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Kubos saloje nauja revoliucija isismarkeja
PRANCŪZIJAI LABAI NORĖTUS'
SUŽNYBTI VOKIETIJA

CH1CAGOJE > LIETUVOS VYSKUPU KONFE
RENCIJA, JOS NUTARIMAI

/

PARODOS PAKARTO
JIMAS

KAUNAS,(per paštų). — bonų Vincų Mieleškų, p. StarChicagos šimtmečio pažan
gos paroda bus pakartota Lietnvos bažnytinės piovinei- kų, kun. kan. Adolfų Sabaliau
1934 metais. To
reikalavo jos arkivyskupas ir vyskupai, 'skų, daktarę Verų Karvelienę
prez. Rooseveltas, Al Smith, brinkę A. Panemunėje š..ir dr. Ig. Skrupskelį.
Chicagos miesto majoras ir.m- SPU^°
t. 3 4 d. į savoj Kadangi kultūrinių organ AUSTRIJOJ VYKSTA HITLE
kiti žymieji krašto vadai. fteį. j metinę konferencijų, svarsto • za,.įjų veikimas artimai via
RININKŲ SMURTAS
kalinga gauti tik iš valstybės ” sprendė bažnytinius ii jais •susjj(.s į.u krovės klausimais,
legislatūros
pripažinimų, o t susijusius reikalus,
„
todėl konferencija svarstė būNUSIGINKLAVIMO
REVOLIUCIJA ĮSISMARJ Kadangi visose Lietuvos vv .,
, . . v
...
tas užtikrinta
.
• dus, kurie įneša
aiškumo j.
KLAUSIMAS
KĖJA
skupijose jau vra buvę dioce- • . ..
.
..
•, - .
1
. r,
‘
minėtų organizacijų V( ; . ir
. narių dorovinius
,
. .
. ,
NORI DIDESNIŲ MOKES žiniai Eucharistiniai kongre*
jų
reumluc.
PARYŽIUS, lapkr. 10.— šį
HAVANA, Kuba, lapkr. 9.
sni, lai vyskupų konferencija Ai5kėjant fnktams, kaJ kai
ČIŲ
Kiek čia, tiek kitose salos du- sekmadienį Vokietijoj įvyks
yra nuomonės, kad jau atėjo
lyse revoliucija prieš
prez. parlamento rinkimai. Yra aišCooko apskrities komisijo- i laikas ruošti visos Lietuvos 1<nr mėginama įvesti sporto ko
Martino vyriausybę įsismarkė ku, kad rinkimuose hitlerininA. E. Stoekton iš De Soto, Mo. (kairėje), kurs Chicagos nierių prezidentas AVhealan Eucharistinis kongresas. To stiumus, nesuderinamus su
ja. Šiandien per dienų ir vaka kai laimės, o tas dar toliau šimtmečio pažangos parodoje buvo 21,480,142-uoju lankyto
planuoja reikalauti, kad C’oo- dėl ir nutarė ateinančiais krikščioniškuoju
padorumu,
ra sostinės gatvėse visur gir- atstums Vokietijų nuo nusigin ju ir tuo bodu padarė rekordų, nes nė vienĮj Amerikos pa
ko apskričiai mokesčių rata 1934 motais sukviesti Kaune Konferencija, i pindamasi Arodoj lankytojai nepasiekė to skaičiaus. Už tai jam suteikta
dimi šautuvų ir kulkosvaidžių klavimo konferencijos.
būtų padidinta, nes numato- visos Lietuvos
Eucharistinį paštalų Sos>to
nurodymais,
daug įvairios rūšies dovanų.
tratėjimai.
| Prancūzija, tai numatyda- ________________________
duotais
visiems
katalikams
mas nepriteklius. Tas reiškia, kongresų
Ištikima vyriausybei karino ma, deda pastangas, kad po CENTRALIZUOS BEDARSVAIGALŲ REIKALE
kad planuojama didinti mokės
Eidama Katalikų Veikimo sausio 12 d., 1933 m., ir kitų
Centro įstatų paragrafu 34 ir kraštų vyskupų pavyzdžiais,
menė vakar šalia sostinės tų Vokietijoj įvykusių rinki- ••
g|Ų ŠELPIMĄ
elttS.
NUOSTATAI
Lietuvos episkopato direkty- smerkia sporto kostiumus ekspuolė Atarės tvirtovę, kur bu mų atnaujinti nusiginklavimo '
_____
vo užsidarę keli šimtai suki- konferencijų Ženevoje, padary
LONDONAS, lapkr. 10. — AYASHINGTON, lapkr. 9.— MOKESTIS UŽ LAIKRAŠ vų katalikų akcijai Lietuvoje cesus, nepadorius sportus ir
p. 14, vyskupų konferencija bendrus vyrų su moterimis
lėlių. Per kelias valandas ti sutartį, pasirašyti ir įduoti Anglijos vyriausybė paskelbė Prezidentas Rooseveltas suČIUS
paskyrė į katalikų Veikimo sportavimus. Visokis sportas
tvirtovės sienos griautos pat- Vokietijai, kad ji taip pat pa- naujų įstatymui projektų ku- ;aUkė konferencijon tarpdepar
rankų šoviniais. Pagaliau su- sirašytų. Jei Vokietija to ne- riuo bus tvarkomas
bedav I tamėntini
nae-a- - Illinois valstybės generali Centro vyriausiųjų valdyba turi būt derinamas su krikščio
tajnentinį Lotrrda.
LodYdų. Bus
Bus paga
kilėliai pasidavė.
padarytų, arba priešin-tusi bių šelpimas.
minti nustatyti tvarkyti svai nis prokuroras Kerner ran skiriamaisiais nariais; pro f. niškojo padorumo reikalaviDaug vra nukautu ir sužeis santarvės komisijai ištirti jos i _ . ,.
kan. Praną Kuraitį, kun. kle- raais.
Bedarbių šelpimo reikalus giųjų gėrimų trafikai, ypač iš da, kad laikraščiai yra aiški
tų, bet jų skaičius nežinomas, ginklavimosi, tada prieš Voasmeniška savastis ir juos par
vyriausybė nori paimti išim- vienų valstybių į kitas. Šie
ka žinias visų tų įmonių, ku
Sukilėliai pranešė,* kad jie kietijų imtis griežtųjų priemo
tinon savo žinion. Nori pas-' nuostatai bus galioje iki susi duodant reikia mokėti valsty
rios vartoja valgiui žuvis. To
iš oro bombuos przidnto ra- nių, kaip tas numatyta sutar
binę pardavimo mokestį (sa
kirti atitinkamų boardų. Ta- rinksiant kongresui
kių žinių uostas prašo ir iš
tims, kuriuos stropiai saugoja t imis.
les tax).
čiau reikalaus, kad lokaliniai
Kauno m. savivaldybės. Suor
ištikima karuomenė. O šiai va. Tačiau šių pastarųjų prieDAUGĖJA ELNIŲ SKAI
KAI “SIJAMIEČIŲ
autoritetai
ir toliau 60 nuo
gani žavus žvejybų danų pavyz
dovauja buvusis seržantas, o menių panaudojimui PrancūMOTERIMS PARAGINIMAS
ČIUS
DVYNAI“
šimčių naštos pasiimtų, nors
džiu, uostas galėtų patiekti pi
dabar pulkininkas, Batistą.
zija yra reikalinga Anglijos ii
•to šelpimo ir nekontroliuotų.
Prieš kurį laik, elniai lai-' S™ žalioa- sM>'tos ir rOk>”08
NRA moterį) divizijos CltiSantjage miesto paskelbtas I,a,ij°s
O Šios vale- Iškalimams autoritetams bū OMAHA, Nebr., lapkr. 9.—
tybės nelabai nori Prancūzijų
Brangiausia bMq
cagoj viršininkės ragina mo kėni tik tam tikrose vietose j«TOS
karo stovis.
tų palikta tik sergančių be NRA administratorius John
ties Preila ir Pervelka, Kur- h,vis rf,k>',a roenW’ W ’03
stumtelti prieš Vokietijų.
son Čia kalbėdamas pareiškė, teris, kad ko daugiau visko
darbių išimtina priežiūra.
Sn kopose. Pastarnojn laiku kiL bran«ian "ekaStuotp kaip
HITLERININKŲ SMURTAS
kad NRA (National Recovery pirktų. Sako, tuo būdu jos sa
16 ASMENŲ NUŽUDYTA
vo vvrams užtikrins darbų.
jie dažnai sutinkami visose I litas.
AUSTRIJOJ
PRANCŪZŲ ORO ESKAD Adniinistration) ir AAA (AgKENTUCKY
---------------j kopose, būtent nuo Klaipėdos i
ricultural Adjustment AdmiRILĖ J AFRIKĄ
PALIAUBŲ DIENA
liki Kranco. Tai aiškinama, kad Pinigų vertė —
VIENA, lapkr. 10. — Aus
nistration) yra kai “sijamieLOUISVILLE,
Ky.,
lapkr.
-------Į pastaraisiais metais elnių skai ■
mainyba
trijoj plinta hitlerininkų smurj
PARYŽIUS,
lapkr. 9. — čių dvynūi,” kitas Iv kito ne
9.
—
Pereitų
antradienį
—
Rytoj,
lapkr.
11
d.,
šimtine.čius
Kuršių
kopose
žymiai
pa.
tas. Sprogdinamos
bombos,
Prancūzų oro eskadrilė — 54 gali atskirai gyventi.
piliečių
balsavimo
dienų,
Kenčio pažangos parodoje bus iš didėjęs. Šiais metais iš viso ; NEW YORK, lapkr. 10. —
skleidžiami atsišaukimai. Vvparinktini lakūnai su 27 lėk
riauzybė turi pilnas rankas tuckv valstybėje nužudyta 1G
Paliaubų nušauta netinkamai veislei pen i J. Valstybių dolerio vertė
LAIVYNE PROHIBICIJA kilmingai minima
tuvais, iš Istrės išskrido į Afri
diena (armisticija).
ki elniai.
'■ puola kaip namie, taip užsiedarbo, šimtai hitlerininkų a.*-asmemL
kos kolonijas. Eskadrilė nusi
PASILIKS
Pasitaiko, kad pėstiems ke- ny, o anglų svaras brangėja.
reštuota ir areštavimai vy ksta.
leido Kartagene,
Ispanijoj.
KANADA
SUSIRŪPINUSI
Vakar pini gi) mainyba taip
Kai kur policija apsišaudo su
Menas lėktuvas sudužo. Lakū AYASHINGTON, lapkr. 9.— I Chicagoj tomis dienomis a- leiviams elniai dažnai kolių
hitlerininkais agitatoriais.
Karo laivyne svaigalų prohi ' reštuota keliolika žmonių gro-1 pastoja. Pastaruoju laiku ir stovėjo:
MONTREALIS, lapkr. 9.— nai nesužeisti.
bicija ir toliau bus vykdoma. bėjų. Visa jų gauja tokiu bū-. kopose elniai išdrųsėjo: jau bu
Anglų svaras
$5.02
Kanados vyriausybė nemažai
dn
suskaldyta.
,yę
keli
atsitikimai,
kad
praeiKARALIŲ NUŽUDĖ
Kanados doleris
1.01
LIKVIDUOSIS ORGANI ’Ji yra skirtinga nuo krašto
susirūpinusi prohibicijos at- i
------------------viai
elnių
užpulti
turėjo
slėpIŠDAVIKAS
prohibicijos. 1914 m. laivyno
ZACIJA
Prancūzų frankas
• .06
šaukimu J. V. Valstybėse. Tu- į
' MANĖ, KAD PLAUČIŲ | tis miško tankumvnuose.
Italų liras
.08
: NE\V YORK, lapkr. 9. • sekretorius Daniels laivvnan
UŽDEGIMAS
|
-------------------BOMBAJUS, Indija,
lap rėš toli mažiau turistu.
Belgų belgas
-22
| PraneSa, kad likviduosią Šio
svaigalu prohi
kričio 9. — Afganistano kara-'
STATO PAMINKLĄ
Vokiečių markė
.37
MUKDENAS, Mandžiūrija,' krašto moterų priešprohibicif Children’s Memorial ligo ŠAŠUOLIAI, Ukmerg. aps.
lių Nadir ftah Ghazi nužudė iš
Šveicarų frankas
20
lapkr. 9. - Japonai nuapren- uė organizacija - Women’a
panaikinti
ninę paimtas kūdikis mergaidavikas, anot gautų žinių.
Nepriklausomybės dešimtdė nemažinti Mandžiūkuo vals Organization for National Pro
.7. ____ 11
tė, Dorothy Manning, 2 metų mefiui'
Naujo aukso vienai unctjai
PARLAMENTĄ
Afganistanas yra kons-tituci tvbės kariuomenės skaičiaus. ' hibition Reform.
amt, 3719 Pine Orovc avė.
stokos jr kitŲ prieWi„ vakar buvo skirta $33.15. Si,nė monarchija. Tai svarbi bu
|ki #io, buv0 ncbaigtas
„__ ._
dabro vienai unicijai vakar
ROMA, lapkr. 9. —Premje (lydytojai rado, kad tnergaitč _______________
ferinė .valstybė tarp sovietų VYSKUPO MATULIONIO me, vakar laimingai grįžę į
, tari plaukių aMeipm, ir n?- 9usj(|aręa nauj#8 sta(ybo9 ko_ į mokė,a
43 „
Rusijos ir Indijos.
TELEGRAMA ŠV. TĖVUI Į Lietuvę, sudeda prie švento- ras Mussolinis planuoja panai
I nriį,e.ba3 Jarba tęsia toliau.'
---------------Į jo Tėvo kojų sūniškos meilės kinti žemesniuosius parlamen Į ra pagalbos.
Paskiau ligoninės štabo gy- Paminklui aukos plaukia, mePrancūzų aukso franko pag
KAUNAS (per paštų). — ir pagarbos jausmus ir visa to rūmus ir jų vietoje padėti
SUSEKTAS SMURTININKŲ
Spalių mėn. 28 d. vakarų J. E. širdimi jam dėkoja už maldas, valstybės kontroliuojamas pra I dytojas dr. S. Kraft mergaitę džiaga vežama. Netrukus fta- rindu J. V. dolerio vertė vaSANKALBIS
vyskupas Teofilius Matulio- tėviškų laiminimų
Rusijos Į monės bendroves, iš kurių j išekzaminavo ir susekė, kad ji kuolių padangėse iškils gra- kar buvo $C2.9G (arti 63 cen
neturi
plaučių uždegimo, bet žus Nepriklausomybės pamink I tai).
MADRIDAS, Ispanija, lap- nis, kuris grįžo iš bolševikų krikščionims, o ypač už su-,bu* sudarytos gildijos.
•
įstrigusi
kažkokia svetima me- I las.
kričio 9. — Policija
susekčkalėjimo, pasiuntė Jo Emincn teiktų sau per nuncijatūrų a-j
------- --------•
triubelėje.
kairiausiųjų gaivalų
sankal-cijai kardinolui Pacelli tokių paštališkų laiminimų, būdami1 WASHINGTON, lapkr. 9.— džiaga alsavimo
ORO STOVIS

Anglijos vyriausybė centrali
zuos bedarbių šelpimą

LIETUVOJE

bį, kad streikais ir smurto kc-

telegramų;

visumet pasiryžę grįžti

prie Kentucky

triubelės
pasisa- Paskiau iš minėtos
18-ųjį konstitucijos ištraukta ten įstrigusiojo žem

valstybei

liu sutrukdyti krašterinki-! “Vyskupas
Matulionis ir pirmykščių
darbų, kaip tik Idus prieš
įvyksiančius šio lapkr. dešimts kunigų, buvusių bolše- juos pašauks ftventasls Sos- j priedų, prohibicija oficialiai riešučio dalytė.
mus,
baigsis gruodžio mėn. 5 dienų.
Mergaitė pasveiks.
vikų kalėjimuose, ar ištrėmi-!'tas.”
mėn. 18 d.
I

RENKAMOS ŽINIOS

Šventosios žvejų uostas no CHIOAGO IR APYLINKĖS
debesuota; pori suorganizuoti jūros žvejy — Šiandien

bų. Tuo tikslu jis dabar ren- piet kiek šilčiau.

I
Penktadienis, lapkr. 10, 1933

PRIPQ-Ąg

2

Į pastatytų mokyklų. Bendrai, Šiuo laiku Lietu- :
va yru padengta pradžios mokyklų tinklu
lieto* kandlen. ttekyrua Mkmadlsnloa
taip, kad mokykla nuo mokykIob nėra toliau,
PRKNUMERATO8 KAINA: Metame — ».N, Pu~ I
RED. PASTABA: Jau licnuollkll metai, kai mu
kaip per 5 kilometrus. Kelios mokytojų gemiMAURO LIETUVOS ŪKI- tų I <niį) nors su tu paskola UŽ
■si metu — $3.60; Trims mėueelams — >3.00: Vienam
sų dienrašty dr. Raėkus veda Sveikatos Skyrių. J,<
menesiui — 7Oo. Europoje — Metame >7.00: Pusei me na rijos ruošia mokytojų personalų. Mokslas
MINKAI CKOLĄ ORĄ
! baigti. Girdėti, svarstomas
teikia profcfeiJouaUus patarimus skaitytojams Ir mic*
to — >0.00. Kopija .Mo.
mokytojų seminarijose yra einamas progra lai atsakinėja J klausimus sveikatos dalykuose. Vld
ŽINSIĄ JAVAIS
į klausimas ir būsiu nutarta jakvlettaml naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų- ma, kuri yra lygi pačių pažangiausių švieti
---------- vais dumtų skolų javais ir atMna, Jei neprašoma tai padaryti ir neprialunčiam* tam
Mm:
ttkfllul Dtito ttOllU.
mo srity Vakarų Europos valstybių progra
Labui nelaimingi buvo 192S ‘ siimti. Tada šiauriečiams bu
priima — ano 11:00 Ud 11:00 vai.
1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai,
mai.
rnotai
šiaurės Lietuvos kraš-1 tų labui palengvinta ataiteisarba tiesiog Dr. Kaėkul, 3051 W. 43rd St., Chk-agu.
Skelbimų kainos prletunOamos paretkalavaa
Šiuo laiku Lietuvoje yra 3000 pradžios
tui. šaltus ir ilgas pavasaris,1 ti už nelaimingųjų metų įsiSkelbimai sekančiai dienai priimami iki
S) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
mokyklų su 5000 mokytojų, su 225,000 mo
paskui labai lietinga vasara skolinimų. Tada didesnę ar
5 vai po piet.
vo v arda, pavardę Ir adresų, ucs daktaras nori ii-,
kinių. Iš aukštesniųjų mokyklų turima: 20 nuli su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.
ir ruduo išmirkė ir sunaikino mažesnę paskolą pinigais ir
keturių klasių mokyklų ir specialinių, įr tiek
javais yra gavę 81,000 ūkinin
DKA. JA. lKAV1fc.CS beveik visų laukų derlių. Kas
8) Jei klausimo Ir atsakymo negalima butų dė
“DRAUGAS”
3081
W.
«rd
SI.
pat gimnazijų. Vytauto Didžiojo universitete
ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
užaugo, lų per lietus negali kų. Daugiausia Biržų, Rokiš
Chlcago
LITHUAKIAN DAILY FBIEND
Ui tat visada reik pridėti pašto senkeli ui 3 centus. Id. iatfa) eite 3037
šiais metais yra daugiau kaip 5000 studentų.
ma buvo iš laukų suimti. Šiaip kio, Mažeikių ir Šiaulių apš
Publlehed Daily, bzoept Bunda?.
BUBBCHIPTIONU: tins lear — >l.0f- Slx Moatks Nuo kitų metų pradžios ruošiamasi Klaipė
— ».M: Tbree Montks -- >1.00; One Mentk — 700.
KELIOS PASTABOS APIE žmonės iki dvidešimto am- auna turtingi derlingų žemių kriviuose, kurie labiausiai nuo
■arope - One Tear — >7.00: Bla Moatks — >4.00: doj įsteigti komercijos institutų.
VITAMINUS
, žiaus nieko nežinojo apie jų Šiaurinės Lietuvos dalies ūki 1928 metų nederliaus nukenCopy — .Olo.
Advertlsinc In “DRAUGAS” brlngs best resulta.
Iš šių skaičių matyt, kad Lietuva švie
Tab.buvimų, nors per tūkstančius ninkai iš karto atsidūrė sku- tėjo.
Advaitietn* ratas o* applloatioa.
timo
srity
eina
dideliais
žingsniais
pirmyn.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av% Chicage
Žmogus valgo, kad kūne gy- 'metų vitaminus valgė. Kur rde, bėdose, o vėliau ir skoloPraeis dar keli metai — ir Lietuvoj nebus
vybę palaikytų, kad būtų svei stoka buvo vitaminų, ten žmo se. Už niekų išsipardavė gy NUFILMAVO LIETUVĄ
galima rasti beraščio žmogaus.
kas ir veiklus.
nės sirgo ir mirė, ir nežinojo vulius, o sau maistui ir pava
Šių vasarų į Lietuvų buvo
Švietimo ministerija atidžiai žiūri, kad
Tinkamam maitinimuisi rei kodėl sirgo ir nuo ko mfrė sario laukų sėjai teko skolinDIENOS KLAUSIM/:
V aidžia suteikė flkininka- atvykęs ir Čia ilgesnį laikų
Lietuvos einanti mokslus jaunuomenė savo kalinga įvairūs valgiai, ku Atsimenu kai Lietuvoje nema- •
išsilavinimu neatsiliktų nuo pirmaeilių pa riuose rastųsi sekantieji ele- žai biednuomenės vištakių si-iins aPi° 30,000,000 (30 milijo- viešėjo Amerikos lietuvis filŠVIETIMO REIKALAI LIETUVOJE
saulio valstybių. Svarbiausias rūpesnis yra mentai: proteinai, karbohvdra- rgo, Mat, stoka buvo maiste MM) litų paskolų. Pusė šios pa- muotojas p. Januševičius. Va
žinėdamas ix) Lietuvų, p. JeRytoj sueina 15 metų, kai Vilniuj susi tas, kad Lietuva daugiau neduotų užsieniams laj>t rįebalai, vanduo, minera- vitaminų. Vištakių sergantie- skolos buvo duota pinigais ir
Ji yra išblyškę, kūnas nusilp- Pusė Javuis- ^avai> tada buvo aa«evič-.ius nufilmavo įvairias
darė pirmoji nepriklausomos Lietuvos vy tik paprastų juodadarbių, o kad Lietuvos pi- juį įr vitaminai.
Lietuvos vietas, iškilmes ir
Karbolivdratai randasi duo sla> o >'Pa« akys taiP nusilp- labai brangūs. Valdžia tada
riausybė su prof. A. Voldemaru priešakyje. lietis, patekęs į svetimus kraštus, galėtų taip
(per “Lietūkį”) pirko javus asmenis. Tarp kita ko, nufil
Tai svarbios sukaktuvės, kurias minint reikia pat ten užimti atsakomingas vietas.
'noje, bulvėse, cukruje ir jvui- sta jog prietemoje nieko ne
muotas Lietuvos Skautų sąs
pabrėžti, kad pirmosios laisvės dienos Lietu
Alūsų manymu, šioj srity Lietuva būt riuose vaisiuose bei daržovėse, gali matyti. Geriausi vaistai Suvalkijoj, kur tais metais krydis Palangoje, Zarasų kra
vai buvo labai sunkios, nes jų puolė priešai: dar didesnę pažangų padarius, jei tautiniu- Proteinų gauname iš mėsos, vištakio ligai, tai valgyti daug'^a’P tiktai buvo geras derlius, što įdomesnės vietos. Skautų
ir J>a^* brangiai pirko, o šiauriebolševikai, lenkai ir vokiečiai.
ką vyriausybė būt neužsimanius uždaryti pri- pieno, kiaušinių, pupų ir t.t. šviežio sviesto, grietinės
vado Budeli — Powellio suti
Kadangi švietimas vra didžiausia vais- vatines katalikų mokyklas ir jei būt davus Riebalų ir vandens versmės žuvies taukų, nes čia randasi eiams ūkininkams dar bran- kimas Klaipėdoj, kai kurios
giau paskaitė, pridėdama po
lybės apsaugos priemonė, dėl to mes čia ir leidimų atidaryti Katalikų Universitetų.
j yra visiems suprantama. Mi- daug vitaminu.
Klaipėdos krašto pajūrio vie
Vitaminų trūkumas kūne, 4 litus centneriui supirkimo
norime savo malonius skaitytojus supažindi- |
*
*
•
; nevalų gausiai randasi piene,
tos
ir kita.
pervežimo ir kitoms išlaidoms.
nti su tuo. kokia pažanga padaryta švietimo j
Lietuvos katalikų dienraštis “Rytas” ra- vaisiuose ir daržovėse. Įvairių iššaukia grupę ligų, kurios va
ri1£’U centnerį skai Iš viso filmų padaryta apie
srity per 15 metų. Pasinaudojame “Tsb” pri- . šo turįs žinių, kad daugelis lietuvių ūkių dėl rūšių vitaminų randasi. įvai- diaasi “avilmninos”. Racliitė
po*
32
litus, kviečių — 38.7,<XM) nietių. Jų žiūrėti užtentos, arba “angliškoji liga”,
siustais mums statistiniais daviniais.
šių laikų sunkenybių perėjo j vokiečių ran- riuose valgiuose.
lt., miežių — ka kokioms 7 valandoms. FilPrieš pasaulinį karų tautiškos, lietuviš kas. Dėl to ragina tuo susirūpinti, nes “že-j Iki šiol medicinos mokslas nuo kurios kaului tampa minkšti; škorbutas, nuo kurio '
BtU». O daliar javai trisjniui jau pagaminti ir bus ro
kos mokyklos Lietuva neturėjo. Viskas buvo mė yra šventa lietuvio nuosavybė, kaip mū- tiksliai ištyrė bent šešių rūšių
tus pigesni. Šiauriečiai u- domi kino — teatruose. Tos
rusiška. Atgavusi laisvę, Lietuva ypač, dide- . sų tautos politinės ir kultūrinės nepriklau- vitaminus, apie kuriuos reikės dantys greit išpūva ir iškrinta, “beri-beri” liga, nuo ku- ^kininkai javais gautųjų skolos j fj|nios
rodomos ir Anierilio dėmesio atkreipė į švietimų. Švietimo sri somybės pagrindas”. Teisybė. Užtenka, kad parašyti atskirų straipsnelių.
rios širdis lobai nusilpsta ir'^aH norėtų ir grąžinti. \ ai- j<os lietuviams Amerikoje.
tis buvo pati artimiausia, nes prieš karų Lietuvos pramonėj ir prekyboj svetimtaučių
Vitaminai teikta žmogui gy8U tuo neno- i Ateinančiais metais p. Jadaug lietuvių šviesuolių buvo mokytojais. Čia clenientas yra įsigalėjęs. Bent žemės ūkių'vybę, stiprybę, veislumų, ap_ nervai sukriuka; pellagra, xe-il^’a
rėjo
sutikti.
Mat,
ji turėtų nuševieius vėl žada atvažiuos a ilgoj n nuo įvairių ligų. q j iopbtlialmija
tai vis pasekpakanka paminėti toki vardai, kaip a. a. prof. lictuviai neturėtų paleisti iš savo rankų.
daug nuostolių. Bet kitaip ti ir nufilmuoti visus senesJ.-Jablonskio, pro!'. J. Yčo, Vokietaičio, Da
stoka vitaminų ardo sveikatų, mės vitaminų stokos niatete.
Vitaminų reikšmė gyvybės skolos negali išieškoti. Mes niitS'Lietavos veikėjus bei"žvmijonaičio, Vireliūno, dar gyvų: Prano Ma
Lapkričio 19 d. Chicagoje įvyksta Lie- greit sendina h' amžių trumpiį ir sveikatos palaikymui yra ūkio produktų kainoms labui | mesnius asmenis. Yra Lietušioto, inž. Šakenio ir visos eilės žymių dabar tuvių Labdariu Sųjungos metinis seimas. Ši,na.
krilus, ūkininkui pasidaryti i voje ir kitų filmuotoji], 1x4
tinių pedagogų. Todėl nenuostabu, kad švie organizacija veikia nuo 1914 metų. Per tų
Vitaminas yra stebėtinas e- taip labai svarbi, kad priren
timo srity yra daugiau nuveikta, negu ki laikų ji daug glažių ir naudingų darbų nu lementas. Jo negalima nei ma giant valgius reik žiūrėti, kad litą labai sunku šiaip visokio- sje filmuoja atskirus įvykius
ms išlaidoms, o skoloms mo ir nei yienaw taip plačiai Lie
tose valstybinio ir visuomeninio gyvenimo ša veikė. Šimtai reikalingų pašalpos sušelpta, tyli, nei užuosti, nei paragau kuodaugiausia vitaminų gauti.
kėti visai neįmanoma. Vald tuva dar nenufilmavo, kaip
kose.
ligoninė pastatyta, ūkis nupirkta, planuoja ti, nei apčiuopti, o vienok mo Šviežiame maiste yra daugiau
žia nederliaus skolos grąžini p. Jenuševieius.
Tsb.Štai kelį pavyzdžiui. Dkr 1918 m. Vilniuj ma statyti prieglauda. Tai viena iš veikliau kslas aiškiai žino apie vita vitaminą, nei prezervuotame ir
mą
ilgai
atidėliojo,
bet
norėpirmasis Lietuvos ministerių kabinetas savo sių ir reikalingiausių organizacijų. Remkime minų esmę. Gydytojai žino ku pasenusiauie. Vaisių ir grūdu
pirmuoju darbu laikė atgaivinti garsųjį Vil ją. Organizacijos ir draugijos visos be išim riame valgyje koks vitaminas žievėse yru daugiau vitaminų nų iš maisto gauti, jei norime
os
pusiruosti panioniaus universitetų, kurį kadaise nišai buvo ties turėtą dalyvauti labdarių seime.
randasi, jie žino jog be vita nei viduryje, užtai geriau ne sveiki būti.
į ko,nf’
^ana* Mcimė su
•
•
•
uždarę. Bet tikrųjų Lietuvos sostinę okupa
minų gyvybė yra negalima, luptus obuolius vulgyti. Dide
1 savo sūnum Kaziuku skuba j
D-ro Račkaus atsakymai
i niokyklQ. j,ipę j stritkarį> kol
vo lenkai. Persikėlusi j Kaunu 1919 m. pra
Vienus vokiečių laikraštis “Berliner Ta- jog dėl stokos tūlo vitamino lis karštis taipgi sunaikina vi
Jei ret-, prof 3£eįme užmokėjo karfedžioj Lietuvos vyriausybė tuojau ėmė plėsti geblatt” įdėjo straipsnį, kuriame rašo, kad tūla liga įsimeta. Negana to, taminus, iš atidengto puodo Atsakymas V. V.
v
Kazįukas «jau gėdėj0 kare.
švietimo tinklų. Buvo įteigtas žymus skai Vilnius prie lenkų valdžios neteko savos jė medicinos mokslo priemonė erdant vitaminai išgaruoja,!karčiais po valgio atsigurkštl;
čius vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų.
gos ir svarbos. Straipsnyje teisingai pabrė mis, vitaminus galima «tikon- taigi virti maistų reik užden- J maistų, o šiaip jautiesi svei- i Įėjus tėvui į karų, vaikas paj kas, tai reiškia jqg kai kudaSky|a ir prago pVofesorių „«\sti.
1922 m. rudenį Kaune buvo įsteigtas žiama, kad Vilnius be Lietuvos gali tik mer centruoti, išmatuoti ir net su- gtame puode.
Vitaminų versmė yra saulė, I peržvalgai. Valgyk su saiku. ! ‘
Vytauto Didžiojo universitetus. Iš pat prad dėti.
’
j pilstyti į buteliukus, nors vi— Ačiū, ačiū, mano vaiku
*
*
•
žios nebuvo galima įvesti privalomojo moks
■ laminu negalima nei matyli kuri brandina vaisius ir mums! Atsakymas B. L. — Tie pagyvylię teikianti elementų duo tys ln-moroidai toje pačioje ti, — sako profesorius, — o
lo, nes nebuvo nė tinkamų mokykloms tro
Jau pranešta, kad Litais metais pasau nei apčiuopti.
kaip tu vadinies?
besių, nei paruošto mokomojo jiersonalo. O linė paroda Cliieagoje tikrai atsidarys. Tuo
Stebuklingi vitaminai taip da. Žiemos metu kai saulės vietoje, po tinkamos operaci— Kaziukas Meinu“, — at
dabar Lietuvoj jau turim privalomų pradžios džiaugiasi gelžkriių kompanijoj, viešbučiai ir seniai randasi pasaulyje, kaip spinduliu mažai gauname, ypačios, neutaugs; liet šule ją ka
Tik |tinKai svarbu daugiau vitami--itais gali kiti atširusti.
sakė vaikus.
mokslų ir gana didelį skaičių moderniškai daug kitų įmonių Chicagoje.
Dievas sutvėrė gyvybę.

“DRAUGAS”

Sveikata - Brangus Turtas

UEIUVOS GYVENIMAS

«c

Kun. Antanas Petrauskas

įveriinti. Kas. svetima — tai mums mic' Lietuviui, sužinoję, kad netrukus bus
i la i'r gražu, o kas sava — lai viskas nie- I jnūsų bažnytėlėje šliūbas, laukė tos diei kai. Svetima ir kalba gražesnė, ir prekės Į nes, kaip gervė giedros. Juk ir taip jau
geresnės ir tėvynė malonesnė, o sava kal šliūbas sutraukia daugybę visokių žiop
ba negraži, išdirbiniai negeri, tėvynė nie lių bei iškilmių mėgėją, o kų bekalbėti
(Tęsinys)
Vos pasirodė Varšuvoje, o lenkučių kam tikusi — net gėda prie jos Į)ri»ipa- apie šį, kuris buvo rengiamas duoti toje
akys visą nukrypo į jo' pusę. Viena net žinti! O vis tai iš nesupratimo, nemokė bažnyčioje, kur seniau tik aristokratui ir
iš aristokratą šeimos —• p. l’-liūtė taip į jimo Įvertinti. Tai Įiaeių savęs apsiguudi- milijonieriui tuokdavosi? Juk visiems bu
vo be. galo įdomu, kokis bus paprasto bat
ji įsiklcpojo, kad pasiryžo būtinai už jo liejinius!
siuvio su paprasta I»oną tarnaite ir lui
Lietuviškos jungtuvės
ištekėti. .Jis pats man pasakojosi visų sa
Be galo nudžiugau, kai atėjo pas ma dar lietuviškai duodamas aristokratų baž
vo istoriją. — Klausiu, girdi, aš ją, kaip
j ""gi tamsta už manęs tekėsi, kad aš esu ne mano senas pažįstumas, apie kurį jau nyčioje. šliūbas!
Tai buvo, rodos, kiek atmenu, gegu
paprastas fubriko darbininkas, o tamsta esu minėjęs pirmiau, p. St. Vinclovas, puesi iš uristokriltą gimtnėn?” — Nieko. reikšdamas, norįs imti štiūbų mūsų baž žės mėnesyje tuoj ja? gegužinių pamaldų.
Aš tekėsiu! — griežtai atsakiusi mergina. nytėlėje su lietuvaite iš mūsų kolonijos Taigi iškilmėse galėjo dalyvauti ir visi,
— “liet kaip gi mudu gyvensime, jei man ir dar bažnyčios “kantarka*’ (giedore). kurie buvo susirinkę į Marijos pamaldus.
kariais par< inu vos pora rublią |>er dienų Tuu darbu' ne visai buvo lengvus, nes Į pumnldas jimprastai prisirinkdavo beveiK
uždirbti?”
Nieko. Kad ir vienų rublj sutuoktuvės įtuprastai turi būti daromos pilnutėlė bažnyčiai šiandie tui ir visiškai
uždirbtum — tekėsiu. Aš gražesnio j»er savo parapijos bažnyčioje, o mūsų bažny buvo užkimšta. Mat, j iškilmes susirinko
tėlė, tai nebuvo jokia parapijos Imžnyeia. ’ir mūsų vadui-ponai, kaip paprastai mestamstą visame pasaulyje nerandu!...
• Ir tekėjo. Aš pats buvuu pukvicrias Mes visi priklausėme šv. Kryžiaus jiara- juos vadindavome.
Liepiau užžiebti visų elektros ir šiaip
j jųdviejų vestuves. Taigi lenkaitėms, ai- pijai, kurių valdė patsai vyaku|ws K. Rūšrišėins lietuviui ir lietuvaitės yra grožio kys. Reikalingas buvo. leidimas, ka»l juo šviesų, kad bažnytėlė žibėtų gražiau, nekaraliai ir karalienės, eo lieUivaitėnis ur du gnbM.ų susituokti ne parapijos bažny gu.kada kuomet žibėjo. Jaunavedžiai at
lietuviams jos ar jie ueputinka dėl to, kad čioje. Leidimas be jokių trukdymų iš tik vyko į šliūbų iškilmingai — automobiliu.
Tai juk buvo nepaprasta prabanga ne tik
vieni kitą nepažįstu, vieni kitų nemoka rojo klebono pusės buvo suteiktas.

.

PRAEITIES PABYROS

paprastam batsiuviui ir tarnaitei, bet ir
šiaip vidutiniam valdininkėliui. Prieš baž
nyčių pilna buvo žioplių ne tik lietuvių, •
bet dar daugiau lenkų. Taip seniai jie
šioje bažnyčioje buvo neregėję iškilmingą
vestuvių!
— Kelio čia vestuvės! Iš kur tieji
jaunavedžiai? Kaip tai? aristokratai ir
pas lietuvius atvyksta šliūbo imti? Bene
lietuvių yra aristokratų?! — Taip spėlio
jo susirinkusį prie bažnyčios durų lenkiš
koji publika. Kokis todėl galite suprasti
buvo jų įtūžimas, kui išgirdo, kad tasai
manomasis aristokratas, tai esąs neseniai
buvusis “ševski ueen” (batsiuvio gizelis).
Jautresnieji dėl buvo garbi's negalė
jo, manau, ištverti, nepareiškę savo šir
dyje pasipiktinimo, kad lietuviai taip «uprufanavo (išniekino lenkų aristokrątų
šventovę suvo “ševskim sliubem”. Bat
siuvys (šev) lenkų aristokratų kalboje
reiškia niekam netikusį žmogų. Ir dabar
tokis žmogus gražiausjoje miesto dalyje
ir visų branginamoje Kūdikėlio Jėzaus j
bažnyčioje imu šliūbų!.. Tiirbfrt mažai kam ■
tuo metu parėjo mintis į galvą, kad ir iš

batsiuvio gali pasidaryti geriausius žmo
gus, ir kad batsiuvys ne kartų gali būti
dangiuu gerbiamas, negu kbks nusmukęs
uristokratėlis. Garbę juk gamina ne kil,ųė, bet pasielgimas, bei darbai.
Vinclovų šeima
Netrukus jm) sutuoktuvių jaunieji

Vinelovai nutarė, kaip buvome seninu su
planavę, vykti į Lietuvų, apsigyventi Ma
rijampolėje ir tenai pradėti batsiuvių mo
kyklą. Visa širdimi aš jiedrieni pritariau
ir visu, kuo gulėdamas, jiems paketinau
pradžioje imdėti.
Pradžių, be abejo, sunki buvo. Jau
nučiai, beveik plikučiai, l»e skatiko prie
dūšios, svetimame kampe (juodu abu bu
vo iš Kuunijos) pradėti durbų — juk tai
nelengvas ušduvinys. Netrūko tačiau jie
dviem drąsos. Vyksta į Marijampolę. Išsisamdo šalia put bažnyčios p. V. Pi'm'ylos name savo dirbtuvei kambarius, iška
biau savo ilirbtuvės didelę ir gražią iš
kabų ir ĮU’adedu darbų.
(Daugiuu bus)

PenktatŲenis, lapkr. 10, 1933
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Detroito Lietuviui
MARIJONA AUKŠČIŪNIENĖ

įgražių nurodymų, kurie stip- dukeijos prašymus — pasta-ja tam tikslui turėtų laikyti
rintu darbuotę.
bus ir lig užsispyrę rašo “po J du tris ekstra žmones.
Dėkui gerb. kini. Boreišiui senovei”; greitai, kiek tiktai)
Redakcija
už
pastangas.
Visur
ir
visada|galėdami,
ir
eilutes
taip
su-'
IŠ LIETUVOS DUKTERŲ
VYČIŲ SUSIRINKIMAS
Lapkr. 2 d. Alice Balkiūtęj
jis vadovaudamas, jaunimą Į glaudžia, kad į jų tarpą nei
DR JOS SUSIRINKIMO
patiko nelaimė. Ankstį rytai Lapkr. 7 <1. įvyko L. Vyčių
Iv jam pačiam smagu uodas savo nosies negalėtų įNuo Muskulų Skaudėjimo
. . ,.
,
drausk laikas praleisti, net pa kišti. Aišku, tokia korespon
e*inant i darbą netoli namų už-i1A>1 .
Skaudami, pailsę ir prriidirbę muaL. D. dr-jos susirinkimas į, .
.
i 102 kp. susirinkimas, kuriame; augę
«
1 ulai grųzmami į normali gyvumų ir
ištvermę
ištrinant juo* ANCI1OR PainpllOli
’
ui
i\
iu'uu
i.i,
»
jum
i
|
molė piktadans.
Sumušė gal-1: .kuopon įsi
.....
.
Į p i dari
dencija reikia perrašyti, o tok>Į
vvkd lapkr. 5 <1.. Šv. Jurgio
Expellvriu.
1 .
rase l naujas na-* sidarbuoti.
.v .
v ' Kuopt
Kuomet
yra skauda
Po, susirinkimo pasilinksmi- 'darbas redakcijai nepageidau-! mi. kuometjūsųjūsųmuskulai
va.
i ss igandus be za-i
ža-;
,a. Balkiūtė issigandus
p.
P(
tisas kūnas pilnas
mok. svetainėje.
rys. Plačiai kalbėta apie ren
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų n ui
do krito ant gatvės. Nugaben
jamas, nes .ir be to ji darbui perdidt bo tuinio Usiteinpimo, gerai išPereitą mėn. dr-ja šv. Ju
giamą vakarų lapkr. 26 d.. Jda.
fitryukite su Pain Eapelleriu ir atsigul
kite, (kilimas daiktas, kad vienu tokiu
ta i Receiving ligoninę, pabu Lietuvių svet. Bus atvaidinta i
turi iki pat kaklo.
rgio mok. salėje turėjo kau
»>itryrlmu pasieksit palengvinimo ken
tėjimų.
Visose taistinPse kaina 35c. ir
...
,
, .
,
v us parvežta namon. Piktada-i.
Šv. Antano parap. varg. J. . Taigi, būkite pastabūs. Krei
7 c.— skirtingo didumu bonkutės.
liukų žaidimo balių (buneo1
1 t_
.... . v „ v. , . Ikomedija; choras durnuos; bus
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.
ris pabėgo, šiais bedarbės lai
party). Baliaus pranešimą da
ir daugiau pnmarginimų. 18- A. Blažys išnešioja Kalėdų'pkite dėmesio Į tai, ko redakkais visiems verta saugotis, t . , .
lė komisijos narė M. Stankie
.
..
w. - . l inkta vakarui darbininkai.1 Pakeles. Jis pasiryžęs atlan- cija prašo, o tada nereiks rūypač
patamsėj
vaikščiojant.
nė. Balius davė gražaus pel
Priimta parengimų atskaitos. kyti kiekvieną parapijoną. Ku go.ti, kad, girdi, “mano kores
Gatvėse
randasi
visokių
pik

no.
Nutarta pasitaikius progai su rie esate persikėlę j naują vie pondencijų “Draugas” nede
I
tadariu.
Pirm. P. Bandzienė darė
rengti kokių pramogų. Lietu- tą, prašomi pranešti adresą, da.” Kas rašo korespondenci»
Radnay's Pilis
Balkiūtė pavyzdinga mer- vįų l)įPnos paminėjimas palik-' «’ba i .1° namus atsilankyti ir ją pamažu, apgalvotai, be jo
platų pranešimą iš D. K. S.
FOR CONSTIPATION
R. dr-jos. Kvietė nares lanky D. K. S. R. dr-jos raštinin gaitė, priklauso sodalicijai ir ta ant toliaus. Išrinkta pora , plotkelių pasiimti. Prieš pat kių “pamokslų”, aprašo tik
j
narių, kurie “Draugui” rašys 'Kalėdas turės daug .darbo su tai patį faktą, be pagražini
tis rėmėjų draugijos knygy- kė, narė Mot. Sąjungos vieti parap. chorui.
nės k p., Liet. Dukterį) dr-jos,
nan ir 1.1.
---------- l žinių iš kuopos darbuotės. Į choru ir programa.
mų, be savų išvadų, tas nie
ir
šv.
Jurgio
parap.
choro.
M.
Kp.
narys
Anglų laikraščiai paskelbė, j j)vasįos vad., kun. T. F. Bo- ’
Buvo susirgusi dr-jos nuta
kad nėra nusiskundęs, kad jo
Wkat TMey Arei
A milil r.lubl* v«g«Cdble lot, b v,
rimų rast. O. Kasevičiūtė, bet Auks< iūnienė yra darbšti, pa- jog per spalių mėnesį automo- reišis, plačiai apibudino kuo-1
korespondencija netilpo “Drau
wb*ch d<na not grip*.
dutra.
or dirturb digMtion. Not habit form
dabar jaučiasi geriau ir vėl vyzdinga mūsų visuomenės vei bilių sužeista dešimts vaikų. ĮpOS darbuotę, pažymėdamas
ine.
Centam no turiniui drugr.
ge”. Atsiminkite, kad “Drau
Wkat Tkry Dėt
eina savo pareigas.
įk<‘ja, ypač daug jėgų, darbo , Rekordai rodo daugiausia, j kad kai kurie nariai, manvgas” kasdien gauna dešimti
MiUiona oi man and woman, ainre
1M7, hava uaad
to raliavę aick
Pranešta, kad serga dr-jos , i* pasišventimo įdeda spaudos kiek iki šiol buvo.
į darni, jog yra didelį kuopos
baadarhaa, narvouanaaa, langu*, loaa
mis korespondencijų. Jei visas
oi appctitt, poor complaaion and bad
braath
wh*n
thcac
conditionj ara
iždin. M. širvaitienė.
j plat inime. Jinai pasižymi gra| veikėjai, kurie su sportu ir!
jas reiktų perrašyti, redakci
cauaed by conatipation.
At
Ali
Druggirta
Metiniai draugijos susirin- *la iškalba,
yra nuolatinėj Parap. choras, ved. niuz. J. j kitokiais žaidimais kuopai pa Brangūs mūsų bendradarKadmy * Co.. Ine., Nev York, N.Y.
NUGA-TONE SUTEIKS
kiniai, pirm. P. Bandzienės į- /‘Brango ’ Detroito žinių ko-jčižausko, ruošiasi prie konce-1 daro daug- lėšų, o kai reikia biai-korespondentai! Rašėme',
JUMS NAUJĄ SVEI
nešimu, nutarta laikyti ne sau r<'spondentė. M. Aukšeiunienė j rto, kuris neužilgo įvyks.
! pasidarbuoti, kad padarius kartojome ir dar priseina kar
yra didelė idealiste ir patnjopatrijo- 'j
KATĄ
šio, bet gruodžio mėn.
.yra
kuopai pelno, ar į Vyčių pa-Loti. Rašydami dienraščiui ko10 PIECE COSMETIC
ai
p
SĖT $1.97
Nebuvusioms šiame susirin- j1‘‘- Nors tlk Penkl metai, kaip: Sj sekmadienį, lapkr. 12 d., įrengimus atvykus, tai jie ne- j respondent i jas, rašykit raša- NL’ClA-TONE nntvirtlna visokius
organus žmogaus sistemoje, pataiso
Thls t. s Famous Vlvant Sėt and tnatvažiavo
iš
Lietuvos,
bet
Įparap.
rengia
didelį
balių.
Bus
|
pasirodo;
kai
kurie
net
atskai
-ludes tarė powder. JI.00; Rouge, 7Sc,
apetitą, sureguh'uojii virftkinlmo apa
kime narėms nutarta pasiųsti
lu, ant vienos lapo pusės
Tlssue Cream ,1.00. Depllatory ,1.00.
ratą ir vidurius. Suteikia nauju spėlankius
kelis
metus
vakarinę
keno,
kontestas
Faelal Astrlng.-nt *1.75. Bath Salt 1.00.
ir
ko- tos kuopai nuo parengimo ne- palikite tarp eilučių didelius i«) ruimienims, nervu sistemai ir naatvirutes. Neatsilankiusios na
*1.25. Perfume *2.75. nrtlosne. Pagelbsti kur kiti i Tollet \Vatnr
.• i
j
. i • •
• .
i daro ją tvirtos
75r. Skln IVhltenar 75*. Totai
rėš metinin snsirinkiman, "be “«**«»• gražiai kalba anghj kini prie geros orkestro.
autiuocia. fili toKiais nariais (pęnt puse colio) tarpus pa- vaistai nepagelbėjo, pn-ekmis tu ge- llantlne
Value *12.01). Speclal prlee, *1.07 for all

EASTSIDE

Praeitą savaitę iš mūsų bu-j
žnvėios buvo trys laidotuvės į
n du šliūbai.

WEST SIDE

PAIN-EKPELLER

cwm

KORESPONDENTU
DĖMESIUI

'

1

7

iru

vaistų

pasirodys
pa st rody

tiktai

j

keletą

di< tių po vartojimui.
svarbios priežasties, bus bau-.
.)J ’
. .
vi Visi kviečiami skaitlingai ku°Pa tu™s kitaip skaitytis, taisymams padaryti.
.v
__
....
i
šia
proga
linkime
Aukšeiūj dalyvauti. Keno ir kontestas ! ,<vi('t6 narius prie didesnio
Kai kurie korespondentą
’ . voistlnvini'oa TOXF parduodamas visose
džiamos pinigine bausme. Tat . .
.
. .
*
tose. ŽiurAkite kad gautunarės nepamirškite metinio su n’enc* M'p>o> siiikatos, ,lg,au
ilgiau-' *j .....
p,.as
'vgiai
į(j,\s 6 vai.; šokiai1 Kiisiklnusynio ir be atsisakivisai nekreipia
dėmesio
i
renk,a x’’Ca-toxe. nepriimki.'
1
‘to pavaduotojų.
sirinkitno.
.
rae,’! ir tohau Kražifu ’,ar-, vėlia,,
Tylutė nėjinio darbuotis kuopos rei- j
buotis visuomenes labui ir,
kalams, kas kiek gali. Kurie Į
Nutarta po Kalėdų sumos
spaudos platinimo.
Tylutė
'
lankysis Į dainų pamokas, pe
t i vakarą. Komisijon įeina c-

VAKARAS PAVYKO

.nergingos narės: P. Bandzie
nė. M. Stankienė ir P. Balčiū
nienė. Tikimės, kad jų darbas
pasieks gerų rezultatų.

mink jiems mokyklą, tai nu
sijuokę atsako: “Jei jau jau Moterų Są-gos 54 kuopa spa
nas neišmokau, tai dabar jau lių 26 d. buvo surengus bun-

rstatymus,

dirbs

vakaruose,

imi iai bus. tinkamai pa-

• y , • . z-,
• gi• galima
ico. vakaru
sajungietės Gudie. i Neužilgo kp. pradės naujų
neišmoksiu
O vis
.
.
, . , , .vv. nienės nuninncA
namuose. Vakaro lznmo
komi- narių vajų, nes yra jaunimo,
(išmokti ir yra tokių, kurie us-

K4 “DRAUGAS” JUMS DUODA:

j Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos
os ir
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo -ir nūdienio klan-1
simus;

ten plecea to lotroduca tbla line.

Vardas

.................................

Adresas ...............................
Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas.

Bea Van 98O-5th Avemie, New Yorit

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
sija gražiai pasidarbavo ir kuris nepriklauso Vyčiams, o
Lapkr. 5 d., 6 vai. vak., Šv. moksta, tik reikia noro.
klahsimus;
nori priklausyti.
Jurgio parap. svetainėj buvo
3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
šiemet pamokos būva pir kuopai liko nemažai pelno.
suruošta keno lošimo balius. madieniais ir antradieniais, ! Tą vakarą, be sąjungiečių j Galop paduota sumanymas į 4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
VARTOK YVFUDONA TABI.ETt 8
Aptiekose. Knygutė eu paveiks
Išleista daug paukščių. Kai nuo 7 vai. ligi 9 vai. vakare. !dur dalyvavo pašalinių svečių.' (paskutinio Vyčių seimo nuta- i 5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
lais 24 puslapių “Hlstory of Rhs'6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
umatlsm" dykai. Kreipkis ):
kas džiaugėsi atsilankęs.
Norintieji mokytis gali įstoti Dovanų aukojo mūsų sų-gietės , rimas) įsteigti eucharistininkų <
VVELOONA OORP.
7.
Įdomius
straipsnius
specialiai
parašytus
“
Draugui
”
;
Po lošimo “Mariampolės”
kada
Kapsų Aguona ‘ Blaževičienė, K Paurazienė ir sekciją, kad jaunimas pratin- ; g Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų _ Desk 8. Athuitk- City. N. J.
muzikantai pagrojo, o publika
-----' Meita.
tus prie pamaldumo, dažnai i
apie sveikatą;
truputį treptelėjo. Ši muzika
yisų Šventųjų šventi pas j Padėkos žodis priklauso vi- eitų prie šv. Sakramentų. Ra- 1 9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius:
sntaisyta iš mokyklos vaiku- niUS gražiai apvaikščiota. Va-'soms, kurios pasidarbavo Sia- štininkė Julė Adomaitytė pa- llū- Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
čių ir kelių šiaip muzikantų, karę parap. choras giedojo me vakare: Kasininkei, Kre sižadėjo surašvti visus," katrie i1L Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai
__ tytojams;
Balių suruošė parapijos ko-' a,i8parua. Muz. J. Bizauskas mblienei, Sliamulienei, Akso-inorės
įstoti į sakomą sekciją
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintėlį tautinės
mitetas ir kleb. kun. J. ČL! giedojo gedulingus mišparus, maitienei, Petrauskienei ir pi-) Klebonas paskelbs jaunųjų gair tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
žauskas.
Paskui abu Bizauskai išpildė j rm. J. Medinienei; širdingai rbei sekmadienį ir Mišias, šis
UŽSTSAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
vokalinę dalį su pritaikinto- i tariame visoms; ačiū muzikan- j pamaldumas dar labiau Vy- Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
šiemet yra atdaros vakari- mis giesmėmis.
---- i<un jKleb.
ifuj p Blaževičiui, kuris taip čius sustiprins, nes iki šiol tik
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — I2e į sa-Į
Nesirūpink niežėji
nes mokyklos, kurios veikia fųžtiuskas pasakė graudų pa- gražiai pagriežė lietuviškų šo-j svarbesnėse šventėse eidavo
vaitą. Lietuvoje metams $7.00.
mu.
pleiskanomis
nuo rugsėjo mėnesio.
mokslą. Nevienas apsiverkė atįkių.
i“in corpore” prie šv. Komu- '
ižbėrlmals. spuogais
Ir aiu*.
«lo« oegerumala.
Tik
Mūsų kolonijai arčiausia nio siminęs savo mirusius. Paskui
Labai būtų malonu, kad ir įnijos. Toks paprotys bus džiau ;
gauk
gydant]
antiseptiką
Žemo
—
kykln Northern Higli, kurią sekė procesija ir poteriai už daugiau mūsų sąjungietės su- gsmas tėvams ir pačiam d va-Į
Apttekoee.
J 5 c..
<•&.
«i ne
kitais metais lankė gražus bū- 'mirusių sielas.
rengtų panašių parengimų, nes sios vadui.
2334 S. OAKLEY AVENUE,
rys lietuvių. Šiemet atrodo, j Sesutės gražiai papuošė ge- visi myli suseiti ir linksmai
Vyčių kuopa turi užtektinai
kad mūsų lietuviai beveik vi-idulu altorius ir grabą. K
laiką praleisti.
Valdyba pajėgų, tik reikia duoti jai
Chicago, Illinois
l-O» 5KIN , P R i T« T I o r J s
si “išsimokinę”, nes tik keli
lanko vakarinę mokyklą.
Mokslas teikiamas dykai, to
BY LOUIS RICRAR
Wearie WiHie Transfers flit Bmiactt and Good Will to Another
dėl turėtume naudotis proga
lAiy1 rv/FE /S
TH
HO
ir mokytis. Pažiūrėkime kiek
Fooo ron T>9Ą/*pil
-THi£ twp
ten rasime žydų ir kitų tau
tų. Jie, nežiūrint amžiaus, se
ni ir jauni mokinasi, tai ko
dėl mes negalime mokintis! Ypatingni šiais depresijos lai
kais, kada daugelis nedirba,
turėtų lankyti mokyklas, kny
gynus ir t.t. Bet kur tau, dau
gelis ištisus vakarus praleid
žia prie kazvrų ar šiaip, be
prasmių, pasilinksminimų.
Daug yra atvažiavusių iŠ
Lietuvos, kurie negali savo na
miškiams laiško parašyti, tu
ri kitų malonės prašyti, o už- Į

“DRAUGAS” PUB. CO.

žemo

SOUIRE EDGEGATE—

"r

-

*
I

Penktadienis, lapkr. 10, 1933

D R I U O X S

vo E. Rėksnys (10 m.) ir H. SESERŲ PRANCIŠKIEčrŲ leido savo kambarius ir dovaKukšta (8 m.). Jie buvo po į
RĖMeJŲ PRAMOGA
nas, grab, J. Liulervičini už
I
kelis'kartus iššaukti pakarto į
------------i paskolinimų kėdžių.
Lapkr. 5' d., J. L. Raėkuus-' Dar kartų širdingai ačiū vi
ti.
L Sbeputis
Ant
galo
pasirodė
jauniau

lių namuose Šv. Pranciškaus soma ir visiems, kurie kuomi
J. Simonaviėius
sias
“
Pipiras'
’
Rišardas
Seserų
Rėmėjų 2 skyr. įvyko nors prisidėjo prie pramogos.
J. Vilkas
BRIOHTON PARK
Remisija
Straekis G metų amžiaus, ku- bunco party, kurioj dalyvavo
G. Zuris
ris dainavo, juokės ir
būrys geraširdžiu seserų re
P. 1 n sodu
J. Rūdaitė
kaip suaugęs ir patyręs artis- .niėjų iš visų kolonijų: Cicero,
Ar žinote, kad Marijonų Ko
J. Zaromskis
E. Meiliūnuitė
tas. Žmonės negalėjo juo at Alanpiette Parlc, Engleuood, legijos Rėmėjų 35 skyr. renDi*. A. Račkus
A. Martinu itė
sigerėti. Kaip visados, taip ir Bridgeport, Town of Lake ir Įgia bunco party lapkričio 12
J. Kerulis
Susivaidijo anų dien Bos- durnius gali, ale cilieiliznių įB. AJ aka raitė
d., 3 vai. popiet, Bambalų na
dubar, “Pipirų” vadovas ir 1 kitų.
Ik Tubutis
tone lietuviškų mulkių pope- vykink; tada būsi smart vy- H. Norkaitė
dainininkas Antanas Giedrai- ’ Už suteiktas pramogai dė me, 4421 S. Talman avė.? Ko
P. Stonclius
ros redaktoriai: Maikis su tė- ras.
J. Norkaitė
tis padainavo kelias daineles, varias šiuo dėkojame: B. Kal- misija O. Bambalienė ir T. At
A. Davidauskis
vu. Susivaidijo apie eilciliz-i Čia Maiklui truko kantrvC. . Niec
kurias kartais girdime jį dai- vaitei, 3 skvr. pirm. M. Siūlei- roškienė nuo širdies darbuo
J. Kiselis
mų. Krimstelėjęs liulkos cibu- bė.
T, Daunoravičienė
nuojant per radijo.
kienei, J. Kinčiaienei, J. Šau- jas, kad visus pavaišinus skaV. Paukštis
ko galų, tėvas klausia Alaikio:, — Šerap tu seni-besmegeni!
S. Petkaitė
Gražu matyt tokį darbštų , dvitienei, P. Gečienei ir jnsjniu užkandžiu ir dar suteikus
Stambesnes aukas davė:
— Sony, laisvagalvių akyse tu Pasenai ir dar nematai, kad
T. Petraitienė
K. Pilkauskas
$5.03 būrelį, kuris ne tik save lavi- dukrelei, AI. Lanrinskaitei. iri dovanų. Visiems užtikrinama
visados mane nufaituoji. Ale mes ir mūsų tavoršeiai Čika- A. Paukštaitė
Rep.
Mrs. K. Račkus
5.00 na ir naudingai laikų pralei- jos mamytei ir sesutei, Badau- imagus popietis.
noriu nors sykį ir tave palik- goj cileilizmų įvykinom. Žiū,
O. Rasgaitė
Dr. A. Račkus
5.00 džia, bet ir mus savo daino skienei už nasidarbavimų ir
syti. Pasakyk man, kodėl tu ant mano dėskos guli Markso
BAGDONAS ATIDARĖ
O. Rūdaitė
dovanas, Atroškienei, SamošM. Panavas
3.00 mis linksmina.
mūsų popely nieko nerašai a- eilcilizuio evangelija
“I)as
OFISĄ
B. Raslenaitš
“Pipirams” baigus dainuot, kienei, O. Šakflnienei ir jos
J. Kudirka
pie cileilizmų?
Kapital”, sulig kurio mes ir
S. Statkaitė 5
10.93
atvaidinta keturiu aktu kome- dukrelei Jokupkienei, PiežieB. Petkevičius
Plačiai žinomas “muveris“
Maikis tyli.
dedame sau kapitalų. Nagi, ar
12.67
AI. Cikienė
dija “Gudri Močiutė”. Vaidi- uei, A. Šurnaitei už padarv- j Viktoras Bagdonas atidarė
Po $1.00 aukojo:
— E, ė, tyli! Taigi aš tau ; nrsusidėjom! Gyvename nuo- K. Skurdelienė
10.3G
nime dalyvavo gabiausieji Bri mą bilietų, sesutėms Vaičekap-Į nuujų ofisų po num. 3406 So.
J. Bigane
pasakysiu. Tu nieko nerašai, savam name; esam soti ir bu- V. Spirauskienė
12.48
gliton Parko lošėjai, Po pro įskaitoms už gražius siuvinius Halsted st., tek Yards 3408.
J. Ribinskas
apie cileilizmų dėl to, kari mū goti; anais metais buvom Įsi- į S. Simanavičiūtė
S.6C
gramos buvo šokiai.
! dovanėlėms, J. Mosteikui. ku- Jisai gyvena 3358 So. Halsted
J. Vingiliauskas
sų poperis via ne cileilizmui į vedę net iri elektrų. Mūsų ta-j V. Valkanskaitė
4.70
•
Aukotojas
ris, pritrūkus mums vietos, už'st. antrame aukšte.
V. Paukštis
Rep.
pašvęstas, bet laisvų mergų ir | vorščiai Čikagoj, kaip Janai,Į I. Vilkaitė
7.73 1 J. Vilkas
laisvų bernų ženijimui. Rait (organizavo kujolines ir eaini-! S. Vitkauskaitė
T. Jocius
pasakiau!
*
iškos alyvos kumpanes; paskui] A. Vaikutis
S. Alontvilaitė •> Maikis tyli.
jas sykiu ir puiigus suhank-j S. Norgaila
J. Juk finas
Pasitaisęs kabantį a iskės j i utino. Dabar Čikagos tavoršA. Tichkus
P. Navakauskas
džiogų, tėvus toliau drožia:
eini organizuoja kumpanę le-Į A. Butkus
M. Banzinas
— O dabar dar vienų kinu- kioti per mares. Čia tau, tėve,
L. Aunounitė
S. Jesulaitis
sūnų tau pastatysiu. Kodėl tu Į ausį turiu pasakyti: ar toji! A. Baranauskaitė
K. Kupris
per mūsų poperų nevykini A!a-:kumpanė išdegs, ar m1, ir ar
Baikštienė
Dr. T. Dundulis
rkso teorijų? Jau 28 metai kai įkas iš tos kumpanės kada lėks] A. Batkaitė
J. Karvelis
sakaisi vykini cileilizmų; per-lM*r mares,* ar’ne — tai noba-j AL Baltutienė
M. KIindėnė
tiek laiko galėjui ne tik lie-įri biznis. Ale įūums šiais čė-j Ann Bali
A. Shurminskus
tuvius, ale ir visų Amerikų, isais tai didelis Help; tai nauAntoinette
Bali
b,
net v isų pasaulį cilcilikišku jus tinksas doleriams iš žino-: A. Cliikanauskaitė
Gerai įsisiūbavus vajaus kontestui, pakilo ūpas visų kon3.10
RADIJO “PIPIRAI”
padaryti. O šiandie kų mato- nių kišenių melžti. Tikslas vi-! J. Balčiūnaitė
teslininkų, ir smarkiai varo pirmyn spainlos darbų, “Drau
gas“, vienintelis lietučių katalikų dienraštis Amerikoje,, pra
me?
Cilcilizmas lietuviuose į sados patei.-ina priemones. Tai1 E. Balčiūnaitė
!
I
Lapkričio
5
<1.,
labdariai
su
deda ilvidešimts pimktus metus tarnavimo Katalikų Lietuvių
taip nubluko, nusidėvėjo, kad gi, tik ne smart vyrai neina- j Ar. Davidauskienė
visuomenei. Šis darbas buvo neveltui. Kasdien didėjo ir augo
į rengė gražų vakarų, kurio pro
aš jame nieko kito nematau j to, kad mes nesam įvykinę! A. Domkaitė
“Draugo” skaitytojų skuičius.
igiamoj dalyvavo ir labai puį
kaip tik viso labo rėksus. Lai- j eileilizmo.
A. Gudauakaitė
“Draugas” turi mbistatęs tikslų, kati pasiekti “kiekvienų
kiui pasirodė “Pipirai”. Be
svai mergai bernų, o berilui —— Ju rait, Alaik! Tu ir vėl
katalikiškų
šeimynų, kiekvienų lietuvį. Kati pasiekti šį, .nu
J. Gudanis
jų,
dalyvavo
ir
jauni
“
Pipimergų ženatvei surasti bilo mane nufaitavai. Gud bui!
statytų tikslų, “Draugas” šaukiasi į talkų Katalikų Lietuvių
M. Jotkaitė
jrukai”, kurie šoko. dainavo ir
visuomenę, ragindamas kiekvienų, kuris tik turi laiko, stoti
A. Jasparienė
| juokino publika. Šokikais buį šį “Sidabrinio .Jubiliejaus” vajų.
JI. Junokaitė
Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metui gyva
E. Kumskaitė
vimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuomenei daug
E. Klimaitė
ta'rnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. Taigi šis Jubi
liejinis “Draugo” vajus bus didžiausias ir naudingiausias
A. Kiselienč
lietuvių
visuomenei.
H. Lipskaitė
Kiekvienas
j vajų stodamas prisideda prie Katalikų vei
S. Alontvilaitė
Kukaitis, J.
kimo, platinimo spaudos darbo. Tauta be spaudos negali gy
A. Aleistinkienė
lloman, S.
vuoti. Tat, visi lietuviai, stokime darbun!
E.
k
A.
Kalvelis
S. L. A. 208 kp.
DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMĄ YRA ŠIOS:

C H I C A G O J E

GARBES SĄRAŠAS”

“DRAUGO” JUBItn VAJAUS
KONTESTIMNKŲ SKAICJUS VIS
DIDĖJA

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS

KAM VAIKAMS REIKIA
SKYSTO LIOOSUOTOJO

PITISBURCH, P*.

5-TAS SARAŠAS AUKOJ U-j Sftkalat. j
SI V LIET. KAMBARIO
Šimkus, E.
FONDAN
Stankus, P.

Vyrų vardai
C. Norusis

Už
Už
Už
Už
Už
Už

A,vu
, Lulklnu* pulongv inimas kuri valku-i nn ——______ i Olai gauna nuo kokio syntetlSko liuonuotojo gali privesti vldun’i) (tempi-

5(1 pirmininke v ra p. Lčlionienė, »"». >r net pradėti erzinimą Inkstuo#
•
w*. Gerai sutaisytos liuoauotojus at1 (10 susitvėrė tik pereita pavasari nefia gerą vlr«ktnlmą. Nėra Jokio n<(Kuo liepos 1H \d. iki spalio i Vozbutas, A.
1•
_
1
• Hinagumo tuo lulku, Ir nef jokio «llpir .pirmas įo darbas buvo SU- numo vėliau. Nereikia duoti vaikui
d. 1933 m.)
] Vailokaitis, J.
•
'dviguba porcija” viena ar dvi dlcj
ui,
rengimas
kortų
vakaro
Lietu-i
na» vėliau.
$1.00 Vizbarus, J.
Augustauskas
Ar galimu pataisyti užkletėji'mu vai
.25 V*U Kambario Pitt. universitt kučiuos";?
Žake r, K.
'Taip!” atsako gydytojai.
Banys, A. per B. Balutį,
1
IMI
to
naudai
(24(1.
rugsėjo).
I
Va“Taip:” atšoko'daug moliną, kurios i
Zura J,
J-'7
'
i-ii/
svka #i| Iftmlntingą patarimą; 1. lfi-Į
Lietuvos Pasiuntinį
kuras davė tokių didele para- "trinkite gerą skystą lluosuidoji,. 2.
aist'-_________
I
c
...
Duokuc rh>»ą pritaikinti} prie uii
Baržynskis, A. J.
2. PainuJ.oinis sumutinkite do
mų lietuvių kaiiibariui. Neuž- nrą,'°"- kol
viduriui be pūgai bos reguBartis, E.
$424.75 įniršime rengėjų ir komiteto. llurlSkul vliSklnasl.
Dabravalskis, J. D.
Pirmiau paak,-II,ta
<J-«.O5] Kita nepaprasta aaka yra
'Š
Ihn-gis, J.
Viso.... $1,403.8')- P- Vailokaičio iŠ Kauno. Tai; į~> rm »Bulakis, X.
Šiume surašė matome didelę ! bus bene
pirmutinė auka iš !
Gribienė, P.
aukų Lietuvių Piliečių Alote- Lietuvos. Jauksime ir duuGricius, A.
rų kliūbo I’ittsburghe, Solio giaii aukų iš Lietuvos.
ka,°
(Grigaliūnas, J.
Jūsų vulstlninkus turi I>r. t'alddūlyje. Tasai klubas,
kurio1 LKS Spaudos Komisija.
well’s Syrup Popai n. Narys N. lt. A.
Gudolitė, E. AL
Jacikas, A.
Kazmer, P. J.
Kučinskas, L.
1N OVK OFFICE
Kultūros Ratelis,
lHHO’S CA'JMNVr- At U
ot» THAV
A
(“V’SPfc PUNCHG R. tins
CC»AMO‘r'0M CHJT
laichatvicz, S. D.
'JOU 'NHO TWV PSOSS
Liernatūvviez, A.
Fifceb oncc
I•
I
Lietuvių Piliečių ?Jot< rų
/
klūlms *
27O.IM?
Litiniam Univerkity Club 10.00
Ijovickus, S.
52M>
ii?
Alaekietvieli, J.
5.00
Lfc
AlaleJn, P. K.
1.00
Marsball, G.
.50
t
Alarsball, L. A.
.50
Masulis, A. X.
L00
Alasiskas, P.
IJMI
Pnluk, M.
1.00
Petrauskas, S.
2.(Fl

Stulgen, A.

b
Į

K

5,000,000 balsų ............................ $400.00
4,000,000 balsų .............................. $250.00
3,000,000 balsų ..............
$150.00
2,000,000 balsų ............................ $ 75.00
1,000,000 balsų ............................ $ 25.00
500,000 balsų................................. $ -10.00

Visiems kitiems kontestiniakams bus duodama dovanos
pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame Vajaus Konteste. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl in
formacijų adresu:

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY
2334 SO. OAKLEY AVĖ.
Chicago, Illinois

I

’VUfc

į OhKLt" ’ r>'- 'NtL-U .'NHAT S
' 'sHfc COIN*
I_____

A MOSI e STAT* NOlM O J
ANO JUST Dt5OPP£D l)E> IKJ L
>OVtS-t?C'ėtC TO _____ '•
ė»VT CMCH 'N1TH THBj
BOSS TN SHOlNiN' HtN\
rtCfc N E'M COMTKACT
PO K 2.000 FsOMę’
A WEEK. 'HAT ruvt> 1
*»AS I«c BOSS,
SMUTlN*

z.

OI

t

Puzereckis, R.

X>OO\> VOV’AH

1.00

4

š

Penktadienis, lapkr. 10, 1933

c R A ngx a

C H I C A G O J E

RADIO STOTIS AJJ
X Lapkr. 12 d. Sv. Antano
kad ir musą kolonija šį kar
-----------dr-jos metinis bankietas, paią, kaipo atskira kolonija,
šią savaitę Šv. Antano ha- lapijos svetainėje. Visi kvieprie to kilnaus darbo prisidė žnyėioje eina. Misijos, kurias čiaini dalyvauti. Bus graži pro
tu. Kilnus ir šventas
. .vliurlins
.
veda kun. A. Petrauskas, mu- granui. Šv. Antano draugija
>ia platininiu." katalikiško, ios jįjonas Rytais ir vakarais su-i kasmet surengia šaunius bansjHualo.". Bet ne visiems tas ko gra£įus pamokslus. Visi kietus.
JUBILIEJINĖS MISIJOS nekasi. Keikia pasišventimo, kviečiami nuudotis Misijomis.
X Labd. Są-gos 3 kuopa re
■
,išt\erinės ii kantiybės. Mano Sekmadienį, lapkričio 12 d.
ngia šaunu vakarą su gražia
šš. Petro ir Povilo bažuy-j supratimu, mūsą kolonijoje ( kaįghįs Misijos.
programa gruodžio 17 d., paeioje, 12259 So. Emeraltl avė.. tam darbui tinkamiausius žmo
X Lapkr. 15 d., parapijos
jubiliejinės Misijos prasidės gus yra Karolis Raila. Jis <li|- svetainėje įvyks piknikų ir l)alnų)ljos svetaineJesekmadienį, lapkr. 12 d., vak bar nedirba, tat gera proga zaro darbininkų bulius, Tikie_
X Cioerieeiai nusiskundžia,
S vai., o baigsis sekmad., lap pasidaibuoti sau ii kataliką įuį Qk|aį p0 j5c yisį kviečia- kad per maža žinių iš Ciceros
spaudai.
Rep. nd ateRį įr savo draugus at rašoma. Nežinia, kur dingo
kričio 19 d., 4 vai. popiet.

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

LIET U VIAi DAKTARAI;
Tel. LAl'uyetle 305?

. DR.A.RAČKUS

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MARCUETTE PARK

Mirė lapkr,’čio 8 d.. 1983 n1.,
9 vai. ryto. sulaukus puses
amžiaus. Kilo ift Tauragės apskr.. K vedamos purup. ir mie
stelio. Amerikoje iftgyvcno -10
metų.
Paliko
dideliame nuliūdime
tris
dukteris:
Llzzie
Ford,
Kathryn Suchan, Emma Smith,
jų vyrus, šeimynas Ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1824 So.
neoria St- Laidotuvės jvyks šeStadieni, lapkričio 11 d., iš na
mų 9 vai. bus atlydėta j Sv.
širdies bažnyčių, 19-tos ir l'corla gatvių, kurioje jvyks «e.luli'ngos pamaldos už velionės
sielų, l’o pamaldų bus nulydė
ta I šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
irimines, draugus-ges ir pažystamiis-rnus dalyvauti šiose luidol uvėse.
Nuliūdę Dukterys, Žentai, Jų
šeimynos Ir Giminės.

l.aidotiivėins piiturnuuja grabnrltis A. Butkus.
Telefonas
CANal 3161.

GRABORIŲĮSTAIGA
LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tų
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pina negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRAB0RIU8
Didysis Ofisas

DENTISTAS
1446 SO. 49th CT., CICERO, 114
Utar., Ketv. Ir Vėto. 10—9 vai.
8147 SO. RAUSTU) ST., CUICAGŪ
Paaed., Sered. Ir Subat. 2—* vai

GYDYTOJAS Ir CHIUURGAS

3147 So. Halsted St.

Valandos: 10—11 ryto
Dienoms Tel. LAl'aycUe 5703
Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti Naktimis Tel. CANal 0102

(l’ne Archer Avė. oetou Redale)
Valandos: uuo 2 ik. 8 vai. vakaro
aeredomia ir nedullouiia pagal
sutarti
Phone UKOtehJU 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.

DR. A. J. JAVOIŠ

TcL LAl'uyette 7050

Office: 2643 W. 47th Streeb

DR. F. C. WINSKUNAS

Trečiadieniais Ir sekmad.' susitarua

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. J. W. KAUZEWICK

Vai.; 2—4 tr 7—B vai. vakare

DR. A. J. BERTASH

MAŽEIKA

Pauunauju laidotuvėse kuoplglausis. TnflU &UtOintt0lllU8 VlbOKleiue
Reikale meldtlu atalfiaukU, o mano'
darbu busite užganėdinti
reikatanib. Kaina prieinama.
TeL CANal 2615 arba 2516

2314 VV. 23rd Fl., Chicago

Didžiausia ir Seniausia

DR. A. G, RAKAUSKAS

3051 West 43rd Str.

SIANLtI b

BARBORA
VIGRACIENĖ

DR. P. ATKOČIŪNAS

Ofiso valandos: 1-4 ir (-8 vai. vak.
Uezideueijot. Ofisas: 2658 W. 69th St. ____ ___________________________

DR. J. S7UK1EWIGZ

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Ofiso: Tel. CALumct 4089
Rea.: Tel. HEMlock 6286

Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak
Nedėliojo pagal sutarti.

4140 Archer Avenue

OI. Tel. KEPukJc 7090
Res. Tel. GROvchlU 06D
6917 S. WASHTENAW AVK.

Res. 2136 W. 24th St.

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. CANal 0402

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
lies. aud Office
2423 W. MARQUElTE ROAD
3359 So. Leavlit St. Vak; 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryųs
NedėlloJ susitarus
CANAL 0706

Office Fhone
PROspect 1028

DR. A. P. KAZLAUSKAS DR. J. J. KŪWARSKAS

PRANEŠIMAI

B O R 1 A

DAKTARAI

Amerikon Liet. Daktarų Draugijos Nariai

UkDYTOJAS ir CHIRURGAS
X—SPINDULIAI

sivesti. Bus šauni muzika. Vi korespondentai. Seniau buvo Lietutis ujdjtujuo u tu.. imsiu
Pamokslus sakys misijonie6850 SO. UESIEK.N AVĖ.
si galės pasilinksminti. Prad net perdaug, o dabar nei vie
rius Tėvas A. Petrauskas, M.
Chicago, Ilk
žia
7:30
vai.
1. C.
no. Ar aptingo rašyti?
BOLle varvi .580
X
Taipgi
Šv.
Antano
para

Kasdien rytą bus šv. Mi
Rea. HEMlock 7691
Būtų gerai, kad visi kores
pijos
metinė
vakarienė
įvyks
šios S ir 8:30 vai. pamokslas
sekmadienį, lapkričio 26 d. pondentai susitartų, kuris air klausoma išpažinčių. Vaka
pie ką turėtų rašyti.
Bus graži programa.
D E N T 1 S T A S
rais 7:30 du pamokslai, palai
APLANKĖ GARNYS
4712 So. Asūland Aveuue
minimas ŠŠ. Sakramentu ir
_________
i kai. Lošimai bus du kartu: nktualiai. Bus svarstoma' luVai.: Nuo 10 ryto ki 8 vakaro
klausoma išpažinčių.
Petrą ir Leokadiją Dargius 2:30 v- P°Piet (vaikučiams ir bai svarbūs dalykai. Valdyba
Krikščioni! Vienų vienas tė-,
Tel. Ofiso UOLTevard 5913—14
2 d., Jei kas negalės vakare ateiti)
ra būtinai reikalingas dalv- ..aP^,*1an1^ė garnys Vlapkričio
ltcz. VICtory 2343
1 ____ -iir lygiai 7:45 vak. Visus pelkas: rūpinkis savo siela! A* PtlGLtl<iinas gražią dovaną, /
svarų sūnų. Motina ir sūnus, ,lias skiriamus parapijos nuli
teik į šias Misijas!
po priežiūra dr. J. J. Simo-J^au Tikietai parsiduoda pas
756 W. 35th Street
Kun. A. Linkus
Siuvėjų lokalus 269 (A. C.
_____ ___
naudo, jaučiasi gerai ir mano kiekvieną sodalietę. Įžanga
X Lapkr 12 d, 2 vai po- >»eužiIK3 apleisti Šv. Kryžiaus/1^1 abi‘‘j'J veikalų suaugusie- \V. of A.) susirinkimą laikys ons0 val~ nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
si vakarą lapkričio 10 d., So. Offlcc phone
610; s. Francisco
. ?
luioniiu
uis 33c., vaikams— 10c.
piet, parapijos svetainėje, pal'honc Grov. 0 951
Asldand J’lvd., 7 JO vai. Ma- urospoct 2220
rupijos mokyklos pastangomis
Petras Dargis yra savininSodalicijos vardu kviečiu vi
bus rodoma gražūs judamieji kas dviejų gazolino stočių. sus atsilankyti. Pamatyti gra- lonėkite dalyvauti visi nariai,
nes bus nominavimas valdvx
..
.
'
PHYSICIAN and SURGEON
paveikslai. Visas pelnas eis Viena jų randasi ant 47 ir Ca-vaidinimą ir paremti paSo
dali
et
ė
bos
^34
,n
‘
ls
’
’
P
ar<
*»
a
da5038
so. ashland avė., ciiungo
parap. mokyklos palaikymui. Iifornia gatvių, kita — ant 6$ • rupijos reikalus.
Hours: 2 to 6 - 7 to 9 P. AI.
yvauti.
F. Prusis, sekr.
Sunday by Appoii.tiiient
Prašome visus skaitlingai at- ir Westcrn Avė.
LLL.
silankyti. įžanga 25c., valka
--------------- —
. Šv. Barboros draugija laiGRABOR1AI:
ms lOe.
Lapkr. 12 d., parapijos sve- kv< mėnesinį susirinkimą lapX Cisi žinome, kad prasi, tumėje, Nekalto Prasidėjimo kri(-,io 12 j, vu| pOpįet, pa-1
Telefonas YAKds 11-8
LACHAVICH
dėjo
jubiliejinis dienraščio 1‘anelės Šv. mergaičių sodulirapi.įos salėj.
“Draugo” vajus. Būtų gera, cUa stato scenoje du veikalu:
IR SONOS
Prašome nares susirinkti pu
' vieną lietuviškai, kitą anglišLIETUVIS URABOK1US
Orabonua tt BKls&maotojan

G R

LIETUVIAI

GARSINKITĖS “DRAUGE1

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

O31S

AVKNUJb

AUJtJU&N

CticagL, iii.

BOllevard 4139

A. MASALSKIS a.
JC

GRABORIUS

V

Mu«j patarnavimo*
lomet a»Mnln«aa tr
raagna. ma naturl-

Nauju, grafi kd

otyėia dykai
3307 Aubum Avenue

L J. Z e L F
GRABORIUB IR LAIDOTUV7U
▼BDBJA9

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

GYDYTOJA* Ir CH”».'.;RGA>

.1
I

J. F. RUDŽIUS

inc.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už (25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
666 W. 18tb st.
Tel. CANnl C174
Chicago. 111.

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAM UOTO JAS
Patarnavlmaii geras 4r nebrangus

REZIDENCIJA.

6631 S. Calilornia Avė.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

Tclclouas

Tel. MOffroe 8877
Tel. LAParctte 8379

VU. CICERO 894

SYREWICZE
GRABO RIUB
inrtittiBiM
ISI.M

(*** a

pagal

Nedėllomls

Ofiso Ivlcf.
Karnų tel.

DR. P. Z. ZALAT0R1S

PltOspeet 4930

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. BOUIcvard 7042

1821 S<R TU HALSTED STiiEl-T

DR. G. Z. VEZEL’IS

faczidcucija OCCO So. Anokiu™ -i»e.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

DENTISTAS

6 iki' 8:30 vakare

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.: mm 9 iki s vnknre
v Seredoj pagal sutarti

Tel. GftOvchin 1505

UK. A. L YDŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

T et. CANal 6122

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredoiuis po pietų ir Nedėldieniai^
lik susitarus

DR. G. I. BLOŽIS

2422 \Y. MAltųuETlE ROAD

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

GYDYTOJAS ir CH1RU*RGAS

4142 ARCHER AVENUE

Nuo 1 i'ki 8 vakare

Seredoj pagal sutartį

Į VAIBŪS
Rea Ptaone
ENGlcvvood 6641

Laidotuvėms rūpinasi žentai
Ale* Mlller. 4258 No. Western
Avė. Kūnas pašarvotus J. .1.
Bagdono koplyčioje,
2506 W.
63rd Ht. laidotuvės jvyks šeštildii nj, lapkričio II d., iš ko
plyčios 8:30 vai. Ims utlydėtM
j Nekalto l’rastd. I’. šv. M. parupijos bažnyčių, kurioje įvyks
gedulingos pabaldos už veilonlo sielų. I'o pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines
Nuoširdžiai
kvlečlutne visus
gimines, druugus-ges ir pažystamus-maa dalyvauti šiose lai
dotu vėže.

Nuliūdę: .Moteris, Nūnai, Du
ktė, Zsuitas Ir (llmliLiv.

1 -ftldotuvčms pararnauju grabortus 4<
Bagdonas. Tel,Jo
nas REI’ublic 3100.

VUtginta 0036

Tel.

DAKTARAI;

Office Phone
TRIangle 0044

DR. A. R. McCRADIE

Oflao Tel. VICtory 6803

Rea. Tai. DRKiel 9191

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS ii CHIRURGAS

Rusas Gvdvioias Ir Chirurgas

7850 So. Halsted Street

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ii
visų chronišrų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

vai.

KOOM 210
2-4 Ir 7-9 vai. vakar#

DR. CHARLES SEGAL

J. Llulevičlus

Perkėlė savo oIi'iki po numeriu

Grahortoa
ir
Balsam uotoJas

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Kampas žįst Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v
Nedaliomis Ir šventadieniais 10—-1/

SPECU AUSTAS

DR. MAURICE KAHN

Džiovų, Moterų Ir Vyru Ligų

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Didelė Ir graH
Koplyčia dykai

<*!.; ryto nuo 10—12 uuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomla 10 Iki i2

4099 Arrtier Ava.

Telefonas MIDway 2880

Patarnauja Chlcagoje tr apteltek»Je. ?

MYKOLAS JONUŠAS

mines.

7868

TeL CANa. 0257
lies. PROs(Kct 669h

sutarti

Itoi k-varvl 7820

4605-07 South Hermitage Avenue
Mtrn lapkričio 7 <1., 1983 tn„
6 valandų ryto. sulaukęs pusi»
amžiaus. Kilo iš Kvėdarnos pa
rapijos. Amerikoje Išgyveno JO
metų.
Lietuve^
patiko c’de'lanie
nuliūdime moterj Marijonų, du
sūnus Kazimierų ir Iz'onų, Atnerikoje du sūnus Juozapa Ir
Aleksandrų, dukterj Kitzimlurų
Mlller, ženių Ale* Mlller ir gi

llEPubUc

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

718 W. 18th St.

Tel. BOUlavard 6208—8418

Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
Seredoinis ir Nedčlioauis pagal šutais

DR. M. T. STRIKOL’IS

ANTANAS PETKUS

1646 W£ST 46th STREET

2201 W. Cermak Rnid

D E N TĮSTAS

UKAKUKJLLlb
Koplyčia Dykai
4830 WKS1 ibtfa tiTKEET
Cicero, illinois
Tel. CICERU 21U9 ir 859>J.

MMaM« ■ilnlMtmM

6129

DR. S. BiEŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago

2201 W. Cermak Road

1439 S. 49th Court, Cidero, IU.
lfL CICERO 698?
Pitone

Pilone CANal

and SURGEON

PHYSICIAN

Office;

Tel. VAItiR 0991
Mf/.t Tel. TLAza 3200
VALANDOS:
Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 Ir 7-9 v. ▼.
Ncdėldienluls nuo 10 iki 12 dieną

Rea.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

SENIAUSI LIETUVIŲ GRAB0RIA1CHIGAGDJE
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 darini, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa*
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

Daktaras

savo rūpesčius. Pašaukite;

Tel. REP. 3100
t

•

2506 W. 63rd St.

Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite ;r platinkite
dienraštį “Urcugę” ii
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 \Vust 63rd Street
remkiie v-hus tuos pro
Vai.. 8 to 4 Ir 7 to 9 P. 14.
Ketv. Ir Sekmad. pagal eutartj
fesionalus ir bizntenus,
Ryte vai. Sv. Kryžiau* Ligoninėj
Cbteego. III
kurie garsinasi jame.
Phone: HEMlock 6700

•

Kapitonai
Pasauliniame kare
GYDO VISAS LIGAS VYTBU TO Moll.Kl 9

1

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos
__

KAIP CesiSKNMIlMrM 4r KNHkJYnOMGS JOS YRA
Speclalltkal gydo ligas pilvo, plaučių. InfcMų Ir puirtėa. nžnuodljimą krau
jo. odoe. ligas, žaizdas, reumnllamą, galvtra Bkeuainiia. nUuimui nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti na
gai ėjo jus išg-dyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai
pFlbO VALANDOS: Kasdle nuo 16 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo t—I valandai vakare Nedė"omla nuo 11 ryto iki 1 vai
42OO WK8T lllh BT.
kunųai Ueeter A»e.
TeL <TRAwford 661©

6

P R iU O I «

iš ŠY. KRYŽIAUS PAR
T0WN OF LAKE

___________ _______________________________ Penktadienis, lapkr. 10, 1933

vės ir paskirta auką $5.00.
ir visoms, kurie tik kuo nors,rate” tikietą ir plačiai pas- Be to, bus Tarptautinė StuNutarta surengti pantry pa prisidėjo prie viešos rinklia-i kleisti. Su tuoin tikietu per- jdentų Muziką Trupė. Šokiams
lty. Komisijon įėjo: M. Sudel- vos spaliu 28 d.
įkant tikietą prie langelio, bus!grieš Chieagos universiteto

kienė, E. Gedvilienė, E. Ogln! studentą benas.
i ridėjusiems prie šio kilnaus,
Pirmiausiai dėkoju visoms, duodama didelė nuolaida.
tienė,
B.
Kalvaitė
ir
E.
Ilgin

į darbo. Džiaugiasi, kad visas l GIMIMO DIENOS PARĖ
rinkėjoms: moterims ir mer Plačiai kalbėta apie dabar-| Tokią pramogą praleisti bfita i tė.
[darbas pasisekė. Bet bendras į
gaitėms; vyrams, kurie gelbė tine choro būklę ir ieškota bū- tą baisus apsileidimas. ProgNutarta surengti buneo pa- jo su automobiliais ir šeimoms,
darbas dar nepnbingtas. Pa
P-nai Czesnai, žinomi sios
uą sėkmingam jo gyvavimui raina yra tokia, kad ją susi
minklo
statymo
fondas
dar
nė
kolonijos
biznieriai,
kelia
jrty
P
“
™P-naudai,
kurios
davė
pietus
rinkėjoms,
Kadangi bridgeportiečiai pa
bei kėlimui dainos meno Chi žavės seni ir jaunį. Ten buvęs
m
didelis.
Nenuleiskime
ranvo
sūnui
Teodorui
i»arę
jo
gi,
šv.
Kazimiero
Akademijos
t.
y.
1.
Sakalams,
J.
Dobroriekė antrą vietą auką rinki
eagos lietuvių tarpe. Centro
me spalių 22 d., tut kas nors ką! Dirbkim visi, kad kuodau mimo dienoje. Tas pokylis j- Rėmėją 1 skyr. gražiai gvvuo- \olskiams. Brazauskams, Bal- Dvasios Vadas įgaliotas pada
THE BRIDGEPORT
čia turėjo pasidarbuoti. Du- kiaušiai pasidaibavus šiam ti- vyks sekmadienį, lapkričio 12;ja!
K. Y. W. čiūnams, Jusevičiams ir Zau- ryti tam tikrą žygiu, kad pa
KNITTING SHOP
Neriam
plonus ir storus viiA. V. ,Į t Czesną salėj, 4501 So. Pau—
1 ratus.
kirtus visas kliūtis, statomas
riaus-Uirėno paminklo staty į
..
ikurią
• vardu,
ii
liną st. Visi draugai ir pažjmui surinkta $502.00.
Ir
gal, '.ti/it'zv
choro pnmynzangai, taip pat11 non i us svederius
.
. dėl •,vvkii, m OI tiems,
. , . ,
. _.
,
, •», , v, .
-I-i-i
Lenj, merginą ir vaiką,
Aukų rinkime pasidarbavo SUSIRINKIMAS DĖL CENT. Ramieji kviečiami atsilankyti
pe r klaidą nepam.nejau, var- kad isblaskius visokią kai kuNoriftm vilnoneg panf
panciiakn3
du \Vest Side komiteto, tariu 'rią mūsiškiu žmonių skleidžia dėl moterį) ir vyri). Taisom
95 rinkėjos (ją vaidai tilpo MANUFACTURING BAN ir linksmai laiką praleisti.
Bus
gera
orkestrą
ir
skanaus
širdingai ačiū.
nią apie chorą netiesą. Tuo senus svederius.
“Drauge” lapkr. 4 dieną). ViKO ATIDARYMO
užkandžio.
Nėra
abejonės,
kati
reikalu labai reikšmingą ž.od} Atdara ir šventadieniais.
£08 rinkėjos dirbo su pasišve
P. J. čižauskas,
F. SELEMONAVIČIA
tarė u
Šiandien, 7:30 vai. vakare, visi atsilankiusieji bus paten
ntimu ir gerais norais tėvynės
Kolonijos Rinkliavos
504
W. 33rd St., Chicago, III.
Kaimynas
čius.
Jabui. Buvo šalta ir nebuvo Sv. Jurgio parap. salėj Bri- kinti.
X Draugijos Aušros Vartą
Komiteto pirm.
Prie Normai St.
vilties, kad tiek daug rinkėją ^Igeporto visi biznieriai kvie-į
Šį
penktadienį,
7:30
vai.
va

rhone Victorv 348G
Š. P. M. vyru ir mot erą susi
stos j darbą. Ačiū joms. Taip čiami j susirinkimą, kuriame
Labd. Sąjungos 1 kuopa re- rinkimas Įvyks sekmadienį, la- IŠ L. VYČIŲ 'DAINOS” kare, Lietuviu Auditorijoj bus
pat daug pasidarbavo ir vy bus duodami pranešimai apie ngia vakarą parapijos naudai? pkrif;io 12 d., 1 valandą polabai svarbi pratybų, kad tin
CHORO VEIKIMO
rai su savo automobiliais.
atidarymą Central Manufac- lapkr. 12 d., G Valandą, para-,pjPt Visi nariai ir narės skaikamai prisirengus prie koneeADVOKATAS
turing
banko,
kuris
perorga

Tariame padėkos žodį šeiini
pijos svetainėj. Dalį progra-1 t|inga į atailankykit, nes turiLapkr. 5 d. popiet, Dievoto sezonui atidaryti. Visi na 105 W. Monroe St.. prie Clark
ninkėms, kurios visą dieną rū- nizuojamas į national banką. rnos išpildys Šv. Kryžiaus mo nie jaUg svarbią .reikalą drau-' Apv. parap. mokyklos kanib. t'iai kviečianti Imtinai atsta
Telefonas STAte 7660
Valandom > rvt« Iki 8 nopl»t
piestingaį darbavosi, kad rin Susirinkimas vra svarbus' dėl kyklos vaikučiai, kuriuos se gijqk gerovei svarstyti.
naują nariu atsivesti.
L Vyčiu “Dainos” choro
2201 W. Cermak Road
Bus
K
o
res
p.
A.
J.
kėjas pavalgydinus. Užkand to tikimąsi jis bus gausingas. Į serys gražiai prirengė.
Panedėllo.
Seredoe fr Pėtnyčloc
Praeitame susirinkime nu-1 Idvba, L. Vvčiu Ch. Apskr.
vakarais 8 Iki t
— - -------------.lietuvišką šokią kontestas. Ku tarta surengti biuieo partv. j tarybos nariai, Vyčių Centro
žius gilini no Girėno pusseserė
Telefonas CANal 8122
Namai:
6459 S. Rockwell St.
DĖMESIO
A. Gilienė, O. Aleliūnienė ir
Dr-jos Palaimintos Lietuvos ri pora gražiausiai pašoks, [’arap. svetainė jau paimta ir choro dvasios vadas gerb.
Utarninko. Ketverto Ir Buba tos
Vakarais t Iki 9
Anužaitė. Svetainę dykai davė susirinkimas įvyks lapkričio gaus labai gražią dovaną; do- Į gruodžio 3 d. Labai būtą ma-įkun. A. Valančius laikė susTelefonas ItEPubJc #600
Šeštadienį, lapkričio 11 d.
susirinkimams ir virtuvę už S d., 8 vai. ink., Chieagos Lie vaną suteikė E. Ogintaitė. Jonu, kad kiekvienas narys ir mą.
Prašoma
visi
atsilankyti,
fža-jnarg
paaukotą
dovanų.
T)ovaSus-mo
tikslas
buvo
tinkavakare įvyksta Dariaus-Girė
kandžiui pagaminti prel. Kru tuvių Auditorijoj. Malonėkite
nariai laiku susirinkti ir už- nga labai pigi.
šas.
'nas galima atnešti į ateinantį inai prisirengti prie rengiamo no posto 271 šeimyniškas va- Kraustau Rakandus. Planus Ir pr!Rinkliavos komisijoj dirbo: Į simokėti mėnesinius mokesX Lapkr. 5 d. įvyko skait-' susirinkimą ir priduoti rengi-j jo choro vakaro sezonui ‘ati- karas J. Juslios svetainėj, tntnu anglis už pigiausias k->in“":
Black Barni $-.50: Hacking $8.09;
J. Bubnis, Puiša, Stulpinas,' čius. Šiame susirinkime bus lingas šv. Kazimiero Akade- mo komisijai.
Rengėjas daryti. Vakaras įvyks lapkr. '2417 M. 43rd St. Bus “Instal- MII ers Creek 89.75.
PaSank't I.AI’avetle 898C,
Z. Gedvilas, (įvestpullmanie- priimamos moterys ir mergi- mijos Rėmėją 1 skyr. susirin
j (Nov.) 19 d., lniv. Meldažio
_______ ! , lotion of Officers”, gražią dai
J. OKSAS
tis), Dimša, Stella AVodman, nos be įstojimo mokesčio. Taip kimas. Skaityta ir priimta lai
jsvet., 2244 W. 23rd St., ir ki- nu, kalbu ir kitokių įvairumų,
2649 West 43rd Street
VIEŠA PADĖKA
A. Gilienė, Jonaitienė, A. Bn- pat šiame susirinkime bus re- škas Labdarių Sąjungos seimo
[tiems choro reikalams npsvar- 0 po visų ceremoniją šokiai;
dris, Antanina Vaitekūnaitė. Įnkamn darbininkai baluli lap- reikalu. Seimas įvyks lapkr.
.beje, užkandžių ir alaus.
š'ųiomi vardu \Vest Side rei- styti.
Taigi, visi kviečiami nepa Geriausios Anglys Už
Nutarta atspausdinti “cnt
Komisija dėkoja visiems pri kričio 2G d.
Valdyba 19 d. Išrinkta keturios atsto- šk^T širdingą padėką visiems
miršti šio vakaro, skaitlingai
Žemiausias Karnas
atsilankyti ir atsivesti savo
šeimynas, draugus, drauges, j
postą kandidatus, prietelius,
12132 UNION AVĖ.
biznierius ir rėmėjus. Visi būChicago, III.
site patenkinti.

Iš ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

4.

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIOE

JG'IN B. BOROEN

OKSAS EXPRESS

RANGUS

TUMONIS GOAL GO.

TABAKAS ?

Phone PULlman 8296

NAUJANYBIŲ IEŠKO
TOJAMS

Dhbar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

1
i

Kai kurie neina į lietuviškas Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092
pramogas pasiteisindami, kad,
girdi, jose nieko nauja nebū- <
i na.' Tokie naujenybių ieškoto
jai prašomi atsiminti, kad aCrane Coal Co.
teinantį sekmadienį, lapkričio
5332 So. Long Avė.
Chlcpgo. III.
12 d., vakare Dievo Apvaizdos
parap. salėj įvyks pirmos kle- į
, sos programa ir šokiai prie
I nepaprastos muzikos.
Programoj dalyvauja pirma
Nupigintos kr.znos ant vienos
>
savaites
eiliai lietuviu artistai — dai
Pocnhontos M. Ruir 8.75 a ton
Illnck Raini (lump) 0f5 “
nininkė Elena Rakauskienė, K.
Kcntuekv l.u’np tik 7.00 "
RF.PVni.IC 8402
'Sabonis, J. Olšauskas ir kiti. |
PARDAVIMUI grosei nė ir
delicatessen. Geras atakas. Pa
rduosiu pigiai už cash.

------ —

PEOPLES GOAL GO.

2109 SO. HALSTED ST.
Vargonininkai ieško vietos.
Vargonininkavęs Amerikoj su[virš 20 metu. Turiu liūdnnus
nuo gerb. kleboną. Apsiimu ir
zakristijono darbą atlikti.
J. Š0KELIS
1199 Aubum Str.,
Bridgewater, Mass.

VISUOMET puikiausis tahakas
VISUOMET puihiausit apdirbimas

Ami’rim ’T'nktrm ComĮtny 'inJėlitf vtht/ti lf orlthlo, prie RfiJtv/llr, N.

V
Šimtas

VISUOMET Luckiespatenkina!

milijonu

doleriu

C.

vertes

puikaus prinokusio turku ir naminio

tabako

PARDAVIMUI krautuvė.
Gerai išdirbtas grosernės biz
nis. įgaliai pigini.
Atsišaukite:

4554 SO. R0CKWELL ST.

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingų voga.

Vardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVĖ.
Tel. PULlman 5517

IVest Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoplea Coal Co.
1, S, ov
4 tona
$ lonn or niorc
$7.25
Poehy M. R. ... . $7.75
$5.45
Kent. M. R. ... . $5.75
$6.25
................... . $6.75
m«ek Band
$8.90
Kkk ...... *....... . 85 50
Lump ................... . $8.75
$8.25

sukrauta Lueky Strike isdirhaiu
J e
Šitokiuose

puikiuose

sandėliuose —

naminio tabako sendinama ir noki

tabakas naudojama h pagaminti jūsų
Luckies taip apvalius, taip kietus, taip
pilnai prikimštus—liuosus nuo liuosų
galų. Št ai kodėl Luckies visuomet tokie

nama.

lengvi, tokie švelnūs.

švelniems

atviruose

pietą

vėjams—

milžiniška atsarga parinkto turkų ir
27

atskiros

tabako

rūsys,

—

Lietuvišku:
BONUS

PUBLIC

A O C K T O R A

PRISIKASYKITE Į MUSŲ SPULKĄ
TEINIUOLMI]

PAMATUOTAS BIZNIH

2608 W.ST 47th 8TR.

•'.««»« '
-....-

rdrĮĘTKĮEWĮCZ£

LAIVAKORČIŲ

*it’s toasted w
DĖL CERKl f.S APSAUGOS — DEL CEREtNIO SKONIO

ĮU_1Li_i_i_j__j-r-

PERKAM

SIUNČIAM PINI0U8 Į LIETUVĄ

“derliaus grietinė”—nes tik geriausi*

Ml

INSURANCE
N0TARY

—

Tel. LAFayette 1083

