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BALKANUOSE DAROMAS KETURIŲ
VALSTYBIŲ PAKTAS

AL SMITH UŽ AUKSO STANDARDO GRĄŽINIMĄ
PRŪSIJA IŠLAISVINTA Iš
KOMUNIZMO
-----------------

IEŠKO NAUJO PREMJERO
----------PARYŽIUS, lapkr. 25.

PAGERBTAS LOYOLOS
U-TO PREZIDENTAS

JUBILIEJINIS “DRAUGU” VAJUS
ŠV. MYKOLO PARAPIJOJ

Loyolos universiteto aliumnai pagerbė naujų šio univer
siteto prezidentų kun. S. Knox
Wilsonų, S. J. Palmei- namuo
se jo pagarbai surengtos vai
šės, kuriose dalyvavo daugiau
kaip vienas tūkstantis aliumnų.

Ateinantį pirmadienį, lapkričio mėn. 27 d., šv. My
kolo parapijoje, North Side, prasideda jubiliejinis “Drau
go* vajus, kuris tęsis iki gruodžio mėn. 19-d. imtinai. ..
Yra vilties, kad šiuo vajumi kiekvienas šios parapijos
betuv.f3 katalikas didžiai susidoQiės ir dienraščio “Drau
go” prap.at.JT.’.as duos puikių sėkmių.
Visi šios parap’jos susipratusieji lietuviai
katalikai
kviečiami “Draugui” į talką. Kiekvienas yra raginamas
paslryžlman, kad nuo šiol savo namuose tik katalikišką
laikraštį turėti, tik katalikiškąją spaudą remti.

chicagoje

PRANCŪZIJAI YRA REIKALINGAS
NAUJAS PREMJERAS

—

KĄ RAŠO ANGLIŠKI
LAIKRAŠČIAI

| tėję į galvų tų įvykį paslėpti
jos peršovimu, kad apsidraus
ti nuo įtarimo. Ji tai ir pada
Dr. Alice AVynekoop, 3466 riusi.
Monroe gat., anot
policijos,
Kaltinama pirmo laipsnio
vakar išpažino, kad ji nužudė žmogžudyste.
savo marčių (sūnaus žmonų)
Mrs. Rheta Garden
Wyne- 71 ASMUO APKALTINTA
koop. Tas įvyko antradienį po
PHILA DELPHI A, Pa., lap
3:00 popiet.
IŠPAŽINO NUŽUDŽIUSI
MARČIĄ

BERLYNAS, lapkr. 25. — Prancūzijos prezidentas turi
Raudonojo Kryžiaus sekretorė Miss Mabelr. BoardPrūsijos slaptoji policija pas- pasitarimus su politinių par- man prisega prezidento Roosevelto žmonai R. Kryžiaus žen
Chicagos angliški laikraš
kelbė, kad ši Vokietijos vals- tijų vadais ir sprendžia klau- klelį, ir tuo būdu jų pripažįsta šiob organizacijos nare.
čiai pastebi, kad į civilinius
tybė yra išlaisvinta iš komu- simą, ką pakviesti j naujo pre
nistų propagandos.
mjero vietų. Yra keletas kan- WELLES BUS ATŠAUK PRANCUZIŠKAS KAIMAS darbus daugiausia registruo
jasi negaunu valstybės pašal
LIETUVOJE
TAS
Šiemet areštuota komunistų didfttų,
pos bedarbiai. Sako, visai ne
partijos 2,300 viršininkij. Iš jų Į Sakoma> ka,, parillkilnas
T
WARM SPRINGS, Ga., la KAUNAS.* — Laikraštis žymus skaičius registruojasi
daugumas pateko teismas t<ž žims kplet^ dienų.
pkričio 24. — Prez. Roosevel- “M. R.” raijo, kad vokiečių šelpiamų svetimšalių bed ar
išdavikiškumą.
kričio 25. — Vakar teismas ap
Be to, konfiskuota apie GRIUVO NAUJAS PRAN tas paskelbė, kad artimoj a- mokslininkai,į tyrinėdami tau- biu.
Dr. Alice AVvnekoop išpaži- įkaitino 71 asmenį už sankalbį
teity ambasadorius Kubai tų judėjimų if rases, dar prieš
1,500 tonų komunistų propa
jnime
pareiškia, kad marti sir- tikslu pasipinti “ apsaugų”
CŪZŲ KABINETAS
\Velles bus pakeistas kitu — 'pastarąjį karų rašė, kad Mari j
PADIDĖJO LANGŲ
gandos raštų ir keletas rauIguliavusi, kad ji, marti, pra- svaigalų gamintojų organizaci
Jefferson Caffery.
ijampolėje, netoli Sausgirio, y į
DAUŽYMAS
donųjų vėliavų.
•
' paryčius, lapkr. 24.
_
, Siusi jos ištirti sveikatų, o to jai. Iš apkaltintų 55 nubausti
Rugsėjo mėnesi komunistai I)f| ra|stvK.s sąmatlls ,uha.; Prie šios progos preziden ra kaimas, apgyventas pran
Praneša, kad Chicagos vie- atlikimui ji patiekusi marčiai įvairiems .terminams kalėti ir
ryžosi organizuoti raudonas lansavimo reikšdamas nepasi tas pareiškė, kad Kubos vy eūzų. Nors tame kaime visi
per didelę chloroformo dožų, pabaudomis. Tarp nubaustųjų
profesines unijas. Tas jų žy tikėjimų parlamentas nuvertė riausybė biff TWipat?fnTa tik ta kalba lietuvRUmi, tačiau jie. šųjų mokykhj langų stiklų dan
žymas per porų
pastarųjų Kada marti per kokias 20 minu rvra
yra vienas valstybės «enatrt-v
gis
sukoneveiktas. O spalių naujų premjero Sarrauto mi- da, kada ten susitaikins tar- savo išvaizda ir karakteriu
tų
gaivinama
neatgijusi,
jai
arius.
mėnesių 31 nuoš. padidėjo Pa
mėnesį nuo komunistų atimta nisterių kabinetų.
pusaviai kovojančios politinės skiriasi nuo tikrų lietuvių.
žymima, kad nė kokiu būdu
daug ginklų.
j srovės ir bus grąžinta tvarka.
Po nevykusio Napoleono žy
negalima išnaikinti šio vanda
‘DRAUGO’ VAJUJE
Socialdemokratų partijos
gio į Rusiją, jo kariuomenė
BALKANŲ PAKTAS
lizmo.
naujas veikimas ir gi nuslo
Kontestininkų stovis
UŽ AUKSO STANDARDO galvatrūkčiais bėgo iš Rusijos
pintas, vadai suimti.
ir kai pasiekė Lietuvą, jos
VIENA, Austrija, lapkričio
GRĄŽINIMĄ
BALSAI
“AMERIKONIZAVIMO” S. Staniulis Gimimo Šv. Pan. M.........................
jau
gera
pusė
buvo
sunaikinta.
127,508
25. — Iš Belgrado praneša,
SAVAITE
J. J. Aukškalnis, Šv. Kazimiero, Gary, Ind. ...
MIRĖ BUV. MINISTERIS kad vyksta sėkmingos Turki
102,303
NEVY YORK, lapkr. 25. — Vieni žuvo nuo priešo ginklų^
72,906
A.
Kunickas
Aušros
Vartų
.......................
.
..........
nuo šalčio, bet daug
jos, Graikijos, Jugoslavijos ir Buvusis gub. Al Smith savo fkjti
Chicago
majoras
Kelly
atsi

72,494
J. P. Gerutis Nekalto Pras. švč. Pan. M............
PARYŽIUS, lapkr. 24. — Rumunijos derybos sudaryti vedamam žurnale ‘‘The New ronv
vo tokių, kurie nebeteko vii
65,309
šaukimu
paskelbė
‘
‘amerikoP.
Labutis
Šv.
Jurgio
........................................
Mirė buvusis Prancūzijos mi- šių keturių valstybių paktų. Outlook’’ pareiškia, kad jis ties pasiekti Prancūziją ir nūs
V.
Stancikas
šv.
Kryžiaus
.................................
51,933
nisteris Fr. Albert, 56 m. amž. Norima izoliuoti Bulgariją, ku stovi už aukso standardo grųži prendė pasilikti ir įsikurti Lie nizavimo” savaitę gruodžio 8
A. Gilienė Šv. Jurgio .L.....................................
24,956
—15 d.
Jis buvo Daladiero kabinete. ri politiniai susijusi su Itali nimų doleriui.
tuvoje, ar kur kitur sunaikinto
Karolina Lengvis Šv. Antano par. Cicero, III. .
21.500
Tai esą kad padidinti akty
S.
Straukas
Aušros
Vartų
................................
13,702
se vietose.
ja.
vumą dėl didesnio įsigilinimo A. Švilpauskieitė Mt. Carmel, Melrose Park
13,700
Pinigų vertė —
Aukščiau minėtas kaimas
3 ŽUVO LĖKTUVO KA
į pilietyliės svarbą.
13.500
V. Mandra viekas Šv. Petro ir Povilo, Kenoslia
yra susikūręs iš astuonių NeTASTROFOJ
mainyba
BALSAVIMO TEISĖS
9,066
K. Šerpetis Šv. Mykolo .......................................
poleono kareivių. Vietinai lie
MOTERIMS
5,806
A.
J.
Janušauskas
šv.
Antano,
Cicero,
III
........
SUŽEISTAS CICERO
NEVY YORK, lapkr. 25. —
OTTAIYA, 111., lapkr. 25.— tuviai jiems gelbėjo ir tie pran
V. Gaižauskas Visų Šventų, Roselund ............
5,lo7
MAJORAS
Dolerio; vertė vakar ne tik ne
REYKJAVIK, Islandija, Netoli čia nukri-to ir susikūlė cūzai, pramokę lietuviškai, ve
Paul P. Petrauskas, Binghamton, N. Y.
5,009
Automobilio katastrofoj sun [A. J. Sutkus Šv. Baltramiejaus, Waukegan
puolė, bot .jo pastovumas nus lapkr. 13. — Šioje saloje pri iš Chicago skrindųs į Kansas dė lietuvaites. '
4,507
4,055
kiai sužeistas Cicero miesto!A. Stulginskas Šv. Antano, Cicero, III...........
vėrė net anglų svarų. Tai dau pažintos moterims balsavimo City United Air Lines lėktu
A.
Bacevičius
Šv.
Mykolo
par.
4,000
majorasĮ Cerny.
giausia dėl to, kad ir vakar teisės.
vas. Trys asmenys žuvo.
APLANKE SOVIETŲ
S. Balčiūnienė Aušros Vartų ............................... ‘
3,757
auksui kaina nepadidinta. Vie
AMBASADORIŲ
S. Piktužis £v. Petro ir Povilo, W. Pullman
3,632
Chicagos sanitarinis distrik- M. Misiūnas Visų Šventų, Roseland .. . . ..........
no dolerio vertė vakar buvo
REIKIA ABEJOTI APIE
VISI VIENOJ DUOBĖJ
3,436
61.23c., taip kaip užvakar.
BERLYNAS, lapkr. 24. — tas reikalauja iš vyriausybės C. Deveikis, Jr. Šv. Antano, Cicero, UI............
NRA TEISETUMĄ
UŽKASTI
3302
Vakarykščias pinigų kursas:
J. V. ambasadorius Vokietijai $29,245,770 paskolos darbo K. Gaubis Šv. Juozapo, So. Chicago ................
3,201
K. Vaitkienė, Gimimo Šv. Pan...............................
3,109
Anglijos svaras
$5.20
MASKVA, lapkr. 24. — Žu NEW YORK, lapkr. 24. — W. E. Dodd aplankė Čia sovie projektų vykdymui.
2,964
.
F.
Ivanauskienė,
Dievo
Apvaizdos
par
...........
ambasadorių L.
Kanados doleris
1.61 vę su nauju milžiniškuoju lėk “Ifarward Law Review” ra tų Rusijos
2,846
.....................
TRIMS PIENO KOMPANI Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos
Prancūzų frankas
.66 tuvu 14 asmenų Charkove pa šo, kad reikia abejoti
npie Činčiuką.
2,750
P. J. Čižauskas Aušros Vartų ........................ .
JOMS SUSTABDYTAS
Italų liras
.08 laidoti. Visi lavonai vienoj vykdomo NRA teisėtumą.
2,650
F. Vaičekauskas Nekalto Prasid. Švenč. Pan. M.
VEIKIMAS
Belgų, belgas
.22 duobd užkasti.
UŽDARYTOS DVI OR
2,500
P. Varakulis, Dievo Apvaizdos........... .. ..........
. Vokiečių markė
.33
GANIZACIJOS
BIUROKRATIJA DIDĖJA
Žemės ūkio departamento
Šveicarų frankas
.30
PASITRAUKĖ PERU
Parapijų stovis
BERLYNAS, lapkr. 24. — sekretorius Wallace panaiki Švč. Pan. Gimimo par...........................................
AVASHINGTON, lapkr. 24.
Lietuvos litas
.06
KABINETAS
130,617
— Nuo kovo mėnesio iki šiol Vokietijos vyriausybę įsaky no “laisnius” trims neprik Šv. Kazimiero parap., Gary, Ind.........................
102,303
Chicagoj
pieno Aušros Vartų par....................................................
vokiečių lausomos
93,115
Iš Anglijos praneša, kad
LIMA, Peru, lapkr. 24. — valdiškų tarnautojų skaičius mu uždarytos dvi
Šv.
Jurgio
par
.........................................................
90,265
organizacijos, kurios dirbo už kompanijoms: Edgewater Daianglai apsčiai perka ameriko Be jokio paaiškinimo atsista 4,694 asmenimis priaugo.
75,144
ry, Lake View Dairy ir Wag- Nekalto Prasid. Sv. Pan. M. par.........................
kaizerio grąžinimą.
niškus dolerius, kurie šiandien tydino Peru respublikos kabi
Šv.
Kryžiaus
par
....................................................
51,933
ner Dairy, kadangi jos pigiau
yra pigūs. Kalbama, kad nu netas.
ATIDĖTAS SVARSTYMAS
Šv. Antano par. Cicero, III....................................
34,663
KARŠČIAI LOS ANGELES pardavinėjo pienų, negu kodu Mt. Carmel par. Melrose Park ................................... 13,700
pirktus dolerius panaudos ka
nustatyta.
SPRINGFIELD, III., lapkr.
ro skolų dalies išmokėjimui.
MIRĖ JAPONIJOS ŽURNA
Šv. Petro ir Povilo par., Kenoslia, Wis.
.13,500
LOS ANGELES, Cal., lap
Kitos truatui nepriklauso Šv. Mykolo par.............................................
24. — Svaigiųjų gėrimų parda
13,006
LISTAS
Visų
Šventų
par.
Roseland
...........................
8,543
vimo ir vartojimo klausimo kričio 24. — Šį mėnesį antrą mos kompanijos nusprendė ko
ORO STOVIS
Dievo Apvaizdęs parap.
..........
8,310
OSAKA, Japonija, lapkr. svarstymą Illinois legislatūra kart šį miestų ir apylinkes voti už savo likimų. Sau tal
Šv.
Juozapč
parap.,
Binghamton,
N.
Y.
.
5,009
CTITGAGO IR APYLINKES 24. — Mirė žymiausias japonų atidėjo iki pirmadienio, nes ne ištiko nepaprasta kaitra. Va kon jos kviečia pieno vartoto Šv. Bęltramiejaus par., Waukegan, III. .
4,507
Šiandien numatomas lietus; tautos žurnalistas R. Muraya- buvo pakankamo atstovų akai kar buvo daugiau kaip 90 1. jus. Tai kova prieš pieno -trus Šv. Petro ir Povilo par. Wi Pnllman .
3,662
šilumos.
tą.
čiaus.
,
maža temperatūros atmaina. ma, 83 m. amž.
'Šv. Juozapo par. So. Chicago, III............
3,201

p
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“DRAUGAS”
IBaln* kaadlen. Bakyrua Mkiuadlenlua
PRENUMERATOS KAINA: Metama — M-M. Fua
aal metų — tt.it; Trinia mėneelama — >2.00; Vienam
meaealui — 7 te. Europoje — Metama >7.00; Puaal ma
to — t4.ee. Kodu* .elo.

LIETUVOS GYVENIMAS

I ROCKFORDO LIETUVIU ŽINIOS

liejo ir galveles guldė dėl tikėjimo ir lietu
vystės teisių, visiems laikams bus geriausiu
'
' Jt■» * .
*
I
pavyzdžiu jaunosioms kartoms, kaip reikia
--------------------------------------------------- I
kovoti už savo teises nors ir sunkiausios bū LENKAI APIE LIETUVIŲ , niai ir jau kalėjime papildę,
tų tam sųlygos.
MUZIKA
įvairius npsikaltimus, negali

irė Ad. Misiūnaitė (čempijo----------nė), Marg. Bagdonaitė, Mar.
naudotis jokiu spausdintu žo
Bendradarbiam* Ir korespondentam* raitu ne®ruŠŠ. Petro ir Povilo parūpi- Vusiliauskaitė, Vikt. DeltuvuiP A S T ABtLĖS
Šiomis dienomis Varšuvos džiu, tuip pat negali nei rašy
Maa. Jai neprašoma tai padaryti Ir neprfelundlama tam
ttkalui pakto lankiu.
radiofonas, o podraug ir kitos ti, nei gauti iš laisvės laišku). jos bazaras gerai pavyko. Ne- tė — joms gelbėjo An. BagdoRedaktorių priima — ano lltee Ud
raL
Rytoj Marianapolio Kolegijoj, Thompson, lenkų, radio stotys, tame skili-j Be to, baudžiamo.-ios grupės žiūrint bedarbės priespaudos, naitė, O. Rimkiūtė, Joz. Šliau
Skelbimu kainos primunCIamoe pareikalavo*.
Conn., įvyksta pirmas tos kolegijos rėmėjų čiuje ir Vilniaus, perdavė pa- kaliniai neleidžiami pasivaik- susipratę parapijiečiui ėmėsi' terytė, EI. Seštokaltė, Ieva Ku
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
suvažiavimas Naujoje Anglijoje. Tikiniųsi, • įkaitų apie lietuviškų muzikų, i ščioti į grynų orų, negali pn uolaus ir intensyvaus darbo, lvinskuitė, Kat. Noreikaitė.
b vaL po piet
Mokyklos mokinių jomarko
kad į šį suvažiavimų — seimų atvyks daug šių paskaitų paruošė šiais me'simatyti netik su pažįstamai i energingai veikdami, daug pato krašto lietuvių draugijų atstovų ir svečių. Į tais keletu mėnesių Lietuvoj ’ siais bet ir su giminėm. Plau- darė buzaro metu parapijos būdoje ir žuvų prūde, kurie
Kaip jau buvo pranešta, seimų šaukia kun. į viešėjęs lenkų-žurnalistas — kai visų tos grupės kalinių naudai. • Vieni nenuilstančiai, Seselių buvo gražiui papuošti,
“DRAUGAS”
rinko aukas, patys uukojo ir' įtaisyti ir priežiūroje, gražiai
dr. J. Navickas, Kolegijos Rėmėjų draugijos rašytojas dr. Mergei.
nukerpami.
UTHŪANIAN DAILY FBIEND
pirmininkas ir Marianapolio Kolegijos direkReikia pasakyti, kad pas- j Antroji grupė, į kurių pa nuskirtas bazaro valandas no ir uoliai darbavosi mokinės B.
Publlabed Daily, moept Sunday.
kiti duosniai Rimkiūtė, ^for. Pankauskaite,
SUB8CR1PTI0N8: t»ne Tear — tt.ee* Stz Montke torius. Linkime seimui geriausio pasisekimo! kaita apie lietuvių muzikų bu- keliami kaliniai už gerų elge- liai darbavosi,
— |1.6»; Tkree Montke — tl.ee: One Montk —• 7K
Burope — One Tear — tf.et: SI* Montke —« |d.dWi
vo gana objektinga. Autorius' sj'y kalėjime naudojasi žymiom davė dovanas, o dar kiti aps- ! E. Misiūnai™, L. PatapavičiūCopy — .eia
Advertlatn* ta “DRAUOAS” brta*e best malta.'
pažymėjo, kad lietuvių spau-1 lengvatom. Tos rūšies kaliniai čiai lankėsi ir rėmė bazarų, j tė, M. Sabaliūtė, Skridlaitė ir
Advertlalng rate* on applloalloa.
Lietuvos spauda praneša, kad 72,000 Lie
“DRAUGAS” 2334 B. Oakley Av% Chicago tuvos gyventojų serga džiova. Tai liūdnas: da šiemet minėjo “Aušros” turi teisės dėvėti plaukus, bandydami kų nors įsigyti lai- į kiti. Jaunuoliai, Šv. Vardo drreiškinys! Taip yra dėl to, kad Lietuvoj peruwtų sukaktuves. Lietuvių kaip jie nori, skaito visus Lie- mės keliu. Ir taip vieningai' gijos nariai S. Pilipaitis, B.
v . .. ,
...
j
v
.
muzika yra dar jaunesnė, negu tavos ir užsienių laikraščius, bei sandraugingai eidami, ge- j Garšva ir Lukošius savo ma
mažai tinkamų sanatorijų, nedaug žmonių su- ,. . .
, J
. .. ,?
. rus. pasėkas "darė, prisidėjo I lonia mužiką linksmino bazapranta sveikatos ir švaros reikalus, netvar-į 6 ll^ s^u
. 1I’inieJl Ie" išeina į kalėjimo kiemų po
DIENOS KLAUSIMAI
parapijos gerbūvio, nes rininkus.
landų ir daugiau pasiv
kingai statomi namai su mažais langais, per i uvnį J1*1121 os pion enai u- valandų
pasivaikščioti, su giminėmis kalbasi ne sutartinoje vienybėje yra di
Įvairių tikietų pardavinėji
kuriuos permazai saules patenka į namus,
KRAŽIŲ SKERDYNIŲ 40 M. SUKAKTIS
dėlė
jėga
ir
gerų
darbų
vei
me, ypač karvutės, kuri eis iš- vaikai- nesaugojami
- • nuo apsikretimų
-. L.
wr1 grotas du kart per savai- ' dele
» gerų darbi)
maži
tos’ldr.
i
,V. Kudirka, dr., Vydūnas,’.P*
u:o_4.
Dėl tn džinva sippA vyskupas Baranauskas, - nors, tę. Tos grupės kaliniai gali |kiant “ Bievo Palairna’
laimėjimui Padėkonės dienoje,
Šių metų lapkričio 22 dienų suėjo lygiai pragaištingos ligos perais. Dėl to džiova šeri jie iš profesijų ir nebuvo mudalyvauti kalėjimo bažnyčios I Prie aukų davimo dar pri- šeimyniškos parapijos metinės
keturiosdesimts metų nuo didvyriškos kovos, ga net *3 nuoŠ. gyventojų. 10,000 gyventojų
zikais. Bažnytinės muzikos ■ chore dirba dirbtuvėse ir gau- , sidėjo šie asmenys: J. ir Ad. vakarienės metu, nenuilstan
kurioj Kražių lietuviai katalikai garbingai džiova mirimų tenka kaimui 16 atsitikimų,
srity daug pasidarbavęs prof. na 75 nuoš. uždirbtų pinigų. , Misevičiui — anglių tonų, Gri čiai darbavosi Mag. Getautiekovėsi su rusų valdininkais. Toje didvyriS- Kaunui 30. Gerai, kad susiorganizavusi drau J. Naujalis, miręs Petrapily
Lietuvos kalėjimai dar te galevičienė — 2 žiurkštus, K nė (čempijonė), S. Kasputis,
koje kovoje buvo kražiečių užmuštų, sužeis gija kovai su tuberkuliozu. stengiasi savo vei Sasnauskas ir kun. Brazys.
beserga rusiškumo dvasia. Jie ’ Lapinskienė — $1.00, E. Ge- Kasputienė, Deltuvienė, Gustų, prigirdytų, nuplaktų ir net išniekintų mo kimų praplėsti, raginant visuomenę ir vyriau
Prieš kariniais laikais cen-'dar nėra auklėjimo įstaiga, ko ležienė — $1.00, Elz. Kazlau taitienė, Piijįerių šeima, Kunterų. Kražių bažnyčios gynėjai už pasiprie sybę padidinti jėgas džiovai naikinti.
G. cienė, L. Čepulis, Kunca, Statrinė lietuviškos muzikos fi-jkia iš savo pašaukimo turėtų skienė — didelį keksų,
šinimų buvo areštuoti ir uždaryti į kalėjimų.
gūra buvęs kompozitorius Sta-: būti. Lietuvos kalėjimai tebė- Strigienė — didelį keksų, U>. kauskienė, D. Varašius, S. KeŠios sukaktuvės bus iškilmingai minimos
Šis kraštas tuo yra laimingas, kad turinys Šimkus.’Jis pats liarmoni-1ra ankštus, nehigieniški; tar- Bublienė — didelį keksų, M. liotis, Vyverienė, Vikt. Deltunų vaitė ir kiti. Atleiskite, kurių
Lietuvoje rytoj, lapkričio 26 d. Specialiai su nemažai
emažai geradarių, aukojančių įvairioms lab- zavo lietuviškas liaudies dal- nautojai daugumoj žiaurūs, Polijanskienė — kaklaraiščių
sidaręs komitetas ragina Lietuvos visuomenę daringoms įstaigoms, kurios šelpia varguo nas, pats dirigavo chorus ir mažamoksliai. Pastaruoju lai kabintuvų, M. Doskienė — gra aukotojų, darbuotojų, ar šiaip
tų dienų gausingai suvažiuoti į Kražius/kur lius, bedarbius, užlaiko prieglaudas, steigia t.t.
ku Lietuvos vyriausybė nuta- žiu paduškėlę, K. Karvelis ga prie bazaro labo prisidėjusių
-bus sakomos prakalbos, lankomos vietos, kur ligoninės. Tai ypatingai pajuntama, kai kra K. Čiurlionis’ — genialus me ' rė ir jau atsignavo pinigus pa- : vo pas Blackliawk Bottling nėra vardai paminėti “Drau
bažnyčios gynėjai žuvo ir baudžiamoji egze šte užeina nedarbas ar šiaip kokia katastro nininkas—* kūrė taip pat mu- statytį naujų moderniškų ka-.Co. alaus dėžę, Bartusevičiai ge”, nes žinių rinkėjui nepa
kucija buvo jienWi įvykdyta, ir uždėtas kapi fa. Dabar visoj Amerikoj vedama- rinkliava zikalinius kūrinius. Jis jau Įėjimų. Naujasis bus labiau —2 zuikius, Pieteriai — vyš- vyko juos visus sužinoti.
Visiems darbuotojams, au
nėse vainikas žuvusiems ir įnirusiems gynė- nelaimingųjų ir bedarbių šelpimui. Chicaga ' daugiau pasidavė Vakarų Eu-Į pritaikintas pažangios epochos nių, dželės ir grybų po kvorį tų, V. ir-P. Lapinskai — 2 vy kotojams, atsilankiusiems
ir
jąms pagerbti. Visose Lietuvos bažnyčiose ( nori sukelti keletu milijonų dolerių. Kas ga- 'ropos įtakai,, ir .jo kūriniai pa- reikalavimams
šnių kvortas, B. Garšva — kė- prisidėjusiems prie bazaro pa
bus laikomos toms sukaktuvėms pritaikintos , linie, pagelbėkime šiam reikalui ir darbu ir sižvmi aukšįiu originalumu.
ŠILKINIS KONTRABANDI
ksų, saldainių dėželę ir kavos vykinu) labai esu dėkingas.
pamaldos ir pasakyti pamokslai, kad tinka aukpmis.
Toliau automis pažymi, kad
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Svarų, Sabaiienė — didelį gai- , ^rrfiiL/ūsu lri^onas, :t.ro vi.
mai atminti garsihgų £ygp4s^pasisesrti dvapo kais**lie4«waškojt muzika
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*
/ NINKAS
■’UA
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Kun. Andriušis, M. I. C.
atsipalaidojt-šr hno lenkų ir
_______
dį.
•
sios» stiprybės kovose dėl Dievo ir Tėvynės^'
Mūsų jaunųjų tautiečių tarpe atsirado ke
Visi bazaro darbuotojai ste
rusų įtakos, nukrypo daugiau
l’rieš trejetų metų Klaipė
garbės.
•»
letas gabių vyrukų, kurie labai gražiai praį vakarus ir pradėjo ieškoti do.je kai kurie pirkliai pra bėtinai gražiai ir sutartinai PARAPIJOS ŠEIMYNIŠKA
' Reikia manyti, kad ir mūsų, Amerikos dėjo garsinti lietuvių vardm Philadelphijoj i . . ...
.
....
. • VAKARIENE
T
,
lietuViskaiai muzikai nauju deio žymiai pigiuu pardavine- darbavosi ir dėjo dideles pa
lietuvių bažnyčiose rytoj ar kitų kurį sekma gyvenus
irvvpnns J.
h. Vašila,
Vaši n. keliose
kp inse Amerikos
Amprikns ka
ka*'
*
J. L.
kelių. Prelegentas išvardino 1 ti šilko medžiagų negu kurio- stangas, kad kodaugiausiai pa
dienį bus atlaikyta pamaldos ir pasakyta pa talikų žurnaluose pradėjo rašyti apie Lietu
Ketvirtadienį, lapkričio 30
jaunuosius lietuviškosios mu-, st nors kitose Lietuvos daly- daryti pelno. Didelė konkuremokslai Kražių skerdynių 40 .metų sukaktu vi) ir jos didvyrius — Kosciuškų ir kitus.
zikos pionierius, paminėdamas se. Toks neaiškus biznis ut- ncija ėjo aukojime, aukų rin- <1. pripuola Thanksgiving Day
vių proga. Kražiečių labai reikšmingų, mūsų Sveikiname naujų rašytojų ir linkime jam ge
visus svarbesniuosius kompo kreipė muitinės įstaigų dėme- kime ir sudovanotų daiktų iš-(— Padėkonės diena. Šioje Juvisai tautai brangių, savo atkaklumu pavyz riausio pasisekimo kelti savo tautos garbę! į
zitorius: Juozų Gruodi, J^lįįil- į, ir pradėta ieškoti kelių, ku pardavime. Malonu buvo apit ngtinių Amerikos Valstybių di
dingų ir neužmirštamų dėl sa\o teisių kovų
M
Į1 lat-Kelpšų, V. Žadeikų, t/lįhlj riais turėjo eiti šilko kontra- jųjų darbavimosi išgirsti, pa-; dėlėje šventėje, ŠŠ. Petro ir
reikia įsąmoninti visų lietuvių, nežiūrint kur
Šventieji Metai baigsis 1934 m., baland Dvarionų, VI. Jakubėnų, J. banda. 1930 metais susekti du ! matyti ir suėjus pasikalbėti,' Povilo parapija kiekvienų mejie negyventų, protuose. Juk mes, amerikie
žio 2 d. Vadinas, jie nebus prailginti. Kata Kačinskų ir kitus.
Klaipėdos muitinės valdinin pasitarti. Jie buvo linksmo tų kelia didelę šeimyniškų va\
čiai, taip pat vedame kovų su bedievybe ir
likams svarbu tai įsidėmėti. Kas lūkuriavo ir
Gaila, kad ši paskaita buvo kai: Vytė ir Krėžys, abudu se veido, pilni veiklios energijos karienę. Ši diena primena
nutautėjimu, dėl to pasisemkime tai kovai
atidėliojo išpildyti Šv. Tėvo nurodymus ir labai negausiai iliustruota lie ni buvę vokiečių valdininkai. ir savęs pasiaukojimo. Jie nu- mums pirmuosius šios šalies
jėgų iš kražiečių didvyriško žygio, įvykusio tuo būdu įsigyti Šventųjų Metų teikiamus
tuviškosios muzikos kūriniais. Juodu, susitarę su Klaipėdos galėjo visas kliūtis ir sunkė-, ateivius, kuomet jie po dide
prieš 40 metų.
atlaidus, težino, kad jokių laiko prailginimų Varšuvos radiofono koncertas pirkliais žydeliais, siunčiamų nybes bei nuovargius, vien tik lių vargų ir nepasisekimų suKomitetas -avo atsišaukime pažymi, kad nebus.
išpildė tik du J. Gruodžio kū- per Klaipėdos muitinę šilkų jųjų mintys ir darbai buvo nu- (laukė gero derliaus ir gausios
tos Kražių skerdynės vyko laikais, kai Lietu
rinius: “Rudenį” ir “Kata- [medžiagų žymiai pigesniu me- kreipti, k’ad kaip geriau ir • Dievo palaimos, reiškė Viešdaugiau galėtų patarnauti sa-' pačiu! visų dovanų Davėjui
voj, tariant Maironio posakiu, “nei žodžio,
rinkų”. Numatytų lietuvių dai dvilninės medžiagos muitu,
Vokietijos
diktatorius
Hitleris,
savo
įnei rašto neleido erelis, suspaudęs sparnais,”
• savo dėkingumų, įkurdami tų
nininkų patefono plokštelių
Kaip ilgai ėjo tokia kontra- vo parapijai.
tai yra kai buvo uždrausta lietuviška spau sišokimais pagųzdinęs Europų nauju karu, muzika nebuvo perduota.
Bazaro kornisijon pateko S. dienų šventa,, laikydami iškil
[banda, nepavykę išaiškinti.
da, lietuviškos mokyklos, kai vaikus mokyti pradėjo naujų politikų su savo kaimynais.
Kasputis,
pirm., Mag. Getau- j mingas viešas pamaldas ir išSpėjama, kad bus padaryta
Pradėjo
kalbėti
su
lenkais
dėl
užmezgimo
tegalėjo motinos prie savo ratelio, kai knyg
KAIP DABAR SUTVARKY valstybei apie 21)0,000 litų nuo tienė ir Ieva Kulvinskaitč. Su kėlė didelę, draugiškų, šeimvdraugingesnių
santykių
ir
net
Prancūzijai
pa
nešiai buvo tremiami į Rusijos gilumų ir Si-,
TI LIETUVG3 KALĖJIMAI stolių. Šiuos pinigus tie mui-. sivienijimo skyriuje sumaniai niškų džiaugsmo puotų,
birų, kai uždarinėta Lietuvoje bažnyčios ir siuntė “alyvos šakelę”. Tačiau-pastaroji ne
tinės vaidininkai pasidalinda- ir energingai darbavosi M. ' Ateinantį ketvirtadienį, lavienuolynai, kai kryžius statyti ir bažnytines labai pasitiki Hitlerio taikingumu.
o
. y>| y
Kauno Sunkiųjų Darbų ka-.vo su pirkliais. Kai jų nusi- Saukiu (čempijona.) P. Ui- i
akare,
iškilmes buvo uždrausta daryti, kai iš lietu
Įėjime prieš karų kalėdavo Stirnas jau buvo išaiškintas, ,Hku»,S, Kaupu.8,XGr.gale |M
parapija
viškos rnalduknygės melstis buvo užginta,
nuo 400 iki 600 kalinių. Da-, kaltinamieji valdininkai, pali- vietas, L. Čepulis. Rūtų dar- Į! .......
rengia didelę, šeimyniškų, su
LENKAMS
kai kunigams iš purupijų išvažiuoti nebuvo
bar kai kada kali ir virs 1000. jkė I*> 5(XM) litų užstato, pabė- želyje smarkiai biznį darė J. įvairiais
pasilinksminimais,
leidžiama, žodžiu — kai visu rusišku prie
Zubinas. Vaikų milicijuntu bu
Visoj
Lietuvoj
per
metus
per;M°
i
Vokietijų.
Vytė
ten
daPonas lenkas jėgas traukia,
vakarienę. Šioje puotoje bus
spaudos nuožmumu buvo engiama Bažnyčia
vo A. Rupšys.
visus
kalėjimus
iiereina
40C0/'
ar
gyvena
be
darbo,
o
Krėįvairių valgių ir gėrimėlių,
nor mumis jis sutramdyt,
ir naikinama lietuvystė. Tokios baisios vergi
Moterų Sųjungos skyriuje
žy.s
uniformuotų
hit
_
5000.
|
tarnauja
uniformuotu
hitgražių prakalbėlių ir smagi
liet visi “valio” mes šaukiam,
jos laikuis žemuičiai kražiečiai, ginkluoti vėz
uoliai ir apsukriai darbavosi
lerininkų
eilėse,
f
šių
apgavy“
Pagal
dabartines
taisykles,
laukan lenkus reik išvyt!
muzika. Virėjos užkviestos ri
dais, spragilais, akmenimis ir plytgaliais, drį
nėra beveik jokio skirtumo stę buvo įtraukti dar segsi Gustaitienė, Deltuvienė, Kas nktinės, kurioms pirmininkau
so stoti į kovų su galingosios Rusijos poli
tarp kriminalinių ir politinių muilinės' valdininkai. Suklas- putienė, Getautienė, fcitakaus- ja gabi ir sumani šeimininkė
Ei, pirmyn, draugai narsieji,
cija ir nuo kojų iki galvos apsiginklavusių
nusikaltėlių. Visi kaliniai su tuviuose dokumentuose buvo kienė, Patapavičienė, Elz. Ge- Mag. Getautienė. Vakarienės
ginkim šalj Lietuvos,
kazokų šimtinėmis ir tų kovų morališkai kra
skirstyti j tris rūšis: tardomie- ir jų parašai. Tačiau teisme ležienė, Pietarienė, Kuncienė. tvarkos -vedime ir visų reika
šalin priešai mūs’ piktieji,
žiečiai laimėjo.
ji, baudžiamieji ir lengvatas paaiškėjo, kad jų parašai bu Prie baro mikliai ir manda lų jos pri ruošime pirmininkau
nenulenksime galvos!
Lietuvių tauta, jei jį nori išlikti gyva ir
gaunančioji grupė.
" vo padirbti. Šiaulių Apygar giai patarnavo visas bazaro ja uolus, energingas parapijos
išluikyti taip sunkiai iškovotų laisvę ir ncTurdomiesiepis kaliniams ne dos teismas Kretingoje svars dienas B. Mogolienė (čempi veikėjas S. Kasputis. Visų ru
Kulkos laksto švinu lietos,
priktncsontyhę, visada turi būti kovojanti tau
kerpami plaukai; leidžiama tė jų byla. Žinovai patvirti jonė) it jai pagelbėjo Vyšnian das gerb. Tėvas B. Vitkus, ci
zvimb’ pro ausis, kert šukas,
ta. Ji iš višų pusių apsupta galingais prie
jiems kasdien ]>o pusvalandį no, kad jų parašai tikrai buvo skienė, Politikienė, J. Griga- nus klebono pareigas. Tikima
lūžta priešo šarvas kietas —
šais, kurie nuolat grųsina ir grųsins jos pa
pasivaikščioti, priimamas mai padirbti. Todėl teismas kalti levičius, S. Kasputis, M. Ma si, kad vakarieniautojų bus
jis kapinį pas mus atras.
linauskaitė, O. Aitutytė, V.
vergimu. Jei tik šiek tiek didesnis susilpnė
stas iš giminių ir pažįstamų, namus valdininkus išteisino.
didelis skaičius, nes tai reta
Karvelis.
jimus, apsileidimus, savitarpiniai kivirčai įPirkliai,
Euric
varė
kontra

leidžiama
rašyti
laiškus
ir
nan
proga turėti panašių puotų.
Ei, piunyn, draugui narsieji,
Mūsų Sodalietės labai gra
vyktų, ji ir vėl į pavergimo pavojų save iš
dėtis faikrašdaitf bei knygo banda, turės atsakyti vietos
Vakarienė bus parapijos sve
ginkim šalį Lietuvos,
teisme Klaipėdoje. Kai kurie žiai pasirodė parapijos dar- tainėj, 1540 S. VOest Kt.
statytų. - Dėl to kiekvienas lietuvis turi būti
mis.
x
šalin priešai mūs’ piktieji, ’
Baudžiamųjų grupė, kurion iš jų jau sumokėjo muitinės buotėje. Jos darbščiai ir pla
karys, visa tauta gerai organizuota, Sviesi,
nenuleiskim vėliavos! Veik. armija
perkeliami tik nuteisti kali- uždėtų didelę pabaudų. Tlb.- nir.gai gerų “tango” biznį da- ’ (Tęsinys ant 3-čio pusk)
Arėjas Vitkauskas
neįveikiama. Kražiečiai, kurie savo kraujų
PARAPIJOS BAZARAS

bhirsis

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP,, CICERO
Šv. Antano parapijos meti-i žiuoja medžioti, tai tuščias ne
nis bankietas žada atsilanku- Į grįsta namo. Šį kartą irgi busiems ir linksmą vakarą. Iš vo laimingas; nušovė apie 100
daugelio parapijos įvykių per laukinių ančių. Kur žmogus
metus, šis vienas sutrauks mū dėsi tiek daug ančių! Sugal
sų žmones į vieną būrį. Visi vojo savo draugams surpraigerai supranta svarbą tokių į- zn padaryti. Ir, ištikrųjų, bu
vykių ir nuoširdžiai juos re vo surpraizas. Sukvietė daug
svečių ir visi buvo patenkinti
mia.
Sbametų vaišingumu. Antie
Dabar, laikams biskį page
nos valgė, kiek kas norėjo.
rėjus, tikimės pamatyti veidus
Puotoje buvo matyt ir vienas,
tų, kurie depresijos spaudžia
kitas “big shot”: Dr. Biežis
mi negalėjo dalyvauti praėju
su žmona, graborius J. Eudeisiais metais. Įžanga tik 75c.
kis su žmona ir kt. RudeikieBus turininga programa. Visi
nei antienos puota, matyt, paatsilankusieji bus patenkinti
, .
tiko. Norėdama išreikšti savo
netik kalakutais, kuriuos ga,. _
.
, . pasitenkinimą, lapkr. 16 d. pa
spadmes gardžiai istaisys, bet
r
r

LAIMINGA. PORELĖ

S
apylinkėj'kai kurios dirbtuvės
pradėjo žmones atleidinėti iš
darbų. Žmonės vis, tik nenusi
mena. Tikisi gauti darbų iš
valstybės.
.
Rep.

pame. Gražaus pelno padary-iir O. Kazlauskienė. Joms pa
tu $35.00.
'
Įdėti pasižadėjo M. LaurinskaiNutarta rengti arbatėlę su'.tė ir L. Račkauskienė.
Šokiais lapkr. 25 d., Gramon- Į 2 skyrius džiaugias susilanto svetainėj. Į komisiją įeina • kęs nenuilstančios veikėjos M.
V. Gečienė, P. Vaičikauskienė Į Laurinskaitės savo skyrium

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP.,
BRIGHTON PARK

O BEAL OIL
BURNER SALES

Lapkr. 26 d. tretininkai re- !
ngia vakarą. Bus atvaidinta 3
veiksmų drama “Desenzano
Mergelė”. Per pertraukas bus
nepaprastų dalykų. Bus smuikos ir pianu duetas.

2149 W. Cermak Road
Tel. CANal 6395

Tėvai raginami atsiųsti sa
vo vaikelius 2 valandą popiet
Čia matome Eliciją Petrauskaitę ir Miką Pavilionį, ku- pamatyti katalikišką veikalą,
riuos kun. J. Paškauskas praėjusį sekmadienį surišo amžinu j
‘ u'.n<s
„Ja.*: t.\vp
ir neatmezgamu moterystės ryšiu. Jei tam netikit, pasiklaus- f.
‘ ,
P &
kil N. Mockiūtės, S. Milerytėi., O. Bitautaitės, T. Kanaeviėifl- .llus- Tokios pamokos Siaia lai
tas, Prano Pavilonio, E. Sebastino, J. Šukio, J. Valento ir J. I bais labai reikalingos.
Vakaro nauda eis Šv. Kazib?vo liądįiinkai.s (Ęan.erKėmia ir pabroliais).
Be to, liudija ir daugybė j bažnyčią susirinkusių žmonių, ku- miem Seserims.
rįe UĮausPSj (.jloro giesmių ir solistės B. Bartušienės giedoji•‘Desenzano Mergelė”
nilj šaunios vestuvės buvo .jaunavedžio tėvo namuose. Jau-

2858 W.* Cermak Road
Tel. CRAwford 1123

kvietė pas save, į Chicago,
taipgi ir programa. Tat, pasi
matysime sekmadienio vakare, 4605 So. Hermitage Avė., vi
šeimininkes ir ponus Shalapkričio 26 d., 6:30 valandą. sas
metus. Pnklausiau, ŠeiminiuPirkite savo aliejinius ši
L. A. N. . .
. .
,
,
ių, „aiP^ ar urejo e goo<
ldytuvus dabar. Mūsų kai
time
”
.
V.
Šemetulskienė
ir
šaltam orui užėjus, visi pa-|
nos yra žemos.
renginiai būna salėse. Visokių- Į Mrs. Raek atsakė, kad geriau nai, linksmai porelei (abu yra veiklūs ir populiarūs jaunimo
Šv. Kazimiero . Akademijos
ir negalėjo būti. Gavusios to, tarpe) linkime sveikatos, laimės, sugyvenimo ir ilgo amžiaus!
visokiausių tų parengimų;
Specializuojame RANGE
Rėmėjų 6 skyrius rengia nepa
ko
nebuvo
ragavusios
per
vi

greitai pritruks ir vardų jie
dėjos, 2302 S. Leavitt st., daug
Iš priežasties sunkių laikų, prastą bunco party lapkričio aliejinius degtuvų pritaisyms užvadinti. Žinoma, kaip sus prohibicijos metus. Mrs. turi darbo. Mat, visos moterys įžanga'tik 50c, kad turėtų pro 26 d., Juškos svetainėje, 2417
kas naują vardą sugalvoja, tai Raek ir Šemetulskienė manė, ir merginos nori sekmadienį [ gą visi dalyvauti, nors ir la- W. 43rd St., 2 valandą popiet. mus jūsų pečiams po
daugiau ir publikos patraukia. kad niekas negali genau ga paukščių parodoj gražiai pa- bai būtų suvargę.
Bus daug dovanų ir skanių
minti valgių kai jos, bet,‘sa
$19.50
sirodyti.
Vienas įdomiausių parengi ko, ponia Eudeikienė pasiro
Roselando darbščios rėmėjos užkandžių. Prašom visų atsi
mų buvo lapkr. 11 d. adresu dė geriau galinti. Visos šeimiX Ketvirtadienį, iškilmių visuomet turi pasisekimą sa lankyti ir paremti mūsų dar1500 So. 49th Avė. Tai buvo ninkės dėkingos už vaišingu-! Kai a« trejomis šv. Mišiomis vo parengimuose, taigi ir šis ,bą. Visas pelnas skiriamas pa- .SiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiiHiiiitiiiiiiiiiiiiiiiHiiimimiiimiiiiiiiiiiiiiii
“Free wild duck dinner”. Su mą.
Rep. palaidotas Šv. Kazimiero ka- : parengimas, gal, bns vienas iš laikymui Šv. Kazimiero AkaĮdemijos, Užtikrinam kiekvierengė J. Shamet savo geriems Į
puose senas parapijonas Pr. sekmingiausių.
draugams. Shamet yra ne vien
Bankietas prasidės 6 valan- nam atsilankusiam dovaną,
Budreckis. Laidotuvėms pata
sumanus biznierius, bet ir ge-1
dą bažnytinėj svetaųiėj, 10806 '
F. A. G.
rnavo grali. Lachavičiai.
ras medžiotojas; jei jis išvaX'Šį vakarą Ramygalos Ai- So. Wabash avė.
Šv. Pranciškaus Seserų Vie
do klūbas West Side salėj, I Visus širdingai kviečia <Įanuolyno Rėmėjų 2 skyriaus sn
2244 W. 23rd Pi. stato scenoj lvvauti.
ROCKPORD, ILL.
Klebonas ir Komitetas sirinkimas įvyko lapkr. 12 d.
“Dainą be galo”. Bus Ramy
Susirinkimas buvo gyvas ir
(Tęsinys iš 2 pusi.)
galos žydelis. • Visiems verta
•
Kainos negirdėtai
skaitlingas. Prisirašė nauja
pamatyti.
Sekmadienį, gruodžio 17 d.,
sumažintos
narė A. Ramanauskienė. Iš
ŠŠ. Petro ir Povilo parapiji
duotas raportas iš buvusio bu
nės mokyklos mokiniai įvyk
X Šį sekmadienį, 3 vai. po
nco party. J. L. Račkauskų
dys puikų ir dvasią keliantį1 piet X E. vyskupas B. J.
I
J programą, parapijos svetainė JSlieil \izituos mūsų bažnyčią
i
je. Seselės jau dabar miklina ir suteiks Sutvirtinimo Sakra
X Lapkričio 26 d., 2 vai.
savo mokinius ir ruošia prie mentą 320 asmenim. Uoliai
| LIETUVĄ
popiet ir 7:30 vai. vakare, pa
atlikimo gražaus vakaro. Kiek rengiamasi prie šių iškilmių.
ra p. svetainėje bus rodoma juMETINIS
BANKIETAS
Smagios Kelionės
man teko nugirsti, pastebėti . X Visos draugijos ir kuo
damieji-garsiniai iš lietuvių gv
Žemos Kainos
— bus gražus ir įdomus mūsų pos mūsų parapijoje bei para
Lapkr. 26 d. Visų Šventųjų i veninio Amerikoj ir Lietuvoj,
Reguliarišk'i Išplaukimai
mokyklos mokinių programas. pijos komitetas su vietiniais parapija rengia metinį bankie! paveikslai, taip pat Dariaus$
$125.00 vertės, augštos rūšies, naujos mados, Mohair
Taip gi nepraleiskite šios kil kunigais rengiasi prie rudeni- tą su labai įdomia programa, Girėno išleistuvės, t ragi n ga
Lapkričio 9 d..
arba namų frieze Seklyčiom setai po
$69.75
nios progos.
“
Frederik
VIII
”
nio bazarėlio, kuris bus lap-1 Akademijos rėmėjos, su paga mirtis ir laidojimas. Visi praĮliriei
io 27, 28, 29 ir 30 vaka- į lba parapijos komiteto, deda šomi skaitlingai ateiti
Du linksmi kalėdiniai
Mūsų klebonas, Tėvas A. J. rais, o baigsis sekmadienio va pastangų, kad viskas puikiau
X J-apkričio 27 d., 7:30 vai.
išplaukimai:
Andriušis pereitą savaitę iš kare, gruodžio 3 d. Bus viso- siai pavyktų. Kepsnys, pyra- vakare parap. svetainėje kal“United States“ Lapk. 25
“Prederik VIII“ Oruo. 9
vyko nekuriam laikui atosto ių įvairenybių ir parengimų. gai ir kiti skanumynai^ jau bės neseniai atvykęs iš Brazi-’
goms, jo vietą užėmė gerb. Tikimasi, kad visi parapijonai prirengta; svetainė išdekoruo- lijos kun. Sugintas. Kalbėto
Išplaukimų listą, kainas ir
Tėvas B. Vitkus.
uoliai rems pramogėlę. Viskas ta, seselės ir vargonininkas G jas papasakos apie mūsų brokitas informacijas galite gau
t i pas agentą, arba
bus parapijinėje svetainėje.
Rakauskas rengia įvairią ir lių būklę Pietų Amerikoj. Vi$75.00 naujausių pa
Rep. juokingą programą. Tikietų s> prašomi skaitlingai atsila
Tėvas A. J. Andriušis lai
Scandinavian American
darymų augštos rū
$80.00 vertės, 7 dalių, puikirts
kys misijas Šv. Onos bažny
kei! šimtai išplatinta. Tikima- • nkyti. Įžangos nebus.
Line
šies Virtuvių GesiValgyklų setai po
130 N. LaSalle St. Chicago.
čioje, Spring Valley, III., lap
niai Pečiai po
' si susilaukti minios, žmonių. * X Atėjus žiemai ir mūsų
$49.50
kričio 27, 28 ir 29 d., o 30 d.
$44.50
/ pradės aštuonių dienų rekole
TEL. PROSPECT 7960 61
kcijas Marijonų ūkyje, Hinsdale, III.

CHICAGOJE

Išpardavimas

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

NAUJIENOS Iš VISĮI
ŠVENTŲJŲ PARAP.,
ROSELAND

X Paukščių bazaras bus bai
gtas vyrų šaudymo kontestu.
Visi pasižymėję gaus dovanas.
Dabar šaudymo Čempijonatą
laiko A. Valonis, Metropoli
tan banko tarnautojas.
X Didžiulio parap. bazaro
Temime
dovanomis pasižymėjo ■
Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 3 d. pirmose Mišiose vi iitisa eilė mūs biznierių, ku
sos sodalietės, mergaitės ir mo riuos seniau esame išvardiję.
terys in corpore priima šv. Dabar kviečiame visus atsila
Komuniją. Tuojau po šv. Mi nkyti į paukščių bazarą bingo
šių įvyks iškilmingas naujų I žaisti, lapkr. 26, 28 ir 29 d
narių priėmimas į Sodai i riją Visi atsilankę bus apdovanoti
— Švenč. Panelės Marijos Vai kokiu tik kas norės paukščiu.
X Sekmadienį, Aušros Var
kelių draugiją. Ir po to sodaliečių susirinkimas bei bendri tų bažnyčioj mišparai bus
pusryčiai, mokyklos kambary 4:30 vai. popiet. Po mišparų
je. Žada daug margelių įstoti parap. salėj prasidės paukičių
į Sodaliciją. Lai Dievas lai bazaras.
X Nancy’s Beanty sbop vemina.
Ris.

Šį šeštadienį ir sekmadienį,
lapkričio 25 ir 26 d. vakarais,
parapijos svetainėje įvyksta
joniarkas ir šokiai. Įžanga do
vanai. Tik reik nepraleisti
progos — atsilankyti.

PflIES PADĖKOMS DIENA

l

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK

KAS 6IRDĖT AUŠROS
VARTĮJ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

DIDIS

iiiiiiiimmimiiniimMimiMniimiiiiiiiuiiiimiimimimmiiiiiiiiiiiiiitf

Šeštadienis, l&pkr. 25, 1933

Mlas Fuel Company
Lietuviu Augliu Mas
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra
laimėti pinigų investuojant juos į
jnms reikalingas anglis.
Mes parduodame įvairios rūšies
anglis — dėl Hot Water ir štyino
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, beduminės. Pennsylvanijos kietos anglys, antracitas,
Black Ban Lump, Consolidatiou
Millers Creek and Kopper Coke.
Taipgi Sahara anglys.

DYKAT — DYKAT

šis gražus dišių setas ar
$5.00 cash pinigais dykai
kiekvienam pirkėjui su
pirkimu ką nors iš pažy
mėtų prekių.
$39.50
Šis pasiūlymas tiktai šiandie, pirmadienį, antradienį ir
ketvirtadienį.

1934 metų mados
Radics, puikiuose ka
bi n etnose po

Spamalėi kainos, mokant cash.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street. Chicago, Illinois
V. OAPSZEWICZ, Pres.

R. F. GAP8ZEWICZ, Sec. and Mgr.

«rr-n,

AVJ.Ma IHCNMOMO JT

MM-4O W. Ot* JT. » MAM.(WOOO AVS

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.
(Prie Richmond St.,)

(Prie Maplewood Avė.,

iiHtiiiiiiiiiiiiMiimuHiliitiiniiiinitiiiHiiiimmiliimimimiiiiitiiiiiri

~•

fteštadienis, lupki*. 25, 1933

DR'IURIS

naa, J. Rimkevičių, K. Gustas, iš Board of Education. Taip PIRMUTINIS LIETUVIŲ miai atsidarius elektros .varo- žas ir tokius grabvežimius va
J. Kurpus, A. Kluinbis,
J.1 ptt dykai išpildomos blankus.'
TARPE
rna platforma išslenka lauk ir rtoja žymiausieji Chieagos gra
i.
\
•i •
•
'ant jos padedama grabas. Pa-j būriai. Juozapas Eudeikis piMurauskas ir J. Ančukaitis. Į Kurios nori mokytis anglų,
bet, gal, laimėsite ir pietus' ^us Paimami ir nauji na-;kalbos ar rašybos, prašomos1 Juozapas Eudeikis, turįs akui platforma taipgi elektros! rmutinis įsitaisė tokį grabveI
'
.
••
•
•
Padėkos Dienai. Mat, per va- riai be įstojimo mokesčio nuo* lankytis kas antradienio ir graborystėa įstaigų kartu su varomų su grabu įslenka vi-į žirnį lietuvių tarpe,
Keikiu priminti, kad p. Juo
karionę po svetainę “skrajos”! 18 m. iki 35 m., ir narių ino ketvirtadienio vakarais nuo 7 savo tėvu po num. 5340 So. dun. Tokiu būdu grabas
zapas Eudeikis yra švelnaų’
iki 8 vai. Mokytoja p. A..Kedzie avė., padarė naujų ži grabvežimį įdedamas nuo š
kalakutas, kurį aukoja pp. J. įterys.
Koresp.
Mauek mokina dykai.'
|ngsnį pirmyn, įsitaisė naujau gutvio.
būdo ir mandagiai patarnauju.
ir C. Petraičiai, duosnūs mū-1
“COME UP AND SEE US
Norinčios arčiau susipažinti'; sio pagerinimo grabvežinų.j Tas pagerinimas yra neina-:
Rep.
IŠ MOTERŲ PILIEČIŲ
sų parapijos rėmėjai.
SOMETIME“ — WHY
su Lyga, kviečiamos įsirašyti, i Senosios mados grabvežimiai j---------------------------------------LYGOS
Programa bus įdomi. Be mo
NOT NOVEMBER 2Sth?
Mokestis 10c į mėnesį. M. Z.'turi duris užpakalyje. Pro tas'
G R A B O R I A L
kyklos vaikučių “margumy-!
f 1 Lietuvių Moterų Piliečių Ly
;
duris
grabai
įstumiami
ir
išNeužsivilsite, jei atsilanky-; nų“, bus ir nauja pajėga mū-i
rite -kalakuto vakarienė.,-,'a« aeenoj, tai Jaunutė šokikė,
U^1“ >T“ ,<,“rbu,otis
SKAITYKITE “DRAUGĄ” !,raukiami. Naujieji grabvežiTulefos
YARds 1148
LACHAVfCH
, ,
,M. , „ - .
.
...
• •
<. ,
. tuvių labui, kada spalių 28 d,
lapkr. 26 d., Bndgeportan. .žinomų biznierių pp. Aleksų',
....
r
n 1
i
i • •
buvo rinkliava Dariaus ir Gi
IR SGNOS
c
Tai paskutinis sekmadienis 1 nuktė Josepliine, kuri jau selėno piyninklui, Lygų atstovą
Graborius ir Balsamuotojaa
prioš Thanksgiving. Galite ra j niai lavinasi ir turi įgimtų šo- vo: A. Jenkelienė, O. ZolpieLIETUVIS URABORIUS
Patarnauju
laidotuvėse knoplglanaia. Taria antomubiliiu visokiemd
sti “giliukį” pasenus; netikĮkikės gracijų ir gabumus,
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
nė, S. Dambrauskienė, V. 0darbu husite užran*dtnt»
reikalams. Kaina prieinama.
pasivalgysit skanių vakarienę, Vakarų puoš ir mūsų para- rencienė ir B. Dubinskienė. j
Irt. CAffal 2M5 arba 3*1 S
3319 AUBURN AVENUE
pasigrožėsite gražia programa,1 pįjos mėgiama dainininkė E. Daugelis narių rinko aukas. '
2314 W. 23rd PI., Chicago
ANTANAS BAČKIS
•
Chioaro, UI.
____________ :___________ - Garuckaitė. Be to, parapijos i
i.
Mirė lapkričio 24 d., 1983 m.,
Moterų Pilieči-ų Lygos ini
1439 S. 49th Court, Cicero, HL
11:40 vai. .ryto. sulaukęs pusės
orkestrą, vedama p. Pociaus,
PETRAS
amžiaus, kilo iš Kėdainių aps
ciatyva, daug pasidarbuota
T4L. CIC1BRO 8937
kričio,. Krakių purup., Nidnikų
apvainikuos programų. Toji
JANKAUSKAS
kaimo.
»
dėl pakeitimo Auburn Avė. į
Ine.
Amerikoje išgyveno 27 inc-kus.
Mirė lapkričio* 23 d., 1933 m.,
mūsų vaikučių orkestrą laimė
LIETUVIŲ GRABORlUS
Ptioue HOllevnrd 4I3»
Paliko
dideliame nuliūdime
Lituanica Avė. Trumpoj atei
6 vai. ryto. sulaukęs 4 2 metų
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
seserį Marijonų Ambutlenę, se
jo dovanas dideliuose kontesumži'aus. Kilo iš Biržų apskri
we
oua m«T
Moderniška koplyčia dykai.
ty pakeitimas bus. oficialiai
sers sūnų Antanų Anihutų, bro
čio, Pabiržės valsčiaus, l'zugulli Mateušų, pusseserę Elzbieta
tuose.
088 W. 18tb St.
Tvl. CANal 8174
blnės kaimo.
atliktas su ceremonijomis.
Gilienę. Svogerj .Antanų,
pus
Paliko
dideliame nuliūdime
111
brolį Dominiką Kimšų. ir gimi
Vakarienę gamins geriausios
dukrelę Sophie 12 metų, uoš
. ,
•
i
GRABORIUS
nes: o Lietuvoje motinų, sese
vienę
linų
Sedlnikienę
ir
dvi
Moterys, suinteresuotos šia
Bridgeporto virėjos. Bus ir a
rį ir gimines.
pusaeseseres; o Lietuvoj moti
Musų patarnavimas
Kūnas pašarvotas Mažeikos
nų, brolius į'r seseris.
Lyga,
kviečiamos
tapti
narė

visuomet sąžiningas ir
lučio, nes mūs politikierius
koplyčioje, 3319 Auburn Avė.
Kūnas pušarvotas
Mažeikos
GBABORIUS
nebrangus nes Beturi
laidotuvės įvyks antradienį, la
koplyčioj,
3319 Auburn Avė.
me Išlaidų silalkyraul
Juozas Ažukas žadėjo visų ba mis. Visos, pilietės ir nepiliepkričio 2 8 d., iš koplyčios 8
laidotuvės
įvyks
pirmadienį,
Koplyčia
Dykai
■kyrlų.
vai. bus atlydėtas į fiv. Jurgio
lapkričio 27 d„ iš koplyčios 8
lės, gali lankyti pilietybės pa
čkutę vakarienei fundyti.
4830 WEST 15th STREET
parapijos bažnyčių, kurioje Jvai. bujj atlydėtas j ŠV. Jurgio
vyks , gedulingos pamaldos ui
parapijos bažnyčių, kurioje (.Nauja, graži ko
mokas,
kūrino
būna
kas
penk

KRAUTUVĖJE
Cicero, Tlltnoig
velionio sielų.. Po pamaldų bus
Netik “good time“ turėsi
vyks. gedulingos pamaldos už
nulydėtas J Šv. Kazimiero ka
velionio sielų. Po pamaldų bus
tadienį
vakarais
nuo
8
iki
9
Te*. CICERO 2109 ir 859-J.
plyčia dykai.
me, bet ir naudos padarysime
pines.
nulydėtas j Šv. Kaziim'ero ka
SPECIALI
Nuoširdžiai’ kviečiame visus
pines.
vai.
vak.
Mokytoja
p-nia
Eunk
nes pelnas eis atlyginimui už
gimines, draūgus-ges ir pažys
Nuoširdžiai
kviečiame visus
3307 Aufcarn Avenas
BARGENAI
tu tnus-įsus dalyvauti šiose lai
gimines, draugus-ges ir pažyssunkų mūsų seSučių mokytojų
dotuvėse.
tamus.nas dalyvauti ši-ase lai
JEIGU GALVA SVAIGSTA!
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA8
dotuvėse. y
Nuliūdę: Kcsiui. Krolis, St-st-ri
darbų. Jos save paaukoja di
Patarnavimas geras ir nebrangus
Nuliūdę: Duktė-, loštiem- Ir
Kūnus,
Pusseserė,
Pusbrolis,
SUSTABDYKIT SVAIGULĮ I Švljgerls
Pusseserės.
Ir Giminės.
718 W. 18th St.
deliam darbui, o net pragyve
SU NUGA TONE
Tel. MONroe 3377
Laidotuvėms patarnauja gra
Su didesniu pirkiniu
Laidotuvėms
patarnauja
graORABORIUH IR LAIDOTUVIŲ
nimo lėšų stoka.'
borius 8. P. Mažeika. Telefonas
botlus SA P. Mažei'.ra. Telefonas
▼BDAJėJI
Kiekvienam
Tek LAFaytUe at>72
Nuodui, kurie susikaupiu jūsų ar-'
YARds 1138.
•
YAltds 11394.
Branginkime ir įvertinkime ganižiue
1646 WEST 46th STREET
paeina nuo to. kad jisai
J. Liulevičius
savasias, kurios cllicagiečiams Sanėtinul nelftsivalo ir todėl prapla-'
Tcl. UODIevard 6203—8413
Graborius
°
..
tina bakterijas kurios užkrečia jus.
ir
ir jų mokykloms taip uoliai ligomis, susilpnina jūsų organizin%j
Tel. CICERO 234
Balsam uoloje.
ir jus kenčiate nuo svaigulio, galvos:
tarnauja. Iš šalies seserys pa skaudėjimo Ir t.t.
LACHAVVICZ IR ŠONAI
Patarnauja ChlSYREVVICZE
cagoje 4r aplellajamų neturi, o gyventi reikia.
NljGA-TONE išvaro visus nuodus
GRABO RIU8
MJe.
iš jūsų sistemos. Yra milijonui mo
Laidotuvėm, pilnas patarnavimas
Tat visi prašomi paremti pa terų Ir vyrų, kurie atgavo savo spė- |
Didelė Ir graži
galimas oš I3Š.M
kas Ir pataisė savo sveikatų su šiuo j
Koplyčia dykai
KOPLYČIA DTEAJ
rapijos mokyklos vakarienę, pastebėtinu
vaistu. Jeigu jus jaučia134d « VHl A»a
Tli
««O9
Arr-her Are.
rytoj lapkr. 26 d., 6 vai. va- tės pavargęs arba nesveikas, pamė-1
ginkite NUBA-TONB.
2.
kare. Įžanga tik 50c.
Reikalaukite
tikro NU.OA-TONE.

C H I C A G OJE

IŠ Š’/. JURGIO PARAP.,
BHIDGEPORT

STANLEY P. MAŽEIKA

AIA

A. MASALSKIS

do

Progress

ANTANAS PETKUS

FURNITUREGO, *

SIMON M. SKUDAS

PADĖKAVONĖS OitNAi

I.J.ZOLP

KALAKUTAS Afi ŽĄSIS

DYKAI

į

DR-JG3 PALAIMINTOS
LIETUVOS SUKAKTU
VIŲ VAKARAS

Parduodamas
vatstinyčiose.

atsakomtugose

ZReumatessausgšIh
Neslkankyklte

vertės nauji
MIDGET KABIOS

$9.75
$90.T)0 nauji
ZEN1TH KABIOS

<-» $49.75
Kalakutas ar žąsis dykai.
$85.00, 7 dalių
VALGYKLAS SETAI

■
$
_
1
■
$

*
■

B. A. L.

S. D. L.

S. c.

skana-

Dr-ja Palaimintos Lietuvos a mala Reuraatismu. Sausgėle,
Kaulų tlėllmų, arba Mėšlungiu
I savo 27 m. gyvavimui pami- ■ —
raumenų auklmu: nes akaudėjimai naikina kūno gyryb«
i nėti lapkričio 26 d., Chieagos ■
_ Ir dažnai ant patalo paguldo.
Lietuvių Auditorijoj rengia
CAPSICO COMFOUKD ina■ itin lengvai prašalina vlrštalvakaras su įdomia programa, ■
Dėta Ilgas: mums šiandie dagkurioj dalyvaus pp. Saboniai, p gybė tmonių siunčia padėkao.
,
•• tv- x- m • i vonea parvelka Kaina iOo per
Rimkus ir jaunoji Birute. Tai- ■ pa*ta »k> arba >«vi n< it.»i
•nori
kalbės dr
T * rosKa.
Poškft
B katob” augalai.
* iALTlNlfl 8VKI«
pgl KaiDes
ar. J.
■
gydyUee. kaiVakare bus duodama dovaM
nos nariams, neėmusiems per
20 ir 10 metų iš dr-jos pašal
-311. 80 RAL8TED 8T
pos. Kekantieji gaus dovanas: į i
Cblnage. (II
K. Kalina, A. Bolis, V. jUejū- G

$20.00

Visi Telefonai: YABefa 1741 ir 1742

4■■
■

po

vfsose

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMU0T0JAI
I’aįjrabų kuinoa atitinka depresijos laiką. Tolumus nedaro skirtumo
Moderniška Koplyčia Dykai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

GfIJCAOO, ILL.

CICERO, ILE.

23H West 23rd Place

1439 So. 49th Court

Telefoną. Canal 2515—2516

Telefonas Cicero 5927

ilustin Kolis

$49.95

Kalakutas ar žąsis dykai.

$125.00
SEKLYČIOM KETAI

po $67.50

Kalakutas ar žąsis dykai.

f

CUNARD

$58.00 vertės Gesiniai
VIRTUVIŲ PEČIAI

$32,50

Kalakutas ar žąsis dyka!.

<

$45.00, 5 dalių
BKEAKEAKT KETAI
_ po

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲĮSTAIGA
LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame ui atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile.kokio8 miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
dtdšiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulanoe patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis

žinoma

JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

$28.50

, LIETUVĄ

Kalakutas ar žąsis dykai.

$75.00 naujos
Drabuži ų P Lt) V Y K L ES

po $44.50

PATARNAVJMAS • SMAGUMAS • GREITUMAS
(per Angliją, ar Prancūziją)

Namo Į Lietuvą Kalėdoms

Kalakutas ar žąsis dyka).

Prirengkite Savo Prisirašymą Dabar — Du
Specialiai Išplaukimai Y'ra Priruošti ant '
Milžiniško Greito

3222-26 So. Halsted St.

S. S. “BERENGARIA”

Vedėjai: J. Kalėdin.kaa
J. Romanas

Iš New Yorko

Duodame gražus lietuviš
kus programų* kas sek
madienį 11-tų valandų
prieš piųftifl iš • stoties
VV.G.E.S., 1369 kilocy<4es.
Pasargų: Kalakutui ar
žąsys, kurias tluodame dy
kai mūsų pirkėjams, yru
iįžnakytoH iš atsakomingų
lietuvių bučinių čia pat
ant Bridgeporto.

S

Lapkr. 29,1933 Grumi. 15,1933
Dėl Pilnų Informacijų Kreipkitės Į

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

CUNARD LINE

A.

A.

4605-07 South Hermitage Avenue

JONAS ŠIDLA

Mirė lapkričio 21 d., 1933 m., 11:30 vai. vak., su
laukęs 45 metų amžiaus. Kilo-iš Kauno rėtlybos, Bir
žų apskr., Biržų parap., Grašelių kaimo.
Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime' moterį Elzbietą, po tevajs Pilkauskaitė, dukterį Elenoi ų, 7 m. aniž., du 'bro
lius Petrą ir Jokūbą, dvi brolienes, brolio sūnų, švogeri ir Švogerkų Ižubalius,* jų vaiku* Joną ir Aldonų;
o Lietuvoj senų motinėlę, brolį Antanų, dvi seseris, Onų ir Lucijų įr gimines.
Priklausė prie Gaitfield Park Lietuvių vyrų ir nio-’|
terų pašalpinio klūbo. Kūnas pašarvotas koplyčioje,
5708 W. Madison SI- Laidotuves įvyks šeštadienį, lap
kričio 25 d., iš koplyčios 8:30 vai. bus atlydėta į ftv.
Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos
parnaldoe už velionio sielų. Po pamaltių !jus nulydėtus
•į Av. Kuzimieio kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges,
ir pažystamusuiias dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Duktė, Broliai, Brolienės, Brol
vaikiai. ^vogeris, Svogerka., jų vaikai ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja graboriai Lachawicz ir Sū
riai. Telefonas CANal 2515.
■•.U.
, IfK/ -V- /įį-.

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
.m

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
.•

*

•

2506 W. 63rd St.

feeStaJivnis, lupki-. 25, 1933

T) K A u

OXS

.5

veikti darbai ir dalelis pasi-1 lutaras Stomach Bitters sutin- ngton, 1). C. ir patvirtina kaiLietuviai daktarai
šventimas labui lietuvių tau-! ku visokius neperniatytus at-1 po gyduolė,
Aoierikoe Liet. Daktarų Draugijos Nariai
tai ateityje. Moterų dr-ja yra 1 eitikimus ir nesmagumus, kuApsileidimas nepirkime bu- Ofiso: Tcl. CALumct 403*
s.
Skyriai,
kiek
galėdami,
taką.
pageidaujam
nes
ben,
no
.Įkyla,
kada
urėjm.aa
a'
|įo
Įlįs
Reti.: Tcl. HEMIock <28*
REIKIA ŽINOTI
aa
seserims
visokių
pro,ink'
™
.'«k,ant
bus
galima
dar
tatmka,uos
gyduoles
namuose'
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neša
DENTISTAS
,
kurie
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labai
rei!
daug.au
nuveiktu
kuoger.au
.
.
daug
re.sk,
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Nėra
gal.rna
!
Nug
b
1440
so. 4»ia ar., cicero, iu
..usipirk buteli
tU
Utar., Ketv. ir I’ėtn. 10—0 vai.
sios
kloties
Ch.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
spėti,
kam
pirmiaus
reikės
ar
i
,
n
.
n
».
..
kalingi. Party baigimo vakare,,
Iniaeh Bitters šiandien aptie3147 SO. 11AIJSTKD ST., CU1CAO4
3147 So. Halsted St.
lupkričio 28 d., 7:30 vai. vak., |
H
* *^JBIkoje. Jei aptiekorius neturi,I Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vak. Paned., Sered. Ir Subut. 2—8 vai
'i’u.'Sj.uias. ant rankų butelj IsiųBkite UŽ8Itk
nium8.
Rczklencijos Ofisas: 286# W. «9lh SU
rengiama buneo ir card party Į DŽIANITORIŲ DĖMESIUI
Suluturus
Stomuel.
Bitters
pri
,
ll|U
,a»
Drug
&
Chemical
CoJ
’•*“*>» 10—18 ryto
vienuolyno auditorijoje.
Dienoms Tcl. LAFaycltc 6793
Namų džianitorių unija pa duoda jausmų saugumo visai
Seredomls Ir Nedėllomla pagal sutarti Naktimis Tcl. CANal 0402
639 W. 18th St., Chicago, III.
1 lėmėjos kviečia visus atsi šalino savo viršininkus, išiinšeimynai. Tvarkoj laiko vidu Pilone Canal 6417.
lankyti, pažaisti kauliukais-a- daini “injunction” prieš juos, rius, išblaško ligotų stovį ir
Tcl. LAFayctte 7030
rba palošti kortomis. Bus gra ir laiko viešus susirinkimus, paaštrina apetitų, kuris atve
Office: 2643 W. 47th Street)
LIETUVIAI DAKTARAI:
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
žių dovanų.
Rėmėja kad nutarus, kaip ant visados
Nedėliojo pagal sutartį
da kūnų į kelių laimės ir svei-.
pašalinus tuos viršininkus iš katos
GYDYTOJAS
Ir
CHIRURGAS
Tcl. LAFaycltc 3087
ALUMNIEČIŲ KVIETIMAS vietų.
Of. Tei. RE Public 7696
4140 Archer Avenue
JULIUS NAMON
Kadangi
ši
gyduolė
yra
iš
lies. Tel. GROvehiU 0617
▼al.j 8—4 Ir 7—8 vai. vakare
Ši teisingai vedama kova
•017 S. WASUTENAW AVI.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Lietuviai turit žinot, kur Šį vakarų Įvyksta Šv. Kazi turi sekinių, nes j susirinki augalų gamintas tonikas, tai'
Res. 2136 W. 24th St.
jį
galima
duoti
kaip
suaugu

X
—
SPINDULIAI
miero
Akademijos
alumnieeių
TeL CANai 0402
kreiptis su finansiniais ir real
mus, kurių jau buvo trys, at
siems,
taip
ir
vaikam
tam
ti

estate reikalais. J. Namono į-' šokiai, Castilian Room, Shore- silankė daugelis džianitorių uGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
3051 West 43rd Str.
Res. and Office
Office Phone
2423 W. UAKOtbTTG KOAD
staiga tarnauja žmonėms jau J ^ant^ viešbutyje, 55 gatvė ir' nįjos narių. Kad unija atsiek- krose porcijose. Jame nėra jo (Prie Archer Avė. netoli Kedzie) PROspect
2360 So. Leavitt St. Vai.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte
1028
Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro
Nedėlioj susitarus
1
per daugelį metų teisingai. Į prie ežero, 8:30 v. vak. Gros tų savo tikslų, visi lietuviai kių pavojingi} vaistų, ir išve
Seredomia ir nedėllomls pagal
CANAL 0708
sutartį
J. Namon netik daug metų viena iš geriausių orkestrų. namų džianitoriai prašomi at ngia nemalonių pasekmių, ku
Phoi
CANai 6122
Visi kviečiami atsilankyti. silankyti į sekančius susirin rios abelnaį seka vartojimų Pbone GKOvclilll 0027
kai praktikuoja biznį, bet taip
PHYSICIAN
and
SURGEON
paprastų vidurių liuosuotojų.
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
pat mokinosi Komercijos uni Linksmai praleisime vakarų, kimus:
! Trečiadieniais
ir sekiuad. susitarus
2403 W. 63rd St., Chicago
versitete — ekonomijos, biznio dar net linksmiau kai anais Pirmadienį, lapkr. 27 d., 69
Salutaras Stomach Bittči4^
OFFICE HOURS:
GYDYTOJA^ Jf CHi^URClAV
metais. Nepraleiskit progos. St. ir Einerald Avė., Viking via indorsuota S. V. Fetlera2 to 4 and 7 to 9 P. M.
teisių ir t.t.
Sunday by Appolntment
Iki pasimatymo.
2201 W. Cermak Rmd
Temple, 1 vai. popiet.
lės Prohibicijos ofiso, AVaslii- Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Patartina lietuviams biznio
•869 SO. MESTKKN AVĖ.
»
Alumnietė
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
Chicago, 111.
.Antradienį, lapkr. 28 d.,
reikalais kreiptis į J. NAMON
Seredomia ir Nedėliotais pagal sutari
2451 No. Kedzie Avė.,’ Logan
FINANCE COMPANY, 6755
BOUlevard 7689
DARIUS GIRĖNAS
REZIDENCIJA
Square, Į vai. popiet.
S. Westem Avenue, Chicago,
Rez. HEMIock
91
6631
S.
California Avė.
GYDYTOJAS
Ir
CHIRURGAS
AUXILLIARY
Trečiadienį, lapkr. 29 d.,
Telefonas Grovehill 1038.
Telefonas REPu b11c 7868
4645 So. Ashland Avė.
Lion
Biznio Rep.
Steigiama moterų draugija Į 4300 W. North Avė
OFISO VALANDOS:
DENTISTAS '•
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
vadinama I larius-Girėnas Au- Club, 1 vaĮ. popiet.
TeL CANai 0257
4712 So. Ashland Avenue
Nedėllomls pagal sutarti
IŠ ŠV. KAZ. AKAD. RĖ
xilliarv. Pirmas susirinkimas
lies. PROspect 665a
Offejo
telef.
BOUlevard
.820
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
MĖJŲ SUSIRINKIMO
įvyks lapkr. 27 d., 8 vai. vak., IŠ RĖMĖJŲ DRAUGIJOS
Namų tcL PROspect 1830
CENTRO
Jono Juškos svetainėje, prie
“BALTASIS ŠVEDŲ
Tcl. Ofiso BOUlevard'5913—14
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Praeitų sekmadienį įvyko 2417 4V. 43rd St.
Rcz. VICtory 2343
LAIVYNAS
”
Šv. Kazimiero Akademijos
Tel. BOUlevard 7042
1821
S'il IU HALSTED STtiEES
Greita
kelionė
1
Lietuvą
per
Švediją.
Šv. Kaž. Akad. Rėmėjų Cen Visos eks-kareivių moterys
Rėmėjų Dr-jos Centras rengia Laivai išplaukia Iš New Yorko
kvczideucija 66OU So. A rtešla™
Pler 97, gale W. 57th St.
tro susirinkimas. Skyriai, iš seserys ir dukterys kviečiaValandos: 11 ryto Iki 4 popiet
buneo party šio mėnesio 28 d.
i
756 W. 35th Street
kiekvienos parapijos, pranešė, mos įsirašyti į šių draugijų,
Kalėdų Ekskursija į Lietuvą
8 Ikf 8:30 vakare
DENTJSTAS
(antradienį). Bus daug gražių GItIPSHOLM ................. Gruodžio »
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
kas veikiama ir kas jau pa- Draugija bus susijungusį su
dovanų. Įžanga tiktai 25c. O Dideli, balti it gulbės laivai. Erd
4645 So. Ashland Avė.
vus ir gerai ventiliuoti kambariai.
daryta vienuolyno naudai. Ce-j Amerikos Legijono Liet. posr
arti 47th Street
Kelionėje; judomi pavm-kslai koncer-i
^
Re8. 610?
Franclsc0
dovanos gražios.
Tel. GROvehiU 1505
Vai.: nuo 9 tkl S vakare
■tat ir šokiai. Keliaujant “Baltuoju
......
ntras su pagalba skyrių dabar tu. Visiems jau yra žinoma
Seredoj pagal sutarti
• Visas uždarbis skiriamas švedų Laivynu," kelionė būna per- Vroapect 2230 Phone Grov. 0951.
j
nn
I C*7111/lf*lAf ID7
I
rengia “pantrv party” seseri- Amerikos lietuvių legijono nu- vienuolynui. Laukiame skait trumpa.
t ---- o-----Kreipkis 1 vietin] agentų, arba
’
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
r-n n
lingo atsilankymo.
Tylutė SWEDISBFAMERICAN LINE' PHYSICIAN and SURGEON
~w1
' Vai.: Vii ryto 2-tf~fr 7-9 vak.
Tcl. GANal 6122

CHICAGOJE

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. J. JAYOIŠ

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. B1EŽ1S

DR. J. W. KADZEWIGK

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. BERTASR

DR. C. Z. VEZEL’IS

DR. A. L YUŠKA

DR. J. SZUKIEWIGZ

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS KLIUBAS

AR JŪS JAUČIATĖS
SVEIKI?

rengia

METINĮ BALIŲ IR ŠOKIUS
šeštadienio vakare, lapkričio (Nov.) 25 d., 1933 m.
'

Visi, seni ir jauni, kviečiami atsilankyti į šį linksmų balių ir
pašokti prie geros muzikos. Taipgi,, kas išpildys aplikacijų, bus
priimtas į kliubą be įstojimo mokesties.
)
Kviečia visus
.
Komitetas

LIETUVIŠKA RADIO
VALANDA

GRABORIAI:

2201 W. Cermak Road

LEIDŽIAMA

Cicero 2109

ANTANAS.
PETKUS
GRAB0RIUS IR
BALSAMU0T0JAS

PRASTAS APETITAS.
PRI ET VA RAS,
GALVOS SKAI DRUMAS
IŠPŪTIMAI,
NERVIŠKUMAS ir t.t.
ATSMAUGfcJIMAS,
Padarytus iš parinktų nautlingiausių vaistų šaunios raedikališkos vertės, .lis yra labai veiklus ir taipgi priimnus. Pataiso
uprtitu ir priduoda genimo visam kūnui. Jeigu jūsų aptickorius neturi SALUTARAS BUI'TERIO — tai reikalaukite tie
siui iš mūsų.

SALUTARAS DRUG & CHfM. CO.
639 W. 18th St.

CHICAGO, ILL

.2. Koplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl
užganėdinto
tlarbo,
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Teikia geriausi patarnavi
mą, maloniai, ir už pigiausią
kainą.

5. Patai nauja Cicero, Chicagoj, ir apielinkėje.

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

--- -

il’aM^

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

DR. CHARLfS SEGAL
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECŪALISTAS

DR. MAURIGE KAHN

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
▼sJ.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:20, vai. vakare
Nedėllomls 10 iki 12

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

,

• Telefonas MIDway 2880

— .ė

.y _^aa

2355 West 63rd Street

Phone: HEMIock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
TcL YAR.Is 0994
Rcj.j Tcl. PLAsa 3200
V AIMANUOS;
Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 Ir 7-9 v. v.
Nedėldlenials nuo 10 Iki 12 dienų

R««:

▼ai.t 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. ftv. Kryžiam! Ligoninėj
Chicago. III.

----

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. v
Nedėllomls ir šventadieniais 10— lf.

Perkėlė savo ofise 9n numeriu

EUDE1KIS 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 Graborips vartojantis moderniškų,
elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

- - ^-

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ilee. Tei. DHfizel 9191

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų U
visų chroniškų ligij.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

SENIAUSI LIETUYIĮI GRABORIAI CHICAGOJE

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Ofiso TeL VICtory 6898

7850 So. H&Isted Street

Dr. JOHN F. RUZIC

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

0036

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Office;
)

------

Office Phone
TRIangle 0044

PROspect 2011 BEVerly 0081

l^apkr. (Nov.) 26 d., parap. j
svet., West' Pullman, III.
Lapkr. (Nov.) 30 d., Vai
čiūno svef, Melrose Bark, III.
Gruodžio (Dec.) 1 d., parap.
svet., Gary, Ind.
Gruodžio 2 ir 3 dd., parap.
svet., Ind. llarbor, Ind.
Gruodžio 4-5-6 ir 7 dd., šv.
Kryžiaus parap. svet., Town of
Lake, Chicago, III.
Gruodžio 8 d., West gide
Hali, (buvusi Meldažio), 2244
W. 23rd PI., Chicago, 111.
Gruodžio .10 d., Šv. M. P.
Gimimo parap. svet., Marųue-

•

Res. Phone
ENGlevvood 6641

VHltflnla

DAKTARAI:

CICERO 2109

tte Park, Chicago, III.

■

Tel.

ĮVAIRŪS

vai.

I

4142 ARCHER AVENUE

Seredoj pagal sutartį

DR. A. R. McCRADlE

1. Simpatiškas, mandagus, priimnus, ir asmeniškas patarna
vimas.

to! site žymiausius lietuvių ehorus ir pavienius dainininkus;
tol
4916 W. 14th St. Cicero, III. Lietuvių dienų pasaulinėje paPradedant pirmadienį, lapkričio-Nov. 27, ir kas
kas nir- h rodoje Chicagoje, kur dalyva
vo kelias dešimtis tūkstančių
madienį po to, atsisukite savo radio ant stoties WHTC,
lietuvių. Matysite patys save,
1420 kil., 8 vai. vakare.
o tie kurie nedalyvavo maty
Nepamirškite atsiųsti savo prašymus.
site savo pažįstamus ir išgir
site visų programų

TAI YRA GERIAUSIA GYDl'OLĖ DEL VISOKIŲ NEGE
RUMŲ PAEINANČIŲ NUO PILVO NETVARKUMO:

GYDYTOJAS ir CHIRURGA8

Nuo 1 fkl 8 vakare

PIRMIEJI KALBAMI LIE
TUVIŲ KALBA JUD0M.IEJI PAVEIKSLAI
pagaminti C. 0. Lukšio

Rodys C. G. Lukšis

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St)

EXTRA

“SALUTARAS BITTERS”

2422 W. AlAiiytETTE ItOAD

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

N
veikslų iš Amerikos Lietuvių
I gyveninio.
Matysite ir girdė

L’PSKiO MUZIKOS IR RAMO
KRAUTUVES

8eredomis po pietų ir Nedėldleniat
tik susitarus

JDENTI8TA8

Didvyrių Dariaus ir Girėno
išskridimas iš Chicagos į New
Yorkų, ir iš New Yorko į
y . Kaunu. Nelaimės vieta SoldiI no girioj, Vokietijoj ir iškilm ingos laidotuvės Kaune.
I Taipgi bus rodoma daug pa-

Kiekvieną Pirmadienį 8 vai. vakare
Iš Stoties WHFC 1420 Kil.

Phone CANal 1133

DR. 6.1. BLOŽIS

I Vartokite Salutaras Stomach
' Bitters dėl visos šeimynos. Sa-

Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.,
(Norih svetainėj)

IKI N. Mk ldgan Avė., Cliieago, llf. . 5058 bo- ASHLAND AVĖ., Chicago
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Sunday by Appoir.tuient

Skaitykite ;r platinkite
dienraštį “Draugę’’ ii
remkite v:sus tuos pro
fesionalus ir biznienuą
kurie garsinasi jame*

WISSIS,
Specialistas ii
Rusijos

OYTK) VTHAR I.TGA8 VYRŲ IR M<H *CRy PER 28 METUS NEMUItmT
KAIP IAH1HE8EJ1KIOH
IAHIHE8EJ181DH Ir NEI4GYDOMOB JOH YRA
Bpeclallžkal gydo Ugne pilvo, plaučių, inkztų Ir pdilėe. užnuodljlmų krau
jo, odoe, llgan, tetrdaa. reumatizmų, galvoe ekausmue. ekauamue nugaroję. koeėjlnių, grrklėe ekaudėjlmų Ir paslaptingas llgae. Jeigu kiti ne
galėjo Jue l»g-'<1ytl. ateikite čia Ir pemltlkrlnkite kg Jie Jume gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir lėgydė tukatančlua ligonių. Patart,
maa dykai.
OFISO VALAM DOS: Kandie nuo 1« valandos ry'n ikt 1
valandai ir nuo Ii I valandai vakare Nad." ■,n.la n-i'- i i .v'r. Iki 1 vai
1UM1 WKWT Wh ■*.
bampau,
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PRANEŠIMAI

(teismo teisėjas John W. Cum-.AVCFL stoties: 8 vai. ryto ir
Programoj dalyvaus dvigu
minga; priteisė Walter Beni-Jl vai. popiet, dalyvaujant dai- bas kvartetas ir duętas, taip
k'ą.ir jo žmoną, 2133 South;nininkams: K. Pažarskiui, Za- gi bus ir solo, gražios muzi
Halsted street, sumokėti lietu-1 bukienei, Sauriui ir kitiems. kos ir įdomių kalbų bei pra
;vei (Anastazijai) Makūnaitei-■ Taipgi išgirsime, kas dedasi' nešimų.
____ •
».. Aldo
»i.i.
Benik, ok
25 ...
m., 2900 Poplar ave- Makalų šeimynoje.
Ar
’nue, $10,000.
nos vestuvės’ įvyks, ar ne?
15 NUOŠ. PAŽEMINIMAS

PRANEŠIMAS SASNAUS
KO CHORO NARIAMS IR ,
VARGONININKAMS

Visi vargonininkai ir Sas
nausko choro nariai kviečiami I
Vytoj 1 vai. popiet j p. Stan
kūno studiją, Halsted ir 33rdl
Place, ųusitraukti paveikslą, j
Prašomi susirinkti paskirtą
valandą.
Rašt.
Illinois Lietuvių Pašalpos
klfibo metinis balius ir šokiai
bus šeštadienį, lapkričio 25 d.,
•Chieagos Lietuvių Auditorijoj.'
Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
si kviečiami atsilankyti.
Kviečia Komitetas

GARSINKINTFS
“DRAUGE”

šeštadienis, lapkr. 25, 1933

Anot p. Makūnaitės-Benik
liudijimų prieš jury, teisme,
1930 metų gruodžio mėn., kuo
met gimė jos kūdikis, jos vy
ras Antanas Benik paliko ją,
raginamas
tėvų, kurie prieši*
Įnosi, kad jis “supurvins savo
Makūnaitė-Benik, kuri lai baltutes rankas’’ jai pragyve
mėjo bylą teisme prieš savo nimą uždirbdamas. Ji gauda
vyro tėvus gaudama nuo jų vo nuo vyro $4.00 kas savaitę
$10,000 už atitraukimą nuo jos pragyvenimui, po to kai jis
vyro — suardymą jų šeimy ją apleido. Jie vedė 1928 me
tais.
niško gyvenimo.

Beje, reikia pastebėti, kad
šių radijo programų leidėjai
— Budriko radijo ir rakandų
krautuvė šią savuitę iki Padekos Dienos duoda savo kostumeriams gražias dovanas.
Visi, kurie pirks dabar ra
dijo, skalbiamą mašiną arba
rakandus, gaus gyvą didelį
kalakutą dykai, kaip ir pra
eitais metais. O prie to ir Bu
driko kainos yra daug piges
nės.
..... Kostumsris

TAKSŲ

47th St. Ofisas atdaras kas 1 REIKALAUJA AUKSO
dieną iki 9 vai. vakaro, ir ne
STANDARDO
dėliotais nuo 10 ryto iki 2 po
| SAN FRANCISCO, Cal. lap.
piet.
J 24. — San Francisco prekybos
I rūmai reikalauja krašto vyj riauaybės stabilizuoti dolerį
grąžinant aukso pagrindą.

1931 metų 15 nuoš. taksų
THE BRIDGEP0RT
KNITTING SH0P
pažeminimui protestas yra pa
Neriam
plonus ir storus vil
rgintas iki gruodžio 2 d., 1933
nonius svederius dėl vyrų, mom. B. R. Pietkewicze, real-esIterų, merginų ir vaikų.
tate’ninkas praneša, kad kož1 Neriam vilnones pančiakns
nas turi protestą padaryti,
dėl moterį) ir vyrų. Taisom
jeigu nori savo 1931 metų ta
senus svederius.
Atdara ir šventadieniais.
k sus numažinti 15 nuošimčių.
F. SELEMONAVIČIA
Pietkewieze, norėdamas pa
504
W. 33rd St., Chicago, IU.
gelbėti mažų namų savininka
Prie Normai St.
ms, patarnaus veltui, ir suda
[
Pilone Victorv 3486
rys protestą. Atsineškite 1931
Pcrmarirat $1.50 ėt up
metų taksų bilų į B. R. PietPilone CANul 4874
KAS TURITE ŪKJ ARBA
Už tai, kad jie “atitraukė
Rytoj lyftioi U valandą ry
Hprvializtng tu Pcrmancnl Wa\lng
kewicz real-estate olisą, kuris
and coiuplete Bcaiity Servl<-c
NAMĄ LIETUVOJ
nuo jos vyrą” — jų sūnų —
to radijo klausytojai bus su randasi į.o aid rašų: 261)8 W.
3302 S. I.EAVITT ST.
Ir
norėtumėt
išmainyti ant
namo
N. Drumsta. Prop.
Cliicago Amerikoj. Mes
turim ant mainymo.
“suardė“ šeimynišką gyveni
dominti gražia programa iš
Chlcagoj. dviejų pagyvenimu namų,
be morgičių, taipgi turime dviejų
mu — Cook apskričio Circuit ; Primintina, kad Yvt Jos. F. stoties W(1KS, '17160 kilocvkaukštų bizniavą narnų be niorgičių.
I šis namas tftsi'inaino Jungtinėse ValDR-STĖ PALAIMINTOS
Budriko korporacija duos dvi peš. Tai bus Progress FurniI stijOBe ant ūkės. loto. auto) robilio,
bučernės, grosernės, arba kito biz
nio.
Kurie interesuojatės kreipki
puikias lietuviškas dainų ir Į ture Co. krautuvės, 3224 So.
LIETUVOS
tės asmeniškai arba rašykite.
Į muzikos radijo programas iš Halsted St., programa.
rengia
J. NAMON FINANCE

RAMO

Kalakutas

KONCERTĄ

NORTH SI DE
Šv. Cecilijos Draugija

DYKAI

rengia

METINĮBALIŲ

Budriko Thanksgiving išpardavime netik kad nupirksite piginus, bet gausite gyvą KALAKUTĄ DYKA T su
kiekvienu pirkimu RAD1O, PARLOR SETO, SKAL
BIAMOS MAŠINOS, PEČIAUS arba‘AKORDIOtfO.
Naujos 1934 Radios su
10, 11 ir 12 tūbų. Pagau
na visas tolimas stotis ir
iš svetimų kraštų.
Kaina 12 tūbų po

$99.00
10 tūbų už

$69.00
11 tūbų už

$79.00
Midget Radios po

$8.95
1934 Ratlio suphonografu

$39.50

Sekmadienyje, Lapkr.-Nov. 26 d., 1933
CRYSTAL SALEJE,
2701 West North Avė.

$49.50

Pilnas pasirinkimas
MAYTAG.
WESTINOHOUSB,
APEX,
E AŠY,
PRIMA,
PHERLESS
ir kitų.
Kainos nuo $36.00 ir
aukščiau. Lengvi
išmokėjimai.

bus ypatingai gražus ir įdomus. Prog
žymiausios meno jėgos. Dalyvaus Sabo
Jaunosios Birutės choras; kalbė-s Dr. J.
40c

(KAZAKAUSKAS)
Laikrodininkas, Auksorius
ir Muzikalių Instrumentu
Krautuvininkas
v DVI KRAUTUVES

Pranešimas

;i

Atidarymas pirmos klcsos moteriškų ir vyriškų drabužių siuvyk
los. Kosluminis siuvėjas.

Sausas valymas,
siūtų ir t.t.

dažymas,

taisymas,

prosinimas,

Abiejose dideilausis pasirinkimas
žiedu, deimantų,
visokios rūSies
laikrodžių ir muzikalių instrume
ntu Taipgi taisome visokius laik
rodžius. muzikalius instrumentus
ir akinius pritaikome.
Turjs 24 metus patyrimo

pertaisymas

.

į

Kokybė ir darbo gerumas pilnai garantuotas. Darbą atlieka ek
spertas Mes paimame darbą iš uganu ir pristatome į namus.

2049 W. 35th St.

PAUL THE TAILOR

A. F. CZESNA’S BATHS

Chicago, Illinois.
Tol. REPublic 3719

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERIKftS VAITOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
švediški mankštlnlmal Ir elektros masažas

Rcz. REPnblic 3714

Povilas Krikščiūnas,

Treatmental visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
ir taip tolinus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ilgų.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motoru skyrius atdaras (Jtarnlnkats nuo 8 iki 12 vai. naktlea.

savininkas

Šiomis dienomis Mari
jonų ūkyje, galima gauti
visokių gyvulių, kaip tai:
kalakutų, ančių, žąsų, vi
štų, visokių didumų par
šiukų ir veršiukų. Labai
gardžių dešrų. Taipgi ga
lima gauti visokių pieno
produktų bile kada. Pra
šome nepamiršti apsilan
kyti į Marijonų ūkį.

NAUJON

3417-21 So. Halsted St,
Radi o Programai: Kas diena W.A.A.F., 920 k., 11:45 A. M.
W.C.F.L., 070 k., Ncdčliomis 1 vai. popiet.
W H.F.C., 1420 k., Ketvergais 7:30 vakare.

Kraustau Rakandus, Planus ir pri
statau anglis už pigiausias kain»«:
Black Band $7.50; Hacklng $8.09)
Mll’ers Creek $0.75.
Pašaukit LA Pa yet t e 8080.

J. OKSAS
2649 West 43rd Street

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

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

Phone PULlman 8296

Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chicago. 111.
TEL. REPUBLIC 8402

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St.

Tel. Bonlevard 4552

■

PERKAM

INSURANCE
NOTARY

Lietuvišku*

PUBLI0

BONUS
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
AGENTŪRA

LAIVAKORČIŲ

Katrie perkate anglis Iš draiverių. siųskite juos j CRANE
COAL CO. Gausite geresnes
anglis, už mažiau pinigų.
Pocaliontas M. R. tiktai $7.00
tolins.

PEOPLES COAL CO.

PRISIRAŠYKITE Į MUSŲ SPULKĄ

Tel. LAFayette 1083

2608 W.ST 47th STR.

30

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

OKSAS EXPRESS

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

.Ji

Telefonas — Bonlevard 4705—8167

Namai: 6459 S. Rockwell St.

Te . I-afayette SS15

TEISINGUMO PAMATUOTAS BIZNIS

3417-21 So. Halsted St.

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Beredoa fr Pėtnyčloc
vakarais S Iki »
Telefonas OANal 8122
Utarnlnko, K etvergo ir 8ubatos
Vakarais 7 Iki »
Telefonas REPnbJc 8800

JOHN A. KASS

Proainimo mašina
(perkant sykiu su
skalbykla)

$19.50

Telefonas STAte 7880
Valandos t ryte Iki 5 popiet

KOMITETAS.

2816 West 63rd Street,
Skalbykla TIKIU

Pradžia lygiai 6:30 vai. vakare

Pradžia lygiai 7 vai. vak.

r

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

Kviečia visus

Bus šauni orkestrą, kuri grieš smagiausią muziką.
Visi širdingai kviečiami atsilankyti.
KOMITETAS.

Chieago, Illinois

su šokiais ir išlaimėjimu

Šis vakaras
ramą išpildys
niai, Rimkus,
Poška.
Įžanga ypatai

SU ŠOKIAIS PRIE GEROS MUZIKOS

COMPANY
6755 S. Western Avenue

VIETON

Mes pakartotinai kreipiame jūsų atvdą į įvairų patar
navimą, kuij mūsų įstaiga teikiu:
Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, vandenio
bilas ir morgičių kuponus.
1 Išraėom opdraudas ant namų, langų ir automobilių.
Darome pirmus morgičius ant namų.
Parduodame Money Orderius.
Darom kontraktus pirkime ir pardavime..

A. BER2YNSKIS
BIRCH TAVERN
PER8IK1LZ I NAUJĄ VIETĄ
Gerai chleagiečlama žlnoman BIRCH TAVERN persikėlė Iš 2848
Wesl 691 h St., , naują vfetą ir dabar randasi

UNIVERSAL MORTGAGE & INYESTMENT CO.

2555 WEST 63rd STREET

G. A. SUKYS

Naujoji vieta labai gražiai Išpuošta Ir modemiškai (rengta. Už
laikomas gardus alutis Ir užkandžiai. Simpatingas patarnavimas.
Užprašome visus J naują vietą atsilankyti.

W. M. ANTONLSEN

3320 S. I lalsted Street
50?

Tel. Yards 5215

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą vogą.
Yardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVĖ..
Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoplea Coal Co.

I, 8.
Pochy M. R.
Kent. M. R.
I.nmp ...........
Black Band
F«g .................

Lump ...........

ur
4 tona
* ton* or more
$7.75
$7.16
$5.46
$5.75
25
$8.75

$4

$8.54)
$8.76

$8.00
$8.35

