,Į Spalių 14 d. Šv. Kazimieroj naudai. Vienas veikulas bus ^s.
—. . gyvenantieji
_ „pa- dovana bazarui davė
.. gryno
•
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT
rapijonai atsilankyti. Žaidimų, Juo pnrap. $20.00; Kavarsku kapuose palaidota jauna dūk- pritaikintas jaunimui — angli-j -Jaunavedžiai apsigyveno Mn
NAUJ4 SVEIKATĄ
visokių progų savo laimei iš-j'— $40-00; Jasnauskų — $10;
19 ,netų a. a. Agota Pu- škai, o kitas lietuviškai. Abu Tųuette'Parke. Geriausios kloNVOA-TONĖ sustiprina nervus, putaljM> apetitą, etini ui iuoJa prie norniabandyti daug, o bingo visus mėsininko J. Miknio, 2125 W. fcytę. Nuliūdimo valandoj šir-ibus vaidinami tų patį vakarų. tjes ttanjttme gyveninę,
Itėko veikimo
virėklntmo orgunya,
iLtiikruta ramų miegą ir pataiso avylioja, visus patenkina.
j 24 St $5.00. Šiemet sueina 10 jįng^ padėkų reiškiame už at-'Abu veikalai lengvai supran-1
Dalyvavus
bclną sveikatą.
X Spaliu 22 d. bazaras da-!1Ue^ 8ulca^“8 kaiP Miknis Sfi*! laikymų šv. Mišių bažnyčioje tumi, taigi atsilanką pamaty
Nl'OA-TONE jau yra vartojamus
pęr 45 metus,
tą iaikotarpj jis
to gražaus pelno. Į bazarg at- km>“*»'.ved“ b““i- N°re d‘uS kun. A. Jeekevtfiui ir palydė- ]si»# dar ieMtų čia dalyk,,
Šv. Kryžiaus' ligoninėj Ra
(rodė esąs labai pagelbūtgas silp
silankė daug bisnLių ir visi n"ke”«*>' ™> v«gU.«, • bet jimų
1ima į. kapus.
UaDus. Taipgi
Tairari a8ko1u
.
,
nų tas tr UguiULvm* vyrams irj
aftkojufinrfaliętė kąuskienei buvo padaryta Dr.
tertms. Nepraleiskite ne’
Nl'UA-TOfcE. Fanuduoda xU
gerus
parengimus
visados
re
•
sieuia
Jsv.
Mišias
vietoj
gėlių
_
______
•
tMeCradie
sunki
operacija.
Liof
MB
«d
««MB.
sttnyčtesc.
(Jaukite
tikrą
pasižymėjo. Dr. J. Kavarskas
ima
gausiomis dovanomis. įįeūnyųtOHSts Bvibų ir Gudleikių
TONE. pę» Joks lutas vaist^^n- »
rl
,
.
•
,
**
.
Igonė
dabar
vra
namie,
2536
atneš tokių pasekmių.
prie visų būdų visiems prida
«nd
Sveikina visus savo kostume- ir kitiems.»Ačiū kleb. už gra-1 Hv. Jereses draugija rengia W. 45tli St. J Ginkim greitai
■» HJE'g ti-UO
... .................. ■
l<
vė drųsos.
rius. Visus žada parap. bazare žų pamokslų pasakytų bažny- Mialioween” šokių vakarų pa pasveikti.
Rep
“DABAR
York. N. Y.
Kadmy H Čo.. lac..
naudai,
sekmadienį,
Sųjungietės labai pasivarė pavaišinti.
čioj, graboriams IjaeliaviČiams . a^°
4AUČIUO8I
X Brolis Vladus gavo laiž-iuž mandagų, pųlarnavimų, vi- spa n-1 /
’
,'a’ va aie’
RUNA
kelį nuo kun. L. Draugelio.?'slė*ns gėlių aukotojams, grab- TaiaPD°b svetjineje.
Sveikina visus brolius ir pa- J nėšiams, giminėms, kaimyną-j ,F. Burbienė, komisijos pirGYVUMO”
GydoBMM Navju
Irnaat Lydia E. Pinkham ’s
žįslamus. Rašo, kad spalių uis lydėjusiems į kapus, baž- mininkė jau išdalino tikietus
Be operacijos, be Javlrkfttimų. ne
Vęgetable Compound
pradžioj atvyko į Romų ir ap nyčios tarnams ir visiems ta-'(narėms, o tos jau baigia pla |
priversto pollalo. Oydentla galėsi
Taip šimtai moterų sakų. Jis stin
dirbti po senovei, nebent jau dabar
ta aervap... dunda nerąsnl apeti
sigyveno adresu Roma, Via riusiems suraminimo žodelį. ti»ti netik po Marquette Par- J
priverstas gulėti. Tara vaistai yni tą... geriau mlrgi... atleidžiu galvos
,
kų,
bet
ir
po
kitas
kolonijas.
Etnėrald
OU.
Gydo
greit,
mažina
tl
Gorsica 3, Jtalia. Taipgi pra Dėkingi liekam visiems:
A . . .
u-n.. .hm
'i-*■ <
birbto# MurMKMNmva..
< ’
..f. . ...
;
Žymi veikėja, Augeli i ja Stra nlmą Ir gėlimą. Nurodymai prie vato smikbjslos dienps pakęnaaapos.
į
įžanga
tiktai
Joc.
Grieš
geJ
neša, kad J. K. vyskupas BūKi:
Kasauaieras, Uršulė ir visa ra orkestrą. Tikimos sušilau-izdien(>’ 12030 So- lialsted St. pmi^ane'e,bėa aptieklnlnk“
čys išvažiavo į Amerikų, taip
gi, kad buvo aplankęs ir dzū- j^i^yAA Pūkių, >*27 W. 24 8$. kti įkaiti ingos publikos. Alfa
kų karalijos Alytų ir Br. VIa- Į
- /~ ~1- ----- ------- ---------------- -------

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK

C H ICAGOJE

KAS m AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
W£STSUJE

BRIGflTON PARK ‘

Btp.

GARSJMKINTES
“DRAUGE”

Wl»i Tker O*i
ouob

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
VVEST PULLMAN

Perkate

Tai žiūrč.!at į
proifate ‘lo “
“v0
Cibul#Jie jiaiodo kodėl
kl<> kaWVbldo *»vas rnitikras
jrė 1^32 iii., lapkričio 6 d., RaBAYRR ARFIRIN
idziūnų kaime. Metinės br. Via
yra skaitomas G^taaįuM ir do užprašytos Mišios šv. už
Saugus FalenRviniaaas nuo a. a. tėvų bus laikomos Auš
Skausmo

DUOKITE VISUS SPAUDOS

DARBUS “DRAUGUI”

ros Vartų bažnyčioj pirmadie
nį, lapkričio 6 d. Visi pažįstaTikras SAywr Aspiria
'mieji kviečiami atsilankyti ir
TablsUs pradeda išsiskirstyti pasimelsti.
veikti
I X Vakarykščiam “Draugo”
inum. Garbės Surašė rinkikių
Pak-LikUc
UajA'r
Išgirto TaMetą i tarpe teko pastebėti labai ma
ža moterų ir augesnių* mer
gaičių. Jjaiigiausia jaunos me^rgaitės..Kitose kolonijose riakikemis daugiausiai užsirašo
'moterys ir augesnės niergaif tės. Jei kas manytų, kad pas
f mus nėra moterų ir augesnių
! mergaičių labai klystų. Tik
lld kol pliekto
pas mus kaž kodėl stoka to
dugną stiklo Jis
jau skirstosi ,
pasišventimo. Vien parapijos

t

"

ALEKGANDRA
KAZMSKAS

Mirė spalių 21 d., 1933 nv.
5:15 vai. rytu. sulaukęs 60 mė
tų amžiaus. Kilo Iš Panevėžio
apskričio, Kovarskių miestelio.

A.neriboję išgyveno 30 metų.

Palikę
dideltuJMc nitltūiluBe
sūnų Joną.
Kilnan pašarvotos 6731 So.
Arteelan Avė. Javidotuvės i vyks
šeštadlenj, spalių 28 d-. Iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėta, t
Gtiulino Panelės" itv. p. M. pa
rapijos bažnyčią, kurioje jvyks
gedulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtus j šv. Kaaa'mleče kupinos.
A'uoŪrdžial
kviestame \ isus
gimines, draugus-ges Ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdęs lieka
Laidotuvėms patarnauja
bortus J. J. Bagdonas,
fonas ttHPubllc 8100.

Mirė»snaUų 23 d.. 1933. nu.
12 vuhldseną, sulaukęs*-20 me
tų amžiaus. Ginies Chi'cagoje.
Pallk'o
dideliame nubudime
tėvą Juozapą, dirt seseris Ade
lę ir Auna PetroSienę, Svogorj
.Stanislovą, tetas Gutlullenę ir
Oną Kliinnuski'enę.
dėdes J.
Baltut) į tr K. Marozą, krikšto
motiną^ Marijoną TamkovlCiene
ir dau» giminiu.
Kūnus pašarvotas 4112 So.
Uapleaood Avc. Jaiidoiuvės
vyks--p<Tnyvloj, spalių Ž7 d., iš
namų 8:80 vaL bus atlydėtas
j Nekalto Prasidėjimo1' Sv. P.
M. pa,-o.plJos bažnyčią., kurio
je įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. Po‘pamaldų
bus nulydėtas į šv. Kazimiero
kapines.
Nuoši’rd^iai kviečiame visus
gimines; draugus-ges Ir pažys
tam su-,nas dalyvauti šiose laidotuvė-ee.

Kųllūdg: Tėvas Sesers. AvoVMmi BMės Ir "

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

Tikietus, Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Taę W. S. U)zo4er\s $r werginos, ’MfliMdkykilc taip, kaip

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 4/>
Draugijoms Blankas,
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

_________

Taigi. Baycr Aspirln Tableta* pni-:
dedu “griebti" net smarkiausi gaivos
akaudėji'mą arini nourltto kelio* mi
nutes po ėmimo.

MŪSŲ BIZNIERIAI

Paprastai
"Turėklte Mtą mintyje kada enele
skuusnie. BAYKH utneža ha greitą , ... • •» .
jiaiengvinimą^ kur) Jus norite.
Ir tllVitti irt ]ll

Ir Kitokius Spaudos Darbus

sakoma, kati m-

A.

:

IgimilIlO nplll blZT- posajdo negalim.!
taikyti Jurgiui Nevidoraskiui.

užtikrinti kad gaunate (irattą pažui-: i:
pą tr Saugumą tfero Bayer dalyk*. j'7bS

t,-,:

:» niBZ-: nripš lie
>» I!IMZ«1 prieš de

New 50X Size

Bene vienas iš populariau-iii biznierių We«t Sidėje yra

I Jt-s* »»«t -j

A.

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

JUOZAPAS ŠARKAUBKAS

šimt nictgt. Bet savo sttmunnuio dėka šiandien jis yra sa
vininku vieno#' iŠ didžiausių
VV'est Gidėj Metropolitan Ha! rdware and Eleotrie Store.
Savo krautuvėje p. J. NeviIdoinškis užlaiko maliavų, eleĮ ktros įvairiausius gani iru iru ir |
LYDIA E. PINKHAM’S Įalielnui įvairiun nuinų reikme- '
' .
4
TABLETS FOR WOMEN įlįs.
Krautuvės adresas <— 2215 Į
Thcy relieve and prevent
W.
Ceimuk Koad.
J.P.G
■
perwxlic pairi an<1 astoeuted
disordert. No nareotu.* Nirt
just * pain kjtter būt a m<xl«ra
inedictnc wbtcfa aus upon the
d.AUSG of your troublc. Pcrdatrnt a*c brings pertnaoeat

-

<!

SPAUSDINAME:

progos.

,

ATLIEKAME

Laidotuvėm* patarnauja grabortu* 9. J. Bagdonaa Telefo
ną* KEPubllc 8106.

l atėmyklt,) Aud lUyor, Auptrln Ta- j.:* „ knlnniio«i
Kibtiti
Meta* pradeda IŠHlHki’ratyU por drljbUO! KOlOiUJOS.
Jkltaip gi (1U
sekundas
pullethno
jūsų pilvepotaip
kaip Ir drėgnumo
viriui nuro- Į
mŪ^ų kolonijai,
dytain stikle.

*»

i

;

o kur dar jaunamečių choras
pasidaro jūsų vidi
ir sodaJicija? VVest Bide teriGREITESNIS PALENGVI torija didelė ir su A0-60 rin
NIMAS DABAR NUO
kikių, dargi jaunų mergaičių,
SKAUSMO
mes liekamai neišnaudosime

Viršuje paveikslai \ripurodo aiškiu
bildu prlešast) kain TIKKAS BAKER
AHL'IHIN' yra skaitomas Greičiausiu,
Saugiu Palengvinimu (lar žinomu dėl
skausmų.
x
______

>

JUOZAPAS MAROZAS

chore turime apie 30 merginų,

Kas pasidaro
šiuose stikluose

VARIGOSE VE1NS
Būdo

!

Mirė spalių 23 Į, 1933 m., 7 vai. vakare, sulaukęs
apie 44 unitų ajnžiutig. Kilo iš Kauįo rėdybos, Telšių
afiskr^ Mungės pnrap., Staaėtių lūžinio. Aitfcrikoje
išgyveno apie 23 metus.
Patiko dideliame nutimUme du puabrobus, Adomų
•ir Juozapų Valauskus Ir jų šetmyiMus- krikšto sūnų
Adomų Valauskų, dittugus-es, jiažįstainus-nias ir gi-'
minės.
•_
.
.
Kūnas pašarvotas La<4iawiczių kojilyčioje, 1439 So.
49tli C’ourt, Cicero, Iti. Ijaidotuvėa' įvyks šeštadienį,
spalių 28 d., iš koplyčios 8:30 vai. bu* atlydėtas į
Sv. Antano parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. Po pninaldų bus nulydėta# į Šv. Kazimiero kapinei.
• :
Nuoširdžiai kviečiame visus gini iries, tlruugus-g«s
ir jiažystamus-iHas dųlyvanti šiose laidotuvise.
,\ ilin.l, Pusbroliai. Krimsto Sūnus, jų šeimynos ir
giminės.
f^aidoluvt'ins patarnasjn graboriai I/adiawi<te ir
Sūnai. Telefonai ( ANUI 2313 ir Cieen> .i92..

Drangas Pub. Co.
2S34 S. OAKLEY AVENUE
CHICAaO, ILL.

Telefonas Canal 7790

r
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D KA tTO I S

n

ridėjo su mokslo metų prad- kvieną penktadienį nuo 6 iki, LIETUVIAI DAKTARAI:
žiu. Nedaug iki šiol buvo gir- 9 vai. vakaro. Prašomos nesiTel. L.Uuycttc 3057
vėluoti, nes pamokos prasidedėti iš jų veikimo.
Susirinkimai įvyksta kas mė ,da laiku Fcllowship House,
terys darys ir šiose Kalėdose.
TYKUS BET DIDELIS
GYDYTOJAS kr CHIRURGAS
Iš kur gi .jos gauna finan m>sį; jie būna įvairūs. Dar ne- ,831 W. 33nl Plaee. Pamokos
X—SPINDULIAI
DARBAS
buvo
susirinkimo,
kuris
būt
duodamos
dykai.
sus, tokį brangų darbų dirbti.
3051 West 43rd Str.
Cliicugoje yru nesuskaitoma Tų jos stengiesi Įgyti visokiuis buvęs nuobodus. .1 uos įdomiais; Kmios norėtumėt mokytis
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
nuo 2 ik. 8 vai. vakaro
daugybė įvairių lietuviškų or- būduis. Kiekvienais metais dr- pu<laio naujoji valdyba, kuri anglų kalbos ir rašto, prašo- Valandos:
Seredomis Ir nedėliotais pagal
sutarti
ganizacijų. Vienos iš jų užimu ja surengia du šokių vakarus.'buvo išrinkta prieš atostogas, jlnos kreiptis į Mrs. Mauck.
vadovaujančią rolę lietuvių! Ir štai vienas tų šokių vn-l Alumnietėms rūpi, kiek ga-1 Anglų kalbos mokinama kas

LIETUVIAI

C H I C A G O J E

DR. A. RAČIUS

viešame gyvenime. Kitos gi kai ų įvyksta šiandie vaka- Įima pagelbėti seselėms. Viv-'antradienį ir ketvirtadienį va
yra nežinomos išimant tik pa ri*.
name susirinkime jos nutarė karais nuo 7 iki 8 vai. Tos
čius narius.
Dukterų rengiami šokių va-;™^1 Sokil-1 vakar*’ Sll0rc*1 pamokos taip pat dykai. Liekarai
jau seniai yra įsigiję ge-įland viešbutyje, lapkričio 25 tuvės prašomos naudotis šlo
liet jei draugija yra nela
bai Žinoma, jei apie jų mažai vinusių nuomone atsilankančiu (L Tai ketvirtas iš eilės meti-,mis progomis, nes mokslas vi
matome laikraščių skiltyse, lai jų tarpe. O vėl’ pelnas skiria- nis Sokil* vakaras. Kas atsi- siems lygiai reikalingas, ypač
dar ne ženklas kad jos veiki mas tokiam gražiam tikslui. !lanko i alunmieeių rengiamus ateiviams, nemokantiems skalmas yra silpnas.
aigi jiaraginame plačiųjų vakarus, niekuomet nesigaili, tyti nei rašyti. Negalint susi-1
Tat, rezervuokite lapkričio kalbėti, sunku darbas gauti ir
štai turime po ranka gyvų lietuvių visuomenę atsilankyti
l>«vyz.<lį. Ar daug esate girdėH Šokį ir tuo paremti lab- 25 d., praleisti n. alumnietė- ;«a.p lule kokiam atsitikime, j
i,, „nie A,„..vilios lietuviu dūk. daryt* lietuviuose.
;
«r «v. draugais Costilian Kviečiamos visų kolonijų moję apie Amerikos lietuvių dūk
Jei pats-pnti negalite atvy- kambaryje, Slioreland viešbu- terų naudotis šia proga,
terų di'-ių (American LitliuaAlumnietė Į Lietuvių Moterų Piliečių Ly
nian Daughters). Kurie seka kti paraginkite savo sūnus ir tyje.

i

Phone GHOvehlU 0027

DR. J. W. KADZEVVICK
Lietuvis Gydytojus ir Chirurgus
6859 SO. \VESTERN AVĖ.
Chicago,

111.

+
AIA

BOVlevard 7589
Rez. HEMIock 7091

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijų* Ofisas: 2656 W. 69th SU
Valandos; 10—11 ryto
Seredomia Ir Nedėliomla pagal sutarti

A.

+A

užlaikymui

Koplyčia Dykai
4830 WEST 16th STREET
Cicero, Dlinoia
Tel. CICERO 2109 ir 859^J.

Nauja, gT&ži ko

plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

SIMDN M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

I.J.ZOLP

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto

liti

8 vakaro

lvi. Ofiso BOUlcvard 5913—14

DR. J. SZUKIEWICZ

Seniausia ir Didžiausia

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

1646 WEST 46th STREET

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 ir 7—9 vaL vakar*

Of. Tcl. REPublic 7090
Kės. Tcl. GROvchlU 001U
6917 S. WASHTENAW AVĖ.

Res. 2130 W. 24th St.

DR. J. J. SIMONAITIS

TcL CANal 0402
Office Phone
PltOspcct 1028

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2423 W. M.VRŲEETTE KOAD

Res. aud Office
2359 So 1 ruvlit NL
23o9 So. Lcavtit bt.
CANAL 0700

Val>: 2'6

DR. J. J. KOWARSKAS

J. Liulevičius
Graborius
Ir
Raišumuolojaz

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas n> |16.«t
KOPLYČIA. DYKAI
1344 H. 60th Ava.. Cio**ro. Tll

Patarnauja Chlcagoje Ir aplehnk6je.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS

Mirė spalių 23 d., 1933 m.,
6:45 vai. ryto, pusės umžiuus.
Kil i iš Ituseinlų apskričio, Jur
barko pa,.up. Amerikoje i'šgyzeno 32 metus.
I'uliko
didelinrne nuliūdime
\yrų Povilų, penkias dukteris:
Onų, Julijonų, Veronikų, Hienų
ir Itozulijų: du sūnus Pranciš
kų i.r Jonų; du žentus Jonų
Hlnustin ir Jonų Janušauskų,
dvi anūkes l.orrai'ne Ir ituth,
seserj Bu,-borų Byron,
brolj
Juozapų Karčauskų Ir visų šei
mynų Ir gimines.
Kūnas pašarrolas 1337 Ko.
4X1 h ('t.. Cicero, III. Isiidotuvės
(Vyks ketvirtadieni, spalių 26
d.. Iš nwmų X vai. Ims atlydė
ta ) xv. Antano parapijos baž
nyčių, kurioje (vyks gedulingos
pu'ii.ildos už velionės si’elų. Po
pamaldų Ims nulydėtu ) šv.
Kazimiero kupinės.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges i,, pužyatnmus-mas dulyvuuti šiose lai

LAIDOTUVĖMS

DR. S. BiEŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago

patarnauja

2201 W. Cermak Ro&d
Valandos 1—3

MANDAGIAI

DR. M. T. STRIKOL'IS

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS
Telefonas

4645 So. Ashland Avė.

SIMPATIŠKAI

Nedėliotais pagal

Res.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. UOlTcvard 7012

1821 SO’- TH U.YLSTED STRIėR’C

laczideniija 6000 bu. Artelia., -.ve.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

DR. G. Z. VEZEL’IS

6 ikf 8:30 vakare

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakar*
ScredoJ pagal sutartį

Tcl. GROvchlU 1595

DR. A. L. TUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomia po pietų ir Nedėldienial.
.
tik susitarus

TcL CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS

2422 W. MARU LEME ROAD

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 1 Iki 8 vakare

4142 ARCHER AVENUE

Scredoj pagal sutartį

Tel. VIRginJa 0036

ĮVAIRŪS

DAKTARAI:

Ree. Phone
Office Phone
ENGlmood 6641 . AVENtworth 9000

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:

REPublic 3100

dotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Mloal. Žentai. Anflkė*, Sesm,. Jlur,.
lis Ir filminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
bučius J. F. Eudelkls. Telefo
nas Yards 1741.

2506 W. 63rd St.

IMCORPORATDD

-Ufury w. Bcckcv
(Lloeneed Embolmer)

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, 1LL.

TeL DUEzel 9191

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

DR. CHARlfS SEGAL

Kampas 21st Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. v.
Nedėliomla ir šventadieniais 10—43

DR. MAURIGE KAHN

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:80 vai. vakare
Nedėliomla 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880
Office;

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAKds 0991
Ko.: Tcl. PLAza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. lyto.; 2-3 ir 7-9 v. r.
Nedeldieniais nuo 10 iki 12 dienų

Ree.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite ;r platinkite
GYDYTOJAS III CHIRURGAS
dienraštį “Drcug^’ ii
2355 West 63rd Street
remkite v:sus tuos pro
Vai.: 2 to 4 lr 7 to • P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal eutartj
fesionaius ir biznierius,
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.
kurie garsinasi jame.
Phone: HEMIock 6700

Daktaras

Tel. VICtory 4088

pašaukite:

Rcz.

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So, Halsted St.

SPECUAUSTAS

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

Ofiso Tel. VICtory 6893

vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

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.
Vienintelis Lietuvis Graborius Vartojantis modernišką,
elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina gralių įkėlimą.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

Liūdnoje valandoje

l’KOspeet 661X9

DR. P. Z. ZALAT0R1S

Namų tcl. FltOappct 1930

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

7868

TcL CANiu 0257

sutartj

Ofiau telef. BOLlcvard 7820

ir

LABAI PIGIAI.

REPublic

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI GHICAGOJE

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

vak.

ir 7—8

Seredomis ir Nedėliotnis pagal sutarei

Perkėlė savo ofisų po numeriu

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

CH'”.'.IRCUS

GYDYTOJAI

OFFICE HOIIRS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

4605-07 South Hermitage Avenue

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

7'# Vttk‘ KetV- *'12 ryt*‘

Nedėlioj susitarus

Phone CANal 6122

I’HYSICIAN and SURGEON

ROOM 210

Tcl. LAEsyctte 3572

Tcl. BOVlevard 5203—8413

ve

Nedėliojo pagal sutarti

7«5U so. Halsied Street

Tel. MONroe 1377

MIKALINA
NIKR0SIENĖ
(po tėvais Karčauskaitė)

Kapitonas
Pasauliniame kare

O

WISSIG,
U
Specialistas
Rusijos

MOTERŲ ------PKR 98 MJCTUS NEBlURUtT
GYDO Visas LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
KAIP LttelSENLJlSIOH
Ltt>I»ENCJt'8IOS Ir NKI8GYDOMO8 JOS YRA

Bpeclaltškal gydo Ugos pilvo. plauClų. Inkstų Ir puelėe. užnuodiji™* krau
jo. odos. Ilgas, žatsdaa, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjime, gerklės skaudėjlmių Ir paslaptingas ltgaa. Jeigu kiti ne
galėjo Jus iėg-dytt, ateikite čia U persitikrinkite ko Jis Jume gali padoryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir lėgydė tukstandius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANUOR: Kaedie nuo 10 valandos ryto iki 1 ;
valandai tr nuo I—6 valandai vakare. NedėUomla nuo 11 ryto iki 1 vai.
<900 WU|T 96th W.
komg)M Keeier Ava.
TeL CBAarfarri 5971

>'X"

1
I

-

Office. 4459 S. California A

718 W. 18th St.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDRJA8

. .....

DR. A. J. JAVOIŠ
Val.: 2 iki S popiet, 7 iki 9 vak.

DR. F. G. WINSKUNAS

ANTANAS PETKUS

skyrių.

Tel. LAFayctte 5793

Tcl. LAl-'ayctlc 7050

A. MASALSKIS

ais Išlaidu

DENTISTAS
1440 SO. 49tli CT., CICERO, IH
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
3147 SO. HALSTED ST., CU1CAG41
Paned., Sered. Ir Subat 2—0 vak

DENTISTAS

J. F. RADŽIUS

pirienę
ir ftvoger} Kazimierą
Pipirų; o Lietuvoj broli Juo
zapų ir brolienę Magdelenų Ir
gimines.
Kūnas paSarvotasi 4 532 So.
Honore Si.
Laidotu vė8 (vyks
penktadieni, spalių 27 d..
iš
uamų 8 vai. bus atlydėtas )
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čių. kurioje jv.vks gedulingos
pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldų Ims nulydėtas į
iiv.
Kazimiero kapinis.
Nuoširdžiai'
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pužystamlis-mas dalyvuuti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę;
I’.mliii, Krolienės,
Pusseserė, Šlageris Ir Giminės.
laiidotuvėms patarnauja, gra
borius
Kžerski's.
Telefonas
Boulcvard 9277.

DR. P. ATKOČIŪNAS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. A. J. BERTASH

STANLEY P. MAŽEIKA

Ofiso: Tcl. CALumct 4030
Ree.: Tcl. HEMIock 6286

Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sckntnd. susitarus

atydžiai Chicagos lietuvių or dukteris.
:ga deda pastangų, kad pagel Rcz. VICtory 2343
PILIETYBĖS
PAMOKOS
ganizacinį gyvenimų — tie ži
Kis šokių vakaras (Cliarity
bėti moterims visuose reika
no labai daug apie šių dr-jų. Bali) įvyksta šiandie (\Vulnes
luose. Išpildoma dykai blan756 W. 35th Street
Pastangomis Lietuvių MoteBet kiti pasakys: tai čia ko day, Oet. 25) vakare, Kast
kia maža-silpna draugijėlė, ku \Vinderuiert Hotely 1642 E.'rU Piliečių Lygos, pirma apie l^’b hu» bu\o piimieji g>ven- Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:80
ri iiieko neveikia, (ii tiesa y- 56 St. (56tli St. Entraneej.
pilietybę pamokų buvo spalių 1 dama patarimai.
M. Z.
.Office Phone Kės. 6107 S. Fruncisco
t Prospect 2230
Phone Grov. 0951
ra — Amerikos lietuvių dul<J. Poška LT d., Fellowship House. J pa
mokas atsilankė apie 20 mo
terys, nežiūrint nedidelio na
i
terų.
kurios labai įdomavo, ką
rių skaičiaus (mat narių skai ALUMNIECIŲ VEIKIMAS
J
I’HYSICIAN and SURGEON
_________ |joins aiškins mokytoja Mauck. Į
čius apribotas) dirba labai di
. 5058 SO. ASHLAND AVĖ., Clilcago
Houra: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Atėjus šaltam orui, baigės, Pirmiausiai mokytoja ja,s su-1
delį ir naudingų darbų. Jų ti
Sunday by Appointment
kslas
labdarybė.
•
‘
‘
pažindino,
kas
atrado
Ameri-.i vasaros atostogos ir visi sto
riais sunkiais depresijos me-į jo Į savo dalims. Nepasiliko kų kas buvo pirmieji gyvenGRABORIAI:
tais, ši dr-ja moka daugelio ir Sv. Kazimiero Akademijos Tojai ir 1.1.
neturtingų lietuvių šeimų nuo alumnietės. Veikimas jų jtraPilietybės pamokos bus kie
mų. Daugelį reikalingų aprū
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
pina rūbais, avaline ir 1.1.
GRABORIAI:
r
Dr-ja jau iš seno turi pa
protį kiekvienose Kalėdų šven
.
•
.
1
LACHAVICH Telefonas YAItds 1138
tėse apdovanoti neturtingas'
lietuvių
Šeimas. Tų pat Dūk- i:
LIETUVIŲ
IR SŪNŪS
I
__________________________________________________________
Grabortus ir Balsamuotojas
GRABORIŲ ĮSTAIGA
LIETUVIS GEABOEIUS
Mik
Patarnauju laidotuvėse knoplglausta. Turiu antomabifios visokiems
EUDEIKIS ir vėl nustebino puoliku su savo nupigin
Reikale meldžiu atslSauktl, o mano
tomis
kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
darbu busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
Tcl. CANal 2515 arba 2516
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
3319 AUBURN AVENUB
2314 W. 23rd PI., Chicago
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Chicago, UI.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
1439 S. *9th Court, Cicero, III.
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
TiEL. CICERO 5927
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Ine.
MYKOLAS YURKU3
LIETUVIŲ GRABOR1U8
Phone BOLlev ard 4139
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
Mirė spalių 23 d., 1933 in„
Palaidoja už 825.00 ir aukščiau
12 vai. dienų, sulaukęs* pusėn
Moderniška koplyčia dykai.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
niiiž.iiiiis. Kt’io Ift Kretingos ap668 W. 18th St.
Tcl. CANal 6174
sk,-.. Kartėnoa purap., Nausoteikia
ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
Chicago, III.
dės kaimo. Amerikoje išgyve
no 2 5 metus.
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
GRABORIUS
Paliko
dideliame nuliūdime
Dėl germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
broli Jonų ir brolienę Marijo
Musų patarnavimas
na. broli l'runeiškų ir brolienę
visuomet <a*žintngas tr
sitės kur kitur.
Ameliją, pusseserę Barborą Pi
GRABORIUS
nebrangus, nes neturt

GARSINKINTES
"DRAUGE”

DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

■lakae

C H I C A G O J E
GARBĖS SARASAS
TOWN OF LAKE

Trečiadienis, spalių 25, 1933

P R X PG A S

o

A. Telecenienė, ižd. kun. B.
Urbu. Rinkikių žadėjo pasta
tyti apie 40-50. Automobilių
apie 5.

galo atmetama, nes tik vidu jaut valst. operos akompanisVIENODUMO VERTĖ
\Y. Kareiva, Žakas, Morkūnas,
riniai lajiai naudojama. Tie tui V. Marijoftiui. Be to, prog
Pivarūuas, F. Urhelis, Nev»
Turbūt jokiame kitame ga- AidiĮriniai lapai, tuipgi yra iŠProeess, E. Danuliai, Stankus,
M. Stalauskas, Bivaras, Sirei- minyje visoje šalyje vienodu- imami iš puikiausio tabako, ramų papildė i dar P. Armonai
kis, V. Vaii’kienė, L. Vaiėkie-'mas nėra taip reikalingas,Derliaus Grietinės”, kokj tik ir vietinis šv. Jurgio par ko
LIGONINĖS RĖMĖJOS
las, vedamas Z. Puikoko.
nė, B. Auzienė, F. Brotki, O. kaip eigaretuose. Lepūs rūky-1 galima gauti.
Sriubienė. Iš veikėjų aukojo: tojui, diena iš dienos, reika- Į Iš priežasties to, kiekvienas
Pardavimui grosernė ir deftv. Kryžiaus Ligoninės Rė-1Gedvilai $3.50, Ogintai $2.00, lauja, kad jų eigaretai būtų Lueky pasiekia jus pilnai prirnėjii mėnesinis susilipk imas į-' P. Kuleišis $1,25, Panavai $1, tokie pat, kaip kokybėje, taip kimštas nunokusiu, išsistovėju lieatessen. Geras stekas. Par
vyks penktadienį, spalių 27 d., K. Rimkus $1, Dorša $1, G. ir lengvume.
siu, parinktu tabaku. Taigi ar duosiu pigiai už easli.
2109 SO. HALSTED ST.
1:30 vai. popiet, ligoninės ka-.Gedvilas $1, B. Kalvaitė $1.
Kad išpildžius tų reikalavi- stebėtina, jog Luekies visuombary.
Smulkiais surinkau $7.45. Do-mų, Lueky Strike eigaretų ištaip lengvi ir švelnūs.
Narės kviečiamos atsilanky- vanas aukojo: E. Ogintienė ir dirbėjai Luekies išdirbimui de
(Advertisement)
ti ir atsivesti nors vienų nau- M. Panavienė. Visi virtuvėj da nepaprastų priežiūrų. Bau— *-----ADVOKATAS
jų narę — rėmėjų, nes dabar produktai buvo suaukoti.
ginu, kaip šešiasdešimt patik- BAŽNYTINIS KONCERTAS 105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas KTAte 7560
eina vajus, kuris tęsis iki ko-, širdingai ačiū visiems už rinimo instrumentų yra naudo
----------------Valandos 9 ryte Iki i popiet
vo mėnesio. Kuri narė pnrn- aukas. Dievas atlygins. Ačiū j«ma, kad užtikrinus, jog visi
ŠIAULIAI. — čia klebono
2201 W. Cerm&k Road
Panedėlto, Seredoa fr Pėtnyčlo^
šys daugiausiai narių gaus do-į ir šeimininkėms, kurios pusi- Lueky Strike eigaretai v ra vie Lapio iniciatyva, šv.
.Jurgio
vakarais 5 Iki 9
Telefonas CANal SI 22
vanų (paskirtos 3 dovanos). darbavo virtuvėj.
nodi. Ir iš priežasties to, ne- Bažnyčioje buvo suruošta veli- ,
6459 S. Rockwell St.
Buvusios narės taipgi pra
galima atskirti vieno Lueky gudo giedojimo ir
muzikos ’ Namai:
E. Gedvilienė,
TTtamlnko, Ketvergo Ir Subatos
Vakarais 7 tkl 9
šomos iš naujo stoti j darbų
4639 S. Hermitage Avė nuo kito, kadangi kiekvienas valanda, kurios programų išpil
Telefonas KEPubJc MOO
užsimokėdamos tiktai už šiuos
žingsnis išdirbime Luekies yra 1 dė valstybės operos solistai:
metus. Praeitas susirinkimas
žingsniu prie vienodumo.
Jonuškaitė-Zaunienė, J. Augai
panaikino užsilikusius mokes
Puikiausia trijų ar daugiau tvtė ir J. Mažeika, akompanuo Kraustau Rakandus. Planus Ir pr
anglis \ii pigiausias k'in««
čius.
Alfa
metų derliaus tabakas sudeda- ——————————— statau
Black Barni *7.50; Hacklng $H.09|
Mll'crs l'rcck SB.73.
Programos duodamos ketvir ,nU išdirbimui Luekies, ir tuo ,
Palaukit B.M'njetie ROHC.
Nuo Reumatiškų Skausmų
ŠIRDINGAI Ačiū
tadienių vakarais 9:30 vai. is užtikrinama vienodumas taba
J. OKSAS
Reumatiškų skausmų kentėjimai yra
greitai palengvinami vidutiniu ištryni
2649 West 43rd Street
----------j stoties WSBC, 1210 kiloeyk- ]{e. Išdirbinio eigoje, patyrimo ,
mu geliamų vietų su ANCHOR PainExpelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
Spalių S d. įvyko Šv. Kry- les, Progress Furniture Co’s!pi|nus apdirbimas, modernišmas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuojaus jausite malonią šilumą, kas liudys,
žiaus parap. piknikas, Vytau-| pastangomis, įvertinami visumos patikrinimo mašinos ir
kad Pain-Expelleris dirba savo darbą.

B. Martinkiūtė.
Mart inkus
A. Mockiūtė
S. Mikolaitis
L. Molis
J. Martikonis
O. Paliliūnienė
M. Pukelytė
J, Rozanskytė
A. Rebzdaitė
Ą. Rozanskienė
11. Ruzinskaitė
B. Saclior
V. Šimkūnaitė
,J. Stankutė
S. Stankutė
M. Stankutė
A. Sloksnaitė
C. Stasiūnaitė
S. Sudeikaitė
A. Sabai
A. Švagždienė
S. Skarniūtė
A. Šlepetvtė
M. Totulytė
S. Urbonaitė
M. Veselak
to darže. Man, žemiau pasira- | klausytojų, su kuriais tik tenS. Vaišnorytė
šusiai, kaip kitais sykiais, taip ka susidurti. Ir praeito ketB. Vaišnorienė
ir dabar, teko vadovauti res- virtadienio programa buvo tuL. Velikaitė
torane, kur^padarvta gražaus Į rininga nauja reprodukcinė
J. Uksienė
Įielno. Kolektuojant produk- muzika. O kų jau besakyt apie
H. Yurecli
dus iš geraširdžių, biznierių ir Progress vyrų duetų. PrograM. Yuškaitė
parapijonų, gausiai aukojo: mos vedėjas .Tonas Romanas
M. Zimontienė
(Bruno Sams, Joe Eieden, J taip pat padainavo vienų daiF. Zakarauskaitė
Momlzijauskas, V. Kraueiūnas. /įelę.
Klausytojas
S. Zakarauskaitė
|--------------------------------------- —-R-------------------------------------H—
S. Bukantaite ir
”................... . ..................
S. Mažeikienė
J. S. Čaikauskas, sek r.
ASMENINIAI VADOVAUJAMA

Rinkliavai
paminklo fondui užsiregistravo šios rinkėjos:
J —
O. Norkaitė
J. Vaivadaitė
.1. Šiaudvitienė
O. Rakauskaitė
S. Rakauskaitė
E. Gedvilienė
M. Sūdei kieno
B. Kalvaitė
.1. Razbadauskaitė
Nemunaitė
A. Mitehell
C. Vaznifitė
R. Vaznifitė
A. Bugenaitė
O. Sriubienė
A. Rumšaitė
M. Katauskaitė
A. Pužaitė
S. Mikutaitė
H. Razbadauskas
M. Mažeikienė
E. Mežeikaitė
S. (irabliauskaitė
J. Bronušaitė
B. Pečeliūnienė
J. Bikienė
M. ^Vitkauskaitė
Šiinkaitė
Su automobiliais:
Sudeikis,
Rumšą,
Daukša
$&. PETRO IR PAULIAUS
Rudokas
Par., west pullman e
K. Jončiauskas
Spalių 25 d. įvyks svarbus •
Spalių 22 d. įvyko Dariaussusirinkimas, parap. kamb. Vi
fi, kurie užsiregistravo ir ne Girėno rinkliavos reikale suužsiregistravo, prašomi susi- brinkimas. Apsvarsčius reika- •
rinkti: mergaitės, moterys ir^’b įdarytas komitetas. Į ko,-yrai.
Komisija mitetQ ie»na Petras Mikolai-j
______________ tis, Karol. Raila ir kun. A,1
Linkus.
MARŲUETTE PARK
Rinkėjomis užsiregistravo: J
E. Plankienė
E. Allen
O. Paliliūnienė
B. Abromaitytė
A. Meteišytė
A. An’ifLė
M. Galdikaitė
D. Bagdonas
U. Petravičiūtė
J. Barduuskaitė
O. šlužaitė
L. Baltikauskaitė
A. Rimkiūtė
O. Būt kaitė
B. Lapiūtė
S. Beinoraitė
T. Puidokaitė
M. ( r.ikauskailė
L. Kiupeliūtė
K. Bn\ idonienė
J. Žarnaravičiūtė
A. Garaunaskuitė
M. Pi'ters,
A. Gailytė
O. Rancifitė
E. G rytė
II. Sereikaitė
A. Giidvaiiiif ii >
O.
Akstinaitė
N. Grigonvtė.
K. (iudžiiinaitė
F. Griciūtė
O. Gubistienė
So. Chicago. Dariaus-Girėno
R. Gudaftė
paminklo fondo rinkliavai ta
M. Juozaitytė
po sudurytas komitetas į ku
A. Juozaitytė
rį įėjo: pirm. J. Sueilla, rašt.
S. Jankauskaitė
F. Juškaitė
M. Juraškaitė
• E. Jasiūnaitė
Vri l’lVtLL' SL> >
D. Kaminskienė
■ /t 3£t •'
.
'>'■ vruiH c.
S. P. Kazvvell
re, /v'y o. t
:.JC. ,/?
S£7
J. Kunciūtė
H. Kasmauskaitė
E. Kazlauskaitė
J. Klemens
A. Klemens
M. Lileikis
H. Kabėk s
E. Lileikis
A. Laueytė
J. Lobikaitė
E. Lapinskaitė
B. Lukošiūtė
A. Martin
A. Martin

JOHN B. BŪRŪEN

R ATI 0

[X

OKSAS EXPRESS

nuolatinis prižiūrėjimas ir tv‘ rinėjimai taipgi panaudojama,

Į knd užtikrinus vienodumų,
(
į0 fiart Luekies išdirbi-

nuošimčiai tabako au-

Mj

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
LIETUVĄ

Į

Išplauks iš New Yorko populįariais
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

A

PHILCO

Greičiausia
Kelionė į
Senąją Tėvynę
•
s erei ai. r \i
TRA'.RINIA.
Brrro<*rlM;v('n<

laivio

Itln Uollauę Į LIKTI'-

Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER
ŠTAI NAUJAS PHILCO ra
ibo, padarytas sulig saugu
mo reikalavimais l’udertvriters Laboratories S a f e t y
standards. Stebėtinas 1934
Phileo 54C operųejasi ant abiejų — altermUing ir <lireet eurrent. Įtaisytas ne
riai — "ground” nereikia.
Vien tik sujunk su
bile
“plug,” ir pabaigta. Turi
automatišką ’volumc control.
Priima visus Poliee Calls ir
daugelį mėgėjų ir aeroplanų
short-wave žinučių. Taipgi
reguIiarilis broadeast.

Kaina tik

BREMEN
GRUODŽIO 7

EUROPA

VĄ

GRUODŽIO 16

Informadji, klauskite pas vietinius ngenrus arba

NORTH GERMAN UOYD

NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI TIK PO
DARIAUS GIRĖNO REKORDAS ............................

6002—Dariaus-Girėno ir Kareivfliai — S. Rimkus solo li duetas su Elena Sadauskaite
3000— 21 Metai Kalėjime ir Varpelis — S. Rimkus ir Budriko
Radio Akordionistni
3001— 7 Pačios ir Daktaro dilina. S. Rimkus ir Budriko Radio
Akordionistai
3002— .Meilės Karalaitis ir 4 Ratai — K. Paže skas ir Budriko
Radio Akordionistai
3003— Dzūkų polka ir Lietuvių Radio Melodijos. Budriko Ra
dio Akordionistai

13C West Rmdolph Si., Chic gi, IU.

INNI
.
NOTARY

PUBLIC

Jis, I,

WI OO O UN SAJtt
3417-21 So. Halsted St.

‘-rllTKIKWI(.1Z

JORYGAfiE BANKERS >-

bonus

Telefonas — Boulevard 4705—8167

SIUNČIAM eiNIUUS J LlKTUVį
LAIVAKOK01Ų

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU

PAMATUOTAS

2608 W.ST 47th STR.

SŲUIRF. EDCFGATE —-J’ist for i

BIZNI8

Tel. LAFayette 108S

Changc Hercas a

BUDRIKO KRAUTUVES DUODAMI LIETUVIŠKI
RADIO PROGRAMAI:
Nedėliomis: 8:00 vnl. ryte ir 1:00 v. po piet, W.C.F.L.. 970 K.
Ketvergflis: 7:30 vai. vakare, W.ILF.('., 1420 K.

Littlc Jokc Orį fhc

Fathcr-ln-L

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.
Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

5332 saJį?i!G Avt

$2O.OO

ir aukščiau

šlovinti šallntiik '.or

iižitlcrinc. labai pnt,->

Genuine

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expelleris nugali skausmą tokiu pastebėtinu
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c.
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės.

Visos anglių kompanijos pakalė an
glių kainas, taip aukfitai, kad žmosunku beipirkti.
o
lietuvių
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuokit tuojaus,
gausit daug pigiau negu kur kftur —•
Telefonas
REHrni.IC S4(I2

PEOPLES COAL CO,
Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą voga
Yarilas ir ofiso?: .
12132 SO. UNION AVĖ.
Tel. PULlman 5517
\Vest Pullman, III.

Gulite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kainn iš
Peoples Ccal Co.

Pocliy M. R.
Kent. M. R.

Luniu .........

I tons
I. 2. <>r
3 tons nr more
37.25
. *7.75
*5.75
*5.4A
*«.25
««.7&

Black Rami
Egg .......... ............... M. 50
I.ump . . . ,......... ..
*8.75

BY LOŪIS B1CRARD

----- 4
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