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Šakynos kleboną nužudė plėšikas Riekus

t

MUSSŪLINIS PASKELBS NAUJA
VALDŽIOS SISTEMĄ

POLICIJA JAU SUĖMĖ KELIS
JO SĖBRUS

Vokietijoj bus patvarkyta
intelektuale vokiečių veikla

PATS RICKUS KOL KAS
SLAPSTOSI KLAIPĖDOJE

PIRMAS KOMUNISTŲ ĮSAKY
MAS YRA ŽUDYMAS
PASKELBS NAUJĄ
VALDŽIOS SISTEMĄ

k a r:;?. . — Krim. polici- banko apiplėšimas ir Kvėdarja nustatė, kad ?.akynos kleboną nužudė pabėgęs š. m. lie
pos mėn. 16 d. iš Kretingos
kalėjimo kalinys Riekus. Jau
rasta dalis turto, pagrobto iš
klebono kun. Bardžiaus. Yra

INTELEKTUALE VOKIE
ČIŲ VEIKLA

I

nos klebono apvogimas. Rie
kus savo nusikaltimus yra da
ręs ne vienas, bet kartu su sa
vo bendrininkais.
Spalių mėn. 15 d. Riekus
buvo pastebėtas Klaipėdos kra

ROMA, lapkr. S.— Ateinat! * BERLYNAS, lapkr. 5. —
suimti keli geri Riekaus prie- šte Katyčiuose; ten autonomit j trečiadienį premjeras M u- Šio lapkričio mėn. 15 d. Vokie
teliai, kurie prie nužudymo ir nes policijos vakmistras norėssolini išaiškins
naują savo lijo.) hus vykdomas intelektupo nužudymo Riekų šelpė ir jo jį patikrinti, bet Riekus atsugalvotą valdžios sistemą Tta alės vokiečiu veiklos patvarky
lijai.
j mas.
1. Šilko fabrikų, Paterson, N. J., streikuojančių darbininkų riaušės. 2. National
Far- kuriems Riekus yra palikęs sišaudydamas pabėgo. Spalių
Sakoma, kaft politinė vai-1 Dus sudarytos atskirai sė mers’ lfolnlav sąjungos prez. Milo Reno (kairėje) tariasi su Updike ir Parmenter ūkininkų plėšimo metu paimto turto da- mėn. 18 d. apie 2—3 vai., po
lį. Tie suimtieji traktuojami pietų buvo pastebėtas Katydžia bus visiškai atskira nuo H'os svarbiosios
kultūrinės streiko reikale. 3. Sovietu komisaras Litvinovas.
kaipo Riekaus bendrininkai ir čių apvlinkėje. Daromi žygiai
ekonominės. Matyt, bus panai , draugijos; muzikos, meno,
VOKIEČIŲ ŽYDAI J
AUŠROS
VARTŲ
PARAPIatiduodami teismui. Riekus, be jį sulaikyti.
kinti žemesnieji
parlamento ! dramos, literatūros, radijo ir
PALESTINĄ
JOJE MISIJOS PRASIDEDA Šakynos klebono nužudymo, i Stepas Riekus, Jono s., gim.
rūmai ir bus paliktas tik vie-[ kinematografo. Jų
priešaky
yra padaręs dar visą eilę kitų 1902 m. Šiaulių ap., Užvenčio
nas senatas. Legislativė vai- bus propagandos ministeris J.
LONDONAS,
lapkr.
4.
—
už
KLASTUOTĄ
PAREIŠšiandie
7:30
vai.
vakare
pra
,
nusikaltimų,
j kurių skaičių i- v., Bambulių km. Jis senai jau
džios šaka bus žymiai apkar- Goebbels.
Anglijos vyriausybė paskelbė,;
RIMĄ
sidės Misijos
Aušros Vartų eina: Varnių žydų liaudies buvo žinomas vagis.
pyta, o kabineto narių parei
Tik šios draugijos
repre- kad ji darys viską,
kas tik
par. bažnyčioje. Misijų pamok
gos daugiau sueentralizuotos. žentuos tautą,
niekas kitas.. },us galima, kad ko
daugiau
sius sakys kun. dr. .J. Vaitke
STAIGA MIRĖ
vyko korenerio
tyrinėjimas
Ministeris bus visos intelek- j vietos Palestinoje rasti Vokie Į John Custok, 3132 Mospratt
vičius,
M.
I.
C.
Misijos
bus
gat., nubaustas 90 dienų kalėti
Lapkričio 3 d. Kotryna Ned Eudeikio koplyčioje, 4505 So.
SVARBIAUSIAS KOMUNIS lualės veiklos diktatorius.
, tijos žydams
kartu
vyrams,
moterims
ir
jau
už klastingą pareiškimą, kad
varienė staiga mirė savo na Ilermitage avė. Koroneris nūs
TŲ ĮSAKYMAS
i
jis reikalingas šelpimo iš vals- i minui,
J
muose, 4428 Šo. Wood st.
prendė, kad Nedvarienė mirė
PALESTINOS ARABAI
PASPRUKO Iš KALĖJIMO tvbinio fondo. Jis buvo šelBERLYNAS, lapkr. 5. — i
Penktą valandą vakaro, už nuo apopleksijos. Vėliau bus
NURIMSTA
MADRIDAS, Ispanija, lap-’piamas ir jo klasta paskiau ATIDĖTAS STRATOSFE- lipus ant antro aukšto, neteko
Parlamento rūmų
padegimo j
pranešta apie laidotuves.
RON IŠKILIMAS
kričio 4. — Tš kalėjimo pas-. susekta. Nes jis dirbo ir per
vykstančioje
byloje vakar
žado. Buvo pašauktas gydyto-1
JERUZALĖ, lapkr. 4.
milijoninkas i mėnesį gaudavo iki 125 dol.
prieš komunistus liudijo 1 įūautoritetai praneša, kad pruko ispanas
jas, bet nieko negalėjo pagel
Miręs Chieago majoraą A.
Stratosferon (į dausas) iš
rijos premjeras H. W. One-! pa,e8tjnos arabai po
sąjtt. Juan Mareh, kurį apie du me- į atlyginimo.
bėti — moteriškė mirė.
Cermakas paliko 501,51/) dol.
kilimas su balionu iš Chieatus
laikė
kalėjime
ispanų
ra
1 In^‘
Įdžio prieš žydus pagaliau nuLapkr. 4 d., 10 vai. rytą, į- vertės turto.
gos parodos srities ir vėl ati
NAUJI FORDO GRĄSIl ž rūmų pauegimą jis kal-Įrj,no jr kraftte grįžta ramybė, dikalų vyriausybė. Jam pavy
dėtas. Paskelbta, kad didelis
NIMAI
tino komunistus. I arp kitk° IArabų streikas šiame mieste ko per saugojamą pasienį pe
DRAUGO’ VAJUJE
vėjas ir balionui nėra saugu
reiti į Gibraltarą.
jis pareiškė, kad svarbiausias j nutrauktas,
DETROIT, Mich., lapkr. 4. mo.
J I
pirmasis komunistų įsaky- j
____________
Kontestininkų stovis
Fordo
kompanijos
viršininkai
ĮSAKYTA
KOMUNISTAMS
BALSAI
mas vra; žudyk.
ŽUVO VISA ŠEIMA
PELNĖ PASITIKĖJIMĄ
P. Labutis Šv. Jurgio ................................................. 30,300
SVEIKINTI LITVINOVĄ . paskelbė, kad atsižvelgiant į
A. Kunickas Aušros Vartų.............................................. 29,590
‘‘darbo probibiciją”
šiame
LENKŲ LAKŪNAI IŠSKRI
SANTJAGO, Kuba, lapkr.
RYGA, lapkr. 4. — Sovietų
PARYŽIUS, lapkr. 4. — V. Stancikas šv. Kryžiaus .......................................... 22,930
krašte,
kompanija
prisitaikins
DO J MASKVĄ
4. — Eustelona pašlaitėje nuo komisaras Litvinovas išvyko į

CH1CAGOJE

. f

prie automobilių pramonės ko Naujas-Prancūzijos premje-; A. Švilpauskienė Mt. Carinei, Melrose Park ............. 13,700
ras Sarraut laimėjo parlamen- *F F. Gerutis Nekalto Pras. Švc. Pan. M....................... 12,546
te pasitikėjimą .savo kabina- £ Mandravickas Sv. Petro ir Povilo, Kenosha........... 9,000

Maestrą kalno nuslydusi že- J. Valstybes. Sakoma, jis New
VARŠUVA, lapkr. 4. — Len mė užvertė Juan Bueno na- Yorke bus šio lapkričio m. 7 do — įves 35valandų savaitės
darbą ir žemiausiąjį atlygini
kai lakūnai penkiais militari- mus. Žuvo jis pats, jo žmona d.
mą, kaip kodu nurodoma.
įjais lėktuvais išskrido į Mas ir visi šeši vaikai.
Iš Maskvos įsakyta J. Vals
rą. Tai revizitą sovietų lantybių komunistams, kad jie ko
IŠLAIDOS TURI BŪT
(usiai Varšuvą eskadrilei.
Pamestam automobily ties trukšmingiausia ten komisarą
MAŽINAMOS
Lenkų lakūnams vadovauja sanitariniu perkasu ir 39 gat.| pasitiktų.
Liepta
sukelti

tu.. PneS balsuosiant premjeAukskalnis Sv- Petr0. Gary. lnd............................ 5,550
ras tarp kitko žadėjo mažinti A. J. Sutkus Šv. Baltramiejaus, AVaukegan ................. 4.500
mokesčius. Tas paveikė atsto Karolina Lengvis Sv. Antano par. Cicero, III.................... 4.500
A. Gilienė Šv. Jurgio ..................................................... 4,050
vus.
A. Stulginskas Šv. Antano, Cicero, III..................................4.050
pulk. Rayski.
S. Staniulis Gimimo Šv. Pan. M...................................... 4,CJ0
rastas peršautas ir nužudytas ‘‘milžiniškas” demonstracijas.
C'bicagos miesto kontroleris | PLANUOJA IŠSIŽADĖTI IA. Bacevičius Šv. Mykolo par............................................ 4,000
Angelo Alongi.
jas.
SUTARTIES
praneša, kad miesto išlaidos I'
IS. Balčiūnienė Aušros Vartų.......................................... 3.7&0
NORI PASILIKTI
ateinančiais
metais
dar
dau1
1 F. Vaičekauskas Nekalto Prasid. švenč. Pan. M......... 2,650
VOKIEČIAIS
Chicagoj tyrinėjamas komu giau turi būt keliais milijo- AVASHINGTON, lapkr. 5.— A. J. Janušauskas šv. Antano, Cicero, III.................. 2įw0
nais dol. sumažintos, atsižvel-! J- ,V. vyriausybė planuoja iš- PBizauskas Aušros A artų ...................................... 2,o00
nistų veikimas
BERLYNAS, lapkr. 4. —
gns j mokesčių mažinimą.
Įsižadėti
su
Graikija
padary£«*«>.»■<»»
Visą Šventą, Roseiand...................... !įa»
sižadėti su Graikija padary
Vokietijoj yra apie 6 milijo
J. Valstybių
vyriausybės puasai trankytis kultūringųjų *
’
1
*
■
C. Deveikis, Jr. šv. Antano, Cicero, III.................. .
2,000
1 tos nusikaltėlių išdavimo su
nai krikščionių, kurių protė biuro agentai ėmėsi tyrinėti; žmonių tarpe.
Straukas
Aušros
Vartų
..........................................
2,000
S.
tarties,
kada
nepavyko
iš
Grai
BUVĘS
BANKININKAS
Kada prezidentas RoosevelS. Piktužis šv. Petro ir Povilo, W. Pullman ......... 2,000
viai buvo žydai ir kurie turi komunistų veikimą Chicagoj
kijos
išgauti
S.
Insnllį.
NUBAUSTAS
M. Misiūnas Visų šventų, Roseiand ............................ 2,000
žydų kraujo, šie iutonės yra i ir kituose miestuose. Jų lei tas rinitai galvoja rasti prieK. Gnubis Šv. Juozapo, So. Chieago ............................ 2,000
vokiečiai ir jie išjrifto dirbti, Į džiami laikraščiai Cbicagoje, monių, kad Sovietų vyriausyTeisėjas Fordy nubaudė. STREIKAS NUTRAUKTAS
kad Hitlerio vyriausybė pa Ne\v Yorke ir Detroite taip l>ei pripažinti tarptautinį teiParapijų stovis
liautų juos persekiojus.
pat perk ratinėj am i dėl jų pro- sotumą, komunistai per tuos nuo 1 iki 10 metų kalėti1 Jesse
BROCKTON,
Mass.,
lapkr
pagandos prieš krašto vyriau- savo laikraščius denuncijuoja Binga, 68 m. amž., negrą ban
Aušros Vartų par............................................
37,840
kininką,
kurio
vedamas
ban'4.
—
N.
L.
Douglas
Shoe
koni
Šv.
Jurgio
par.
‘
..........................................................
34,350
sybę ir prieš NRA.
| prezidentą, vadina jį knpitalis
PUOLAMI VOKIEČIAI
kas
1930
m.
uždarytas.
Binga
'
panijos
darbininkų
streikas
Šv. Kryžiaus par.............................................
22,930
Patirta, kad, atvyksiant į tų įrankiu.
AFRIKOJ
boardo
arbitNekalto
Prasid.
Šv.
Pan.
M.
par
..................................
15,700
pripažintas
kaltu
už
32,500
do(
užbaigtas
J.
V
Ameriką komisarui LitvinoChicagos lietuvių, žydij ir
Mt. Carmel par. Melrose Park ................................... 13,700
ražu.
PRETORIJA, Pietų Afri vui, kuria Wasbingtone sieks lenkų piliečių grupių
vadai lerių išeikvojimą.
Šv. Antano par. Cicero, III....................................... .
13,050
kos Unija, lapkr. 4. — Prieš savo vyriausybei pripažinimo, tuo reikalu
kreipės į J. V.
Šv. Mykolo par................................................................ 13,000
4 ŽUVO, 60 SUŽEISTA
CHICAGOS PARODA
hitlerininkus nusistačiusi mi minėti komunistų laikraščiai tyrinėjimų biurą pareikšdami,
Šv. Petro ir Povilo par., Kenosha, Wis........................ 9,000
nia sukėlė riaušes, puldama dar smarkiau subruzdo agituo kad komunistų toks veikimas
Yra numatoma, kad Chica RIO DE JANEIRO, Brazi Šv. Petro par. Gary, lnd................................................. 5,500
vokiečių laikraščio ofisą. Vo ti už krašto vyriausybės sug- yra stačiai išdavikiškas. Nuro gos šimtmečio pažangos paro- lija, lapkr. 4. — Vienam prie Visų Šventų par. Roseiand .......................................... 4,500
kietijos konsulas Jabnnnesbur , riovimą. Nors ši jų agitacija dyta, kad šių laikraščių perjda dar ir 1934 metais bus pa miesčių susikūlus traukiniams Švč. Pan. Gimimo par..................................................... 4,000
Sv. Baltramiejaus par., VVaukegan, III........................... 2,000
ge įdavė protestą Unijos vy-' nereikšminga, bet ar komunis- paštą siuntimas būtų uždraus j kartota. Daug kas to reikalai! (4 asmenys žuvo ir apie 60 su Sv. Petro ir Povilo par. W. Pullman ........................ 2,000
riausybei.
-tai gali taip palaidai kai pa-1 tas.
ja.
žeista.
Sv. Juozapo par. So. Chieago, III..................................... 2,000

taftai

• .

“DRAUGAS”
Ualn* kasdien, t'takyrua eektuadlenlus
PRENUMERATOS KAINA: Metame _ |«.0», Pum*

metų — $3.50; Trims'mėnesiam# — $3.00; Vienam
mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00; Pusei mo
ta — $<••• Kopija .030.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nc*raBna, jei neprašome tai padaryti Ir neprMlunčlama tam
ttfcslnl pasta tankių.

Redaktorius priima — nuo

Iki

eaL

Skalbimų kainos prtstunftfamoe parelkalaTna.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vaL po piet

“DRAUGAS”,
LITUUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Kxcept Sunday.
■UB8CR1PT1ON8: One Tear — $«.0C- 31x Montbs
— $$.$•: Tkree Montbs - $!.••: One Month —* 7»o.
Bnrope — One Year — $7.$$; SU Montbs — $<.<•:
Copy — .Olo.
Advertiainc ln “DRAUGAS” tarines best reeults.
Adeertlslng rates on applloatloa.

“DRAUGAM” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
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DĖL ANTROJO SKRIDIMO

'• Jau visi katalikų laikraščiai pasisakė dėl
antrojo, socialistų organizuojamo (James-Ja
nušausko) skridinio. “Draugo”, “Darbiniu- .
ko” ir “Garso” nusistatymas — pirma pa
statyti didvyriams lakūnams — Dariui ir Gi
rėnui paminklų, o paskiau planuoti naujų
skridimų, kuris turės būti organizuojamas ne
vienos kurios grupės, bet visos Amerikos lie
tuvių visuomenės.
Dėl James-Janušausko skridimo, kurį
organizuoja Cliicagos socialistų laikraštis,
“Garsas”, L. II. K. S. A. organas, taip pa
sisako:
‘ ■ “Daugelis klausinėja apie lakūno JamesJanušausko rengiamų sklidimų iš Amerikos
į Lietuvų, kad “užbaigti garbingai pradėtų

Dariaus-Girėno žygi”.
“Gauname nemažai protestų dėl socialistų-naujieniečių pastangų sumonopoįizuoti
skridimo rengimų, aukų rinkimų į vienos sro
vė# rankas.
• e.
.
‘ “Siuomi mes vitšai pareiškiame, kad iki
visa James-Janušausko skridinio rengimo ka
mpanija bus vienos srovės žmonių rankose,
tolf nuo rėmimo susilaikysime. Transatlantinį
skridimų ir jo renginių laikome visos tautos,
e

o he vienos kurios f.rovės ar grupės reikalu,
'panašiai kaip kad Dariaus-Girėno laimėjimus
laikom visos tautos laimėjimais, jų mirtį —
visos laidos gedulu.
“ James-Jantišauskas, gal būt, yra gabus,
patyręs, pasitikėjimo veltus lakūnas. Mes lin
kime, kad jo skridimo reikalas įeitų į tinka
mas vėžes ir kad juoini tada užsiinteresuotų
visi Amerikos lietuviai. Tam tikslui visų pir
miausia reikalinga, kad skridimo reikalus pa
imtų vest ir tvarkyt tarpsiovinis komitetas
sudarytus iš žinomų ir patikimų visuomenės
veikėjų”.
Tai yra rimtas nusistatymas. Aišku, kad
transatlantinis skridimas nėra kurios nors
.vienos grupės, bet visos tautos reikalus.

Janušausko skridimui socialistų šulai su
organizavo “Atlas” bendrovę. Tai padarė nepusitarus su mūsų organizuotosios visuome
nės atstovais, aplenkė visas mūsų grupes ii
organizacijas, nesiskaitė net su Dariaus-Gi
rėno suorganizuotu Transatlantinio skridimo
komitetu, nešaukė jokio organizuotų žmonių
susirinkimo, nes bijojo, kud iš jų runku ne
išsprūstų kontrolė. Tokiu savo nusistatymu
socialistai įžeidžia Amerikos lietuvių visuo
mene ir, neturėdama jos pasitikėjimo ir pri
tarimo, drįsta į jų kreiptis ir prašyti aukų*
Tokiam socialistų sauvaliavimui reiktų pa
stoti kelių ir pareikalauti, kud jie nenaudotų
savo partijai tų reikalų, kurie visai tautai
priklauso.

bar, nuo rugsėjo mėn. iki 1934
metų kovo mėn. 1 dienos lei
sta įvežti kas mėnuo tiktai
Kol už javus buvo mokama po 30,200 kiaulių. O žiemos
po 20 — 30 litų centneriui, mėnesį iš mūsų ūkininkui ga
Lietuvos ūkininkų sunku bu lėtų pristatyti po 70 — 80,000
vo suagituoti plačiau imtis gv-. kiaulių per mėnesį. Tokiu būvulininkystės. Bet kai javai du, tviičiausias ūkininko pa
labui atpigo, tai greitai per jamų šaltinis yra apribotas, ir
sitvarkė visas Lietuvos ūkis. apstabdyta Lietuvos bekono
Svarbiausiu buvo niestasi į gamyba.
No. Dakotu vai. gubernatoriaus komisija, kuri stengsis
kiaulių auginimų pardavimui
Tiesa, kai Anglija įvedė be priverstinai sulaikyti kviečių išvežimų iš valstybės. Vidury
ir į pienininkystę. Šitoks ūkio kono įvežimui kontingentus sėdi pats gubernatorius W. Langer.
persitvarkymas, žinoma, nėjo (apribojimus), tai bekonui kai
NEŽINOMAS LIETUVIS VYSKUPAS
labai sklandžiai. Ypač, kad te na žymiai pakilo. Todėl jau dė ir nenusisekę bandymai. Imu gamyba nėra brangi, nes
ko žiūrėti į Anglijos bekono šiemet mūsų valdžia bekono Vienas dalykas, tai kad šiam ii gaminama tjk apie 150 nie
Spalių 19 d. į Lietuvų atvyko paleisti iš
rinka, statančių didelius rei kainų palaikymui nedaro pri- j reikalui reikia gabių ir tinka- Irų ilgumo. Ir kol kas tenka
Rusijos lietuviai. Jų tarpe yra vienas vys kalavimus.
tik šiomis kronikomis pa šit e
mokėjimų ir ūkininkai gauna Įmų žmonių, o kitas dalykas,
kupas ir 10 kunigų. Niekam nė į galvų ne
akinti.
tai kad reikia nemažo kapi
Valdžia paskubomis statė be už pristatomas kiaules gero
atėjo, kad lietuviai turi daugiau vyskupu
talo. Gabių žmonių Lietuvoje
Norint tačiuu sukurti k
negu kad yra žinoma. Kaip jau užvakar pra kono updirbiifto'skerdyklas, o kai aukštesnę kainų. Taip kad i yra pakankamai ir iš šitos punors didesnio, reikia pinigų.
nešėme, nieks nežinojo, kad kun. Matulionis ūkininkai augino, kaip mokė Lietuvos ūkiui kontingentų be
konui
įvedimas
iki
šiol
nebu,b
^
s
i^yla
sunkumų
palvginaValstybė skirti negali, nes ji
yra vyskupu. “K A-de” pranešama, “Net jo, bekonines kiaules. Bet jau
vo
nuostolingas.
Tiktai kok-n,a^ ne(taug, tačiau sunkumai turi šiaip daug reikalų, pri
kun. Deinis, ilgų laikų kartu su vyskupu Ala-1ll^Pcrna* !I pumai bekonui kai
Vai- tu, kad šitų ūkio šakų mūsų ** kitos pusės,
pinigų klau- vačių gi žmonių, kurie sutik
tulioniu dirbęs miškuose, artimai su juo su na Anglijoje labai krito.
Simas,
sugriauna
net ir gra tų įdėti didesnį kapitalų į fi
sibičiuliavęs, sužinojo Matulionį esant vys džia ėmė primokėti, kad tik-1 ūkininkai nėgau toliau plėsti, žiausius viltis.
lmų gamybų, neatsiranda.
Tsb.- '
kupu tik Indros stotyje, Latvijoje. Toks pal tai ūkininkui nemestų kiaulių \
J r tokiu būdu nieko dides
-------- ■-------surprizas buvo ir kitiems grįžtantiems, ku auginimų. Pernai vienais nienio pagaminti neprisiruošiaRUOdlASI KOVAI SU
tais valdžia bekono gamybos
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nigams ir pasauliečiams”.
ma.
Tenkinamasi
tiktai
smulk
NEDARBU ŽIEMĄ
---- -----Dėl ko vysk. Matulionis slėpė savo aukš parėmimui primokėjo 17 milimenomis,
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kronika,
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Visų laikų Lietuvos kinų te
tų titulų, nesunku įspėti. Jei bolševikui būt jonų litų, o vis tik ūkininkai
Rugsėjo 18 d. vidaus reika
gaudavo
žemas
kainus
už
kiau
alfuose
rodomos daugiausia ri rodoma kinoteatruo.se tik
sužinoję jį esant vyskupu, tuoj be jokio teis
kaip
priedas.
Tų
kronikų
tar

lų ministerijoje buvo tarpži
mo būt sušaudę. Šiaip jau jis nors ir begalo les. Bet kiaulių pristatymas Vokiečių, Prancūzų ir Ameri
pe
pasitaiko
gabalėlių
ir
ga

nybinis pasitarimus nedarbo
sunkiose sąlygose, kankinamas ir persekioja nuolat didėjo. Keturios dide kos gamybos filmos. Savų, Lie
nu
gružių,
galima
būtų
paro

klausimai -. Pasitarime pirmi
mas galėjo garbinti Dievų' ir patarnauti ti lės, moderniškai įrengtos ske tavoje gamintų kiek didesnio
dyti net svetimiems.
ninkavo vidaus reikalų miniskintiesiems. Kaip kilnios dvasios yra vys rdyklos — Kaune, Panevėžy,; masto filmų dar nėra. Malakupas Matulionis, pasako šis laktas, kad Klaipėdoje ir Tauragėje, —jut, kad pavyko gražių, patrio A n ta i, y r a parodytas Į toris pulk. Rusteika. Dalyva
1923 ni. pasmerkus jį 3 metams kalėti, turė vos suspėduvo ajidirbti supe tiškų filmų pasigaminti lat- mūsų kariuomenės gyvenimas vo savivaldybių departamento
jo galimumo grįžti į Lietuvų, bet atsisakė, rkamus kiaules. Skubiai buvo \ mins, estams, čekams, kurie 'stovy kloję, jos užsiėmimai, mn direktorius Barkauskas, vyr.
tikėdamųsis bausmę atlikęs gulėsiųs vėl dir pastatyta dar viena skerdyk ! stipresnių jėgų už lietuvius nevrai. Yra parodyta sporti Istatybos inspektorius inž. No
bti kunigo darbų. 1929 m. vėl pasodintus ka la Šiauliuose, bet ji iki šiol neturi, kilo sumanymas įstei ninkų stovykla Nidos smėly vickis, vyr. darbo inspektorius
lėjime. Dirbo miškuose, pelkėtose vietose, nepradėjo dirbti, nes bekono gti kino studijas bei gaminti nuose, taip vadinamose kopo Šostakas, finansų departamen
kaip ir visi kiti. Dėl to neteko sveikatos. J gamybų apstabdė nuo pernai filmas Lietuvoje, tačiau iš tų se, kurios ekrane atrodo lyg to direktorius Lip ins, susisie
rudens Anglijoje įvesti beko- sumanymų nieko gera neišėjo. būtų didžiausia dykuma — kimo inspektorius TamušausMuskvų atvažiavo sutinusiomis kojomis.
Guli atrodyti keista, kad Sachara. Yra parodyta kaip • knsj žemės ūkio rūmų vicepiLietuvos spauda praneša,* khdzyy>L>*Ma. IR) įvežimo kontingentai.
tulionį pažįsta ir atsimena kiekvienas-'prieš- I , Lietuvai pradžioj buvo lei 1 tokia valstybė; kaip Lietuva,' mokosi mūsų vaikai mokyklo •įni. Vaškelis, Kauno burmistKaip gyvena žmonės. Pa-|ras Graurogkas ir Šiaulių bei
karinis lietuvis jietrajiilietis. Jis ilgai klebo sta įvežti į Angliju per mė-, neįstengia sukurti savų, tik se, kain
navęs Širdies Jėzaus bažnyčioje. Kilęs iš A- nesį po 45,000 kiaulių sker- rai lietuviškų filmų. Pasirodo prastai nufilmuojama beveik Marijampolės burmistrai. Pa
luntos parapijos. Lietuvos spauda jį vadina dienų; vėliau tas skaičius bu- gi, kad filmų gamybos darbas kiekvienas Lietuves gyveninio sitarimas buvo daugiau infor
vo nuoluto mažinamas. Ir du- netuip jau lengvas, kų puro- reiškinys ir įvykis, šitokiu fi- macinio pobūdžio. Savivaldy
Vyskupu Kankiniu. Jis tokiu ir yra.
bių departamento ditektoriufi
Kada raudonojo teroro kankiniui įvažia
vo į Lietuvų, jie visur iškilmingai buvo su liko tas momentas, kada Vyskupus Kankinys kankinami ir žudomi. Be to, bolševikui at padarė pranešimų, kaip buvo
tikti. Pavyzdžiui paduosime Panevėžį, kur ištiesė laiminančių rankų į suklupusių tūks sisako Amerikai skolas mokėti. Tas pripa organizuojama kova su nedar
pravažiuojantieji kankiniai ypatingai iškil tantinę minių ir tyliai ištarė: “Benedicat vos žinimus šiame krašte įšauktų didelę pro bu, miestų burmistrai gi pupa, šakojo kų šiuo reikalu padaro
omnipotens Deus...” Iš duugelio akių įsiver testų bangų.
mingai sutikti. “P. B.” aprašo.:
.ir mano padaryti miestų savi
“Neramiai visų širdims tvaksint, paga žė graudžios ašaros”.
•
•
•
Yra daug vilties, kad Cliicagos miesto valdybės. Pasitarime pripaži
liau sušvilpė atūžiąs garvežys, ir iš pirmo
Sovietų Rusijos užsienių reikalų komisa viena gatvė, būtent Auburn, bus pakeista Į nta, kad tiksliausia priemonė
sios klasės vagonų pasimatė mostikuojančios
rankos. Minia suūžė: “Sveiki atvykstantieji! ras Litvinovas atvyksta Amerikon tartis sn Lituanieų Dariaus-Girėno atminties pagerbi- kovai su nedarbu yra viešieji
mui. Nors nedidelė toji gatvė, bet vis dėl I darbai. Šiemet bedarbiai dur
Valio!” O kai iš vagonų išlipo apdriskę bol prezidentu dėl Rusijos dabartinio rėžymo pri
ševikų kankiniai, it stabo ištikti, visi nutib pažinimo. Daug šiuo krašto gyventojų (tur to bus garsinama lietuvių vardas ir mūsų bu bus aprūpinti kaip tik to— neapsakomas gailėsis suspaudė visų šir būt žymi dauguma) Sovietų pripažinimui y- didvyrių vardai miesto istorijon įrašyti. Rei-įkiu būdu. Organizuojant vie
dis, malant baisiai iškankintus savo brangiui ra priešingi. Ir nebereikalo. Pirmiausia, Ru kšminga dar ir tas, kad ant Auburn avė. sto nuosius darbus šiemet bus stetautiečius. Kas galėjo, džiaugėsi galįs žodef, sijoj šiandien vergija viešpatauja. Visai ne vi seniausia lietuvių bažnyčia Chicagoje. Du Į ngiamasi juos taip vesti, kad
kilų tarti savo buv. klebonui, kapelionui a! kaltai išžudyta milijonai žmonių, tikyba žiau bai- tik turime padirbėti, kad netrukus Du- duotų kuodaugiausia naudi
Tsl
šiaip pažįstamum. Neišdilstančio įspūdžio pa riai persekiojamu, tikintieji visokiais būdais riui-Girėnui paminklų pustatyti.

musi p-lė Bronislavn Vizgirdaitė. Apie
šių mokytojų aš jau Lietuvoje buvau daug
gero gi įdėjęs iš* savo draugo, kuris jų pa
žinojo, kai ji buvo mokytoja katalikiško
je mokykloje Liepojuje (Latviuose). Kų
Bendras lietuvių sugyvenimas nuolat
aš buvau apie jų girdėjęs, ypatingai apie
gyvėja
jos pedagogiškus gabumus, dabur savo
(Tęsinys)
akimis mačiau. Tokių mokytojų, kaip p-lė
Nespėjome atvykti į uu-kų, o “clii- Br. Vizgirdaitė, maža galima rasti. Kaip
liėankos” su ilgavežimin jau ir čia. Ma nuostabiai ji moka užimti visus savo su
lonu buvo žiūrėti, kaip varšuvietės pane manytais žaisleliais. Jut diriguojant, nė
lės ir jaunuoliai, krykštė bebėgiodami vienam nesinori tūnoti kur pašalyje ar
saulės spinduliuose ir gėrėjosi jų maloniu liūdėti. Visi dalyvauja žaidimuose, visi
Šilima... Vyresnieji rimtai vaikštinėjo pa patenkinti. Ji jiasišuliiis kelioms minu
žiūrėk, viskas ir tykstn, links
vėsyje, gėrė svuiginuntį miško sakų kva tėms
pų ir džiaugėsi savo tautiečių bendru pa mumas kažkur dingsta, žaidimus darosi
nebe tas. Mat, ir žaidime reikalingas ge
silinksminimu.
Viso pasilinksminimo š’rdis ir ešis, a- ras, suuiniius vadovas. Be jo kad ir ge
pie kurių Aiskas sakosi, be abejo, buvo riausi žaidimai virsta nuobodžiais ir ne
tai ••cliiličankos”
mūs ju lutosios ūki- įdomiais.
P-lė Vizgirdaitė savo pedagogiškus
Mluk.ulės .kurtu su savo mokytojomis.
LSęAuoitč-j Cbiličkų mokykloje
talentus parodė ypač po didžiojo karo j
Musų ekskursijai \ isų smagumų bei Lietuvų pargrįžusi. Man teko ne kartų
malonumų sudarė, kaip jau esu minėjęs, ją stebėti <r gėrėtis jos darbuote, giliau,
tJbiliėkii’ n<io mokyklos lietutuitės. Pir- kad jai labai būtų nemalonu, jei sužino
liiųjų vietų tarp jų, be abejo, buvo užė tų, kad aš jai pagyrus rašau. Ne, ne pa
Kun. Antanas Petrauskas

’

PRAEITIES PABYROS

LIETUVOS GYVENIMAS
BETONINIAI VARGAI IR
DŽIAUGSMAI

gyrus aš čia noriu rašyti, bet pažymėti
tikrų tiesų ir pasidžiaugti su geros valios
skaitytojais tuo, kati mums netrūksta
žmonių ir šiandie, kurie su visomis savo
jėgomis nori visuomenės gerovei Įiasiaukoti, kurie kud ir iš pužiūros rodos men
kučiai ir daugelio įiejiastebimi, tačiau ne
apsakomai daug gero veikia mažučių tar
pe.
P-lę Br.*Vizgirdaitę teko man sueiti
1918 metais kų tik grįžusių iš Varšuvos į
Lietuvų ir apsigyvenusių Kaune prie Ro
tušės aikštės TT. Jėzuitų namuose. Ji
kartu su savo keturiomis ar penkiomis
draugėmis sukūrė Kaunu Katalikių Mote
rų Kultūros Draugijų tikslu plėsti kutnlikiškų tarp moterų kultūrų. Nuo ko pra
dėsi kultūrų plėsti, jei ne nuo apšvietosl
Visiems juk aišku, kad Lietuvos visas
vargas pureina iš npūsų tautiečių tamsu
mo bei neinokslo. Duok lietuviams mokslų
— o vargo Lietuva lengvai nusikratys?
Todėl ir Moterų Kultūros Dr. nutarė
savo darbų pradėti jmo upšvietos. Nutarė
prisidėti prie kun. Jumiševičinus pradėto
juu darbo tuo utžvilgiu, būtent apimti

Mergaičių l.kio Mokyklos vadovavimų
Karmėlavos miestelyje, netoli nuo Kauno.
' Be to nutarė įsisteigti našlaičiams vaike
liams prieglaudų Kaune. Netrukus po to
vėl įsteigti aukštesnę mergaitėms mokyk
lų — mokytojų seminarijų, kad pasigami
ntų savo įstuigoihs reikalingų mokytojų,
kurių pradžioje mūs gyvavimo taip labai
trūko.
Mergaičių Ūkio Mokykla Karmėlavoje

Kun. P. Januševiičius, kaip ir visi su
sirūpinusieji Lietuvos ateitimi, labai ge
rai matė neapsakomai didelį prasilavinu
sių moterų trūkumų. Jei nėra tinkamų
šeimininkių
— nėra nei ūkyje tvarkos, nė«
ra tinkamo šeimos auklėjimo, nėra gero
vės apskritai. Geru šeimininkė — namų
turtus už auksų ir sidabrų didesnis. No
rint gi tokių gerų šeimininkių susilaukti,
be abejo, reikia steigti tam tinkamas mo
kyklas ir jose mergaites iš juuno lavinti
bei mokinti. Tuo tikslu jis pirmas įsteigė
Karmėlavos miestelyjė šios rūšies mergai. tėms mokyklų.
“Pradžia darbų gaišina” — suko se
nelių patarlė. Tikra tiesa. Ypue daug rei

kėjo sugaišii, kol sutvirtėjo mokyklų, kai
ji buvo kuriama sunkiausiuose mūs gyve
nimo metuose —■ unt likusių po didžiojo
kuro išdagų, nuo kurių ore dar buvo ga
lima plėnių kvupsnis užuosti. Viskas iš
blaškyta, sunaikinta: nei žmonių, nei tvo
rų, nei gyvulių, nei sėklų, nei padarų, nei
tinkamų trobesių. Galais negalais šiaip
taip pasisekė sulipdyti šiokias tokias pa
stoges nualintame šalia Kurmėluvoa dvariukyje. Surasta šiojftų tokių .vedėjų, pa
skelbta mokykla esaffi įkurtu, ir tiek.
įkurti mokyklų buvo daug lengviau,
nekuip įkurtųjų toliau palaikyti ir įsta
tyti jų i tinkumas vėžes. Ir šiaip bandė
ir kitaip, o mokykloje tvarkos nėra, viskus kaip reikiant nesiseka! Reik ieškoti
pngirlbos iš siimaningesnių. “Kultflrielės”
kuip tik atėjo kun. Jantiševičiui į pagal
bų. Jos upsiėmė mokyklų sutvarkyti kaip
reikiant.

(Daugiau bus)

/

Pirmadienis, lapkr. b d., 1933
valandą vakare, parapijos svel Prašomi klubo nariai, narės šių metų yra įvesti taip vadi- vaidinama veikalas “Sodne ir
Tuos Paieškojimo Biuras“. Viskas
j skaitlingai susirinkti,
nes, narni “Sales taksai“,
tainėje.
kaip žinote, jau urti klubo ba-1taksus visi biznieriai privalo yra prirengta rūpestingai ir
* Visos narės prašomos atsi
liūs, tat reiks nemažai darbi-!mokėti.
atsilankiusieji bus patenkinti.
Natūralia rimas dcllaranto
lankyti, nes bus rinkimas nuu
Valdyba
Teko girdėti, kad kai kur
jos valdybos, taip pat reikės n‘nkU išrinkti
našlės.
Ką turiu daryti!
KLAUSIMAS. Mano vyras |
ATSAK.. Jei
išvažiuosi
baigti aptarti draugijos daly Bolius įvyks lapkričio 11 d. U1® •*"»!«»«* užeidinčja “goNorlh W<»t Hali, kampos No-iir sakosi Ralį “po Motorų Sąjungos 1 kuopos
kus parapijos bazare.
išsiėmė pirmas popieras. Mirė
Aidimo sugristi, turėsi pra
inkšti”, ka.l tuksi, nereikė., susirinkimas įvyks lapkričio
Dabar naujų narių vajus. ni. Avė aini Wostorn Avė.
negavęs pilnos pilietybės. Ar s*yti nekvotinės vizos, kaipo
mokėti. Girdi1 rekordai
teisybė, kad aš galiu vartoti1 sugrjŠtantis apsigyvenęs ateiBalius bus įvairus ir links-1Y'™
,eKU,.xuu būsią
««•««>, 7 d., 7:30 vai., ftv. Jurgio pa
Kviečiamos narės atsivesti
mas.
Kviečiame
visus
jame
dasunft,k,nti
ir
rokuosis
’
ka<1
esi rapijos svetainėj. Sąjungietės.
naujų narių.
Alfa
jo pirmas popieras savęs na- v*a bėg\’ vienų metų; turėsi
Valdvba
blznio ^j?8- Už patarna- malonėkit atsilankyti, nes tulyvauti.
turalizavimui ?
paduoti diena pirmo atvykimo
viina
reikalauja ]>enkių dole rim labai svarbių reikalų.
ATSAKYMAS. Teisybė, jei ii
MUr vardą laivo. Toji
Lapkričio 12 d., 2:30 vai.
rių.
Pirm., Elena Nedvarienė
vyro Deelaration oi' Intention nekvotinė viza kairiuos $10.00, popiet ir 7:4.') vai. vakare, paKad
bėdos
išvengti,
tokių
(pirmos popieros) nesenesnės (sugrįžimo leidimas kainuoja I lapijos svetainėje Nekalto Pra
neklausykite.
YLAKIAI. — Per darbą ir
kaip septvni metai. Tokiame |tik *3ZW)- Kartais žmonės maHd. Panelės ftv. mergaičių so-' Lietuvių pilief.ių pPmokra.l
mokslą į šviesesnę ateitį. Čia
atsitikime gali išpildyti natų- no> kad iie ištikrųjų.atsimena, |daheijn statys scenoje du vei-Įh} KIflbo Xorth Wpgt si(lp mp‘
Sekmadienį, lapkričio 12 d., įvyko jaunųjų ūkininkų gami
įalizaeijos peticiją (antroms kada i1' kokiu laivu pirmą kar- kalus: vien, lietuvių, kitų an-į ncginig susirinki,„as įvyk„
NEAPSIGAUKITE
Lieluvių Auditorijoj, 3133 S. nių paroda. Su orkestrą juupopieroms) neišimdama pirmų ibj atvyko į Amerika, bet isty- Rlų kalbose. Pelnas eis para-1 pkrifio g
Yra žinoma, kad Illinois va ITalsted St. D. L. K. Vvtau-Įnieji ūkininkai gražiai pasiro
jų popierų. Jei atvykai po bir lrus Pa8irOf;° .10 vardai visai pijos naudai.
7:30 vai. vakare.
lstybėje nuo liepos mėnesio to dr-ja rengia pramogą. Bm'dė.
rekordose.
Tokiai
neužrašyti
Mergaitės
jau
seniai
daro'
'želio mėnesio 29 d., 1906 m.,
turėsi išgauti atvažiavimo eer|me atsitikime jie negali gaų- repeticijas.
iatą dėl parodymo legalio j t* leidimo sugrįsti į J. A. V.
Abu veikalai pritaikinti vi-1
Įiavimo nuolatiniam apsigy J Nelabai senai vienas žmogus,
siems: seniems ir jaunimui.
Į išgyvenęs šioje šalyje 30 me
įmui J. A. \
Dėl to ir tikimos, kad visi su
tų, išvažiavo į Europą be leiSrarba leidi,„o eugrjiti.
Įdim0 gugrįžtii „„ jig k(.tino eis pamatyti tų vaidinimų. Sa
vo atsilankymu duos sodalieKLAUSIMAS. Ketinu išva- ten apsigyventi.
Išgyvenęs
tėms paskatinimo toliau veik
žinoti į užsienį, bet iš anksto trumpą laiką, matė, kad bus
ti savo parapijui, daugiau me
norėčiau apsirūpinti leidiniu 1 geriau grįžus atgal į J. A. V.
rgaičių įvertins sodai iečių vei
sugrįsti į Ameriką,
jei ten .lis nuvyko pas Amerikos kon
kimą ir įsirašys į sodaliciją.
man gyvenimas nepatiktų. Ar sulą prašyti nekvotinės vizos.
Lauksime visų.
Sodaliotė
turiu išgauti tokį
leidimą? (Jis užsieny išbuvo 14 mėne
Atvykau į J. A. V. prieš 20 sių). Jam toji viza atsakyta
ftv. Teresės draugijos priešmetų ir neatsimenu laiko, ka- į ir žmogus negalėjo sugrįžti.
metinis susirinkimas įvyks pi
rmadienį, lapkričio 6 d., 7:30
kada jis iš tikrųjų turi būt
pigus ir visiems, ypač per su
nkmetį, turėtų būt lengvai pri
jda atvažiavau, ir laivo vardo. einamas.

C H I C A G O J E

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE , IŠ ŠY. JURGIO PARAP,,
BRIDGEPORT

I C A G O T E

Geriausios Anglys Už

,žio pieno pasidarys didelis
i
----------| perviršis. Žinoma, bus gami- I Žemiausias Kainas
Didžiosios Chieagoj
pieno narna daugiau sviesto ir sū- Į
kompanijos ir organizuotieji1 rįo. O šių produktų jau ir be Į
pieno gamybos ūkininkai su- to yra per daug — užkrauti Į
12132 UNION AVĖ.
tarė, kad padidinti pienui kai- j didžiausi sandėliai,
Chicago, III.
na. Nesenai Chieagoj pieno
Kas gi bus to sėkmėje?
Phone PULlman 8296
kvortai buvo mokama 9c. Pa Daug nukentės pačios didžio
Dabar laikas prisipirkti
skiau vienu centu daugiau pa sios pieno kompanijos, jos
anglių dėl žiemos
didinta. Dabar gi sutarta imti darbininkai ir pieną gaminan
jau 11 centų kvortai. Mažes tieji ūkininkai.
Res. 10742 S. Wabash Avė.
niąsias kompanijas, kurios no
Phone PULLman 8092
fttai kas gali įvykti, kada
ri pigiau pardavinėti pieną,
norima nustelbti ir pašalinti vartotojas tokiais svarbiais
iš biznio, ftiam nustelbimui reikalais yra ignoruojamas. Ir
Crane Coal Co.
pritaria ir žemės ūkio depar tas įvyks. Nes negalimas dai
5332 So. Long Avė.
tamento sekretoriūs Wallace, ktas taip daug pieną brangin
Chicago, XII.
ti, kada jo yra pakankamai ir
TFI.. REPUBLIC 8402
kurio žinioje yra pieno pramo
nė. Keikia laukti, kad arti
NUGA-TONE SUSTIPRINA I
miausiomis dienomis didžio
ORGANUS
•
sios pieno kompanijos praneš Jeigu J.lsų organai silpni ir Jūs '
Ni^piglntos luinos ant vienos
laukelės senu,
priimkite NUGA- j
vartotojams, kad pieno kvor TONE
savaitės
— tų pastebėtinų vaisto, ku
Pocahontas M. Run 8.75 a ton
padarė stebuklus dėl milijonotai jau reikia mokėti 11 cen ria
Black Band (lump) 8.25 "
moterų ir vyru per paskutinius 45 (
Kentueky Lump tik 7.90 "
NUGA-TONE priduoda nau
tų. ftis vienas centas daugiau, metus.
REPUBLIC 8402
jos sveikatos Ir sustiprina susilpnė
sakoma, teksiąs pieno gamin jusius organitB.
NUGA-TONE yra vaistas, kur) kie
tojams ūkininkams, kad tuo kvienas
nusilpnėjęs arba liguistas as
turėtų vartoti. Jie padarys kie
būdu padidinti jiems pelną. . milo
kvienų sveiku Ir tvirtu. Parsiduoda
visose vaistinėse. Nepriimkite pava
Pasirodo, kad didžiosios pie duotojų,
nes Joks kitas vaistas ne- !
kompanijos stengiasi į sa- i pavaduos nuga-tone.___________ ;
rankas sugriebti visą pie-1
Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą vogą.
į pramonę ir paskui, kaip
ADVOKATAS
Yardas ir ofisas:
joms tinkama, diktatoriauti. į
105 W. Monroe St.. prie Clark
Kaip AVashingtone, taip Cbi
Telefonas HTAte 7880
12132 SO. UNION AVĖ..
▼stsndos 9 rrte Iki S popiet
cagoj įvykusiuose pieno kai
Tel. PULlman 5517
2201 W. Cermak Road
nos klausimu pasitarimuose vi
Panedėllo, Beredos fr Pėtnyčloe
West Pnllman, III.
vakarais 6 Iki #
siškai neatsiklausta vartotojo,
Telefonas CANal 8122
Galite nusipirkti daugiau
ką jis mano apie kainos didi Namai: 6459 S. Rockwell St.
anglių žemesne kaina iš
Ketverfo Ir Rubatos
nimą ir apie tai, ar jis galės Utarnlnko.
Vakarais 7 Iki •
Peoples Coal Co.
• Telefonas REPnbJc 9800
ir ar norės mokėti skirtą kai
I, 2, or
4 tems
ną. Taigi, vartotojas visiškai
S tona or more
suignoruotas, gal net teismai
Poehy M. R........... *7.75
»7.
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
Kent.
M.
R
...........
*5.75
*5.
jam pagalbos neduotų šiame statau anglis už pigiausios kaln««: Ltunp .................. *8.75
*8.
niaek Ranri *7.50; Haeking 88.09,
įvykyje.
Black
nand
MILers Crcck 89.75.
PIENO KLAUSIMAS

TUMONIS COAL CO.

PEOPLES COAL 00.

JOHN B. BORDEN

i

OKSAS EXPRESS

PnAaiikit LAFayotte 8986.

Tačiau kaip kompanijos,
taip ir visi kiti turi atminti,
kad vartotojas, nors jis neor
ganizuotas, bet jis galingas.
Jis šiandien tyli. Jis prabils
paskiau, kada Jam reTkės bra
ngiau mokėti už pieną. Jei jis
ras, kad pienas perbrangns,
jis tuoj sumažins jo vartoji
mą. Gal jis pieno visiškai ne
pirks ir jį pakeis kitokiu pro*
dnktn (substitutu). Tada Svie-

J. OKSAS
2649 West 43rd Street

Egg ......................... *8.50

*8.00

Lump ................... *8.75

*8.25

PIRKAM

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

Į “DRAUGO’
JUBILIEJINĮ VAJU
DOVA NOS
Už 5,000,000 Balsų............................... £400.00
Už 4,000,000 Balsų................................ £250.00
Už 3,000,000 Balsų................................ £150.00
Už 2,000,000 Balsų.................................... £75.00
Už 1,000,000 Balsų.....................................£25.00
Už 500,000 Balsų....................................... £10.00
Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nos pagal jų pasidarbavimą “Draugo” Sidabriniame
Vajaus Konteste.
Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai
gyvavimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuome
nei daug tarnavo 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 metų paminė
jimo “Draugo” darbuotės Katalikų Spaudoje. IŠ sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje jį skaitytų, remtų ir juomi pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.
Jau nuo 1916 m., Katalikai Amerikoje turi dien
raštį. Nuo to laiko visas Amerikoje lietuvių katalikų
veikimas smarkiau žengia pirmyn, ypač mūsų 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:

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY,
2334 SOUTH OAKLEY AVĖ.,

Lietuviiku*

tMORTWGE BANKERSt

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ AO1ITVRA
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKisnrorvc pamatuotas arurn
2608 W.ST 47th STB.
Tel. LAPayette 1083

Chicago, Illinois

✓

Pirmadienis, lapkr. 6 d., 1933

WWITTSXS

SĄMONINGO GYVENIMO PAGRINDAI
Kai esate gundomi — nelaukite,
kol pagunda parengs jūsų širdį, bet
tuojau stenkitės jų išvyti darbu ar
ba mukiu.
Tai. kuu. J. Bosko.

“I’rukeikta tau žemė... Ji tau želdias
erškėčius ir usnis... savo prakaite tu val
gysi duonų, iki nesugrįši j žemę, iš kurios
esi paimtas, kadangi tu esi dulkės ir vėl
dulkėmis pavirsi”
(Pradž. 3, 17—19).
Taip pasakė Viešpats Dievas
nupuolu
siam Adoniui, išvarydamas jj iš rojaus.
Šis griežtas, lx*t teisingas sprendimas lie
čia visą pirmųjų tėvų ainijų,— visus žmo
nes. Ir taip vietoje laimingo rojaus gy
venimo, atsirado vargai, vietoje įgimtų
dorybių — greit papildoma nuodėmė, vie
toje visokeriopo tvirtumo — silpnybė.
Vargas b»ūtxi
nupuolusioms, jei ne
Dievo gailestingumas. Jis vienatinį savo
Sūnų paaukojo už žmonių išganymų, leis- j
damas prikalti Jį prie Kryžiaus. Kris
taus malone šventas Krikšto .sakramen
tas nuplauna mūsų tėvų užtrauktų pirma
pradę nuodėmę, leidžia mums eiti tobuly- j
bės keliu. Atgailos sakramentas, apvaini
kuotas Jėzaus Kristaus paliktu Hvč. Sak
ramentu, panaikina mūsų papildytas nuo
dėmes, duoda mums naujos vilties laimė
ti išganymų. Paskutinis patepimas su Viatiku paruošia mūsų sielų naujam su Kris
tumi gyvenimui. O kur šv. Mišios, kur
kiti žmonėms teikiami
sakramentai?...
Kristus yra nesenkųs malonų
Šaltinis,
Kristus mūsų išganymas.
Argi dėl šių žmogišku protu neįkai
nuojamų malonių mes
neprivalėtu:i:ėm
nusižeminę kalbėti padėkos maldas Vieš
pačiui? Argi mes įsivaizduojame, kas mū
sų lauktų po mirties, jei
neapsakomas
Dievo gailestingumas?
Kiek kartų žmogus, pasižadėjęs dau
giau nebenusidėti, vėl nupuola. Žemiškas
valdovas tokiam, nesilaikančiam savo pa
žadų prasižengėliui, tikrai trecių, ketvir
tą ir kitus kartus nebedovanotų.
Tačiau
Viešpats Dievas ir tada laukia
mūsų
susipratimo, laukia gailesčio už nusidėji
mus, laukia mūsų maldų. Jis ne tik laukia
mūsų maldų, bet jau iš anksto užtikrina:
“Prašykite, ir bus jums duota; ieškokite
ir rasite; belskite ir bus jums atidaryta.
Nes kiekvienas, kurs prašo, gailini, ir ku
ris ieško, randa ir beldžiančiam bus atida
ryta” (Mato, 7, 7—8). Argi Kristus ne
dovonojo nusidėjėlei, kuri pajutus savo
nuodėmės naštų, “kaip tik patyrė jį esant
prie stalo pariziejaus namuose, atsinešė
alebastrinį indų tepalo ir, atsistojus už
pakalyje prie jo kojų, ėmė laistyti jo ko
jas ašaromis, šluostė savo galvos plau
kais, bučiavo jo kojas ir tepė
tepalu”
(Luko, 7, 37—38)?! Jėzui Kristui užteko
tik trumpo vieno iš nukryžiuotų su Juo
galvažudžių prašymo: “Viešpatie, atmink

mane, kuomet įeisi į savo karalystę” i(Lu

Malda yra būtina mūsų išganymo są
lyga. Malda išaukština, malda tobulina,
skaistina, tvirtina tikėjime, teikia naujų
jėgų. Tamsių minčių ir nelaimių prislėg
ti kreipkimės į Dievų, karštai maldaudami
Jo užtarymo. Maldaukime nuolankiai, su
tikdami su Jo dieviška valia, saugokimės,
kad mūsų malda neimtų Dievo gundymas.
Dievas geriausiai žino, ko mums trūksta,
ne kartų mato, kad kai kurie mūsų pra
šomi dalykai tik pražudytų mūsų sielų.
Jis tik laukia mūsų gerų norų, pasiryžymų.

Maldos pavyzdį paliko pats Jėzus Kri
stus. Prieš savo kančių, po Paskutinės Va
karienės, “išėjęs jis ėjo skvo papročiu į
Alyvų kalnų. Paskui jį ėjo ir mokytiniai.
Ajėjęs į vietų, jis jiems tarė: Melskitės,
kad neįpultumėte j pagundų. Po to atsi
traukęs nuo jų,.kaip akmeniui mesti, ir at
siklaujięs, jis meldėsi ir sakė: Tėve, jei
nori, atimk šitų taurę šalin nuo manęs.
Tačiau tebūna ne mano valiu, Ijet tavo.
Tuomet jam pasirodė angelas jš dangaus,
kurs j j stiprino. G mirdamos pats savyje,
jis karščiau meldėsi: Jo prakaitas pasi
darė, kaip lašai kraujo, varvančio žemėn”
(Luko, 22, 39—44). Šioje Kristaus maldo
je matome ir susitelkimo, ir nusižeminimo,
ir sutikimo su aukščiausia Dievo valia, ir
ištvermingumo... Jėzus
Kristus maldai
pasirinko nuošalių vietų, atsiskyrė nuo sa
vo mokytinių palikęs juos miegančius
Getsemani ūkyje, su savim
tepasiėmęs
•Petrų, Jonui ir Jokūbų, tačiau ir tuos pa
liko nuošaliai “paėjęs truputį
toliau”
(Mork., 14, 33, 35). Jo tariami žodžiai bu
vo pergyvenami, persiėmę Jo galvojimu.
Todėl drįstame daryti išvadų, kud tobulai
maldai reikalinga: susitelkimo arba vie
numos, nusižeminimo, įsijautimo, atsida
vimo Dievo valiai, ištvermingumo, pasiti
kėjimo... Reikalinga susitelkimo, nes kokia
gali būti išsiblaškėlio malda, kokia gali bū
ti jo kalba su Dievu. “Pirm maldos pri
renk savo sielų ir nebūk kaip žmogus, ku
ris gundo Dievų” (Pamoksi., 18, 23). Rei
kalinga įsijautimo, kad žodžiai sutiktų su
mintimis ir širdžia, kad mums nebūtų tai
kinti šie Viešpaties pasakyti pariziejams
žodžiai: “Ši tauta gerbia mane ljjppųįbi.
jų gi širdis toli nuo manęs. Bet jie vel
tui garbina mane, mokindami žmonių
mokslų ir įsakymų” (Matot 13, 8—9).
Džiaugiasi Dievas žmogaus maldomis,
bet dar didesnės reikšmės pus, Jį turi kolektyvė kelių žmonių malda: “Jei du iš
jūsų susitars ant žemės apie kurį nors da
lykų jo melsti, bus jiedviem
padaryta
nuo Tėvo, kurs yra danguje. Nes kaine
du ar trys susirinkę mano vardu, ten aš
esu jų tarpe” (Mato, 18, 1*9—20). Todėl
labai gerai daro tos šeimos, kurios sutar

tinai kalba rožančių arba kitokias maldas.
Jų maldos bus tikrai išklausytos.
Gražus ir būtinas kataliko gyvenime
dalykas — malda. Ja mes parodome sa-

stalas savo laiške taip rašo:“ Kų pūdės,
mano broliai, jei kas sakytųsi turįs tikė
jimų, liet neturėtų durbų f Argi tikėjimas
galės jj išganyti? Jei tirolis ir sesuo bū
tų nuogi ir netektų jiems kasdieninio išlai
kymo, kas nors gi iš jūsų sakytų jiems:
Eikite ramybėje, susišildykite ir pasiso
tinkite; bet neduotumėte jiems, ko kūnui
reikia, kų tai padės ? Taip ir tikėjimas, jei
jis neturėtų darbų, yra pats savyje mi
ręs... Ar nori, niekingasis žmogau, žinoti,
kad tikėjimas be darbų yra miręs? Mūsų
tėvas Abraomas ar ne darbais buvo nu
teisintus, kuomet atnašavo ant altoriaus
savo sūnų Izaokų ? Matai, kad tikėjimus
veikė daug su jo darbais, ir jo tikėjimas
darbais pasidarė
tobulas” (2, 14—22). I
Malda l»e gerų darbų yra bevertė. O kaip !
tik visais laikais daug buvo ir yra tokių
krikščionių, kurie savo paviršutiniška mal
da nori sau išganymų laimėti. Toks krik- į
ščionis nemato pavargėlių ir elgetų, neina- !
to skurstančių šeimų, nesupranta Bažny
čios materialės būklės, neištiesia rankos
pagalbos reikalaujančiam. “Aš buvau iš
alkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote; bu
vau ištroškęs, ir jūs maiięs nepagirdėte;
buvau svečias, ir jūs manęs nepriėmėte;
nuogas ir neapdengėte; ligonis ir kalėji
me, ir jūs neaplankėte manęs... Ištikrųjų,
sukau jums, kiek kartų tai
nepadarėte,
vienam iš šitų mažiausių, nė man nepada
rėte” (Mato, 25, 42—45), išmetinės to
kiems Viešpats teismo dienų, nes “ne kie
kvienas, kurs man sako: Viešpatie, Viešjiatie! įeis j dangaus karalystę, bet kas
daro valių mano Tėvo, esančio danguje,
tas įeis j dangaus karalystę” (T. p., 7,21).
Iš šių Viešpaties žodžių aiškiausiai gali
me suprasti, kad malda be gerų darbų
mažai teturi reikšmės.
Gražų krikščioniško gyvenimo pavyz
dį duoda mums šv. Šeimynėlės gyvenimas,
kur labai darniai liarmonizuojasi malda
su darbu. Šv. Juozapus buvo dailidė. Jani
nuoširdžiai padėdavo ir Kūdikėlis Jėzus.
Dėl to menininkai dažniausiai piešia besitriūsiančių šv. Šeimynėlę, po paveikslu
padėdami tokį parašų: melskis ir dirbk!
Jeigu malda ir geri darbai puoštų Šeimas,
svetimi būtų mums įvairūs barniai, nesu
tikimai, nepaklusnumas, nesųžiningumas
ir kitos dažnai pasitaikinėios ydos.
Nereikia gėdintis darbo.
Dirbdami
mes neturime kada užsiimti nešvariomis
mintimis, visų laikų užpildome
Įtemptai
nusitvėrę ar tai fizinio ar protinio darbo,
l’al. kun. Jom Bosko sako: “Žmogus yra gimęs darbui. Adomui
Dievas davė
! Rojų, kud jį prižiūrėtų, dirbtų. Šventasis
Paitliiis sako: “Kas nedirba — tenevalgo” (2 Tęs. 3, 10). Darbu gi reikia sup
rasti visų savo pareigų, atlikimų: mokslo,
amato, ar kito kokio verslo.” Visa tai, kuo
šiandie naudojasi kultūringus pasaulis,
yra ištvermingo darbo vaisiui. Jeigu įvai
riems išradėjams būtų trūki* darbštumo ir
ištvermės, šiandieninis gyvenimas būtų vi

sai kitoks.
Taigi matote, kad darbas turi teisin
gos įtakos dirbančiam, darbu tepasiekia-

ko, 23, 42), ir Jis jo išklausė: “Ištikrųjų, , vo tikėjimų, įsitikinimus. Tačiau, taip pat ma įvairių patobulinimų, darbo reikalinsakaii, tau, Šiandien tu būsi su manim ro- yra būtina, kad mūsų maldos žodžius bei i ga savęs pragyvenimui. Be šių už darbų
juje” (Ten pat, 23, 34).
į tikėjimų atatiktų darliai. Šv. Jokūbas apa- kalbančių motyvų yra vienas, tai religijų,

SVEIKA MARIJA!

Graži Mageliona. Melodrama, keturių ūktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Cliicago 1920.
Kaina.......................................................................................... 30c
Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun

ną, 35 centai.
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KATALIKAS

Kas gali būt kilnesnio ir gražesnio
už pasakymų: aš esu katalikas, ir kryžiu
je mano išganymas. Todėl ir šv. Povilas
sako: “Saugok, Dieve, kad aš kuo nors
girčiaus, kaip tik mūsų Vieš-paties Jėzaus
Kristaus kryžiumi. Per jį man pasaulis
yra prikaltas ant kryžiaus ir aš pasau
liui” (Gal. (i, 14). O Išganytojas .ragina:
“Jei kas nori eiti paskui mane, teišsiža
da. pats savęs, tegu
kasdien neša savo
kryžių ir teseka manimi.” (Imk. 9, 23).
Bet ar daug šiandien rasime katalikų, ku
rie įieburnodanii imtų savo kryžių, kurie
(Irusiai žmonių akivaizdoje galėtų juo pa
sigirti. kurie nerausdami pasakytų: esu
katalikas, Kristaus kryžiaus dalininkas.
Deja, tokių yra nedaug. Tiesa, jie tiki, bet
pasirodyti viešumoj su savo
religiniais
jausmais kažkodėl nedrįsta, kažko nejau
ku. Nesakau,kad reikia kaip pariziejams
stovėti gatvės,- ar viešose vietose ir šauk
ti, kad esi katalikas. Ne! Bet kur yra gy
vas reikalas, kur šmeižiama
dvasiškija,
kur nieko nepaisant vėjavaikiškai laužo
mi Dievo ir Bažnyčios
įsakymai, —ten
kataliko pareigu tarti tvirtų tiesų apgi
nantį žodį. Bet... bet kaip gi aš tai pa
darysiu? — Dar kas nors pavadins da
vatka ar nusišypsos, — negarbė, negra
žu... Vargas tam! Jis maloniau sutiks, prie
tokių pat draugų, pusakvti vienų kitų-Die
vui burnojantį žodį ar dvasiš-kijai numes
ti pašiepiantį posakį, negu
prisipažinti
prie širdyje glūdinčių religinių jausmų.
Nors po to, gal būt užsidaręs savo kam
barėlyje, apgaili kvailų elgesį, « kartais
nė to nedarė. Tai veidmainys, bailys. O,
kad jis prisimintų
Kristaus
žodžius:
“Kas išsigina manęs žmonių akivaizdoje,
ir aš to išsiginsiu mano Tėvo esančio dan
guje akivaizdoje,” tikriausiai nesvyruo
damas tartų tiesų apginantį žodi. Arba:
“Kų pūdės, mano Lioliai, jei kas saky
tųsi turįs tikėjimą, bet neturėtų darbų ?
Argi tikėjimas jį išganys? Tikėjimas, jei
neturėtų darbų
yra miręs, — nes kaip
kūnas be dvasios yra miręs, taip ir ti
kėjimas be gerų darbų.” (Jok. 2. 14—26).

Taigi, neužtenka vien širdyje tikėti—
reikia pareikšti išore, darbais. Nors Kris
tus perspėja, kad jų
nedarytume tik dėl
žmonių akių, kad mus už tui pagirtų, bet

Knygos

i... ! V. Kulikauskus. Lukai graži liaudies mėgiama dramų. Dulyvuuju 199 yputų. Cliicugo 1919 m. Kaina........................ 20c.
Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškui
U’ Tinku dcl lošimo. Parašo Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23
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Taip, praeis kaip šešėlis, bet darbai,
vistiek ar jie geri ar blogi, pasiliks am
žinai. Tik atgaila blogusius gali išdildyti
ir mus padaryti teisus Dievo akivaizdoj.
Ir kaip gražiai ir teisingai pasakė Kris
tus: “Aš atėjau ne teisiųjų į atgailą šauk
ti, liet nusidėjėlių” (Luk 3, 23).
Taigi,
dar be gerų darbų turime atgailauti, ir
tui ne dienų,* ne metus, bet lig jiaskuti
širdies suplakimo, nes “jei atgailos (
darysite, visi pražūsite” (Šv. Rast
Bet gal kas pasakys: aš nuodėmių ne
rili, nėra už kų atgailoti. Džiaukis ir dė
kok Dievui; o atgailų guli daryti už tuos,
kurie jos reikalingi, o nedaro. Tiuk pavyz
dį iš Kristaus. Juk ir Jis tik dėl žmonijos
išyanymo pasiėmė tokius baisius kankini
mus. “Kiek turi žmogus iškentėti už sa
ve, jei Dievas tiek daug kentėjo už žmo
nes? Tegu mūsų
Gyvenimas bent trum
pai patiria atgailos aitrumo, kad nesusi
lauktume amžinosios bausmės aitrumo.”
(l’al. Tugendseliule, J. Janssen, S. V. D.
t. I p. 37).
Ir dar mes drįstame gėdintis katali
ko — Kristaus kančia .ir mirtimi atpirk
to — vardo, mums kartais gėda net per
sižegnoti, jei mato koks nors “šiaudinis”
katalikas (nekalbant jau apie bedievius),
o kaip Kristus dėl tavo nuodėmių
nesigėdino nešti kryžių, kad ant jo būtų pri
kaltas ir visos tautos akivaizdoj apšauk
tas, kaip didžiausias nusikaltėlis? O ka
talike, jeigu tu tų, kuris nesivaržydamas
piktžodžiauja Dievui, gerbi ir jo pašaipos
labiau bijai, kaip pragaro kančių, sulauk
si amžino pasmerkimio. Kodėl gi šiandien,
jei tik susirinks kuopelė vyrų -katalikų ir
.joje nors du, tik juokais, pradės pašiepti
tikėjimų ar neprisidės prie jų visi! Tiesa,
kiti gal tylės, bet tylėjimas reiškia aiškų
tam pritarimą ir tuo pačiu jie lieka lyg
“neutralūs.” Bet Kristus aiškiai pasakė:
“Kas ne su maninv, tas prieš

mane.”

Taigi, jei girdėdamas Jį šnieižiant tyli —■
tuo pačiu jam pritari ir eini prieš Kris
tų.
•

Daugiau drąsos, kutalikai!
Išdrįs
kime, kur yra reikalas, viešai apginti
savo — kataliko — garbę ir Kristaus
Bažnyčių. Nesibijokim, kad už tai, gal ne
kartų, tamsos sūnus apdrabstys šmeižtų
ir niekinimų purvais, nes visa tai yra
tik greitai išnykstąs šešėlis, tai tik vėjo
sklaidomas ir greitai pražūstąs dūmas.
O dėl kataliko vardo kentėti yra vien gar
bė, amžina garbė!
Kas. A—šis.

1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausius Lietuvos ir
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

1**'1

2. Kasdien įdomius vvr. redaktoriaus diskusijas apie dienos

klausimus;
3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
-J

• 1

Knyga turi 200 puslapių Šnupštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c
rašto, 8 didelius ant gražio.
Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15
popieros 6vč. Marijos ir Jė asmenų. Vertė Jonus M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c
zaus paveikslus.
Į
Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypaKnygos kaina, imant po vie ! tų.
G4. l’arušė Gėlėlė. Kaina ................................... 20c

u-°*r

AŠ

uereiškiu, kad gėdindamiesi turime slėp
tis, o ypač ten kur įsigalėjus priešreliginč
dvasia. Nebijokim sugedusio pasaulio
šmeižtą ir paniekiuimų, nes teismo dieną
bu« viskas atlyginta, “štai tie. kurie ki
tados mums buvo pujuokos ir paniekos
žodis, — sakys aną dienų pasaulio pui
kieji. žiūrėdami į savo išjuoktuosius ir pa
žemint uosius; — mes tokį jų gyvenimų
laikėme bejirotybe ir jų galų be garbės;
štai kaip jie dabar paskaityti tarp Dievo
sūnų ir jų likimas yra tarp šventųjų... Kų
mums lindėjo puikybė, turtas ir pasigyri
mas? Viskas praėjo kaip šešėlis.” (Išm.
3, D-

KA “DRAUGAS” JUMS DUODA:

Ar myli Mariją? Ar nori &
pie Ją pasiskaityti gražiu
skaitymų? — Jei myli ir no
KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.
ri apie Ją daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti
Aušrelė. Dramotiška vienoje veikmėje ojieretė. l’arašt
nai pasiskaityk ką tik išėju
sią iš spaudos knygą, vardu Pranus. Pusi. 14. Kaina...................................................... 10o
Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
• SVEIKA MARIJA!”
Iš kun. A. Stolz’o raštų lie rus Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dulyvuuju apie 16 us
tuviškai parašė Kun. Antanas menų. Pusi. 71. Kaina ...................................................... -20c
Betliejaus Stainelč. Drama keturias ūktais. Parašė Kun
Petrauskas, M. I. C.

i-rvr.i’tt- i-rt'e v i
... ,
, -,u. . i.

nes, kaip matėme, be gerų darbų tikėjimas
miręs. “Kas turi dirbti ir nedirba — va
gia iš Dievo ir iš savo tėvų ar vyresnių
jų. Paskutinėje gyvenimo valandoje tin
giniai jaus neapsakomų sąžinės griaužimą už laiko išeikvojimų,” sako pul. kun.
J. Bosko.
Malda be gerų darbų, darbai be tobu
los maldos yru mažaverčiui. Tik tada, kai
abi šios dorybės įleis šaknis į pavienius
žmones, šeimas bei visuomenę, kada malda
ir darbui harmonizuos, tada teįvykti kas
dieninėje mūsų maldoj prašoma
Dievo
valia ant žemės: nors netobulas Dievo ka
ralystės atspindys. Muldu ir geri darbui—
krikščioniško gyvenimo kertiniai akmens.

O.

4. Parinktas įdomius ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkus);

G. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galimu .gaut patarimų
apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skuit y tojams;
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės
ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.

UŽSISAKYKITE - IR JUMS1U MUMS PAGELBĖS.
i

ja

Draugas” metams $6.00; pusmečiui"$3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PDB. CO.
Prezid. Roosevelto ūkio \Vurm Springs, Ga., veršiukas,
laimėjęs pirmų dovanų Atlanta, Ga., gyvulių parodoj.

t

2334 S. OAKLEY AVENUE,
_____

Chicago, Illinois

. .

t

Pirmadienis, lapkr. 6 d., 1933

C H I C A G O J E

vietinį agentų, arba šios Lini
jos ofisus. Gausite visas įn-

formacijas ir 1.1.

6ARSINKITĖS “DRAUGE

Nuo Išsinarinimų
Kuoinrt jura, pasitaiko nikstelėti kojos nei.,, išsinarinti ranku ar gauti
dieglį į pečiu* ir kuomet (kautais* ju*
ii proto varo. tai .Mitrinkite «u
ANt HOK Pain EapelIeriu ir audeugkit
au liaudiniu ar vilnoniu audeklu.
I kelia* minute* *kau*m*s pranyk*
ir palengvinimą* bu* laimėta*.
Per miviri 60 metu Anrhor Paina
F. xpelleri> buvo ir yra vyraujančiu
naminiu vaistu greitam (ksus.nu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse sliaina
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutč*.
Tiktai tikrasia turi Inkaro vaisbaženklį.

LIETUVIAI DAKTARAI:
lyOuv) ligoninės slaugių kam-!
M', bary. Kviečia viešnias, bei i
Tel. LAFayette 3037
'svečius, kurios turės laiko, a-j
[teiti ir padėti seselėms paduŽVEJŲ IR NEŽVEJŲ
bandažų etc.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Spalių 28 d. kun. A. Valau- *^tl reikaliniių
.....
PAVOJAI
X—spinduliai
čius Moterystės Sakramentų l*8on*aiasMilžiniška “velnio žuvis”,
suteikė keturioms poroms. Perl ' uo l’1^ kdku bus taipgi nu3051 West 43rd Str.
kaili iš Aucirulijos pranešama,
(Prie
Archer Avė._________
netoli Kedzle).
ankstvvasias šv Mišias S Ko- trauktas rėmėjų paveikslas,
_____________
kuris tilps ruošiamoj brošiūt niažo laivuko ir*- kauliu.; nosį, kaip ir kardžuvU
p^r°
kailį su B. Lindžiūte.. Abu y
•u
turų
minint ligoninės penkių kars‘l ir taiP tris žmones pavė- tik jos nosis mintyta kaip piu
ra daug pasidarbavę pampi-J’0.
metų gyvavimo sukaktį.
jžinoė kud Uct iiems orVs6 Ulir' klas- & žuvia
nuo
jos dr-jose. Jaunasis buvęs
Phouc OKOvetiUl 0027
’ tlS.
pėdų ilgumo, sveria apie 2—3
Valandos: 2-4; 7-0 P. M.
.
A
.
Aa
sporto vedėjas 1*. V. 36 kuoVisos prašomos ateiti ketvi
Tročladleniais Ir sektnud. susitarus
tonus
ir
be
galo
pikta
ir
sma

Tokių nuotikių žinoma iš se
poje, o jaunoji raštininkė ii rtadienį lapkr. 9 d., 1 vai. porki.
valdybos narė kitoce draugi- plet.
Alfa liovės.
, ««i3M
Barrakūda — dar vienas jū,
jose. Abu priklausė parap. cho!----------------Banginė didžiausia žinoma
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
6830 SO. WlbTEKJi AVĖ.
rm, kuris per jų Mišias gie- GERIAUSIA KALĖDINĖ žuvis; ji greičiau gyvulys nes rų baisūnai, žinomas kaip jū. I
Chicago, lu.
rų
vilkas.
Ši
žuvis
nėra
dide

DOVANA
turi šiltų kraujų ir savo su
dojo.
dėjimu nepriklauso pikiai žu- lė, bet žvėriškiausią maudy BOUlevard 7380
Puota įvyko jaunosios tėvų j
Rcz. UE.Mlock 7601
namuose, dalyvaujant dange-; Geriausia Kalėdinė dovana, vinis. Daug pasakų užrašyta. nėse, labiausiai draskanti au
iui giminių, draugių ir pazį-.kurių galite aukoti savo my- lliiuan’o Melville’s, “Moby kų dantimis. Buvo manyta,
iuiieni.- “Sename Pasaulyje*’, Diek’’ bus didžiausias žilio kad paskutiniais laikais beat
štamų.
D E N T 1 S T A S
’
gaus
parašytas
iš
žuvininku
n,audančius
žmones
užpuldavo
2 vai. popiet lapo sutuokta ;>>a pasiviešėjimas su jais, pra
4712 So. Ashland Avenue
buvusi L. Y. 36 kuopos pirm. leisti Kalėdas su jais. Kuo il- kovų su banginiais veikalas. ir sudraskydavo ryklės, tačiau
■ Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
ir dabartinė Centro iždininkė gkiu jų nematėte, tuo geresnei Kardžuvis (Svvordfish), ina-!žinovai irodf*’ kad tai buvo
S. Ališauskaitė. Gaila, kad ne-; k* malonesnė bus ši jūsų do- /esnis už banginį, turi savo į1,al iakudofc’- kurios sudraskė Tel. Ofiso BOUlevard 3013—14
nosį iškaklo panašų į kardų, ldaug..žnioniV
žmogui daug Rea. VICtory 2343
pažįstu jaunikio. Puota įvyko iva,ia
Įstodami į Scandinuviun A- vandenyje mirtinas priešas ne. I,av°j*n{?<!Snū už rykles.
pas jaunosios tėvus.

IŠ N. PRAS. P. ši PARAP
BRIGHTON PARK

MARGUMYNAI

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Ofiso: Tel. CALumet 4039

DR. P. ATKOČIŪNAS

Res.: Tel. UE.Mlock 6288

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR, A. RAČKUS

PAiN-EXPELLER

DAKTARAI:

LIETUVIAI

II'

DENTISTAS
1446 SO. 4»lh CT., CICERO, IH
Utar.. Ketv. ir l’ėln. 10—9 vai.
3147 SO. HALSTED ST., CHlCAGfl
Paned., Sered. ir Subat 3—9 vai

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir <-8 vai. vak.
Rezldeneljuo Ofisas: 3636 W. 69Lh SU

-t-

Valandos: 10—13 ryto
Dienoms Tel. LAFayettc 3793
Seredomis Ir Nedaliomis pagal sutarti Naktimis Tel. CANal 0402

DR. J. W. KADZEWICK

DR. A. J. JAVOIŠ

Ttl. LAFayutte 7030

Office: 2643 W. 47th Street

DR. F. C. W1NSKUNAS

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėliojo pagal sutartį

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

OI. TeL REPubilc 7606

4140 Archer Avenue
Vai.; 3—4 Ir

1—0

Res. Tel. GKOvehlU 001>
6917 S. WASHTLNAW AVĖ.

vai. vakar*

Res. 2136 W. 24th St.

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. CANal 0402
Office Phone
PROspect 1028

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2423 W. MARQLEITE HOAD
Rea. aud Office
Vai.; 2-6 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryyg
2330 So. Leavklt St.
Nedalioj susitarus
CANAL 0706

DR. A. P. KAZLAUSKAS DR, J. J, KOWARSKAS

DR. A. J. BERT ASH

3 valandų sutuokta vi vie- nierican Linijos populiariškų'tik banginiams, bet ir žmogui
756 W. 35th Street
BUS GRĄŽINTAS I •
Kalėdinę ekskursijų, laivu ‘ L’-į Daugelis medinių laivų buvę
na pora.
ATLANTIKĄ
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
\YASH1NGTON, lapkr.
lapkr. 4.5 vai. sutuokta Z. Vyšniau nited States’, kuris iŠ New šios drųsios žuvies užpulti
\VASHL\GTOX,
Nevedomskaite. | Yorko išplauks lapkričio 25 d., pradurti ir paskandinti, net'Į-K rašto vyriausybė nusprendė Office Phone Res. 6107 S. Francisco
skas su
lionc Grov. 0951
P
Jaunasis yra “Draugo’’ ir,arba laivu “Frederik VIII’ vario skarda dengti laivai bu ateinantį pavasarį kone visų
“Vyties” korespondentas, bu-Į kuris išplauks gruodžio 9 d., vo niekis jo kaulinei nosiai, ikaro laivynų iš Pacifiko grųves L. V. 36 kuopos pirm., L. turėsite smagių, greitų ir įdo-, karanti. Buvo atsitikimų, kad i jįįnti atgal Atlantikan. Tas na
physician and surgeon
....
I'
. ..
.1
°
1
</«.■’ I'IU,
3038 Cfl
SO. ASHl.ANO AAVĖ.,
Clili-ogu
V. C. A. choro vice-pirin., L.' mių kelionę. Dideliame jūrų laivai, turį savo ųžuolines sic- tenkina japonus.
Houra: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Sunday by Appoii.tinent
V. C'liieagos Apskr. Sjiorto) garlaivyje per abi jūras: At-;nas dešimties colių storio, bu
Ass’n. rast dis geriau žino-j lantikų ir Šiaurės jūrų, be pe-i vo kardžuvies kardu pradur
GRABORIAI:
ti!
mas slapyvardžiu “Red Che- [rsėdimo arba sustojimo,
..
rry”. Jaunoji darbavosi did.
Ttticfu ntos YARiLl 11^8
Kitas žmogaus gyvenus šilDaugelis žmonių jau rezerLACHAVICH
žiuliam chore ir dabartinė cho ,vavo vietas. Kurie dar nere-ituose vandenyse Jrivsas yra
ro knygvedė.
IR
zcivavo, patariami atlankyti piūkiažuvis, turinti taip pat
Kadangi abu priklausė cho-į
Graborius ir Balsamuotojas
LIETUVIS
OBABOBIUS
<T
r
A
b
O
R
1
A
b
rui, per ši i ūbų choras giedojo.1
Patarnauja laidotuvėse kaoplglauala. Turiu automobilius visokiems
Reikale meldila ateiftauktl. o mano
Ponia Kelortienė giedojo solo ,
darbu boalte aCganėdlntt
reikalams. Kaina prieinama.
Milliard’o “Avė Maria”.
TeL CANal 1313 arba 3813
3319 AUBURN AVENUE
2314 W. 28rd PI., Chicago
Puota įvyko jaunosios tėvų
Chicago, IK
namuose dalyvaujant giminė-1
Visi Telefonai: YĄRds 1741 ir 1742
| 1439 S. 49th Court, Cicero, IK
ms, draugams, pažįstamiems,
TjCL. CICURO 3337
climo nariams ir dvasiškijai.
Ine.
Griežė Juozo Kaminsko orke
LIETUVIŲ GRABORIUS
Phone BOCIevard 4139
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau
strą. Choro nariui padainavo
Moderniška koplyčia dykai.
608 W. ISth St.
Tel. CANal 6174
lietuviškų dainelių, o L. ZurCRABORIŲ ĮSTAIGA
Chicago. III.
lys su Narušimn lietuviškų ka
LIETUVIŲ
GRABORIUS
riškų dainų.
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
lluaų patarnaTlinaa
visuomet sąžiningas Ir
Laimės visoms porelėms.
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
GRABORIUS
nebrangu^ nee Beturi
me UUaidų ullaikymul
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
Naujas Koresp.
Koplyčia Dykai
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
4830 W£ST 15th STREET
Nauja,
graži
ko*
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Cicero, Illinois
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
TeL
CICERO
2109 ir 859-J.
plyčia dykai.
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
3307 Aukuru Avenue
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
718 W. 18th St.
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
šv. Kryžiaus Ligoninės rė
Tet. MONroe 3877
onABORiirs^ dr laidotutiij
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
mėjos ketvirtadienį, lapkr. 9
Tel. LAFeyette 8372
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
1646 WEST 46th STTREET
, 1 vai. popiet turės “viešų
J. Liulevlčlus
sitės kur kitur.
Tel. BOChyrard 33tt>—44413
Graborius
jiugelbėjimų” (General Supp-

DR. J. SZUKIEW1GZ

STANLEY P. MAŽEIKA

SONOS

Didžiausia ir Seniausia

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOLUS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

SIMON M. SKDDAS

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJA** If CH’".UUCUX

1

2201 W. Cermak R«id
Seredomis Ir Nedėliutnis pagal sutark

DR. M. T. STRIK0L1S

REZIDENCIJA

6631 S. Cahfornia Avė.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Telefonas

4645 So. Ashland Avė.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

SYRKWICZE
LaMetuvi

Hmm

1344 R. Mth

Ui.

Namų

DR. P. Z. ZALATORIS

tel. PROspect 1930

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. BOLlcsajd 7012

1821 S<»LTU HALSTED

i>cxideuc:ja 66»o So. Artc«4an vet
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

DR. G. Z, VEZEL’IS

6 iki' 8:80 vakare

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 4 71, h Street
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. GROsehlll 1303

DR.A.L.YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų Ir Nedeldicuial^
tik susitarus
2422 W. MARyCETlE ROAD

Tel. CANal 6122

DR. G. 1.8L0ŽIS
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

Seredoj pagal sutartį

Tel. VURglnA 0036

ĮVAIRŪS

DAKTARAI;

Rea. Phone
Office Phone
ENGlevvood 6941 . .MENtsvorLh 8000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7o50 bo. Halsced Street
vai.

ROOM 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

vul.

3.

1913.

16:35

vok. fnilaukęe piinunžlo

ini:tij. kilo m Avenčlonlų up«kr
I lango i I ink i i) pora p.. Tallitttkiij
kilimo. Amerikoje išgyveno 23
IIICllIH

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

Paliko (lliti'llnrim ntlliudlrbe
moiiTj Jinanptnfi, i>o t6vaie Jbėknltė, dukter) Rtam'olnvy. kclurlo poetiniai*: l.eomi, Kasiiiilenp Jenų ir Slanioiovų. po
dukrą Uudviolų, brol) Jonų Ir
jo Šeimynų Ir gimines, o Lletuvoje seserj Dnų Ir broli Sylvestrg.
Kūnas pušar\jtas 4438 6w.
Ilerinitage Avę.

Laidotuvės (vyks antradieni,
lapkričiu 7 d. Iš nnmij x *»(.
bus atlydėtas j šv. Kryžiaus
purnp. balnyčių, kurioje (vyks
gedulingos pamaldos »/. velio
nio sielų Po pninuldij bus nu
lydėtus | tn. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai ksleėlame m'kiis

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAIGHICAGOJE

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nodčliotnla 10 iki 12

4092 Archer Avė.

Telefonas MIDway 2880

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

J.J.BAGDONAS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR IEVAS

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

gimines, draugus Ir p įkyslninus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Nulindo Moteris, Ihiktė, Po
sūniai, Podnkrė. IMi>lls jo Ao|.
įnyna Ir gi'mlnės.
Laidotuvėms patarnauja grab,
,1 F. Budelkls. ei. Yards 1741

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

•K

Graborius
2506 W. 63rd St.

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ic
visų chroniškų ligų.
Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Nedėli'onils ir Šventadieniais 10—11

4729' SO. ASHLAND AVĖ.

Ir
Bal sam uotojaa
SPECLJAUSTAS
i
Patarnauja ChlDžiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
cagoje ir aplellukije.
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

Tel. REP. 3100

Ofiso Tel. VICtory 6893
Res. TeL BllKsel 9191

Ofisas 3102 So. Halsted SL

Office;

MARTINAg GAIDELIS

7868

TeL C.VNai 0237
lies. PKOsps.vt 663n

Nedėlioniia pagal sutarti

OfiM, telef. BOLlcsard 782U

4605-07 South Hermitage Avenue

Mirt lepkrldo

REPubUc

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

I.J.ZGLP

Tol. CICEno 294

-

Valandos 1—3 ir 7—8 w*k.

ANTANAS PETKUS

ŠV. KRYŽIAUS LIGONI
NĖS RĖMĖJOS

Phone CANal 6122

PHYSICIAN and SURGEON

DR. MAURIGE KARN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TeL YAKdg 0091
Tel. PI.Aza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v.
Nedėldleniais nuo 10 iki 12 diena

Rea:

PROspect 2011 BEVerly 0081

platinkite
Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite
dienraštį “Draugę” ii
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 VVest 63rd Street
remkite vsus tuos pro
Vai.: > to 4 Ir 7 to t P. M.
Ketv. ir Sckmad. pagal sutartį
fesionalus ir biznierius,
Ryto vai. flv. Kryžiaus Ligoninėj
Cklcago. III.
kurie garsinasi jame.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitoną*
Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas U
Rusijos

GYDO VTKAH LIGAS VYRŲ
EKįl PER 28 METI g ĮTEKTI RIMT
19IR MOT
Ir KEUGYDOMOS JO8 YRA
KAIP UMIHKNM&81OS
RpecIalUkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir puslėa. užnuodijlmg kraaJo. odos. Ilgas, žalrdas, reumatimtą, galvos skausmus, skausmus nnsaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjlnug Ir paslaptingos Ilgas. Jeigu kili ne
galėjo Jus tėg-dytl, ateikite čia Ir perslllkrlnklle kg jis Jums galt psda^
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir l*gyd* tūkstančius ligonių. Patajrimss dykai
OFISO VALANDOS: Kaadle nuo 16 valandos ryto Iki Į
valandai ir nuo I—I valandai «skara Nedaliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai
16tb 9T.
kanųtaa Beefer Ase.
T*l. t1RAwr»«rd ak«U

I

DEIMANTINIAI ŽIEDAI
pareiškia tikrą meilę, o savi
ninkui pasilieka brangi do
vana ant visados. BUDRIKO
KRAUTUVE deimantus im
portuoja iš Euiopos ir par
duoda už maži, kaim, ir gvaranluoja, kad kada tokj dei
mantą norėtumėte mainyti
ant didesnio, tai tikrai gau
site pilni, vertę kiek mokėjot.

Tel. BOLJL
I

M O

18 k. deimantniai žiedai
balto aukso, $30.00 vertės už

BOTH RING9 FOR L

Auksinių Daiktų - Jewelry - Graznos Krautuves po Adr,
Balto aukso deimantiniai
dai $100.00 vertes už

WItk 10 >
Diamondi

WHh 5
Diamondt

’32U
Engagemcnt nng
oi rcal modern
timplititv. I.argc
center
Humorui
and 4 gl-'ming
aide duu*vud)l e

Dirlinctiva naw Bridal Combinalion b««ulifuHy jlylad in
riet* whil« or yaltow 90U.

A w<4ding ring
creacton o f
betuty, igk>w
w i t k t h r bfillunc-* of IV dū
meliui i

NAUJI LIETUVIŠKI GRAŽIAUSI
RCMRnAl Pfl RRn VIPNA2

Parsiduoda Lengvais Išmo
liejimais po
i Sava ii

|'26 RMOTI, SILVER SĖT, 25 metų gvnrantuotas, už ...........................

26 ŠM0TI4 RO.DGERS SĖT, 50 metų gvarantuotas, $25.00 vertės už

NAUJOJ BUDRIKO KRAUTUVĖJ rasite pilną pasirinkimą “Elgin
va” laikrodėlių, gintaro karielių, perlo ir krikštolo karielių, “Ęarker” ir
ntain plunksnų.

Bulo’ fou-

PIANO-ACCORDTONS, Budriko

Krnutuvė parduoda po

*39.00 iki *200.00
Su kiekvienu armonikų duodama

Grasūs Parlor
Setai

Dining Room Setai

G0O2 Dariau^ Ir Girėno Atminčiai — Stasys Rlm,kus Baritonas
Karvelėliai, Duetas, Stasys Rimkus, Baritonas
ir Elena Sadauskaitė, Sonrano.
3000 21 Metų Kalėjime ir Varpelis Vairas. Sta
sys Rimkus ir Budriko Accordionistai
3001 7 Pačios ir Daktaro- Daina. Stasys Rimkus
ir Budrlko Accordionistai
3002 Meilės Karalaitis ir 4 Ratai. K. Pažerskas
ir Budrlko Accordionistai
3003 Dzūkų Polka Ir Lietuvių Radio Melodijos.
Budrlko Accordionistai,
16282 Pamylėjau Polka ir OI. Tu Bernužėli. Malianojaus Malnerių Orkestrą
16281 Tarpe Riliu Polka Ir Kuomet šakst Polka.
Mahanojaus Malnerių Orkestrą
16280 Veskie Mone šokt. Polka ir Storo Yono
Polka. Rhenadorio Orkestrą
16279 Ateik Pas Manę ir Einu Per Kiemą. Mahanojans Malnerių Orkestrą
16278 Noriu Miego Ir Karininkų Fokstrotas —
T.letuvos Viešbučio Orkestrą
16276 Palangos Jūroj Ir AS Myliu Vasaros Rage
les! Lietuvos Viešbučio Orkestrą — įdainavo
D. Doiskis
16274 Krlaučiukas ir AS Mergelė. V,
noras
16271 Kur Lygūs IAttikai ir Sutems Tamst Na k
tužėlė. Karo Mokyklos Choras
16259 Toks Vaikinas Polka ir Plikių Polka
Mahanojaus Malnerių Orkestrą su daina
1 6251
Rinki Man Berneli Ir Adomo Ir Jievos
Polka Mnhanoiaus Orkestrą su Daina
T 62515 Sudiev. Sudiev, ir Kariškas Vaizdelis. Lie
tuvon Viešbučio Orkestrą ,dainavo D. Doiskis
16375 Žirgelis Ir Daili Teta. Vincas Niekus su
Orkestrą
16222 Svajonių Naktys Ir Artojaus Daina. Stasys
l’auras ir Juozus Antanėlis
1 6202 Meilingas Bernelis Ir Nelaimlneos Dienos
Mahanojaus Orkestrą ir A. šaukevlčius
16196 Mahanolaus Moterėlės ir Mergytės Išėjimas
Pensvlvanijos Anglekasini ir Jurgis Aranskas
16185 Mergų Polka Ir T-aukiu Tavęs. Mahanojuus
Orkestrą Ir A. šaukevičius
•
16184 l'tburtas Pylls ir Moderniškas Klumpako
jis. Bud riko Radio Orkestrą
16173 Čigonai Ir Vakar Vakarė),. Budrlko Radio
Orkestrą su Daina
16152 Pasaulis Stovi ir Man Tik Rodosi. Antanas
Vanagaitis. Baritonas
16250 Leisk Man ir Lietuvaitė. T.letuvos Viešbučio Orkestrą ir D. Dh'.skls
16188 Vyrai’ Pllokėlls ir Pasakykit} Pnnnitėle. A.
šaukevlčlus ir M. Urbš’s
16183 Po Močiutės Vartais Ir Visi Iš Vien. Sta
sys Pauras Ir Juozas Antanėlis
16193 žemaltėllu Polka ir Marytės ir Yonuko
Daina. Mnhanoiaus Orkestrą su Daina
16159 Lietuviško Kllubo Polka Ir Linksmybės
Polka \VorccRterlo Orkestrą
16208 Aitvlrtų Polka ir Patarimai Ūkininkams.
Monologas. Petrauskas Ir Dineika
16197 Merginų Rėdos Ir Vaikini) Bėdos. Ant. Va
nagaitis ir Juozas Olšauskas
16224 Kur Nemuną’ Ir Dauguva ir Smuklėj Vai
nikėlis. Juozas Olšauskas
16284 Kam šeri Žirgeli Ir Kai Aš Turėjau. Ant.
Vanagaitis ir J. Olšauskas
16285 Už Vilnių Ir Jonukas Ir Marytė. Jos Ol
šauskas.

APEX

išdirbystės KKAL-

So. Halsted St

.

,«.

nonios, kaipo geriausios ir
moderniškiausios skalbyklos.
BUDRIKO KRAUTUVĖ ga
vo didelį užsakymą tiesiog iš
dirbtuvės.

Kainos dar Nepakeltos

Modelis 17, kaip ant šio pav
tiktai..................... $3 c

Modelis 18, balto porcelinio,
tiktai už................ ,</i<

Dvkai!
J

* kibyta™,.ai (luO(lan;a

muilo ir elektrikinis prosas, ar prosinimui lenta.
18—19

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
tiktai
i savaitę, taip kad skalbykla
save užsimoka.

ummiiiitiuiiiii

APEX SKALBYKLA
Šis Modelis 36, Apex Skalbiama
Mašina yra verta du syk tiek, bet
per šitų išpardavimų bus parduoda
ma tiktai už ... ...............S99 00

Dinnett

PUIKŪ3 BED ROOM SETAI
PIGIAI

*65.00- *95.00

k

^k

— m —

*125.00

APEX REFRIGERATORIAI
PUIKUS, GERI *MĮ\TRAKAI
PO

DUBELTAVI LOVŲ SPRTNGSAI

yra vieni iš tų geriausių, kurie maistų
užlaiko čielybėje.
VISf» NAUJOS 1934 RADIOS
Parsiduoda už sumažintą kainą
Miilget Radios pu .. $<p "y g

Radio Uoinbinntion po $o o oc

KAINA — dabar, rudenį, tiktai
po .... $8900 ir $99-00

PO

AUc.x RtKRlGERATORIUS

*5.50
NUPIGINTOS KAINOS ANT
L žieminių Pečių, Lovų, Karpe
tų ir Dulkių Valytojų

Tel. BOUIevard 8167 Ir 4705

Auksinių Daiktų (Jewelry) Krautuvės Adresas

