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Latvijoj susektas hitlerininkų sankalbis
prancūzą: veržias, kad ištirti

VOKIETIJOS GINKLAVIMOSI

NOBELIO DOVANOS 
EUROPIEČIAMS

PREZIDENTO ŽMONA 
DĖL VARGŠŲ ŠELPIMO

Austrijoj paskelbtas karo 
stovis

STOKHOLMAS, Švedija, f AVASHINOTON, lapkr. 10. 
lajokr. 11. — Trys Nobelio do-— Vakar Konstitucijos salėje 

j vanos (premijos) paskirtos kalbėdama į 5,000 moterų pre 
europiečiams; rusų tremtiniui zidento Roosevelto žmona pa-
rašvtojui Ivanui A. Buninui, reiškė, kad kol 'tie visi žmo-

HITLERININKŲ SANKAL- 
BIS LATVIJOJ

PRIEŠ VOKIETIJĄ

RYGA, lapkr. 10. —Polici 
ja puolė slaptų latvių liitleri- lia Europoje, kas kenkia pas
ninkų neoficialu vadų susirinki toviai taikai.
nų, kuriam, kaip, sakoma, pla j Parlamento atstova; 
nuota Latvijoj grąžinti vokie-

Leipcigo prof. fizikui \V. Hei-Įnės, kurie ką nors turi, ncgel- 
senbergui, Cambridge univer-’bės tiems, kurie nieko neturi, 
siteto, Anglijoj, prof. matema tai jiems jokios iš to turėjimo 
tikui P. Dirac ir Austrijos naudos nebus. .
prof. mat. E. Scbroedingeriui,PARYŽIUS, lapkr. 11. ■

Prancūzai naujų triukšmų ke-1 gjedviems pastariesiems skir 
ta dovana pusiau.

Ji sakė, kad šiandien gyve
namas nepaprastas laikas. Bi-

čių baronų valdžių su vokiečių 
nacionalsocialistų pagalba.

Areštuota 30 vyrų ir paim
ta svarbūs dokumentai, 
kinu areštuotieji paleisti

įlinkai griežtai reikalauja, kad 1
naujoji vyriausybė tuojau im-; 
tusi žygių ištirti, ar Vokieti-i

LĖKTUVAS SUDUŽO, 
4 ŽUVO

P0RTLA.ND, Ore., 
l’as ,ia iS tikrųjŲ Pink,uo.iftsi- Jei' io. _ Skridęs iš čia

lapkr.
United

RYTOJ VOKIETIJOJ 
RINKIMAI

BERLYNAS, lapkr. 11. — 
Rytoj Vokietijoj įvyks parla
mento rinkimai. Kancleris Uit 
leris pareiškia, kad kitos vals 
lybės neprivalo žiūrėti į Vo
kietijų, kaip į batų valytojų. 
Vokietija privalo turėti lygy-J

CH1CAGOJE
NEPAPRASTA LEGISLA- 

TOROS SESIJA

Šį ketvirtadienį IJlinoiso le- 
'gislatūra baigė nepaprastų 
sesiją, pripažinusi šelpimo 
fondų bedarbiams.

Ateinančio gruodžio pra
džių gubernatorius sušauks le 
gislatūrų kiton nepapraston se 
sijon. šį kartų bus svarsto-

Ateinantį pirmadienį, lapkričio men. 13 d., 
Dievo Apvaizdos parapijos salėje, 18-oji gat., 
8 vai. vakarę įvyks šios parapijos lietuvių susi
rinkimas dienraščio “Draugo” vajaus reikale. 
Kalbėtojais bus “Draugo” adm. kun. J. Ma- 
čiulionis, M. I. C., vyr. red. L. Šimutis ir kiti. 
Visi šios parap. lietuviai parapijiečiai ir para
pijietės kviečiami gausingai susirinkti.

GRĮŽUSIEJI 16 BOLŠEVIKUOS 
KANKINIAI

, , ..... . ... KAUNAS (per paštų). — stos apaštalavimo darban savo
joina, kas gal, ,vyto rytojaus mas sva.gnjj, gėnnn, pantu-, Orįžuaieji B ljo|5(,vikl) kator. kra5tui.
dienų ar ateinančių savaitę, vimo ir vartojimo klausimas. ...... , ti ~ , ••’ x d 'gos kankiniai, vienas vyskupas ( Įdomų tas, kad jie musu gy

ir 10 kunigų, pnsirodė apsku- venim-o dar vis negali supras- 
rę, suvargę ir išbadėję. Vienas ti. Vienas jų,-eidamas gatve į 
pažiūrėjimas, vienas kitas žo- stotį vykti pas savo gi..,ihės, 
dis rodo gilaus vargo ir gi- 1 pamatė lange duonų ir sako jį 
lauš skausmo pergyvenimus, lydėjusiam; “Atsiprašau, aš 
Tas pat yra ir su grįžusiais dar turiu kiek tai pinigų, ei- 
keturiais pasauliečiais, jų tar siu nusipirksiu duonos. Gal jie 
pe viena moteriške. duonos neturi.” Kai jam pa-

visur

ar mėnesį. Ši baimė yra ne
tiksli, nes ji negali kų gelbė
ti. (

Sako, žiūrėkime į krizį taip 
;pat nepaprastai. Nė

PALIAUBŲ DIENA

Šiandien visam krašte mini- 
vienas ma paliaubų diena. Illinois

taip, tai peržengia Versalio Airlines naujas dviejų motorų inftR nežin0 kaįp ilgai jis tę.Į valstybės gubernatorius išlei- 
tOlL’nc cn tarti Prunnnaoi lon ■». - < * r * ». _ __taikos sutartį. Prancūzai tau- lėktuvas su 11 asmenų, per 
tininkai įrodo, kad vokiečiai rūkus užkliudė kalvų ir sudu- 
ginkluojasi. asmenvs žuvo ir 5 su-'

Šių žygių Prancūzija negali £ejsta. Tarp žuvusiųjų yra ir

sis. O jie taip, tai gyvenkime do aP*e tai atsišaukimų. Di- 
drųsiu gyvenimu, jei norime džiosios šios dienos iškilmės 
gyventi.

atlikti pati viena. Tad ji Sau 
kias Anglijos ir Italijos pa
galbos.

įvyks šimtmečio pažangos paro 
doje. j

vairininkas.

.. . .. aiškino, kad Lietuvoj grįžusieji j •....... v i • duonos vra per daug ir galimakunigai Kauno bažnyčiose lai- -i •
i - y o -i- . užsieniui javų parduoti, nusi-ke šv. Misiąs. Su giliui džiaug- , ., . . . , ., , . . . leido ir nėjo pirkti,smu ir ašaromis akvse kiekvie- _ „ , m

J. E. vyskupas T. Matulio-

Rytojaus diena

VOKIETIJOS BAUBAS
"ii

PARYŽIUS, lapkr. 10. —
Kai kurie prancūzų parlamen 
lo atstovai, teip pat kai kurie

75,000 DOL. ATLYGI
NIMASPRIEŠ SVAIGALŲ 

SMUGELNINKUS nas jų žengė prie altoriaus pa-i . • • • uis sekmadienį arkikatedros
Jį5S»niaj.m Cooko apskri- <«£. Ariana,ajam ,r pas.

AVASHINGTON, lapkr. 10. laikraščiai Vokietijų vaizduo- ties teisme prisiekę teisėjai meIstl nz an9 asar9 krašt9- Į pontifikalines Mišias.
1BpKr. !,J,__ rrcmje — Prez- Rooseveltas reiškė jų taip, kad ji turi parengtų pripažino 75,000 dol. atlygini- J}e nekalbūs. Daug jaučia,' Išvaduotųjų vienas kūni

nę- Ir gana jai tarptautinių ras Mussolini patiekė____ parla- noroii kad P° aktualaus prohi- kariuomenę ir energingai gin- nio Mrs. Lena Blakeley iš Ne- bet mažai kų pasako. Daugu- gas kalėjime susirgo ir liko
V1’kl1 įnentui patvirtinti savo nuos- ‘bici308 panaikinimo, svaigiųjų kluojasi. vin Bus Line kompanijos, New mas jų išvažinėjo pas savo gi- dar Rusijoj. Taip pat liko du

gėrimų pardavimas ir vartoji

UŽTIKRINA PRIVAČIUS 
ŠĖRUS IR BONUS

ROMA, lapkr. 10. —Premje

klikų.

prendį, kad vyriausybė užtik
rina (garantuoja) privačius 
pramonės šėrus ir bonus, taip

invnnvicT, , pat dividendus.LO>\DO>AS, lapkr. 10. —
Anglijos premjeras MacDonal I Tuo būdu sustiprinama kraš 
das pareiškia, kad už ekonomi (to pramonė.
nės konferencijos nepasiseki- ! ----------------
mų negalima kaltinti Roosebel

MACDONALDAS TEISINA 
ROOSEVELTĄ

jimas nebūtų varžomas. Tuo Chicagoj pieno kainos klau-
Yorke, dėl jos sužeidimo. minės, kurių dar gyvų sura- iškeisti pasauliečiai. Jie grįš 

do. Pasilsės, atsigaivins ir , vėliau.
būdu bus užkirstas kelias svai simųs bus svarstomas ateinau f DIZENTERIJOS LIGAV
galų šmugelninkams. tį trečiadienį.

B fa
PAGERBIMO VAKARIENĖ

to. Taip pat pareiškė, kad jis 
nuolat taria karštų pageida
vimų, kad prez. Rooseveltui 
pasisektų savo krašte gražinti 
gerovę. .

SAARE NERIMSTA 
FAŠISTAI

‘DRAUGO’ VAJUJE 
Kontestininku stovis

Chicagos policija energin
gai ieško kaž kokio Jack Klu-

BALSAI
P. Labutis Sv. Jurgio .............................................. nyki ir ūfra ko bijotis.

Chicago sveikatos depar-1 ----------
tamento komisijonierius d r. [ 32 Chicagos nacionalių (tau to, grobėjij vado.

! Bundesen skelbia, kad mūsų tinių) grupių atstovai šį ket- ■ ............. .
Į mieste pasireiškusį dizenteri- virtadienį Hamiltono kliube
1 jos epidemija. Tačiau ji yra surengė vakarienę pagerbti

Pinigų vertė — 
mainyba

AUSTRIJOJ KARO STOVIS

VIENA, lapkr. 11. — Prieš

maj. F. J. Streyckmansų, ku-
!riiPpereitų vasarų vadovavo NEW YORK.- Dolerio vertė 
j tautinėms grupėms iškilmių mainvboje vųkar buvo daug 
surengime šimtmečio pažan- upjjagtovi. Atidarius užsienio

ŽENEVA lnnkr 10 __Yn I A. Kunickas Aušros Vartų.................................................43,090•X fažista XX Saar J- P- «-,tis Nekalto Pra, SvS. Pan. M............ 41,170

' teritorijoj didėja, praneša, te 1 V' Stancikas Sv. Kryžiaus ........................ ................. 22,930
ritnriin« VnmUiia į Karolina Lengvis Šv. Antano par. Cicero, TU........21,500

J Komislja- į a. švilpauskienė Mt. Carmei, Melrose Park ........ . 13,700
V. Mandravickas Šv. Petro ir Povilo, Kenosha ..13,500
A. Gilienė Šv. Jurgio ......................................................13,050
K. Šerpetis Šv. Mykolo .................................................. 9,000
A. J. Sutkus Šv
A. Stulginskas Šv. Antano, Cicero, III............................... 4,050 pampti
S. Staniulis Gimimo Šv. Pan. M...................................... 4,000
A. Bacevičius Šv. Mykolo par............................................4,000
S. Balčiūnienė Aušros Vartų ..........................................  3,750
F. Vaičekauskas Nekalto Prasid. švenč. Pan. M.........2,650
A. J. Janušauskas šv. Antano, Cicero, III.................... 2,500

KAIP ČIA GERAI KLOSIS

minėsiant rytoj Austrijos res- Į \VASHINGTON, lapkr. 10.
— Pramonės gaivinimo kam
panijai yra nepaprastai sun
kus darbas. Pramoninkai ir ki 
ti puola vyriausybę, skelbia 
didelius su gaivinimo progra
ma nepasisekimus, reikalau
ja stabilizuoti dolerį.

publikos 15 metų sukaktuves, 
visam krašte vyriausybė pas
kelbė karo stovį ir gruzino mir 
tis bausmę.

APDRAUSTOS DVI RO
MOS BAZILIKOS

ROMA, lapkr. 10. — Šventa 
sis Sostas apdraudė nuo gais
ro dvi Romos bazilikas — Šv. 
Pauliaus ir švč. Marijos P. 
Didesnėsės, už 20,800,00 dol. 
Per metus premijos bus mo
kama 20,830 dol.

MOTERŲ BALSAVIMO
TEISĖS FILIPINUOSE
MANILA, lapkr. U). — Fi

lipinų sahj legislatūra pripa
žino moterims balsavimų tei
ses.

Feder. Home Loan bankas iš 
Evanstono persikelia j Cbica- 
89-

RASTA DINAMITO IR 
PARAKO

gos parodoje.
Miesto sąšlavų supiloj, 

Grand ir Campbell avės., poli
cija rado 150 lazdučių dinami- j 
to fr 25 svarus juodojo para- 

Baltramiejaus, Waukegan ................  4,500; ko. Nežinia, kas tai riša ten

P. J. Čižauskas Aušros Vartų .
V. Gaižauskas Visų Šventų, Roseland ........................ 2,500
C. Deveikis, Jr. Šv. Antano, Ciceto, III........................ 2,000
S. Strankas Aušros Vartų ........................................... 2,000
S. Piktužis Šv. Petro ir Povilo, W. Pnllman ............ 2,000
M. Misiūnas Visų Šventų, Roseland ............... ............ 2,000

to nepaisoma. Palaipsniui stu K. Gaubis Šv. Juozapo, »So. Chicago ................... '.......  2,000
miamasi pirmyn.

Parapijų stovis

Šie ir kiti vyriausybės prie
šų žygiai žymiai trukdo pre
zidentui darbų. Bet iki šioliai

DARBININKAI STREI
KUOJA, FABRIKAS 

UŽDARYTAS

MIRĖ NUO SUŽEIDIMO

2,500
Apskrities ligoninėje mirė 

John Dauksh, 45 m. amž., Ca- 
rondalet avė. Spalių 19 d. jis 
automobilio katastrofoje 
žeistas.

Mrs. Evelyn Lewellyn, 5t 
m. amž., 5527 Lowe avė., teis
mo nubausta 30 dienų kalėti
už neteisingų pašalpos ėmimų

Šv. Jurgio par.........................................................'......... 78,350 i§ valstybės šelpimo fondo.
Aušros Vartų par............................................................... 51,3401 .
Šv. Antano par. Cicero, D1....................................................48,8.V);
Nekalto Prasid. Šv. Pan. M. par. .............................. 44,350 į
Šv. Kryžiaus par............. . .............................................  22,930

Iš IVashingtono įsakyta už- 
1 reštuoti visus John FectoroKENOSHA, Wis., lapkr. 10.

—- Kilus nesutikimams dėl mo Mt. Carmei par. Melrose Park .................................... 13,700 turtus. Jis kaltas vyriausybei
kamo darbininkams atlygini- Sv. Petro ir Povilo par., Kenosha, Wis.......................... 13,500 523/KD dolerių mokesčių už
mo, Nash Motors Company Šv. Mykolo par. ..........      13,000 pajamas.
automobilių sunėrimo fabrike ~ven^. ^nsp'ana ........................ ................. 4,500 ________
200 darbininkų sustreikavo. -ni............................ 1222 Qūb. Horneris pasirašė 30

PASKELBTAS KARO 
APGULAS

mainybę, anglų svarui reika
lauta $5.16%, po to svaro ver 
tė puolė iki $5.11%, o popiet 

■ pakilo iki $5.13%. Paskiau su-
IIAiVANA, Kuba, lapkr. 10. 8t°j° su ^515- 

— Salos vyriausybei pasisekė ( prancūzų frankas popiet bu 
šiame mieste ir apylinkėse nu- ,vo $o.6.3iy2.
slopinti sukilėlius, užėmus
Antares 'tvirtovę. Tačiau kito
se salos dalyse revoliucini n kij 
veikimas nenuslopintas. Vy
riausybė apie tai tyli.

8U_, Čia ir apylinkėse paskelb- 
Į tas karo apgulas. Sutemus nž-. 
drausta žmonėms išeiti iš na
mų. Retkarčiais girdimi šaudy
mai. Gatvėmis važinėja karei
viai.

Šio sukilimo metu nukauta 
apie 200 žmonių, įėmus ir ka
reivius. Sužeistųjų gi toli dan 
giau.

MADISON, Wis., lapkr. 10. 
— Bankinė valstybės komisija 
nusprendė, kad už mažaaias 
paskolas iki 300 dolerių turi 
būt imama 1% nuoširtis per

Vakar popiet pinigų stovis, 
išskiriant cento dalis, buvo 
toks ;

Anglų svaras $5.15
Kanados doleris 1.00
Prancūzų frankas .06
Italų liras .08
Belgų belgas .22
Vokiečių markė > .33
Šveicarų frankas .31

Vakar naujo aukso uncijai 
buvo skirtai $33.20. Vieno dolo 
rio perkamoji vertė 62 ?Gc.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORO STOVIS”

CITTGAGO IR APYLINKMk
— Šiandien kiek šilčiau; nu

lietus, ar
Švč. Pan. Gimimo par....................................'................  4,000'
Šv. Baltramiejaus par., Waukegan, IU.............................. a 000 r

Kompanija tad uždarė fabri- p,v Petro ir Povilo par. W. Pnllman 2 000 dol. šelpimą fondo bi (mėnesį vietoje iki šioliai 3% matomas lengvas
k9- Šv. Juozapo par. So. Chicago, III...................................... 2,000 1 nuo*- P®1" ra^ne8i- sniegas.

............ - - - .  . 
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“DRAUGAS”
Melną kudlen, ,'Sakyruo aekinadleolua

PRENUMERATOS KAINA: Metama — <«■••, Pu-
•ei metu — <3.50; Trims mėnesiams — <1.00; vienam 
menesiui — 76c. Europoje — Metams <7.00; Pusei me
ta — <A00. Kopija .tuo.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų netri
na, jei neprašoma lai padaryti Ir neprtslunAlama tam 
kalni pasta aenkių.

, Redaktorius priima — nuo 11:M Iki ll:ti vai. 
tądien.

Skelbimų kainos prlsnmOamos pa reikalams. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. po piet

“DRAUGAS”
LITHUANIAN dAILY FBIEND

Publlsked Daily, feaoept Bunday. 
BUB8CR1PTION8: tme Tear — <l.0f- sis Montks

— (>.60; Tbree Mootks -- <!.••; One Month — T ko. 
■wepe - One Tear — <7.M; BU Months — <4.00; 
Copy — .Mo.

Adeertlslnc ln “DRAUOAB" taringa best rasults. 
Adrertlalng ratas on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

PENKIOLIKAI METŲ PRAĖJUS

Lygiai prieš penkiolikę metų, būtent 
1918 m., lapkričio mėn. 11 dienų užsibaigė 
baisusis Pasaulinis Karas, sujudinęs visų pa
saulį, milijonus žmonių išžudęs, begalo daug 
turto sunaikinęs, žmoniją sudemoralizavęs. 
Tas pragaras žemėje tęsėsi per ketvertų me
tų1. Grūmėsi pačios didžiausios pasaulio val
stybės, liejo ki’aujų geriausių ir stipriausių 
savo sūnų. Ir dėl ko taip darė, dar ir šian
dien tikslaus atsakymo tam nesuranda. Vie
ni sakė, kad jų pusėje yra teisybė, nes gina 
savo valstybę, savo žmones ir jų interesus; 
kiti tvirtino, kad nori nulaužyti baisiųjam 
militar.izmui ir imperializmui ragus; dar kiti 
skelbė kovoję už silpnesniųjų teises ir demo
kratizmų. Suklupo galingoji Rusija, pasida
vė “nenugalimoji” Vokietija, privargo ir nu
galėtojai, dėl to kuras užsibaigė, prasidėjo 
derybos, sudaryta Versalio sutartis ir džiau
gtųsi, kad pasauliui taika jau ant visados 
yra užtikrinta- Bet gyvenimas visai ką kitų 
parodė.

Tiesa, aplaužyta kai kurių valstybių ra
gai, susilpninta militarizmo jėgos, bet blo
giausia — nenugalėta keršto ir imperializ
mo dvasia, nenugalėta valstybių-valdovų suk
tumas ir nesąžiningumas. Jie susirinko prie 
vieno bendro stalo atstatyti karo sugriautų
jų, Europą, pradėjo darbą, bet tam darbui ne
prašė pasaulio Sutvėrėjo pagalbos, vadavosi 
savo menkais, žemiškais protais,* kuri e buvo 
sugedę, keršto ir neapykantos suėsti, ne tai
kos troško, bet viens kitų apgauti ir, pato
giam laikui atėjus, atkeršyti. Ir štai, praėjo 
penkiolika metų, ar kas'gali pasakyti, kad 
užtikrinta pasauliui taika ir ar nebėra nau
jo didelio, baisaus, pragariško karo pavojų? 
Taip. Kur nepasisuksi, visur pranašaujama, 
kad netrukus naujas pfragaras žemėje atsi
vers, vėl kils karas, vėl žmonės bus žudomi, 
turtas naikiname

nebuvo ir nėra. Nespėjo nudžiūti rušulus nuo, 
Versalio sutarties, pasaulyje pradėjo naujos 
tarptautinės komplikacijos, nauji apsigink
lavimai ir grasinimai. Kuri valstybė pajėgė, I 
smurto keliu užpuolė savo kaimynų, nuskriau
dė ir nemano atsiteisti. Tokių įvykių buvo 
ne vien su mūsų Vilnium, bet ir daugiau. Tai I

LIETUVOS GYVENIMAS
LENKAI PLUKDYSIĄ 

NEMUNU MIŠKĄ

Kaip žinoma, tarp Lietuvos
aiškiui parodė, kad galingųjų valstybių at- įr Lenkijos nėra nei diploma- 
stovai pasirinko kelių, kuris neveda prie tai-Įtinįų santykių, nei reguliaraus 
kos, bet prie naujų kraujo praliejimų. Tas 'susisiekimo. Lietuva kietai lai 
kelias nėra meilės, teisybės, bet melo, ne- i<osį savo nusistatymo neiti į
.apykantos, godumo. Jis ne tik taikos neui-’ 
tikrina tarpvalstybiniame sugyvenime, bet ve
da visų žmoniją prie pražūties.X

Dėl ko taip yra i O tai dėl to, kad pa
saulis tolsta nuo Bažnyčios, atmeta ev’ange- 
liškų teisybę ir meilę, nepripažįsta savo val
dovu Kristų Karalių.

Tai gerai suprato dabartinis popiežius 
Pijus XI. Jis pakartotinai ragina tikinčiuo
sius naujinti visa Kristuje per Katalikiškųjų 
Akcijų, savo ketvirtais popiežiavimo metais 
paskelbė naujų šventę — Kristaus Karaliaus 
šventę, kuri kiekvienam krikščioniui turi pri
minti, kad pasauliui taikos ir ramybės rei
kia ieškoti ne kur kitur, kaip Kristaus Ka
ralystėje. Ji turi atnaujinti žmonių širdyse 
jausmų kurti šiame gyvenime tiesos, gyvybės, 
šventumo ir malonės karalystę. Tik tuo ke
liu eidamas pasaulis galės prieiti prie taikos.

UėTUVOS TIKINTIEJI

Lietuvos katalikų spauda praneša, kad 
Lietuvos tikintieji procentais taip išrodo: 
katalikai sudaro 135,72 nuoš visų gyventojų; 
žydai — 7,65 nuoš.; liuteronai — 3,28 nuoš.; 
sentikiai — 1,59 nuoš.; stačiatikiai — 1,13 
nuoš.; reformatai — 0,53 nuoš.; karaimai — 
0,01 nuoš.; babtistai — 0,02 nuoš.; kitų gi 
nuošimtis per daug menkas.

Jei imsime skaičiais — taip išrodo: ka
talikų — 1,739,393, žydų — - 155,125; liutero
nų — 66,578; sentikių — 32,149; stačiatikių
— 22,925; reformatų — 10,678; mahometonų
— 1107; babtistų — 379; įpetodistų — 245; 
adventistų — 200; karaimų ’— lo5; niariavitų
— 55.

Paskutiniaisiais laikais atsiranda ir nau
jų, tikybų, kurios veržte veržiasi į gyvenimų. 
Žymiausios jų tarpe yra laisvamaniai, subot- 
n inkai, visuoinybininkai, masonai ir k. Lais
vamanių tikyba ypač pasižymi tuo, kad bur- 
noja prieš Dievų ir griauja Katalikų Bažny
čių.

• • •
Prezidentas paskelbė planų sulig kuriuo 

keturi milijonai bedarbių gausių darbo. Tai 
labai gerai. Bedarbius vis vien reikia šelpti. 
Daug yra bedarbių, kurie nedrįstą pašalpos 
prašyti. Tokie mielu noru eis dirbti, nes ži
nos, kad pragyvenimui gauna ne- už dykų, 
bet už savo darbų.

Santykius su Lenkija, kol Vi
lnius nebus grąžintas Lietu

vai. Lenkai nuolat daro pas
tangų priversti Lietuvą leisti 
per savo teritorijų bent tran
zitini prekių judėjimų iš Len-

' kijos. Tuo tikslu Lenkija bu
vo iškėlusi Lietuvai bylų Ta
rptautiniam Teisme Hagoj. Ta 
čiau ta byla pasibaigė visišku 
lenkų pralaimėjimu. Teismas 
pripažino, kad esamomis ap
linkybėmis Lietuva elgiasi tei
sėtai, neleisdama jokio susisie 
kimo su Lenkija.

Prieš keletą metų Lietuva 
yra paskelbusi taisykles miš
kui plukdyti Nemunu. Mat, le 
nkai skundžiasi, kad jie nega
li varyti miško prekybos, nes 
\andens kelias Nemunu į Ba
ltijos jūrų-esąs uždarytas. O 
tuo tarpu stambios užsienio 
miškų firmos, daugiausia an
glų, yra suinteresuotos miško 
plukdymu Nemunu, nes turi 
nupirkę daug miško Nemuno 
akštupio srityse, kurio negali 
išgabenti. Tada Lietuva suti
ko miškų Nemunu leisti ir pa
skelbė plukdymo taisykles.

Tenka pastebėti, kad po New Yorko mie
sto majoro rinkimų respublikonų organįpaci- 

Žodžiu, pasaulis nuo ka- i jose atsirado daugiau gyvumo ir vilties dar 
to pavojų neapsaugotas, nuolatinės ramybės kada nors “atsigriebti”.

Kun. Antanas Petrauskas

PRAEITIES PABYRflS
(Tęsinys)

Žinoma, kol žmonės nebuvo arčiau su 
naujuoju amatninku susipažinę — visi 
laikėsi iš tolo, nepasitikėdami. Bet pama
tę vienam antram tikrai variuviškai pa
dalytų darbų* tuoj visi susidomėjo. Kas 
tik norėjo turėti kokių prašmatnesnių, 
gražesnių kurpelių ar tai aficieriai, ar 
gimnazijos mokytojai ir mokiniai, ur šiaip 
kurie valdininkėliai — visi -pas Vinelo- 
vus ėjo darbų užssakyti. Ir visi buvo pa
tenkini i. Dirbtuvė pradėjo plėstis. Vienas 
Vinclovas neaprėpė darbų. Reikėjo sam
dytis sau į pagalbų daugiau darbininkų. 
Bematant susidarė visiška dirbtuvė.

Ne ilgai tačiau taip laimingai sekėsi. 
Nesuskubo dur kaip reikiant įsigalėti, ogi 
piisk'dhiamAs karas. Didelinusias visur, su- 
mišinuisi Dirbtuvei iš pradžių pavojaus 
nebuvo. Priešingai, karo metu dar dau
giau gaudavo užsakymų. Visa nelaimė 
užgriuvo, kai rusai, pralaimėję mūšiuo
se ties Karaliaučiumi, pradėjo trauktis a t-..

gulios. Tuomet visi gyventojai pametė 
galvas. Nežinojo nei kur bėgti, nei kur 
slėptis. Viskas sumišo.

Vinelovai priversti buvo trauktis ku
riam laikui į kaimų, kol audra praūš. 
Pirmajai vokiečių okupacijai pasibaigus, 
jie dar bandė vėl susikurti Marijampolė
je ir savo pradėtąjį taip gražiai darbų 
toliau varyti. Sekėsi. Dirbtuvė dabar dar 
padidėjo. Jau turėjo apie 15 darbininkų. 
Nelaimė tačiau gręsė dar didesnė. Sulau
kus žiemos, reikėjo ir vėl, viską pametus, 
trauktis tolyn Rusijos link. Bandė susi
kurti kuriam laikui Prienuose. Neilgam 
ir čionai. Karo audra vis didėjo ir di
dėjo. Pagalios 1915 metų rugpničio mė
nesyje pradėjo trauktis gilyn į Rusiją 
visa rusų armija, taigi ir Vinelovai su 
ju, apleidę Lietuvą, išvyko į Padolių...

Maniau, kad mano sumanytoji bat
siuvių mokykla kartu su mano sutuoktai
siais Vinclovuis iškeliavo į Rusiją tam, 
kad Maugiau niekuomet Lietuvoje nepa
sirodyti.

Karo audrai besibaigiant
Praslinko nuo karo pradžios jau apie

yra priversti už baldus žemi
nti kainas. Tuo pasiteisinda
mi, jie ėmė vis labiau spausti 
darbininkus: ir mažinti užmo
kestį, ir versti ilgiau dirbti,

tvirtovės mieste, buvo drau
džiama statyti didesnius, kaip 
dviejų aukštų namus; neleido?1 neleisti poilsiui. Darbinin- 
statyti ir didesnių fabrikų, ku ^ni kentė, bet jų kantry-
rie karo metu, miestui pate- ^ni^°-

Neseniai didesnių Kauno ir 
Jonavos baldų fabrikų darbi-

kus į priešų rankas, galėtų 
jam patarnauti. Tokiu būdu
rusai jau, anais laikais tikėjo, |-n*n^uL buvo sustreikavę išstu
kad Kaunas galį patekti vo 
kiečiams.

lydami grynai ekonomiškus 
reikalavimus: padidinti ųtlygi 
nimų, dirbti tiktai 8 valandas

no Centrų”, kuris aptarnauja 
sviesto eksportavimų, taigi 
šis Pieno Centras darys ir at
skaitymus pieninių rėmimo 
fondui.

PLEČIASI TEATRAI

Lietuvos valstybinis teatras 
turi tris skyrius: operų, dra
mų ir buletų. Kasmet teatro 
direkcija atnaujina sutartis su 
artistais. Tačiau šių metų ru
denį, taupumo sumetimais, at-

1 o karui, atstatant Lietuvai ir h> gautį metugkido apie 20 jaunų artistų,
nepriklausomų valstybę, Kau- dvį gavaiteg poiigiui su atly. [ Atleistieji artistui yra baigę 

ginimu. Kauno baldų fabrikų ' dramos studijos kursus ir vai 
darbininkus su darbdaviais su dybos darbui tinkamai paši

nui teko garbė tapti tos val
stybės laikinąja sostine. Čia 

‘tuojau buvo susidurta su la
bai aštria butų stoka. Trūko 
patalpų valdiškoms įstaigoms, 
nemažiau jų trūko padaugė- 
jusiems miesto gyventojams. 
1920 — 1924 metais už geres
nius būtus ėjo stačiai kova. 
Namų savininkai ta proga nau 
dojosi ir kėlė butų kainas. 
Prie Kauno miesto valdybos 
buvo įsteigtas butų skyrius, 
kuris sprendė tarp butų nuo
mininkų ir namų savininkų 
kylančius nesusipratimus; bu
tų skyrius turėjo teisę ir nu
statyti butams kainas, jeigu 
geruoju nesusitariama. Tas bu 
tų skyrius ir dabar tebeveikia, 
bet jau beveik neteko darbd, 
ir todėl ruošiamasi jį likvi
duoti. Mat, jau Kaune ne tik
tai nėra butų stokos, o yra 
net butų didokas perteklius. 
Sakoma, esą apie 2000 tuščių 
butų. Tiesa, naujuose gražino

taikė darbo inspektorius. Su
sitarta iki Naujų Metų nema
žinti esamo atlyginimo ir di
rbti 8 vai. per klienų. Jonaviš
kiai darbininkai taip pat strei 
kų laimėjo.

FONDAS SILPNOSIOMS 
PIENINĖMS REMTI

Lietuvoje per paskutinius 5 
— 6 metus labai išsiplėtė pie
nininkystė. Dabar veikia apie 
300 pieninių, daugiausia gari
nių, gerai įrengtų. Jos paga
mina vis daugiau ir daugiau

ruošę. Netekę darbo valstybės 
teatre, jaunieji .aktoriai nenu
siminė, bet sudarė iš savo tar
po naujų artistų trupę ir ruc 
šiasi vaidinti. Jie jau yra iš
sinuomoję Kaune Liaudies Na 
muose salę, kur vaidins du 
kartu per savaitę. Pirmuoju 
pastatymu -eis “Dėdės Tomo 
trobelė”, pagal garsų ameri
kietės rašytojos Bičer 8tou ro
manų. Jie taip put mano ruo- 
štj gastroles ir provincijoj.

Visuomenėje jaunų vaidilų 
aktingumas sukėlė didelio su
sidomėjimo ir pritarimo. Ma
noma, kad jie turės pasiseki-sviesto ir jo rūšis nuolat ky

la. Be to, yra apie 2000 grie-1 mo. Tai jau bus trečias teat- 
linės nugriebimo punktų. iro kolektyvas Lietuvoj. Mat,

į tuos punktus ūkininkams 
netoli tenka vežti pienų; čia 
nugriebiama grietinė (Smeto
na), kuri nuvežama į pieninę 
perdirbti į sviestų. Pienų į 
pienines stato apie 100,000 ū-

Bet tos taisyklės lenkams pa- namuose, gerai įrengtų bu- .kininklJj taigi arti pus5s
sirodė nepriinrt^ios ir jie jo 
mis nesinaudojo! Dabar, kiek 
tenka .girdėti, lenkai su minė
tomis taisyklėmis norį sutikti. 
Vienu iš svarbiausių miško 
plukdymo sąlygų yra ta, kad 

lenkų piliečiai negali miško 
plukdyti per Lietuvos terito
rijų. Darbas turi būti atlieka
mas tik Lietuvos piliečių, ku
rie prie administracijos lini
jos priims poškų iš lenkų plu
kdytojų. Kadangi,greitai pra
sideda ruduo, tai šiais metais 
miško plukdymas vargu ar 
bus pradėtas. Greičiausia tai 
bus pradėta tik ateinantį pa
vasarį. •

tų nėra dar perdaug, nes j 
juos veržiasi daugiau pasitu
rintieji gyventojai, kurie an
ksčiau tenkinosi menkučiais 
prastuose prieškariniuose na
muose buteliais. Tokių butelių 
ir yra perteklius.

BUTŲ STOKOS KAUNE 
JAU HERA

DARBININKŲ STREIKAI
BALDŲ FABRIKUOSE

Kaune, Viliampolės (Slaba
dos) priemiesty, ir Jonavoje 
yra įsikūrus? nemaža baldų 
bei rakandų pramonė. Balda
ms geros miško medžiagos y- 
ra daug, o darbininkas pigus, 
o per karų gyventojai nuo ba
ldų buvo aptuštinti, tai šiai 
pramonei yra gana geros są
lygos tarpti. Keliuose dides
niuose baldų fabrikuose dirba 
apie 1000 darbininkų. Užsto
jus aštresniui ekonominiai kri

Prieš karų Kaunas buvo ina 
žas, nuskuręs pirmaeilis rusų 
tvirtovės miestas. Čia, kaip'zei bei bepinigei, šie fabrikai

Seinuose. 1918 melų vidurvasaryje vienų 
vėlyvą jau vakarą sėdžiu prie stalelio, j 
nežinau kokiu darbu užsiėmęs. Girdžiu, 
prie durų skambuti^ suskambo. Einu pa
žiūrėti. Dėl atsargos klausiu, prieš atida
rydamas duris: —Kas čia? — “Aš Vinc
lovas!” — Girdžiu iš anapus durų. Ne
noriu tikėti savomis ausimis. Atidarau 
duris — gi tikrai p. St. Vinclovas.

Ilgai tų vakarą mudu prasėdėjome, 
kol jis viską man išpasakojo, kaip ir ką 
jis veikęs per tieką -metų. Dabar aš pa
mačiau, kokį aš gerą, teisingą ir ištiki
mą sąvo žodžiui buvau susiradęs p. St. 
Vinclove žmogų. Ne dovanai aš stengiau
si taip iškihningai duoti jani šliūbą, taip 
daug iš jo laukiau. Parodė jis man tuoj 
visas savo sąskaitas.! Uždirbta jo Rusijoje 
bebūvant daugiau per 10,000 rusiškų rub
lių. Savo gražiu pasielgimu jis tenai vi
sus žavėdavęs. Miesto viršininkas ir kiti 
valdininkui mielai kviesdavęsi jį į savo 
kompanijų.

Grįžęs po karo į Lietuvą, vėl apsigy
veno Marijampolėje! Nepasitenkindamas 
vien apautuvų dirbtuve, jis įsikūrė šių

ketveri metai. Per visą karą aš gyvenau .išdirbinių ir didžiulę krautuvę. Nors ru-

valstybės teatras nuo pernai 
metų laiko dramos skyrių 
Šiauliuose, o dabar savaran
kiškai pasirodo ir jaunieji ar
tistai. Tsb.-

visų
ūkįninkų; Deja, dėl žemų svie
stui kainų ūkininkai už pris
tatomų pieno literį'tegauna po 
8 9 centus. Ir vis tiktai
kai kurios pieninės surikiai 
verčiasi. Silpnesnėms pieninė
ms paremti dabar yra steigia 
mas fondas, kurį sudarys ut- 
skaityniai po 5 centus nuo 
kiekvieno j užsienį eksportuo
to sviesto kilogramo. Kadan
gi per metus sviesto jau išve
žama apie 10 milijonų kilogra
mų, tai tokie atskaitymai fo
ndui per metus duos apie 500,- 
000 litų. Su tokia suma jau 
bus galima daugelį silpnesnių 
pieninių paremti. Pieninės bu
vo statomos daugiausia vald
žios lėšomis, duodamomis per 
Žemės Bankų, kaip ilgainės 
paskolos. Beveik visos pieni
nės įeina į vienų centralinę

VANDENTEKIO IR KANA
LIZACIJOS DARBAI

Vandentejtia ir, kanalizaci
jos darbai šiuo metu vykdo
mi šiose vietose;

iVandentekis vedamus Že- * •
maičių gat., nuo Ukmergės pi. 
iki Zarasų gatvės, ir Ukmer
gės plente — nuo Aukštaičių 
iki Giedraičių gatvės, o kana
lizacija — Parodos — Jono- 
nio gatvėse ir Aušros gatvė
je.

Prie vandentekio darbų dir
ba apie 70 žmonių, tiek pat ir 
prie kanalizacijos. Be to, dar 
apie 60 žmonių prijunginėja 
įvairiose miesto dalyse sody
bas prie vandentekio ir kana
lizacijos.

Šiemet, iki spalių 1 <1. Kau
ne prie vandentekio prijung
ta 198 sodybos, o kanalizaci

organizacijų, vadinamų “Pife-Į jos — 153.

siškieji jo pinigai visi ligi vienam dingo, kias dvidešimt minučių prastypsoti gat-
bolševikams užėjus, jis tačiau šiandie Ma 
rijampolėje turi įsigijęs puikius namus 
netoli nuo bažnyčios, tup didelę apautuvų 
krautuvę ir dirbtuvę, priklauso prie Odų 
sindikato. Išauginęs gražią šeimynėlę. Vai
kučiai visi eina mokslus gimnazijoje. Vi
sas gyvenimas įrengtas nė kiek ne praš
ilau, negu Amerikos gerai pasiturinčio 
darbininko gyvenimas.

Taigi, pirmajai lietuvių šeimynėlei, 
užsimezgusiai lietuviškoje Varšuvos baž
nytėlėje, Viešpats labai gražiai palaimi
no. Manau, kad ir kitoms Jis laimina, 
nors čionai skaitytojams nieko apie tat 
negaliu tuo tarpu pasakyti...

Naujas lietuvių klebonas
Mun klebonauti lietuvių bažnytėlėje 

— tai buvo tikras pašinas. Būdamas šv. 
Pranciškaus bažnyčios -vikaru, nuolatos 
buvau prie jos pririštas. Norėdamas gi 

neapleisti ir lietuvių, turėdavau nuola
tos bėgioti nuo vieno Varšuvos galo į ki
tų. Nuo šv. Pranciškaus ligi mūsų bažny
tėlės reikdavo apie pusė valandos važiuo
ji strytkariu. Gerai, jei strytkarį galėjai

vėje, kol susilaukdavai atvažiuojant rei
kalingų strytkario numerį. Savus automo
bilius ir šiandie Europoje retai kas turi, 
o anais laikais, kai aš gyvenau Varšuvoje, 
tai toki dalykai buvo retenybė. Net kuni
gaikštienė r-avo antomobilio neturėjo.

Taigi, arba pekščiomis kurk apie pen
kias anai les, arba lauk strytkurio, arba 
samdykis arklinį vežikų...

Buvau panoręs atsįsakyti Pranciško
nų ir “su kūnu ir dūšia” pasivesti tur- 
nauti lietuvių bažnytėlei. Buvau apie tai 
užsiminęs net vyskupui. Vyskupas Rūš- 
kys tačiau pertarė mane: — Girdi, kitaip 
aš tamstos negalėčiau paskirti lietuvių 
bažnyčios rektoriumi (klebonu), kaip tik 
tuo būdu, jei tamsta pereitum iš Seinų 
vyskupijos ir taptum Varšuvos vyskupi
jos kunigu. Bet iš kitos pusės, jei perei
tum į Varšuvos vyskupijų aš negaliu tam
stos užtikrinti, kud būtinai būsi paskir
tas prie lietuvių bažnytėlės, kuri nepri
klauso mums, o kunigaikštienei Radvilie
nei. Pagalios, kad aš ir paskirčiau, tai 
mano sukcesorius gali kitaip pasielgti, ir

tuoj sučiupti. Dažnai tačiau reikdavo ko-, tamsta būtum užviltas. (Daugiau bus į



šeštadienis, lapkr. Ji.d., 1938

LIETUVIAI BRAZILIJOJ
Jau pustrečių metų, kai gyventi apie pusė miliardo 

Brazilijoj nenuilstamai dar-Į žmonių. Šiton mažai apgyven- 
huojasi kun. B. Sugintas, Sao-jton šalin lietuviai, viliojami 
Paulo lietuvių katalikų išei-! įvairių agentų, apmokamų! 
vių klebonas, nesenai atvykęs'.Brazilijos l'azenderių-dvarini- s‘11 
Čikagon susipažinti arčiau su
savo tautiečiais bei užmegsti 
artimesnių ryšių tarp šiaurės

Esą jvažiuvę apie žino- pareigasir Pietų Amerikos lietuvių.

I

į nenoroms sprukti į miestus, j 
| Daugelis grįžta pėsti į Sao-j 
Paulo — išbadėję, nudriskę. 
Moterėlės jei ir gauna kur da
rbo, tai tik tarnaitėmis pas 
ponus, iš kurių į mėnesį gau
na algos nuo 3 iki 5 dolerių, 

savo menkutėle ulga turi

DRAUGAS
Getautienė ir Stakauskienė 

gavo sekančiai: beloitiečiai Va 
siliauskai — kumpį, 10 sv. eu- sieliūti 
kraus ir 4 kenus morkų, Pig-1 skaitė —

PARAPIJOS BAZARAS

ŠŠ. Petro ir Povilo 
jos metinis, didžiulis bužams,

akų, pradėjo emigruoti nuo į moteris išlaikyti visų savo Sei-' parap. salėje, sėkmingai seka- 
1926 m. Kadangi veltui vežė, įmų. Vyrai gi, negaudami vi-H- Pažarui sudovanota daug 
tai ir prigužėjo lietuvių visur, sai darbo, eina šeimoje moters giažių, naudingų ir brangių vo 
Esą įvažiavę apie 31,000 žmo-1 pareigas, t. v. eina visa namu daiktų. Žmonės apsčiai lanko-

vių užvalkalėlius, Bagdonienėj'*111 - vistas. Kliknai
Į— rankšluostį, Jusevičiai — 4 : vistas, (iryliai — žųsį ir 

parapi- kv. vyšnių ir įrankius žuvauti, tų, skiemai — S g. alaus, antį

• v
V1S-

Deltuvienė ir Gustaitienė ga 
ekančiui: Grubelių krautu- 
— 24 sv. miltų ir 9 sv. ka- 
E. Noreikienė -— $1, M. j

Savickienė — uždangalų, stal-

vo 
I . Ve

ir ganų 
lektrinj 
vištas.

Pečiuliai — puikų e- 
pečių. Kačiučis -

biznis daroma geras. Buza- tiesę ir 2 rankšluosčius, K. KiTuo tikslu, maloniai sutikus nių. Daugiausia jMiteko lietu-1ruošų — šluojasi, skalbiasi, (Kb 
didžiai gerbiamiems Čikagos viai Sao-Paulo štatan, į kavos'gamina valgius ir taip pana-| 
kunigams klebonams, daroma ar cukrinių nendrių plantaei- šiai. Einant statistiniais davi-|^*e®^
visose lietuvių katalikų para-'jas, vadinamas “fazendomis”,1 niais, surinktais paties gerb. 11 ir 12 d*’ 4 vaL P°P*et* Ita’ X asdiauskiene — $1, 
pijose paskaitos apie lietuvių kur su jais daugelyje vietų a- J prelegento, Sao-Paulo mieste 
išeivių vargingų būklę Brazi- psiėjo blogiau nei su gyvu- j0 pricmiesčiuose esą apie ^asPutip’ 

lijoj. Ikišiol buvo surengtos liais. Kas nebuvo ragavęs bau-1-į0 (X)0 lietuvių katalikų, nes Kulvinskait»' ' 
paskaitos 5 parapijose, bū- džiavų, tai ten jų patyrė visoj kalėdodamas šiais metais su-!’’ai Kra?iai darbuojasi.

ras bus dar dvi dienas: šešta- ntienė — staltiesę, Aitutienė
ir sekmadienį, lapkričio — 2 rauksi., \V. Pooder — vis

E. it. j ’kius.11 ir 12 d., 4 vai. popiet. >tų,
Komisija, kurių sudaro S. G l ičius —- dželcs bonkų, S.

Getautienė, I., Kisielienė — antį ir vištų, T. 
r bazaro veikė-; Lukošienė — 25c, Kalatkienė

.— višta, Račkauskai — 2 lai-. turini ir

dinį setų ir staltiesę, Tęva Ku- 
lvinskaitė — keptuvų, A. Ki- 

vištų, M. Malinau- 
koštuvų, M. llagdo-

į namus atnešta: Varekojo 
ir Misevičiaus krautuvi 
sv. lašinių ir dėžę groeerinių 
daiktų, Užubalienė — bušelį 
bulvių, Vyšniauskai — 2 zui-

Ant. Ivanauskienė — 
ražų lempos gauptuvų ir ra

jikšluostį, G. Strigienė — 2 
bonkas gero vyno, K. ir P. Ai- 

R i veria i — 8 bonkas

2 naitė — keptuvų, An. Bagdo
naite — koštuvų, O. Rimkiil- 
tė — elektrikinį džiovintuvų, 
V. Dcltuvaitė — karpetėlį, J.

2 Razumaitė - pypkorių pele
nams indelį, A. Vyšniauskaitė 
— gėlėms stiklų, Adelė E. —

U miegotojo kambario lempų. 
Visiems aukotojams širdin

giausių ačiū už didelę ir duo- 
snių suteiktų parapijai pagal
bą. Apie bazaro darbuotojus 
bus parašyta kitame “Drau
go” numeryje.

ŽINELĖS

tent: Sv. Antano, Cicero, 23 
jd. spalių, Aušros Vartų par. 
kVest Side, 31 d. spalių, Šv. 
Jurgio par., Bridgeport, 2 d. 
lapkr., Dievo Apvaizdos par.,

pilnumoj. Būdami neorgani
zuoti ir nemokėdami to kraš
to kalbos nei pažindami jo pa
pročių, negalėjo sulaukti Švie
sesnio rytojaus. Kas galėjo,

18th Street, 3 d. lapkričio ir spruko iš dvarų į miestus, bet 
Sv. Mykolo par., North Side, i ne visiems pavyko ištrūkti. 
8 d. lapkr., kur prelegentas,
gerb. kun. B. Sugintas gan 

vaizdžiai nupiešė mūši} tautie-

Mat, dvarponių ištikimiausi 
tarnai yra juodukai-negrai, ku 

pusbadžiai bei apdriskęne
čių vargus Brazilijoj.

Jų medžiaginis skurdas
Paskaitos pradžioje prelege

ntas pažymėjo, jog Brazilija ir 
— Brasil, tai indėnų — “tu
pi” kalbos žodis, reiškęs rau
donmedžius, kurių neriiaža au
ga toje šalyje. Seniau tas kra
štas vadinęsis Šv. Kryžiaus že
me — “Terra da Santa Cruz”. 
Nors Brazilija didesnė už Jun-

Rinkėjų, aukotojų ir daiktų ikro<Jžius ir 2 zuikius’ -^nenie- kennotų daržovių ir vaisių, K.
tolimesnė tąsa. S,)jungiet.-,s.Mn i Andorsonienė - 2 Aituti.,

'kenus komų, K. Lapinienė —,
t, , • _ i Sodahetesstiklini aula, M. Bagdoniene . . , .. .. .. 'rinko sekančiai:

i -ra n"—ranksl., k. Labunskis — tu-1 ♦ , , .miesto kvarta- daiktus: Agniete Dugan — 2 ’ . -- kanarkų ir ‘dek keksų. ir 10 kepalų duo- . ‘ .. , , .. , i A. Misiūnaite — abrusehnos, A. Labunskis — .)0c, Del-' ,, , .įgavo pas \. Stankienę $t, įtuvai — bufetini setų ir $1, lempų, v x o,
* , , • tt , * ii i Garšvų krautuve — 24<sv. na-Zuklas ir \ alentas — beskę *

, - — . • • j -i x b *x !Uų< 2 keksus, kumpį, 7 dėzn-vena drėgnuose tamsiuose po- groeerinių daiktų, Sanitorv—( ‘ o
didelę sinkų, Sibatv — didelį *S e SU 1‘1’ '*

rašęs į parapijinę knygų 1998 
šeimas ir išdavęs Velykinei iš
pažinčiai atlikti apie 7,000 ko
rtelių. Bekalėdojant tekę be-

golienė ir Kasputienė gavo 
pas šiuos asmenis sekančius

veik visuose
luose susidurti su didžiausiu Į rankšluosčius, A. Maizeris
vargu bei skurdu mūsų tautie
čių. Esama ir tokių kvartalų, 
kur didesnė dalis lietuvių gy-

puikų svederį, p. Ditto 
Rimkienė — staline

50c,i

- gerus batus.

suaukojo ir

X
i Mišiose 

su-1

Lapkričio 12 d. pirmose 
šv. Vardo draugija,

(Tąsa ant 4-to dueI.)

džiaugiasi, kad jų ponas tur
tingas, o pavojui ištikus, tai . bulvėms pilti, į kuriuos nelen- 
jie guldo gyvybę už savo ponų , gva patekti per tam tikrų ma- 

sargybos beij gutį langelį ir medines kope-

' žemiuose, panašiuose i rusais

eina nuolat 
budelių pareigas. Pavvzdyn 
1931 metais tekę lankyti “.Tu- 
ngveiros” cukrinių nendrių 
fazendas už 600 kilometrų nuo

tėles, kuriomis belipant neka
rtų ir sulūžta. Beveik du treč
daliai grįžtų savo kraštan su 
mielu noru, jei turėtų lėšų, o

kumpį American Cleaners 
valys laimėtojui apsiaustų (da 
rbas $2), Zammnt — didelę 
salami, Tngrassia krautuvė *- 
gražių elektrikinę lempų ir rū-,
koriams puikų sėtinį staliukų, ~

į Kisielienė — 25e, Ed. Vait-1 ^Jait,en«

iš-

gtines Amerikos Valstybes, j cen^P’ tiz sukirtimų. vie-
bet gyventojų tesu apie 40 mi- tono (1000 kilogramu) eu- 
lijonų, tuo tarpu galėtų joje

Peoples
FURNITURE CO.
KRAUTUVĖSE

Rasite
Geriausius ir Gražiausius

PEČIUS

ti. Aitutvtė 
pyrex” indų, 

ir 
ir

pas Blierry Vallev Creanierv 
svarų sviesto, F. Patapavieiū 
tė — limonadinį setų, K. No
reikaitė — druskos ir pipirų 
indėlius, J. Šliautervtė — mie 
ganiojo kambario lempų, ir

t gavo pas Vau Dervellen’s Je- 
Sautelie- , i *• - T- •, v . , . welry Store paskutines Kris-

ne — lovos užtiesala, Pilipai-' , . . ....1 i i taus vakarienes paveikslų ir 
sta tjesę, . .Tuoz.i Contonr Knitting Mills 6

. . poras pančekų, B. GetautaitėGustaitie-ne -- dideli keksą. , . ,, .... .f ‘i — gero vyno bonkų, M. Sliau-1 
Vai. Kulinienė gavo pus dr.1 tervtė — nulį, sūrį ir gavo 

B. Eranceshi geni anglių to- pas L. Srogį pusę tono anglių, 
nų. M. Vasiliauskaitė — lemona-

tęs keksukų, 3 dėžutes saldai
nių, dėžutę pauderio ir dėžu
tę krekių, M. Daugirdienė — 
sofkos paduškėlę, .T. Polijans- 
kis — vaisiu beske,

Sao-Paulo, kur šeimyniniai daugelis sako, kad jie pėsti ,kien& “ prijuostę, Budvidie- 
žmonės tegalėdavę uždirbti į pardumtų savo tėvynėn, jei — bufetui užtiesalų, Pata- 
dienų vos 3 milreisus, t. y. 15 'nebūtu Atlanto vandenvno. 9av’x^cna — kamodai užtiesa- 

Tiesa, esu ir 4 lietuviškų kai-^9, Baranauskiene 2 pagal
inu, įsikūrusių savo namelius
su mažais žemės sklypeliais, 
kuriuos buvę galima įsigyti 
ant išmokėjimo 10 ar 15 me

J/nitflMsiomi.s
Kainomis
Mieste!

kriniu nendrių, dirbant 12"vai. 
į diena, nepaisant saulės de
ginimo iki 50 laipsnių Celsi
jaus. Pusė bėdos būtu, jei ir,tų. Užtenka užpirkimui 5 do-1 
ta menka nzdarbj atiduotų pi-jlerių, o paskiau mokėti rato- 
niflmis, bet, deia. išduoda tikjmis. Tokių įsikūrusių šeimų 
ordorins nusinirkti valdomu ?ali būti apie 3Q0, bet ir ‘jos
dalvku is ponišku sandėliu, Jėl baisios bedarbės vargu be 
kur produktai dnsvk branges- ■ galės išsimokėti, nes svetimša- 
ni nei kitur artimesniuose mie-j H,j tepriima į darbų tik 25 

j steliųose. Dabar iau kadanari į nnoš. Gerai pasiturinčių šei- 
kava treti metai deginama dėl mų galima suskaityti ant pir-

Programa
NEDELIOJ 

Lapkričio 12-tę dieną 

ir kas sekmadienį 

11-tą vai. ryte 

iš stoties 

WGES
leis

PROGRESS
FURNITURE KRAUTUVĖ
3222-26 So. Halsted Str.

los ntnmimo. tai darbininkams 
beveik nieko nebemoka kavos

I ■ • į

plantacijose, ir jie turi noroms

JEIGU GALVA SVAIGSTA 
SUSTABDYKIT SVAIGULĮ 

SU NUGA TONE
Kuodai, kurie susikaupia jūsų or

ganizme purina nuo to. kud jisai 
ganėtinai nelftslvalo ir todėl prapla
tina bakterijas kurios užkreėi'u jus 
ligomis, susilpnina jūsų organizmų 
ir Jus kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo Ir 1.1.

NL’GA-TOKE Įtvaro visus nuodus 
lt Jūsų sistemos. Yra milijonnl mo
terų Ir vyrų. kurie atgavo savo spė
kas ir pataisė savo sveikatų su Šiuo
pastebėtinu vaistu. Jeigu jus jaučia- i ištaigi! kiek 
tės pavargęs arba nesveikas, pamė-11 
ginkite NVOA-TONE.

BANKAS DEL LIETUVIŲ
THE HALSTED EXCHANGE NATIONAL BANK OF GHICflGO

1929 So. Halsted Street•
Šis tvirtas Nacionalis Bankas užlaiko pilnų Lietuvių Skyrių su lietuviškai kalban
čiais tarnautojais, kurie aprūpins visus jūsų bankininkavimo reikalus.

Per paskutinius tris metus šis Bankas neturėjo jokių sunkumų atsilyginime su 
visais savo depozitoriais. Jis buvo vienas pirmųjų bankų gavęs autoritetų nuo Su
vienytų Valstijų Iždo Departmento vėl atsidaryti dėl biznio sekant moratoriumų 
Kovo mėnesyje. Tvirtas šio banko vedėjų valdymo būdas pasireiškia jo 400r{; depo- 
zitorių pakilime per paskutinius šiuos metus.

Mūsų buveinė, žemos valdymo išlaidos Ir praktiška •peravlmo ekonomija duoda mums galimybę 
pasiūlyti jums ekonomiškiausi čekių sąskaitų patarnavimų.

Mes kviečiame Jus prisidėti prie nuolat augančio skaičiaus užganėdintų lietuvių klijentų, kurie ran
du Šių drauginga naeionalę institucijų, saugia ir patogia vieta dėl ju bankininkavimo reikalų.

THE HALSTED EACHANK NATIONAL BANK ’
OF C H I C A G O 

1929 So. Halsted Street
RESURSAI VIRŠ $2,000,000

šie lietuviai jums patarnaus: A. C. Chemasko. A.S. Valūnas, G. Malis ir A. Gedvilas

Reikalaukite
Parduodamas
valstlnyčiose.

tikro
vfsose

NITOA-TONE. | 
atsakomlngose i

'VEDŲ 
'Amedikoj 

Linija

Kaip šis, taip ir kiti šios 
įstaigos leidžiami progra
mai bus rūpestingai pri
rengti, įdomūs, gražūs, pa
mokinanti ir naudingi kiek
vienam pasiklausyti. Nes jų 
išpildyme dalyvaus geriau
sios Lietuvių meno jėgos.

Todėl nepamirškite laiko ir 
stoties kas sekmadienį jų 
pasiklausyti.

“BALTASIS ŠVEDŲ 
LAIVYNAS”

Greita kelione | I.letuvų per ftvedljų. 
laivai išplaukia it Nesv Yorko 

Pler 97, gale W. 57th Rt

' *nnOTT>'INGHOIAI I«pkr. 2».........  . Gnimlito •
♦Kalėdų Ekskursija į Lietuvą
Dideli, balti lt gulhSs laivai. Erd

vus Ir gerai ventiliuoti kambariai. 
Kelionėje- Judoml paveiTtslnl. koncer
tai ir Šokiai. Keliaujant "Baltuoju 

i Švedų laivynu." kelionė būna per- 
' trumpa. ---- o

Kreipkis J viešini agentų, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
ISl N. Mleblgan Avr„ Ghlcago. m.

štų. Nėra nė vienos šeimos 
Sao-Paulo mieste, kuri turėtų 
automobilį pasivažinėjimui, o 
yra tik anie 10 šeimų, kurios 
verčiasi šoferiavimu ar prekių 
gabenimu. Lietuvos vvriausy- 
be per 2 metus ir dabar dar 
teberemia ir tebešelpia badau
jančius.

Jų kultūrinė būklė
Dėl vargingos medžiaginės 

būklės nedaug tegalėjo pakil
ti ši kolonija ir kultūriniu at
žvilgiu. Tiek ji turi kultūrinių 

finansiniai išlai
ko Lietuvos vyriausybė. Jau 
dviejuose užmiesčiuose yra pa 
statytos Lietuvos valdžios lė
šomis 2 puikios mokyklos. Jš 
viso turima 4 pradžios moky
klas, kurių 8 mokytojai, t. y. 
4 liet. mokyt, ir 4 brazilų mo
kyt. yra Lietuvos vyriausybės, 
išlaikomi. Vaikų mokosi apie 
250, tuo tarpu mokyklinio am
žiaus vaikų yra apie 1000, ku
riems ir prisieina lankyti bra
zilų mokyklas. Leidžiamas y- 
ras ir vienas savaitraštis ‘Lie-, 
tuvis Brazilijoj’, kuris taip 
pat neapsieina be pašalpos. 
Be to, yra Sporto organizaci
ja “Lithuania” ir du chorai: 
Vilties ir Vilią Bellos, knriuo- 
(Ju šiais metais vasario 16 d. 
susijungę į vienų per radijo 
puikių studijų išgarsino lietu
vių vardų visoje Brazilijoje.

(Daugiau bus)

TEL, PROSPECT 7960—61

Atlas Fuel Company
Lietnviii Augliu Yarias

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingns anglis. .

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvjų pečių.

Pocabontas, beduminės. Pennsyi- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Saliara anglys.

Specialės kaino*, mokant cash.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49tb Street. Cbicago, Illinois

V. GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

Pilnutėlis pasirinkimas

MOORE 
- CROWN

ORBAN 
QUAKER 

ALGAZAR 
CALORIG

COMSTOCK 
MONOGRAM • 
OILOHEATER

ir kitų
, Kurių kainos čia yra 

senoviškai mažos
$35.00 vertės gražūs porce- 
linoti šildytuvai dėl apšil
dymo keturių kambarių. 
Kaina tik

$19.50
$20.00 vertės kiteben beat- 
ers čia tik

$12.75
Alyva kūrinami šildytuvai 

Po
$49,50

Pirkite dabar ir taupykite! ‘

PEOPIES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS 
2536 40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400 
4179—85 ARCHER AVĖ. 

Lafayette 3171 
Chicago, III.
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D K X U & I s šeštudienis, lupkr. 11 d., 1933

! pijus salė buvo pilnu žmonių, 
kurie džiaugėsi šituo puikiu 
parengimu. Bravo, moterys, pa 
rupija už tai bus jums dėkin
gu, nes ątliks gražaus pelno. 
Daugiau tokių vakarų!

IŠ ŠV. JURGIO PARAK, 
BBIOCEPORT

Šv. Jurgio bažnyčioje rytoj,
lupkr. 12 d., 3 vai. popiet J. 
E. vysk. Sbeil teiks Dirmu-

rbių reikalų svarstyti. Visi i peracijos, ji randasi Šv. Kry- 
malouėkitu užsimokėti pasili - j Žiulis ligoninėj, 
kusius mokesčius. Už nedaly-j Rėmėjos prašomos ligonę la- i 

, vavimų susirinkime bausmė nkyti ir už jos sveikatų pusi i

X Ateinantį sekmadienį mū 
H, salėje įvyks studentų vaka- v™Ss Kakramęnt, 
ras. Pradžioje bus atlikta gra
ži muzikalė programa, kurio-

pagal įstatus. melsti.
Juozapas Puišys, pirm. 
Kazys Jonikas, rust.

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO 
PARAP,, NORTH SIDE

PRAŠAU NESIJUOKTI

Pamačiau anų dien ungels- 
kam popeiv Kasiejaus balša- 
vikų delegato Litvinovo pik- 
čerį ir srošniai nusidyvijau. 
Atrodo, brač, tikras buržujus: 
gražiai pasipuošęs, veidas nuo 
riebumo išpurtęs, akurat, kaip

pinigų, jei lietuviški Ameri- Į •dalyvaus “lūsų įžymūs dai
lioj lųilšavikai apie Rasiejų ži-• n*ul*nbai, ° paskui seks pusi 
no daugiau negu iš nosies j linksminimas. šitų vukaių įei

Dirmavonės Sakramentų prij 
ims 440 vaikų ir mergaičių. į 
Iš tu — 2G5 vietinės mokyk- i

AUGANČIŲ VANDALŲ 
DARBAI

Spalių pabaigoj, t. v. llųllo-

burnų. i.
“Tautiška” “Sandara” sa

vo “tautiečiams” pranešė stro 
šniai vožnių navynų, kad ji 
“laimingai įžengė į dvidešim-

ketų širdingai paremti, nes
pclnas via skiriamas neturti
ngų moksleivių naudai.

X Jau ilgų laikų sunkiai 
serga Ona Pužauskienė. Dabar

los vaikų ir mergaičių, o 175,wet>n yuk du vaikėzai> iSdau.
' iš visųjų mokyklų ir surink-;ž6 Naus6dų dviejų (užpaka- 
tų nuo gatvių. Juos per kele- jJinin) nalne m>t ,2 ,angų. Nuo 
tų mėnesių mokino, priruošė,*toIių padarvta 8UYirž 10 tluL 
vietiniai kunigai ir seserys. |Vaikėzuį susekti _ iifldįnin- 

kaį yra. Jei skriauda nebus

ŽINIOS Iš ŠŠ. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN

Moterų, Sųjuagos 4 kuopa 
rengia Imnco palty įgijbuui 

: naujų indų parapijos svetai
nės virtuvėn sekmadienį, lap
kričio 12 d., parapijos svetai
nėj, 7:30 vakare. Kviečiam vi- 

1 sus atsilankyti. Komisija

X Lapkr. 13 d., 7:30 vai. 
vakaro, šš. Petro ir Pauliaus 
bažnyčioje prasidės jubilieji
nės Misijos. Baigsis lapkr. 19 
d. iškilmingąją procesija. Ali-

į LIETUVA

x • x , ,, . ; ji randasi Šv. Kryžiaus Ilgo-jtus sayo gyvavimo metus ir , . v. . „. 1 P’nsimiiių
koks AVallstryto magnatas, vi-į.abęoz*ėųsU parašu. o^.jninėje dr. S. Biežio priežiūro- inadįenį, gruodžio 3 d., 1 va-
sai ne toks, kaip milijonai to

... č, • i o i •bvo atlyginta, reiks pasimatyti su gijonierium bus kun. A. Pet visų Šventųjų dr-ja laikys, T i. Juvenile Court — ten jauni ,rauskas marijonas. Kviečiame nesmetmi susirinkimų sek-i , , . , ... . , „vandalai bus tinkamai nubau-
sti — o tėvai turės skriaudų1 ny£ję.

Namu savininkai

visus per Misijas lankyti baž-
uip milijonai to i merikog 'Lietuyių Tautin5 Sa.Je- Ponui Pužauskui n- jo du- landų popiet, parapijos svetai . 

paties Kasiejaus proletarų, ku- ,iHuyiu įautos yedgja krelėms reiškiame užuojautos lnėje (No ] kiu„bary). Kariai ‘ ~
rių nuo bado kaulai tik skiA
ra aptraukti. Ot, tau ir bal-
šavikiška lygybė! ^Šeimynėlės tarp,. - ĮSv. Kazimiero Akarl. Rėmėjų'

b.t.'Bostono i Cliieago) jus jau ant j X Nesenai dienraštis ‘įlraa | f ain x I l)r-jos 2 skyr. Po sunkios o-
svieto nebfit buvę, kaip ir tos gas’ paskelbė linksmų žinių,

Smagios Kelionės 
Žemos Kainos 

Reguliariški Išplaukimai

Lapkričio 9 d. 
Frederik VIII”

Bimbos, Andruliui ir

prie ateities”. 
Gudais! Jei

ir linkime ligonei greit pasvei prasoinį -būtinai atvykti į ši Sunkiai serga Zofija Balvo 
lietuviu tauta kti ir su»rLžti 1 »avo gražios !su.sįrįnkimų, nes yra daug sva- “enė, kuri yra amžinas narys GARSINKINTES

“DRAUGE"

Du linksmi kalėdiniai 
išplaukimai: 

“United States” Lapk. 25 
“Frederik VIII” Gruo. 9

aukščiausio graduso lietuviški 
balšavikai nuolat poriju, kad ____
Basiejų valdo darbininkai, i Bruklvno lietuviški balšavi-1. , .. . .. .. ,,
m . v A v. i, • x • i • e i • x • I jubiliejinis “Draugo” vajusluo tarpu, užuot važiavus pas kai turi dar viena tondų istei- , . , . . . ...1 , . . . . , Junkime geriausio pasisekimomūsų prezidentų kokiam gat-!gti —spvnai nupirkti Bimbos .. , ....
/. ‘ * .. . , i . . . x • u • Kad pa«:<?U^ejus> šitameMų šlavikui, landres melde-1 Įstaigai, nes renegatai Prūsei- 
riui, ar kokiam -kitam, atva-jka su Butkum iš tos įstaigos 
žiavo buržujus, kapitalistas, vagia Šolomsko laiškus, kaip 
Nu, ir kur čia toji darbinin-i pats šolomskas išporijo Bim-

“tautiškos” Sandaros. kad nuo ateinančio sekmadie
nio mūsų kolonijoje prasidės w| 00 OUR RAUT

kų valdžiai Dedu ant kelno bos popery.

CHICAGOJE

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

X Šiuo laiku smarkiai ren
giamasi prie metinės partip. 
vakarienės, kuri įvyks sekma
dienį, lapkričio 19 d. Šeimi
ninkės stengiasi savo užduo-• • e » I"tį geriausiai atlikti, kad pa- j 
vaišinus gerb. svečius. Mergai- ' 
tės organizuojasi gražiai pa- I 
tarnauti, o šaunia programa p.' 
K. Sabonis rūpinasi palinks
minti visus dalyvius.

X Dievo Apvaizdos moterų 
rėmėjų draugija daro didelę 
pažangų. Praėjusiame susirin
kime priimta 10 naujų narių, 
o be to dar yra daug kandi
dačių. ši draugija, kurios sva
rbiausias tikslas yra remti sa-

RCfCKFORDO LIETUVIŲ 
ŽINIOS

■ ■ J
(Tųsa iš 3 puslapio)

vaikinai ir vyrai in corpore 
eina prie Komunijos. Po Mi- j 
šių bendri pusryčiai ir susi-, 
linkimas mokyklos kambary* 
>•

X J /Upkričio 3 d., po Mal
dos Apaštalystės pamaldų tre
tininkės savo specialiame su
sirinkime. visos vienbalsiui nu
tarė įtaisyti baltų gražų arno
tų ir kopų.

X Spalių 39 <1. buvo atlai- 
J^fkvlos giedotos šv. Mišios J. ,

Šliuuterytės intencijai už jos' 
tėvelius Antanų/ ir Marijonų 
Šliauterius 20 metų sukakties 
jųjų vedybinio gyvenimo, rei- j 
škiant Dievui padėkų už gan 
tas malones-ir maldaujant nau 
jųjų. Gražus ir sėklinį duk
relės pavyzdys.

X Lapkričio 7 <1. imis pp. č«, 
imlius turėjau gerus pietus, 
nes L. Čepulis parapijos ba- 
zare laimėjo didelę žąsį, tai j 
gernšinlis nepamiršo pavaiši-į 
nti ir reporterį. R is.1'

vajuje ,
Į ir užtikrinus geras pasekmes. , 
ateinantį pirmadienį 7:39 vai. k

; vak. įvyks svarbus susirinki
mas šios parap. veikėjų. „ 

X Gerb. kun. S. Draugelis 
iš Pennsylvanijos šiomis die
nomis lankydamasis Čikagoje,, 
sustojo pas gerb. kun. I. Al-
baviičių. Svečias žada pasilik

to parapijos reikalus, jau gra' ti ir ateinailtį sekinadienį ša
ižiai užsirekomendavo parap. kyg pamokslus Dievo Apvaiz- 
jbazare. Dabar-gi praėjusį ket-Įdos bažnyčioje
ivirtadienį parodė tikrų surpri- 
zų. .Jų pastangomis įvyko di
delė bunco party su visokiais 
painarginimais. Didžiulė para-

ŠALTU ORO 
REIKMENYS

PARSIDUODA

MAŽIAUSIOMIS
KAINOMIS

MIESTE

Progrsss
FURNITURE CO.
KRAUTUVĖJE

LACHAVVICZ IR ŠONAI

Išplaukimų listą> kainas ir 
kitas informacijas galite gau 
ti pas agentų, arba

Scandinavian American 
Line

130 N. LaSalle St. Chicago.

GARSiNKINTES
“DRAUGE”

APLANKYKITE
Mūsų parduotuvę ir įsitikinkite mūsų prekių kokybę ir 
kainų ženiumu.

Esate visados laukiami,

J. KNABER (P. Knateraksfe)
GROCERY & MEAT MARKET

3348 S. Morgan Street
Phone: Boulevard 3162 Chicago, III.

CUNARD
žinoma

I
LIETUVĄ

PATARNAVIMAS • SMAGUMAS • GREITUMAS
(per Angliju ar Prancūziją)

Namo Į Lietuvą Kalėdoms
Prirengkite Savo Prisirašymų Dabur — Du 

Specialiai Išplaukimai Yra Priruošti ant 
Milžiniško Greito

S. S. “BERENGARIA”
Iš New Yorko.

Lapkr. 29.1933 Gruod.15,1333
Dėl Pilnų Informacijų Kreipkite® Į

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avė., - Chicago

Arba

CUNARD LINE

S. C. L. S. D. L. B. A. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrubų kainai atitinka depresijos laikų. Tolumas nedaro skirtus 

Moderniška Koplyčia Dykai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

4»■■»■■■■»»■»
;Reumatizinassaus£čle-
■ Neslka.nk)klte b&t«« »k*u»- 1
_ mala. Reumatizmu, Sausgėle. ■

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g 
® — raumenų sukimu: nes skau- 
g dėjimai naikina kūno ryvyb» ® 
_ tr dažnai ant patalo paguldo. ■ 

CArSICO COMFOUND mo- | 
R sus lengvai pradallna vlriml- 
B nėta ilgas; mums tlandla dau- " 
_ gybė Įmonių siunčia padėka- ■ 
" vone* paovalkg. Kaina &0c per
■ paštų ISo arba dvi ui tl.tl.
B Knyga: “ŠALTINIS 8TBI-

KATO8" augalais gydytis^ kal- 
•na lt «Mt«.

«
■

Puikias naujos mados $40.00 
vertės Šildomi l’ičiai tik po

$22.50
Alyva murinti šildomu pečiu 
įrengimai tik po

$24.50
$20.00 vertės tvirtūs 

ŠILDYTUVAI 
tik po

$12.50

$20.00 vertės Springsiniai 
MATKASAI 

po
. $9 95

$3.00 vertės Valiniui 
MAPKASAI 

po
$4.50

$0.50 Mujfiytų Vilnų dobel- 
tavi BLANK ETAI po

$3 45
$3.75 l’uikios, pilnos niieros 

KALI) ROS 
I>o

$1.98

3222-26 So. Hahted SL
Vedėjai: J. Kalčdinakaa 

J. Romanu

Duodtune gražus nulio pro
gramini Nedeliomis 1 Itų vai. 
ryte iš VV.O. E. S. stoties,

• 13G0 kilocycles.

o-■-

CHICAGO, ILL.
2314 West 23rd Place 
Telefonas Canal 2515—2516

CICERO, ILL.
1439 So. 49th Court

Telefonas Cicero 5927

Justin Kulis
125* 80. BAL8TED 8T. 

'it::; CkMaaa. UI

■
■

25
“DRAUGO” JUBREHN10 VAJAUS 
KflNTESTINJNKt t SKAIČIUS VIS 

DIDĖJA
Gerai įsisiūbavus vajaus kontestui, pakilo ūpas visų kon- 

testininkų, ir smarkiai varo pirmyn spaudos darbų. “Drau
gas”, vienintelis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, pra
rieda dvidešimts penktus metus tarnavimo Katalikų Lietuvių 
visuomenei. Šis darbas buvo neveltui. Kasdien didėjo ir augo 
“Draugo” skaitytojų skaičius.

“Draugas” turi nusistatęs tikslų, kad pasiekti kiekvienų 
katalikiškų šeimyna, kiekvienų lietuvį. Kati pasiekti šį nu
statytą tikslų, “Draugas” šaukiasi į talkų Katalikų Lietuvių 
visuomenę, ragindamas kiekvienų, kuris tik turi laiko, stoti 
į šį “Sidabrinio Jubiliejaus” vajų.

Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai gyva
vimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuomenei da*ng 
tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. Taigi šis Jubi
liejinis “Draugo” vajus bus didžiausias ir naudingiausias 
lietuvių visuomenei.

Kiekvienas į vajų stodamas prisideda prie Katalikų vei
kimo, platinimo spaudos darbo. Tauta be spaudos negali gy
vuoti. Tat, visi lietuviai, stokime darban!

DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMA YRA ŠIOS:
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 ............ T....................... $ 75.00
Už 1,000,000 balsų ............................... $ 25.00
Už 500,000 balsų...................................$ -10.00

Visimns kitiems kontestininkams bus duodama dovanos 
pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame Vajaus Kon- 
teste. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl in
formacijų adresu:

“DRAUGAS” POBIISHING COMPANY
2334 SO. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, Illinois

25

25

A Jt - •****■



šeštadienis, lapkr. lt d., 1933 *

C H I C A G O J E LIET. ENCIKLOPEDIJOS j dar nėra pasiuntę biografijų, ( 
parūpinti jas bei kitokių me
džiagų L. Enciklopedijai.

PRENUMERATORIAMS GARSINKITE “DRAUGER < LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE
MISIJŲ UŽBAIGA

Nepastoviam dolerio kursui 
sulai

kytas siuntinėjimas bei plati-j 
nimas .Liet. Enciklopedijos A- 
merikoje. Leidėjų nutarimu, 
šis darbas vėl atnaujinamas. 
Todėl, kviečiame gerbiamus 

neatidėlio-

lietuviui, bet ir svetinių tau-j 
i tų studentai. Programų išpil
dyti pakviestos žymiausios dai 
nininkės bei dainininkui: E. 

į Kakuuskienė, ,J. Griciūte, K.
Sabonis ir kiti. Dalyvauja Ta
rptautinių Studentų Muzikų

ii, :i prenumeratoriusTrupe, kuri atliks keletu juo-11

■ - — ' — -- esant tūlų laika buvo
J. Kriščiūnas,

Spaudos Fondo įgaliotinis, 
917 W. 34 Str.,

Cbicago, III.

POPULIARISKOS KALĖ 
DINĖfi EKSKURSIJOS

Sctuidinaviun - American li-
llytoj mūsų bažnyčioj misi-’inių dalykėlių. Dalyvauja taip Pant .uzsakyt.‘ 11 tomų,. kurio„jja praneša, kad ji jau yra 

jos baigsis 4 vai. popiet. Ka- pat pagarsėjęs šokių mokyto-141,kl a .gavusi daug klausimų ir reze-
dangį rytoj pripuola ir meti- jas Vytautas Belajus su savo 
nė mūsų bažnyčios šventė, tat trupe. Šokiams gries Čikagos 
misijų užbaiga bus su iškil- »Universiteto tarptautinių stu- 
minga procesija. Altoriai bus dentų benas. Kiekvienus 
gėlėmis išpuošti pagerbimui kviečiamas j sj saunų studen-1 pirmojo tomo kainos.

•IV- rvacijų dėl Kalėdinių ekskur-
Kaina Indiktą ta pati, nors1 sijų laivu “United States”, 

dolerio ve rtė žymiai nukritu-' kuris iš New Yorko išplauks

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAl'ayclte 8037

DR, A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedile) 

Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro 
Seredoiula Ir uedelioiuiB pagal 

sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 49th CT., CICERO. IU 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 16—9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sored. ir Subat. 3—9 vai

Ofiso: Tel. CALumet 403#
Bca.: Tel. UEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-1* Ir (-8 vai. vak.

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69 th SU
Valandos: 10—13 ryto menonis Tel. LAl’ayctle 5703

Ssredomla Ir Nodėllomla pagal sutarti Naktimis Tel. CANal 0402

Pitone GHOvelHU 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais Ir sekruad. susitarus

yra1 si, kas litais sudaro tik 'pusę' lapkričio 25 d., ir. “Frederik DR. J. W. KADZEWICK
Šv. Sakramento.

Misijas lanko daug žmonių 
ir tikimasi, kad misijų užbai
gime bus pilna mūsų eirtlvi ba
žnyčia. Ant galo bus suteikia 
Švento Tėvo palaiminimas.

tų koncertų. Gaudeamus Taip pat prašome tų, kurie

G R A B ORIAI:

Lietuvis Gydytojas Ir Chlruncas 
4859 SO. U’ESTEKN AVK 

Chicago, Ui.
1

UOUlevard 758#
lies. HEMlock 7681

Tcl. LAl-'aycttc 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.; 3—4 Ir 7—9 vai. vakaro

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0403

Office Phone
PKOspoct 1028

AČIŪ BAZARO RĖMĖJAMS

Ačiū širdingai visiems bu
za ro rėmėjams už dovana,s, pa 
sidaibavimų ir visokeriopų pa 
ramų bazaro pasisekimui. Y- 
patingai ačiū darbininkams, 
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų dr-jai, Moterų Sųjungos 
kuopai, komitetui ir mokyk
los vaikučiams už gražų pa
sidarbavimų.€

Laimė ir pirma dovana bu- 1 
zaro mergaičių konleste teko

Febronijui Klikūnaitei. Svei
kiname ir linkime mažytei pa
sisekimo gyvenime '■

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C., 
Klebonas

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN, PARAPIJOJ, 

MARQUETTE PARK
----- - —. A

Labdarių Sųjungos 23 kuo
pos susirinkimas įvyks lapkri
čio 12 d., parap. svetainėje, 3 
valandų popiet. Visi Labdary
bės nariai rėmėjai ir darbuo
tojai kviečiami atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų 
svarstyti, ypatingai turime ge
rai prisirengti prie Labdarių 
seimo, kuris įvyks lapkričio 19 
d., mūsų parap. svetainėje. 
Turėsime viską galutinai su
tvarkyti, kail seimų galėtume || 
kuogariausiai priruošti, nes į 

i visas darbus pavestus mūsų 
kuopai. Valdyba

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742M •

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ {STAIGA

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 už tą 
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 Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Vili”, kurs išplauks gruodžio 
9 d.

Nuo dažnaus per daugelį 
metų su lietuviais susiėjimo,
Scandinavian - American Li-
n i ja labai gerai žino, kad lie- DR. A. P. KAZLAUSKAS
tuviai linkę prie muzikos

Taigi tinkama, kad Linija ’ 
pasamdytų nepaprastai gabius j 

j muzikantus savo laivams, kad į
muzikos mylėtojui galėtų ge-1 Tei. ofiso uocievard &»i»—i4 
rėtis jų koncertais, o šokėjai j Ucx victor*

DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto ’.kl 8 vakaro

'jų moderniška šokių muzika.
Ši puiki laivo orkestrą pri

duos linksmumų kiekvienam 
žmogui, kiekvienam skoniui;

|'ji turi daug klasiškų kūrinių
11 savo programams.

Dėl platesnių įnformacyj^. ir j
rezervav

DR. A. J. RERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

Office Phone Res. 6107 S. Francisco 
Iprospect 2230 Phone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWICZ
rimui vietų, kreipkitės
. . . ... Į PHYSICIAN and SURGEON

p pas artinnausį vietinį agentų 5058 so. Ashland avė., cbicago 
arba tiekiai į Linijos ofisus. “KSiįV

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABOBIUS
Patarnauju laldotuvėae kuoptgianala. 
Reikale meldžiu atslftauktl, o ma 

darbu busite užganėdinti 
TeL CANal 2515 arba 2514

i 2314 W. 23rd PI., Chicago

SEZONO ATIDARYMO 
KONCERTAS

Lapkr. 19 d. (sekmadienį), 
buv. M. Meldažio salėje, West 
Side, Lietuvos Vyčių Cbicago 
Apskrities Dainos choras gra 
žiu koncertu atidaro savo 
J933-4 sezonų. Programoj bus 
naujos mūsų žymių kompozi
torių ir liaudies ♦luinos. Be 
choro, bus solo, duetų, kvar- u 
tetų.

Po programo bus šokiai-pn-f 
silinksminimas.

įsidėmėkite: programa pra
sidės G vai. vakaro. Šokiai —■

• « • • * * pasilinksminimus 8 vai.

Cicero

ANTANAS 
PETKUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
•

1. Simpatiškas, mandagus, pri- 
imnus, ir asmeniškas patarna
vimas.

2. Koplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl užganėdinto darbo, 
kreipkitės prie grali. Petkaus.
4. Teikia ' gerinusį patarnavi-
nnj, maloniai, ir už pigiausių 
kainų. 1

5. Patarnauja Cicero, Cliiea- 
goj, ir apielinkėje. *

A, PETKUS
4830 W. 15th St. Cicero, III.

CICERO 2109

| 1439 S. <9th Court, Cicero, HL
T4DL. CICERO 3927

Phone BOU levard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimu, 
visuomet jųžtnlngaa Ir 
nebrangus, ne. neturi
me Klaidų uilalkjrmul 
•kyrtų. •

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojaa 

Toriu automobilius Visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
8319 AUBUBN AVENUE

Chicago, UI.

J. F. BADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 325.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
•48 W. 18tb St. Tcl. CANal 4174

Chicago. 111.

ŠAUNUS STUDENTŲ 
KONCERTAS

Lapkričio 12 d. įvyksta Die 
vo Apvaizdos parapijos sve
tainėje didžiulis koncertas, ruo 
Siamas užsieniečių lietuvių stu 
dentų grupės. Dalyvaus nevien

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAI CHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintėlis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, 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) •

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street |
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartį

Of. Tcl. HEPublic 7690
lies. Tel. GHOvclllU 0014

•917 S. WASUTENAW AVK.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2423 W. ALVRŲCEilE ROAD 

3330 So. Leavitt SU Vai.; 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryva 
Nedėlioj susitarus

Res. and Offt'ce

CANAL 0704

DR. J. J. KŪWARSKAS9
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
* Sunday by Appointinent

DR. M. T. STRIKŪL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėlioniis pūgai sutarti

Ofiso telef. UOCIcvard 7820 

Nainy tcl. PllOspcct 1930

Tcl. BOI levard 7043

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar# 
SėredoJ pagal autartj

Tcl. GANal 6129

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt SU) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Yki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Phone CANal 4122

DR. S. BIEŽIS |
GYDYTOJA* !«• CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rcud
Valandos 1—3 ir 7—8 uak. 

Seredomiu ir Nedėliuuils pagal sutari
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
e*

Telefonas KEPubUc 7808

Tcl. CANal 0257
lies. PROHtKvt OOta

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 b'L TU HALSTED ST«iSa«
beaidcucija 6600 So. Arteaian r-.ie. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
6 Iki' 8:30 vakare

Tel. GltOvchiU 1595

DR.A.L.YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredotnis po pietų ir Nedėldieni^ 

tik susitarus
2422 W. MAHųUETITi: ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tcl. VIRginSa 0034

I.J.ZOLP
. bl

fiųGRABORIUB IR LAIDOTUVI

1646 WEST 46th STREET
Tcl. BOU levard 5203—8413

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai *
4830 WEST 15th STREET* *

CioeTo, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangu.
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 8877

Tcl. LAI'ayette 8572

J. Llulevlčius
Graborius 

l»
Balsam uoloje.

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplellu- 
k<je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laldotuv4xna pilna, patarnavimu, 
salima. 333.99 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. Mlth Aycl. CioeTo. Iii.

J.J. BAGDONAS
*

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

•g'

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Rea Phone 
£NGlcwood 6641

Office Phone 
TRIangle 0044

Oftao Tel. VICtory 6898
Rea. Tek DREzel 9141

DR. A. R. McCRADIE DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo offag po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 

SPECU AUSTAS
Džiovų. Moterų Ir Vyrų I.lgų 

TaL; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7—8:30 vai. vakar. 

Nedėllomla 10 Iki II
Telefonas MIDway 2880

Rusaa Gydytojas ir Chirurgą. _
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų u 

visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

^Kampas 3Iat Street 
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. v 
Nedėh'otnis Ir šventadieniai. 10— -lt

Offlc.; Rea:
PROspčct 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 "YVest 63rd Street
Vai.: t to 4 Ir 7 to 9 P. M.

Ketv. Ir Behniad. pagal Rutartl
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj 

Cbicago. III.
Phone: HEMlock 6700

DR. MAURIGE KAHN .
GYDYTOJAS Ir CH1RUHGAU

4631 SO. ASHLAND AVĖ, 
Tcl.'YARds 0994 

«e».: Tcl. PLAza 3200 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v. 
Nedėldleniuis nuo 10 Iki 12 dienų

Skaitykite ;r plati 
dienraštį “Draugę’ 
remkite vrsus tuos prc> 
(esionalus ir biznierius* 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MffKKO PFR 28 MOTT;g NKtltltUTk 

KAIP U2SISF.NfUU81OS Ir NEIŠGYDOMOS 408 YRA 
BpeclelIAUat gydo Ilga. pilvo, plaučių. Inkstų Ir puslča užnuodljlma krau
jo. odos. Ilgas, laltdaa, reumstlimą. galvos skausmus, skausmu, nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgs*. Jeigu kiti ne
galėjo jus IAg-dytl. ateikite čia Ir persitikrinkite kų jis jume galt pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir IAgyd6 tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdte nuo 14 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 5—3 valandai vakare. Nedėtomis nuo U ryto Ukl 1 vai 

4940 WKNT t.tk ST. kampas Keelor Are. TeL CRArrford BST*
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PAŽINKITE SIUOS ŽMONES RADIO
l’ušo Juozas Poška

PAŽINKITE ŠIUOS 
ŽMONES

3224 So. 'Halsted Streot, bus dienio radijo programos buvo i garsindamas savo lakūno ‘šve- no darbą. Tai yra visos tau- 
leidžiama graži radijo prog- labai interesingos. Makalų šei- ntę’ demagogiškai vartojo Da-įtos reikalas, tik jau ne socia

listų, kurie niekada nerėmė 
tautos reikalų ir ypač Dariaus 
-Girėno skridimo.

Nors socialistai neremia Da

1 mvnos gyvenimas darosi vis riaus-Girėno vardą ir kasdienI J . t • ...
l)ninuos 1 ’rogress vyru icvn* lubinu komplikuotas. Aluziknlo i kuliui Apie Ibiii&us**

rumu.

ryt dieną girdėsite per j
.Jis turėjo daug gražių min-Į ra^*j° ’ Kada ir kokiu laiku? 
ein ir planu. Bet tai ir viskas 'a,» j’HUg ‘ hint . Lygiaipi

| ką ji? turėjo prieš 21 metą. j 
(lupki*. 4' Praleisime mes lą visą laiko- girdėsite daug gružių lietuvi-

8 vai. rvto i? stoties

rtetas ir duetas, taip pat bus 
solo ir rinktinos muzikos bei 

WCFL ! naudingų pranoBimų. Rep. B

Pereito šeštad
d.) “Drauge” tilpo šioje vic- tarpj neminėję. Visi žino bo
toje Bridgeporto biznierių du- kia yra iškilimo kaina, 
lies apžvalga. Suprantama, tai šiandien P. Knab'er gali 
buvo tik dalis ir daug jų dar pasididžiuoti kaip vienas iš
liko nepaminėtų. Norėjome da Bridgeporto senesniųjų gyve- 
lį jų supažindinti šiame ‘Brau ntoju ir biznierių.

buvo papuošta gražiomis i G i r ė n o p a m i n k- 
A. S. Pociaus dainomis, ku- lą. Žmonės ne visai suprato 
tins vykusiai sudainavo šv. tą gudrybę it* daugelis važia-' paus-Girėno paminklo, lietu- 
,Jurgio parap. choro mergaičių

Praeitą antradienio vakarą duetas ir trio. \ adovavo pals
vo į to dienraščio garsinamą vių visuomenė nė kiek nenu- 
“ Lietuvių Aviacijos Dieną”, * sigą? — pati pastatys tiems

is
Šimkus.

Antra programa bus 1 vai. 
popiet iš tos pačios stoties.

; Vėl turėsite malonumo pusi- 
ge , bet dėl nenumatytų teeb-Į Groct.ry & M(.nt Market kla<us>'li Makalų šeimynos an- 
nikinių priežasčių negalime to' po adrepu 3:»48 s Morgan St. tilinK° gyvenimo, taipgi pirmą 
padaryti. Bet artimiausioje a- yra vienag pavyzdingiausių
teityje tęsime Bridgeporto bt-, į()-|e apylinkėje, 
znierių apžvalgas. Ateinančio! p Knaber’ yra susipratę?
fiestad. lapkr. 18 d. Drauge lietuvis ir tokioje dvasioje au- 
supažindinsime jus su Dievo ginft du sūnus>
Apvaizdos parap. biznieriais. į (Neužmirškite ateinančio še- 
Nepraleiskite to Nr. Žemiau' g(ad “Draugo”)Nepralei 
talpiname vieną apžvalgą ktt- j 
ri per klaidą nepateko perei 
to šešt. “Drauge”. PRANEŠIMAI

P. KNABER

škų amų n muzi os, o t sfotis VPj perdavė gra-1 Uoeius. ('la kalbti aPie pirmos , manydami, kad tuo būdu pri-į didvyriams paminklą. Dabar
sveikatos šutu s a u s '*,i»^ jr jvįoniį^ lietuvišką pro- 'vai. programą iš \VCFL, 970'sidės prie statomojo Chicago-1 visiems bus aišku, ko socialis- 

granm. šį syki dainavo G. fti-Įk- stoties. Gi 8 vai. ryto pro-lje paminklo. Bet per vėlai tą tai siekia ir kaip jie Darių ir
diškifltė-Giedraitienė ir M. .gramu iš tos pačios stoties bu-‘Į suprato. Mums rodos, kad so- Girėną pagerbia. Bet ar toli

kartą dainuos niergaičių-stu- 
denčių kvartetas ir Bttdriko 
akordionistas palinksmins vi
sus su akordiono muzika, šias 
programas jau penkti metai 
be sustojimo leidžia Jos. F 
Bttdriko radijo ir
krautuvė, 3417 S. Halsted st.,! 
kuri dabar apvaikšoioja savo 
sėkmingo biznio 21 metų su
kaktuves ir visiems atsilankiu

Archer Heights. — Marijo- įsiems duoda puikias dovanas,

Malonis, pastaroji ir duetu vo, kaip ir paprastai, švelni, 
i dainavo su V. čivinsku. Taip Kintus, papuoštas aukštos rū
gi dvigubas kvartetas it* du(-,s*ps reprodukcijomis, 
tas. vadovaujami N. Kulio. A- Į
pi, svoikatfl kalbėjo Dovi- į SKAITYTOJU BALSAI

(donts, be to, buvo rinktinės į *■
'muzikos, įdomių pranešimų a-i
pie visuomenės parengimus,!
prekybos reikalus ir 1.1., kas'

„y.-. x . kp.kyipHfl,,, vra naudinga ži-i 
rakandu ..noti.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ DA 
RIAUS-GIRĖNO VARDO

cialistų laikraštis neturi tel- socialistai važiuos, su savo ne
sės taip begėdiškai išnaudoti švariais darbais.

Pasipiktinęs

--------- Inu Kolegijos Rėmėjų 41 * sky-
Prieš keletą dešimtų metų riaus mėnesinis susirinkimas į-

lietnviai skaitlingai apleido vyks sekmadieni, lapkr. 12 d.,1 
savo tėvynę ir vyko tolimojon Lubertų namuose, o537 So. No- 
Anterikon ieškoti geresnių gv- n^,ea avė. Y isi nariai praso- 
venimo progų. Tarp daugybės.111* ftlKti ir atsivesti naujų, 
keleiviu buvo ir P. Knaber. Valdyba

ypatingai naudingas pasiskai 
tymui knygas ir paveikslus. S.

i-----------

Jau penkti metai kai šios 
programos nuolat duodamos 
pastangomis Peoples Furnitu- 
re Co. krautuvių, 2536-40 YV. 
63rd Street ir 4179-85 Archer 
Avenue. Tai didžiausios ir se
niausios lietuvių kooperatvvės 
krautuvės Amerikoje, laikan-Rytoj lapkričio 12 d., 11 va- , ., , . .v . .. ,('ios visokių prekių, koktu tiklandą ryto ts stoties WGES. ... 11 . . ..

1360 kilocykles, lėšomis Pro-
gress Furniture Co. krautuvės,

reikia namams aprūpinti. 

Bttdriko krautuvės sekma-

Cliicagos socialistų dienraš
tis ėmė baisiai smarkauti. Su
galvojo gerą progą pasipini-, 
gauti ir pareklamuoti sociali-) 
stų vadų darbą: sumanė mūsų i 
tautos didvyrių Dariaus ir Gi 
rėno darbą “užbaigti” it* pa
tys pasirinko kokį ten neži
nomą lakūną. Bet blogiausia 
tas, kad tas dienraštis apgau
dinėja visuomenę, kuri liūdi 
žuvusiu mūsų lakūnų ir bra-

brangų.jį visiems lietuviam?
Dalinus ir Girėno vardą. Jei 

įrengia antrą skridimą per At- ~ Kauno teigiamas Pan- 
lantiką, tegu sau rengiu, liet Ea™P°* sąjungos skyrius, 

‘neturi apgaudinėti visuomenę Jau ruošiami jatatyruai it įteik 
ir savo skymui vartoti didvv-Į^ apskrities viršininkui.
rių vardą. Nei patys lakūnai, | ~~ _ nnDnCII
nei lietuvių tauta neįgaliojo j JGuN Di UUnUtN
socialistų baigti Dariaus-Girė-j ADVOKATAS

EXTRAf
Pirmieji kalbami lietuvių 
kalba judomi paveikslai

Didvyriu Dariaus ir Girėno 
išskridimas ir iškilmingos lai
dotuvės Lietuvoje, bus rodoma 
pirmuose kalbamuose paveik
sluose.

1105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 78.0 

Valandos • rvte Iki 6 ooplct
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredoa fr Pėtnyčloc
vakarais ( Iki 9 

Telefonas OANal 8122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketverge Ir Subatoa 
Vakari Ir 7 Iki 9 

Telefonas KEPub le 9800

Phone YARds 2790

JohnP.Ewald
L O ANS 

and
INSURANCE

• i
Keistuto Loan and 

Building Ass’n. No. 1 
Lithuanian Building 

Loan & Home. Ass’n

840 W. 33rd St. Chicago, III.

NEPAPRASTA VAKARIENE
—RENGIA—

DR TA ŠV. ANTANO IŠ PADVOS
Seknr, Lapkr. - Nov. 12, 1933

šv. Antano Farap. Svet.. 49th Ct. ir 15th St. 
CICERO. ILLINOIS

Vyrai gamins valgius, tai žinokite kad bus ganius. B? 
to, bus ir graži programa.

Pradžia G vai. vakare. Įžanga 75c ypatai

ISKIM’NSAS TEATRAS IR BALIUS
Bus sulošta

“Sodne ir Paieškojimo Biuras”
— Rengia —

D. L, K, VYTAUTO DR-JA 
Sekm., Lapkr. - Nov. 12, 1933

Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Maloniai visus kviečiame atsilankyti į mūsų pramogą, o 
užtikriname, kad būsite patenkinti.

Rengimo Komisija

A. F. CZESNA’S BATHS
TCRKIAKOR, RI KI8KOH sn.FERrTfftS VAITOS IR EI.EKTROfl 

TREATMBRTAI 
MredlTkl m.nkAllnlm.1 Ir plektro.

Treatmentat rlMklų llrt), reum.tl.mo, nervų .tltaleymo, Haičio
Ir taip toliau, .u elektrtntala prletaleala Violetiniai Saulče Spin
dulių treatrr.ental.

Mineralinė., bu 1 f erinės vanos duoda dldttausli kraujo cirkulia
cijų. kuomi Kalima iHalrelbėtl nuo visokių lirų.

Kambariai dėl perrulėjlmo.
Moterų akyrlua atdaras Gtarntnkal. nuo I Iki 11 vai. naktie..

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Ronlrvard 4882

Pas Budrika Kainos Nepakeltos
Nors dolerio vertė užsieniuose yra vos 62 centai, kas reiškia kad prekių kainos kils. 
BUDRIKO KRAUTUVĖ yra prisipirkus daugybę prekių, kurias parduoda dar 
SENOMIS KAINOMIS. * '

Taip pat C. Lukšis turi nu- 
ngina jų pasiaukavimą. Be-į filmavęs daug Amerikos Lie- 
_____ _ ____________ ‘ (tuvių kolonijų.

j Lietuvių Dienos Pasaulinėje 
Parodoje paveiksluose pama- 
tvsite ir išgirsite pirmą kartą 
lietuvių kalbą, patys save ir 

'kitus savo pažįstamus, kalba-
, nulosi* paveiksluose.

Rodvs C. G. Lukšis,

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus ir pri
statau anglis už pigiausias k-’in..: 
niaek Batui 87.50: Haeklng $8.09, 
Mll'ers Creek $8.75.

Pašauk11 LAI-'avctte 898C.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Deimantiniai žiedai yra brangi 
dovana kiekvienam.

Vertės $25.00 už
Vertės $50.00 už 
Vertės $100.00 už

$12.50 
$25.00 
$50.00 *

Padedant $1.00 rankpinigių, daiktus 
palaikome iki Kai ė d ų.

BUDRIK JEWELRY 
STORE

3343 So. Halsted St.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, UI.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

1 Lapk. (Nov.) 13 ir 14 d., 1933 
Šr. J ii ra io narau. svetainėje, 

32nd St., ir Aubnrn Avė., 
Chicago, 111.

Lapk. (Nov.) 15 ir 16 <1., 1933 
Aušros Vartų parai), svet., 

23*23 W.‘ 23rd PI., 
Chicago. 111.

Lapk. (Nov.) 18 ir 19 d., 1933 
Visų šventu parap. svet., 
1080ti So. \Vabash Avė., 

Roselande
Pradžia 7:30 vai. vak.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederins dėl vyrų, mo
terų, merginų ii* vaikų.

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W. 33rd St., Chicago, III. 
Prie. Normai St.

Pilone Victorv 3486

Į PARDAVIMUI grosernė ir 
1 į delieatessen. Geras atakas. Pa
rduosiu pigiai už casli.

|Į 2109 SO. HALSTED ST.

Vargonininkas ieško vietos. 
Vargonininkavęs Amerikoj su- 
virš,20 metų. Turiu liūdymus 

)nuo gerb. klebonų. Apsiimu ir 
zakristijono darbą atlikti.

J. ŠOKELIS 
1199 Auburn Str., 

Bridgewater, Mass.
8

PARDAVIMUI krautuvė. 
Gerai išdirbta? grosernės biz
nis. laibai pigini. ,

Atsišaukite:

4554 SO. R0CKWELL ST.

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEIj. REPl’BMC 8402

Nupigintos krinns ant vienas 
savaitės

Pocahontas M. Run 8.75 a ton 
Black Uand (luinp) 9.25 " 
Kentucky Eųmp tik 7.00 *•

RĖPI BMC 8402

“THOR” 1934 SKALBYKLA

$59.00
Mogliš (prosvmo mašina)

$49.00
Abiejų mašinų vertė $ 108.00

DYKAI prosynio lenta, muilas ir 
pintine “clothes basket.”

Radio su daug patogumų kurios gerai 
pagauna tolima? stoti?, 1934

10 tūbų tiktai už $39.00
11 tubu už .. $69.00
11 tūbų Columbia $79.00 
Midget radio? po . $9.50

“UOOVRR” dulkių valytoja? Model 
l05 parsiduoda nupiginta kaina,
tiktai . ... $19.95

GERIAUSIA DOVANA 
ŠEIMININKAMS!

Galima pirkti mokant tik po 
$1.00 savaitėje

TELEFONAI. 
BOUlevard 
4705 ir 8167 ! IIIM

S. Halsted St. 801

PEOPLES COAL GO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą voga.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. U1ĮI0N AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517
AVest Pullman, 111.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iŠ
peoples Coal Co.

I, 9. or 4 tnns 
S tons or ninre

Pochy M. R.............. $7.75 87.25
Kent.* M. R.............. $5.75 85.45
Lnmp ..................... $8.75 88.25
Black Barni
Ege.............. ............$8.50 $8.00
Tainip ...................... 18.75 $8 25

INSURANCE
NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LietuviSkut

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O KK T B RA

PRTSIRA8YKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKIsntOFMO PAMATUOTAI BIZNI?

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAFayette 1083




