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Telefonas: Canal 7790

Milijonai darbininkų kviečiami i darbą
ISPANIJOJ RINKIMUOSE LAIMĖJO
KONSERVATORIAI

CH1CAGOJE
PLĖŠIKAMS NEPASISEKE

TIKĖJIMO PLATINIMO DRAUGIJOS
SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJ

Pereitą šešt. vak. nežinomi
vagys išlaužę duris jsibriovė ATVYKO IR (JO EKSC. APAŠTA
ITALIJA RYŽTASI APLEISTI
j Aug. Salduko, Real Esta-te
LIŠKAS DELEGATAS
T. SĄJUNGĄ
ofisą, 4038 Archer avė. Bau
dė atMaryti seifą, bet nepasi Šiandien Chicagoj prasidp-1 vyskupas A. G. Cicognani. Be
Prancūzija nemano duoti
sekė. Seifas gerokai aplaužy da Katalikų Tikėjimo Platini-j to, tarp žymiųjų delegatų bus
mo draugijos 28-asis metinis ' apaštalinis vikaras Alaskai,
tas.
palengvinimų Vokietijai
suvažiavimas, į kurį nuvyksta Jo Eksc. vyskupas J. CriMILIJONAMS BEDARBIŲ | ISPANIJOS RINKIMUOSE
SANITARINIO DISTRIKTO kelios dešimtys krašto arkivvs , mont, ir du vyskupai iš Porto
kupų ir vyskupų. Pirmoji se Rico.
DARBAS
LAIMĖJO KONSERVA
DARBAI
AVisconsiao
valstybės
organizatorių
ūkininkų
viršininkai
sija
jvyks šios
drau
TORIAI
Per pereitus dvyliką mėne
A. Gilbertą ir W. M. Singler tariasi apie ūkininkų streiko
gijos
būstinėje
—
London
AVASHJNiGTON, lapkr. 21.
Chicagos
sanitarinis
distrikvvkdvmą.
sių misijų reikalams surinkta
MADRIDAS, lapkr. 20. —
— Vakar visam krašte šimtai
tas šią savaitę pradės vykdyti Guaranty namuose. Po šios se
$1,010,689. Suvažiavime bus
tūkstančių bedarbių pakviesta Nenuostabu, kad vakar per
PREZIDENTAS IGNO
ARABAMS ĮSAKYTA
kelis darbo projektus. Apie sijos jvyks pietūs Drake vieš
pranešta, kaip šis fondas pasį civilinius darbus, kurie parū rinkimus Ispanijos parlamenRUOJA PREKYBOS
darbininkų buty.
SUKILTI PRIEŠ ŽYDUS pora tūkstančių
Jo Emin. Kardinolas Mun- jkirstytas nannj misijoms. Per
pinta krašto vyriausybės lėšo •tan socialistai su savo drau RŪMŲ REIKALAVIMĄ
per žiemą turės darlią.
gais kairiaisiais visam krašte
mis.
i
delein yra Katalikų Tikėjijno 27 šios draugijos veikimo me
JEtlUZALR, lapkr. 20. —
WASHINGTON, lapkr. 20.
Platinimo draugijos kancleris, tus įvairiose krašto dalyse,
Pranešta, kad apie
gruo nepaprastai šėlo, keletą žmoDIDELIS DALYKAS
J.
Valstybių prekybos rū- Arabų vadai 'paskelbė Palestidžio mėn. 15 d. apie 4,000,090 nių nužudė ir daug sužeidė,
tad kardinolas suvažiavimui ir kur gyvena nedaug išsisklai
mai
prieš
porų
dienų
padarė
nos
arabams
pasirengti
kovon
Į
bus iri Juose pyktis pasireiškė, kada
bedarbių, tarp kurių
džiusių katalikų, pastatyta
rezoliuciją. Reiškė pageidavi-j prjP$ žydns. Jgakyta, kad šau- j Cooko apskrities kornisijonie pirmininkaus.
jie
pamatė,
kad
rinkimus
laimoterų, gaus darbų. šie bedar
T Suvažiaviman atvyko ir a- apie 4,000 koplyčių ir pinigišmą, kad prez. Rooseveltas pa šio 17 d., 1934 m., visi Palesti rių prezidentas \Yhcalan giria
biai tuo būdu bus pašalinti iš Į mės konservatoriai — katali•<
! si, kad jam vadovaujant per paštališkas delegatas J. Vals kai paremti kunigai misijoliautų daręs moksliškus bandy
! kai ir ,ju šalininkai.
viešojo šelpimo sąrašų.
nos arabai dalyvautą
ilalyA
demons- du metu apskrities išlaidos su tybėms, Jo Ekscelencija arki- nieriai.
mus su dolerio infliacija ir
O gruo- mažintos iki 14 milijonų dol.
lės, z
Šis civilinis darlia.s tęsis ke Taip ir įvyko. Tikros rinki krašto valiutai grąžintų aukso tracijose prieš,iydns.
11 MYLIŲ DAUSOSE
PRANCŪZIJA PRIEŠINAS
džio 9 d. tu>ri įvykti detnonstra
letą mėnesių, tai yra, kone per nių duomenys dar nežinomos, pagrindą.
NUSILEISTI VOKIETIJAI
žiemą. Tam tikslui vyriausy tik žinoma, kad kairieji ele- Iš VVarm Springs praneša, cijos prieš britus. Tuo būdu
RASTAS NUŽUDYTAS
AKRON, O., lapkr. SO.
bė išleis apie 400 milijonų dol. ! nientai pralaimėjo Kairiųjų kad prezidentas nusprendė.' bus pagerbti britą
policijos
ŽENEjVA, lapkr.
Va- Šiandien rytą su balionu į dau
Netoli namų, 2317 Marshall
vyriausylė dabar stovi kai ant, prekybos rūmų , reikalavimą nužudyti arabai.
karvkščiam didžiųjįj valstybių sas (stratosferą) iškilo Įeit.
avė., rastas automobilis ir ja
Cooko apskrity vakar daug vištos kojos. O kairieji šankia, i ignoruoti. Dolerio infliacija ir
diplomatų susirinkime tartasi kom. Settle su majoru Pordme nužudytas, ar nusižudęs
bedarbių jau gavo civilinius kad kai kuriose krašto dalyse Į toliau bus vykdoma, kad tuo BOLŠEVIKAI AUKŠTINA
apie nusiginklavimo konferen- • ney. Popiety pasiekė apie 11
darbus — prie kelių, miške 'esą reikalinga pravesti nau- j būdu padidinti daiktams kai
P. Kubovič, 39 m. nmž. šalia
ROOSEVELTĄ
cijos atgaivinimą.
'mylių aukštumos ir po to prajo buvo revolveris.
liuose, parkuose, ir kt. Visoj į jus rinkimus.
nas.
Anglijos atstovas pasiūlo. J*j°
šiandien vakar,
Illinois valstybėj vakar apie
Nieko nepešę dolerio klau
MASKVA, lapkr. 21. —
kad pa,išryti nusileidimų Vo-|nusi,eis r>',"ow’ kaiP ’!*>
60,<XX) darbininkų pašaukta į GAL ITALIJA IŠEIS IŠ T. simu,; prekybos rūmai tad su Kaip vyriausieji
komisarai, SUSIRENKA LEGILATŪRA
kietijai ir ją atgal pakviesti ma, I)elaware, ar New Jersey
darbą.
(
SĄJUNGOS
sirikiavo kovoti prieš NRA, taip visi bolševikų laikraščiai
valstybėse.
Rytoj Springfielde susiren konferencijom
Šiandien šaukiama daugiau
kad tuo būdu ištrenkti vyriau aukština J. Valstybes ir pre
bedarbių. Tik visam
Cooko
ROMA, lapkr. 20. — Gruo sybei iš rankų krašto pramo zidentą Rooseveltą. Komisarai ka legislatūra nepapraston se
Prancūzijos atstovas
tam
Pinigų vertė —
apskrity j porų savaičių gaus džio 5 dienon premjeras Mu- nės ir visų įmonių kontrolę.
per radiją pažymi, kad nuo sijon svarstyti svaigiųjų gė griežtai pasipriešino. Jis pa
mainyta
darbą apie 80,<KX> liedarbių.
ssolini | sušaukia poaedin vy- Žodžiu, krašto kapitalistai šiol sovietų Rusija draugin- rimų tvarkos pardavimo klau reiškė, kad? Prancūzija stovi
už seniau paskelbtą planą. O
Paprastiems darbininkams Į ’ ’ans’,HQ fašistų partijos tarj pakilo kovoti prieš prez. Roo- giausiai sugyvens su J. Valstv simą.
tas planas yra nusiginklavimo NEW YORK, lapkr. 21. —
už darbo valandą nustatyta i ^9- ’^os laikraščiai pareis- sevelto vyriausybę.
bėmis. Sovietų pildomojo komi
klausimą paduoti išbandymui J. V. doleris kol kas laikosi
teto pre<z. Kalininas per radi
mažiausia 50 centų. Amatui n- kia, kad bus tariamasi apie TKELETAS ASMENŲ
i per aštuonerius
metus. Tuo pusiausvyros, taip kad dėl jo
kams ir specialistams — dau talijos išstojimą iš T. Sąjun BOLŠEVIKAI PARINKO . ją Rusijos vardu sveikino .L
• SUŽEISTA
svaras nelaikotarpiu visos didžiosios įlaikT'Tnosi nf‘
AMBASADORIŲ
giau, iki $1.20 per valandą. gos.
Valstybių gyventojus. '
valstybės labai mažai nusigin ^aro Pažangos.
Ofisą bedarbiai gaus sau ati
\VASHINGTON, lapkr’ 20.
Lake
ir
Halsted
gat.
skers

KUBOJE PARENGTA
Vakar pinigų vertė bu*o:
tinkamus darbus.
SARRAUTO KABINETUI gatvyje susikūlė du gatvėka- įkluoja, o Vokietija kaip buvus
— Valstybės departamentui
KARIUOMENĖ
j
beginkle
paliekama.
Dėl
šio
yAnglų
svaras
$5.32
PAVOJUS
praneštai, kad sovietų Rusijos
riai. Keletas asmenų sužeista.
į
patingo
plano
Vokietija
išėjo
;
Kanados
doleris
1.03
BALANSUOS VALSTYBES
HAVANA ,lapkr. 21. — Kn ambasadorium J. Valstybėms
[iš
T.
Sąjungos
ir
nusiginklaviĮ
Prancūzų
frankas
.06
PARYŽIUS, lapkr. 21. —
bos vyriausybė laukia naujo paskirtas Aleksandr AntonoSĄMATĄ
PAŠAUTAS MIRĖ
mo konferencijos.
Italų liras
.08
kažkokio saloje sukilimo, gal vio Trojanovski, buvęs diplo Kalbama, kad naujo Prancū
Belgų belgas
.23
AVASHINGTON, lapkr. 21. lakūnų puolimo. Parengta ka matiškas sovietų atstovas Ja zijos premjero Sarrauto niiMirė aną dieną plėšikų gro
.39
nisterių kabinetas vos laikosi. bėjų pašautas S. L. Blount, 57 KATALIKAI PRIEŠ HITLE Vokiečių markė
— Patirta, kad prez. Roose- riuomenė ginti vyriausybę.
ponijoj.
Šveicarų frankas
.32
RININKUS LIUTERIONUS
Numatomas šiandien jo griuvi m. amž., 1740 W. 104 place.
veltas dirbta už
ateinančių
MEKSIKOJ CALLES IR dentus pasiųsta policija. Kilo mas. To priežastis, tai valsty
metų valstybės sąmatos sulmBERLYNAS, lapkr. 20. — YVASHJNGTON, lapkr. 21.
lansavimą. Kad tai atsiekti, VĖL KIMBA PRIE KATA riaušės. Daug sužeista, daug a- bės lialansavimo klausimas.
GAVO 99 METUS KALĖTI j jųuo vokiečių liuterionų hažny — Reconstruction
Einance
reštuota.
LIKŲ
bus nustatytas papigintam do
cios atskilo kai kurie liuterio- Corporation vakar naujo auk
Ir štai tas Calles, kuris yra AREŠTUOTA 10 AMERI
leriui pastovus aukso pagrin
Policmono žudikai T. Mar- nai dvasiškiai, pasivadinę na so vienai uncijai nustatė $33.MEX1CO (UTY, lapkr. 20.- finansų sekretorium, už studen
KIEČIŲ GROJIKŲ
das.
cinkevič ir J. Mnjzek už polic- ciais (hitlerininkais),
kurie 66.
Buvęs prezidentas Calles Mek- tų demonstracijas kaltina ka
mono
nužudymą
teismo
nubau
atmeta Šventąjį Seno Įstaty
sikoj užima tokią pat poziciją, talikus ir kunigus. Kaip jis, i TOKIJO, lapkr. 21. — Ja
APIPLĖŠĖ BANKĄ
sti po 99 metus kalėti.
mo Raštą ir nepalankiauja pa YVASHJNGTON, lapkr. 21.
kaip kad Stalinas Rusijoj, ar- taip toX valstybės gubernato ponų policija areštavo 10 ame
— Iki vakar krašto vyriausy
čiam kryžiui.
(griežikų),
RACINE, Wis., lapkr. 21.— ba Pilsudskis Lenkijoj. Ir vie- rius Allende grasina, kad jie rikiečių grojikų
YVELLES GRĮŠ ATGAL
Liuterionų bažnyčia prieš bė yta pirkusi aukso už $7,500kurie susivaldė su savo darb
Vnkar G plėšikai apiplėšė A-'nas ir kitas nėra prezidentais, prispausiu katalikus. .
KUBON
atsimetėlius kovoja. Prieš juos 000. Daugiausia pirkta savo
atsakin Šio miesto arkivyskupas P. daviu japonu vienoj šokių sa
merican Trades and Savings nrba kokiais kitais
kovoja ir vokiečiai katalikai. krašto auksas ir už $2,000,000
banką. Du asmenis
pašovė. gais valdininkais, tačiau valdo Diaz griežtai nuginčija Calle- lėj. Įsikišo J. V. konsulas ir
YVARM SPRINGS, Oa., lap
iš Filipinų.
Pagrobė banko prezidentą ir: vaistytos. Jie eina pačių pre so kaltinimus. Jo Ekscelenci areštuotieji paleisti.
kričia 20. — Prez. Rooseveltas
VARŠUVA, lapkr. 20. —
ja pareiškia, kad su tomis stuknygvedę. Ties AVaukesha abu zidentų pareigas
keletą valandų tarėsi su atvy Vietos žydai sukėlė demonstra PLATINKITE “DRAUGĄ •t
Guadalajara mieste, Jalisco plentų demonstracijomis nieko ŽUVO 14 ANGLIAKASIŲ
paleido..
kusiu čia Welles, J. V. amba rijas prieš Anglijos ambasadą
valstybėje, studentai
sukėlė bendra neturi kunigai. Calles
sadorium Kubai, apie Kubos
ir su plytomis išdaužė langus. ORO STOVIS
CHBSTERFIELD, Anglija,
IX)S ANGELES, Cal., lap- demonstracijas prieš nepaken- tad ieško vien priekabių. Per
saloje stovį.
Tuo būdu žydai protestuo
kričio 20. — Prieš išplauksiant čiarnas sąlygas universitete, ilgai jam nebūvą progos kata lapkr. 20. — Netoli čia anglių
Prezidentas Rooseveltas nu ja prieš anglus, kurie leidžia CHIOAOO IR APYLINKĖS
sprogimas.
iš čia laive “Clam” 32 kinai o tas langas sąlygas palaiko likus spausti ir kalėjimuose kasykloje ištiko
juos kankinti. Progą duoda Žuvo 14 angliakasių. 17-ai pa sprendė, kad ambasadorius Palestinos arabams veikti — Šiandien numatomas leng
įguloft'sukėlė maištus. Visi at-į vaistyta"* autoritetai,
vas lietus; kiek šalčiau.
1 prieš Žydus.
Welles turi grįžti atgal.
vyko pabėgti.
sidūrė kalėjimam .
Prieš demonstruojančius stu studentų demonstracijos.
2}\
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Antradienis, lapkr. 21, 193.'

D R A UGA S

suomenės gerovei užtikrins mūsų tautai ajam nepraiuušit, o aš galiu kai drūčiai prisirišę prie savo
teitį.
užtikrinti, kad tokiam reikale, tėvų tikėjimo ir Bažnyčios ne
1M)d* kasdien, ftakyru* Mkiuadlanlo*
Kun. Jonas Navickas gimė 1895 m., sau
kaip tamstos, neatsisakys nei sidavė protestonams nuo jos
PRENUMERATOS KAINA: -Metama — ».M. Pusio 2 d., Virbalyje. Jis Kybartų valsčiaus
vienus lietuvis gydytojas su atitraukti. Šiek-tiek ‘pelnyta’
■M metų — 13.60; Trims mėnesiams — >2.00; Vienam
Rašo
Dr.
A.
0.
Rakauskas,
gydytojas
ir
chirurgas,
■tAnealui — 76c. Europoje — Metams >7.00; Pusei ma
vaito sūnus. Pradžios mokslus ėjo Virbalio
teikti labdaringų patarnavimų. tik tarpe iš ateivių gimusio
tu — >€••. Kopija .••c.
1
.
‘ Chicago, 111.
jaunimo, bet ir iš jo protesmiesto mokykloje, gimnazijos — Vilkaviš
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų- kyje. Mokėsi du metu Seinų dvasinėje semi
tonui nieko nelaimėjo, nes
KIETI VIDURIAI
Netvarka su valgiu taip pat
jei neprašoma tat padaryti Ir neprtalunčlama tam
IMMIUA PBBto SBOMAUs
nors dalis jaunimo tapo su
narijoje. Apsirgęs gerklės liga, gydėsi Kara
-______
Įdaro daug įtekmės į vidurių
Uedaktortus priima —• nuo
Iki 11: M vaL
klaidinta, nuo savo tėvų Ba
liaučiuje ir Varšuvoje pas savo dėdę dr. Bal Iš visų mažesnės rūšies ne-j užkietėjimų. Valgymas kada
Skelbimų kainos prtsnmūjamoe
žnyčios nutolinta, net ir šeitrų Vabalų, Varšuvos universiteto docentų.
Skalbimai sekančiai dienai priimami
sinagavimų, vidurių užkietėji-'tik papuola, vietoj paskirtam
Pagijęs, į Seinus negrįžo, bet, kviečia mus yra labiausiai prasiplati- laike, nereguliari maisto kieį vaL po piet
Išganytojas pasakė: “Sau l,n>'ni*kai su kitatikiais siisimas kun. Bukavecko, artimo Virbalio klebo
tačiau nė vieniu ....
tų jau
nęs. Tokia vidurių pudėtis ne (kybė, o taipgi neatsakymas gokitės neteisingų pranašų ,, . maišė,...................
no kūn. Jono Saurusaičio draugo, kuris tais vien vargina žmogų, bet dau- laiku į gamtos pakvietimų iš- Kitoj vietoj vėl pasakė: “Sau- niloJ*’l °f,eial,ai ,savu tikėjimo
“DRAUGAS”
metais viešfjo Virbalyje, 1913 metais rude-i |y atsitikjjl|li yra priežatsti-Į tuštinti vidurius, duoda pro gokitės vilkų, prisidengusių a- j neišsižadėjo, ir i protestonų
LITHUANIAN DAILY PBIEND
nyje atvyko į Ameriką ir įstoja į New Yor- lui kitų staigaus ar kroniško i gos vidurių kietėjimui įsigabažnyčių globų neperėjo. Taip
*
Publtsned l*Uy, fcrzoept Bundu/.
vinelių kailiais’’. Tai pamoki
SUBBCKiPTioNB: tona ¥ear — >A0f 31a Montka ko Katedros kolegijų anglų kalbos mokintis.
i suklaidinti jaunuoliai, reikia
pobūdžio ligų. Nebus perdėta, i lėti.
— >6.66; Tkree Montka — IJ.kA. One Montk — 7ke.
nimas kaip reikia saugotis viBorope — One kear — >7.0t; BU Montka — >4.M;
...
. .
... (tikėtis, pamatė savo klaidas,
Jausdamas didelį patraukimų į vienuoli- sakant, kad žmonija kentės j L’žbadėjimas, o taipgi tiksCoPT — .kjlo.
šokių vibugų, kurie, priside..
.
'
„ ..
Adrertisina ta “DRAUGAS" tarines best resolta.
... ... f .
... sugris prie savo Bažnyčios,
nį gyvenimų, kun. Petro Saurusaičio, \Vater-'nuo vidurių užkietėjimo tol, dus susilaikymas nuo tinkamo, ngę gražiais
AdvaHteil.e I&lM OB BPDUOBUOBb
tikslais, veikia
r
“DBAUUAS” 2334 8. Otfley Avė, CbiMgo būry, Conn. klebono padedamas, įstojo į lė- koĮ jį |)t> jokios tvarkos ii • sai- (iki soties valgio su tikslu grei- tik savo privačiai
*»«»*««» naudai, w
" ,i Nols Abcl aiek° nesako a^*e
vų Misijonierių Kongregacijų La Salette, ko vartos įvairius viduriams ftu laiku suliesėti ir-gi yra už- kpu pražūčiai Tuos lširanv- i P1*°te»tonų darbus tarpe lieHartfoni, Conn.
..................
- - - F
s 7 L
A
liuosuoti• vaistus,
kurių gra-į -kietintų vidurių
priežastimi.
tojo žodžius
ir pamokinimus
■ tuv“I katalikų,
tačiau mes žižiai
skambus
patentuotas
va!
Tokiems
patartina
pavartoti
skelbia
šv.
Evangelija
ir
menoIue
»
kad
jie
daug
dirbo ir
DIENOS KLAUSIMAI , Į
Teologijos mokslus ėjo Šv. Marijos Se
minarijoj, Baltimore, Md. Dvasinė vyriausy ldas su daugybe prižadų ir Į bent kokioj formoj riebalų, j jaį j inetus plačiai aiškina dar dirba ir mūsų tarpe, ne
tik išeivijoj, bet ir mūsų tė
bė 1918 metais pasiuntė 20 savo gabesnių stu geni išgarsinimu patraukiu kaip sviesto, alyvų aliejaus ir Katalikų Bažnyčia.
KUN. DR. J. NAVICKO LITERATINIO
vynėj, Lietuvoj. Tik iki šiol
dentų į Vašingtonu. Jų tarpe ir jam teko1 įmones jų įsigyti ir vartoti, tokiu būdu pavyks privesti vi
DARBO 20 M. SUKAKTIS
Tie Evangelijoj
užrašyti rodos ir lietuvių tarpe protesbūti, nes buvo gavęs seminarijoje meno ba Garsinimui daug pasitarnauja durius prie normalaus išsituš
Viešpaties žodžiai mums pri tonai savo bažnyčiai dar me
Šioinis dienomis savo dienraščio atkar kalauro laipsnį. Wasliington’e 1919 metais radijo per kurį nekartų tenka tinimo.
Abelnų vidurių užkietėjimų mena neseniai atspausdintų įco n^pelnė. Tieix, jiems paslpoje dedame Jono Širvinto (kun. dr. Jono gavo meno magistro laipsnį ir tais pat me- išgirsti garsinimų ir piršlybų
knygų Protestonų misijos ta(įaieie lietuvių laikinai
Navicko, M. 1. C.) vaizdelį “Metelė”, para tais rudenyje buvo pasiųstas į šveicarų Fri- lenktynės vienų • su šimtais, reikia pasalinti pinųiatisiai į- rpe ateivių katalikų”. Kny-1 klaidint^ W;iflU ir čia fak.
pa
šytų ir tilpusį “Šaltinyje” 1913 m. rugsėjo burgo universitetų, kurį baigė 1922 metais i kitų su tūkstančiais pasveiku- gyvendinant tvarkingumo
__
___
o
__
autorius,
Teodoras Abel, tas, kaj
vįenas lietuvis sastų kostumerių. Pus juos, mat,: pročius, vartojant daugiau sėmėnesyje. Tai pirmas Jono Širvinto literati- šv. Teologijos daktaro laipsniu.
)
duonos
ir
kitų
sė'^°j
e
Parodo,
kaip
pro-Į
vo
tikėjimo neišsižadėjo ir in
Sugrįžęs Amerikon, tris metus dirbo pa vrg mintis, kad, jei žmogus j lenų (brau
nio darbo kūrinys, .lis ir nebuvo paskutinis.
testonų bažnyčių sųjunga per COFpOre protestonų bažnyčion
Kun. 'dr. J. Navickas mūsų skaitančiai storacijos darbų, duodamas misijas įvairiose Į daugiau neatsilanko, tai pa-1 leninių valgių, didesnėje kie- 50 metų su savo misijomis vei
.
. .
neperėjo.
parapijose.
; sveiko. Tas, kuris neišlipu iš!kybėje daržovių ir vaisių. Jei
visuomenei yra gerai žinomas ne tik kaipo lietuviškose
Jau nuo karo laikų Amerikos lietuviai lovos ar yra miręs, aišku, at-’yra reikalo galima pavaitoti jateivių, mežinome vienų lietuvių
gabus beletristas, bet taip pat žurnalistas ir
kėlė lietuviškosios kolegijos klausimų, kuris Yilankvti negali. Juo ilgiau to-'agar, psvlliuiu sėklų arba sė-1 s *omb 1 a
U, te'ų u koioldj}l Rytinėse valstybėse,
uolus visuomenės veikėjas, kuriam jau kelin
? * . ^. .
. kur jau nuo kelių metų vei-'
ti metai tenka eiti Amerikos lietuvių “švie- Į be galo ji masino ir žavėjo. Gal si mintis l<ių vaistų vartojimas tęsiama, menų. Pienas, ypač rugstus,,
\
gabus protoųtonų
limo ministerio” pareigas. Vadinas, jis per 1 ir buvo pati svarbiausia, kodėl gerb. jubi- tu0 daugiau nuvarginama ir ,pieno cukrus (miLk sugar) j®
tikslais,
po
priedanga
stojo pas Tėvus Misijonierius La Sa- įerzinama viduriai, taip, kad'šiam reikale irgi tiksliai paslanSa misijonierius. Ir tikrai žinodvidešimts metų švietė mūsų liaudį savo gra lijatas
taip vadinamos
amerikonizaci ln^ kftd
lette, nes tenai jau būta daugiau lietuvių ir vėliau normalus vidurių išsi-j tarnauja.
‘os amerikonizaci
šiol jis tarpe liežiais raštais laikraščiuose, parašė ir išleido
jos, ateiviams katalikams skie
keletu knygų, dirbo įvairiose mūsų idėjinėse vyresnybė davė vilties lietuviškos kolegijos tuštinimas. nėra galimas. Į Tiems, kurių vidurių kietu- pijo protestantizmų, kad ati tuvių savo bažnyčiai nieko
organizacijose, laikė misijas, vadovavo mū įsteigimui. Po karo išsiplėtojęs nacionalizmas “Kaip imu ką nuo vidurių, Imo priežastimi yra jautri (ir- traukus katalikus nuo jų ti- dar nepelnė.
Nors protestonų misijų veitai gerai; kitaip-r- nesitušti-jritable or spastic) didėji žarsų visuomenei ir dabar yra direktorium vie nedavė čia šios minties realizuoti.
kėjimo,
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įtraukus
į
protesj
k
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Has jau eįna prįe HkvidaciKolegijos klausimu piadėjo rūpintis TT. na”, skundžiasi kuomet atėjęs imi nuo tos dalies žarnos įvainintelės Amerikos lietuvių bernaičių kolegi
ton,, glob«..TaiU tikslui pro-;^ wiau reĮkia manyti) ka(,
ofisau ligonis.
rių
neatidėlioi uiuje vi\i- gydytojo uncuu
--v ligų, tuomet, ----jos, prie kurios įsteigimo ir išlaikymp jis la Marijonai.' Dirbti saviems taip svarbioje
testonų bažnyčių sųjunga iš jos dar tūlų laikų veiks sava
padaryti
į
Daugeliui
neišsituština
vidų
[jant,
patartina
ieškoti
gydytosai
apleistoje
dirvoje,
pažadino
jį
bai daug yra prisidėjęs.
lėkio net šimtų milijonų do rankiai. stengsis pačios šūviui
Ijonų vie- riai normaliai vien ,lik dėl jų į jo pagalbos.
naujų žingsnį — pereiti į Tėvų Maii.įonų
*
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Gerb. jubilijatas yra lietuvis pat vijotas nuolijų ir imtis šios minties realizavimu. Die-, blogų papročių. Valgant per
Atsakymas P. L. — Dažnus lerių. Tik bedarbei užėjus .. ir išsilaikyti. Todėl čia ir pri
,
, slapumo eji... Inegalint
Sąjungai surinkt ša mename skaitytojams Išgany
pilna to žodžio prasme. Tai reiškiasi visuose vas laimino — “per vargus ir skausmus —'daug sauso maisto, o tuom pa- šu skausmu
ant
•
...
• --i •
ibite i vo tikslui reikalingu pinigu,
jo raštuose, kalbose, pamoksluose ir jauno darbus ir rūpesčius” pasiekta Tikslo
vra pasireiskusios
1
h tojo žodžius: “Saugokitės ne
I^i- ei u sykiu įiepąi^hteiigiant iš mas
kurioj
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sios mūsų inteligentijos auklėjimo darbuose. kūlė Amerikoje Lietuvių Kolegija.
teisingų pranašų; saugokitės
gerti reikiamos kiekybės van
ligos
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dali
tai
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Jau esame susilaukę kelių visuomenės veikė
vilkų, prisidengusių avinėlių
dens. Šiam atsitikime patar
Kun. dr. Navicko literatinis darbas: Ke
i
,
ii
kyt,
einama
prie
jų
likvidajų, jo vadovaujamoj kolegijoj išauklėtų. Jie,
1
J1
kailiais”.
Kapsas
tinų kiekvienam gerti vienų ar. nuo. uždegimo, akmenų, tuber- ,
taip kaip ir pats mokytojas, darbštūs, pasi turi dramos veikalai-vertimai “Dešimtis Me du stiklu šalto ,ar šilto van-,, kulozo ar kitokios ligos. Nors, vimo.
šventę, ištikimi savo pašaukimui, pabijotai. tų Smuklėje”, “Žydų Karalius”, “Pranašys dens, atsikėlus rytą, o taip ;aip tamsta sakėte, dėl ekonėProtestonų bažnyčių sųjunPAŠALPA LIETUVIAMS
tė
”
ir
“
Du
Vainiku
”
.
Dėl to gal mes >;• neklystame gerb. kun. Jo
pat nepamiršti atsigerti kele-'minių sųlygų neturite galimy- ga, tiek daug metų dirbusi ta
UŽSIENIEČIAMS
nų Navickų vadindami mūsų “švietimo mirpe
ateivių
katalikų
ir
išlei

Dvasinio tuiinio išleistos knygutės' — tą sykių dienos .metu, geriau bės kreiptis prie gydytojo, vie
nisteriu”.
“Švenč. Panelės Marijos Apsireiškimas ant sia tarpe valgių. įgyvendini nok,' paklausykit mano pata dusi tokius milžniškas sumas Lietuviams užsieniečiams re
mti draugija paskutiniame sa
Kaip gerb. jubiliatui rūpi Amerikos kalno La Salette” (išleista “Tikybos ir Do mas šio papročio duos teigiu- rimo. Imkit ir nueikit pas lie- pinigų, betgi nusivylė ir tikstuvį gydytojų. Galvos tuomi lo neatsiekė. Ateiviai katali- vo posėdy nutarė padaryti vi
lietuvių likimas šiame krašte, parodo ne tik ros”), “Mūsų Tikėjimas” (pirmoji laida mų rezultatų.
soj Lietuvoj rinkliavų ir gau
jo raštai, veikimas jaunimo organizacijose ir “Darbininko”, antroji šv. Kazimiero Drau
viski Amerikoje turėjo įvairių jo straipsnių, vių proga malonu yra jį pasveikinti, palin- tas pajamas panaudoti varg
kolegijoje, bet ir gyvas susirūpinimasA besi- gijos Kaune).
stančių lietuvių išeivių šelpi
mokinančio jaunimo reikalais. Jo dėka pra
Anglų kalboje “The Doctrine of the Sa- sefiiau dar vis Širvintų ir vėliau J. N. pažy- j Rėti ilgo amžiaus ir sveikatos ir toliau taip
I sėkmingai ir nuoširdžiai darbuotis Dievo ga- mui. Be to, ta draugija jau
ėjusiais metais susilaukėme lietuvių katali eraments” dviejų šimtų puslapių knyga, iš mėtų.
Per du metu redugavo “Tautos Rytų” I rbei ir savo mylimos tautos gerovei. Draug vykdo nuta/uuų įsteigti Bra
kų studentų organizacijos ir naujo žurnalo leista Wurzburge, Vokietijoje.
su sveikinimais ir linkėjimais, mes reiškia zilijoj, Argentinoj ir kitų ša
/ X
« I ir du metu “Laivų”.
“Studentų Žodžio”. Nors tie darbai gerb.
Rankraštyje tebeturi didelį veikalų “Kri- j
Taigi, gerb. mūsų rašytojo ir veikėjo me nuoširdžių padėkų gerb. jubilijatui už lių d-idesniuoše miestuose, kur
veikėjui atima daug laiko, daug energijos
kščioniškoji Literatūra — PatroJogiju”, ti-! j. nu. dr. Jono Navicko, Marianapolio Kole riuolatiiiį “ Draugui ” bendradarbiavimų, pasi- yra daug lietuvių, biblioteka.*.
išsemia, tačiau jis dirba į tai neatsižvelgda
kybos pamokų konferencijos.
gijos direktoriaus, dvidešimties metų bėgyje 1 tikėdami, kad ir ateityje jis savo gabia plun- Knygas jau aukoja visi Liemas, nes gerai nusimano, kad tik mūsų vei
įtuvos rašytojai ir leidėjai.
Laikraščiai beveik visi katalikiški lietu daug kilnių darbų nuveikta. Dėl to sukaktu- ! ksna puoš mūsų dienraščio skiltis.
kėjų darbštumas ir savęs išsižadėjimas vi

“DRAUGAS”

SVEMATA - LAMtS SALTMS

-SAUGOKITĖS NETEISIN
GŲ PRANAŠI!

iki

Kun. J. Nayicka8-Jon&e Širvintas

mėtelė
(Šaltinis, 1913 m. — MN. 40-42)
(20 metų kun. dr. J. Navicko literatinio
darbo prisiminimui)
(Tęsinys)'

Ne, ne! Iki rytojui.
Sunkiais žingsniais žengė Julijus prie
namų. Jau temo, kiu^uet lipo marmuri
niais laiptais į savo rūmų kambarius, pa
puoštus visokios išvaizdos koliuninomis.
Jo pasitiktų išbėgo vergas, kuriam Juli
jus atidavęs viršutinį lengvų apsivilkimų
ar skrybėlę, apffiaVė minkštomis vyžomis
ir nuėjo į < tdvų kambarį, kuriuo viduryj
čiurėjo fontanas. Puolęs ant minkštai iš
klotų kilimų, pakišo po galva rankas ir
užsimerkė. Praėjo kiek laiko; Julijus bu
vo bepradedųa snausti, bet mintys apie
blogų padėjimų nedavė jam ramyliės. Lau
žydamas sau galvų, jokiu būdu negalėjo
surasti sau išeigos. Antonijus turėjo tie
1

sų, kalbėdamas: “jeigu nori linksmai ve- •
sti gyvenimų, tai turi apsivesti”, bet pa- !
čių reikia gauti būtinai turtingi^ Kodėl-gi
Metelė, tas dorybės ženklas, svetima šiam
.pasauliui? - Ir vėl užviešpatavo jame
baimės ir neramumo jausmai prieš tų ne
pažįstamų mergelę. Po valandžiukės pa
kėlė galvų ir sjušuko:
— Kviirtus!
Balsas jo dar nepruskambėjo, kaip
atsirado šaukiamasai. Buvo tui vyresnių
metų vyras, lengvais ant veido ruožais ir
išmintingomis, ramiai žiūrinčiomis akimis
— vergas germaniško tijio- Julijaus tė
vas pilko jį prieš keliolikų metų ir už
gerų pasielgimų jaidurė jį numų užvaizdų.
Prieš 'iavo mirtį pavedė vienatinį sūnų,
kuriuo" liuesas gyvenimas labai kankino
senų tėvų. Kvintus mylėjo tų vienturtį
nemažiau, kaip savo sūnų, dėlto su supu
sia širdimi žiūrėjo į jo blogų gyvenimų,
matė kaip niekais leidęs paliktus tėvo tu
rtus, vienok pagelbėti nieko negalėjo.
Nors Julijus buvo jam labai mandagus,
vienok savą širdyj jo neapkentė, kaipo sa-

vo mokytojo ir dorintojo. Ženklus tos ne- ,
upykantos nekartų ištikiniusai tarnas ne
šiojo ant savo kūno. Ir dabar buvo pažen
klintas Julijaus neapykantos ženklu —
kaklų turėjo suraišiotų, nes čerka, į gal
vų mesta, labui jų sužeidė. Julijus, tai
pastebėjęs, susigėdo ir pasijuto kaltu esųs.
— Kvintus, — prakalbino Julijus, ne
sijudindamas iš vietos, — kiek nuui dar
liks, kuomet tie draskantieji žvėrys prisisotįs mano stervena 1
• — Maždaug 60 tfikst. sesteisių (mūs
pinigais apie 600 rub.).
Julijus pašoko kaip įgeltas, šaukda
mas:
ž
i
— Ką? nedaugiau f Meluoji 1
— Knygos parodys mano žodžių tei
sumų.
— Jeigu taip aš dingęs!
— Kodėl tu dingęs! Už tuos pinigus
gulima nupirkti puikų ūkį su vynynais,
kurių grynas pelnas suteiks tam ramų
pragyvenimų.

— Niekše! Tu nuliai, aš gyvęsiipj
kaip koksai sodietas? Aš, kuris paraga-

vęs visokių gerumų šio mit‘sto/1
— Sunku. Jeigu jis suėdė tavo tur-

— Kodėl manęs ankščiau neperspėjai, kuomet dar buvo klikas, kad visa pa
taisiusi
Aao.A
Vergas, nieko nesakydamas, parodė
apraišiotų kaktų. Julijus, susigėdęs, nu
leido akis žemyn; puolė vėl ant kaurų ir
taip praėjo kiek laiko. Paskui, parėmęs
galvų ant rankos, pakluusė:
— Ar pažįsti pirklį Morkų?
— Jį visas Treviras pažįsta!
— Ar iš liesų jis taip turtingas, kaip
apie jį kalba?
— Skaitau jį turtingesnių, negu Žmo
nės mano.
— Ar pažįsti jo dukterį!
— Mačiau jų Šen ir ten.
— Ar iš tiesų ji labai graži?
-r Teisybė, graži.

------------ r—«---------------RUP B. K i
Paėmęs aš geltonų lapų,
menu jau vusaružės kapų,
ruduo ateina kaip naktis,
bet ir jame — nauja viltis!
Ruduo nereiškia dar nykimo —
tai valanda susikaupimo,
kad ix> ateisiančios žiemos
gyvybės būtų vėl naujos!
Kai rudenį gyvybė tiini,
taip mintys smegenyse, kūne,
tyliau, giliau per žiemų veiks —
ramybės joms žiema suteiksi
•
•
•
Ir su pavasario paukštužiais
į širdį džiaugsimas vėl atūžęs
pažadins jausmus puotai vėl, —
tai kam liūdėti ir kodėl?!
Arėjas Vitkauskas

(Daugiau bus)

Palanga, 1931. IX. 5 <1

1
Antradienis, lapkr. .21, 1933

3

J nešė po didelę Amerikos ir
j po mažesnę Lietuvos vėliavą,

NaujosiosAngiljos j
Žinios

Tas darė ypatingai gražų įspndį. Rytojaus anglų laikra
ščiai visam parade pripažino
lietuvių vaikučiams pirmą vie
tą. Garbė lietuviams, o ypati
ngai katalikams, kurių vaikai
maršavo ir tokį valdžios pa
gyrimą susilaukė, kad net iš
SVEIKINAME!
AVąshington’o gerb. klebonas
gavo pagyrimo ir padėkos lai-;
šką. Valio, lietuviai katalikai!!
STUDENTŲ VEIKIMAS
Vaikų eisena buvo pat alpi- j
nta anglų laikraščiuose.
Lapkričio 12 <1. neseniai įsi
Be lietuvių maršavo, karei-!
steigusį “Misijonierių Sekci
viai, skautai, kurių tarpe ir
ja” laike pirmą susirinkimą.
Ji įsisteigė pastarąjam įvyku
I Šv. Juozapo parapijos didelė I
i kuopa.
siam Plenumo kuopos susirin
Iš C. L. C. šokių vakaro
kime; todėl, pirma pasitaikuIr po šiai dienai girdisi at
sia proga, ėmė tvarkytis išvi
garsiai apie pereitą buvusį
dinėj ir ruoštis prie intensvvb
lietuvių jaunimo iš visos čondarbą.
•
nect. valstybės šokių vakarų,
Susirinkimą atidarė Juozas i
kurion dalyvavo netoli tūks
Kuprevičius, sekcijos steigė
tančio lietuviško katalikiško
jas, malda, po kurios patiekė
jaunimo. Tai buvo tikra lietu
dienotvarkę. Kadangi kiekvie
vių puota. Lietuvių dvasia vy
nos organizacijos ar susi vieni- I
ravo ištisą vakarą. Salė pa
jimo veikimas prasideda mirt'
puošta
Amerikos ir Lietuvos
galvos — valdybos, todėl, pi-1
vėliavoms, ,visokiausių spalvų
rmiausia ėjo sekcijos valdy-'
poperoms. Jaunimo buvo ma
bos rinkimas. Pirmininku iš-Į
tyt iš visur: Hartford’o, BriKun. dr. Jonas Navickas, M. I. C., Marianarinktas J. Kuprevičius, kuris *
polio Kolegijos direktorius, žymus mūsų rašyto
dgeport’o, New Britain’o, New
iškėlė šios sekcijos sumanymą,
jas,
visuomenės
veikėjas
ir
jaunimo
auklėtojas,
šį
Haven’o, Torrington’o, Watergeriausiai supranta josios ti-1
rudenį mini savo literatinio darbo 20 metų su
town’o, Oakville’s, BetlilebeVasario 9 d., 1933 m., temperatūra bu
kslus, priemones jų atsiekimui.
Žinoma, šitokį patarnavimą žmonės
kaktį. Ta proga sveikiname, linkime sveikatos ir
>ni
’
o,
Bristol
’
o,
Ansonia
’
os,
vo
nukritus
iki
20
laipsnių
žemiau
nu

Tuonii, žinoma, galės nutiesti
priima kaipo paprastą dalyką. Visi ma
dar daug metų taip sėkmingai dirbti literatinį,
lio,
šalčiausias Cbicagoje oras per 34
Rast
Granby,
Middleburv
’
o,
stiprų .veikimo pamatą ir pa
visuomeninį ir švietimo bei auklėjimo darbų!
no rasti pieną prie savo durų kas rytą.
metus. Vasario 7 d., 1933 m., šis plotas
Marian’o, Naugatuck’o ir kur
gelbės jai toliau orientuotis. Iš
Jūsų patarnautojas nori kad jūs taip
nukentėjo nuo vėtros kokios (’hicaga
pastatytų kandidatų į vice pi sekcija laikė mėnesinį ausin- Vietos ir viso C’onn. anglu tik lietuviai tirščiau gyvena!
jaustumėte, ir yra praleidęs kuone pu
nebuvo mačiusi per dešimtmetį. Kitose
Vakaras
kuopuikiausiai
nusi

rmininkus išrinktas P. Cini nkimą. Pirmiausiai teko pasl-• laikraščiai plačiai aprašė jo
vietose sniego pusnis buvo kelių pėdų
sę šimtmečio savo patarnavimą šitaip
sekė
,ir
pelno
liko.
aukščio.
kas; iš pastatytų gi kandida džiaugti įvykusiu ‘‘Mėgėjų gyvenimą ir karjerą. Visų bu
patobulinti.
Jaunimas
nusiskundžia,
kad
tų į raštininkus, didžiuma ba vakaru”, Visų Šventųjų išva vo mvlimas, nes visuomet ino- (
Bet ajat kiekvienos dienos, ir kasdieną
Teatre mintis, kad niekad neturi su
lsi) paskirtas A. Aliciūnas.
per ištisus metus, pienas buvo
karėse. Iš patiektųjų nuomo kėdavo Šypsotis ir, kaip vie-|,ik •J'M i met"s tai
stabdyti veikalą, yra tradicija. Tarp
pristatomas be sustojimo
Toliau, sekė- naujų narių nių, matyt, kati pramogėlė pi nas laikraštininkas išsitari, 1Ks?’ tai geriausias būdas vis,
pieno išvežiotoji) tai yra įsakymas!
priėmimas; įsirašę žadėjo iš lnai pasisekė ir padarė gero kad iš jo nuolat šypsančio vei lietuvių jaunimą sutraukti j
Ar lietus ar sniegas, šilta ar šalta,
Stokite — ir dėl sekundos pamąsty
vien dirbti sekcijos gerovei. įspūdžio. Pageidaujama, kad do nebuvo galima spėti, kas vieną' būrį, kur užsimezga pa
nedaro jokio skirtumo jūsų pieno par
kite kiek žmonių energijos reikia, kad
Po to, sekcija rinkosi savo glo tokie vakarėliai būtų* dažniau jisai yra C'onn. light lieavy- žintys. .Dėka didesnėms orga
davėjui. Jis duoda jums patarnavimą
pristatyti bonką pieno į jūsų namus.
bėją, kuris būtų lyg akstinas rengiami.
veight cbampion. AVaterbu- nizacijoms, kaip C. L. C- tai
kasdieną — be sustojimo.
uolesnei darbuotei ir uždavi
ry’o lietuviai jį laikė už jau galima lengvai įvykdyti. Žino
Svečiai
ma, kai kurie mus ir kritikuo
niams siekti. Kadangi šios se
Per pastarąją savaitę, kole ną Jack Sbarkey.
ja, bet mes aiškiai parodome,
kcijos darbas apima “inisijogijoj lankėsi šie svečiai: kun.
Jisai dalyvavo daugiau (pa- kokiais keliais einame! Žinonieriavimą”, todėl pasirinkta
J. Šeštokas, Aušros Vartų pa gal anglų laikraščių) kai 300 nia, jr pas mus yra trūkumų, ]
šv. Pranciškus Ksaveras, ku
rapijos, New Yorke, klebonas kumštynėse! Jo didžiausi ‘fai-Įbet kur jo nerasi? O tuo tarris yra visų misijonierių glo
ir kun. J. Kinta, Šv. Petro ir,tai’ buvo su Al (iainer (juo- pu veikiame, kitų nekritikuobėjas.
Povilo, Elizabetli, N. J., para duku) ir Buddy Howard. .Jis jame.
Čia nuodugniai išaiškinta
pijos vikaras; kun. A. Petrai-, buvo, anot jų, keistas kumšti
Studentų mėnesinis susi
-►
šio skyriaus tikslas, kurių pa
tis, Šv. Kazimiero parap. kle ninkas ir niekas negalėjo su
rinkimas
grindinis yra: a) visomis jė
bonas, AVorcestcr, Mass.; kun. žinoti, kokiu būdu jisai kumUžpraeitą sekmadienį paragomis gelbėti sieloms skaisty
J. Vaitekūnas, Providence, R. sciuosis. Niekad nepasiduoda- j pjj08 mokykloje įvyko mėnekloj kenčiančioms, b) kiekvie
I.
A. J. Miciūnas (L. K.)|vo! Savin Rock, arba White sinis lietuvių Waterbury’o stu Imu, kurias buvo trauktos per larity konteste dalyvaus neve Gerų laikraščių skaitymas pana prieinamu būdu eiti misi( ity Stadiume, New Haver. ridentų kuopos No. 8 sūsirihki- studentų seimą, Thompson’e. dusios merginos, pKiklausan- rodys mums, kaip patys gyjonieriams, svetimų šalių mi
jisai buvo Al. Gainer’io (juo mas. Dalyvavo ir seni nariai Be to, kun. Kripas žada gau-čios Šv. Juozapo parapijai, vename ir kaip kiti gyvena. *
sijų laukuose dirbantiems tal
duko) 12 kartų parblokštas, studentai, alumnai ir svečių. ti filmu nuo kun. Balkūno ir
Visame pasaulyje nėra geres
kon. Pradedant šį darbą na
Tikimos! gražių rezultatų. Do
bet
kiekvieną
kartą
atsikėlė
Paskaitą
apie
džiovą
skaitė
anio dalyko kaip geras laikraš
Aleksiūno (Maspeth, L. I.) ir
rių šio mėnesio intencija yra,
, \anų jau turime, visas setas
ir
galutinai
(laineriui
(tuokart
MIRA
GARSUSIS
WATER
Imnnas
I)r.
-P.
J.
Ankštakaltis. Seniau lietuviai net ken
visas savo maldas bei nuopel
neužilgo jas rodyti AVaterbu-!
dėl gyvenamojo kambario (Litėti turėdavo už lietuvišką
nus skirti kenčiančioms skais BŪRY O KUMŠTININKAS Conn. State čempijonui) davė nis (Hill). Pasakysiu, kad rei įyj. Vėliau bus paskelbta, ka
ving Room Siute); kainuoja1
.
tokią
žandinę,
kuri
išnešė
Gaikia mums kuodaugiausiai to da bus rodoma.
tykloj sieloms. Antro tikslo
'... ...t.
i
•
įspaudą,
iki $300. Populeriskiansia me- Į
Lapkr. 13 d. mirė gal ge nerį nuo ringės ir laimėjo kių paskaitų. Garbės pirmsėsiekiant, ryžtasi taiposgi
ir
,
1 Tuos pamokinimus turėtų
Parapijos metinis bazaras rgina laimės Ilope Chest.
materialiu būdu gelbėti misi- riausiai visam Conn. žinomas kunfštynes, tuo pačiu ir State dis adv. Balanda studentų va Stropiai rengiamasi prie diimti domėn netik AVestfieldo,
jonieriams, k. a., rinkti sunau lietuvis Jack Kelly (Antanas championship. Be to, jisai lai rdu širdingai padėkojo preleKontesto reikalu reikia kreiįbet ir viso irasaulio lietuviai,
dotus pašto ženklelius, sutrū Dahilevičius). Sirgo ‘artbri- kė šiuos čempi jonatus: Conn'• grotui už paskaitų. Viai atn-',l,‘lio ParaP,J(*i "><*>""> ’r> '>»- ptis pas kun. Gauronską, ku- < jejgU kas nežino, kiek kuris
laar0> k«r'» iv>'k» l“l’k'"'»> 22,
(lentai atsistoję „„Hiknk,
padėkojo.
kusius rožančiaus dalis ir ki tis’ ir‘mirė nuo numonijos. State ligbt henvyiveight cha - ūpntni
lis las <lo\anas gn\o iš Jkal-įiajkraštis kainuoja, arba kur
The
National
Paskui kalbėta apie bėgan 23, 24, 25, 29, 30 ir gruodžio 1°' < °'
tus dalykus, kurie būtų jiems Buvo išvykęs Kanadon gydy mpionsbip,
galima gauti, nueikite pas sa
2 dienomis.
naudingi, Šį darbą prižiūrėti tis. Jau buvo besveikąs, bet Guard beavyweiglit champion- čius kuopos reikalus, buvusius
vo kIpilonus. Jie noriai jums
paskirti: S. Vaičaitis, J. Ove- grįžęs pagavo nunioniją ir mi ship ir Connecticut beavy- šokius ir t.t. Iš kun. Kripo ra Padėkos dieną (Thanksgiv- WESTFIELD, CONN , patarnaus.
rka, J. Kacevičius ir J. flren- rė. Laidotuvės įvyko lapkr. 17 weiglit title. Jo menedžeriais porto paaiškėjo, kad, be dide ing Dav) bus ūkininkų vaka
d. Šv. Juozapo bažnyčioj at buvo: lietuvis V. Dambraus lių išlaidų, liko dar šiek tiek ras! Pamatysite ten savo drau
da.
40 vai. atlaidai
Nutarta šią darbuotę sklei laikyta trejos Mišios už jo sie kas, Benny Embinder (iš New pelno. Studentų bovling rate gus pažį.stamua lietuvius farLapkričio 12, 13, 14 dieno
K uoskai tl i ngialisiai
sti ir už kolegijos sienų; ta- lą. Bažnyčia buvo pilna žino York) ir Jack Sbarkey’io ma- lis sėkmingas. Lošia sekmadie meri us.
niais popiet. Narių turi iki ' suspikime tą vakarą padalyti mis AVestfield’e buvo 40 va
čiau to bus imtasi, kada ji! nių, nes a. a. Antanas visą ša nageris Jobnny Buckley.
dėkingumą už nuolnti- landų atlaidai. Pamokslus sa
bus tikrai suorganizuota ir j- ,vo gyvenimą buvo geras ir pa Ilgai jo neužmirš VVaterbu- 50-60 bovlerių. Be to, didėja
kė kunigai: Navickas, Jurailietuviškos kalbos klesa. Pasi-,n! rėmimą mūs parapijos,
sislinkusi kolegistų tarpe. Su-, vyzdingas lietftvis katalikas, Ty’o lietuviai.
tis,
Petraitis, Vaitekūnas, Kri
-------- :—
, tarta apie žiemos darbus ypač šiemet bazare bus daug naumanyta mokinių tarpe turėti Prieš kiekvienas kumštynes ji
pasikalbėjimus ar debatus re-Įsai eiliavo ir prie Komunijos, LIETUVIAI VAIKUČIAI scenos meną. Už kokio mėne-JU dalykų. Pats Santa Glaus pas, Bakanas.
šio turėsime debatus tema‘‘Ar |
nėra turėjęs, ar matęsf, Žmonės labai skaitlingai la
PARADE
ligijos klausiniais, kas, be abe- Ir prieš paskutines kumštynes
reikia anglų kalba straipsnių k’ek aną dieną kun. \ alaųtie- nkė bažnyčią ir ėjo prie šv.
jo, geriau supažindins studen- (mirtį) panašiai padarė. Pa--------->r Kripas parvežė iš AVest- Komunijos. Altoriai visą laitns su tikėjimo klausimais ir ėjo iš katalikiškos šeimynos. Lapkričio 11 d. Waterburyj Amerikoje einančiuose laikraką buvo paskendę gėlėse.
pagelbės atsispirti prieš Ba- Jo nuliūdusi šeimyna gyvena,ir kituose miestuose buvo pa- činose ir žurnaluose, vpatin- field, Mass.
Popularity Contest
Kun. Dr. Navickas ragino
žnyč.ios priešus, kAirie dažnai iWaterburyj. Lietuviai reiškia'radai. AVaterburyj parade da gai “Studentų Žody”, ar ne.”
Klebono sumanymu ir darb- visus skaityti katalikiškus laimėgina mus šiuo atveju prl- šeimynai širdingiausios užuo-lyvavo ir lietuviai. Ypatingai Du studentai laikys affirmn
štaus kun. Ganronsko pasida-^raščius. Lietuviai katalikai,
gandinėti.
jautos žodžius ir prašo Dievo gražu buvo, matyti gerb. kle- tive pusę, du — negativę.
JACK KELLY
Kun. Kripas gavo nuo Cen- čbavimu, bazare turėsime po- Svieskimės!‘Ateina žiema, gcVisuomenės sus-m&a
ja. a. Antano sielai amžino at-'boną kun. Valantiejų einant
. • 1 • T
1 •
/»•
1*4 1 x 4 • /(’ 4
*1
1 *4 4* X * 4*
(Antanas Dobilevičius)
Lapkričio 11 d. Visuomenės ilsio Viešpatyje!
.
.su mokyklos vaikučiais. Visi tro Pirmininko
J. 'Morkūno
fi- pulority
kontestą. Šįmet popu- • ras 1laikas
skaityti,
šviestis

SERVICE

MARIANAPOLIS

greater
than thi

j

JŪSŲ PIENO PRISTATYTOJAS

WATERBURY, CONN.

Antradienis, lapkr.

D R J tr t? X S

yraf Kodėl nedirbat? Jūs nia-lko T. A. Petrauskus, M. |. G. tvienos savaitės rekolekcijos zaus paveikslus.
not, kad man jūsų darbo rei-1 lapkričio 27, 28 ir 21) trijų Philadelpliia, Pa., Sv. Jurgio
DRAUGAS PUB. CO.,
kiaf Išeikit visi, aš uždarysiu 1 dienų rekolekcijos Spiing Vai-; parapijoj e. Pamokslas sako T
2334 So. Oakley Avė.
dirbtuvę! Aš jums tik gera'iey, IU. Pamokslus sako T. A.' A. Petranskasj M. I. C.
JUODA NAUJOS
darau. Aš noriu kad jūs duo-J Andriušis, M. 1. C,
Gruodžio 17 d. ligi 23 tL,
LOS IR GYVUMO
nos
. . kąsnį
,
_turėtumėt, .bet , jūs
a i lapkričio 27 d. ligi gruo-i Mini jos Harrison, N. J.
Pa-'
SILPNIEMS
taip uz musų gera uzmokat,! j». ., .
•
... ... i
,
.
,,, . Tl .
Žmonės,
kurie dėl senatvės arba klF
,. ....
t
’idzio 3 d., vienos savaites Ali-,mokslus suko T. A. Petraus-1
, tokius priežasties Juuėiusi silpni ir
jūs gyvuliai!’
. nesveikus, atgauna savo jėgas, sveisijos Luzerne, Pa. Pamokslus Į kas, Al. I. C.
■ kinų Ir pasidaru stipresni ir gyves
Visi tylėjo, tik akys nukrei suko T. A. Petrauskus, Al. 1. i
---------------------nė po to kaip jie vartoja NlIGAi TON E.
ptos j tlarbdavį, o jis, žiūrė C.
.
'
I
Nl.'IIA-TONK yra pastebėtinas vaidamas į nebilius darbininkus,;
I stas dėl moterų Ir vyrų, kurie susli lniikė senatvės. Jis padaro juos sveirėkiu: “Išeikit! Ko sėdit! Jūs
Gruodžio 4 tl. ligi 10 d., viekesnlals, tvirtesniais
ir
priduoda
' jiems naujų spėkų darbui. Jeigu jus
munyt, kad jūs man ką galit nos savaitės Misijos New Ha
i esate senas arba silpnas, pakiėgėnį kitu NEGA-'IONE. l’o keletą dienų
Knyga
turi
200
puslapių
ven,
Conn.
Pamokslus
sako
T.
padaryti?! Alan ir valdžia nie
j jus pastebėsite didelį pagerinimų.
NUŪA-TON'E parduodamas visose
A.
Petrauskas*
M.
I.
C.
rašto,
8
didelius
ant
gražio:
ko negali padalyti, nes aš ne
! valstinyčioso. N'e priimkite pamėg
džiojimų. Niekas kitas jums nepa17 d., popieros Švč. Marijos ir Jė , gelbės
Gruodžio 11 d. Ii
galiu daugiau mokėti”.
tfti'p kaip NUCA-TONli.
Ir niekas iš darbininkų ne
atsiliepė, jokio reikalavimo ne
'""///.Ui /a.
į pastatė, tik palengva vieno,
Į kito rankos pradėjo judėti ir
! prasidėjo darbas. Visi galvas
| nuleidę, nusiminę. Taį ką rei
Mada No. 786
"r—.
škia neorganizuotų darbininkų
Z
streikas.
MISCHA FASHIONS
Ant rytojaus radome išmė
Srytiits. ^riimnas Žemo RUMtuiilo
• niežėjimų odos | penkias sekundas
— ir pHtfelbingas prie Kcsemos.
tytus atsišaukimus, kuriuose
pučkų. dedervinės. Ir lftbėrltrų Že
mo beveik stebuklingai prašalina
kviečiama rašytis į unijų ir
yru teisingai sukirptos pūgai di
visokias odos Irltacijas, kadangi
‘o gydymo ypatybės retai ranJapradėti derybas su kompani
dumų ir yra jiadarytos iš stiprios
nios kitose gyduolėse. Visos vaisi 1nyėio3 užlaiko—35c, 60c, 61. Ypa
popieros. Lengvai suskaitomas
ja arba tiesiog kovoti, bet
tingai tvirtas Žemo, Du syk ge
resni rezultatai |1.25,
kirpimo ^įrodymas ir praktiš
kova bus sunki.
»
kas žingsnis-po-žingsnio siuvimo
rodyklis, yra sykiu duodamas.
Baigdama turiu pažymėti,
Šių madų galima gauti didumais
ECSrl ’s K Ibi I f? niT/VTl.0 IM s 1
kad šioje išdirbystėje dirba
16-18-20 metų amžiaus, ir .‘J6-38žvmi dalis lietuviu.
Darb.
40-42 krūtinės mierų. 1'6-tam di
dumui reikia B’Ą jardų 30 colių
s
materijolo, arba 2^ jardų 54
colių materijolo ir •% jardo 3!)
colių'skirtingaus materijolo.

TRYLIKA PIGIŲ TARNU
. Ar .jūs samdytumėte trylika apsiimančių tumų at
likti jūsų namų Uaibų jeigu reiktų mokėti kiekvienam
tiktai pusę cento per valandų!

SVEIKA MARIJA’

Jus samdote tiek pagalbos kai nusiperkate dalį
elektros vadinama “kilovvutt-liour”. Darbas atliktas
“kilowalt-valandos” lyginasi su adynos rankų darbo
trylikos vyrų.
\ iena *‘kilowatt-valnnda” elektros šaltai išlaikys
maistų paprastume šaldytuve per 20 valandų... duos
10 Valandų radio linksminimo... operuos vaeuum valy
tojų jier (i valandas... plaus drabužius jicr 5 valandas
skalbiamoje mašinoje... Šildys paprastų prosų apie 12 ’
valandų.

Stop
Itching
Skin

Šiandien daugumo namuose, pusė bilos už elektros
patarnavimą skaitosi kaipo alga elektrikiniams tar
nams. Balansas bilos padengia kaštų už šviesų. Nežiū
rint to, kad elektros vartojimas namuose žymiai padi
dėjo, tik maža atmaina matoma mėnesinėje biloje* HU0
to. kad kainos visos eina žemyn.

žemo

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

WE t>O OUR .ART

TĖVĮI MARIJONU
MISIJOS *

llliiioid \:ilstyb<ye yra 6SO.OOO šėrinmki, Ir obligacijų
laikytųjų, ir kk.000 darbininkų, tiesioginiai arba. pasa
liniai pasiremiant i ant vleSų naudingumų (neskaitant
garinius gelžkelius) — ir 117,000 žinotų dirbančių
jungtinėse pramonėse.

/
DRAl'GA.S KAPHlfUŠ DEl’T.,
2334 Sn. Oukley Avc.,
l'hlcago, lllinoin
Jėl kiekvieno pavyzdžio uiųskėti
2 >;

Lapkr. 20 — 20 <H, Cliiea
go lleigbts, III. Pamokslus sa-

l’altern N'o.

|iai sąjungai ir visos vienodai
'moka, nes žino, kad ir mažiauSi Ii šiai mokės, vistiek darbininkų
I
•
' gaus. Ir tiesa. Spalių 20 d.
,dirba keli tūkstančiai ylarbikai atsidarė dirbtuvių durys,
ninkų; jų tarpe daug ir liežmonių priėjo tiek, kad nega
į tuvių jaunimo, liet naujam
ūkininkai parap. Lazare
lima buvo prasigrūsti. Senie
’ Al ūsų apylinkės ūkininkai vaikinui ar mergaitei gauti da
ji darbininkui šiaip taip du
taip put neatsilieka; jie užė rbas tiesiog neįmanoma.
Gydytojai vi'siulo's pažino vertę to ■
si gavę užėmė savo vietas, bet liuosuotojo
kurto dožu galima įhie- |
Connecticut valst. yra dide
mė vienų vakarų. Suves ūkio
naujų tiek priėjo, kad būt ga ruoti, Ir kurio veikimą galima val
dyti.
produktų ir patys darys biznį. lės plantacijos, kuriose augi
lėję stalyti po dešimtį į vietų.
Visuomenė, taipgi, greitai grįžta į
prie vartojimo
skystų liuosuotojn. i
Vienas vakarus taip pat bus namas tabakas, o Hartford?
Įėjus pasirodė prikalta ant Žmonės išmoko kad girai sutaisy
skirtas moterims, kitas vyra •via tam tikros dirbtuvės, kur I
tas skystas liuosuotojas atneša gėrį i
sienos korta, kad darbiniifkai virškinimą be Jokių .nesmagumų e- '
I,
ms. Atrodo, bus lenktynės, suvežą išdžiovintų tabakų ir
laiku, nei vėliau.
dirbs trisdešimts
imt devynias va- mimo
Dožas skysto liuosuotojo gali būti
1 amatysim, katriems labiau paskui rūšiuoja. Iš viso yra landas į savalfę,
reikulų kiekvieno
inę bet kiek gaus > pntaikVntaą dei tuo
būdu galima
rūpi parapijos reikalai, kun. suvirs dvidešimts tų dirbtuveasmens, veikimu
mokėti — neparašvta. Visų ši-! reguliuoti. Neveda prie jokio prt1
J
pratimo; nereikia imti ‘ dubeltuvą
Ii. Gradeckis net į New Yor- lių. Jose dirba apie keturi tū- l'dis jautė, kad
mažai mokės, porciją” viena ar dvi drenas vėliau.
°
’ *7*7
1 Taipgi neerzina Inkstų malonus skys
ka važiavo pirkti dovanų, ku-'katančiai žmonių, daugiausiai
.....
,
;
* .
bet klausti niekas nedrįso, v į- tas liuosuotojas.

NAUJOSIOS ANGLUOS 3NI0S

KAM TOKIA OMI PER
MAINA ANT SKYSTŲ
LIUOSUOTOJŲ?

HARTFORD, CONN.

rios kiekvienam bus duodamos moterų. Darbas tęsiasi nuo ke-

si dirba, tyli ir laukia,

.

Ncprltalkintu-t vklurlų valytojas ga-

.

kOi .1

taikyti vidurius

užkietėjusius

tol

tūrių iki penkių mėnesių. Tai į
kol Ji vaitosite.
gaus pirmų mokestį.
Dr. Caldaell's Syrup Popstn yra
viena iš išdirbysčių, kuriose
,
receptas.' užtikrinto saugumo. I.iuoPradėįus skleisti visokius ««Vlm© veikimas yra pamatuotas ant
skaudžiai išnaudojami darbi
"
. sena—gamtinio Uuosuotojo. Viduriui'
pasakoti, nepasidarys paaUikianti ant šitokios
ninkai. Kaip jau minėjau, kad gandus, 1pradėjus
d
’ I pagalbos. Dr. Caldvvcll’s Syrup Pep‘n galima gauti pas visus vaiattm'nvia apie dvidešimts tų dirbtu kati kurioj dirbtuvėj mažai'“kus.
Narys N. R. A.
vių, bet tik viena tepildo vy- mokama, metams darbas, bet
li^usybės patvarkymų, teisin- atėjęs kompanas gražiai paRadway’s Pilis
giau apmokėdama darbinin- prašė, tat ir vėl nusiramino
For Constipation
kus. Kitos priklauso tam tik- ir pradėjo dirbti. Bet, atėjus
- —- ■
j“pėdės” dienai, darbininkams
išmokėta šitaip: už rūšiavimų
po $11.20c. Tas darbas reika
Wkat They Are t
A mild nlukle v«(«tabl. bjutiv.
ASMENINIAI VADOVAUJAMA
lauja patyrimo ir greitumo ra
wMch dn«a not gripo, cauot dumto
pr įimirfc dtaaūua. Not laitit
nkose, nes per dienų reikia iš
ing. Cootain no hartnful draę«.
Wkat They Dot
dirbti su virš trisdešimts sva
Milllom oi m«n and woa«n,
.
1847, Hari uaad Rana to nliav. aick
rų; ir kiekvienų lapų tuii ati
haaifcrhaa, narvanaaaaa, Cadcu., loaa
at aapotita, poor foraplaaioti and bad
Į LIETUVĄ
braam vlm tkaaa cotiditiona ar.
daryti ir suprasti jp vertę. O
eauaad by cooatipadon.
At Ali Dniniuti
Išplauks iš New Yorko populiariais
lyra apie šešiolika rūšių ir kie
Redvay « Co., br., Nnr York, N.Y.
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais
kvienas'lapas turi būti pritai
komas. Toliau viena peržiūrėGreičiausia
itojtf penkių rūšiuotojų (ji tu
Kelionė į
ri suimti išrūšiuotų tabakų ir
Senąją Tėvynę
' peržiūrėjusi nešti kitiems. |>er•
^žiūrėtojams) gavo po $12.40,
SPECIALIAI
o paskutiniai peržiūrėtojai (vy
1’1’U KIVIAI
GRUODŽIO 7
Ntotinli ŠMlImnis Mir
rai'), kurie turi tame darbe
tai t k> Kn-iiicrlu.\e:i<
I patyrimo (kitas dirbąs suvirs šaltis krūtinėj a.rba gerklėj gali būti
tižlikriim laimi |tfi to
Palengvinkite jį į 5 mi
i dvidešimts metų) gavo
j>o l«voji'ngas
nutes su Muaterolc, “erzinimo stab
kią ki liom | I.IETl •
toju”’: Vartojutit. vieną karią va$14.00. Visi nustebo, supyko* dy
lantlojc per penkias valandas, atne
vV
GRUODŽIO 16
ir nutarė nedirbti. Vienas ki ša palengvinimą. Vartotas milijonų
per 25 metus. Rekomenduotas gy
Informacijų kituokite pus vlellntoa ageahjs a«t>a
tam liepė padėti į šalį lapus. dytojų ir slaugių.
Susėdom ir laukiam, kas bus.
į Bosas pamatęs, kad visi sėdi,
130 West Randolph St., Chicago, III.
pašaukė kouųianų, kuris atbė
go perpykęs ir sušuko: “Kas

prie įžangos bilieto.
Darbai
•Alūsų mieste yra įvairių di
rbtuvių. Kai kurios grąžina
atleistus darbininkus. Žvinus
skaičius ir lietuvių grįžo Į
darbų, bet daug yra ir negaunančių tos laimės. Daug čia
yra Insurance ofisų, kuriuose
-- .
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Fashion No. 786.

Buy gloves with what
it savęs
Nerelk mokėti GOc.
dantų mostj. Listerlne
ol h Pašte gaunama po
Tėrayk, kaip gerai JI
kta. Ją vartotadamae
metus sutaupai |S.08.

ui
To
IGc.
vei
per

LISTERINE
TOOTH PAŠTE
25e

“DRAUGO” JUBILIEJINIO VAJAUS
DARBAS SMARKIA! VAROMAS
PIRMYN

<•' *
,
• * *
- •
Gerai įsisiūbavus vajaus kontestui, pakilo ūpas visų kontestininkų, ir smarkiai varo pirmyn spaudos darbų. “Drau
gas”, vienintelis litduvių katalikų dienraštis Amerikoje, pra
deda dvidešimts penktus metus tarnavimo Katalikų Lietuvių
visuomenei. Šis darbas buvo neveltui. Kasdien didėjo ir augo
“Draugo” skaitytoji] skaičius.
“Draugas” turi nusistatęs tikslų, kad pasiekti kiekvienų
katalikiškų šeimynų, kiekvienų •lietuvį. Kad jiasiekti šį nu
statytų tikslų, “Draugas” šaukiasi į talkų Katalikų Lietuvių
visuomenę, ragindamas kiekviena, 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 daug
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, platininio spaudos darbo. Tauta be sjiaudos negali gy
vuoti. Tilt, visi lietuviai, stokime darban!
DOVANUS UŽ PASIDARBAVIMĄ 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 ............................... $ 75.00
Už 1,000,000 balsų . ......................... $ 25.00
Už 500,000 balsų ... . ^.......................$ -10.00 '
Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dovanos
pagal jų pasidarbavimų-“Drango” Sidabriniame Vajaus Konteste. Jb'gistruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl in
formacijų adresu:

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

5

EKAU<3X.S

'Antradienis, tapk r. 21, 1933

LIETUVIAI DAKTARAI:
142,271,«X); 1 hekt. dirb. žem. įsiskolinimas yra mažesnis ne
RI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
gu
daugely
kitų
kraštų.
Ta

tenku 58,75 lt.
Smulkaus kredito dr-joms čiau yra daug ūkių, ir tai pa
Ofiso: Tcl. CALumct 4039
žangiųjų, kurių skolos vienam LIETUVIAI DAKTARAI:
—
49,0:38,109;
1
hekt.
dirb.
Ui*.: Tcl. UEMIock 6280
VIS LABIAU VARŽ0MA3 lvai labai nesibijo grųsinimij,
hektarui žemės siekiu 400 —
žem.
tenka
20.25
lt.
DENTISTAS
ir vokiečių biednuomenė, ku- ,
• MAŽASIS SUSISIE
Tcl. LAFuyelto 3057
600 lt. Iš šitokių skolų jau be
Kitiems
bankams
—
31,650,1410 SO. 49th Cr., CICERO, 1H
rios ten vra labai daug, trau-1
KIMAS”
Utar., Ketv. ir l’ėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
i, . . , . \
, 'S(M); 1 hekt. dirb. žem. tenka veik neįmanoma išbristi be
>147 SO. 1LVLSTLŲ ST., CU1CAG0
----------kia i Lietuva pigesnio maisto
’
3147
So.
Halsted
St.
*
t * °
1 ‘t 07 11
kurios Jiors ypatingos puruPancd., Sered. ir S ubą L 2—9 vai
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Pagal dar veikiančių Lietu- pasipirkti. O jų su hitleriniu-į * ’
.. .
.,
Ofiso valandos: 1-4 Ir 8-8 vai. vak
mos.
Nesumokėti mokesčiai 13,x—spinduliai
llcaldcucijos Ofisas: 2656 W. ii D ik SU ’
vos — Vokietijos 1928 metų ■ kais nesusipratimai vis dažnė1803,300; 1 hekt. dirb. žem. te
v
Valandos: 10—18 ryto
Dienoms Tel. LAFayoUo 5703
3051 West 43rd Str.
prekybos sutartį, yra nustaty- ja ir aštrėja,
Sercdomls
Ir
Nedėllomls
pagal
sutarti
Naktimis Tel. CANal 0402
KIEK EKSPORTUOJAME
nka
5,70 lt.
(l’rlo Archer Avė. neloli Kudaie)
tas taip vadinamas paruhežio ; Dabar vokiečių žemės ūkio
Valandos:
nuo
2
ik.
8
vai.
vakaro
SVIESTO
Nederliaus skola 13,512,700;
seredouiis ir uedėlioiuis pagal
“mažasis susisiekimas”. Iš a-'ministeris išleido įsakymų,
sutarti
TeL LAl'ayctlc 7030
1 hekt. dirl* žem. tenka 5,58
biejų imsiu, per 10 kilometrų kad ir iš užsienio Vokietijon
Office: 2643 W. 47th Streeh
Ji.
| “Pienocentras per sni nieVai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
nuo Vokietijos ir Lietuvos ru- įvažiuojantiems keleiviams bei
Phouc GROvchlU 0027
Nedėlioję pagal sutartį
' Žemės Ūkio Ministerijai 32,- ' tų 9 mėnesius eksportavo užValandos:
2-4;
7-9
P.
M.
bežių gyventojai žmonės gali turistams nevalia nei kiek įsiGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
183,500; 1 hekt. dirb. žem. te-(sienin 142,290 angliškų cent- Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
laisvai, tik su sienos perėjimo vežti maisto. (Iki šiol buvo
Of. Tu-. ItKPuklic 7090
4140 Archer Avenue
kortelėmis, pereiti B
iš vienos kulžiama
leidžiama įsivežti 2 klgr., oj
o ” k“
Rus. Tcl. GKOvehUl 0017
Val.: 8—4 Ir 7—9 vaL vakaro
valstybės i kitą ir parsinešti’iSsivežti po 1 klgr.). Taip vo...... *“ Vk,° kooperatyvams ap.e 144,-»bb) Per paskut.,,,
0917 S. WASUTENAW AVĖ.
Lietuvis Gydytojus ir Chirurgas
Res. 2136 W. 24th St.
.. , . , ... . i,............. ....
' , • ...
6,199,400; 1 hekt. dirb. zem. i rugsėjo men. buvo eksportuo
0859 SO. WESTERN AVĖ.
tam tikrų kieki daiktu ir mai- kiečiai vis labiau atsirubeziuo- ’
’
’
I
.
TcL CANal 0408
chicago, 111.
... .
...
vi.
- .. ,
...
tenka 2,56 lt.
ta apie 21,000 angliškų eent— «
sto. Pasienio gyventojai, vpac. ja nuo kitų kraštu produktų,'
’
,
.1
.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
•
vot- i '
I
i
i
-4 •
„„ Skolos atskiriems asmenims: nerių, o per rugpiucio men. —
BOLTevard 75S9
Res. and Ofh'ce
2423 W. MAKGUEITE ROAD
Office Phone
Tilžės ir Eitkūnų biednuome- o kiti kraštai, žinoma, nuo
_
I .
/ •
Rcz. UEMIock 7091 PROspect 1028
2359 So. Lcavltt (8t. Vai.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte
.,
■
• • i •
»»' i--i
i •
», i
i
a)' Ūkininkams 55,552,300;
apie 29,000 centnerių,
ne “mažuoju susisiekimu . vokiškų prekių. Atrodo, kf"1
’
’
Nedėlioj Husitams
CANAL 0700
l hekt. dirb. žem. tenka 22,94
Kasmet rudenį esti sezoni- '
plačiai naudojosi. Daug žino- tokia negudri hitlerininkų e-1
ms pieno sumažėjimas, dėlto .
nių stačiai iš to gyveno. Ka konominė politika pirmiausia
DENTISTAS
Phone CANal 6122
>)
Ne
ūkininkams
o8,409,1
|Ufį
suiliažėti jr sviesto
PHYSICIAN and SURGEON
dangi, dėl Vokietijos aukštų pačiai Vokietijai gali negar4712 So. Ashland Avenue
'800; 1 hekt. dirb. žem. tenka e|<SpOrtas
2403 W. 63rd St., Chicago
muitų, Lietuvoje maisto pro džiai atsirūgti.
»i Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
24,12 lt.
OFFICE HOIJRS:
Šiais metais mūsų sviesto i
duktai bent dukart pigesni,
GYDYTOJA* ‘r CH’»'-JRQAS
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Nesumokėtos
dalys
51,072,Sunday
by
Appolntunent
'
eksportas ėjo: Anglijon 96,247 Tci. on.-o Bouicvard 5013—14
tai vokiečių paruhežio bied KIEK ĮSISKOLINUS LIE
2201 W. Cermak Rcod
300; 1 hekt. dįrb. žem tenka
v 1- 1 • 1 Rcz. VIClory 23+3
nuomenė dideliais būriais pe
TUVOS ŽEMĖS ŪKIS
centn., — 6/,64 nuos., \ okie- I
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
21,09 lt.
reina sienų, Lietuvoj nusiper
ti.jon — 33,098 centn., — 23,26
Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutari
#0
Nesumokėtas atlyginimas sa
ka kilogramų sviesto, lašinių
Visai tikslias žinias surink
nuoš., Belgijon 8,288 centn., —
756
W.
35th
Street
REZIDENCIJA
nuliniams 12,858,900; 1 hekt.,
6631
S.
California Avė.
ar kiaušinių -ir traukia atgal. ti apie mūsų žemės ūkio įsi5.(82 nuoš., Prancūzijon 1.677
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
dirb. žem. tenisą 5,31 lt.
Kiti, pasipirkti’ pigesnių pro- skolonimų beveik nėra galima.
centn., — 1.18 nuoš., į kitus Į
'K.-Jclouas lLEPublic 7868
4645 So. Ashland Avė.
Kitos skolos 17,145,200; 1
krųštus 2,980’eentn ,
dūktų, jiereina rubežių po ke-1 Tenka naudotis tiktai n-pvtik—,10 Office Pitone Res. C107 S. Franchsca
OFISO VALANDOS:
l’rospcct 2230
Phone Grov. 0951
Nuo 2 iki -4 ir nuo 6 iki 8 vak.
lis kartus per dienų.
iriais daviniais, vienu ar kitu, hekt.. dirb. žem. tenka 7,08 lt. nuos.
Tel. CANal 0257
• o i f • •_ i Viso skolos 496,071,900;
1•
Nedėiiomis paKal nutarti
bildu surinktais. Paskutiniu ir1.
Iš viso eksportuota 142.290,
lies. PROspect 66»fl
Ofisu telef. BOUlcvard 7820
Paskutiniais mėnesiais vohekt. dirb. žem. tenka 204,85
, • v
, ,v
• , •
. _ bene tiksliausiu žinių apie mū
- 100 nuoš.
Tsb.Namų tcl. PRO.-pcct 1930
PH?SICIAN und SURGEON
kiečių valdžios Įstaigos cine
. . . . .
.7
- lt.
5038 SO. ASHLAND AVĖ., ClilcaKO
Įsų žemės ūkio įsiskolinimų su
“mažųjį susisiekimų” visaip
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
GYDYTŲJŲ ir CHIRURGAS
Tuo builu, bendra mūsų že .SKAITYKITE “DRAUGĄ”
teikta cenlralinis statistikos
Sunday by Api.ointincnt
varžyti. Karštesnieji hitlerini
Tcl. BOI Icvard 7012
1821 bOlJTH UALSTED SI-clSF®
mės ūkio skolų suma yra 496,biuras.
nkai pereinančius rubežių sa
tacudcucija 6G00 bu. Arte»iuB .n ve.
GRABOR1AI:
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
Šiuo būdu sulinktais davi 071,900 litų, arba 204,85 et. 1vo biednuosius tautiečius vit
am
hektarui
ariamos
žemės,
o
6 lk( 8:30 vakare
DENTISTAS
saip koneveikia, grųsina ir niais, 193)3 imtų pradžioje mūTelefonas YAIlds ll#8
l hektarui naudojamos žemės
LACHAVICH
kartais net. apkulia. Bet be-Įsll žemės ūkio įsiskolinimas
4645 So. Ashland Avė.
ūkio reikalams — apie 130 lt.
arti 47th Street
darbių bei biednv.olių tuštį pi- buvo šitoks:
Tel. GROvcliilI 1595
IR SŪNŪS
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti
Žemės Bankui įsiskolinta Bendras mūsų žemės ūkio
Graborius ir Balsamuotojas

LIETUVOS GYVENIMAS

BARSINKITĖS “DRAUGE

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČIUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. WINSKDNAS

DR. J. W. KADZEWICK

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S, RĖŽIS

DR. A. J. BERTASH

DR. M. T.

DR. J. SZUKIEWICZ

DR. P. Z. ZALATGRIS

DR. G. Z. VEZEL’IS

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GKABOBIUS

.t

GR A BOR I Al:

Patarnauju latdqjhivė«s knoplgiauela.
Relkale meldžiu ataliauktl, o mano
darbu busite užganėdinti
Tek GANal 2515'arba 3518

2314 W. 23rd PI., Chicago
(, \BltUU.lt S SH \ltli.\ll IS
(Georg-- SluTkins)
Persiskyrė su šiuo pasauliu
lapkričio 18 d.. 4 vai. vakare,
1933 m., sulaukęs 53 meti) am
žiaus. gi| tęs Alytaus apskr., Alovės pn,rai>ijos, l’avart, nij kai
mo.
Amerikoj Išgyveno
apie 35
metus.
Paliko
dideliame nu! I Odinio
'moterį Kristini),
brolį i'etri).
pusseserę Paulini) Alk.ičliuiKne.
pusseserę
Marijonų Kraulaltę.
augintinę Hermine i'ieslak, Lic
tuvuj brolis Vincentas ir Myko
las. sesuo Marijona ir tfi’ininės.
Kūnas pašarvotas, randasi K.
Id. Kkudo koplyčioj, 718 \V. 14
tt
y
Laidotuvės (vyks lapkričio 22
d., 8 va', ryto iš. koplyčios )
Dievo Apvaizdos parapijas lažnyčlų. kurioje atsibus gcJu'lnges pamaldos itž velionio sloių. o iŠ ten bus nulydėtas i
ėb. I’azlrr.iero kapines.
Visi a. a. Gsbrlellaus Slni.rl 'llis giminės, draugui ir p:iž|stnr.il esat nuoširdžUI kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
telkti jam paskutin; patarnavi
mą ir tsisveiklnlmą.
Nuliūdę liekiitne; Motiil-. Se
serys. Broliai, PnsM-siTc-. Audi
nių ir nisitvolklnimų.

Kii.ibtuvė.ns patarnauja graborius K. M. Skudas. Telefonas
Aionroe 3377.

.t

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA
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 ns.
EUDEIKIS. yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

y >

DR. A. L. YUŠKA

Turiu automubiiius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, I1L

J. F. RADŽIUS

1-4L. CICERO 8987

BOllevard

4139

*. MASALSKIS
GRABORIUS

Ine.
’ LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.

088 W. lhth bt.

plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

LJ.ZOLP

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Nuo 1 t'kl 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Tek

ĮVAIRŪS

VIRgliiia

0936

Rea Phone
ENGlcwood 6641

DAKTARAI;

Office Phone
TRIongle 0944

DR. A. R. McCRADIE

Tcl. MbNroe 8877

Id. LAFsyctts 8572

Tel. CICERO 894

Cinero, Ui.

Rusa h Gydytojas ir Chirurgas

vai.

ROOM 219
2-4 ir 7-9 vai.

vakare

DR. CHARLES SEGAL

J. Liulevičius

Perkėlė navo ofisų po numeriu

Graborius
Ir

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

4092 Archer Avė.

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

SPECUALISTAS

Patarnauja ChlDžiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
cagoje Ir aplellaklje.
,
▼ai.: ryto nuo 10—12 nuo 8—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
Nedėllomls 10 Iki 18

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas oi $85.••
KOPLYČIA DTKJU

Res. leL DKKrel 9181

7850 So. Halsted Street

BalMunuotoJaa

SYREWICZE

OUao Tel. VIClory 6898

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

718 W. 18th St.

Tcl. BOUIevard 62(M—8418

Avk.

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St.)

Chicago, III,

GRABORJU8 IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

2422 W. liAUŲlETiE ROAD

Tcl. CANal 6174

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST lflth STREET
Cicero, Ulinoie
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Nauja, graži ko

1344 R fiOth

DR. G. I. RLOŽIS
DENTISTAS

ANTANAS PETKUS

Musų patarnavimu
visuomet aųtlningaa Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų ailalltymul
•kyrtu.

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldieuiat..
tik susitarus

2201 W. Cermak Road

Į 1439 a 49th Court, Cicero/TlL

Phone

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tcl. CANal 6122

Telefonas MIDway 2880

4605-07 South Hermitage Avenue

Kampas 81st btreot
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v
Nedėh'omis ir šventadieniais 10— lt.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TcL YAKds 090 4
IU->.: Tcl. l'LAza 320,0
VALANDOS;

Nuo 10-12 V. l/lo; 2-3 ir 7-9 v. v.
Nodėldicniais nuo 10 iki 18 diena '

K \TItlVA Kili u ė11AOj.
po tėvais šilkfini'lltė
Persiskyrė su šiuo pasuullu
lapkričio I!) d.. 4:30 vai. r> t».
1933 m., sulaukus 61 moti) am
žiaus. gimus Trakų apskr . Zu
žimrių parap.. Juknirtnn) kai
me. Amerikoj išgyveno St) iii. '
Paliko
dideliame ntilifidfne
vyrų Joną, dukter) Stanislava,
sūnų Uroniidavų,
sea.-rt < uių,
švogerj Vocttvi) Andreildnits, '
pusbrolius
Jurgi Ir An-U.ejų
Razukevičitrs ir gimines.
Kūnas pašarvotas randa a 601
E. 89- PI.. Burnsble, Tcl. lti‘1cliff 0153.
Laidotuvės (vyks i n ’iiirlleni,
lapkričio 22 d.. 3 vai. ryto
namų į šlv. .luozapo pumpuos
bažnyčių, Ko. Chicago, kurtoje
atsibus gedulingos painu'dc.) už.
velionės sielų, o Iš ten bus nu
lydėta | šv. Kazimiero I, i|ui; >s.
Visi a. a. Kairines tčr'abči.lnlenės giminės, draugai ir pa
žįstanti esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laldotuvės> n
suteikti1 Jai paskutlnj palam,vi
nių Ir atsisveikinimų.
Nuliūdę liekame: Vytos l)'t-

kterys, (Mbnis, 'Sc.in, šyųp-ris
Pusbrolis Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauti gra
bortus J. F. Eudelkls Telefo
nas Yards 1741.

Res:

Office;

PROspect 2011 BEVeriy 0081

SENIAUSI LIETUVIĮIGRABORIAIGHIGAGOJE
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.
Vienintelis 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)

J.J.B&GDONAS
.«***.•

5

’

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJ.CS IR CHIRURGAS

2355 West 68rd Street
Vai.: 8 to 4 Ir 7 to 9 P. M.

Ketv.

Ir Pekmad.

Chtrsgo.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
✓

savo rūpesčius. Pašaukite;

Tel. REP. 3100
/

•

2506 W. 63rd St.

pagal

sutarti

Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
111.

Phone: HEMLock 6700

Daktans
Kapitonas
Pasauliniame kare

Skaitykite ;r platinkite
dienraštį “Draugę” ii
remkite v:sus tuos pro
fesionalus ir biznieriuą
kurie garsinasi jame.

IVISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

OTltO VTRAR LIGAS VVTIŲ IR MOTERŲ PFn 28 MFTt’S NLŽU RINT
KAIP i:J24lSKNfcJU8IOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
BpecIsNškal gydo Ilgas pilvo, plauėių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlme krau
jo, odos. Ilgas, žalrdas. reumntlimą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjime, gerklės skaudėjimą 1r paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išg-dytl, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli melų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. P b tari
mas dykai
OK1HO VALANDOJ: Kaedte nuo 10 valandos ryto iki I
valandai ir nuo I—8 valandai vakare Nedėtomis nuo 11 ryto iki 1 vai
4S0O WKHT 2Sth W.
kampag KeHer Ava.
TeL CRAvvfovd 5»dT

P K X V g X

o

S

Antradienis, lapkr. 21, 1933

Pirmas .šių svarbių žingsnių
Penktas svarbus vaizdas y-- ranka nepaliečia pienų. Kepu-į TEATRALIŠKI VEIKALAI
Gyvu Rožių Vainikėlis. T>vkyru dažnus prižiūrėjimas gal ra, neįprastas priėmimas pie riavimas seku, po kurio kiek----------nia 4 aktų. Dalyvauja 1 o ypavijų ir ūkių. Pulkai galvijų no yiieste; o šeštas tai pastų- viena bonka ir vėl inspektuo
Šie veikalai yra tinkamiau1 tų. Parašė Gėlė. Kaina .. 20c.
jama.
si vaidinimams. Juos galite
Išpažinties Paslaptis. 5 veik
R.ABDARIŲ SEIMAS GRA draugai, pažįstamieji ir visi >'ru <lnžn»> inspektuojami pie- raznvimas. Pasttiražavimas y
prietelini dalyvauti vakarienė-;110 Pi’^jų i’ 'eiklaus sveika ra scientifiškas žingsnis var
smų drama. Sulietuvmo A. Ma
Devintas žingsnis tai sterili gauti “Draugo” knygyne:
ŽIAI PAVYKO
tos skyriaus Cbicagoj. Ūkiai, tojamas tam, kad užtikrinus zacija. Pirmutinė mintis pie Dolpelis M inisterijoje 7’or- tutis. Dalyvauja 25 asmenys.
nuo kurių Cbicagos pieno pa- grynumų ir saugumų gero piė- no pardavėjo yra švara. Ver vunja. Monologas ir laiškai. Pusi. 95. Kaina...... .
23c.
Ayofrr Grikšienė..
Sekmadienį įvykęs Lietu
nlavinėtojai
perka
šį
produkj
no.
Pienas
yra
šildomas
iki
sių R. K. Labdarių seimas ge
dantis vanduo ir gyvas garas Parašė S. Čiurlionienė___ 10c.
“DRAUGO” KNYGYNAS
tų,
yra
švarūs;
karvės
užlaiko.
140
laipsnių
F.,
laikomas
šioGims Tautos Genijus. Dra
tai pavyko. Seime dalyvavo
yra kasdien vartojami sterili
2334 So. Oakley Avė.
mos švariai, kad duotų gryną, je temperatūroje per 30 rainu zuoti kiekvienų dalykų, kuris ma 2-se dalyse. Parašė kun. L
391 delegatas iš 12 kolonijų ir
sveikatai naudinga pieną.
ti) ir tada greitai ataušinamas. yra vartojamas pienui leisti. Vaicekauskas. Kaina . ...30c.
Chicago, 111.
58 draugijų. Seimas organiza
Antras yra priėmimas šio ; Pasturazavimas tai ne virinicijai davė $745.20 casb pini
Dešimtas ir vienuoliktas, tai
gais ir $1,350.00 spulkos eertiFederacijos 23 skyriaus su pieno stoty j toli laukuose, pa- ,nnsšiais laikais svarbiausieji, nes
REIKALINGAS batsiuvys
fįkatu, kurį labdarybei auko sirinkimas įvvks šiandie, lap- rdavf> pasveria. pienų ant
Sekantis žingsnis yra atau- Į jie liw,ia iSvežiojinm iv užlai.
ADVOKATAS
jo Barbora Kasmauskienė iš kričio 21 d. parapijos svetainė-!'"4™5 tada ‘Menamos ir šinimas iki 8 laipsnių viršum kvnm
(šiaučius). Galės pirkti arba
ieS i5vežiojant
105 W. Monroe St.. prie Clark
t
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Town of Lake.. Dr. A. Rakau- je, 8 valandų vakare. Kviečia- sterilizuojamos ūkininko pie- sušalimo. Aštuntas žygis labai
Telefonas STAte 7«#0
lariški kasdieniniai išvežioji- dirbti geromis išlygomis.
Valand-oa i) ryte Iki B popiet
skas paskaitė gružu ir turini- ' . . . ,
..
. ,
• . • no blokinės. Po to pienas ima- svarbiai susirišęs su pilimu į
2201 W. Cermak Road
• 1
.
...
„n vitti draugijų atstovai atsi-,
.....
.
mai šaldomais vežimais arba
3239 Auburn Avenue
mus išmėginamu.
nga referatų. Seimo prezidiii-'j ,
Įbonkas.
Dabar
yra
vartojamos
Pinedėllo,
Seredoe fr PėtnyČloc
nes v ra svarbiu rei-i
trekais į jūsų namus. Tūksta
vakarais • Iki »
ma sudarė: dr. Jonas Poška, . .
Atšaldynias iki žemos teni- Į seientifiškos bonkų plovyklos, nčiui vyrų dirba šiame darbe
Telefonas CANal f 122
‘
.... .kalų svarstymui.
Namai:
6459 S. Rockwell St.
FLETAS
ANT
RENDCS
pirmininkas, A. Dargis ir Mt-j
peratūros yra trečias žygis.
kulkos pei minutę išplauna a- iii visi šiuo būdu prisideda
Valdyba.
Utarnlnko, Ketvergo Ir Bubėtos
4
kambarių
fletas,
apšildo

kolainis pagelbininkai. P-lėsI
_______
Vakarais 7 Iki 8
Ketvirtasis svarbus prižiū- L,e
bonkų. Kiekviena bc- prie prezidento mėginimų pa
Telefonas REPnblic MOO
mas,
karštas
vanduo.
Tiktai
Paliliūnaitė ir Sloksnaitė sck-Į
rėjimas švariai pienų suvežti n^a l)Una vandenyje 20 minu- slidinti darbininkų skaič.iu. $20 į mėnesį. Atsišaukite:
retoriavo. Mandatus ir finan-'
į Cbicagos miesto stotis. Va-1‘’lb ' obula, stei ilizacija yia 'Mes turimi
1446 SO. 51st AVĖ.
suprasti reikalų
sus sutvarkė p. A. Poškienė,
I
sutarties,
daugelis
varto1
In
^
a
'
Fienas
supilamas
j
Cicero, IU.
ga
v.
.
. i
remti išvežiotoji:.-', kad pada-į
p. C. Norušienė ir A. Bacevi-t
Kraustau Rakandus, Planus Ir pr
arba
telefonuokite:
ja stiklų išdirbtus, šaldytu- konkns moderniškos, automa- i rvti daugiau dalim.
istatau anglis už pigiausias kain®«:
čius. Rezoliucijas parašė adv.1
CICERO
593
[Black ltnnd «?.5O; Hacklng
tiškos mašinerijos. Nė viena
vuis įrengtus t rokus.
Mll'crs Creek $»."5.
D. L. K. Y ytauto draugijos;
J. Grišius, p. I). Kaminskienė,
Pašaukit I.AFnjetle 8«8C.
J. O K S A a
ir L. šimutis. Kaip jau žino- įvyks mėnesinis susirinkimas į
2649
West 43rd Street
ma, seimus buvo Gimimo pa-, antradienį, lapkričio 21 d., Lie ;
rap., Marąuette parke, kur , tuvių auditorijos svet. Visi na-1
klebonauja darbštusis kun. A. riai malonėkite būtinai atvykBaltutis.
Vi, nes yra svarbių
reikalų J
Geriausios Anglys Už
------------------I svarstymui.
P. K. rast.
Žemiausias Kainas
*

C H I C A G O J E

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

JOHN B. BORDEN

a - —, «

IŠ ŠV. JURGIO PARAP,,
BRIDGEPORT

'

KALĖDOS
TĖVIŠKĖJE

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

RADIO

Šiandien bus reguliarė ant
Pasklydo maloni žinia, kad
neužilgo išvažiuoja į vienuoly radienio radijo programa, lei
nų Augustinas
Vardauskas, džiama pastangomis Peoples
visiems gerai žinomas veikė- į Furniture Co.
krautuvių is
jas, seserų rėmėjas, labdarių ; stoties \\ GES, 1,100 kiloeycles.
ir kitų draugijų darbuotojas, i Dalyvaus lainininkė A. ZaTodėl aštuaniolikiečiai jam Lekiene, A. Čiapas; bus duerengia išleistuvių vakarų lap-! 1&S» kvartetas ir kiti. Kalbės
kričio 22 d., 7 vakare, parap. D r. Kliauga. Bus šaunios iiiusvetainėj. Kviečiami giminės *ikos ir kitokių,įdomių dalyĮ kų, kurių neteko sužinoti. To
dėl neužmirškite
užsistatyti
1 savo radijo ir pasiklausyti.

MADOS

Aplankykite <lrai»
gus Ir
gimines
tėviškėje...
pra
leiskite
Kalėdas
tose v lotose ku
rias jūs taip ge

Rep.

Malonu mums pranešti, kad
VIENUOLIKA SVARBIŲ
pagalios mes gavome leidimų
ŽINGSNIŲ
vartoti iškirptinų Mišelį a Ma
dų Patarnavimų. Pradedant
Šie scientifiški žygiai, kurie
šiandien, šis patarnavimas at- turi būti išpildyti, kad pastaneš jums naujausius, gražiau- čius bonkų pieno ant jūsų slen-1
sius ir skirtingiausius padary-Į ksčio kas rytų, buvo išaiškin-j

mus iš New Yorko ir Pary* I ti M ilk Council, pieno išvežiožiaus Miscba Madų Dailininkų tojų organizacijos Cbicagoje.
dirbtuvių.
>Tik tie išvežiotojai, kurie pilŠis madų patarnavimas tik-Į’lo prezidento reikalavimų pa-'

rai žinote ir my
lite.

BUDRIKO

RADIOS

Yra parduodamos už žemas kainas. Lengvais išmokėji
mais. Jūsų senų Radio priimame ant naujo 1934 mode
lio. Gera radio su Viktrola krūvoje labai geras daiktas
turėti namuose, o labiausiai dabar kada kainos yra labai
žemos.

Majestic Gruodžio 9 d.
Ruimingi kambariui, geras valgis. Vėlesni išplauki
mai: OLYMPIC— GRI OD. 22. MA4KSTK*— KAI S S.
apie

fij

išplaukimų

sutelks

TUMONIS GOAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, 111.
Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

(Pasaulio didžiausias garlaivis)
Asmeniškai vedama ekskursija,
PER CHERBOUBGĄ
Toli'inesnių žinių
vietinis agentas.

0KSASEXPRES8

Crane Coal Co.

jūsų

5332 So. Long Avė.
Chicago, III.

WHITE SIAR LINE
International Mercantile Marine Cornpany
210 NO MICH1GAN AVF... CHIC.MiO, II.I,.
1100 lAlCl ST ST.. ST. I.OVIS, MO.

Katrie perkate anglis Iš dralverių. siųskite juos j CRANE
COAI. CO. Gausite geresnes
anglis, už mažiau pinigų.
Pocalinntas .M. K. liktai 87.00
tonas.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RI KIŠKOS SUT.FERIMftS VAITOS IR EI.EKTROS
TREATMEMTAI
švediški mankštlnimal Ir elektros masažas
Treatmental visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šaldo
Ir taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulfertnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių Ilgų.
Kambariai dėl pergulėjimo.
•
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo S tkl 1? vai. nakties.

rų stylių parodo žavėjantį in- rduodant pieno kvorta po 11 |
1657 W. 45th Street
dividuališkumą
drabužiuose ;<nitų, pristatant j jūsų namus, i
Kampas So. Paulina St.
Tel. Roulevard 4552
moterims, jaunoms moterims. k< operuoja, nes sutartis, kuri ,
mokyklos mergaitėms ir kūdi-1 ab'izynii nuo NRA kodo tik '
kiams (laveltes). a
|tuomi, kad paeina po DepartT.
, , v.
.. .' ment of Agrieulture, padarv! INSURANCE,
PERKAM
.Jus rasite, kad šie styliai ,
r
’ 1
ta ant šių kainų.
-n
'
B
[?
'
*FltTKIEWICZ<r,(gNOTARY
nėra paprasti, kaip kituose
Lietnviškui
Tik
tie pieno išvežiotojai,
laikraščiuose. Vietoj paprastų
BONUS
PUBLIC
kurie prisilaiko šios sutarties,
pavyzdžių, padarytų iš susivartoja 11 scientifiškų žings
SIUNČIAM PINIGUS į LIETUVĄ
gleinžiančios plonos popieros,
LAIVAKORČIŲ
AUJCNTUftA
nių kad užtikrinus didžiausių
kuri greit plyšta. Miscba pa
•
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
kokybę, švarų ir sveikatai ve
vyzdžiai yra padaryti iš sto
TKlSmODMU FAMATUOTAM BIZNIS
rtę kiekvienoje bonkoje pieno,
ros laiškinės popieros, nupie
2608 W.ST 47th STR.
Tel. LAFayette 1083
kurį jūs perkate.
šti ir meistrų šios dailės, ga
rantuojant jums teisingumų ir
lengvumą primieravimo. Pil
m OUĮĮ OFFICE
nas ir palengvintas instrukci
jų laiškas yra pridedamas su
kiekvienu pavyzdžiu, kuris
parodo jums kaip sudėti savo
suknę nuo pat pirmo žingsnio
iki užbaigtos, sumanios^ dėvianms naujos mados.
Pasirodymas šio kasdieninio
skyriaus duos progų jums ir
jūsų šeimynai apsirėdyti gra
žiausioje madoje — ekonomi
škiausiai.
Atsiminkite, nereikia būti
mokančia suknių siuvėja, kad
sekti šiuos pavyzdžius, nes jie
yra aiškūs, trumpai aprašyti,
ir labai lengva yra sekti juos.

Nauja 1934 Radio ir Viktrola krūvoje už

$39.50

Nauja 9 tūbų R C A Vietor Automatiška 'Radio su
Viktrola. Pati permaino rekordus. Kaina
Budrike krautuvėje jūs pamatysite visas naujas ir
moderniškas Radios ir daug pigiaus nusipirksite.

PEOPLES GOAL GO.
/
Visados garantuojame ko
kybę ir teisingų voga.

Yardas ir ofisas:
12132 S0. UNION AVĖ..
Tel. PULlman 5517

West Pullman,
III.
•'
Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

r>

3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167
Radio programai duodami Budriko krautuvės:
W C F L 920 k. Nedėliomis 8 vai. ryte ir 1 vai. popiet..
W II F C 1420 k. Ketvergais 7:30 vakarę.

Poehy M. R. .
Kent. M. R. .
Iain^p ..............

I, 2. or
4 tons
» tons or more
87.75
87.25
85.75
>5.45
8«.75
8A.25

Black Ilanri
EgK
................. M.SO
ttimp ..................... |8.75

88.00
>8.25

