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Lietuvos čiai įrodinėjo, kad negalėjęs
Gyvulių skerdyklų darbiniu
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MUSSOL'NI REIKALAUS
Keleivis įdėjo Eltos pranešta netikėti Eltos pranešimui, tokų vadai sutarė su
darlala-,
... ,,
iš Berlvno dvarininko vonra- dėl, girdi, jeigu ta žinia būtų
RELIGIJAI LAISVĖS
viais, kad darbininkų streikas
do pasakytos Liubeke kalbos iš' ir netikra, jis už jų neatsaSOVIETUOSE
turi būt nutrauktas ir atlygi-1, traukų. Con: .: l, grįžęs iš Lili-J kųs.
nimo klausimas paduotas arbit
beko (ten dalyvavo Vokieti-f Teismas kaltinamųjį nu-bauražui.
Pilsudskis veda derybas su
jos nuolatinio laivų susisieki-j dė 6<X) litų pinigine
bauda
Vokietija
ino su Rytų Prūsais linijos iš- J arba 2 mėnesiais kalėjimo,
SVAIGIŲJŲ GĖRIMŲ
kilmėse), pasijuto ’ užgautas, j Buvo patrauktas tieson ir
Tai
japonų
“
seifas
”
Osaka
mieste.
Pastatytas
iš
plieno
ĮSTATYMAS
Girdi, jis nebuvo to kalbėjęs, Eltos korespondentas Klaipė
RAINEY SKELBIA
RELIGIJOS LAISVES
ir konkreto. Šiame “seife” vyriausybė laiko aukso 350 mili
kas pasakyta Eltos praneši dos krašte Barčiauskas, nors
ĮSPĖJIMĄ
KLAUSIMAS
jonų jenų vertės, šis auksas naudojamas naujoms monetoms.
Chicagos miesto taryba va me. Conrad patraukė
nieko
tieson šis su tuo pranešimu
kar
pripažino
laikinąjį
miestui
YVASHINGTON, lapkr. 29.
ROMA, lapkr. 29. — Iškel
Lietuvos Keleivio redaktorių bendro negalėjo turėti. Jį teis
MARYLANDO GUBER
ITALIJOJ APRIBOTAS
įstatymų
(ordinansų)
kontro

— Prez. Rooseveltas nesiekia ta aikštėn, kad premjeras MuLinkį. Jis pastatė Klaipėdos mas išteisino.
NATORIAUS ŽYGIS
MOTERIMS DARBAS
liuoti
svaigiuosius
gėrimus.
jokios doleriui infliacijos, pa- ssolinis planuoja
amatų rūmų pirmininkų von j Linkvs ir Barčiauskas buvo
reikalauti
Uždrausta
prie
barų
parduoti
reiškia kongreso žemesniųjų ( religijai laisvės Rusijoj, kada
Zabarovskį liūdininku, kuris j pareiškę
teismui
protestų
ROMA, lapkr. 28. — PremBALTIMORE, Md., lapkr.
rūmų pirmininkas Rainey.
j jam teks konferuoti su atvyks jero Mussolinio įsakymu vi- '23. — Somerset apskrity nese- svaigalus.
taip pat tose iškilmėse dalyvaprieš teisino
pirmininkų dr.
Aiškiai
pasireiškia
pre- tančiu čia komisaru Litvino- sose krašto valdiškose įstaiga nai nulinčiuotas
ves ir girdėjęs Conrado kai-i Linderį, kuris, būdamas Anokie
vienas jau
CHICAGOS
APYLINKIŲ
-zidento priešų sankalhis, kad vu.
bų.
i
i'tijos valdinys, pagal naujųjų i
se apribojamas moterims dar nas negras už kriminalinį bal
BEDARBIAMS
pakenkti prezidento vykdomai
Karakteringa, kad ta žinia , teismų santvarkų, negalįs teisbas.
todės moteriškės užpuolimų.
aukso supirkimo
programai.
Kauno laikraščiai buvo- anks- i ti Lietuvos piliečius.
Tačiau
PILSUDSKIO DERYBOS
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sijon, bus iškeltas to sankalbio
j Be to, teisino pirmininkas ir
kės, gali sudaryti tik penktų,
eai
bedarbiams,
kaip
vyrams,
|
Teismas
redaktorių
klausimas.
Linkį teisėjai negalėjo
susikalbėti
•V ARŠIA A, lapkr. 28.
Į jį nuošimtį visų
tarnautojų. Minėtos apskrities prokuro- j
taip
pat
moterims
registruo

Anot Rainey,
prezidentas Lenkų diktatorius
ra<lo kaltu. Linkvs ftikinan-; lietuvių kalba.
maršalas j Telefonų gi įstaigose ne dau- ras atsakė,
jis neklausys
tis,
kad
gauti
civilinius
dar

siekia ne dolerio
infliacijos, Pilsudskis pradėjo pasitari- įgjau kaip 20 nuošimti,
gubernatoriaus? ‘
bus. Visi bedarbiai pakviesti
Į * REIKALAUS LIUDIJIMŲ
bet 1926 metų buvusiųjų kai I mus su YTokietijos
pasiunti- ( guo įsakymu
neliečiamos
Dabar gubernatoriaus įsa
įsiregistruoti.
nų daiktams.
Sankalbininkų fniu von Moltke dėl draugingo mokyklos ir ligoninės.
kymu pasiųsta
kariuomenė,
Gautomis žiniomis, buvę
i
.
•
•
gi tikslas yra prezidento pro jo abiejų valstybių sugyveni
daug atsitikimų, kad maisto
Premjero įsakymas remia kad suimti linčiuotojus. Guber
te CIGARETO
GAISRAS
gramų sukoneveikti. Jei jiems mo.
*
PARDUODA te VARŽY gamybos ir pardavinėjimo įs
mas tuo, kad moterims svar natorius pareiškia, kad įstaty
tas darbas pasisektų, tada tu
TINIŲ
taigose svetimšaliai sirgę už
biausias užsiėmimas 'turi lXiti mai turi būt gerbiami ir vyk
Ambassador viešbučio vie
rėtų įvykti tikroji infliacija. NUBAUSTAS KATALIKŲ namu židinys.
domi. Minia negali žudyti žmo
krečiamomis ligomis.
Pananam kambaiy, kur įnėgojo J.
KUNIGAS
RASEINIAI. — Mokesčių ! šiems atsitikimams ateityje išniu.
'
Purcell pasireiškė
gaisras.
NUMATOMA MONETA
inspekcija vietos klebonui kun. vengti. Klaipėdos krašto guKUN. COUGHLIN GINA
Purcell nemažai apsvilo. UgESSEN, Vokietija,
lapkr.
RINĖ KONFERENCIJA
I.
e
KOVOJA SU KAREIVIAIS Iniagesiai patyrė, kad gaisras dekanui V. Pacevičiui priskai bernatūra reikalaus iš kiekvie
PREZIDENTĄ
'28. — Už reikštų kitados iš
tė labai daug liažnytinių paja no svetimšalio, dirbančio mais
i kilo iš numesto cigareto.
NEW YORK, lapkr. 28. —
WASHINGTON, lapkr. 29. pamokslinęs nepasitenkinimų
mų ir uždėjo aukštų darbo pa- to produktų parduotuvėse, keSALISBURG, Md., lapkr. i
— Kalbama, kad prez. Roose- kancleriu Hitleriu, teisinas Hippodrome įvyko masinis su- 29. 1— Gubernatoriaus Ritchie
janių mokestį. Kun. Pacevi- pyklose, kirpyklose ir kitose
NUBAUSTAS KALĖTI
velto nusistatymas supirkinė- nubaudė katalikų kunigų Klin-j s’r’nk’nias tikslu remti prezi
jčiui negalint jų sumokėti,, spa vietose, kur gali būti lengvai
pasiųsta kariuomenė, kad ati auksų vyriausybės skirto- kbainmerį G mėnesius kalėti. •
Roosevelto nusistatymų
reštuoti linčiuotojus,
sutiko
C1.
. ’ .
Buvęs viešbučio
Stevens I lių 23 d. buvo parduotas iš platinamos užkrečiamos ligos,
mis kainomis netolimoj ateity j
-------------------dolerio vertės klausimu.
gyventojų pastpneš,mm,, ka- prraj(lentai| ir illin(>i(. , .f^j'varžytinių arklys. Nupirko už pristatyti valdžios gydytojo
didžiąsias valstybes pastums į
LENKAI LAIMĖJĘ
[
Svarbiausiuoju kalbėtoju da kareiviai suėmė kelis lin
,x„„>205 1L P. Daugirdas, bet su- duotų sveikatos liūdijimų.
Insurance (Jo. viceprezidentas .. .
, , . .
tarptautinėn monetarinėn kon-f VARŠUVA, lapkr. 28. — T- buvo kun. Coughlin iš Detroi čiuotojus.
v
„ žinojęs, kad tai vietos klebono,
Nuo
užpuolikų „ ,
E. J. Stevens, 49 m. amz., uz , ,, ,
. ,
ferencijon, kurioje galės būt vykusiuose savivaldybių rinki to. Kaip sekmadienį per radi kareiviai gynėsi su
. .
arklį klebonui dovanojo,
ašarinė
Pinigų vertė —
londų eikvojimus teismo nu
stabilizuotas valiutoms aukso muose Pomeranijoj ir Pozna- jų, taip čia jis aukštino prezi mis bombomis.
baustas nuo 1 iki 10 motu ka
mainyba
nusistatypagrindas.
niuje, anot lenkų spaudos pra dento Roosevelto
KOVA SU ŠERNU
lėti.
nešimo, lenkai žymiai laimėję. į mų. Jis aštriai peikė Al Smi-1 VIENI SMERKIA, KITI
! NEW YORK, lapkr. 29. —
I
thų,
kurs
prezidento
dolerius
BOLŠEVIKAI BAUGINA Vokiečiai per rinkimus prara
Seinų apskrities Sangrū- Vakar vyriausybė pabrangino
GIRIA
SPAUDA
BUS
PAŽABOTA
vadina
“
baloney
”
doleriais.
dę net. 59 mandatus.
JAPONUS
dos valsčiaus ūkininkai nuėjo nauJ9 auksų, tad ir dolerio

i

LIETUVOJE

Peikė ir kitus, kurie Morga
nams ir kitiems tos
rūšies
finansininkams tarnauja. Jis
sakė, kad šiandien dolerio ver
tės papiginimas nėra ir nebus
infliacija.

, SACRAMENTO,
... oo
„ ... Cal.,
.. lap-j,

m o r IX T Jt -miškan medžioti. Sudnykų | vertė sumažėjo. Naujai pagaRYGA, lapkr. 28. — Rusi- į WARM SPRINGS Ga., lap,
n-iSte medžiotojai užtiko „opa
autam vienai uncijai va.
bernatoriaus Rolpho palankų tvbės deni. kongresmonas, pa
jo.s sovietų vyriausybė, anot kričio 28. — Prez. Roosevelkar
skirta
9 centai dauginunusistatymų dėl -dviejų grobė-1 reiškia, kad susirinkęs kongre prastai didelį šernų į kurį pa
“Pravda”, paskelbė įspėjimų tas pasirašė 21 kodų daugiau,
leido vienų šūvį. Šernas ga viso $33.85.
’
jų
žudikų
nulinčiavimo
San
sas,
jei
bus
reikalo,
pažabos
japonams ir Vokietijos bitleri Tarp patvirtintų yra ir krutaLondone ir kituose kraštuovęs šūvį ir sužeistas pradėjo
Jose,
Gal.,
vieni
žmonės
smerkrašto
spaudų.
ninkams, kad jie paliautų ko- mųjų vaizdų pramonei kodas,
vytis ūkininkus. Vis dėlto ū- įse naujas auksas vakar buvo
kia, kiti giria.
voję prieš bolševizmų. Girdi,
kininkams pavyko įsilipti į me j dviem doleriais pigesnis,
Pirmieji pareiškia, kad gub.
VIEŠBUČIŲ KODAS
AMERIKIEČIAI VIS MA- , siuntė, tiesa, daug daugiaudžius ir iš ten šaudyti į lauki-t Prancūzų aukso franko pag
tegul tie ir kiti su
ginklais
Rolpb
jteisėja
llnčius
ir
tuo
ŽIAU
LIETUVON
SIUNČIA
I
0,054,100
lt.
mėgintų pulti bolševikus, tuo
ui žvėrį. Pagaliau jį nušovė.
rin<ht vakar vieno dolerio ver
t
Cbicagos
viešbučiuose
vyk

būdu
paneigia
įstatymus
ir
Po
Amerikos
perlaidomis
PINIGŲ
jau tuose kraštuose pasireikš
4ė buvo 63.5c.
Kernas
svėrė
lt)
pūdų.
Tai
domas
pramoninis
kodas.
Kotvarkų.
Antrieji
gi
nurodo,
•
daugiausia
pinigų,
per
tų
patį
tų revoliucijos.
1 *
1 Pinigų ,kursas;
kriminališkieji de numatytas ilgiausias savai- labai retas atsitikimas, kad
—flaikų, atėjo iš Yrokietijos — kad jei kur
KAUNAS (per paštų).
paštų)
Anglijos svaras
tokie
dideli
šernai
užklysta
(bjaudžiamieji)
įstatymai
nėra
tės
darbas
56
valandos.
MaBuvo
laikni,
rašo
“
D.
N.,
”
ka
'94tf,700
lt.
Trečių
vietų
šiuo
DIRBA LAIVUS
Kanados doleris
da Amerikos lietuviai savo gi- atžvilgiu užima Olandija — atitinkami, ten minia turi ap- žiausias atlyginimas — 15 dol. Sangrūdos miškuose.
Prancūzų frankas
per savaitę.
ROMA, lapkr. 28. — Itali- minėms gana daug pinigų at-T 18,400 lt. Toliau Anglija — sidirbti su piktadariais.
Italų liras
Daug kas taip pat reikalaui 54 viešbučiuose dirba apie
PLEČIAMAS MUZIEJUS
jos vyriausybė pradėjo staty- siųsdavo. Didėjant krizini, vis 99,000 lt., ir paskutinę vietų—
Belgų belgas
ti/du karo laivus (kruizerius)' mažiau jie pradėjo pinigų siųs Estija, iš kur gauta perlaidų ja, kad gub. Rolph atšauktų 12,000 tarnautojų
Vokiečių markė
Lietuvos motinoms ir vai
savo palankias apie linčius
po 7,500 tanų kiekvieną.
j ti ir tas mažėjimas ikišiol dar '500 litų sumoje
Šveicarų frankas
AR SUMAŽĖJO ŠELPIMAS kams globoti organizacijų są
. nesustojo. Bot vis dėlto apie
Bendrai, iš visų valstybių kalbas.
jungos įsteigtas Motinos ir
/Amerikos lietuvių taurumų ir per šių 9 mėn. perlaidų gauta
PASIRAŠĖ SUTARTI
ORO STOVIS
Nuo to laiko, kada Chica- Dar nėra tikrų žinių, kiek (Vaiko muziejus praplečiamas.
—•-----I dabar mes negalim pakeisti' 5,222,300 lt. sumai, o per tų
sumažėjo. Greitu laiku jame bus atidary CHIOAGO IR APYLINKĖS
BELGRADAS, Serbija, lap geros nuomonės, nes ir šie-(laikų iš Lietuvos išsiųsta 6,- goj imta vykdyti pieno trus-jdaug ir ar tikrai
— Šiandien numatomas lie
kričio 28. — Jugoslavija pasi- met iki spalių mėn. 1 d jie Lie- 436,800 lt. Vadinasi, pašto per to kodas, jau apie 38 smurto j viešasis bedarbių šelpimas, ka tas dar vienas naujas skyrius
rašė su Turkija “draugingu-' tuvon atsiuntė 3,954,100 litų. laidų judėjimas Lietuvai buvo veiksmai atlikti prieš tuos, ku-jla imta bedarbiai šaukti į ei- j lriitent — pavyzdinės mokyk- tus, ar sniegas; maža tempe! ratūros atmaina.
rie pigiau pienų parduoda.
vilinius darbus.
los skyrius.
mo’’ sutartį.
’ Pernai per tų patį laikų jie at nepalankus.

M

“DRAUGAS”
f&ein* UaadTen. k'&akyrua *«kni*dl*niu*
PRENUMEKATOH KAINA: Metami — »«.«•. Pu-

wl matų — 13.60: Trinu mėnealunii — 12.00: Vienam
BtoMlul — 7 6c. Europoj* — Metanu >7.00; Pučai ma>
h» •- >4.10. Kopija .Ola
\
Bendradarbiam* Ir kor**pond*ntam* raitų necrų■na, Jai napraloma tai padaryti ir neprlalunčlama tam

Skalu! palto lankių.

Redaktorių* priima — nuo lįsti Iki lįsti *aL

Skalbimų kalno* prlounCIemoa paralkalavua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHŪANIAN DAILY FBIEND
Publlakad Daily, sncept Bunday.
■UBBCRIPTIONS: tina Yaar — >0.0f- Slz Montk*
- >>.>•; Thraa Montk* - ».M. On* Montk — Tto.
■uropa - Ona Yaar — >7.00: Rlz Mont&a — litai
Copy — »»o.
Adrartlatn* ln "DRAUGAS" brlngs baat raaulta
AdvartUdna rate* on applloaUoa.
•

“DRAUGAS” 2334 B. Oakley Avių Chioago

INDĖLIŲ BANKUOSE APSAUGA

Nuo 1934 m., sausio mėn. 1 d., J. Valsty
bėse pradės veikti naujas kongreso pripažin
tas įstatymas, kuriuo bus apsaugoti žmonių
indėliai bankuose. Tada žmonės neturės rei
kalo pulti bankus, kaip praeity dažnai dary
ta, ir bijoti, kad juose nepražūtų indėliai. In
dėlių apsaugos įstatymas pravestas prez.
Roosevello pastangomis, kad visados panai
kinti kenksmingus visuomenei ir kraštui ba
nkų užsidarymus, kada žūva daugelio netur
tingų žmonių sutaupos.
Remiantis minėtu įstatymu yra sudaryta
valdiška bendrovė vardu “Federal Deposit
Insurance Corporation”. Jos vedėju paskir
tas Walter J. Cummings.
Šios bendrovės darbas bus milžiniškas.
Ji turės apdrausti visam krašte apie 41 bili
jonų dolerių indėlių. Bendrovės ofisai šian
dien užima didelių Press namų, Washingtone, dvejas lubas. Netolimoj ateity reikės gal
dar poros aukštų. Ofisuose dirbs apie 2,000
asmenų, kurių tarpe bus apie ,1,500 bankinių
ekzaminuotojų (patikrintojų).
Ši. bėndrovė apdraus bankuose indėlius
tokia tvarka. Nuo sausio m. 1 d. iki liepos
m. 1 d. apdraus (garantuos) nuo 1 dol. iki
2,500 dol. pavilnių indėlių. Po liepos m. 1
d. 100 nuošimčių garantuos iki 10,000 dol.
indėlį; 75 nuoš. iki 50,000 dol. ir 50 nuoš.
aukščiau 50,000 dol.
Visam krašte šiandien veikia 16,196 įvai
riausi bankai turės įstoti šion valdiškon ben
drovėm Kurie bankai nenorės to padaryti,
tie užsidarys, nes žmonės į tuos bankus neneš
suvo pinigų.
5,078

stybinių
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priklauso

Kun. J. N&vickas-Jonas Širvintas

MĖTELĖ
(Šaltinis, 1913 m. — NN. 40-42)

(20 metų kun. dr. J. Navicko literatinio
darbo prisiminimui)

(Pabaiga)
— Ar dar užsiginsi, kad važinėji į
anų pusę Rtino upės?
sušuko pasiu
tusiomis iš keršto akimis Kliaudijus.
Neužsiginu, kad pirkliškuose mano
uošvio reikaluose važinėjau kelis kartus
į germanų šalį, vienok tuo viešpatijai ne
kenkiau.
— Turime liktų įrodymų, — atsakė
perpykęs prefektas,
o kad jų ir netek
tume, užtenka to, kad jūst. krikščionys.
.
Giriatės, kad jūsų tikėjimas liepia jums
klausyti valdžios taigi parodykite savo
gyrimosi tikrumu! Štai mūsų viešpatija
randasi dievų globoje kurie suteikė jai
garbę ir galę. Sudėkite išstatytam čia Jovyjui aukas, o tikrai jums patikėsiu.
Tuojau vienas iš tarnų prisiartino
prie l’ovylo ir norėjo paduoti su smilka
lu (kmlvhi) lacų, bet juunasai rymietis
jų atotuiiif.
Morkus, tai'pamatęs, sušuko:
— Netikriems dievams mes nededa
me aukų. Tarnaujame tik vienam Dievui
ir Jo vienatiniam Sūnui Jėzui Kristui.

fe-

deruliuei atsargos sistemai. Šie yisi bankai
sausio m. 1 d. automatiškai pereis minėtos
apdraudos bendrovės žinion ir juose indėliai
bus apdrausti (garantuoti, kad nežus). Kiti
visi bankai jau šiandien paduoda aplikacijas,
kad būtų paimti minėtos bendrovės žinion. .
Federal Deposit Insurance korporacijai
(bendrovei) reikalingų indėlių apsaugai kapi
talų sudarys visi bankai.

Kun.

3.

Bruka

KATALIKIŠKOJI MOKYKLA
f

„DRAUGO“ METINIS
KONCERTAS
,

‘ Draugo” metinis koncertas įvyks sekmadienį, vasario

4 d., Lietuvių Auditorijoje, Bridgeporte. Koncertas bus labai

(Tęsinys)
'į parapija nemanai turi išmesti įdomus, nes su juo prasidės “Draugo’’ Jubiliejiniai Mietai.
Lėšos mokyklos reikalams '
O kur Sllu.no, kur
žmogus šilumai prižiūrėti, Kur Jei šioks toks mokestis pri- eities vargais ir kentėjimais',
Kiekviena parapija, užlaiką mokytojos. Tiems reikalams seina mokėti už vaikų moki- jų. širdys pamilsta savo tautų,
nti mokyklų, daug pinigų iš- tuip pat ieįkulingos lėšos. Juk nimų, jis anaiptol nepadengia J Nemažai yra ir tokio jaunimo,
Visus bankus skirtais laikais ekzaminuos leidžia jos reikalams. Dauge- kiekvienas už savo darbų tū mokyklos išlaikymo.
į kuris jau nebemoka savo tėvų
minėtos bendrovės ekspertai. Jei kartais ku lis, gal, net nepagalvoju, ko- rį gautį nors Šiokį tokį atlv
kalbos; tai tie, kurie nematė
Svarbiausias reikalas
riam banke būtų rasta kokių neaiškumų, ar kia .sunki našta parapijai yra' ginimų.
parapijinės mokyklos. Toks
kit kas, tuojau minėta bendrovė paimtų ban mokykla ir jbs užlaikymas, yKiekviena šeima turi įvai- jaunimas jau yra miręs mūsų
Seserų namas
kų savo žinion, patvarkytų ir vestų visus rei patingai šiais sunkiais, bedar
rių gyvenime reikalų, kuriems į tautai. Kur nėra lietuvių pakalus iki viskas išsiaiškintų.
bės laikais. Visi žinome, kad Kadangi parapijinės mokyk aprfipinti daug triūso ir lai lapijos ir mokyklos, aiškiai
Indėlių bankuose garantavimas iš tikrų viešųjų mokykit) mokytojai los vedamos kokios nors Sese ko praleidžia. Rūpinusi įsigy- matome, kad toje kolonijoje,
jų yra svarbus dalykas. Tai prezidento Roose- jau po kelioliktu mėnesių ne rų Kongregacijos, tat prie ti tinkamų butų, apsirengti nors įr i,Qtų apsigyvenęs skaigauna algų, nes miestas netu kiekvienos mokyklos reikalin gražiais drabužiais, skaniai pa j tlingas būrys lietuvių, jaunivelto nuopelnas.
ri pinigų. Miestas gi renka di gas tinkamas butas seserims valgyti, turėti namuose giu-;jnus dingsta svetimųjų bango
delius mokesčius nuo namų gyventi. Ir čia kiekviena pa- žius rakandus, bet dažnai už- i
Taigi iš to aiškiai niatoMILIJONAI BADAUJANČIŲ
savininkų, be to, turi įvairių Į lapija turi turėti tam tikrų mirštama viųusvarbiausias reitme> kokį g^-bį.^ darbQ at.
pajamų, kurias piliečiai ne kad | seserims namų. Jei parapija kalas — duoti savo vaikams i lieka mūsų parapijos mokyk
Visokio plauko laisvamaniai ir kapita
“loska” turi užmokėti, nes neįstengia pastatyti tam tiks- katalikiškų išauklėjimų, be ku
los ne ivien tikybos ir doros,
listai džiaugiasi, kad šio krašto vyriausybė !
kitaip — atsisveikink su savo lui namo, turi samdyti ir už rio žmogaus gyvenimas yra
pripažino Sovietų Rusijų. Vieni |ikisi, kad nuosavybe. Jei miestas, iiuda- į tai nuomų mokėti. Užlaikymas kaip namas be pagrindo. Tėvų reikaluose, bet ir tėvynės la
bui, nes kol jaunoji karta iš
tai padės bedievybę Amerikoje platinti, kiti
mas didelius mokesčius nuo | seserų namo taip pat nemaž&i, rūpesčiu turėtų būti, kad jų
laikys šiokj-tokį lietuviškumų,
laukia stambių iš Rusijos užsakymų ir, ži- Į
gyventojų, yra prispaustas atsieina: šiluma, šviesa, patai- vaikai būtų netik gražiai pa
tol domėsis Lietuvos reikalais
Domą, didelių pelnų.
prie sienos ir nebegali išsinio symai vis neapseina be pini- puošti, bet ir tinkamai išaukir jų atjaus. Kai lietuvišku
Politikai mano, kad prez. Rooseveltas, keti, tat iš to kiekvienas gali go. Taigi kiekvienam gali bū- lėti. Katalikiškojo auklėjimo
mas mirs jų širdyse, įnirs ir
pripažindamas Sovietų Rusijų, nesitikėjo iš suprasti, kad ir mūsų parapi Ii aišku, kad mokvkla ir jos reikalas neturėtų būti užmirs- i ,. .
,. .
„ ,
v. ..
. i
...
,
ryšiai su Lietuva. Rysys tarp
šio žygio šiam kraštui gerovės sulaukti. Jis jų mokyklos turi dideles lėšas uz.luikvmas
reikalauja daug pi tas. Jis turėtų būti statoma* ...
...............
. .
‘
..............
, ,, I .
.
.
.
Lietuvos ir išeivijos tol g\>
taip padarė tarptautinės politikos sumeti ir, norintieji savo vaikus tin nigo. Parapija
gi iš mokyklos pirmoje vietoje. vaiku gerovė
. , .
.
,
..
’ . . .
i: .
. ...
•
_
.vuos, kol jaunimas bus mokimais, norėdamas pabauginti Japonijų, kuri kamai auklėti parapijinėse tuo negauna medžiaginio
pelno
įr jų ateitis turėtu būt stato....
J namas ir auklėjamas parapi
veržiasi į Kinijų ir jų savo reikalams išnau kyklose, ne tik neturėtų išsi
niu pirmoje vietoje todėl, kad ...
...
Klaidinga nuomone
. ,. , ,
'jinese mokyklose.
doja.
sukinėti nuo tų menkiausio
[Visokis turtas paliktas valka
Y ra tėvų, kurie klaidingai JHS nesuteiks laimės. Tik mo- Vaisiai parapijinės mokyklos
Ko galima tikėtis, iš Rusijos, kurioj mi mokesčio už mokslų, bet, prielijonai badaujančių, patys skaitytojai gali singai, visokiais būdais priva- .mano, kad tais mėnesiniais, L^Jas, įgytas jaunose dienose
Kiekvienų parapijinę mokylėtų
remti
mokyklos
reikalus.
Į
rentiniais
mokesčiais
už
vai>
pasiliks
ant
visados
ir
bus
jau?
spręsti. Nesenai vienas Maskvos koresponde
lų kasmet Imigia didesnis, ar
Parapijinių mokyklų lėšos y- įkus galima mokyklos lėšos pa- kelias į laimę.
ntas laikraštyje “N. Kronik” rašo apie mai
j mažesnis jaunimo skaičius,

stų Sovietų Rusijoj ir paduoda pasibaisėtinus
bado padarinius. Anot jo, pernai ir šiemet
Sovietų Rusijoj mirė iš bado ne mažiau 3 ir
ne daugiau penkių milijonų žmonių. Bet, kaip
žinoma, bolševikų valdžia deda visas pastan
gas, kad įtikinti užsienį, jog to baisaus bado
Rusijoj dabar nėra.

Žinomas veikėjas ir rašytojas kun. Jo
nas Balkūnas oficialiai praneša visuomenei,
kad jau pasirodo naujas katalikiškas laik
raštis (“Amerika”). Jis eis Brooklyne vie
nų kartų į savaitę. Redaktorius p. Vilniškis.
Kaina metams $1.50. Sveikiname ir linkime
j geriausio pasisekimo “Amerikos” leidėjams
' ir jo' redaktoriui.
•
•
•
Po Naujų Metų ir vėl įvyks didžiulių
valstybių nusiginklavimo konferencija. Pa
saulio valdovai, matyti, nusiginklavimo ko
medijų Ir toliau vaidins. Mat, gerai s|fzo rep
les i&moko. Deja, žiūrovų skaičius mažėja.

Aš taipogi atmetu tų netikrų apkaltini
mų. Prefekte! Kerštu savo mus nori su
naikinti, dėlto ir savo neapykantų atkrei
pei į mūsų moteris. Žinok, kad mūsų ti
kėjimo neišsižadėsime, atbulai — visi esame pasirengę mirti!
— Liktorai! Už jo žodžius įkirskite
jam 50 rykščių, — drebančiu iš piktumo
balsu ištara prefektas.
Pašauktieji suėmė Morkų ir tuojau
pasigirdo ypai: tai. kajiojo nelairningųjį
senelį. Lucfja, tai pamačiusi, sopulių su
spausta, puolė ant akmeninių grindų; tar
nai jų išnešė į kalėjimų, kur ji dar šių
naktį pabaigė laikinį savo gyveninių.
Nors ir neturėjo teisėjas jokių įrodymų,
vienok pasmerkė visus keturis, kaip jie
vadino — viešpatijos išdavikus, mirtin.
Amfiteatras, kuriame trečioj dienoj
'krikščionys turėjo už šventų tikėjimų pra
lieti kraujų, buvo už miesto. Čia laikas
nuo laiko būdavo daromi vieši žaidimai.
Krikščionys Trevire buvo jau seniai kan
kinti, taigi dabar susirinko žmonių aibės.
Ilgai netrukus amfiteatras tapo perpildy
tas. Atsilankė taigi ir dauįęybė krikščio
nių: vieni geru pavyzdžiu sustiprėti tikė
jime, kiti būti liudytojais pergalėjimo
Kryžiaus kankinių kraujuose, treti pasi
melsti, kad Viešpats jiems suteiktų tvir
tumo, ir pasiimti lavonų. Pasigardtis triūbos balsui, visų akys nusikreipė į šalį, iš
kurios pribuvo prefektas, apsuptas dau

,ra milžiniškos. Parapija ne tik dengti. Gerai, kad taip būtų,

į Šiemet Nekalto Prasidėjimo
Garbingas darbas
turi pastatyti atatinkamų bu bet, deja, taip nėra. Tos nuo
Parapijos mokykla mūsų iš- parap. mokykloje mokslų bai
tų mokyklai, bet ir tinkamai monės, tur būt, gimsta galvogė 74 jamiuoliai-ės. Galima ti
įrengti. Mokyklos statybai pa se dėl to, kad dažnai girdi eivijoje atlieka garbingų dar
jaun*n,as» 18*rapija Mūri išleisti keletu de- klebono paraginimus iš sakyk- bų. Joj vaikai netik'auklėja
K. 1 . L8. mokykloje tisėtkų tūkstančių dolerių, o los leisti vaikus į parapijinę jmi katalikiškoje dvasioje, bei
nkanių pradžios mokslų ir iš
didesnėms mokykloms ir šim mokyklų. Tat ir mano, kad, t mokinanti ir mūsų, lietuvių
ir lieniSlbos ir istorijos. Jei ne pa- auklėjimų, katalikybės
K
tai tūkstančių. -įįįidaug rasi gal, iš to parapija tūri
me parapijų, kMos pajėgtų: nors medžiaginį pelnų. Jei kas rapijirtėš mokyklos, jaunoji tuvy bes dvasioje, savvje ne
pastatyti ir įrengti mokyklų į taip mano, didelę klaidų daro. mūsų karta vargiai galėtų sa šios ir brangins tai, kų para
už savo galavus pinigus; tie'Katalikų- Bažnyčia įsteigta ne vo tėvų kalba vagoti. Dabar, pijos mokykloje gavo; per vidarbai dažniausiai atliekami medžiaginiam pelnui ar ko ačiū parapijos mokykloms, mft 'say "avo «yvenimo dienas—‘
skolintais pinigais kurie lai- kiam nors bizniui. Ji įsteigta sų jaunimas lietuvių kalbų Fi- I '
kui bėgant, reikia atiduoti,** o žmonių sielų išganymui. Tat, no geriau už savo tėvus, ku- ■ Cl/PIIZA UJIDIIAI
IvVUlIJn!
kol neatiduoti, pž juos reikia nežiūrint, kad jokio medžiagi rie, būdami po Rusijos jungu, | v l ii
nuošimčius mol^ėti. O , nema nio pelno mokykla neduoda, neturėjo tokios progos savo '
žai tų nuošimčių’kiekviena pa kiekviena parapija stengiasi šios kalbos taisyklingai išino- i Knyga tari 200 puslapių
rapija sumoka. Pastatytoji mokyklos lėšas padengti įvai kti. Iš baigusiojo parapijos 1 rašto, 8 didelius ant gražios
mokykla, kaip kiekvienas bu riomis pajautomis, kad tik duo mokyklų jaunimo galima tikė- j popieros Svč. Marijos ir Jėsaus paveikslus.
tas, kasmet reikalingas taisy ti vaikams tikrų išauklėjimų, tis, tikrų patrijotų, nes lanky
DRAUGAS PUB. 00.,
mo, didesnio arba mažesnio o tokį išauklėjimų tik ir tega dami parap. mokyklas jie su
2334 Su. Oakley Avė.
sipažįsta
su
mūsų
tautos
pra
remonto, valymo ir ttt. Ir čia li duoti parapijinė mokykla.

gybe senatorių bei garbes kareivių. Tar
pu jų buvo taipgi Antonijus, prefekto sū
nus, Julijus ir Fulvija, kuri, puikiai įsitaisusi, gėrėjosi būsiančiu reginiu. Juli
jus taipgi buvo gana linksmas, sėdėdamas
prie Fulvijos šono; tik Antonijus buvo
nuliūdęs ir giliai užsimąstęs. Akys jo kla
jojo po susirinkusiųjų gaujas, tartum ko
ieškodamas. Širdį jo varstė sopuliai. Da
vus prefektui ženklų, tarnai išvedė ant
arenos Morkų, Povylų ir Metelę su sura
kintomis rankomis. Viduryj arenos pasta
tė stulpų, prie kurio pririšo Metelę, prie
šais jų prie kito stulpo pririšo Morkų.
Po to tarnai, atvilko du rustu ir, uždėjo
ant jų kelius lentas, padarė mažutę plat
formų, ųnt kurios turėjo būti nužudytas
Povylas, nes kaipo rymietis tegalėjo būti
nukirstas kardu. Morkus su savo dukrele,
galilejfskos kilmės, neužsitarnnvo taip le
ngvo nužudvnio.
i
Su dideliu ĮMUsiirandinin sekė Anto
nijus žiaurumų, kokiu buvo taisomos jau
no rymiečio nužudynm pri<‘š akis jį my
linčios moteriškės. II neužsitikėjimas jo
širdies pamažu persimainė į neapykantą
prie tėvo. Staiga jj įmėmė toks guilestin*
gumas ir jiasįgailėjiĮitts jaunos moteriš
kės, kad jis neįstengė net nuo jos akių
atitraukti.

V I A

Atsisukęs į prefekto šalį, garsiu- balsu su
šuko:
— Cbristus impęrat, Cliristus vinoętl
(Kristus viešjiataūja, Krislus pergalės!).
Paskui šypsodamasis į žmonų tarė:
— Metele, ligi pasimatymo... dartguijl

Matydamas, kad atsipeikėjo, vėl ne
galėjo nuo jos akių atitraukti, rodoki, ko
kia viršprigimta pajėga jį pririšo. Staiga
pajuto savyje tvirtų troškimų jų gelbėti.
Bet kokiu būdu?

Dar kartų pusigfirdo triūbos balsas ir
į
arenų
įpuolė staugdamas tigras. Kaip
Pasilenkęs truputį uošviui, nulenkė
prieš budelį galvų. Staiga jiasigirdo kir-' tik pamatė Metelę, — akys jo ^persivertė
vi© švystelėjimas — galva atšoko ir juo ir... rengės šokti ant aukos. Antonijui asta kraujo papliupo per lentas. Metelė be kyse pasidarė tamsu ir kuomet atsipei
jausmų, nusviro ant pančių, kuriais buvo kėjo, ištraukęs kurdą, šoko į arenų tie
prirakinta prie stulpo. Budeliai, išvilkę siog unt pasiutusios bestijos.
šventojo kentėtojo kūnų, ištraukė lentas
Bet Antonijus jau pavėlino, nes tig
ir rąstus pabarstydami smėliu kraujais rus, įleidęs į kankinės kūnų savo dantis,
Išplūkusių vietų.
atplėšė jų nuo stulpo. Staiga žvėris, įgel
Nukirtus Povylų pasigirdo delnų plo tas kardu, atsisuko nuo savo aukos ir
jimai ir vėl viskas nurimo. Toks ramus prasideda akymirksnio kova — iš jauno
žiūrėtojų užsilaikymas baisiai prefektui vaikino pasilieka vien kruvini mėsos ga
nepatiko. Norėjo, kad žiūrėtojai būtų iš balai. Maliu savo aukų kriokdamas krinta
reiškę didelį džiaugsmų, kaip tai būdavo ant smėlio tigras ir nebekelia. Amfiteatre
Rymo kolizėjuj. Tuo tarpu gauja smal pukįla išgąstis, žiūrėtojai rengiasi bėgti.
Iš keturių i>asnierktųjų pasilieka gy
siai žiūrėjo į arenų, lij>o ant suolų, kas
vus
vien Morkas.
atsitiks su jauna moteriške. Antonijus
taipgi žiūrėjo, rodosi, kad akys jam at
Be jausmų prefektų išneša iš amfi
sistojo stulpu.
teatro namon. Krikščionys, pukilę iš suo•«
(įektžiama ir tvirta Povylo mirtis gi lų, žengia Į arenų ir jiasiėmę šventus kan
liai pfttriekė Antonijaus' širdį; dėlto turė kinių kūnus, Povylo ir Matelės, neša pa
jo pripažinti, kad Kristaus mokslas, tu laidoti į šventų vietų. •
rintis savyje tokių tvirtybę, būtinai turi
Rytojaus dienų žuvininkai Mozelės
būti Dieviškus ir turėti stebuklingų pa
Povylas ramiai sau stovėjo ant len jėgų. O Metelė! Ar gi ir ji mirs taip tvi bangose rado Kliaudijaus lavonų.
tų, kuomet budelis jam atraišiojo rankas. rta?
Virbalis, rugsėjo mėn., 1913,

Trečiadienis, lapkr. 29, 1:133
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Tretininkų draugija (aukaj Šv. Vardo dr-ja (auka $3):
$5.00): M. Stulginskienė, J. S. Volskis, P. Stonikas, J. ZeBartušienė, P. Milašienė, O. paltas, J. Belickis, E. Gritis.
Kazlauskienė, B. GptautienC, 1
(Daugiau bus)

LABDARIŲ DIRVA
A. L. R. K. LABDARIŲ SĄ
JUNGOS 14 TO SEIMO
PROTOKOLAS

Apaštalystės Maldos (auka
$5.00): O. Augaitė, O. Siausgalvienė, M. .Jasimonaitė.

A. L. R. K. Labdarių SųAušros Vartų — West Side:
jungos 14-tasis seimas įvyko
Labdarių 7 kuopa (auka
lapkričio 19 d., 1933 m., Gi $150.00). T. Jusevičia, A. Ba
mimo P. Šv. parap. salėj. Sei rtkus, V. Zaurienė, O. Stummas prasidėjo iškilminga su brienė, P. Fabijonaitis.
ma ir pamokslu 11 vai. ryto.
Moterų Sųjungos 55-ta kuo
Šv. Mišias laikė kun. P. Ka- pa (auka $3.00): O. Budrikietauskas.
Pamoksi,) pasakė
R Mazi|isuskien?.
lkun. A.
* ta
ta 1 x x *
•
.
•
•
’
P. Baltutis, vietinis
Aušros Vartų Šv. P. M. vy
klebonas.
rų ir moterų: P. Fabijonaitis,
Tuoj po pamaldų buvo ben A. Bartkus, F. Bardauskienė.
dri pietūs.
Nekalto Prasidėjimo P. Š. parapijos, Chicago, III., pradžios mokyklų baigusiųjų 1933,
Šv. Mykolo — North Side:
m. K lesa — 74 mokiniai-ės. Viduryje sėdi klebonas kun. A. Briška; dešinėje vikaras kun.1
Seimo posėdžiai prasidėjo
Dievo Aušros Vartų (auka A. Valančius; kairėje — vikaras kun. Jonelis.
i
lygiai 2:30 vai. popiet.
$3.00): J. Daugirdas, A. Ba
Pirm. Nausėda sveikina su lučius, S. Penkauskas.
Manstavičius.
Kulikauskienė, J. Valskis, 0/35 skyrius (auka $5.00): O.
sirinkusius atstovus į svarbų
šv. Kazimiero Brolių ir So
Šv. Rožančiaus (auka $5.00) Į Jasper, O. Šakūnienė, J. Kli- ’Bambalienė, T. Atraškienė, M.
seimų, džiaugiasi, kad seimas serų (auka $3.00): M. Kilo A. Rekienė, K. Kizūnienė, O. mas, O. Kazragienė, J. Misiū- 'Kliudienė, L. Račkauskienė,
yra gausingas ir dėkoja vie kevičienė, E. Andruškevičienė, Kizelevičienė.
nas.
j ]<, Petrauskienė, M. Laurin
tos dvasios vadui už prisidė P. Dumblauskienė.
Šv. Jurgio — Bridgeport:
Šv. Kazimiero Karalaičio skaitė.
jimų prie surengimo, iš kurio
Šv. Cecilijos (auka $3.00):
Nekalto Pras. Šv. Marijos (auka $3.00): V. Birgelis, A. Į Apaštalystės Maldos (auka
visuomenė laukia daug svar O. šniaukštienė, M. Kaveckie- Panos: O. Kazlauskaitė, A
Barsčius, A. Vertelka.
$5.00): Anužienė, Navickienė,
bių darbų.
Kinderaitė.
nė, M. Tamoševičienė.
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė- jAušrienė, Stankiūtė, SaucūnieKun. A. P. Baltutis, Gimi
labdarių 5-ta kuopa (auka
Šv. Juozapo Globėjo (auka
mo P. Šv. parap. klebonas, at ,$3.00): A. Sakys, Z. Sugenta- $50.00): J. Garuckas, A. Ro jų 6-tas skyrius (auka $3.00)•.! n<‘E. Rudienė, P. Graibienė, Rukalba maldą.
kas, J. Dimša, R. MaziliausI vičius, J. Karčauskas.
SUSTIPRINA NERVUS IR
dakienė, E. Paulienė.
Į prezidiumų išrenkama: pi
Šv. Mykolo Arkaniolo (au- kienė, S. Paleliūnienė.
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT
rmininku daktaras Jonas Po ! ka $3.00): V. Dumblauskas,
Šv. Pranciškaus Vienuolyno Į
Šv.
Petronėlės
(auka
$5.00):
NAUJĄ SVEIKATĄ
ška; vice-pirmininkais — A- f K.
2 skyrius (auka $2.00) Į
Krivickas, A. Bacevičius. A. Antanavicz, D. Hordeckie- Rėmėjų
t7 -» ,
. .
.
t
c,
v
NUGA-TONE sustip.rina nervus, pa-11
leksandras Dargis ir MikolaiLabdarių 6-ta kuopa (auka nė, A. Aukštaitienė, R. Maži- P. Vaicekauskiene, .1. Samoš- teise apetitą, stlmuh’uoja prie norma-■
i .
Į llftko veikimo
virškinimo organus/
r.is; sekretoriais — Br. Pali- $10.00): A. Bacevičius, J. Be- liauskienė.
Kieno.
Į užtikrina ramų miegą Ir pataiso a-1
' beiną sveikatą.
'
liūnaitė ir O. Sloksnaitė.
Nekalto Prasidėjimo Šv. M. NUGA-TONE Jau yra vartojamas,
rkelis, M. Kaveckienė, A. Bu Nekalto Prasidėjimo — Bri
J rezoliucijų komisijų išre gienis.
45 metus, per tą laikotarpi jis I
(auka $3.00): J. Jakubauskie per
ghton Park:
įrodė esąs labui pagelbAigas silpnkama: Dona Kaminskienė,
M Rllldžienė , M
"lems ir liguistiems vyrams ir mo- ,
Labdarių Sųjungos 8 kuopa nė
tie, ju.
m. LazdailSdh/aiuiis , tprims
Nepra’elskite ne pamėginę!
Federacijos 23 skyrius J.
INVGA-TONĖ. Parsiduoda visose vai-i
Juozas Grisb ir Leonardas ši Lebežinskas, J. Berkelis, A. (auka $100.00L B. Grybas, O. kieno
stinvčiose.
Gaukite
tiftrą NUGA- |
mutis.
Marijonų Kolegijos Rėmėjų atneš
TONE-tokią
no" pasekmiųi0KR k,,,as vaistas ne
J mandatų komisijų -— A.
Poškienė, M. Narušienė ir A.
Bacevičius.
Petras Gailius ir Anastazas
I
<«
Valančius išrinkti maršalko•
I
. «1 '
mis.
Šie atstovai užsiregistravo:
Mada No. 301
kun. A. P. Baltutis, kun. J.
MISCHA FASHIONS
Mačiulionis, kun. A. Valan Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
čius, kun. B. Sugintas, dr. Atyra teisingai sukirptos pagal di
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
kočiūnos, dr. S. Biežis, dr. J.
dumų ir yra padarytos iš stiprios
Poška, dr. Rakauskas, dr. Si ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
popieros. Lengvai suskaitomas
kirpimo parodymas ir praktiš
monaitis ir adv. J. Grisius.
tinkama dovana pasiųsti į Lietuva saviškiams.
kas
žingsnis-po-žingsnio siuvimo
Atstovai:
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
rodyklis, yra sykiu duodamas,
Marąuette Park: Liet. Vy
šių madų galima gauti didumais
čių 112 kuopa (auka $2.00): ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
16-18-20 metų mergaitėms, ir 3638-40-42 krūtinės inierų. 16-tam
Bronė Paliliūnaitė, Ona Slok čiami dovanai tik nuolatiniams “Draugo” skai
dydžiui reikia 3%. jardų 39 co
snaitė, Jonas Stulgis.
tytojams. Naujai užsisakiusieji “Drauge” 1934
lių materijolo arba 3 jardus 54
Šv. Teresės (auka $5.00): A.
colius materijolo ir y2 jardo 39
m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalenPoška, D. Kaminskas, C. No
colius materijolo dėl skirtingu
dorio kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie
rusis.
mo.
L. R. K. Susivienijimo 163 tuvoje.
kuopa (auka $3.00): J. Poška,
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
DRAUGAS FASH1OH DEPT..
J. Butkus, J. Mickeliūnas, F.
2334 So. Oaklcy Avė.,
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
-hlcngo, Illinois
Stogis.
Dėl kiekvieno pavyzdžio siųski*! e
Šv. Kazimiero Akad. RėmA sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai
25e
jų 8-to skyriaus (auka $5.00): ' visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų
M. Skrebienė, J. Stoškienė, O.
Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostumeProsevičienė.
'
Namo
Šv. Barboros dr-gija (auka riais. Kaip žinoma “Draugas” metams kainuoja •
Addross
$3.00): T. Cerekienė, Varka- $6.00; pusei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00;
lienė, Strodomskienė.
1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.
Apaštalystės Maldos ir Tre
tininkų (auka $6.00): O. Zuvelienė, M. Skrebienė, B. I>azdauskienė,’ P. Gailius, B. StiJN OUĮĮ OFFICE^
rbienė.
Ijabdarių 23-čia kuopa (au
ka 110.00): D. Slėnys, S. Ky
bartas, S. Staniulis.

Kalakutas

DYKAI
Budriko Tbanksgiving išpardavime netik kad nupirksite pigiaus, bet gausite gyvų KALAKUTĄ DYKAT su
kiekvienu pirkimu RADIO, PARLOR SETO, SKAL
BIAMOS MAŠINOS, PEČIAUS arba AKORDIONO.

Naujos 1934 Radios su
10, 11 ir 12 tūbų. Pagau
na visas tolintas stotis ir
iš svetimų kraštų.
Kaina 12 tūbų po

$99.00
10 tūbų už
$69.00
11 tūbų už
$79.00

i

“Draugo” Kalendoriai
Gatavi

Midget Radios po

$8.95
1934 Radio su pbonografu

$39.50
Skalbykla THOR

$49.50
Prosinimo mašina
(perkant sykiu su
skalbykla)

$19.50
Pilnas pasirinkimas
MAYTAG,

WESTINGHOUSE,
APEX,
EASY,
PRIMA,
PEERLESS
ir kitų.
Kainos nuo $36.00 ir
aukščiau. Lengvi
išmokėjimai.

3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

AUKSINIU DAIKTŲ KRAUTUVĖ
3417-21 So. Halsted St.,
Radio Programai: Kas diena VV.A.A.F., 920 k., 11 :45 A. M.
W.(‘.F.L., 970 k., Ncdėliomik 1 vai. popiet.
W.H.F.C., 1420 k., Ketvergais 7:30 vakare.

Dievo Apvaizdos — 18-tos:

•

L. R. K. S. A. 101 kuopa*..
O. Zdanevičiūtė, P. Kybartas,
J. Petraitis.
Šv. P. M. Rožancavos (auka
$5.00): M. Barsčiuvienė,
A.
Rodžius.
Labdaringoji 4-ta kuopa (an
ka $15.00): A. Šalčius, M. Cesnavičius, P. Valuckis.
Tretininkų draugija: M. Ka
valiūnaitė, K. Vickifitė.

y--

___

D W A U r? X s
•kalavus grųžininių 1928 m. da
rbo sųlygų. Prisibijoma, kad
streikas neišsipletotų visose
Cliieagos gyvulių pjovyklose,

ŽINIOS IŠ DARBO
LAUKU

! WISCONSIN’Q LIETUVIŲ ŽINIOS

—(jųincy, III. Kurpių dirby
,.|u
1„tt.,,,atio„ul sbw C().

'

s

Cl,i.-ag<>: III. Muitas pravc.
dė bedarbių registracijų, kad
suteikus jiems užsiėmimų prie
municipalių darbų, kuriems
bus reikalinga apie 11(),()(K).
darb. Bedarbių susiregistravo
apie 100,000.

Trečiadienis, lupki. 29, 1933

VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

— gavus užsakymų, atnaujino
darbų visuose skyriuose ir da- į
rban pašaukė visus senuosius
darbininkus, ši dirbykla, dėl1
stokos užsakymų, užsidarius
išbuvo apie du metus.

bonų kum Urbonavičių, kuris šių rengėjams — Federacijai, ir ilgametis parapijos taniau*:♦ parup, darbe deda daug pa- i Toliau iš eilės kalbėjo dur-j tojus už mažų atlyginimų, yfflj stangų. Keikiu pagerbti ir tuos bininkai, kurių vardai jau pač šiai> laikais. Nors senas,
kurie dideliu pasišventimu di
rba visuomenės lubui.
Štai, lapkr. 19 d. vakare suruošta vakarienė jiems pager-

bti. (icrb. klebonus visus imi sisakys ir nuo kitų panašių da symus bilų. O viskas būna pui
....
.
.
, kvietė prie garbės stalo; visus, rbų, kokius tik klebonas su-į kiaušiai pataisyta. Užtat’ gepaminėjinių, uns gtiai jmvy |iU,.įe p,,,. VUSW(.q sunkiai dir- manys, ir dar geriau atliks, rb. klebonas jo darbų labai Į! ko. Tuomi prisi.l.-ta prie pa6v
K. Ktulgaitis, komisijos nu vertino. Pagavę senelį pava
; statymo paminklo Cliicagoj. , ro parapijos įstaigas.
GERI DARBAI
rys, ačiavo šeimininkėms už pijonai ant rankų ankštai pa
Kitas, taip pat, geras dar
Mūsų Fedoracijos skyrius ir
dengimo komisijos piiMi. V. gardžius valgius. P. Stankus' kėlė, taip pat ir patį klebonų.
JUdioon, Wi«. Gubcrna. Jal.
al,ik<1 gerų. davhy; bas, — parėmimas savos pa Judeikiui, Jr., paprasjus, kleb. savo kalboje, įvertinęs klebo- Paskui klebonas parodė Lie
loviui prašant, linuos tienernl
u suruošė Dariaus-Girėno rupijos. Visi gerbia savo kle- vakarienę pradėjo mulda. Va j no ir visų darbininkų darbus, tuvos bonų, kurį aukojo pa
Motors atstovai prižadėjo ati-1
.
,
___ ......
karienės vedėjum pakviestas .sakė, kati šiais laikais reikali- rap. vietinė L. Vyčių kuopa.
daryti Chevrolet automobilių
J. rl rakšelis.
j nga vienybė, kad reikia remti
(T&F& ū pusi.)
dirbyklas Janesville mieste,
Po skanios vakarienes, ve- • savus biznierius, kurių mes
kad davus progų žmonėms už
liejas apibudino vakarienes ti- turini įvairių rūšių: duonkepį
sidirbt pragyvenimų. Šitose
kslų ir paprašė parapijos ra ; Al. Mockų, anglių pan(avėjų
dirbyklose stiliau dirbdavo iki
st. J. Druktenį, ižil. V. ftarau- Steponkų, K- Labanauskų, kupusantro tūkstančio darbiniu-11
i skų pareikšti, kaip jie patėn- ris laiko valgomųjų dalykų ir!
k«4 . . Al
kinti savo talkininkais, kurie įvairių rakandų dideles krau- i

— Springfield, III. Prie vie
šųjų valstybės darbų priimta
apie 25,000 darbininkų. Dau
giau darbininkų bus priimta
kada darbų pradžia bus kaip
reikia sutvarkyta.

KENOSHA, WIS.

A.

— Cbicago, III. Union Stock
Yards pjovyklose- pasįrengę
streikuot 5,000 organizuotų da
rbininkų ir stengiasi streikan
iššaukti darbininkus, nepri— Delroit, Midi. Automobiklausančius unijai, kad išrei-ip^ faĮ)i-į|<anis sumažinus dar-

jiems padėjo taip didelį dar-; tuves, ir kitus, kurie tik re-1
ba atlikti. Jš jų kalbų pasiro įinįa gerUs darbus,
dė didelis dėkingumas visiems, Gerb. klebonas savo kailiodarbininkams, ypač. tų daibų,^, kiekvienų išvardino ir disumanytojui klebonui ir vai Įdėliai įvertino pasitlarbuvimų
Ant galo klebonas paėmė
Sale savęs sėdintį senelį, 70
metų, Pranų Venckų, kuris ben-.- bus seniausias parapijonafe

bus dėl taip vadinamo “per
mainų sezono” ir tūlose kito
se firmose nesiliaujant strei
kams, bedarbių skaičius žy
miai padidėjo. Tačiau bedar
bių yra žymiai mažiau, negu N
pernai tuo pačiu laiku buvo.
Pernai bedarbių buvo 42 nuo
šimčiai viso gyventojų skai
čiaus, dabar gi yra tik 37.3.

Atsiminkite
Šiuos
* Paveikslus
1
Kada perkate Aspirin

— New York, N. Y. lioveiJie parodo kodėl
uos rinkoje laukiama didelių
I
-v
tikras
užsakymų iš Rusijos, ‘nes boBAYER ASPIRIN
. ..
....................... ! vėluos “karaliai” sutiko duot
yra skaitomas Greičiausias ir
.. .
, , , ,
i
Saugus Palengvinimas nuo Rusijai savo produktų baigan
Skausmo
'Gavus užsakymų, tikimasi dibEUtNOAs n.UK4{On..
.delio darbymečio bovelnos pla
ntacijose.
Tikras Biycr Aspirin
Tabletas pradeda išsiskirstyti
— Cbicago, 111. Penkiasde-J
veikti
šimts keturiuose viešbučiuose
.nustatyta darbininkų sąlygos
Ftilvi.skili*
Bayer
Aspirin Talilvlą I sulig NRA akto. Dėl įvedimo
stiklą vandens
'
šios tvarkos, 15,000 tuose vie- [
šbūeidbse dirbančių darbiniu- Į
kų pakelta algos 10 nuoš.

Kas pasidaro
šiuose stikluose
pasidaro jūsų viduriuose

— Silver City, N- M- Vaistybės prezidentui ėmus supirkinėt auksų, čia atgijo visa
eilė senųjų ir jau apleistų aui kso kasvklėlių; nemažai atsii
.
.i
.
daro ir naujų. Visur ieškoma
aukso. Kadangi didelių klodų
j čia nėra, tat ir kasyklėlės tik

; vietiniai gyventojai veda,
finansierių pagalbos..

Į
Į

,

įI

be ■

GREITESNIS PALENGVI
— llouston, Tex. M. C. 01dNIMAS DABAR NUO
l.am, savininkas Plieni.v DaiSKAUSMO
viršuje paveik«iai priparodo aiškiui iv pieninycios, pramonę puvoSHVO darbilllllkailis,

ASPIRIN yra skaitomas Greičiausiu, de
Saugiu Palengvinimu dar žinomu dėl

••

skausmu.

■- ,

kurių

, • • i„ •

ipH-s jį dirba 2o0. Darbininkai
i'alėinykili- kad li.iycr Aspirin Ta patys operuos pramonę ir da- ,
bletas pradeda išsiūk i'rstyt i per dvi
sekundas po palietimo drėgnumo — lin.sis pelnu, skiriant jo dalį
jusi; pilve, taip kaip Ir viršui nuro
ir pačiam Oldliam.
dytam stikle.

Smagios Kelionės
Žemos Kainos
Reguliariški Išplaukimai

Lapkričio 9 d.

“I'rcdcrik 177/”

ltndway\*» Pilis
• For Constipation

Wka( The" Arei
A tnild nlubU '
lauiirt
«rh><h dnas not aripr, r«oM duj*.
er dimtrb digMtien. Net hsblt ior*e.
lag. Coauin no harmlul druc*.
Wbat Tker Del
Mitliena o( te«i and vnoun, ainr«
KH7, hav, u»»d Ifatm te reluve nck
liM<t«,hw. neryouenaM. filigue, |a«
<d anMite, p<*r remplotion ind bud
hr»,rti wh»n tbetr rnnditlen* «re
cOTued by reiMtipatten.
At Ali Draobu
A Ce.. Ine., Nw Yort. N.Y.

•

Išplaukimų lislą, kainas ir
kitas infoimaeijas galite gau
ti pas agentų, arba

Scandinavian American
Line
130 N. LaSalle St. Chieugo.

" Edwar»d Frank Woidat

I

LANBERT

PHARMAGAJj

COMPANY
St. Louis, Ižo.

Pageidaujamas skonis
tikro niayonnaise ir tik
rai senoviškas
virintas
“•dresstng" naujoj kom
binacijoj!

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

LISTERINE
promptly ends odort ordinory
antlseptlcs can’t hide in 4 dayą

t

Aliiu lapkričio 27 d., 1933 iii., 3:30 vai. po pietų, su
laukęs 6 melų, 10 mėnesių, 9 dienų amžiaus.
Gimęs Cbicugoje, sausio 18 d., 1927 iii.
Paliko dideliame nuliūdime motinų Ilėlelių, tėvų
Frank, du broliuku Ricliard 4 metų, Frank 2 metų,
dvi senukes, senukų, tetas, dėdes ir daug kitų gimi
*niu.
*
t
Kūnas pašarvotas 3320 Šo. Emerald Avė. Telefo
nas Yardjs 3579.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 2 d. Iš na
mų Š:30 vai. bus atlydėtas į Šv. Jurgio parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos ttž velionio
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. .
b
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ii
pažystamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę
Tėvai, Broliai ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mu’žeika,
Telefonas YAIMs 1138.

25

I

VISi STOKIME TALKON KAD TINKA
MAI PAMINĖJUS “DRAUGO”
SIDABRINI JUBILIEJAUS
VAJŲ
Liepos 12 d., 1934 m., “Draugui” sukaks 25
metai gyvavimo. Per visus šiuos metus “Drau
gas” ištikimai tarnavo visiems, tautos, tikybos ir
« biznio reikalais.
Parodyti savo dėkingumų už .nuteiktus malones, visi skai
tytojai ir biznieriai turėtų remi i ‘0)rargo” vajų.
Per šiuos metus, “Draugas” įtempt* visas savo pastangas
lietuvių kultūros tautoj palaikymui. Dabar, pradėjus spaudos
tlarbo 25-tus metus,, “Draugas” šaukia savo prietelius į talkų.

•

M o. Aliejaus
refinerijų darbininkams paske| Ibus streikų, visos dirbyklos
ta{m» uždarytos. Kompanijos.|
griežtai atsisako patenkinti da
ubininku reikalavimus.
— st. Louis,

favoritei

Iš Ncw Voikii
GKIOD2IO U-TA

Olli grUOOZIO SllCIIlUS prie \ 1Ci .1
1 1 . •
:ic
^040 dai ,)U kctlllis lllillJOlIUS
1
1 ....l.J,,
OLtlal Olų,

— Detroit, Mieli. Miesto va■ Idyba nutarė su gruodžio 4 d.
. padidint visiems miesto darj Liniukams algas 10 nuošimčių,
į Koekivood, Pa. čia anglių
•įkasyklos niekad nesuinidavo
darban visų žmonių, todėl betlurbių niekad netrūko. Dabar
atsidarius čia alaus varyklai
ir bačkų dirbyklai, viti bedaĮ rbiai paimti į durbų; bedarbių
neliko.

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo?
JI pati nežinojo.
Jos blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti.
Gargaliuok su Listerine Ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro-per 4 dienas.

Americas

FREDERIK VIII”

\Vasldngton, D. C. Prezi- į
patvarkymu, viešųjų Ja į
Turėkite siu mintyje kada esate'rbų dejiar tau lentas skubinasi'
(kamine. BAYER atneša tą greita
, , .
.
,
palengvinimą, kurj Jua norite.
Ir Vykdyt planus, kad iki ; (lie•

UŽMIRŠTA

1.1X K S M A S K A LEDI NIS
ISI’LAIKIMAS

Taigi. Baycr Aspirin Tabletas pra
—
deda “griebti" net smarkiausi galvos
skaudėjimą arba ncu.rltig kelias njlnutoH po ėmimo.
don to

KAUGE palengvinimu taipgi. Nei, tik-1
ras Baycr Aspirin nekenkiu širdžiai*.
Taigi — visados sakykite "Bayer As-.
plrin” kai įlįs perkate. Tada busite
užtikrinti kad gaunate Greiti; pašaipą ir Saugumą tikro Bayer dąiyko.

VISADA

Į LIETUVĄ

į

Iki kol
pasiekia-J
dugną
stiklo
jis
Jau skirstosi

buvo “Drauge”.
Jie pasakė,, bet gražiai atrodo ir gerai at‘kad taip gerbiami ir pa vaiši-* lieka visus parapijos darbus;,
nti gardžia vakariene pamir- taip, kad (mrapija negirdi jošo visų nuovargį. Sakė, neut-lkių už įvairius mažus jsatui-

BUGAMILA VERTELKIENĖ
z

( l’o tėvais Adecnaltė)

Persiskyrė nu šiuo pusauliu lapkričio 2k d., 8:80 valandą ryto.
1*88 ta., sulaukus apie 45 mėlt; amžiaus, gliuub Lietuvoj, Pane
vėžio apskr., Rainygalou parap.. Juškaiči,; kaime.
Atntrikojo išgyveno 22 metus. Prikluusė prie šv. Petronėlės
draugijos.
Paliko dideliam" nullfldlmš vyrą Zlgmontą, 2 dukteria
Stefaniją 10 m.. Ir Antaniną 9 m., a.-snrj Antaniną Ir tvogerĮ
Kazimierų, sesers dukteris Stanlslaią ir Marijoną Grinius, tirol)
Placidą Adeinaltt Ir šeimyną, puaproll Bronislovą ir brnliens
Marijoną Grinius, pusseserę l'ršulą ir švoger) Dominiką ir šelir.yi)ą Hlotki;, 4 švogerlus — Maleušą tr švogerką Praneiską.
Tad. ušą ir švogeiką Oną, Jurgi Ir ftvogerką Julijoną. Kasltnierą
tr švoperką Vcrtclkus Ir gimines Amerikoj: o Lietuvoj, urną
motinėlę Burborą. broli Leoną. 4 s> šerią; Kuzimlerą. Teresę.
Barborą. Marijoną ir gimines.
Kflnns pašarvotas rundusl 8«09 H. Ix>we Avė. Laidotuvės (vyks
neftktadienj. gruodžio 1-nu.i dieną, 8-ti; vai. Iš ryto Iš namą I
Av. Jurgio parapijos bažnyčią, kurtoje atsibus gedulingos pamal
dos tiz. velionės sielą, o iš len bus nulydėta į šv. Kuzlttn'ero kapus.
Visi a. a. Bugiiinilos "Vt rtelklenėą riminės, draugui >tr patjstami
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse Ir sutelkti Jai
paskutini pa tarne v imą Ir Atsisveikinimą.

DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMĄ YRA ŠIOS:
Už 5,000,000 balsu ............................... $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 . *............................ 5 25.00
Už 500.000 balsų ...................................$ -10.00
V’isiems kitiems kontestininkanis būa duodama dovanos
'pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame Vajaus Koriteste. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl in
formacijų adresu:

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

25

Nullfldę 4b>kme: Vyras, Dukterys. Se uo, Itrolls, švogei-lnt, Šv'oKeikes, ruisbrotln, Cassosetės, Ir Giminės.
laildott.vėąs peturnaujii graborius A. Musalskis. Tel. Blvil. 4129.

L *>
_______________________
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><
šris,
A.
Labanauskas,
J.
Ki.Zaleckaltė
ir
mažu
mergelė
B.
<
K.
Stepauienė
ir
A.
Zuųninskai
jų
buvo
daug,
sunku
būtų
vi(
LIETUVIAI
DAKTARAI:
WISCONSINO seiauskaa, V. Judeikis, komi- Vaičkaitė.
tė; prie stalų patarnavo: M. J sus ir suminėti. Gaila, kad ne- '
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
ŽINIOS
sijos pirm.
Nprs, visi čia gimę, vienok ir S. Darkintaitės, E. ir 11. Ml- pakviestas nei vienas “DrauOfiso: Td. CALumct 4O3»
Lapkr. 29 d. vakare bus gražiai vartoja lietuviškų, kal kulskaitės. Valgių aukojo’mū igo” kontestantas, arba pats lies.: TcL HEMlock 6286
KENOSHA, WIS.
Į Federacijos skyriaus susirin bų ypač A. tllebuitė (motinos sų biznieriai ir parapijonai. j geiierulis agentas Semetulskis,
DENTISTAS
(Tęsinys iš 4 pusi.)
Bazaras, sulig dabartinių i kuris su kontestantais čia lo1440 SO. 4»lb CT-, CICERO, IU
kimas. Visi dr-jų atstovai bū rolėj), E. Zaleckuitė (DūkUtar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
Į terš).
laikų, pasisekė. Geri), klebo- šia svarbių rolę.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
It. llitautienė po gražios kal tinai atsilankykit, bus svars
*147 SO. HALSTED ST., CH1CAG4
3147 So. Halsted St.
nas kun. A. Balinskas dėkojo I Ant galo kalbėjo pats para
Faned., Sared. Ir Subat. I—9 vai
bos nuo Tretininkų taip pat toma svarbūs reikalai. Taip Barbė tėvams.
Ofiso valandos: 1-4 Ir (-1 vai. vak.
S.
Samalioniuko
dainos,
ku

kau)
bazaro
rengėjams,
taip
ir
pi
jos
galva,
geri),
klebonas
ReshleuciJos Ofisas: 2056 W. tttflh SU
įteikė virš $50.00. šis vaka pat bus išduota apyskaita iš
rioms
pats
balalaika
pritarė,
rėmėjams,
programos
dalyvia

kun.
Vuičūnas.
Balsas
silpnas,
_10__
..
Valandos:
II .....
ryto
ras, kleb. pareiškė, parapijai minėtų parengimų. Kviečia
v.
, ,,
1
- *
’—*■
«»«■«
Dienoms Tel. LAFayette 6705
l)(‘t IlialolIUS, IlllOSirdllS, kullti! Seredoinia Ir Nodėllomli p&gul sut&rtį Naktimis Tel. C'ANuI 0402
visiems
patiko,
ypač.
“
Močiu

ms,
ypač
šeimininkėms
už
ska
sukėlė virš $159. Visiems did-, mos atsiųsti atstovus, ir tos
inių vakarienę.
daug reiškianti. Visi gausiai
žiai dėkojo. Vakaro vedėjas, dr-jos, kurios dar nepriklauso tė mano”.
TeL LAlaycttc 7650 \
A. Vasiliauskienė deklama
i .: ploja
Federacijos vardu, dėkojo klo- į Federacijai. Joj veikiama kil
Po vakarienes
visi parūpi-.'
d ir. linki
. geros
v . sveikatos.
.
Office: 2643 W. 47th Street
' •
-i n •• apie
• parūpi-• 1 To
ir aš linkiu gerb.
Bonui ir šeimininkėms.
I nūs darbai.
J. Trakšelis vo.
jonai- pasikalbėjo
. imties
.
®
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak,
A. Gališanskas pagrojo ako- jos
’ Nedėlioję pagal sutarti
» reikalus,
-i.
-i
i • dvasios vadui: atgauti savo
pajuokavo
ir
skiRengėjais buvo: V. Judei-J
GYDYTOJAS
Ir
CHIRURGAS
rdinu.
•
rstėsį namo. Daugelis nešės skambantį balsų, kad jis ir
kis, Vyčių kuopos pirm. ir at
Of. Tei. KEPublic 7600
Smagu pranešti, kad visi namo ir dovanų iš bazaro. Tik vėl skambėtų į mūsų širdis.
4140 Archer Avenue
Bes. Tel. UKOvchiU 0017
stovas į Feder., J. KiseruusVai.; S—4 Ir 7—8 vai. vakar*
programos dalyviai, tai nau jaunimas nelabai buvo paten
Vietinis
6017 S. WASUTENAW AVK.
kas, J. Trakšelisi Daug dirbo)
Res. 2136 W. 24th St.
šv. Kazimiero parapijos me jos jėgos mūsų parapijoj.
kintas. Mat, AVisconsino die
Tel. CANal 0402
ir aukojo moterys: S. Stulgai
LIETUVIAI DAKTARAI:
įtinę
vakarienė
ir
užbaigimas
l
Vakariene
suruošė
M.
Zaleccezijoj
uždrausta
sekmadie

tienė, E. Ališauskienė, 1). Ali-į
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Office Phone
šauskienė, 0. Laučienė, M.|b“zar° ivyko.
« '>• kięnč, E- Jurgaitienė, O. Si- niais rengti šokius parapijų
Res. and Offi'ce
2425 W. MAltGLEi TE 11OA1)
Tel. LAl'ayelte 5*67
2359 So. Leavitt SL Vai.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte
PKOspect 1028
B. V.
Nedėlloj susitarus
Sankienė. Valgomųjų daiktu Žmonių priėjo pilnutėlė sve minavičienė, S. Drabickienė, salėse.
CANAL 0706
i
•
*
n- ai i •
'
1
tainė
ir
visi
buvo
patenkinti,
aukojo: Baltiem*, Slekiene, Sle i
1

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. C. WINSKUNAS

RACINE, WIS.

DR. J. J. SIMONAITIS

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

kys.
Į Programa susidėjo iš vaiz- 1
•*
i
.
j
Daug gelbėjo ir gerb. klebo- delio “Karės metu’’, dainų, Į
nas. Nors buvo skelbta, kad j deklamacijų ir kalbų. Vakaro j
ŠIURPI NELAIMĖ
garbės vakarienę
vedėjum buvo A. Gališanskas; i
rai, bet vyrai tiktai prie sta lošėjai: K. (Hobis, P. Bušma, I Šiurpi nelaimė ištiko aJuiiu
lų tarnavo: A. Lemesis, J. De- S. Samalionis, A. Glebaitė, E. Šidlų,-vienų, bulvariškių. Pra--------------------------------------ėjusį antradienį popiet važiuo
jant automobilius nuslydo nuo
G R A B O R l A I:
kelio ir atsimušė į stulpų. Jo
Telefonas YAIlds I UtM
nų Šidlų vos gyvų nuvežė li
LACHAVECH
goninėn, kurioj ir mirė 11:30
IR SŪNŪS
, vai. vakare. Paliko dideliame
Oratorius ir Balsamuotojas
Elzbieta ir
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse knop'gtauHlo., Turiu automnbiliuB visokiems'dukterį. Iškilmingai palaidoReikalo meldžiu atslftauktl. o mano
darbu built* užgani-dlntl
reikalams. Kaina prieinama tas iš šv. Antano bažnyčios
Tel. CANal 25IK arba 2516
3319 AUBUBN AVENUB Šv. Kazimiero kapuose. A. Š.
2314 W. 23rd PI., Chicago

OR. A. RAČKUS

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 Wost 43rd fitr.

čia ne vieta kalboms.' Iš kai
(Prie Archer-Avė. ae'oll Kcrisle)
bėtojų reikia pažymėti vienų, Valandos: nuo 2 Ik. S vai. vakaro
Seredomls Ir nedaliomis pagal
kitų įžymesnį, būtent dr. G u
sutarti
sens, vietos dentistų, kurio ka
lba buvo nuoširdi. Linkėjo ge- Į J’touc uiioveiun <x)27
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
riaušių sėkmių parapijai, vie Trečiadieniais ir sekinad. nusitarus
nybės, nes kur vienybė, ten ir
galybė. Svetimtautis M r. CuGydytojas Ir Chirurgas
n\vey net porų žodžių lietuvi Lietuvis
6852 fjO. WIV1EKN AVĖ.
Ohicago, III.
škai “Sveikas klebonas’’ pra
tarė. Tai senas lietuvių drau BOClevard .580
gas. Paskui kalbėjo P. Putri
Rez. HEMlock 7694
mas, F. Miliauskas, geri pa
rupijos rėmėjai; jiems leng
DENTISTAS
viau yra duoti, negu kalbėti.
Chicago. Til.
Draugijos Lietuvos Karei Teisingi žmonės. Tik ji^ žmo 4712 So. Ashland Aveaue
1439 S. 49th Court, Cicero, III.
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
vių uniformos skyrius rengia nos kažkodėl visai nenorį pa
DCL. CICERO 0957
vakarėlį trečiadienį, lapkr. 29 sirodyti su “spvčiais”. Vie Td. Oriso BOClevard 5915—14
•
Ine.
LIETUVIŲ
GRABORIUS
Pitono BOClevard 4130
d., Šiametų svetainėj. 1500 S. nintelė moteris, kuri išrėžė llcz. VICtnry 2543
Palaidoja už 025.00 ir aukščiau
Modnrniftka koplyčia dykai.
karštų “spyčių” buvo M. Vai
49 Avė.
668 W. 181h St.
Tel. CANal 0174
Chicago, III.
Kas norite turėti smagų lai čiūnienė. Iš .jaunesniųjų kal
Street
GRABOBJUtb-kų, atsilankykite. Tai bus gry- bėjo kun. Jutlcėvįelus,’A. Va; !*
Musų patarnavimas
į nai lietuviškas vakarėlis. Sa lančius, grali. A. Petkus. Vi Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:10
visuomet sąžiningas Ir
GRABORIUS
nebrangus, nes neturi
vo atsilankymu paremsite ka si vartojo grynų lietuvių kama tftialdų oilolkymul
Office Phone Res. 6107 S. Francisco
Koplyčia Dyku
skyrių.
reivių skyrių, jiriduosite jie-, lbų. Dr. Rakauskas, tai tik Prospect 2230 Phone Grov. 0951
4830 WEST 15th STREET
ins daugiau energijos darbuo- ras oratorius, o jo žinomi skaNauja, graži ko
Cicero, Illinois
tis, kaipo kareiviams. Jauni ulbančiu balseliu visus palinTel. CICERO 2109 ir 859-J.
plyčia dykai.
and SURGEON
vyrai kviečiami įsirašyti į jų ksmino ir pridavė daugiau gj 5058I’HYSIČIAN
SO. ASHLAND AVĖ.. Chicago
3307 Aubnrn Avenne
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
eiles, nes jūs turėsite senųjų VU111O vi>sum vakarui. Kalbėto-'
Sunrlay by Appointment
GRABORIUS IK BALSAMUOTOJAS vietas užimti. Dabar proga tai
Patarnavimas geras Ir nebrangus
daryti. Matykite- sekretorių:
GRABORIAI:
- 718 W. 18th St.
Kaz.
Deveikis,
1518
So.
48th
Tol. MONroe 5577

DR. J. W. KADZEWICK

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. A. P. KAZLAUSKAS

A. MASALSKIS

DR. A. J. BERTASH

DR. J. SZUKIEWICZ

SIMON M. SKUDAS

DR. J. J. KOWARSKAS

▼ED8JA9

1646 WEST 46th STREET

Ct

Tel. LAFayette 8572

Tel. BOClevard 5205—6411
Tel. CICERO 224

SYREWICZE
ORABORIUB
Laidotuvėms pilnas patarnavimas

galimu ui 226.66
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė.. Dinaro, Tli.

J. Llulevlčlus
Oratoriai
Ir
Balsamuotojaa

Patarnauja Chlcagoje Ir aptellak6ja
Didelė

Ir

grali

Koplyčia dykai
4OS3 Archer Ava

Visi Telefonai: TARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA
LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis uš aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūup į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
/

J03Ų GRABORIU8
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

.

• 1

t)

DR. S. DIEŽ1S

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

GYDYTOJA* Jr CHIRURGĄ*

2201 W. Cermak Rcųd
Valandos 1—3 Ir 7—8 eak.
Seredomls Ir Nedėliotnls pagal sutari

DR. M. T. STRIKOL’IS

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS Ir CHIIIURGA8

4645 So. Ashland Avė.

Tcklonaa

RKPubUo

7868

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

Tel. CANal 0257

Nedėllomls pagnl sutarti
Ofisu telef. BOClevard 7820

lies. PROspict 605a

DR. P. Z. ZALATORIS

Namy td. PROspcct 1930

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. BOClevard 7012

4821 SOUTH HALSTUD STAiilSJl

DR. C. Z. VEZELTS

kvezidcncija 6600 So. Artcsia.. nra
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

DENTISTAS

6 iki 8:30 vakar*

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakar*
Beredoj pagal autartj

Tel. GROvchiU 1595
.

DR.A.L.YUŠKA

z

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. CANal 6122

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

DR. 6.1. BL0Ž1S

2422 W. MAKųCUTrE ROAD

DENTI8TA8

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nuo 1 i‘kl 8 vakare”

4142 ARCHER AVENUE

Seredoj pagal sutarti

I.J.ZOLP

ORABORIUB IR LAIDOTUVIŲ

Phoęe CANal 6122

PHYSICIAN and SURGEON

Tet.

ĮVAIRŪS

VIRglnla 0036

DAKTARAI:

ii
R**. Phona
ENGlewood 6644

NETIKĖJO

Nors P. T'dlčaitis savo eilė
se fašo:
“Neveskie, vaikine,
Neveskie pačios!
Neteksi, Vaikine,
Liuosybės saldžios!”
Bet jaunainečių choro pir
mininkas Juozas Metei irias, ne
tikėjo jo žodžiams ir įstojo į
moterystės luomų. Kaipo na
rys choro gražiai chore dar
bavosi ir savo gražiu balsu
puošė giedojimų. Tikimos, kad
ir vedęs nesiskirs su choru.
Jaunai porai laimingo gy
venimo!
Žinys

J.J.BAGDONAS

DR. A. R. McCRADIE

.

*

*

savo rūpesčius. Pašaukite:

«

7850 So. Halsted Street

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų.

vai.

.

DR. A. A. ROTH s
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

ROOM 210

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

Ofiso Tel. VIClory 6899
Rca. TeL DllEzel 9494

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2-4 Ir 7-9 vai. vakar*

Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. CHARLES SE6AL

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. v.
Nedėh'omls ir ėventadienials 10— lf

Perkėlė savo ofisą po numarlo

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

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

SPECUAUSTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVK.

pietų: 7—6:36 vai. vakar*
Nedėliotais 10 Iki 13

Telefonas MIDway 288D
•

Dr. JOHN F. RUZIC

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

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 modemiškų,
elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to I P. M.
Ketv. Ir Relcmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chlrago. III.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)

bėjo trumpai, nes suprato, kad '
8

2355 West 63rd Street

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Tel. Y.Utds 0994
Rc».: Td. PLAza 32oę
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 Ir 7-9 v. ▼.
Nedėldicnials nuo 10 Iki 12 dlen*

Re*.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

JUOZAPAS EUDEIKIS IR IEVAS

DR. MAURIGE KAHN

▼ai., ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

Offlc*;

Šv. Antano parapijos meti
nė iškiltn$-vakarienė įvyko
i praeitų sekbiadienį, vakare.
Publikos prisirinko pilnutėlė
svetainė. Susirinkę visi tik
j žvalgėsi, kame čia klebonas,
kurio nebuvo per porų savailičių; ligos apimtas turėjo pasi
traukti nuo kasdieninių savo,
pareigų, palikdamas du vika-1
rus: kun. Klorį ir kun. Juške
vičių.
Vakarienės programos vedė- •
j jum buvo kun. J. Kloris.
Po skanios vakarienės pra .
į sidėjo programa, kurių suda- '
rė muzika ir kalbos. Visi kal

Offlc* Phon*
TRIaocle 0044

Skaitykite ;r platinkite
dienraštį “Draugę” ii
remkite v;sus tuos pro
fesionatus ir biznieriuSj
kurie garsinasi jame.

WISSIG,
•Specialistas
Rusijos

ii

__ _Wrn:K0
____
PER 98 METUS NEtTURlKT
GYDO VIRNH LfQA8 VYRŲ IR
KAIP CtSISENfcJČBKM
ICBIOS Ir NFU
NEfSOYDOMOS SOS V RA
Sp*c1*ll6ka, gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų Ir puslčs, užnuodljlm* kranJo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatlsm*. galvos skausmus, skausmus nusa- i
rojo. kosėjtma. gerklčs sksud*Jlni* 1r paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti no- t
galėjo jus Ug^dyti. ateikite čia Ir persttlkrtnklts k*, jis Jums gali padą- '
ryti. Praktikuoja per dnugelj metų Ir lAgydo tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai
OFISO VALANDOS: Kandis ouo 19 valandos ryto Ik) 4 .
valandai tr nuo 6—I valandai vakare Nodė"omta nuo 11 ryto Iki 1 v«J
4«nn WKHT MtN W.
kampas Km*«v Avė.
Tet ORAsrfnvd HCSf-,

p ryvgy s

G

NEW DEPARTMENT STORE

2110 to 14 W. Cermak Rd.

Kalėdų Dėdukas
BUS Mūšy ŽAISLŲ SKYRIUJE

Penktadienį ir Šeštad.
Gruodžio 1 ir 2 dd.
Motinos Atsiveskite Vaikučius Pama
tyti Santa Klauzę — Jis Jiems Duos
SALDAINIŲ DYKAI.
-y

Žaislai

.lovaišaičių Beauty Parlor, lavinu} aukštos kokybės, ir vei dojanin išdirbime Luckies, kad
4449 So. California Avenue. ; kiai jie tai įvertina. Taigi bu- užtikrinus vienodumų. Taigi
1vu ir pasilieka Luckies išdir- Luckies rūkytojai didžiuojasi
• GENOVAITĖ’
; bėjų užsimojimu nesigailėti kelerių derlių viduriniais ri• pastangų patiekti rūkytojams liktinio tabako lapais.
Nerasi seno, nei jauno, ku
geriausius ir gryniausius eiga' Bet Luckies išdirbėjai nepalis nežinotų šio popui iariškian
retus, kokius jie kada rūkė. sitenkina vien su pateikimu
šio scenos veikalo. Prieš keIš priežasties to, visoje šaly- rūkytojams gerinusį tabakų,
liolikų metų “Genovaitė” bu
j<- ir ištikro visame pasauly- kokį galima tik pirkti, kadanvo tiesiog sensacija lietuvių
je paplito Lucky Strike popu- gi šis puikus tabakas jūsų getarpe. Kas jų matė vaidinant,
7’ I lariškumas.
rklės apsaugui ir gardžiam sko
tam paliko neišdildomo ispu-1
Tam atsiekti, Lucky Strike ui ui yra spragintas,
džio. Ištikrųjų, kiek čia jaus
išdirbėjai superka tik patį riPrie to, išdirbinio eigoje i
mingumo, kiek nuoširdumo,
j nktinįausj tabakų, išnokintų mama įvairus atsargumai, kad'
kiek įvairių pergyvenimų. Jani
, šiltų saulės spindulių, derlios pagaminus visus cigaretus tona porelė, rodos, begalinės lai
žemės ir švelnaus lietaus. Iš kinis pat. Daugiau, kaip 60
n;ės apsuptoje aplinkumoje lei
daugelio tabako rūšių popu- patikrinimo įrenkių panaudo
džia dieneles, kaip pavasario
daineles. Meilė juos lydi kiek lariškų cigaretų išdirbime nan jama užtikrinti, jog jūsų lai
doti tinka tik kelios. Štai ko- ckies pasiekia jus apvalūs, ki;;
viename gyvenimo žingsny.
dėl tik ypatingas rinktinio ta ti, pilnai prikimšti ir laisvi
Bet, žiūrėk, randasi kliūtys,
bako parinkimas daroma dėl nuo liuosų galų. Šis rūpestinpastoja kelių laimužės spindugas apžiūrėjimas parodo, ko
vliams ir
• nupina
x
ašarų
ir var Luckies.
dėl
Luckies visuomet tokie pat
gų vainikų. Nors akmens širyPnt',nKai parinkto ta; dį turėtum, matydamas “Ge-l^a'K<>
viduriniai lapai eina lengvumo, švelnumo ir gar
novaitę” scenoje, užtikrinu, ji11 Lucky Strike, kadangi apie daus skonio atžvilgiais.
(Advertisement)
suminkštėtu
KC nuošimčiai viso tabako augalo atmetama. Pagrečiui ke- I
\. Stanciko teatralė grupė
nietų tabako derlius nau- PLATINKITE “DRAUGĄ”
gruodžio 10 d., Lietuvių Audi- į _______ ‘___________________________________
torijoj.
P. Labužėlis

ROSEUAND

Parduodami Žemomis
Kainomis

MĖGIAMOS MADOS

Istorijos lapai ir vėl atdari.
Iš šių, Paryžius gauna įkvė
pimų. Paprasti, tekanti išlen
kimai nuduoda sofistiškumų,
duodu ritmų, švarkui.
j
Paryžius vis dar mušto apie
petį, rankų ir kaklų, ir kaip
matosi, interesas madose vis
žiūri ten. Specialiai naujos apykaklės pagražina išvaizdų.
Suknių linijos yra kuone vi
ŠIE BARGENAI PETNYCIOJ IR SUBATOJE
sur paprastos ir ištaisytos aParduodami šiomis žemomis Kainomis Tik Mūsų Lietuviams Kostumeriams.
pie juosmenį. Sijonai taipgi
Klauskite dėl Petronėlės Kiršiutėi Ji Maloniai Jums Patarnaus
paprasti, šiek tiek pilnumo tu
rėdami žemiau kplių.
Vyrų 25 centų Kojinės
DIDELI TURKISH
I
Šių žiemų, kad būti tinka
Didumo 10 iki 12 Visokių Spalvų.
Rankšluosčiai
2c
Minkštos Ir Šiltos
mai apsirėdžius, svarbu spal
PORA TIKTAI ...
Spalvuotais kraštais
vos. Gabus sumanymas, kurį
moteris pikio, tai padarymas
Vyrų Reguliariai $2.98
VYRI $1.29 ŽIEMINIAI
UNION SUITS
: skrybėlaitės ir rankinio riduVilnoniai Svederiai $
Pilkų, Geltonų ir Baltų Spalvų.
kulio tos pačios medžiagos
Se.^stomo Styliaus. Tamsių Spalvų
Ilgomis m- Trumpomis Rankovėmis
Didumų 38 iki Ui
Didumų 3(1 iki 40.
kaip ir suknė. Kai pirksite
LABAI PIGIAI 1*0 .........................
Pirkite juos llabar....................... ............
medžiagų, nusipirkite truputį
Moterų 79c Gryno Šilko
Moterų 79c Fxtra Didelės
daugiau ir pasidarykite sau.
Pilnos
Mados
Kojinės
Rasite, kad labai gražu.
Flanelinės Sermėgos
Chiffon arba Service šilko. Viso
Spalvuct"is ruožais, Minkštos ir š'.I jos
Mes turime mainyti savo
Nauios Spalvos. Didžių $l/2 iki 10%.
Didelis Bargenas Tik p:».....................
TIKTAI PO ..........................................
drabužius taip, kaip mainome
savo mintis ir jausmus. Mai
nos sezonuose atneša permai
nas madose, ne tik dėlto, kad
oras atšįla ar atvėsta, bet dėl
to, kad moteriškė negali il
X Šiandie vakare visi atsi
giau kaip vienų sezonų atro
lankę į bazarų ir paukščių paX Pas pp. Kolyeius, 4408 S. dyti tokia pat. Su kiekvienu
rodų prie bingo žaidimo gaus Maplewood Avė., ši vakarų j- mainymu mados pasidaro naū
po dovaną. Galės pasirinkti vyks grybų vakarienė, kurioj jas žmogus, nauja moteriškė.
kalakutų ar kitų kokį riebų dalyvaus svečių net iš SpringŠis Misclia madų patarnapaukštį.
field, III. — pp. K. AL Gestau- i vilnas yra specialiai jums pri
NOVENil
X Biznierius Zig. Dobrovo- tai. Vakariėnėn pakviesta a- taikintas.
'ikis grįžęs iš ligoninės sveiks pic 20 svečių. Gros Bukaus Griginalės mados, kurias ga
X Šiandie 7:30 vai. vakare
Įima bile ktir dėvėti, sudaro
ta. šiemet apkričio mėnesį su orkestrą.
mūsų bažnyčioj prasidės Ne
Pas mus vis kas nors nau- Misclia Fasbion Service,
ėjo 23 metai, kaip esųs bizny.
kalto Prasidėjimo mergaičių
jo, kas nors gero. Teko sužiskyrius duos progų jums
X Baigdami paukščių paro noti, kad gabios ir energingos >r jūsų šeimynai apsirėdyti
sodalicijos novena. Visiems pa
rapijonams pravartu taip pat dų, vyrai už geriausį šaudymų mergaites, Eugenija ir Ona Jo gražiausioje madoje — ekonopasinaudoti proga, dalyvauti bus ypatingai atžymėtu
vaišaitės, atidarė “Beauty Pa miškiausiai.
novenos pamaldose.
X Juozas Kulbis, savinin rlor”. Jos briglitonparkiečia-1
----------------MILŽINIŠKA TABAKO
Novenos tvarka sekanti: 1) kas namo, laukiamas atsilan ms yra žinomos kaipo rimtos
O Salutari*; 2) Skaitymas iš kant į paukščių parodų su žą ir mokslų mylinčios mergaitė*.'
ATSARGA
Sv. Jono Kristaus paskutinės sim.
Už tat ir jų įstaigoje randasi
Daugiau, kaip $100,000,000
vakarienės ir Jo mirties ap
mokslo ir technikos praktis- vertės puikaus naminio ir tu
rašymas; 3) Rožančius; 4) TaX Ramygalos Aido klubas kinusios priemones, kaip pa rkų tabako dabar sendinama
ntum Ergo; 5) giesmė Mari
buvo suruošęs gražų vakarų, gražinti moterų ir mergaičių jr nokinama didžiuliuose, at
jos Vardas.
viruose sandėliuose, kurie yra
lapkričio 23 d. Vaidinta 2 vei veidus bei plaukus.
Be vėliausių madų prišuka- Lucky Strike cigaretų ifidirRuoškimės pasveikinti Ma ksmų komedija. Lošimas ge
rijų J os Nekalto Prasidėjimo rai pavyko. Pertraukose padai vitnų, kaip tai, “permanent bėjų nuosavybe. Šis didžiuli*
šventėje, ka\l ir mes taptu nuota dainelių ir mergaitė gra waving”, “marcel ir finger pinigų įdėjimas į rinktiniausį
mėm nekalti ir verti amžinos žiai pagrojo akordinu. Po pro waving”, jos patarnauja šutei pasaulio tabakų yra jūsų užkokybės
laimės ir džiaugsmo.
gramos šokta, linksmintasi. kiant ir “facial treatments”. tikrinimu aukštos
Briglitonparkietės, norinčios Luckies.
Vakaras praleistas labai link
Visus širdingai kviečiu
pasidabinti taip, kad plauke- J Lucky Strike išdirbėjai pa
smai.
Publikos
buvo
daug.
Kun. J. Mačiuliams, MIC
kai tiktų prie veidelio, o vei- stebėjo jau nuo seno lepių rflA. V. parap. klebonas
Ten buvęs delis prie širdelės, užeikite j kytojų savo cigaretuose reika-

Visokie žaislai. Kurie Linksmina širdis Kiek
vieno Berniuko ir Mergaitės — Naujausieji lo
šimai — pasakų knygos, kurias mėgs skaityti mekaniškus žaislus — nauji elektrikinėm švie
som traukiami žaislai — bubnai — aeroplanai—
automobiliai — supami arkliai — china ir aluminės dišės — virtuvių setai — rašymui lentos
— būdavojimui setai — Tinker Toy — Krector — Mekaniški ir elektra varomi traukiniai
— ir didžiausias pasirinkimas guminių ir ap
taisytų lėlių kurios išrodo gražesnės ir gyves
nės negu bile kada pirmiau.

12

15

97

63

C Ii 1 C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
ĮVEST SIDE

Trečiadienis, lapkr. 29, 1933

59

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

BAKERY

Kepa tikrų RUGINĘ DUONĄ. Tikri specialistai duonos ke
pimo, ilgu prityrimu, užtikrinant, kad tai’ yra viena iš
C’bicagos geriausių duonų.
,

ROSEUAND
11731 SO. INDIANA AVĖ.,

BAKERY
Telefonas COMmodore 3322

*Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taip nepadaryt lanksčiais j u*
sų sustingusius, skaudamus sąnarius,
kaip geras, vikrus išsitrynimas su
ANCIfOR Pain-Expelleriu.
įtrinkite
užtenkamai Pain-Exuellerio ir apnikite
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais
atsitikimais ištrinkite Pain Expelleriu
vakarais ir rytais iki palengvės.
Pajn-Expelleris yra labai persisun*
kiančiu per odą ir jus galite patirti su
kokiu greitumu varomas skausmas lauk.
Visose vaistinėse kaina J5c. ir 70c.—
skirtingo didumo bonkutės.
•
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EXPELLER

Ccrnuinent $1.50 * np
Phone CANat 4674
Speelallz.lng In Pei-manent Wavlng
and complctc Beauty Service
2302 S. LEAVITT ST.
N. Drumsta, Prop.
Cldeago

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7660
Valandos 9 ryte Iki S popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčloc
vakarais S Iki 9
Telefonas CANal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.

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

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas KEPublc 0600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias kftln?*:
> IMack Barni $7.50; Hacking $H.O9,'
MII ers Creok $9.75.
Palaukit I.AEayctte 8980.

J. OKSAS
2040 West 43rd Street

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

Pranešimas
Atidarymas pirmos klesos moteriškų ir vyriškų drabužių siuvyk
los. Kostumiuis siuvėjas.
Sausas valymas,
siūtų ir t.t.

dažymas,

taisymas,
i

prosinimas,

pertaisymas

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

PAUL THE TAILOR
2816 West 63rd Street,
'

Povilas

Krikščiūnas,

Rez. RRPublic 3714

(KAZAKAUSKAS)
* Laikrodininkas, Auksorius
ir Muzikalių Instrumentų
Krautuvininkas
DVI KRAUTUVĖS
Abiejose dideliaiisla pasirinkimas
žl«du. drlmnntų,
visokios rūAles
laikrodžiu Ir muzika,fų Instrume
ntu Taipgi taisome visokius laik
rodžius,
muzikalius Instrumentus
Ir akinius prltafkome.
Tnr|s 24 metus patyrimo

4216 Archer Avė.
Tel. I.afayette 8617

2049 W. 35th St.
Te. I .a ravėt te 3815

INSURANCE
NOTARY

Lietuviškai

PUBLIC

BONUS

PERKAM

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITAIORCIŲ

AO1ITCRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 W.ST 47th STR.

Cbicago, III.
Phone PULlman 8296

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos
Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co.
’ Chleago. UI.
TEI,. REPUBIJO 8402

savininkas

JOHN A. KASS

__

12132 UNION AVĖ.

5332 So. Long Avė.

Cbicago, Illinois.
Tel. RRPublic 3719

TUMONIS COAL GO.

Tel. LAFayette 1083

Katrie perkate anglis IS dralverių, siųskite juos j URANE
COAIj CO. Gausite geresnes
anglis, už mažiau pinigų.
Poeahontas M. R. tiktai $7.00
tonas.

PEOPLES GOAL CO.
•
Visados garantuojame ko
kybę ir teisingų vogą.

Yardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVĖ..
Tel. PULlman 5517
Wcst Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

Poehy
Kent.
Lnnq>

I, 2, or
4 tona
* tona or mere
M. R. .... $7.75
$7.26
M. R........ $5.75
$5.46
.............. $6.75
$6.26

Rlaek Band
F<K ......................... $8.50
Iaimp
................ $8.76

,

$8.00
$8.26

