DRAUGAS
vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

"DRAUGAS

The most influential
Lithnanian Daily in
America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 286

“Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS
3C

A

O O P Y

ANTRADIENIS, GRUODŽIO (DEC.) 5 D., 1933 M.

ENTERED AS SEC0ND-CLA8S MATTER MARCH SI. 1818. AT CMICAOO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 8. 1878

3c

A

C O P Y
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Telefonas: Ganai 7790

D. Britanija imasi priemonių prieš Airiją
“DRAUGO” VAJAUS SUSIRINKIMAS
SV. MYKOLO PARAPIJOJE

APIE 110 KATALIKŲ KUNIGŲ YRA
SOVIETŲ KATORGOJE

Sekmadienį, gruodžio 3 d., pirm., Vincas Rėkus, sekr., Ka
po sumos Šv. Mykolo par. sve-l rolis Bugintavičius, Kazimietainėje įvyko “Draugo” va- ras ^erPe6s, Juozas Riška,
Alekas
,
• • i•
-u- , > Antanas Rugienius,
jaus reikalu susirinkimas. Kai
®
.
...
I Tviragas, Vincas Maciukonis,
KUN. COUGHLIN GINA PREZ.
bėjo kleb. ku:i. J.
Svirskas,
. .
T , „ ... T
• tižiinieras TjUkosaitiSj «Jodąs
ROOSEVELTO PROGRAMĄ
Draugo * adm. kun. J. Ma- Ram0§ka> Stasius
Bitautas,
čiulionis, M. I. G’., ir kiti. Iš- Jonas Gedvilas,
IMASI PRIEMONIŲ PRIEŠ 110 KATALIKŲ KUNIGŲ
rinkta komisija dirbti katalikų į šios komisijos susirinkimas
AIRIJĄ
SOVIETŲ KALĖJIMUOSE
dienraščio išplatinimui. Komi- įvyks gruodžio 5 d., Šv. Mvkosijon įeinar i .
lo parap. svetainėj, 7 vai. vak.
LONDONAS, gr. 5. — Ai
KAUNAS, gruodžio 4.—A1. Camden, N. J., laivų statymo dokuose į vandenį įleidžiamas naujas J. V. kruizeris
Kun. J. Svirskas,
garbės .Visi kviečiami į susirinkimą,
rijos vyriausybės tarybos pre not J. E. vyskupo T. Matulio
“
Tuscaloosa
”
10,000
tonų.
2.
Prez.
Rooseveltas
sako
prakalbą
Savannali
m.,
Ga.
3.
Nesenai
pinu.,
Antanas
Bacevičius/
Valdyba.
zidentas de Valera nusprendė nio, kurs su kitais kunigais
grįžęs iš Eiuropos gen. J. J. Persliing.
. *
\
Airijos kraštą, paskelbti res nesenai grįžo iš Rusijos, paPAGERBTAS KUN". MARpublika, o jei ne, tai nors leistas iš sovietų katorgos, so ŠVENTASIS TĖVAS RAGI BOLŠEVIKO LANKYMA GINA PREZ. ROOSEVEL
QUETTE
glaudžiausius santykius susinu vietų kalėjimuose ir stovyklo
TO ŽYGIUS
SIS IGNORUOJAMAS
NA JAUNAS MOTERIS
rlnti su Anglija.
se kankinama dar apie 110 ka
NEIGTI NEPADORUS
•Sekmadienio vakarą Chicatalikų
kunigų.
Jų
stovis
ap
DETROIT, Mich., gr. 4. — VARECHA NUBAUSTAS
ROMA, gr. 4. — Sovietų
PARĖDUS
Anglijos ministerių kabine
go miestas oficialiai ir iškil
KALĖTI
Rusijoj užsienio reikalų komi Per radiją vakar kalbėdamas1
tas vakar tuo klausiniu turė verktinas.
mingai pagerino misijonierių
ROMA, gr. 4, — Sąryšy su saras Litvinovas vakar Vene- kun. Coughlin pranešė, kad
jo slaptą posėdį. Gal šiandien
Be to, sovietų kalėjimuose
kun. Marąuette, kurs prieš 259
bus paskelbti nutarimai.
yra ir nemažas skaičius ir ka trijų kunigų jėzuitų kentėtojų zia rūmuose turėjo ilgą konfe inons. Belfordas iš Brooklyno, Antrąkart teisianias jaunas metus pirmasis aplankė šią
beatifikavimo (palaimintais renciją su Italijos premjeru N. Y., prisiuntė jam atsipra žudikas J/Varecha išsisuko
talikių seserų vienuolių.
sritį, kur šiandien yra Chicapripažinimo) klausimo sprendi Mussoliniu. Vakare gi buvo su šymo telegramą. Prieš keletą nuo mirties bausmės. Jis pri
ISPANIJOJ SOCIALISTAI
go.
Tais laikais čia buvo vieni
dienų monslgnoras viešai nu- pažintas kaltu ir nubaustas;
PUOLA KATALIKUS
KETURIS KUNIGUS IŠ mu vakar Šventasis Tėvas kai rengtos vaišės,
miškai ir pelkės. Kai kur tik
Nėra žinios, apie ką kalbėta- peikė kun. Cougbliną už jo
100^ metų kalėti už žmogžu- ......
bedamas ragino jaunas mote
TIKO BEPROTYBE
, .
. . .
,
; i vieni indijonai gyveno,
°
..ris,, kad jos visomis galimomis, si kanfęren.cJioio, Tik šneka- puolimus * prieš Smitbą. Kun. dystę, nuo vienerių metų iki
MĄDRJRĄS, er. 4.-.tspą
nijos vyriausybė vakar visam
VARŠUVA, gr. 4. — Lietu- ’ priemonėmis neigtų nepadorų ma, kad buvo aptariamas nusi G’oughlin pridūrė, kad tą pat gyvos galvos už plėšimus ir
nuo vienerių metų iki 14 metų - ŽUVO DU BROLIAI
krašte paskelbė
sustiprintos vos pavyzdžiu lenkų vyriausy parėdų ir visados būtų doro- ! ginklavimo klausimas.
t padarys Al Smith ir kiti.
apsaugos stovį.
be pradėjo energingai dirbti, vingomis Motinos Bažnyčios Į Italų fašistų spauda daug | Knn. Coughlin pareiškė, kad už užpuolimą.
Du broliai Roy ir Paul Rut! rašo apie komisaro lankymosi, jis nepuolė Al Smitbo krikščio į
------Vakar kai kur įvyko priedi- kad išvaduoti daugiau katali- dukterimis,
ledge, 45 ir 36 im. amž., perei
o Vatikano laikraštis ‘‘Osser- niško moralumo, tik jo finansi
ŽUVO 5 ASMENYS
niai parlamento atstovų rin kų kunigų iš sovietų katorgos.
tą šeštadienį iš Kast Chicago
kimai. Einančius į balsavimų
GANDAI DEL J. V. ATSTO vatore Romano” tai visa ig- nę filosofiją. Ir- pažymėjo,
.
»
šono maža valtimi leidosi MiIšvaduotas lietuvis vvskuNetoli Harrison, Dilio, žuvo
kad jis ir toliau viešai gins
noruoja.
vietas katalikų vienuolius ir
VO VATIKANUI
chigan ežeru ančių pamedžio
• pas Matulionis pasakoja, kad
Šiandien Romon atvyko J. krašto vyriausybės nusistaty- 1 čikagietis
A. F. Knight, jo
seseris vienuoles pradėjo pul
ti. Išvyko ir dingo. Vakar ras
i dar daug katalikų kunigų y-!
ROMA, gr. 5. — Čia paskly- iValstybių paštų departamento ' mą, kadangi “arba Roosevel-' žmona su dviem vaikais ir seti socialistai. Pasireiškė riau
ta ežero bangų išplauta valtis
ra sovietų katorgoje, kad ke
serietė. '
dę gandai, kad J. Valstybės sekretorius Farley. Visaip spe tas, arba netvarka.”
šės, Vyriausybė buvo privers
netoli Harbert, Mich.
turis lenkų“ kunigus
"7
\ ~
\~ I
Važiuojant automobilis nusi
° ištiko, bent.
‘ planuoja
uzmegsti
diplomatiĮjojama apie jo
lankymosi.
ta imtis griežtų, priemonių.
rotybė dėl alkio ir nepakenčia
rito nuo iškelto vieškelio ir
nius santykius su Vatikanu Farley pareiškia, kad jis ne
JOKIOS PASKOLOS
Socialistai nieku būdu nega
Chicagos piliečių grupė nūs
mų gyvenimo sąlygų.
smogė į medį.
turi jokių politinių tikslų. Sa
ir skirti atstovą Vatikanui.
BOLŠEVIKAMS
li atsigauti po gauto sau per
prendė kreiptis į teismus, kad
pirmuosius rinkinius smūgio,
Šie garniai praplito, kada kosi jis atvyksta Romon tik
1932 metų rudens rinkimais
EUCHARISTINIAI KONG
NEW YORK, gr. 4. — Am
DVOKIANTI BOMBA
kada parlamentau
išrinkta
čia atvyko J. V. paštų depar maldininku šiais Šventaisiais
piliečių paduoti balsai perdėm
RESĄ LIETUVOJE
Darbo Federacijos viceprezi
daug katalikų atstovų. Tad jie
tamento sekretorius J. A. Ear Metais.
dentas Woll pareiškia, kad
Chicago teatre susprogdinta būtų perskaičiuoti.
nusprendė nors šiuos rinki
ley.
KAUNAS, gr. 4. — Čia įvy
JAPONAI DIDINA LAIVY- vyriausybė neduotų jokios bol bomlsla su dvokiančiomis dujomus trukdyti. Tačiau įsikišo
Dr. Alice Wynekoop bylos
kurioje Lietuvos vyskupų kon Šie gandai iš jokių šaltinių
ševikams i paskolos, su kuria mis. Visi žiūrovai dūmė per
vyriausybė.
.
NĄ
nepatvirtinami. J. Valstybių
nagrinėjimas paskirtas sausio
ferencijoje nutarta, kad pra
jie galėtų čia daryti užsaky visas duris. Teatras tuojau iš
ambasadoje
apie
tai
tylima.
4 d. Kaltinama marčios nužu
dėjus 1934 metais
Kaune
vėdintas.
TOKIJO, gr. 4. — Japonų mus.
PANAMERIKONIŠKA
dymu.
kas metai bus vykdomi tauti.G
KONFERENCIJA
4,000
PAMETA
DARBĄ ministerių kabinetas nuspren
kieji Eucharistiniai kongre
dė didinti laivyną. Tam tiks-( REIKALAUJA ATSISTATY- SUSKIRSTOMI BEDARBIAI
MADRIDAS, Ispanija, gr.
sai.
Pinigų vertė —
kii sustatyta nauja sąmata.
DIN1MO
MONTFATDEO, Urugva
4. — Sustreikavo apie 4,00')
į Cooko apskrity įsiregistramainyba
jus, gr. 4. —Čia atidaryta
tarnautojų Šio miesto valgyk
SUGRĮŽO
prezidentas
SAN FRANCTSCO Cąl.,*vę bedarbiai
suskirstomi į
VERŽIAS UGNIAKALNIS
septintoji
panamerikoniška
lose.
gr. 4. — Šios valstybės žymių- rūšis. Įsiregistravo apie 250,- NEW YORK, gr. 5. — Ne
konferencija, kurioj dalyvau
\VASHINGTON, gr. 4. —
HILO, Hawaii, gr. 4. — jų piliečių grupė nusprendė , 000 bedarbių. Iš jų apie 49,- paisant naujam auksui kainos
ja ir J. Valstybių delegatai.
... ,
, ,
.
, . I.....
, ,
j Iš Warm Springs, Ga., sugrįTORONTO, Ont., gr. 4. — Smarkiai veržias Mauna Loa reikalauti,
darbus,
(padidinimo iki $34.01 vienai
kad gubernatorius 000 gaus civilinius
j žo prezidentas
Rooseveltas. M. Insullis apeliuoja prieš vy ugniakalnis šio vardo saloje. Rolph, kurs remia linčius, at Jau apie 40,000 bedarbių turi (uncijai, dolerio vertė užsieniuo .
ŽEMES DREBĖJIMAS
į Rado didelę valstybės reikalų riausiojo Ontario provincijos Salos gyventojai
se labai menkai sumažėjo. Va
pasirengę sistatydintų. Tuo būdu jis nu darbą.
KINIJOJ
naštą. Bet prezidentas
turi (teismo teisėjo Kingstone nuoš apleisti savo namus.
kar nepakeista naujam auksui
valytų Kalifornijos suterštą
daug energijos ir dar daugiau/prendį, kad jis turi būt išduokaina.
vardą
IŠNYKO RAKIETAS
ŠANCHAJUS, gr. 4.
—
pasiryžimo.
'tas
1
J.
Valstybėms.
Szechwano provincijos pietinę
ŠIANDIEN BAIGSIS PROPinigų kursas vakar buvo:
Chicagos
policija
praneša,
HIBICIJA
NIUFOUNDLANDAS PASI
dalį pereitą penktadienį ištiko
Anglų svaras
$5.08
ŠIANDIEN
ŽMONES
DAUGIAUSIA
kad
šiame
mieste
išnyko
par

DAVĖ
žemės drebėjimas. Žuvo dau
Kanados doleris
LOL
A
duotuvių
langų
stiklų
daužy

ŠVIEČIAS
IS
SPAUDOS
WASHINGTON,
gr,
4.
—
giau kaip 400 asmenų.
Prancūzų frankas
.06
ST. JOHNS, N. F., gr. 4.—
mo
r
akie
tas,
Rakieteriai
rado,
Deja, Šiandien to nėra. Sian.ivttl’t>'bi’l Po 101 metų Niufoundlando
Italų liras
.08
LONDONAS, gr. 4. — Likad
stiklų
daužymas
neduoda
dien
juos
•pralenkia
9pauda)
'konvencijos,
kad
patv.rt.nti
21
_______________
______
KELETAI DIENŲ PASITI
Belgų belgas
.21
dominija išsižadėjo savyval
verpoolio universiteto katalijiems
pelno.
KĖJIMAS
kuri tampriai susijusi su žmo-.
konstitucijos prjedą ir
jr Raj()S val<lžių. grąžino
Vokiečių markė
.36
ky draugijos susirinkimo U
iaI
Šveiėarų frankas
‘ .29
Britanijai.
PARYŽIUS, gr. 4. — Nau
verpoolio arkivyskupas R.
.
(probibicijos) priedą.
MIRE HARVESTER CO.
spaudos apturi švietimą — ge | r
jas prancūzų ministerių kabi
PREZIDENTAS
Downey kalbėdamas pareiškė,
Vyriausiasis J. iV. teismas
Kaip tik tas bus padaryta,
rą, ar blogą.
netas gavo parlamento pasiti
Širdies liga pakirto Interna emOAOO IR apylinkes
Daugelis pasaulinių univer tuojau bus paskelbtas preziden nusprendė, kad čikagietis J.
kėjimą. Bet tas tik keletai die kad seniau žmonės aukštesnįjį
—g Šiandien iš dalies debeCompany
atsišaukimas, Factor turi būt išduotas Ang- tional Harvester
nų. Kada ateis sąmatos kinu-' Švietimą atsiekdavo tik univer sitetų, kurie seniau buvo tik to Roosevelto
simu balsavimai, numatoma, Ritėtuose, kurie turėdavo daug rais švyturiais, šiandien yra kuriuo bus panaikinta prehibi- lijai, kur jis yra padaręs di-, prezidentą A. Legge, 68 m. am suota; nematomas lengvas liedeles pinigines suktybes.
žiaus.
tus;kiek Šalčiau.
cija.
a
materijalizmo centrais.
kad kabinetas bus pakirstas, visur plačios įtakos.

ISPANIJOJ SOCIALISTAI PUOLA
KATALIKUS

CHJCAGOJE
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MIESTAS PAGERBS LAKŪNŲ ATMINTI

Kaip jau btivo pranešta, Chicagos miesto
taryba galutinai nubalsavo Aubum Avė. pa
keisti Lituanioa vardu. Majoras Ed. Kelly ta
rybos nuosprendį užtvirtino ir po jo pasira
šė. Tuo būdu netrukus prie kiekvieno buvu
sios Auburn gatvės kampo bus uždėtas nau
jas parašas — “Lituanica”, kuris kiekvie
nam praeiviui primins tragingų Atlantiko nu
galėtojų — Dariaus ir Girėno mirtį ir jų
lėktuvų.
,
Tiesa, Auburn avenue nėra didelė. Ta
čiau ji yra gausiai lietuviais apgyventa ir
randasi vienoj seniausioj mūsų kolonijoj. Ji
dar ir tuo yra reikšminga, kad prie jos pa
statyta pirmoji lietuvių katalikų bažnyčia
Cbicagoje, būtent Šv. Jurgio bažnyčia. Svar
bu dar ir tas, kad abu mūsų garbingieji la
kūnai yra ilgai gyvenę garsiairte Bridgeporte,
kuris buvo ir tebėra lietuvių biznio centru.
Dėl to visai teisingai toji garbė teko Bridgeportui.
(
Yra žmonių, kurie reiškia tam tikro ne
pasitenkinimo, kad Dariaus-Girėno atminčiai
pagerbti ’permaža gatvė paskirta. Bet, mūsų
manymu, iniciatoriai (lietuvių moterų pilie
čių klubas) gerai padarė, kad nepareikalavo
didesnės, nes tada tikrai būt nieko negauta.
Lenkai turėjo didelį apetitų;(kaip ir visada)
Crawford avė. -pavadinti Pulaskio vardu, bet
nieks iš to neišėjo. Iš visų pusių pasipylė
protestai ir turėjo prakišti. Lituanica nors
ir maža gatvelė, tačiau ji garsins ir mūsų
lakūnus ar lietuvių tautos vardų. Tai yra ne
mažas laimėjimas ir kas prie to laimėjimo
prisidėjo, yra verti mūsų visuomenės padė
kos.

\ *•
Tai jau atlikta. Dabar eikime prie kito
darbo. Pastatykime Cbicagoje Dariui-Girėnui
paminklų. Jei kitataučiai prisideda prie jų
atminties pagerbimo, tuo labiau mes patys
turime gerbti savo didvyrius ir pasidarbuoti
jų vardo įamžihlmūi. Auginkime Dariaus-Gi
rėno paminklo fondų, kad minint to tragingo
įvykio metines sukaktuves jau galėtumėm a' tidengti pastatytų savo didvyriams paminkla.
•
”
’• >. i

BARY, INDIANA

— kunigų nenori pripažinti. Jis jų neken
čia kaip nekentęs. Ta kunigų neapykanta
(kunigofobija) jame įsigalėjusi po to,;
kaip pral. A. IJambradskas sukritikavęs
1
, ir aštriai pašiepęs vięnų jo išleistųjų kny
. (Tęsinys)
gų. Įsižeidimas vienu perėjo į neapykan
Tuo tarpu Kristus, priėjęs sulyg ma tą visų bendrai kunigų ir visko, kas tik
nimi, trumpai valandikei staptelia, ir kokį santykį su jais turėjo. Nė dvasios,
šnairomis akimis (leptelėjo į mano pusę. nė regėjimai nepajėgė kiek suminkštinti
Bematant tučias nusikreipė į kitų pusę • lo įtūžimo. Rodės, kad toji nesantaika
ir patylomis tarė: “Ko tasai žmogus no tarp p. J. G-sko ir kunigijos liksis amži*
ri iš manęs T” Tarė ir vėl su savo kry . nai.
'
t
žiumi nuėjo tolimi. Tasai Kristąds žvilgs
Nieko nėra amžino
nis ir Jo žodžiai taip mane sujaudino, kad
Kas buvo pėr reikalas ir kokiu būdu
Uš nė nepajulau, kaip pašokau iš lovos, lai įvyko, aš nežinau, bet tik tiek, kad p.
visu kūnu drebėdamas. Aš tikriausiai ti J. G-skas sumanė vykti į Rymų. šį suma
kiu, jog tai buvo ne sapnas, bet patsai nymų įvykinti pavargusiam jaunikaičiui,
Kristus man apsireiškęs. Ilgai man visas kuriam dažnai nebuvo kas valgyti, visai
' sužeistas Kristaus veidas stovėjo akyse ir nebuvo lengva. Iš Krokuvos į Rymų tai
Jo pakuždomis ištarti žodžiai skambėjo netrumpa kelionė. Reik padėti daug pi
ausyse: “Ko tas žmogus nori iš manęs!!.. nigo ir vargo! P. J. G-skas tačiau savo
Aš tvirčiausiai tikiu dabar į Kristų ir į sumanymų vis dėlto įkūnijo. Išvyko į Ry
Jo Dievystę...
mų. Kuip tik tuo laikotarpiu teko man
Vadinasi, iš Sauliaus tapo Paulius! atvykti į Krokuvą ir kuriam laikui joje
Argi jau dabar tasai regėjimas’ visiškai apsigyventi. Susipažinau bu p. J. Angra'suklydusį jaunikaitį sutaikė su Kristumi baičiu.
ir Jo Bažnyčia! —‘ N(^ dar nevisiškai, f
Vienų dienų man užėjus pas p. AnKristų, tiesa, jis pradėjo tikėti, bet sa grabaitį neatsimenu kokiu reikalu, jis
vaip Jį sau- aiškindamas. Bažnyčios vadų man pakiša gautąjį iš Rymo laiškų. —
Kun. Antanas Petrauskas

PRAEITIES PABYROS

t
/

SVEIKATA - LAHES ŠALTINIS KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS

Šiandien nelaimingajam prohibicijos įsta
tymui galutinai nusukamas sprandas. Tai yra
Rašo Dr. A. Q. Rakauskus, gydytojas ir chirurgas,
nemažas Šio krašto žmonių laimėjimas, nes
Chicago, 111.
per. keturiolikų metų jų asmeninė laisvė bu
pasinaudojo. Kasdien rytais
vo suvaržyta ir demoralizacija ėjo visomis
PROHIBIOUĄ PALAI
linius gėrimus vartoti žodžius.
ir vakarais skaitlingai lankėpusėmis. Proliibicija ne tik kad neatsiekė sa
Tiesa, kai kuriuose atsitiki
DOJUS
!
si į pamaldas ir klausėsi pavo tikslo — girtybės nepanaikino, bet jų žy
muose leidžiama bei pyiskiriaŽlNUTtS
j mokslų. Per visas tris dienas
miai padidino. Negana to, jaunimų išmokė
Pas žmones yra įsigyvenęs nia ligoniui alkoholiniai gėri• pamokslus lietuviškai
sakė
girtuokliauti, kriminalistų skaičių padidino, blogas paprotys po laidotuvių mai, bet tik vieno, kito arba
Šv. Kazimiero parapijoje gerh. k u n. J. Jonaitis iš Blair,
šmugelninkų krašte privaišino, daug pinigų išgerti burnelę, kitų nuinalši- tinio šaukštelio kiekybė kaipo spalių 29, lapkr. 1, 3 ir 5 įvyišeikvojo, žmones aukštais mokesčiais apkro nimui liūdesio. Palaidojus pro,vaistų ir tai tik duodama tol, lko metinis bazaras. Minėtose Nebraska.
Pirmų vakarų apart
kun.
vė. Žodžiu, tas garbingas eksperimentas, kaip bibicijos slibinų, aišku, įvyks kol, gydytojo sprendimu, to-į dienose visi parapijonai
ir
. i
- .Jonaičio pagalbon pribuvo gejį buvęs prezidentas Hooveris pavadino, vir panašiai, tik platesnėj skalėj, , kių vaistų vartojimas yra rei: žmonės net iš kitų apylinkės j rb klun. Koche, įžvmus muzito visokių nedorybių šaltiniu.
įimant veik visų šalį ir, žino- kalinga ligoniui kovoje su li- parapijų skaitlingai lankėsi ir I kas ir šv petro pavapljos va.
Kad proliibicija panaikinama, kraštas tu-!ma, tam liūdesiui jau nebus ga.
' ’' būdu parapijų gausiai • rgonininkaS) taip pat kun. X
tokiu
ri būti dėkingas energingam prezidentui Roo-; galo. O jei jo nebus, nebus ga- Kai kuriems ligoniams jokiu rėmė. Nežiūrint sunkios beda- O’Connor
seveltui. Visokie teisių “žinovai” ir “specia- lo nei gėrimui. Nejauki, klai būdu negalima alkoholinių gė rbės parapijai šiemet įplaukei Antrų vakarq buvo tik du
listai politikai”- dur neseniai tvirtino kad ki, viliuginga, šiurpulinga a- rimų vartoti. Elgiantis prieši $425 gryno pelno. Klebonas
kunigai, o paskutinį apie sedar negreit bus galima tų nevykusį jį įstaty teitis laukia visus alkoholinių ngai, nekartų gali kilti pavo reiškia širdingų padėkų visie
ptyniolikų, visi svetimtaučiai.
mų panaikinti. Net apie šiokį tokį modifika gėrimų šalininkus, draugus ir jaus ligoniui. Pavyzdžio dėliai, ms darbuotojams ir atsilankuJų tarpe taip pat matėsi gerb.
vimų nedrųsiai kalbėdavo. Tačiau prez. Roo- prietelius, kurie, vietoj žmo paimsime žmogų, turintį labai siems.
prelatas Orr iš Šv. Petro pa
seveltas nesurado nenugalimų kliūčių, kurios gaus, savo pasielgimu pasire- aukštą kraujo spaudimų ir ne.
40 Vai. Atlaidai
rapijos.
būt sutrukdžiusios išvesti kraštų iš to užbur nka kartais ir labai negarbin pasiduodančius, sukietėjusias,
Lapkr. 19, 20 ir 21 šioje pa Viskas pavyko kuopuikiautojo rato.
go gyvulėlio atvaizdų. Bet da trapias arterijas ir jų šakeles. rapijoje įvyko 40 vai. atlai siai. Vaikelių procesija, choro
Taigi, nuo šiandien svaiginamieji gėri lykas tuoini nesibaigia. Alko Išgėrus tokiam žmogui alko dai. Žmonės šia proga gerai giedojimas ir altorius, it danmai nebėra uždraustu vaisiu. Ir dėl to, rei holinių gėrimų vartotojai iš holinių gėrimų, nors ir nedaug,
“
“ “
" ”7
! giškas gėlių darželis, visiems
pobūdžio svei i,
,
kia manyti, jis nebus taip brangus ir “ištroš- eikvoja daug turto. Kai kurie kraujo spaudimas dar daugiau nokio ar kitokio
.
„
. . i teike nepaprasto malonumo.
kusieji” ne taip smarkiai prie jo puls. Šiuo išleidžia net paskutinius cen padidėja ir, trapios kraujo in katos trūkumų, ypač protiniu Svečiai kunigai ir žmonės iš
žvilgsniu gyvenimas eis normališkesne vaga. tus, kurie yra būtinai reika delių sienos, negalėdamos pa atžvilgiu.
sireiškė, jog dar niekur nėsų
Tenka konstatuoti liūdnų
Girtuoklių, žinoma, bus. Jų niekuomet netrū lingi šeimos nariams — žmo didėjusio spaudinio atlaikyti,
matę tokių puikių iškilmių ir
kdavo. Bet, reikia tikėtis, kad ir žmonių blai- nai ir vaikams duonos kųs- plyšta. Jei trūkimas bei ply faktų, kad alkoholinių gėrimų tokios gražios tvarkos.
vihimo darbas padidės. Jis taip pat eis nor niui. O to paseka yra visiems šimas įvyktų paviršutinėj kū vartojimų viešai su pasidid
Garbė lietuviams, kad to
maliu keliu, be prievartos, kaip ir kiekvie aiški: likimas be tinkamos ar no daly, tuomet gal nesuda žiavimu ir įgirimais apie tų
ir
nas žmonių dorovingumo kėlimo ir kultūri ba net visai be Įiastogės, sto rytų staigaus, rimto pavojaus gėrimų skanumų labai dažnai kioje mažoje parapijoje
bažnyčioje
galėjo
padaryti
to

nimo darbas. Vietoje policinių priemonių, ku ka žmoniško apsidenginio, ba- gyvybei, liet trūkimas šiuose tenka girdėti lietuvių radijo
rios per keliolikų metų buvo naudojamos davimas, sveikatos nykimas, atsitikimuose, paprastai, įvy valandose, laike kurių, ne tik kių įtekmę ant svetimtaučių.
Serenata
žmonių blaivinimui ir davė blogiausių rezul nekalbant apie kitus nuosto ksta ant smegenų, ir, jei žmo senesnieji, bet ir jaunimas ra
tatų, dabar ta pati valdžia, jei tik jai iš tik lius, paeinančius iš ^nkamo gus staiga ar už dienos kitos ginama tų “skanėsių” gerti.
ro rūpi blaivybė, galės visuomenei eiti į tal adklėjinio ir mokslo stokos ir nemiršta, tai dažniausiai, išli- Reikia pripažinti, kad biznis
kų, ihoraliai ir finansiniai reniti kovų prieš tėvo ar motinos rodomo mažu kęs gyvu, likusias savo trum- svarbu tinkamai išvesti kiekpesnes gyvenimo dienas pra vienam. Ypač šiais sunkiais
girtybę. Tuo keliu einant bus daug daugiau tėliams blogo pavyzdžio.
Šioje, kaip kitose lietuvių
Svaigalus geriantis žmogus leidžia kaipo paliegusi dides laikais. To pasisekimo kiek i kolonijose, lietuviai skaito lai
padaryta. »
Apie blaivybę sąryšyje su žmonių svei kenkia savo sveikatai tiesio nio ar mažesnio laipsnio para vienas lietuvis saviškiams pri kraščius savo gimtoje kalbo
kata patariame perskaityti dr. A. Rakausko giniai, o žmonos ir vaikų — lyžiaus auka. Tokį nelaimin valo trokšti ir padėti siekt je ir džiaugias sulaukę dien
rašinį, kurį rasite šiame dienraščio puslapy netiesioginiai. Niekas iki šiol gų lietuviai vadina stabo išti Bet, jei dėl* keletos dolerių tei raščio “Draugo” dvidešimts
je. Mūsų dienraštis visada buvo priešingai nėra įrodęs ir'neįrodys, kad ktu. Tiesioginė alkoholinių gė kiame mūsų jaunajai’kartai penkių metų sukakties. Noriu
prohibičijai, nes aiškiai matė jos blogas pa alkoholiniai gėrimai sveikatai rimų įtaka, kaip matome, yra draug su lietuvybės pradais priminti ir tai, kad J. J. Aukšsekmes, bet taip pat buvo ir bus priešingas nėra kenksmingi. Priešingai, žalinga pačiam jų vartotojui. ir girtuokliavimo pamokos, te kalnis prisidėjo- prie “Drau
girtybei, kuri pakerta žmonių sveikatų, do jų žalingumų žmogaus kūno Netiesioginė tų gėrimų įtaka nka abejoti, ar tokių, lietuvy go” vajaus per praeitus kelis
rovę} žmones gyvuliais paverčia. Mes rėmai-! orSnnftn,s> mokslininkai jau neigiamai atsiliepia į tos šei bės daiginimo ir palaikymo metus. Jis šiemet taip pat įme visas geras mūsų tautiečių pastangas liejsena* ištyrė ir pripažino Gy mos narius, kurių tinkama pa darbu ir jo vaisiais teks džiau stojęs į jubiliejinį vajų, sėk
tuvių gyvenimą padaryti blaivų, skaistų, svei dytojams, stovintiems žmoni stogė, apsidengimas, duonos gtis.
mingai darbuojasi, daugina
Palaidoję nelemtų prohibijos sveikatos sargyboje, tas kąsnis, mokslas, auklėjimas ir
kų ir pilna to žodžio prasme kultūringų.
skaitytojų eiles ir platina die
»
♦
•
faktus yra žinoriias. Jeigu al pagaliau reikale inedikalė pa cijų ir atsistoję naujos gady nraštį “Draugų” ne tik šia
Pastaruoju laiku visame krašte labai pla koholiniai gėrimai atsiliepia galba išeina per šeimos gal nės prieausrėje, vietoj raginti me mieste, bet ir visoje apy
čiai skleidžiamas obalsis: “Pirkit dabar!” neigiamai į sveikų žmogų, ką vos bei duondavio ryklę. Nors gerai tiesioginiai ir netiesio linkėje. Jei čikagiečiai vajaus
Girdi, kai žmonės pradės daugiau pirkti, biz bekalbėti apie to gėrimo nei tie šeimos nariai nevartoju nei giniai sveikatų žalojančius al kontestininkai pradės snaust
nis pagerės. Deja, užmirštama vienas svarbus giamąsias puses'į žmogaus o- lašelio alkoholinių gėrimų, bet koholinius gėrimus, pakelkime arba jei dirbs “slow”, nėra adalykas, kad po tiek metų nedarbo žmonės rganus, kurie yra sužaloti iš skurdas, vargas ir badavimas balsų už visos lietuvių išeivi bejonės, kad Aukškalnis pra
neturi už kų pirkti. Dėl to reikia" populiat’i priežasties vienokio ar kito greitai sugriauja tos šeimos jos dvasios ir kūno sveikatų, lenks juos visus ir užims pir
zuoti ir kitų obalsį: “Darbdaviai, duokit da kio pobūdžio ligos. Juk ne vel sveikatų. Prie šių reikia atsi kuri atsispindi vien tik blai mų vietų. *
• rbo darbininkams dabar!” Kada darbininkai tui ligonis, atsilankęs gydyto minti ir tų faktų, kad alkoho vybėje. Mūsų išeivijos tautinis
Lapkričio 26 d. visos lietusugrįš į dirbtuves, tada bus pinigų, bus pir- jo ofisan, išgirsta iš gydyto likų tėvų vaikai, ateidami pa likimas ir ateitis glūdi sveika
(Tęsinys < puslapyje)
jo lūpų draudžiančius alkoho- saulin dažniausiai atsineša vie toje. Eikime šiuo keliu.
J kėjų ir visoks biznis gerai eis. <

Še, prašau paskaityti. Tai įdomus laiš
kas. Tamsia, be abejo, to, kuris rašė šį
laiškų, nepažįsti. Tai įdomus asmuo. Jis
taip pat kilęs yra iš Marijampolės. Kad
jo ir nepažįsti, bent esi gi įdėjęs apie jo
tėvus. —Z • 4
Įteikdamas man laišką, ima pasakoti
visą anksčiau mano minėtą J. G-sko- is
torijų. Laiške pasirodo, kad vargšas jau
nikaitis ieško sau suraminimo Šventaja
me Mieste. Nusipasakoja, kaip sunku bu
vę jain atvykus į Rymų ir neturint nė
centezimo kišpniuje. Kaip apie tris dienas
turėjęs badauti. Būtą gal turėjęs ir bai
gti badu savo vargingas dienas, jei Die
vo Apvaizda nebūtų jam pasiuntusi į pa
galbų rusų -aristokratės kunigaikštienės
Gagarin. Ši gailestingoji ponia, sužinoju
si apie jaunikaičio vargų, sušelpusi jį ir
apgynusi nuo bado mirties.
Ar tos- gailestingosios ponios įtakoje,
ar dėl kurių kitokią motyvą, jis nutaria
pagalios susitaikyti su Dievu ir Bažny
čia. Eina į Tėyų Kapucinų bažnyčių ir
tenai prieina išpažinties. Daro atgailų už
savo suklydimus. Ramybės malonus spin
dulys sušvito jam akyse. ]? to džiaugsmo
jis skubinasi yušyli savo prieteliui į Kro
kuvą, pranešdamas jam apie visiškų savo

atsivertimą. Kiek džiaugsmo dievobaimi
ngam J. Angrabaičiui šisai laiškutis su
teikė — sunkirman ir atpasakoti!
Kaip ilgai išsilaikė atsivertėlis — ne
pasisekė man sužinoti. Dabar, rodos, iš
to jo atsivertimo nedaug tebeliko. Jis bla
škosi panašiai, kuip jaunas blaškėsi į vi
sas puses. Vienas dalykas likęs jame, kiek
girdėjau, neatmainomas — tai dvasių bai
mė. Į tamsų jis be žiburio bijųsis eiti.
Trečias jų yra vargonininku. Taip
pat pilnas dvasios ir įkvėpimą. Taigi, vi
sa šeima Dievo apdovanota talentais, gai
la tiktai ne visuomet tie talentai Lietu
vai naudojami...

nutė Lietuvos kariuomenė per 1918 —
1920 metus dalyvavo net trijuose karuo
se: karas su rusais, karas su bermonti
ninkais ir karas su lenkais. It tų karų ne
grįžo 28 karininkai ir danginu kaip 2000
kareivių. Be to, 1?7 vyrai visam gyveni
mui liko invalidai*. Tauta brangina tų di

džių savanoriškų laisvės išsipirkimo aukų
— gerbia žuvusius ir gyvuosius Nepri
klausomybės kovotojus. Bet Am. liet. so
cialistų vadai niekina tų Lietuvos aukų.
Šių metų lapkričio 23 d. sukako 15
metų, kai Vilniuje buvo išleistas pirmasis
įsakymas Jaunosios Lietuvos kariuomenei.

Tai svarbi sukaktis. Jų gražiai paminėjo
visa tauta. Ir Am. lietuviams pravartu
Rašo k&p. P. Jurgėla tai įvertinti ir prisiminti Lietuvos val
stybės atstatymo pradžių. Apie Lietuvės
kariuomenės įsteigimų ir jos darbus ra
šiau keliuose laikraščiuose pernai,.lapkr.
mėn. Šiuo atveju noriu tik priminti pat
Lietuvos kariuomenė — mūsų tautos dalis riotiškai Amer. liet. visuomenei tų reikš
mingų sukaktį ir atsakyti į biaurius, be
(Tęsinys)
. Lietuvai laisvę suteikė ne svetimos gėdiškus priekaištus Lietuvos kariuome
valstybės ar tautos, bet Lietuvos kar|uo-< nei.
menė. O ji buvo sudaryta ne iš kokių
nors samdinių, bet iš savanorių lietuvių,
(Daugiau bus)
kurie nebijojo rizikuoti savo gyvybe. Jau
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ILlUIJUv netenka, kad tik jūs vieni di-jcija:
Garbųjį Jubilijatų ir linki Die

nierv bus paskelbta, kas lai- labai patiko ir visi jomis do»]
mėjo pirmų, antrų ir trečių vie nrėjosi. Daug buvo svečių iš J
rbtumėt. Jūs turit į tų kilnų | Kadangi Amerikoj pradeda vo palaimos jo darbe, kartu
tas.
New Britain, sykiu ir kun. $
Visas
miestas
domiai
koliteK«'™u.s mūsą gerus kaimy-1
....
darbų įtraukt ir kitus. Ir juo įsivyrauti paprotys, kad jvai- dėkodamas už tai, kų jis gero ngė “Whist party” kolegijos
Inlli
daugiau žmonių į tų darbų J- rios lietuvių 'bendruomenės yra lietuvių išeivijai padaręs naudai. Vakarėlyj dalyvavo: stu. AVaterbury Democrut iei*uris 4“žnoi “tvažiuoja H
_
trauksim, juo lengviau bus di- kaip parapijos, organizacijos, • šviesdamas juos ir auklėdamas kun. J. Jakaitis, M. I. C'., kun. diia propagandos ir skelbimų
«“ “>
Dr. J. Navickas, M. I. C.,.kun. tikietus, kuriuos spausdina dy- k'"lis“s "Skininkas” būtent, ,
čio 26 d. į- riiti, juo greičiau iškelsim ko- laikraščiai, valstybės ir aps- jaunųjų jos kartų,
o kolegijoj l^gijų į reikiamų aukštumų, kritys, ruošia vasarų Lietuvių
Tolįau gekft įvairių £omisl. A. Morkūnas, M. I. C. ir kai1 kai. Hadley Fumiture Co. au- kF B.vhokas iš Bumford, Me.!
kurie kolegijos studentai.
įėjų seimas.į j«° Ūkiau užtikrinsim jos gy- Dienų;
praneSimak
koja $30 Hope Cl.est tai, ku- Ji'<li turi savo K'oboi iki 150:
Publikos
būrys
nemažas.
Va
'
daugiau ne- vavimų. Mokyklos mums reiKadangi tokia Diena teikia j Komisijos pranešimu aukų
ri iaūnės, o $250 Parlor Suite ’^.lvių šeimynų. Sakė, kai
kas turės laiminga numerį. kurie lietuviai ten P«itt>ri^
kąru
atidafė
klebonas
kun.
A.
Į
kia. Neužtenka parapijinių! didelės tautinės vertės lietu-• per seinią surinkta virš ketusidėjo iškil- pradžios mokyklų. Neužtenka • viams ir atneša nemažų para-! rįų Šimtų ($4(jo.00). Stambiau- I. Petraitis. Po savo kalbos, jis Reikia padėkoti kun. Ramo,,- fi“'
I!<' *° turėjome’
mis. Sv. mi- viešųjų mokyklų — jas baigę „įos mūsų įstaigoms; ir
siais aukotojais buvo: kun. [pakvietė kun. Dr. J. Navickų, aitui, kuris taip uoliai ir ne- «arbi“8'» svefi» iS nal‘,m°regijos direk- jfls,Į vaikai dažnai gali virsti Kadang.
me,ų KoI(i A,„botas ($100.00) ir Barbora M. I. C., kuris trumpa kalba nuilstamai darbuojasi kontes'mtent, kun. Dr. Mendelį.
[Jisai džiaugėsi VVaterburyio
. Navickas,jantikatalikais. To jus, tikiu,
įškeItojĮ1 K... ($100.00). Be to, keletą* dėkojo rėmėjams už jųjų para
žmonėmis ir dideliu jų susimų Lietuvių Dienoj ir kų tik
XV0kun. ,neaori . _
.mintis rado didelio pritarimo P° $20.(XT$1(100, $5.00.
Ūkininkų vakaras
klausymu. Kun. Dr. Mendelis.
AVaterburv
šių
, ¥. . . visuomenėj
.
...ir suruoj i i
• •• praneši* įvykusiam seime, ir linkėjo
ntiinimiy,iI Jr štai jus remdami
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, ko. 'plačiojoj
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Padėkos Dienos vakare buSliūbų savo sesutei, kuri
un. a
moi j legijų atliekant trejopų
j rv
stoji.. *Diena
buvo
pilniausias
buvę
apie
70—80. geriausių pasėkų tolimesnėj
snbdinkonu padesit išauklėt Dievui artimų1
...
z,..
, .
vo ūkininkų vakaras. Suvažia- i^kejo už lietuvio V asiliaussuuuiaKuiui.
f pasjsekimas
—
Žodžiu,
palyginus
pernykščiam darbuotėj.
turiningą
kartą .aaug.ns.t vai- *
_ da
,
Tarp žaidimo ir kalbų, Ma- vo daug ūkininkų iš VVater- ko iš Oakville, Conn. Tai graAmerikos
™ būtą ruoJiama
, .x. va dy- rianapolio Kolegijos kvartetas, bury apylinkės: Oakville, Bet- ži porelė. Mendelių ir Vasiliauamer Ros T
1. stybei sgerųv piliečių
r
v ir lietuvių
_ v Lietuvi, Diena
Naujojon apskričio
'snsidedųs iš B. Ivanausko, J. hlehem, Wutertown, VVater- ak4 šeį“108 3™ pavyzdingos,
jo as un.
T>dr*prag *
Mdrianapolio kolegijoj kiek- k°n išrinkta: kun. V. PuidoKuprevičiaus, S. Vaičaičio ir ville, Marion, Derbv, Nauga- katalikiškos ir lietuviškos. Li
1 r,
i
t> a
• vienais metais ir nuoširdžiai kas, AVorcester, Mass. — pir
as augalas,
a virtin amas referato mi- kyiečia perBai dalyvavusius mininku. I vicepirmininku — A. Kačeviciaus, visus palink tuok, Union City, * Prospect, nkime ;’aunai P°relei sekti
į saulę, taip nti8> J?n’
Vasys P* ™ imtis aktyvaus dalyvumo ir P- Zaleckenė, Boston,. Mass. smino keliomis dainomis. Dai- Litcbfield, Oxford, Roxbury; ^‘vll pėdomis ir niekuomet ne
savo akis į narian^gjne,Jaaia nusistatyt
pasižada> kad vig. n vicepirmininku — pu Paru- navo: “Leiskit j tėvynę”, “Į vienu žodžiu iš visur, kur tik u^in*rsti, kad jie yra katalikai
gijų, kuri y- ®s me ain ^rų' vo ų.
apylinkės Rėmėjų Skyriai sa- ^8> AVorcester, Mass. Raštini- i kalnelį-ėjau”, “Į tėvynę grį- lietuviai ūkininkai gyvena. 11 krūviai.
os saulė. Tų nwp* yra 1 3’^ vadinas, jei vq dftrbu igidgg ie tog
nke _. p, Dilionienė, AVorces Ižti norėčiau”, “Gimtinė ša- Jiems buvo suruošta palinks- Šliūbas buvo Šv. Juozapo
- jūsų pa. kiekvienas nusistatytų per vie
pagigekimo
ter, Mąss. Iždininku - kun. į.lis”, “Išėjo tėvelis į miškų“, 'minimas, kumštynės; visiems j
(Tęsinys 4 pusi.)
j
“
Kad
bernelis
būčiau
”
,
“
An
t. Išlaikyda-, uermė me us po $ 0.00, susiSpaudos Savaitės Rezo- Dr- J- Navickas, M. I. C. ir iž
dvi savo pa*,darytlĮ 30’00000 kapitalas, to’
do gIobojai - p. Siaurienė i, 1 ksti rytų kėliau”. Pianu pri
tautai.
|kiu budu didele parama koleKadan . Siandie didžiausia P- Vosvlienė abi Boston, Mass tarė J. Banys, M. I. C. J. Ku
previčius ir S. Vaičaitis, bfl- pertrauka .
pasaulio pajėga yra spauda;
Reikia džiaugtis, jog.ftiust 1 daųiį geri muzikai paskambino
I „ ..'
Kadangi Amerikos lietuvių išeivijoj vis dėl to, yra susi
ant “banjo”: “Polkų”, “či►risirenka pi- Į
zoiucijų onusija pa ei- ^y^ |>egaj0 daug prįklau- pratusių lietuvių. Rėmėjų eilei
gijos konfe-l
° 1U< ljaS’ unas 8eimas so lietuviško katalikiško laik- kaskart didėjąs Kasmet didėji ’ gonų daina”, “Akrobatų šo1 kis”, “Gėlių daina”.
t žmonių, neipr‘,Iua'
..
raščio, lankančio kiekvienos skaičius tėvų, kurie rimtai su
Pažaidę ir pasilinksminę vi
paūglių, kul
. °®
.
r• Šeimos namus, ir
sirūpina savo vaikais. Tikėki
si išsiskirstė pilni gražių Įspū Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
it įdomu, bet
®ngl uvusių
ie uvnJ Kadangi kolegijos rėmėjų mės, jog tas skaičius daT pa
džių.
ugino mūsų .
18 £ar
0 ®' aukščiausia pareiga yra prisi- didės, tikėkimės, jog, anot vv
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
Matosi, kad ši kuopą po sei■ kurie susiie e lų.p^181 ejo prie dėti prie katalikiškos spaudos no atstovo išsireiškimo, “ki
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
imu ir išlai- tos Dienos pasisekimo, platinimo _
fais metais konferencijų sal ' mo, nieko nelaukdama, grie*; besi darbo. Gražus pavyzdis tinkama dovana pasiųsti į Lietuvę saviškiams.
susivažiavo, .
semias įeis ia g! įau>pOdėl seĮmas nutaria, kad bus perpildyta”. Jei jo lod
kitiems skyriams.
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
blausius vie- 8W8 P^*e 08
zuis. —
kiekvienas rėmėjų skyrius su- žiai pildysis, greitu laiki
A. J. Miciūnas (L. K.)
ikslo įstaigos aJ Vlf9 Pirma er .
aąios ruogt “Spaudos Savaitę”, ku mums nebereiks dejuoti, ka,
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
ipi ne tik nu-|
A ..
rios metu bus pardavinėjamos žūstame, kad musų vaikai nu
čiami dovanai tik nuolatiniams “Draugo” skai
turėjo savo ,knygos ir
. užrašomi
v „ . laikraščiai,
.
. tausta.
._ .
iet. ir ^i„„
realus paraP’JV, kurios
.
.parengtuosius stalus;
. , . , . .
„
tytojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1934
’ v. 7 i y
, •
v, .
"am darbui skvnai suruos •
-----------m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalenomą malda. '
.01 ras< ia,ns> urie u
paskaitas -- prakalbas, paM. K. R. seimas pilnai pa
oan pakvies-/ ® Vie 08 8ay°..* .* ySe .
kviesdami iš apylinkės žyme- eisekęs. Gerbiamieji gerada
dorio kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie
navičius, Bo-;. *.en^a 1,garhin 1 lrPara8,n 1 snjus kalbėtojus; išrinks tam riai rėmėjai savo liuosu nor
tuvoje.
J. Jakaitis, 3°je
yvauti, ,.
tikras komisijas ir nuskirs a- suvažiavo, kas, rasit, nevienar
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
Valantiejus, ... c,oran,s ,r*3y
r • e tatinkamus žmones, kurie pe- sunkiai atsiėjo, idant galėt
„ kun. K. Va-lide-|an^ ypu* gyvavusiems
per
p^,avinėda. aptatti kolegijos reikalus. Šių
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
Mass. Renka-'P8™11. os.e’.
.
imi knygas ir rinkdami laikrft; kilniu tikslu vedami, atvažie
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai
išrinkta: kun. (V1
^a ,T^S'ščianis prenumeratas.
vę jie dėjo daug pastaugi
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų
ster, Mass. — spor mn ams, une tei ė lei
Mokslo Stipendijos Rezo- kad galėtų galingoj katalikj
ilipauskas -’nai hkros Sporto Sventgs ab liucija:
bes ir lietuvybės švyturį da
Metų užbaigtų senas sęskaitas su savo kostume-

THOMP-

sias

• -\r

į

Draugo” Kalendoriai
Gatavi
. i

Urmonienė ciūnas — II

..
Kadangi atsiranda neturtin- plačiau išplėsti. Jiems tai pi
a)
orces er įo muzi os ye
gabių jaunuolių, tei- aai pasisekė. Visa darbuol
”UlJ.r/pa<;?° V^JUI pkiančių didelės vilties atei- naujai “išremontuota” ir p<

mai: Žodžiu raaiclU1’ kurie .veltui prisidėjo gjai jr

darylį ki,nfig pa8iryiimak

riais. Kaip žinoma “Draugas” metams kainuoja
#6.00; pusei metų #3.50; trims mėnesiams #2.00;
1 mėnesiui ,75c. Pavienis numeris 3c.

GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

RAS
Į LIETUVĄ

Specialiai traukiniai stovinti šalimais
garlaivio Bremerhavene užtikrina
labai patogių kelionę į Lietuvę
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, nrba

John II. Fahey iš Boston,
Mass., pirmininkas Federal
Home Loan bank bordo.

130 W. Ranflolph St., Chicago

s

Antradienis, gruodžio 5, 1933

nH irnx s
legijos Padėkos dienai buvo
parvažiavę trys studentai: A.
*- ‘^Ignotas, Urbonas ir Vilčiausgeriausius bej ištikimiausius kas. Visi atrodė sveiki, kaip1
ridikai. Mariamųiolis,
prietelius. Tat, jaunimėli, ra-,
.
. sakė,
. ,
....
•
,
__
•
jiems
labai
patinka.
Liuoslai-1
sykis; įsitikinsi, kad neapsi-J
1
1
kiu
turi
įvairių
pramogų.
gavai.

testo paradas ir susirinkimas minėjime, pamaldose ‘‘in eor' gerai pasisekė. Jie protestavo pore”. Komitetas, sako, vi■ prieš nežmoniškų rusų ir len-įsiems bus gera proga, pasimelŽINELĖS
1 kų elginiųsi Ukrainoje. Susi- dus bažnyčioje, vakare gražiui
“Labai yra malonu matyti rinkime kalbėtojais buvo uni- baigti senus metus ir pradėti
Vyturys
tokių skaitlingų minių žmonių, versiteto profesorius, ukrainie naujus.
GARY, INDIANA
(Tęsinys iš 3 jtusl.j
Į Tas rodo, kad roehesterieeiai čių laikraščio redaktorius ir
[užjaučia moterims, bet niote- kiti. Išnešta protesto rezoliu
(Tęsinys iš 2 pusi.,)
žnyėioje. Iškilmingas Mišias j Vyčiai gražiai darbuojasi ir
\Vaterbury lankėsi Mendelių vių draugijos bei urgauizaci- 'ri",s >r“
cijos.
ltoeliesterio spauda ladagiau
........................
laikė kun. Dr. Mendelis. Asi- parapijos naudai bažme. Jie
šeimyna iš Baltimore. Tai pa jų kuopos' buvo surengusios
užuojauta; joms yrarei- tai gražiai Msihepe apie 1, (
btavo kun. Valantiejus, ®au- turi savo kampelį ir gerų bizvyzdinga lietuviška, kataliki
kalinga Moterų Sujungus kuo- parengimų iuriame dalyvavo
[Miskas ir Ražaitis.
»į daro. Tai didelė jmrapijai
bendrų,
balių
parapijos
svetaiir lietuviai. Buvo bandoma pa j *
_
I parama. Klebonas yra jiems ška šeimyna ir reta. Vienas nėjo. Vakarėlio pelnus ėjo pa pa šiame mieste’
Thanksgiving Day
sūnus-kunigas, kitas vlubar
Tokiais žodžiais atsiliepė 1’. kenkti tanv jų darbui, nes Gruodžio lt d. ligi 17 d.,
lapijos
.mokyklos
reikalams.
1
[vienos savaitės rekolekcijos
ir bus įšvęsater uryj
Į yvaterbury’o Vyčiai-ės anų i■ mokinasi Romoj
.
Žmonių buvo pilna salė. Vis-, Mocejūnienė skaitlingų žino- komunistai kėlė visokius {iro- •į Philadelphia, Pa., šv. Jurgic
Tai buvo istorinė diena lie- sekmadienį
metų, tretias
minių dalyvavusių Šv. Ma testus, kum )ia šmeižiama jų
.. .
sekmadienį bovlino
bovlino su
su HartBart-1
yra #Co- įkas kuogeriausiai pavyko. Pe-i nių•r.
i
••
i
tė^Miė
Maskva
bet
tas
nieko
'pa
ra
P
x
JcJe- Pamokėtos sako rL
rijos Panos draugijos vaka-j
huku
įtflvių parapijoje, nes susituo- fordo Vyčiais-ėmis. Viskas bu- L—.
.
- ; .
iln liko Kerokai
fkė net šešios poros. Kun. Va- vo
S
rienėje Kristaus Karaliaus nePaKelbėjo. Ukrainiečių - pa- ’ € aus as’
vo gerai,
gerai, tiktai liūdna žiniją ^ruktonum, ketvirtas!
mokinasi
St.
Thonias
’
College,
U z šios kolonijos lietuvių šventėje. Labui gražus išsirei- lytotų darbas bu^o atliktas sė-į Gruodžio 1Z d. ligi 23 d.,
;lantiejus sakė, kad tai pirmas I sulaikė visus nuo linksmų
Scranton,
Pa.;
žada
hūti.dakvieningumų, nuoširdžiausia pa skintas ir pageidaujama, kad [kmingai.
.Misijos Rarrison, N. J. Pa
sykis jo/gyvenime šioje para- valandų, būtent, kad mirė se-*|
I°^la su
r^10' dūkti .prĮklauso vietiniam klebūtu tuojau vvkdinanias. |
. ——---į mokslus sako T. A. Petrulissujoję.
' nas bei ištikimas Vyti s Vik tani’
mas
’
fottbolo
rateliu
ir
jau
' bbnjiį gerb. kun. J. S.JMarčiui, | t----------| gv_ Jurgio Kareivio draugi-!^as> M. I. C.
7 vai. susituokė Johnson su toras Labeskis (Hartford’e). (
Dvi dukterys ro- kuris uoliai darbuojasi lietu-. Lapkričio 4 d. mūsų jauni- ja rengiasi labai iškilmingai'_______________________
Strileekiūte; šliūbų davė kun. Kas pažinojo a. a. Viktorų,'
džiaugėsi
ta
pažintimi.
Visuo;
s
'
au
8'^
s
*r vedusios; gy- vių gerovei, lat visi vietos! ,no Vyčių kp. buvo surengtas minėti savo 25 metų sidabrinį ’
Uauronskas.
CIT!
8 vai. — Šaknaitis su Ber- met buvo malonus, geras pa • vena Oakville, Conn., o viena lietuviai ir parodo jam gerų labai gražus metinis kaukių jubiliejų gruodžio 31 d. Kvie
BOBUTĖ
širdį parapijos reikaluose.
baius, kuriame dalyvavo daug čiamos ir visos katalikiškos!
natavičiūte; šliūbų davė kun. rupijos darbuotojas, ypatingai būna pas tėvus prie biznio.
ATEINA
[Ražaitis.
.
Į pavyzdingas Vytis. Visas Co- Į ,
i, rz
, I Kaipo minėto vakaro vedė- svečių, pasipuošusių įvairiais draugijos dalyvauti tame paRed Zanavicins, ku-, .
.
.....
, ..
| 9 vai. — Šakočius su Klimą-! nnect. jaunimas jį pažino. Rei-1 . Jonas
XT
lr
,
.. , .
jas, tariu aeiu visiems darbi kostiumais. Įvairiausia* grupė ——-»----- — ■ « ........ . ■
, ,
. ......
šauskiūte; šliūbų davė kleb. škiame jo tėveliams bei arti-I us New llaven e susituokė sul ninkams
ir darbininkėms; nuo buvo Lietuviškos \fc?stuvės lr'NUGA-TONE SUSTIPRINA!
New llaven’o lietuvaite yra
todėl tai grupei suteikta pir- į
ORGANUS
i
kun. Valantiejus.
niieins širdingiausios užuojau-1
širdžiai dėkoju visoms draujudcmųjų paveikslų operatoJeigu Jūsų orgauai silpni ir jūs
i mutinė dovana. Buvo ir dau jaučiatės
10 vai. — V. Klisevičius su į tos, taip pat ir vietinei llart- rilis Šv. Juozapo salėje. Kit»«, «ijo”re bei
VAItTOK. WHiBO»A TABLETI 8
senu,
priimkite NUGAk“<>Aptiekose. Knygutė su paveiks
giau
dovanų.
Už
gražiausiai
,
į
ONE
7
?
4
,
p
^«^
6,lrt
?«i
vul
’
t
3i
1
ku
'
Dovydaičiūte; šliūbų davė ku-į fordo Vyčių kuopai, neteku1
n
| ris padarė stebuklus dėl milijono
lais 24 puslapių “History o f Ithelietuvis operatorius J. Mažei- ponis, Kurios dalyvavo šiame ~pašoktų lietuviškų
suktini (po'
PX»8S! paskutinius
umatism” dykai. Kreipkis J:
nigas Kripas.
šiai gero nario.
i
j- y
z.- z.
»•
z
a
f •
m.:..
c
NUOA-TONE priduoda nau
ffELDONA CORP.
ka
dirba
svetimtaučių
teatre.
. v.baliuje.
Taip i»at+ t.,..;,,
tanu AAVtn
dekm-l 1 Jkę) jc ovanų laimėjo
Juozas Jos sveikatos
ir sustiprina susilpnė
10:30 vai. — Hickox, Jr., su ; Lošime VVaterbury Vvtv>s su
jusius organus.
•
Dcsk
Atlantic City, N. J.
Taigi lietuviai dabar užima ’ gumo žodžius visiems ir vi- Baranauskas, kuris taip pat NUGA-TO^E yra vaistas, kurį kieStribaite; šliūbų davė kun. pliekė hartfordietes, bet užtai,
visokias profesijas bei amatus.' sonis> ypa<*. jaunimui,
už
..
iž skait- buvo imsižynu-jys prašiais luc
Foster
\Vatcrbury’o vaikinai Vyčiai
jLu-tuvu;
rus,
visuose
univ,-ra(
„
i|aIlky
,
niJ
ir
ujį
vi8k,(> tais; ręiškįai atlttiM sav0 čo-n,
11 vai. —- Vasiliauskas su i turėjo pasiduoti liartlordiečia, ,
kas kuo prisidėjo prie bendro "’pijonaių, kaipo geriausias pftvail*u0 ni,oa.TONe.
Mendelįūte; šliūbų davė kun. ,nis.
LYDIA E. PINKHAM’S
sporte,
visokiuose
darbuose.'
**
-šokėjas.
--•
—
polkos
Baranauskas
dr. Mendelis.
TABLETS FOR WOMEN
Tiktai neturime dar lietuvių vakarėlio.
yra geras katalikas ir geras 10PIECE COSMETIC
Linkime visoms porelėms il Vasario 22 d. kun. Dr. Bru
They telieve and prevtnt
milijonierių. Kas bus pirmutiAdv. N. Valasina veikėjas. Jis žinomas net ir
SĖT $1.97
giausių metų ir geriausios klo žo ratelis iš Nasliua loš Hart * iB
periodic pain and associated
'
*
Thl. Is n Famcus Vlvanl Sct «n,l In1 ms ?
AVilkes Barre, Pa., kur ilgus dilde,
disorders. No nareoties. Not
face i>owd^r. |1.00; Rouge, 76c.
ties jų šeimyniniame gyveni ford’e, ant rytojaus \VaterbūTlssuo C-eani JI.00, Dcpllatory $1.00,
just a pain killcr būt a modern
metus
gyveno.
Linksmas
žmo

Failai Aatrlngent 11.75. Bath Salt 1.00.
me.
ry.
medicine which acts upon thc
Tollct VVater JI.25. Perfume J2.76. Mrllgus.
Vantlne 75c. Skin tVhltener 76r. Totai
GAUSE of your trouble. PerBe to, du vaterburiečiai suValu* tlj.00. Spoclal prlce, U 57 tor all
sistent ūse brings permanent
ten pleces to Introduca thls llaa.
situokė kitur: ‘Red’ ZanaviPer Padėkos dienų, VVater- j
rtlief. Sold by all druggists.
Vardas
....................
.
Ukrainiečių surengtas pro▲draaaa.................................
cius su New llaven’o lietuvai buFyj lankėsi garbingasis s\ze- i Knyga turi 200 puslapių
Siunčiama per paltą COb
ti New Haven’e. O Olišauskai-|čihs J. E. vyskupas 'Petras rašto, 8 didelius ant gražios
te
Pinigai grąžinami, jei
nepatenklntaa
tė iš AVaterbury su lietuviu Būčys. Matėsi su vietiniais popieros fiyč. Marijos ir Jė
Baa Vau 580-5th Aveflue, New York
vaikinu iš Union City.
kunigais bei kun. Jakaičiu.
saus paveikslus.
■
Vt
----------DRAUGAS
PUB.
CO.,
Pasakė kelis p&mokslus
Iš Marianapolio lietuvių ko2334 So. Oakley Avė.
Kun. Dr. Mendelis viešėda
VIM
Mada No, 800
a/id
mas tVaterburyj per kelias
dienas mūs bažnyčioje vedė
VĮGOHz^
MISCHA FASHIONS
novenų prie Sv. Punelės Mari
eajor tik.
Be
on your to«.
Nesirūpink niežėji
jos. Pasakė kelis gražius pa
Ftei wide-»wake
mu,
pleiskanomis.
yra teisingai'sukirptos pagal di
mokslus. Būtų gera, kad va
Išbėrimais, spuogais
rsB
duma ir yra padarytos iš stiprios
kitais odos negerumais.
Tik
terburiečiai galėtų -dažniau pa
Radvay’fl
popieros. Lengvai suskaitomas
gauk
gydant)
antiseptiką
Žemo
—
(TTla^Vegeti les Caaatlve)
siklausyti jo pamokslų.
Aplankykite drau
kirpiųio parodymas ir praktiš
saugus.
Aptiekose.
16c.,
41c.,
to rlMW the inlMflnjt trtrt oi
(jus Ir gimine*
kas žingsnis-po-žingsnio siuvimo
41.40.
RBpuritšoo ctMod by coagipotion.
tėviškėje...
pra
Your poiion-free blood will girt
rodyklis,
yra
.syką
duodamas.
Atsilankęs kun. Dr. Bružas
lenkite
Kalėdas
yoo new "Ptf.”
Šių madų galimų gauti didumais
MiM - Rolublo
At Yaar Draigut
iš Nashua, tN. H., tarėsi su
tose vleto-e ka
h C A S r. irsi I.ŪŪI7A7 IONS
16-l$-2d metų merginoms, ir 36rias
Jūs
taip
ge

kun. Kripu bei J. Lesunaičiu
38-40-42 krūtinės mierų. 16-tam
rai žinote ir myapie bftsketbal, lošimų L. V. su
dydžiui reikia 4 jardus 39 colius
Ątlito.
dydžiui peikia 4 jardus 39 colių
Nashna ftv. Kazimiero parap.
lių materijolo.
rateliu. Nutarta turėti du lo
šimu. Pirmasis bus Nasliua.
—••K
Society’s favorite
sausio 21 d. Lošimas bus pa
DRAUGAS EAHH1ON DEI’T.,
rapijos naudai.
2334 So. Oakley Avė.,
Tik atvyniokite kctvirlai(Pasaulio didžiausias garlaivis)
Jtitcago. Illinois
niškų. baltą
kaip sniegą
vedama
ekskursija
Asmeniškai
Jėl kiekvlen-j pavyzdžio aiųski'to
■"fhlludelphla” liranil Cretn.
Kitas lošimus bus \VaterbuCheese — duokite j) kaipo
__
‘ 25c
PER CHERBOURGĄ
užkandį su marinulla'loinj-i,
rvj vasario 23 <1. Abudu rate- Ruimingi kambariai, geran valgiu.' Vėlesni Išplauki
Pattcrn No....................................................
kėkslukais ir kava! "Phila
mai: OI.Y.MI’IC —tiRl'OO. 22. MAdEOTIt — SAVS8.
delphia'*, darytas iŠ saldžio*
, liai yra labai geri, stiprūs ir Tolinicanių žinių apie Aj išplaukimą suteiks jūsų
Krletlnės, grynas. Ir delika*Slzo
.............................................................
niu-skoniu. baliai sotlnanttgT
išsilavinę. Lauksime tų dienų vietinis agentas.
yra labai naudi’ngas vaiku
Namo
..............................
čiams. Valgykite jį tankiui!
ir pamatysime, kas laimės; ar
AddrcMH .................................
Freah . . . in this 3 oa silvermes: pietiečiai (Southeners),
loil pačiute b/ntr
<«
International Merrantlle Marino Conipany
ar žiėmiečiai (Northeners).
210 NO MK HIGAN AVF... CHK'.MiO. II.L.

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS

WATERBURY, CONH.

LIETUVIAI
AMERIKOJE

ROCHESTER, N. Y.

TĖVy MARIJONU
MISIJOS

M,

New 50/ Size

SVEIKA MARIJA!

GARS1NKINTES
“DRAUGE”

£

KALĖDOS
TĖVIŠKĖJE

mis

žemo

Majestic Gruoilzio 9 d.

UNITE STAR LINE
11(10 I.OCI ST ST., ST. 1.OVIS, MO.

Mėnesinis Lietuvos Vyčių
susirinkimas

Vyčių 7 kuopa laikė mėne-j
• sinį susirinkimų.
Dalyvavo;
daug narių bei svečių ir ku- [
nigų. Nutarta bovlyti su stu- '
dentais ir* suruošti New Year s Į
Party. Basketball ratelis gavu ,
• raajas uniformas. Tam tikslui į
bus rengiama ‘Card Party’ ir j
kun. Kripas apsiėmė pereiti !
jH*r biznierius anl:ų lėšoms pa
dengti. Be lo nutaTtn suruoš- 1
ti ‘Jnitialion Party’, nes įsi
rašė keli nauji nariai. Ištik
iu jUi jaunimui geriausiai ra
šytis’ į Vyčių kuopų. Ten visas . katalikiškiausias bei lie-!L
tuviškiausias jaunimas. Jie [
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Antradienis, gruodMo 5, 1933

tj o tt m s
geros muzikos vakaras pralei
stas linksmai. Svečiai Feliksui
linkėjo ilginusių metų. K. L.

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
VIEŠA PADĖKA

Nuo šios vakarienės parapi
jai liks gražaus jielno. Labai
Reiškiu širdingiausius padė prašau visų,' kurie dar neatnekos žodžius visiems ir visoms, šėte savo rajRjrto už tikietus,
kurie kuomi nors prisidėjo J tuojau priduoti paitipijos ofiprie surengimo metinės para-j sau.
pijos vakarienės, lapkričio 26
Teatmoka jums visiems Died. "Ypač dėkoju visiems, kurie Vas gausiausiomis malonėmis
aukojote valgomųjų daiktų ir ug visus jūsų darbus, aukas ir
gėrimo. Labai ačiū visoms vai-i pasišventimų darbuotės parap.
gių rinkikėms, šeimininkėms,1 labui. Kun. H. J. Vaičūnas,

Dievo Motinos Sopulingos ir
Klebonas
I. C. dr-joms, parapijos komi
tetui ir visiems biznieriams ir
PAGERBTUVĖS
profesijonalams, kurie ir au
kojo ir atsilankė į parap. va
Lapkričio 23 d. pp. Pavilokarienę.
niams suruošta surpraizas. Jį
Labai dėkoju bulvariškiams,1 surengė Zakarauskienė, StaKaulienei, Krasauskienei ir' naitienė ir Maksvytienė K otri
Olišauskienei, nes už 50 dole- nos Povilonienės vardo dienai
rių vištų atvežė, eash nuo bul-i paminėti, nes tų dienų pripuovariškių.
i lė šv. Kotrinos. Paruošta skaDėkoju visiems, kurie da-'ni vakarienė. Vakaro vedėjam
lyvavote programoj ir visiems buvo p. Zakarauskus, kuris pa
kalbėtojams kun. Kloriui už sakė gražių kalbų. Be to daug
vakaro vedimų ir kun. Juške- gražių linkėjimų sudėjo p. Lu
vičiui už šeimininkavimų.
kauskienė, Stušaitienė.

G R A B O R I A h

LACHAVICH
IR SONOS
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano
darbu busite užganėdinti
TeL OAltal 26IK arba 2516

8314 W.-23rd PL, Chicago

Telefonas YARils lįsti

STANLEY P. MAŽEIKA

1
Graborius ir Balsamuotojas
Torio automobilius visokiem*
reikalams. Kaina prieiiųtmg
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.
į

1439 a 49th Court, Cicero, Dt
TEL. CICERO 1817

Pkonc BOUlcvard 4138

A. MASALSKIS
GRABORIUS

J. F. RADŽIUS

Ine.
I.IETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aukočiau
Moderniftka koplyčia dykai.

.t

AIA
ONA MARKUNIENĖ
|m>

Kornų lukštenimo metinėse
lenktynėse, Nebraska vai., šie
met čempijonatų. laimėjo šis
farmelys S. Henriksen, nebra-1
skietis. Lenktynėse dalyvavo
devynių valstybių kornų juos
tos lukštentojai.

Alit galo kalbėjo pati Kat
riutė; reiškė dėkingumų savo
draugėms ir draugams už at
silankymų ir linkėjimus. Po;
vakarienės pašokta ir pasili
nksminta prie šaunios muzi- i
kos.
*
K. L.

Lapkričio 18 d. suruošta pili
ki vakarienė Bordinų namuo-1
se tiksiu pagerbti Feliksų Bo
rdinų, nes pripuolė jo varda
dienis ir gimtadięnis. Pp. Verigienė ir Drugeikienė sukvie
tė visus 'Bordinų draugus ir
drauges.
Po skanios vakarienės prie

<88 W. 18Ui St.
Tel. CANal SI74
Cfilcago. ių,

PADĖKONĖ

ANTANAS PETKUS

Mūsų batatnsvl ertas'

visuomet sąžiningas Ii*

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

nebrangus, nsa neturi
ma UUaldų užlaikymui
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne .

I.J.ZOLP
ORABORIUB IR LAIDOTUVIŲ
VBDRJA8

1646 WEST 46th STREET

SIMON M. SKUDAS
GRABO RIU8 IR BALSAM UOTO JAS
Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. MORroe 1177
Tel. LAFayette *67*

Tol. BOtTbvard 6*0*—841*
Tėl. CICERO *84

J. Liulevičlus
Graborius
Ir

Baliam uotoJas

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
Kalimas nž 2(6.88
KOPLtOlA DYKAI

1344 R. 50th Ava.. Cinam. Tll.

Paįarnauja Chi
cago je Ir aplells
kėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai
4081 Archer Ava.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia

A|A
BUGAMILA
VERTELKIENĖ
(po tėvais Ad-oinaitė)

Mirė lapkričio 28, 1933, o po
gfdu.i'ngų paniuldų šv. Jurgio
parap. bažnyčioje tapo palaido
tu šv Kazimiuro kapinėse gruo
džio 1 d.
siuoini reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kunigams šv. Ju
rgio parapijos
už gedulingas
pamaldas, pralotut M. L. Krušui už pamokslų
bažnyči'oje,
kun. J. Saullnakui už pamoks
lų ant kapų. Toliau dėkojame
visit ».ig giminėms, kaimynams
ir draugams už lankymų pašar
votas velionės namuose, parei
kštus mums užuojautos žodžius;
už šv. Mišias; gėles ir grabnešiams. Dar dėkojame visiems
dalyvavusiems gedulingose pa
maldose bažnyčioje ir lydėjusiems J kapines.
Pagalios reiškiame
širdingų
padėkų graboriui A. Masalskiui
už samanų, ir rūpestingų pata
rnavimų ir tvarkių laidotuvi'ų
su Amgiinų.
O tau, mūsų mylima mote
rėlę ir motinėlę, po Ilgų kan
čių šiame pasaulyje lai sutel
kia Gailestingas Dievas amžinų
atilsi.
N n Irti dusVerteliu, šeimyna.

PAD±K0NA

GRABORIŲ ĮSTAIGA

+

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų 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 ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatini* lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avcnue

(ė va K Oho Arrniuk&naltė

Persiskyrė sp ftluo pasauliu
gruodžio 3 d.. 1:10 vai. ryto,
1833 lu., sujaukus pusės ainž.,
gimus Kruoniu miest., Trakų
upskr.
l’altko dideliame
nuliūdime
4 sūųus: Bernardų, Petrų, Franciftkų ir Vincentų; pusseserę
Domicėlę Vilkienę, ftvogerj Juo
zapų Žitkų, tetų L’rSulę Pulilunę, dėdę Kazimierų Hupižių, vy
ro brolį Juozapų Markūnų i'r
gimines; o Lietuvoj motinų Ma
rijonų ftermukšnienę Ir gimines.
Kūnas
pašarvotas
randasi
7 246 8. Fuirfleld Avė., Chicago. laidotuvės įvyks ketvirta
dieni, gruodžio 7 d.. 8 vai. ry
to Iš namų J l’an. švenčiausios
Gi Ulinio parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už vcionės ^ielų, o iš ten
bus nulydėta į Šv. Kazlnue.ro
kapines.
Visi a. a. Onos Markūnienės
gimi'nės, draugai ir pužjstainl esat nuoširdžiai kvlečiilni daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai
paskutinj patarnavimų ir atsi

sveikinimų.

Nuliūdę liekame: Sūnai, Svogeris ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra
borius 8. M. Skudas. Telefonas
Monroe 3377. .

A.

fA

KAZIMIERA
LENARTIENĖ
po tėvais Daekevičiutė
Mirė Gruodžio 2, 1933, 1:30
vai. po pietų, sulaukus žilos
senatvės.
KĮIo iš ltascinių apekr., Gir
kalnių parap.. Milvvia kaimu.
Amerikoje Išgyveno. 19 metų.
Palifcd dideliame
nuliūdimų
sūnų Boleslovą, tris dukteris:
lteginų Akramuvičlenę,
Elenų.
Marcinkienę ir Morta Sandamavičienę, marčių iJronislavą,
žentus
Justiną Akramavičią,
Mykolų Marcinkų ir Juozapų
MundaniavlėięJ anūkus ir anū
kes, broli Juozapų i Jackevičių
ir brolienę Teofiliją ir gimines,
o Lietuvoje 1 seseris ir gimines.
Kūnus pafervotas 2822 W.
Marųuette Itobd, Tel. Rcpubllc
4966.
Laidotuvės įvyks trečiadienį,
gruodžio 6. ll33 iš namų 8 vai.
bus atlydėta į Guntino švenč.
Panelės parap.- bažnyčių, ku
rioje )vyks gedulingos pamaldos
už velionės sielą. l’o pamaldų
tins' nulydėta į šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines draugus-ges ir pažystainus-nia.g dalyvauti ši'ose laido
tuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, Dukteris
Marti, tentai,4"Anūko i. Anūkės,
Brolis. Bertienė Ir Giminės.
Lnldotuvėko patarnauja grali.
A. Petkus. Tel. Cicero 2109.

Katalikų Tikybų I to
linas ..................................... 83c
Jėzus Kristus II to
mas $2.00 (su kietais apz
taisais $2.50)
1. Šventoji Dvasiu III to
mas ................................. $1.25
Kristaus Patarimų Ke
liais
$1.00
Sielos Takai Tobulybėn 1.00
Trumpa Apologetika
.63c

LIETUVIAI- DAKTARAI:

Mirė l.ipkr. 24 d., 1932 m.,
o po gedulingų piimnldų šv.
Jurgio l.ažnyčtoj palaidotas lapkr. 28 d., šv. Kazimiero kupi

nės-.

šrtionil reiškiame glios padė
kot. žodžius J. M. pralotu! M.
'L. Krušui. kun. šaulinskul, kitu.
Katauskiii už aprūpinimų vellonies Ilgoje Ir atlatkymų ge
dulingų pamaldų, o gerh. kun.
Martinkul už nulydėjhnų J ka
pines. Ačiū sesen'ms Kazimlerlei.tns o ypač seselei Ilrigytai, už rūpestingų globų ligoni*
nėję. Ačiū Antanui Giliui ir Jo
molvrei Mfanislnvai už dauge
riopus patarnavYmus. AČIŪ vi
siems
lankiusiems
pašarvotų
velionį ir dalyvavimų laidotu
vėse.
Ačiū graboriui Mažeikai už
prielellngų Ir rūpestingų |>atarnavitnų.
O tuu mūsų mylimas Antanai'
per Viešpaties malonę lai kvie
čia amžinoji (vieša.
Velionlc* sesuo Marijona Ambotlenė Ir Jo* sūnui. Am

DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Ofiso: Tel. CAI.iimet 4038
Rea.1 Tel. HEMlock 6286

DR.• P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DENTI8TA8 ‘
1448 80. 48tk CT., CICERO, IU.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—8 vai.
*147 SO. UALSTED ST., CH1CAO4
Paned., Borsd. Ir 8ubaL 3—8 vai

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3147 So. H&lsted St
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. ve'.:.
Rcaidttncljo* Ofisas: 2658 W. 6>(k SL

Valandos: 18—12 ryto
Dienom# Tel. LAFayvlte 6783
Bsredomla Ir Nsdėlloml* pagal sutartį Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVŪIŠ

Tel. LAFayette 7050

Office: 2643 W. 47th Street.

DR. F. C. WINSKUNAS

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Orrise Tel. RE Public 7080
Re*. Tel. OROvchUl 0017

4140 Archer Avenue

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.

Vai.: S—4 tr 7—8 vai. vakar*

0017 S. WASHTENAW AVĖ.

Res. 2136 W. 24th St.

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel. CANal 040*

i—

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. aeioli Kedziei
Valandos:, nuo 2 ik. 8 vai. vakaro
Seredomis ir nedaliomis pagal

GYDYTOJAS ir CHIRUGA8
2123 W. MAIlŲl ETTE ROAD
Vai. 2-4 ir 7-9 vaa. Ket\. 9-12 ryto
Nedčlloj susitarus

Res. and Offfce
2368 So. LcavUt St.
ČAHAL 0708

Office Phone
PROspcct 1028

Tel. LAFayette 3057

DR. J. J. KOWARSKAS
rHYSICIAN

and

Fhone CANal 6123

8URGEON

DR. S. BiEŽIS

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

GYDYTOJ Ai Jr CH'»’JRQA*

2201 W. Cermak Rrod

sutartį

Phone GROvbhili 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekrnad. susitarus

OR. J. W, KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chimrgas
«K58 SO. U'KSTKKN AVĖ.
Chicago, Iii.

BOl levard 7588
Rcz. HEMIoek 7681

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

DR. M. T. STRIKOL'IS

6631 S. California Avė.

4645 So. Ashland Avė.

Telefonas REPubUo 7608

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

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:20-8:30
Office phone Res. 6107 S. Franclsc®,
! Prospcct 2230
l'hono Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWIGZ
P1IYSICIAN and SURGEON
Į 5058 SO. ASįlLAND AVĖ., Cbicsgo
Uoul-s: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Sunday by AppoiLtment

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel. BOUlcvard 7042

(821 SOUTH ILVLSTED STUIČIM

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutartį

savo rūpesčius. Pašaukite;

Tel. GROvchIU 1585

DR. A. L. YUŠKA
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

Tel. CANal 6123

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
8eredoniis po pietų ir Nedėldienla*

DR. G. I. BLOŽIS

tik

susitarus

*422 W. MARtJlET’rE ROAD

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

8 vakare
Serpdoj pagal sutartį
Nuo

1

4142 ARCHER AVENUE

fki

Tel. VlRglnla 0036

ĮVAIRŪS
Res. Phon*
ENGlewood 6641

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

tvczidcucija 6600 So. Artcsla^ m tet
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
8 lkį 2:30 vakar*

4645 So. Ashland Avė.

GRABORIAI:

J.J.BAGDOHAS

DR. P. Z. ZALATDRIS

Namų tel. FROspcct 1830

DENTISTAS

756 W. 35th Street

TeL CANal 0257
Res. PROsĮKct 669*

pagal nutartį

Ofiso Ulif. BOllevard 7S20

Vai.: Nuo 10. ryto iki 8 vakaro

DR. A. J. BERTASH

REZIDENCIJA

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. C. Z. VEZEL'IS

Tel. Ofiso BOl levard 5813—14
lU z. VIClory 2*43

1—3 ir 7—8 vak.
Seredomis ir Nedėliotnis pagal sutartį

Z Valandos

4712 So. Ashland Avenue

DAKTARAI;

Offlc* Phon*
TRIangle 0044

O«*o TeL VIClory 688*
Roa. TeL DRKzei 8181

DR. A. R. McCRADIE

DR. A. A. ROTU

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rusas Gydytojau ir Chirurgas

7650 So. H&lsted Street

t

ROOlf 210
vai.: 2-4 ir 7-2 vai. vakar*

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted SL

DR. CHARLES SEGAL

Kampa* 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 y. *.
Nedėltomls ir šventadieniai* 10~-11

Perkėlė savo ofisų po numeriu,

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

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

DR. MAURIGE KAHN

Si’ECLJ AUSTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 18—12 n*o 2—4 po
pietų: 7—2:30 vai. vakar*
Nedėliorats 10 Iki 12

Telefoną* MIDway 2880

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų. '
EUDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,
elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.
,
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

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

Tel. YARds 0881
Rej.i Tel. PLAza 3200
VALANDOS;

Dr. JOHN F. RUZIC
OYDYTOJA8

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 ir 7-2 v. f
Nedėldienials nuo 10 iki 12 dienę

PROspect 2011 BEVerly 0081

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Re*.:

Offlc*;

aIa

ANTANAS BAČKIS

LIETUVIAI

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS
‘KNYGAS

IR

CUIHURGA8

2335 West 63rd JStreet
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 8 Pi M.
Ketv. Ir ffekmad. pagal autartį
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, III.

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonu
PasauUni&me kare

*

Skaitykit
dienraštį
remkite t
fesionalu
kurie gar

O WISSIfi,
Specialistas Iš
Rusijos

amo VIHAH MGA8 VYRU IR Mllll IlC PER «* METUS NKUUftlftT
KAIP nSKlNENfcJUHIOH Ir MBOGYDOMOS 408 YRA
Spedallikai gyd* Ilgas pilvo, plautių. Inkstų Ir pūslės, ulnuodijimų krau
jo. odos. Ilgas, žaisdas, rnnmatlimų. galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptinga* Ilgas. Jeigu kiti no- į
galėjo Jus išg-dytl. ateikite čia ir persitikrinkite kų jis Jum* gali path*
ryti. PrėkUkuoja per 4ruig*iį metų ir lėgydč tukst*nčlue lignalų. Patari
ma* dykai
OFISO VA LAN IR TU: Kaadis nuo 18 valando* ryto iki!
valandai ir nuo 8—8 valandai vakaru Nsdė*<omla nuo ll ryto Iki 1 v*f.
4*00 WFMT tau* UT.
kampas Kesder Ava
TeL CRAvrfnrd 8911

fl
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Antradienis, gruodžio 5, 1933

i atvykti ir, jei dar kuris neuž-1
Dolpelis Ministerijoje Tar
lietuviams Laiškai
Jėzaus Širdis Ir Jaunimas.
' simokėjo metinio mokesčio,
CENTRALINIAM CHInauja. Monologas ir laiškai. Vertė K. Zajankauskas ..10c
prašomos šiame susirinkime
---------•
CAGOS PAŠTE
Parašė S. Čiurlionienė.......10c.
Jėzus Kristus. Parašė Vysk.
Taipgi,
jei
kurios
Federacijos
Apskrities
susi•
atsiteisti.
Dra P. Būčys.
Dariaus-Girėno Paminklo Fondo Globėjų Komitetas šiuo-,
$2.00
mi skelbia Dariaus-Girėno paminklo projektui pagaminti kon- dar turi parap. vakarienės pa rinkimas įvyks trečiadienį,
15 Kiškunas A,
mų 2-se dalyse. Parašė kun. 1.
Jėzaus Kryžius Mus Paguo
kurtų.
Į rduotų ar negrąžintų bilietų, gruodžio G d., 8 vai. vakare,
25 Margolis H.
Vaicekauskas. Kaina . ...30c.
da.
....................... 45o
Konkurse gali dalyvauti visi lietuvių kilmės menininkai prašomos juos sugrąžinti. Bus Aušros Vartų parap. mokvk30 Nausėda Antons
Dra
gyv. Jungt. Amer. Valst. Lietuvoje ar kur kitur.
i taipgi rinkimas valdybos, tad los kambary. Bus renkama
36 Silenys U.
ma 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa “DRAUGO” KNYGYNAS
Geistina, kad paminklo projekte būtų atvaizduota Da 1 svarbu visoms rėmėjoms da-p934 metams valdyba, svars. 2334 So. Oakiey Avė.,
37 Sniečkui Pranciškui
tų. Parašė Gėlė. Kaina .. 20c.
riaus-Girėno kelionės tikslo simboliška reikšmė.
lyvauti.
Valdyba 10,1,1 vakarinių valstybių sei- 44 Witureki D.
Chicago, III.
5 veik
Menininkai, norintieji dalyvauti konkurse gali gauti Lie
__________
mėlio
reikalai.
Kuopų,
draugituvos Konsulate Čikagoje lakūnų ir lėktuvo atvaizdus.
smų drama. Sulietuvino A. Ma!
Draugija Saldžiausios Šir-IJŲ, apskričių atstovus ir visus
Paminklo projektai turi būti pristatyti Fondo Globėjų
tutis. Dalyvauja 25 asmenys.Į PAKDAVI5I1T roataurantas su vi
komitetui ne vėliaus 1934 metų kovo mėn. 1 dienos, antrašu dies Viešpaties Jėzaus luikys | darbuotojus kviečiame.
gėrimais. Geroj vietoj. Patartina
Pusi. 95. Kaina...... .
25c. sais
kreiptis tokiam, kuris angliAkai kal
Valdyba
Litbuanian Consulate 100 East Bellevue Plaee, Chicago, llli-! priešmetinį susirinkimų gruo5, ba ir supranta gaminimą valgių.
nois, U. S. A.
,
džio 5 d., Cbicagos Lietuvių
4143 S. HAI.STEB ST.
Šiandie bus nuolatinė ant-į aktų drama. Vertė J. Širvin
Konkurso teisėjus skiria Fondo Globėjų Komitetas susi auditorijoj, 7:30 vai. vakare.
Šilališkių klubas šaukia su
tas. Kaina .................. .‘..40c.
taręs su Čikagos Miesto Valdyba.
Malonėkite visi nariai atsilan- sirinkimų gruodžio 5 d., 7:31) radienio radijo programa, lei
Projektas, gavęs daugumų teisėjų balsų skaitomas lai
aktų
džiama pastangomis Peoples
mėjusiu. Laimėjusiam menininkui skiriama 125 dolerių pre kvti. Bus svarstoma labai sva- I vai. vakare, 0. Bagdonienės Furniture Co. krautuvių iš sto drama. Vertė kun. V. Kulikaus
rbfls reikalai. Bus renkama i svetainėje, 1750 So. Union Amija.
«
..
,
.
ties WGES, 1360 kilocykles, 7 kas. Labai: graži liaudies mer
Pastaba: Šiam tikslui advokatas Kai Cook County pro nauja valdyba 1934 m.
ve.
valandų vakare.
gaitėms drama. Dalyvauja 19
kuroro padėjėjas skiria 1(X) dol. ir advokatas A. Olis 25 do
Valdyba1
jS
Vaizdelis
Kviečiami visi šilališkiai ir Dainuos radijo “Pipirai”,
lerius.
Projektai nelaimėjusiems premijos autoriams negrąžina
pažįstamieji atsilankyti. Rin kuriems vadovauja A. Giedrai lietuvių gyvenimo. Jis vaizGRUODŽIO 10
mi.
kės pasitarti dėl klūbo veiki tis. Kalbės dr. Vėzclis. Bus duoja Pasaulinio Karo pra
Dariaus Girėno Paminklo Statymo
Visi šilališkiai kviečiami gražios muzikos ir naujany- džių Lieuvoje. Parašė Pr. AŠi data meno mėgėjams yra,.mo.
.
. .
_
..
Fondo Globėjų Komitetas
nepaprasta. Visi laukia su ne-pf,'ias^1 * klūbų, ad jį padi
Nepamirškit pasiklausyti. tis. Kaina....................... 15c.
,
. ,
.v
, v .
dinus, sustiprinus,
“DRAUGO”KNYGYNAS
kantrybe
gruodžio
desimtos,
’
2334 So. Oakiey Avc.
nes tų vakarų Lietuvių Audi Sus-niams salė aprinkta pa TEATRAL1ŠKI VEIKALAI
Chicago, III.
torijoj V. Stanciko teatralė togioje vietoje, Bagdonienės
Pcrmancnt $1.50 & up
Šie veikalai yra tinkamiau
PARAPIJOS VAKARIENĖ v o “oriental dance” (Rytų šo grupė vaidins “Genovaitę”. salė, 18 g. ir Union Avė. GePilone CANai 4074
Viskas jau baigiama priruoš-.ias iš visų kolonijų privažia-* si vaidinimams. Juos galite
S|M‘<taIlzin(j in Pcrmancnt Wn\lng
kis).
DVASIŠKO TURINIO
MOKYKLOS NAUDAI
ūmi eonipiete Bcauly Service
Gražių linkėjimų pareiškė ti. Piešiamos dekoracijos, re- vintas. Bagdonienė salę žadėjo gauti “Draugo” knygyne:
KNYGOS
3302 S. I.EAVITr ST.
N. Drumsta. Prop.
t'liicago
Klebonas pral. M. L. Kru dr. Atkočiūnas, Kęstučio spul- ngiami speciali rūbai. Artistai duoti visokioms Šilalės klūbo ypatų. Kaina .................. 20c.
šas parapijos vakarienei ren kos rast. J. Evald, dr. J. Mo po įtemptų repeticijų jau yra pramogoms.
i
Gyvenimas Šv. Stanislova
“
readv
”
.
■Klūbo
rast.
A.
J.
Janušauskas'
gti pakvietė A. R. D. O rė ckus.
Penkių aktų komedija. 29c Koskos. Kaina............... 20c ,
P.
Žaliavairlis
1233
S.
49
Ct.,
Cicero,
III.
ADVOKATAS
mėjos jei paima kų dirbti, tai
Išpažinties Paslaptis. ..75cį
Betliejaus Stainelė. Drama
A. R. D. 2 sk. darbas
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
100 nuoš. tobulai atlieka.
Telefonas STA te 7880
Visų vakarų rengė, valgius
Valandos 9 ryte iki B popiet
Jauki pramoga suruošta lakolektavo, juos priruošė ir s ve
2201 W. Cermak Road
ROSELAND
BAKERY
pkr. 26 d. Svetelių parapijiPanedėllo, Seredoe fr Pėtnyčloc
čius kvietė rėmėjos, su gabia
vakaj-als C Iki 9
nėn svetainėn susirinko aps komisija priešakyje, būtent Kepa tikri} RUGINĘ DUONĄ. Tikri specialistai duonos ke
Telefonas CANai 8122
pimo, ilgu prityrimu, užtikrinant, kad tai yra viena iš
čiai. Jų tarpe turėjome grau
Namai: 6459 S. Roekwell St.
Jos. Šalteniene, tai it žaibas
Cbicagos
geriausių
duonų.
Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos
žiu atstovybę ir mūsų intelige
Vakarais 7 Iki 9
— visur jos pilna, visur ji ma
Telefonas ItEPub lc 9800
ntijos: dr. Atkočiūnų su savo
ROSELAND BAKERY
ndagi, linksmutė, maloni; T.
simpatinga žmonele, dr. J. Mo
11731
SO. INDIANA AVĖ ,
Telefonas OOMmodore 3322
Stankevhienė mūsų amžinas
ckų su sūneliu, Šlepavičių, Sta
narys, nuolat darbuojas, nuoKraustau Rakandus. Pianus ir pri
nkūnų su šeima, J. Evaldų, J.
statau anglis už pigiausias kain-»:
lat aukoja. Ji.tyliai, bet iš
Black Barni $7.50; Havklng $8.00,'
Aleksų, Aleks. Budrį ir kitus.
MII ers CTcek $9.75.
tvermingai didelius darbus yPašaukit 1. A Payri te 898C.
Svetelių iš kitur irgi buvo,
ra nuveikus. Tai brangus ir
J. O K S A S
tarpe jų V. Stancikas.
(KAZAKAUSKAS)
2049 Weit 43rd Street
mylimas mūsų asmuo. Jul. Bui Laikrodininkas, Auksorius
Mūsų parap. dvasiškija: drevičienė neseniai pradėjus į
ir Muzikalių Instrumentą
kun. pral. M. L. Krušas, kun. komisijas įeiti, bet kų paima,
Krautuvininkas
Geriausios Anglys Už
J. Šaulinskas, kun. Petraus tai ir padaro. Net ir savo
DVI KRAUTUVĖS
kas, taipgi parapijos “patriar vyrų Budrevičių “talkon” pa
Žemiausias Kainas
Abiejose dldeliausis pasirinkimas
tiedu, deimantų.
visokios rflSies
chai”, J. Gurinskas ir J. Ga- sikviečia. “O kur du stos —
laikrodžių ir muzikali*)) Instrume
ntu Taipgi taisome Visokius laik
ruekas.
*
rodžius,
muzikalius Instrumentus
visados — daugiau padarys”.
__
ir akinius prltafkome.
Vakarų gyvai vedė pral. M. Valio ir ačiū mūsų darbščiai
Turjs 24 metus jmt.vrimo
12132 UNION AVĖ.
L. Krušas.
4216
Archer
Avė.
‘
2049
W.
35th
St.
komisijai. Beje, svečius priė
Chicago, III.
Tel. T,afayette 8817
Te. Idifajrette 3315
Prcgrami
mė P. Kalenienė, Gurinskaitė,
Programa buvo neilga, bet
Phone PULlman 8296
Ežerskienė, U. Gudienė, O.‘
graži ir intereainga. Parapijos
Dabar laikas prisipirkti
Vaicekauskienė-, Malinauskie
vaikučiai gražiai seserų Kazi- nė.
anglių dėl žiemos
INSURANCE
„ t) B.R.o ZTmieriečių prirengti vadovavo
Skanių vakarienę gamino
Res. 10742 S. Wabash Avė.
‘-KII lhlbWICZ£ (Q- .'
NOTARY
vakarėlyje.
šios virėjos: T. Ruč.ienė, O.
Phone PULLman 8092
Šv. Ji.rgio parap. orkestrą, Sekleckienė,. E. Martinkienė,
PUBLIC
x MORTGAGE NUKERS
bonus
vedama niuz. ’A. Pociaus, lin
E. Ežerskienė, O. Paliliūnienė,
SIUNČIAM PINIOUS i LIETUVĄ
ksmino svečius.
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
V. Lukas, B. Puplesienė, O.
Crane Coal Co.
Gražiai padainavo F. Garu- Lipnickienė, M. Kamarauskie
PRISIRAŠYKITE Į MOŠŲ SPULK4
5332 So. Long Avė.
ckaitė, jaunulė šokėja, Jose- nė. Ačiū visoms.
TEIHINGlIMlf PAMATUOTAS BIZNU.
Chicago, III.
phine Aleksa gracingai pašo
Tel. LAFayette 1083
2608 W.ST 47th STR.
Pp. J. ir C. Petraičiai do
ko du numeni. Tai šokikė, ku
vanojo kalakutų, kurs parapi
ri teikia pasididžiavimo. Šoko jai “uždirbo” arti $20.00.
lengvai “toe dancing”, be to,
Mergaičių Sodalicija gražiai
Mes pakartotinai kreipiame jūsų atvdą į įvairų patar
Ne tik kad groja visus rekordus, bet pati juos automa
Katrie perkate anglis iŠ draikostiumai turtingi ir kuklūs.
navimą,
kuiį mūsų jstnign teikia:
tiškai maino. Tik pamislykite. Groja ir maino automa
verių, siųskite juoe j CRANE
patarnavo prie stalų, vadovau
COAI. CO. Gausite geresnes
Pirmame šokyje buvo gelsvam jant K. Garuckaitei. Bronytė
Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, vandenio
tiškai, 10 arba 12 colių, 8 rekordus be jūsų rankos pridė
anglis, už mažiau pinigų.
Bilas
ir
morgičių
kuponus.
jimo. Tokia radio kombinacija yra tinkamiausia kaip į
Pocahontas 51. K. liktai $7.00
balerinos kostiume, o antram Mank#itė
kalakato bi.
tonas.
Išrašom apdraudas ant namų, langų ir automobilių.
biznio vieta taip ir į privačių stubų.
žėrėjo dehnanta.., nes tai bu- |ietu, p|atin(jj kgs ,ghai
Darome
pirmus
morgičius
ant
namų.
jai
Naujos mados puikus \Valnut kabinetas su durelėmis,
Parduodame Money Orderius.
sekėsi. Ji su Petraitiene did
su
gražiausiu tonu ir išvaizda.
Darom kontraktus pirkime ir pardavime..
žiumų jų išpardavė.
Parsiduoda Budriko krautuvėje.
Svečias
p. Vaičekauskas
•
prie “baro” gausiai parėmė
G. A. SUKYS
W. M. ANT0NI3EN
Visados
garantuojame
ko
parapijos vakarienę.
3320 S. Halsted Street
Tel. Yards 5215
kybę ir teisingų vogą.
Biznierių - aukotojų sąrašų
Yardas ir ofisas:
paskelbsime vėliau.
Visoms ir visiems, parėmu-1
12132 SO. UNION AVĖ.
Šiems šių pramogų parapijos,
Tel. PULlman 5517
mok. naudai širdingai ačiū. Į
WeRt Pullman, III.

VISŲ LIETUVIŲ MENININKU ŽINIAI

PRANEŠIMAI

(iims

Tautus

Gyvų

Rožių

Išpažinties

Genijus.

Vainikėlis.

Paslaptis.

RAOIO

Dešimts

Metų

Dcsenzano

Karės

Smuklėje,

Mergelė.

.1

Metų.

C H I C A G O J E

Amerikos

Dovanos

JOHN B. BORDEN

Lietuvo

je.

NAUJOS RCA VICTOR
DUO 331

JOHN A. KASS

OKSASEXPRESS

AUTOMATIŠKOS RADIO IR VIKTROLA
KOMBINACIJOS

TUMONIS COAL CO.

jF.

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT 00.

Koresp.

ATIDĖTAS SUSIRINKIMAS

Iš pirmojo penktadienio va
karo, priešmetinis A. R. D. 2
sk. susirinkimas nukeltas į aKap. 'Robert Wittboeft, Vo ntrų’, penktadienio vakarų,
kietijos jūrų laivyno attache gruodžio 8 d. Visos A. R. D.
^palydovas) \Vasbingtone.
rėmėjos prašomos į susirin-mų

A. F. CZESNA’S BATHS

TCRKIftKOfl, RI'SĮiKOH grLFERINfcH VANOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
fl vediški mankltlnlmai Ir dek trim masalas
Treatmental visokių ligi), r«uinatl«mo. nervų atitaisymo, Haičio
Ir taip toliaua su elektriniai* prletalaala Violetiniai Saulča Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, aulferinėa vanos duoda dldllausla kraujo olrkullaclJa. kuomi galima tlalgelbėtl nuo visokių Ilgų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motoru skyrius atdaros (Jturnlnkals nuo t Iki II vai. nakties

1657 W. 45th Street
Kampan So. Paulina Rt.

Tel. Ronlevard 4552

Taipgi

pamatykite

visas

kitas

naujas

radios.

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

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ

PEOPLES COAL 00.

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.
I, S, or

3343 South Halsted Street.
RADIO PROGRAMAI:
Kas dienų W.A.A.F., 920 k., 11:45 A. M.

W.C.F.L., 970 k., Sekmadieniais 1 vai. popiet.
W.IT.F.C., 1420 k., Ketvirtadieniais 7:30 vak.

3

tona

Poehy M. R.......... $7.75
Kent M.R. ,... $5.75
Iaimp ................... $8.75
Black narui

4 tona
or more

$7.25
$5.45
$8.25

$8 50

$8.00

Lump ................... $8.75

$8 25

Egg .........................

