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Airių tauta pasiryžusi kovoti su Anglija
PRIEŠ LĖKTUVŲ STOTIS
ATLANTIKE

PRANU NEPAGEIDAUJA
REFORMŲ T. SĄJUNGOJE

AVASHINGTON, gr. 8. — j
J. V. vidaus reikalų departa-1
mento sekr. Ickes pareiškia, i
Dienraščio ‘ Draugo’’ jubiliejinis vajus Aušros Vartų
kad J. Valstybės neskirs jo
parapijoj,
West Sidėje, prasidės šį pirmadienį,
kių viešųjų fondų, kuriais bū
e.
tų galima Atlantiko vandeny
Gruodžio m. 16 d. bus išleistas specialus “Draugo” nu
meris. Bus Aušros Vartų parapijos, parapijiečių ir šios kolo
ne Įtaisyti lėktuvams stotis.

HITLERININKAI KĖSINASI
PRIEŠ KATALIKŲ JAUNIMĄ

Vokietija reikalauja, kad jai
būtų leista ginkluotis
DE VALERA ATSAKO
ANGLIJAI

NFAV YORK, gr. 8. — Ai
rijos “Mussolinis’’ de Yalera
praneša šio krašto airiams,
kad Airija
nenutrauks per
750 metų besitęsiančios kovos
su Anglija dėl išsilaisvinimo
iš Anglijos jungo.
De Valerą pareiškia, kad
šiandien Airijos Anglijos drau
gingunias yra paremtas pajė
ga. Kad taip, tad' tarp abiejų
kraštų negali būt
glaudžių
santykių ir tikrojo draugingu
ano. Kova bus vedama iki ga
lutino išsilaisvinimo.

Ickes pažymi, kad tos rū- Į
šies stotys karo metu būtų
sunaikintos.

PRANCŪZIJA PRIEŠ RE
FORMAS T. S.

PARYŽIUS, gr. 8. — Pran
cūzija paskelbė, kad ji yra
griežtai priešinga Italijos nu
sistatymui daryti reformas T.
Sąjungoje, nes tas pakirstų
Versalio taikos sutartį.

“DRAUGO” VAJUS AUŠROS VAR'
PARAPIJOJE
nijos Uszkrin veikimo apžvalga.

APIPLĖŠTA MARIJONŲ
MISIJŲ STOTIS

BLOGŲJŲ LAIKŲ ALGA

Los Angeles mieste, Kalifornijoj, viešasis knygynas iš
laiko detektyvą, kurs iš slaptos vietos per žiūroną nuolat tėmijasi, kas darosi knygyne, būtent, ar knygos nesuglamžamos, ar nevagiamos. Kartais jam pasitaiko "knygyne susekti
ir kitų kokių ieškomų, ar negeistinų asmenų.

PALAIMINTOJI BERNADETA

KAUNAS (per paštą). — ką Tėvą Fabijoną AbrantaviWASHINGTON, gr. 8. — Į Gauta žinia, kad apiplėštas ma čių, M. I. C., tikėdamiesi gau- ,
Patirta, kad NBA administra- rijonų misijų vienuolynas Har ( ti daugiau dolerių. Tuo tarpu ,
toriaus Johnson
sekretorei hine? Kinijoje. Plėšikai pagro- misijų vienuolynas visai niekų ;
Miss Frances Robinson per bė brolį Antaną Asikovičių, M. (nebeturi ir visiems gresia mir
metus mokama 5,780 dol. ai- I- C. ir labai žiauriai jį kan-'tis.
gos.
, kino. Plakė kol beveik neteko
sąmonės. Paskui jam į akis
ADM. JOHNSON APIE
Kai kurie senatoriai žingeipribėrė druskos, sumaišytos
DOLERI
dauja matyti visus išmokamų
su pipirais, o po baisių kauki-!
algų sąrašus.
mmų pareikalavo iš misijos Į NEW YORK, gr. 8. - NRA
40 tūkstančių dolerių. Misija,' administratorius Johnson čia
SUOMIJA IŠMOKĖS SKO
nepajėgdama tokios sumos su kalbėdamas pareiškė, kad pre
LOS DALI
mokėti, pasiryžo kentėti ir to zidento Roosevelto vykdomos
liau. Tada plėšikai nusileido finansinės programos doleris
WASHINGTON, gr. 8. —
ligi 2,000 dolerių.
yra taip stprus, kaip gryniau
Ikišiol tik viena Suomija suti
Užkankintojo brolio gyvybė sias auksas. Tad visokios kalko gruodžio m. 15 d. išmokėti
pilnai skirtą skolos
dalį J. pavojuje. Dabar plėšikai tyko .bos apie dolerio infliaciją ne-,
pagrobti patį misijų viršinin- turi nė mažiausio pagrindo.
Valstybėms.

VOKIETIJA. NORI GINK
PASKELBTA ŠVENTĄJĄ
LUOTIS
----------i VATIKANAS, gr. 8. —Šv. čių maldininkų lankoma, kur
LONDONAS, gr. 9. — Ka-J Petro bazilikoje įvyko nepap- šimti ligonių pasveiksta, tūksdangi nusiginklavimo konfe- rastos iškilmės. Šv. Tėvas Pi- tančiai tikinčiųjų apturi daug
rencija visiškai nutraukta ir jus XI paskelbė šventąją pa- brangiųjų Dievo malonių. Liųr
Europos valstybės
nemano j laimintąją Bernadetą Soubi- das šiandien skaitosi pasaulio
nusiginkluoti, Vokietijos vy- įrous.
sanktuariumas.
riausybė atnaujina reikalavi-: Šventoji Bernadeta, netur- ( Šiandien iškilmėse dalyvavo
mą, kad jai būtų leista padi- tingo prancūzų valstiečio dūk- dešimtys tūkstančių iš viso pa
KATALIKŲ JAUNIMUI
dinti kariuomenės skaičių, ją tė, laivo 14 metų amžiaus, ka- šaulio suplūdusių maldininkų,
PAVOJUS
stipriau apginkluoti įvairios da 1858 metais Massabielle Dauguma jų specialiai atvvku
BERLYNAS, gr. 9. — Kan rūšies ginklais, įėmus apie uolos įdubime jai apsireiškė šiųjų iš Prancūzijos.
‘DRAUGO’ VAJUJE
GELBES NIUFOUNDLANŠvč. Marija Panelė. Šiandien J įspūdingose apeigose dalyva
derio Hitlerio nazių jaunimo 700 militariniu lėktuvu.
DUI
Kontestininkų stovis
Ef.vt
ten yra visam pasauly stebūk vo apie 20 kardinolų, daug vys
organizacijos “Hitler JuBALSAI
gend” viršininkas Baktur von I SUTRAUKIAMA KARIUO lais pagarsėjusi šventa Liur-Jkupų ir kunigų. Buvo ir įvai206,304
LONDONAS, gr. 8. — Ang J. J. Aukškalnis, Šv. Kazimiero, Gary, Ind.
<lo vieta, kuri nuolat tūkstan- riū kraštų diplomatai.
MENE
Scbradh, 27 m. anrž., pareiš
S.
Staniulis
Gimimo
Šv.
Pan.
M
.........................
190,9fV>
lija nusprendė duoti reikalin
157,486
kia, kad Vokietijoj nėra tei•---------gą pagalbą skolų
prislėgtai A. Kunickas Aušros Vartų.............................. ...
147,111
ATEINA
ŠALTIS
V.
Stancikas
šv.
Kryžiaus
.................................
sės gyvuoti kitoms kokioms
HAVANA, Kuba, gr. 9.—
Niufoundlando dominijai, ku
112,Uli
P. Labutis Šv. Jurgio ........................................
jaunimo organizacijoms,, Jis Kubos vyriausybė į šią sosri išsižadėjo savyvaldos.
76,994
J.
P.
Gerutis
Nekalto
Pras.
Švč.
Pan.
M
............
Iš žiemių vakarų Minnesonorėtų, kad visos kitos, ir ka- tinę sutraukia
kariuomenę,
51Ą57'
A. Gilienė Šv. Jurgio ..........................................
tos valstybės plotų ateina į
talikiškojo jaunimo, organiza- Prezidento rūmai apstatomi
GRASINA UŽDARYTI
47,553
PAVOJINGĄ TAIKAI
S. Straukas Aušros Vartų ................................
cijos susilietų krūvon su Uit- kulkosvaidžiais ir patrankoChicagą šalčio srovė. Oro biu30,706
TEISMĄ
A. J. Janušauskas Šv. Antano, Cicero, III.........
25.502
lerio jaunimu.
*
J mis. Dirbami žemėje sustipri’ras praneša, kad šiandien ry
TORONTO, Kanada, gr. 8. Karolina Lengvis Šv. Antano par. Cicero, III, .
24,009
Vokietijos katalikų vysku- nimai
Vyriausias Cbicagos munici tą bus nuo 10 iki 12 laipsnių — Ontario moterų taryba nūs A. Stnlginskas šv. Antano, Cicero, Tll..................
23.502
V.
Mandravickas
šv.
Petro
ir
Povilo,
Kenosba
pai lindi. Konkordatu katalikų
palinis teisėjas Sonsteby gra aukščiau zero. 0 Minnesotoj prendė, kad įvairiausi vaikams
20,846
Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos
.....................
MOTERŲ TEISĖS
jaunimas apsaugotas.
sina uždaryti Chicago avė. po vietomis yra iki 13 laipsnių j tveikįami militarinio pobūdžio K. Šerpetis šv. .Mykolo .......................................
17,096
FILIPINUOSE
licijos stoties patalpoje teismą
i žaislai yra pavojingi pasaulio V. Gaižauskas Visų Šventų, Roseland .............
16,167
Vienas jaunas plėšikas apip
dėl nepakenčiamo nešvarumo. žemiau zero.
13,700
taikai.
A. Švilpauskienė Mt. Carmel, Melrose Park
MANILA, gr. 8. — Filipinų
8,384
lėšė Woodlawn ligoninės ofisą.
M. Misiūnas Visų Šventų, Roseland .................
Kelinta
diena
teisėjas
Pa7,209
salų generalinis gubernatorius
NELEIDŽIA DIRBTI
Paul P. Petrauskas, Binghamton, N. Y.
Jo grobis 138 dol.
PALEIS 5,000 KALINIŲ
dden
ten
klauso
bylų
stovėda

6,201
Murphy pasi-rašė salų legislaC. Deveikis, Jr. Šv. Antano, Cieero, III.............
mas.
Kresėmis
ir
stalais
šliau
5,508
A. J. Sutkus Šv. Baltramiejaus, Waukegan ....
Pinigų vertė — tūros pripažintą įstatymą, ku žioja įvairios rūšies vabalai. Du Page apskrity organi BERLYNAS, gr. 8. — Vo K.
4,761
Raila, Šv. Petro ir Povilo parap.......................
riuo suteikta moterims balsavi
zuotų darbininkų vadai nut- kietijos vyriausybė nusprendė
4,543
A.
Bacevičius
Šv.
Mykolo
par
......................
.
mainyba
mo ir kitos politinės teisės. Reikalingas nuodugnus viso įaukė tūkstančio darbininkų prieš Kalėdas paleisti apie S. Balčiūnienė Aušros Vartų ...............................
4,234
kambario išvalymas.
civilinį
darbą.
Sako,
kad
dar

3,750
5,000 politinių kalinių iš kon P. J. Čižauskas Aušros Vartų ............................
NEW YORK, jęr?9. — Kra
3,601
ANARKISTŲ
SANKALBIS
bininkams
turi
būt
mokamas
K. Gaubis Šv. Juozapo, So. Chicago .................
centracijos stovyklų.
što vyriausybė
nepadidino
GRĄŽINAMAS
J
FLORIDĄ
3,554
K. Vaitkienė, Gimimo Šv. Pan...............................
ISPANIJOJ
unijos nustatytas atlyginimas.
naujam auksui kainos, tad ir
3360
1
F.
Ivanauskienė,
Dievo
Apvaizdos
par
.........
.
Chicagoj areštuotas James
dolerio vertė nedaug pakitė
MIRĖ ŽYMUS JAPONAS F. Vaičekauskas Nekalto Prasid. Švenč. Pan. M
3,000
MADRIDAS, gr. 8. — Ibe- A. La Rue, 27 m. amž., kurs ILLINOISO NERANGUMAS
3,000
jo.
P. Varakulis, Dievo Apvaizdos............................
TOKIJO, gr. 9. — Mirė ad
Tikroji dolerio vertė vakar ro anarkistų sąjunga nuspren pabėgęs iš Floridos sunkių
dė visoj Ispanijoj sukelti tero jų darbų stovyklos. Illinoiso
Iš Washingtono praneša, mirolas G. Yamamoto, 81 m.
ivo 60.78c.
Parapijų stovis
rą. Ispanijos vyriausybė prieš gubernatorius pasirašė jo iš kad Illinoiso valstybė dėl savo amž., dukart buvęs
japonų Aušros Vartų par....................................................
Pinigų kursas:
213,013,
tuos
grasinimus
stato
policiją
davimui
dokumentus.
I>a
Rue
nerangumo
gali
netekti
civili

206,3(
premjeras. Jis pasižymėjo ru Šv. Kazimiero parap., Gary, Ind.........................
$5.13
Anglijos svaras
ir
kariuomenę.
advokatas
ir
draugai
dirba,
194,4f
nių
darbų,
skirtų
bedarbiams.
Švč.
Pan.
Gimimo
par
...........................................
sų japonų kare.
1.01
Kanad'os doleris
kad jį apsaugoti nuo grąžini Vargas yra tas, kad nesiskubi
163,956
S v. Jurgio par. ....................................................
.06
Prancūzij frankas
86,418
Šv.
Antano
par.
Cicero,
III
..............
......................
mo ton katorgon, kur jis turi nama parūpinti civilinių dar PERKASUI PRIPAŽINTA
NUŽUDĖ 40 KALINIŲ
.08
Italų liras
79,994
Nekalto Prasid. Sv. Pan. M. par.........................
PARYŽIUS, gr. 8. — Baus- išbūti apie penkerius metus bų projektų.
.22
PASKOLA
.
Belgų belgas
51,933
Šv. Kryžiaus par....................................................
už lengvą nusikaltimą.
Vokiečių markė
27,206
, -37 miniu laivu La Martiniere iš
Dievo Apvaizdoj parap.
....................
Chicagos sanitariniam per Visų Šventų par. Roseland ................................
24,551
.30 Prancūzijos vežant kalinius •
NETEKO MĖLYNOJO ARO
Šveicarijos frankas
VANDALŲ
DARBAS
23,502
Sv.
Petro
ir
Povilo
par.,
Kenosba,
Wis
.............
kasui
vyriausybė
pripažino
bausminę koloniją Guiana ka
21,549
Royal kavinės, 3905 Cottage $33,948,000 paskolos.
Apie Sv. Mykolo par................................... ....................
Chicagoj vandalai pagaliau
ORO STOVIS liniai sukėlė maištus.
13,700
Mt. Carmel par. Melrose Park ..........................
Kaliniai numalšinti paleis- ėmė daužyti didžiųjų langų Grove avė., savininkas P. Co- Į 20,000 darbininkų gaus 'darbą,
7,209
Šv. Juozapo parap., Binghamton, N. Y.......... .
CITIGAGO IR APYLINKES, tu j juos per vamzdžius garu. stiklus barzdskutyklose, kur conis neteko mėlynojo aro. Jis
5,508
Šv. Baltramiejaus par., Wankegan, III................
— Numatomas prngiedrėji-' 40 kalinių nužudyta. Iš Algi“-, pigiau kerpami plaukai ir pi-; nepildė pasirašyto su vyriau SKAITYKITE IR PLATO! Šv. Petro ir Povilo par. W. Pullman .............
4,761.
KITĘ
“
DRAUGĄ
”
3,601
Sv. Juozapo par. So. Chicago, III........................
mas; daug šalčiau.
' ro tas nuginčijama.
giau skutama.
sybe sutarimo sąlygų.
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“DRAUGAS”

ragina — jūs turit apaštalauti, organizuotis,

LIETUVOS GYVENIMAS

skinama šiais metais nepaprn-(
stui pagyvėjusi statyba Klai
pėdos mieste.

NUOMONĖS

i
lAaina luuidlen. ftakyru* Mkui&dleniu*
Baigiasi metai. Netrukus pradėsime nuu-,
CKENllMEHATOB KAINA. MeUuu* — («.•• PttPasiilgau “Draugo” skaity
•i matų — 12.50; Trim* mėnesiam* — $2.00; Vienetu
jus. Dėl to, gerbiamųjų skaitytojų prašome PAUTO ŽENKLŲ AFERA ni pašto valdininkai. Be jų,
<*n autui - ?5c Europoj* — lietam* 17.00: Puaet me
tojų. Keletu mėnesių teko gy
ti oo Kodu* eic
ne tik kad su mumis t. y. su mūsų dienraš
buvo apklaustas dar litogra DIDĖJA PREKYBOS JU venti Vakaruose, kur beveik
AIŠKĖJA
<hAihiuii. taniu* prtemiirTaiuo* oaralkaiaen*
Bendradarbiaut* ir korespondentam* raitų avers
DĖJIMAS PER KLAI
čiu pasilikti, bet pasirūpinti gauti “Drau-j
fijos savininkas Margolinas,
ui* tei nepraiom* tai oaitarrtt tr oeprtaiunAlam* tani
nėra nei vieno lietuvio. Tie
kalu) paite tankiu
PĖDOS UOSTĄ
gui” naujų skaitytojų, naujų kovotojų dėl, Didžiųjų pašto ženklų su- pas kurį būdavo daug pašto
Hedakiuriui omui*
nuo 11:00 iki 11:0* •••
su, ateidavo “Draugas” ir
««ll*n
tikėjimo
ir
lietuvystės.
Pasidarbuokime,
kad
;
klastojimo
ir
išeikvojimo
uleženklų
spausdinamu.
Manoma,
%k»>ihit'iAi -nk ančiai dienai priimami ik'
Pradėjo labai didėti preky “Studentų Žodis”; turėjau
susipratusiųjų
lietuvių
katalikų
eilės
didėtų.
a
įgkina
specialiai
paskirtas
kad
pas
jį
galėjo
būti
spausS vai po piet
bos judėjimas su Anglija per dar keletu senų “Ateities” nu
Ales pasitikime, kad Apaštališkojo Delegato teismo tardytojus. Vienus iš dinami ir suklastotieji,
merų ir keletu Lietuvos žemė
prisiųstas mums ir jums sveikinimai ir lin- įtariamųjų, buvęs paštų valdy-1 Apsltaiėiuota, kad darant Klaipėdos uostų. Prekių ju lapių, kuriuos buvau pakabi
DRAUGAS”
dėjimai mus visus sujudins prie naujų darbų bos direktorius inžin. Ad. Sruo pašto ženklais minėtas ooera
į !
palaikyti anksčiau pa
.
...
pasio
ženklais
mini
ius
opuakakdavo
dviejų nuolatinio su- nes ant savo kambario sienų.
ir laimėjimų.
.JTIIIANIAN DAILY IIUKNL
ga suuntas ir padėtas Kauno ::
nadurvta vnlstvhei .......
.
.
ioi»i nuli
vlviluo
1 Bet, nežiūrint to, neturėdamas
... , v ,
__ t- cljab yia Pagyta ^aisiynerl.JoirBII
giek
kurių venas
sunkiųjų darbų kalėjimam Jį apįe 2,800,000 litų nuostolių. Į kaB savape atvykdavo i Klai- SU ^uo lietuviSkai kalyti, ne
Pubiuned Dell,. vnoept dunda,.
ebHSCttlFTUiNB. bni tear — tl.Of' JU UouUfe
NAUDINGA
KNYGELĖ
11.10. Threr Uontb*
11.00, <•■>» Montfe - 71c
areštavus, pradėjo žmonės ka- Suimtiesiems tardomoji nrie- _.-..i...... .
į.i_____ matydamas lietuvių, negirdė
pėdos uostų. Dabar prekių pe
outope
One tear - I1M; Bu Uontb*
«••
llbėti,
kad
jis,
juu
atleistas
nuo
'M
0B»
monė paskirta be pakeitimo. rvežimui tarp Kluipėdos ir damas lietuvių kalbos taip pa
adrertlatni tu 'UKAIIGAU* Mino* oem reautu
Tik kų išėjo iš spaudos A. L» R. K. Fe- direktoriaus pareigų, darė žy
I
kd«ertlaln« rate* on applIaattOB
deraciios išleista knvirelė _ “Šventieii Me 1 •
r
'
• - Vadinasi’ <j'le ^Įėjime pasiliks Londono reikia jau dviejų lai siilgau savųjų, kad begalo ma
likAlltAS 2334 b Uaklej Ave„ Chieago
tai ir Katalikiškoji Akcija”. Tai kun. Alf. dumti kl,r nors toliau. Paso^ J
Xtata
vų per savaitę. Rugsėjo mė lonu buvo sugrįžus j lietuvių
tarpų
nesį iš viso
* *v\z per
1-^' a Klaipėdos
f w p I”* " “uo
i*v 
Lipnicko referatas, skaitytas 1* ederacijos 23 tačiau negavo, nes atitinkamos
kongrese. Knygelėje labai sklandžiai ir aiš valdžios įstaigos suprato, ku Lietuvos visuomenė šia afe- stų išvežta 27,400 tonų įvai
Betgi patyriau nuostabų fa
DlbNOb KLAUSINk
kiai nušviečiama Šventųjų Metų reikšmė ir riuo tikslu jis į užsienius sku ra, kuri savo dydžiu yra pir- rių prekių. Iš jų apie 13,000
ktų, mano nuomone, atsakan
Katalikiškos Akcijos svarba. Įdėta ir kun. binasi. Girdėti, kad jis, nega mutinė Lietuvoje, labai jaudi tonų į Angliju. Per tų patį
maloni žinia
mėnesį įvežta įvairių prekių tį į vienų, klausimų, kuris nuo
dr. K. Matulaičio referato “Moters Vaidmuo vęs paso, buvo sumanęs užsie nasi.
90,000 tonų, iš jų apie 30,000 seniai suka mano galvų. Su
katalikiškame ir tautiškame veikime” užbai nin išvažiuoti slapta. Ši prie
grįžęs po dviejų mėnesių, už
Vakar pirmame dienraščio puslapyje pa ga. Be to atspausdintos katalikų-veikimų lie
GYVA KLAIPĖDOS STA tonų iš Anglijos. Pernai iš
žastis
jo
areštų
dar
paskubi

ėjau pas savo tetų W-ne. No
skelbėme J. E. arkiv. Amleto Giovanni Ci- čiančios rezoliucijos. Ši knygelė labai naudin
TYBA UŽ “ĮŠALUSIUS” Anglijos pareidavo tik anglių
no.
oognani, Apaštališkojo Delegato Vašingtone,
ir cemento. Šiais metais iš rėdamas jų prakalbinti lietu
ga ir ji turėtų atsirasti kiekvienoje lietuvių
PINIGUS
Paaiškėjo, kad įvykdyti alaiškų, kuriame sveikina “Draugų” ir jo katalikų šeimoje. Nors daug yra kalbama aAnglijos pareina jau apie 10 viškai, stebėjaus, kad negaliu
ištart žodžių; maišiau galū
skaitytojus 23 metų jubiliejaus proga. Tas pie Katalikiškųjų Akcija ir Šventuosius Me i'erų Ad. Sruoga vienas, be
Y’okietija labai varžo pini prekių rūšių: anglys, chemi
nes, negalėjau sudėt sakinių.
laiškas tai malonus supryzas ir mums ir mū tus, bet nedaug kas turi pilnų apie tai su pagelbininkų, negalėjo. Buvo
gų į užsienį išvežimų. Tas pa nės prekės, geležis, cementas,
Sunku buvo kalbėt lietuviškai.
sų maloniems skaitytojams. Apaštališkasis pratimų. Būtų labai gerai, jei kun. klebonai pradėta tirti, kas būtų galėjęs
lietė didesnes sumas, kurios silkės, cukrus, taukai ir įvai
Po kiek laiko atsigriebiau ir
Delegatas savo prielankiu laišku lyg ir ant-, šių knygelę paskleistų savo parapijose. Kny jam padėti. Pėdsakus policija
priklausė mūsų piliečiams. Y- rios smulkios prekės.
jau buvo lengviau. Štai, kų pa
spaudų uždeda nuveiktiems. “Draugo” dar gelė yra 32 puslapių. Gaunama Federacijos susekė netrukus. Jie vedė j
puč smarkiai yra paliesti ke Nuolatinį prekių susisieki
daro tik keletas savaičių ne
bams praeityje.
sekretorijate — 2334 So. Oakley avė., Chi- Klaipėdos paštų. Įtarimas kri li šimtai buvusių Vokietijos mų tarp Kluipėdos ir Londono
šiuo metu yra varomas dienraščio naujų cago, III. Imant didesnį skaičių, ji atiduo to ant J. Augimo, kuris buvo valdininkų Klaipėdos krašte. palaiko United Baltic Gorpo kalbėjimo, negirdėjimo lietu
vių kalbos!
to pašto viršininkas, vėliau
skaitytojų vajus. Uoliai darbuojasi keliolika dama po 2 centu.
Lietuvos — Vokietijos sutar- I ration linija. Anksčiau linija
dirbo Kauno pašte ir galų ga
mūsų talkininkų ir tikimės jų dar daugiau
timi, tie Vokietijos valdinin-1 dįrbo su nuostoliais, bet dū
le iš tarnybos buvo visiškai
Visi senesnieji lietuviai, uiū
susilaukti. Be abejonės, Apaštališkojo Delega
kai, kurie įgijo Lietuvos pi bar padidėjus prekių judėji
TAUTŲ SĄJUNGA BRAŠKA
atleistas. Policija ir jį arešta
sų vadai, mūsų kultūrininkai
to sveikinimai ir linkėjimai į “Draugo” va
lietybę, vieton pensijų gavo mui turi gražaus pelno. Pa
vo ir padėjo kalėjiman, nes
suka galvas ir klausia, kodėl
jų įneš naujos energijos darbuotis ir gauti
\ ienkartinį atlyginimų. Vokie žymėtina, kad tos linijos nuo
Tautų Sąjunga, kurių įsteigė karo metu
manoma,
kad
jis
su
Sruoga
liauju skaitytojų.
tijos vyriausybė, mokėjo nuo latinio susisiekimo laivuose mūsų Amerikos jaunimas ne
buvęs šio krašto prezidentas Wilsonas, nete
dirbo
iš
vieno.
Sulaikius
šiuos
kalba lietuviškai? Kodėl! To
Šiandien, kada visame pasaulyje verda ko autoriteto ir pradeda irti. Kui kurios val
10 iki 25,(MM) markių, pagal tarnauja du mūsų jūrų kari
įtariamuosius, įvyko trage; : ištarnautų laikų ir gautos aldėl, kad jam sunku. Kodėl
kova prieš tikėjimų, kada žmonių gyvenime stybės žada visai apleisti Tautų Sąjungų, jei du
ninkui ir keli matrosai. Taip
jhJ _
į',eč ias įtariamasis,,
ir darbuose viešpatauja chaosas, kada tautų ji nebus reformuota.
didumų. Buvo išmokama pat tarnauja keli latvių ir es jam sunku? Todėl, kad jis ne
Klaipėdos pašto telefono ir ti ! valstvbės vertvbės lakštais
moka kalbos,' neužtektinai gi
antagonizmas rengiasi prie naujų karų, ka
tų
matrosai.
Tsb.Gaila, kad taip yra. Ji buvo reikalinga. legrafo skyriaus viršininkus
rdi lietuvių kalbų, negauna už
• ■.
oda matome baisų moralinį skurdų, šeinių pa
r
..
I (senus) SO — 8o nuos. mar, _ .
at i •
tektinai progų kalbėt. Jei tik
krikimų, soeialę neteisybę, įtraukusių milijo- Ir, be abejonės, jos autoritetas būt aukštai J. \ arunka nusišovė.
kės kursu. Išleidus Y okietijoiškilęs,
jei
jos
vadai
nebįft
užsispyręjįautaĮ
BRANGI KALĖDŲ DO
dviejų mėnesių gyvenimas ne
Pasirodė, inž. Ad. Sruoga, je-varžančius pinigus į užsie
-nus žmonių į didžiausių vargų, kada iš vi.eSųjungų
paverst
kelių
didesniųjų
valstybių
lietuvių tarpe taip paveikė
VANA
jausdamas artėjančių audrų, nius išvežti Įsakymus, šie pi
. nos pusės plečiasi komunizmas, iš kitos —
mane, kųgi besakyti apie ki
fašizmas, kurie siekia sunaikinti tikėjimų, tarnaite. Tuo būdu, rišant tarptautines prob visų dėžę pašto ženklų nuga- nigai apie 20 milijonų litų
kelia rankų prieš patį Dievų, Katalikų Baž lemas, sprendžiant tarpvalstybinius ginčus,' beno pas savo svogerį Jabion- “Įšalo”, vadinasi jų išvežti į Žinyte, kokia dovana ir kam tus lietuvius - lietuvaites, ku
. ... ,r bus brangiausia per visus a- rie ne mėnesius bet ištisus me
nyčia energingai kovoja su visais gręsian ji buvo vienpusiška, daug klaidų pridarė. Dėl 1 skį. Tų ženklu tarpe esama , • .
čiais pasauliui pavojais, su visomis neteisy lo ir netenka stebėtis, jei šiandien jau stip- daugybe kolekcijų, sudarytų kietįjos ,>ankaį JakStus Reičia teinančius metus* Užsisakyki- tus, visų gyvenimų praleidžia
is seniausių ir net pačių pir-Įinarkėniis> Taip -įšalusi„.s- te “Draugų” savo giminėms amerikonų tarpe? Kaip jie gabėmis. Katalikjškoji spauda labai žymų vaid riai abejojama apie jos reikalingumų.
ttuvos jiasto ženklų, i pĮnjgus utsįįni(j, kuį kurje jų Lietuvoje. Gaudami “Draugų’ Ii pažinti kalbų, jų.pamilti, jei
menį toje kovoje vaidina. Dėl to jokiu būdu
Dabar šaukiamųsi Jungtinių Valstybių.. |,n,’jy
šiandien negali pateisinti to kataliko, į ka kud jT gelbėtų Tautų Sųjungų. Bet vargu šio vertinamų dabar po kelis tuk-1 ^.įninkui surado tokį kelių: kasdien, jie atmins Jūsų ge-įjos negirdi ir nekalba? Lieturio namus neateina bent vienas katalikiškas krašto vyriausybė kų galės padėti, be to ji Šančius litų. Policija pas švo- stato Klaipėdoje namus, o sta- ruinų per visus metus ir bus viskas .jaunimas čia nekaltas:
jis kalbėtų lietuviškai, pamil
laikraštis. Tokį katalikų teisingai būtų gali ir nenorės, nes jau nekartų savo dantis at- £eri 3U0S visus atrado.
tybai didelę dalį medžiagos Jums begalo dėkingi.
ma pavadinti šiaudiniu, arba vystančia Baž kando besikišdama į Europos reikalus.
Užsisakykit dabar, kad Ka tų savo tautų, jųja interesuo
Paskutiniu laiku buvo išta- perka Vokietijoje už iškeistus
tus, jeigu galėtų prie jos pri
nyčios šakele. Jis turi akis, bet nemato, kas
1 rdyti keli aukštesni ir žemes- vertybės lakžtus. Tuo būdu ai- lėdoms galėtų pradėt gauti.
eiti. Bet jis yra amerikontzNAUJAS LAIKRAŠTIS
dedasi pasaulyje; turi ausis, bet negirdi pa
krutavo bendrovė ir dėlko leidžiamas laik plauko “demokratais”, Brooklvne išleido sa mo apsuptas ir prispaustas;
trankų dundėjimo, iš kurių atakuojama Baž
nyčia, kurios nariu jis dar skaitosi; turi pro
Fušistiško.ji “Vienybe” Brooklvne suba raštis jau kitokioj dvasioj, vis dar karštai vo laikraštį “Amerikų”, apie kurį parašysi jis yra bejėgis.
tų, bet laiko jį sustingime, neleidžia jam vys nkrutavo, padarydama daug nuostolių akci tebesiginčijama ir tebesi po šauta. “Kur du pe me plačiai, kai jį gausime. Tuo tarpu dar jo
tytis ir juo prisidėti prie tų darbų, kuriuos ninkams. Vietoj jos atsirado “demokratiško šasi -- trečias naudojasi”, šaky priežodis. nesame matę, bet sveikiname leidėjus ir lin Mūsų aukštesnės mokyklos:
dirba Bažnyčia sielų išganymui ir žmonių ji” “Vienybė”, kurių leidžia “keturių vėjų' Katalikai, matydami, kad jiems nepakeliui kime geriausio pasisekimo sunkiame spaudos kolegijos, akademijos dirba
(Tęsinys 3 puaL).
gėrovei. Bažnyčios Daiva — Popiežius mus i poetas ir Ko. Bet tais klausimais, dėl ko ban- nei su laisvamaniškais fašistais, nei su to darbe.
veikti.

Rašo kap. P. Jturgėla

BELAS IR TEISYBĖ APE LIETUVOS J
KARIUOMENĖ
į:*

------- - ----- **
(Tęsinys)

Taigi “N.” rod-rius be jokio reikalo
šmeižia ir kaltina 1926 iii. gr. 17 d. va
dus, kuriems nori prikišti Vilniaus pra
radimų. Vilnius buvo prarastas tuomet
kada vyriausybės priešakyje stovėjo dr.
K. Grinius (soc.-liaud.-dem.) ir kada kra
4to apsaugos ministeriu ir vyr. karo va
du buvo pulk. Įeit. Žukas (soc.-liaud.dcm.). Nemanau kaltinti už tai nei seimų

flei vyriausybę, nei minėtų asmenų. Anais
laikais purtijos gražiai bendradarbiavo ir
visi uoliai dalyvavo kūrybiniam vaisivbfs darbe. Iš dalies šios priežastys, o ypač lenkų klastos, siekimas LietiAų pa•grobti ir Suntarves valstybių palankumas
lenkams padėjo atplėšti Vilnių nuo Lie
tuvos.
•
, Ar Lietuvos kariuomenė ėjo rusams į
talkų?
o

“N-aų” redaktorius spalių m. 30 d.

turėjo ypatingų norų įrodyti, kad dr. K.
Griniaus kabineto krašto apsaugos minis- Į
teris labai sauvaliavo ir pražudė Vilnių
Lietuvai. Nemanau, kad tokie “komplcmentai” patiko dr. Griniui ir kitiems buv.
ministeriams liaudininkams. Tik vieno da
lyko nesuprantu: “N” red-rius nėra ka
rininkas ir nė vienos dienos nebuvo ka
riuomenėj; taigi, nieko nenusimano apie
karo dalykus ir nepastudijavo Liet. Ne
priklausomybės karo, bet drįsta nesųmones rašyt apie savo tautus kariuomenę.
Jis rašo, kad dviejų lenkų įgalioti
nių išsiuntimas buvo labai skaudus Lie
tuvai, kad rusų kar-nę išstūmę iš Lenki
jos lenkai buvo mažiau sukalbami ir dėl
to jie Suvalkuose “diktavo Lietuvos at
stovams”. Galų gale, lenkai nė tos su
tarties nesiaikė, bet spalių 9 d. įsiveržė
į Vilnių. Nurodęs šiuos “faktus”, “N”
red. padarė išvadų: “Lietuvos kariuome
nės vadų sauvaliavimas tuo būdu pražudė
Vilnių Lietuvai”, ir dar priduria: “Bet
Lietuvos kariuomenės vadus už nosų (tur
būt, už nosių - - P. J.) vadžiojo Rusijos
bolševikui”. Jei taip būtų rašoma juokų
skyriuj, manytum, kad tai yra kvailas

nelietuvio juokas. Bet vedamajam straips
ny taip rašo žymus soc-tų vadas! Kvailes
nio dalyko apie nekenčiamų Liet. kar-nę Į
jis negalėjo sugalvoti. Jeigu jau taip bu
vo, tai kodė*l min. jiiriu. K. Grinius ne
suvaldė “siibolševikėįusios” kav-nės va
dovybė* arba kodėl nerezignuvo, jei malė
pražūtį Lietuvai ip jei vyr. karo vadas
neklausė vyriausybės? Bet anais laikais
seimas kibdavo prie menkniekių kar-je,
tad nebūtų pro pirštus žiūrėjęs į veiks
mus tos vyriausybės, kurių pats st. sei
mas pastatė.
Toliau ut|»asukojumu, kad užs. reik.
ministeris nieko nežinojo apie prasidė
jusius karo veiksmus tarp lietuvių ir len
kų ir kad tuo būdu Lietuva pirma pra
dėjo karų su lenkais, o lenkai už tai ap
skundė Lietuvų Tautų Sąjungai! Į tai at
sakysiu puskiau — iš eilės. Supainiojęs
įvykių eigų, “N” reij. susipainiojo ir sa
vo rušte;
Lietuvos armijai laužant neitnilitetų
ir padedant bolševikams jų kare su len
kais, Lietuva turėjo atrodyti Europos Ir
Amerikos akyse, kaip Maskvos įrankis.

rėmė lenkų pusę ir sutiko, kad Lietuva
būtų atskirta nuo bolševikiškos Rusij-ls
“Vilniaus koridorium’*.
O kų davė Lietuvai bolševikai už tų
.neteisėtų ir kvailų Lietuvos armijos pa
tarnavimų jiems? Nieko.
Paskui bolševikai, tiesa, duug kaftų
sakė, kad jie “gerbia” Lietuvos teises į
Vilnių. Bet tui buvo daroma tiktai su
tikslu erzinti lenkus ir palaikyti nesuti
kimų tarpe Lietuvos ir Lenkijos (šiandie
bolševikai jau draugauja su Pilsudskiu).
(Daugiaū bus)

Todėl didžiosios valstybės, galų gale, pa

Tik stūmė tamson jį ir skurdan piktai,

DRAUGUI - KOVOTOJUI

Laidojome draugi) ir širdys mūs verkė —
Netekome brolio ir tėvo branguus,
Netekome to, kurs vergiją vis smerkė,
Netekome eilėse mūs darbo žmogaus.
Jis mirė skriamlejų žiauriai nukankintas L’ž jojo drąsumų gerbūvio kovoj,
Dnbar juu draugužių savų numarintas
Ilsėkis kupyno žemelėj šaltoj...
Ne ginklu aštriu jį kankino skriaudėjai,

Didikams netiko jo šventos idėjos,
Kam žadino dvasių tarp mūsų senai.
Kovoj už mūs’ būvį nuvargo drąsuolis,
Nusilpo krūtinė prie darbo sunkaus —
Ir štai jam kapuose^rirengtas jau guolis,
Greit žemė drąsuoliui krūtinę prispaus...

Ir štai palaidojome draugų brangiausi
Pasakę ant amžių: “sudiev, tuu ganu!”
Nuo kapo nusinešėm viltį geriausių,
Kad darbo tėvynė bus amžiams laisva.

Nekeršysim savo piktiesiems skriaudėjams
Krikščionys mes esame — norim mylėt,
Atleisti žiauriausiems žvėrinis — prispaudėjams
Kuulriui prispaudimų, vargus iškentėt.
Mes kelsime kovų, tik kovų teisingų,
Su Kristaus - mūs’ Tėvo kilniausia dvasia
Ir pergalės virs mūsų pusėn laimingai,
Mes sveikintum laisvę su širdžių kilniu!..
Ilsėkis, kovotojau darbo tėvynės,
Gyvuos tavo mintys tarp mūsų visų,
Ilsėkis jėgomis savom’s mus apgynęs,
Tvirti einam kovon visi nuo kapų!..
Vargo Fotu

M
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KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

baisaus užpuoliko, o dukrelė
sunkiai sužeista. A. a. Stanis
lava Šatienė buvo dora kata
likė, todėl šita baisi žinia su1 galima bus įsigyti ir įvairių Judino šios pa ra p. žmones. Jos
| dovanėlių saviškiams. Tas j..nuliūdusiai motinėlei ir vyrui,
rengta gerb. kleb. A. Linkaus Sitos, nepaprastos nelaimės išpastangomis. Pelnas eis para- tiktiems reiškiame gilios užpijaį_
įUojantos žodžius.
K.

C H I C A G O J E

kimės kad ūpas pagerės ir,
pagal išgalės, pasidarbuos.
PARAPIJOS VAKARIENĖ , tė, A. Butkiūtė, B. Getautaišį sekmadienį, per sumų
Praėjusieji metai buvo sun
---------[tė, F. Patapavičiūtė.
110:30 vai., ftv. Antano bažny- koki iš priežasties įvykusių
ftš. Petro ir Povilo parapi
Virėjos Mag. Getautienė, pi-1
piasį(iės 40 valandų at-' kuopoje nesusipratimų,
kas
jos metinė vakarienė įvykus rm., Stakauskienė, Marmienė, I
'
paprastai nupilido ūpą ir visą
Padėkonės šventėje, gruodžio! Bagdonienė, Grigalavič.ienė y- m
Tos, gausių Dievo malonių,! veikimų.
1
30 d. gerai pavyko. Tas dau patingai pasižymėjo pataisy- priežasties (lėliai, raginu visus, Linkime naujai valdybai pa
X Gruodžio 2 d., parapijos
X Pradedant sausio 9 d.,
giausiai pareina nuo veiklios damos karališką vakarienę. šios kolonijos ir apylinkės lie-Įsisekimo ir ištvermės. Narė naudai buvo surengtas links 1934 m., iki gavėnios, antra Šv. Onos draugijos priešmekomisijos ir apsukrių darbuo Jos skanią pataisė vakarienę, tuvius naudotis Dievo malonė-j
mas vakarėlis, kuris gerai pa dienio vakarais parapijos sve- Į tinis susirinkimas įvyks sek-------------------tojų, kurie uoliai ir sėkmingai kurią visi buvo patenkinti. Jų mis. Be namiškių, bus daugi A. K. A. R. 9 skyrius laikė vyko. Publikos prisirinko pil tainėje bus rengiama linksmi, nifnl., gruodžio 10 d., 1 vai.
darbavosi. Publikos prisirinko gabumai ir patyrimas ir tame svečių kunigų. Išpažinčių klau priešinetinį susirinkimų gruo- na svetainė. Muzika buvo Fe- vakarėliai parapijos naudai. P0PU‘L parapijos mokyklos ka
nesitikėtinai daug, tai ir pel pasirodė, kad jos iš kalno nu- svsime rytais ir vakarais. Vi-,džio 5 d., 7:30 vai. vakare, 1 likso Paliliūno, kurių jauni Visiems vakarams paimta ge- ndany. V iso.* narės kviečiamos
no padaryta gražaus. Mat ro- matė žmonių kiekį
ra F. Paliliūno (Pliil Palm-(s,1silftnk> ti’ nes turime Pr
kiek jų sj turėsite geros progos leng- Narių atsilankė daug. Daug mas labai mėgsta.
1
ekfordiečiai brangina savo gi dalyvaus vakarienėje, .los p«|,prieiti
itarti apie bunco party, kuri
reikalų apsvarstyta
Į X Gruodžio 3 d., šv. Vera- er s) orkestrą
rtinus įpročius, darydami pa kiai moka vesti ekonomijų,! ,T
. , , .
. . ,
Rep. ivyks sal»sio 14 d., 1934 m.
nikos moterų dr-ja per pirmą
,
•
1
-i
I
1'
•
.■
.
Nors
ir
*
a
'
)a
l
seniai
blltum
|
Prneitns
bnnen
vakarienes,
palaiko
kad
visus
pasotino,
pavalgy.
v
v
.
1
įaenos
nuneo
paiiy
ir
našias
Valdyba
nesibijok. (knygučių traukimas buvo sek- sias Mišias bendrai ėjo prie
tarp savęs draugiškumų ir sti dino pilnai i vale-onmiii dni ,lhPazin^ies
Dabar eik. Nebūsi atstumtas. ||mingas. Pelnas apie 50 dol. šv. Komunijos.
prina parapijų.
ktų nebeliko.
X Gruodžio 10 d., 2:30 vai.
Bile tik turėsi norų^ pasitai-,paskirtas parapijos reikalams,
Vakarienės pokylis prasidė- Tvarkos prižiūrėtojas komisyti. Kunigas padės tau gerų Komisijoj darbavos Vaišvilie- popiet parapijos svetainėje
jo krikščioniškai malda ir tau- sijos pirm. S. Kasputis. Prie
bus rodoma gražūs ir naudin
išpažintį atlikti. O atmink, nė ip H Nakrošaitė.
tiškai himnu. Maldų sukalbę- baro gerai dirbo J. Grigalevimielasai, kad be gailesčio, už 1 Vaišvilienė ir Reikauskienė gi judamieji paveikslai. Pel
X Jubiliejinės misijos tęsia
jo gerb. Tėvas B. Vitkus, ei- čius. Prie durų pardavinėjo ir
nas eis parapijos naudai.
nuodėmes nerasi išganymo. | darė pranešimų iš centro.
si. Tėvo J. Bružiko iškalbingi
nųs klebono pareigas, o him-*prie stalo atiminėjo A. RupX Gruod. 10 d., 7:30 vai. pamokslai tikrai sujudino žino
Šiemet Šventi Jubiliejiniai j V. Mockaitė pranešė, kad
nų “Lietuva tėvynė mūsų...’’ šis, Patapavičius, Kulvinskas,
Metai. Naudokitės proga. Per $16 — jaunamečių triūso — vakare parap. svetainėje Lab-Į nes. Šita savaitė yra moterų,
ir kitas šventei tinkamas dai- skiema ir J. Blaškeviėius. šie
darių Sąjungos 10 kuopa ren- Į kurios skaitlingai lankosi į
neles padainavo mokyklos me* vyrai puikiai atliko savo už- 40 valandų atlaidus, pirmos pridavė vienuolynui.
Mišios rytais bus 5 valandų, Knygoms peržiūrėti komisi- gia vakarėlį — bunco party. [šitų dvasios puotų. Sekmadiergaičių choras. Mokyklos mo- duotis. Be to dar J. Grigalesuma ir pamokslas 10 valan jon įėjo: V. Mockaitė, M. Ke Labdariai turi gerų ir naudi- nį 4 vai. p. p. įvyks iškilminkiniai suvaidino gražių, juoki vičius ir Patapavičius uoliai
ngų dovanėlių ir prašo publi- ga užbaiga moterų misijų, o
ngų komedijėlę ir gerokai pa- pasidarbavo berinkdami vaka dų. Vakarais mišparai ir pa lpšienė, IT. Nakrošaitė ir B.
kos skaitlingai atsilankyti.
pirmadienį gruodžio 11 d. pramokslas 7:30.
Rimkaitė.
juokino dalyvius. Taipgi mū-i rienei vištas.
Pirmadienį ir antradienį
X Sekmadienį, gruodž. 10 sidės vyrų misijos. Girdėti,
Valdyba 1934 m. vienbalsiai
sų mokyklos mokiniai ruošia
Prie vakarienės prisidėjo an 3:30 popiet bus viešai kalba išrinkta ta pati: dvasios va d., pirmąsias Mišias Šv. Juo- kad vyrai ketino nepasiduot
labai gražų prieškalėdinį pro
komis Remenčienė davė 6 vi ma rožančius.
das — kleb. kun. JI. J. Vai zapo dr-ja eis bendrai prie šv. ir da sknitlingian dalyvauti
gramų, kuris įvyks gruodžio
štas, Balčyčiai, Adomaičiai,
Pamokslus sakys šie kuni čiūnas, mūsų nenuilstanti dar Komunijos.
misijose.
17 d., parapijos svetainėn. ĮSanvaič.iai, Atkočienė ir No- gai: sekmadienį po sumos ge- buotoja' O. Krasauskienė —
X Kas sekmadienį iki KaX Mūsų biznieriaus K. Šažangos tikietai pagal rengia
reikienė davė po vištų. Gru- tb. kun. Pr. Vaitukaitis, va- pirm., IT. Tšganaitienė — vice lėdų, tuoj po abiejų Mišių, pa-1 to šeimynoje įvyko baisi tramojo programinio vakaro gra
heliai davė sviesto ir kavos kare gerb. kun. J. Raškauskas. pirm., TT. Nakrošaitė — nut. rap. svetainėje bus galima įsi-! gėdija. Jo moteris, kuri gydėžumų yra labai pigūs. Bandy
po svarų, Griciai — kavos sva Pirmadienį per sumų gerb. raštininkė, B. Rimkaitė — fi- gvti gražių šventėms atviru-',si 1 lot Springs, Ark. žuvo nuo
kite juos įsigyti iš kalno, kad
ra ir 2 svaru taukų, Grigale- kun. Lukošius, vakare gerb. į nansų raštininkė ir koresponkartais į galą nepritrūktų.
vičienė — 5 svarus cukraus, kun. C. Bičkauskas. Antradie- į dentė, M. Lukanskienė — ižd.,
Mūsų Sodalietės parapijos
vakarienėje girtinai paaižymė- Janienė ~
— 2 svaru cukraus, 1 »i
nį P-r
per sumų gert,,
gerb. kun.
kun. S.
S. A. Jaukšienė — iždo globėja.
KRAUTUVĖJE
vakarienėje girtinai pasižymėjo. O. Aitutytė, O. Bi,nkiūt?,iStaka"sk:e"<:
5. blį'""kes Petrauskaa, vakare gerb. kun. Atstovė Į Federacijų SeputioT fr,. , 4. .
n j
. pieno ir 6 klausinius, Patapa- Valančius.
Siūlo naujausis
nė, į Labdarius — M. LauriJ. Slianteryte, An. Bagdonai-' VKMfli
.v. . ir
. ,Mflrmm
r
. ---- ,lrnniiern
. .
' Mnlnrbl.i
Ar 4. Kr r
1 a- ™ , vietai ir Marmai — kopūstų,
Mokyklų vaikučiams išpaži naitienė.
te, Mart. Malinauskaite, Eld.1 , A.
~ ,
, x. t ,
•
• Getftutiene — 3 kvortas su- ntys pirmadienį 3 vai. popiet.
A. R. R. 9 skyrius džiaugias
valmlyte linksmino savo gra- . . . ,
,
,,.............
v. .
j .
.
... taisytų burokų, Misiūnienė —
Turiu vilties, kad visi nan-Įsu savo darbščia valdyba,
ziomis damomis puotaujam ..
.• . . ,
„ ,
v.
. . ,
«. nį,kiaušinių ir keksų; Bagdome- dosimės Dievo malonėmis.
2149 W. Cermak Road
Už mažiausią kainą
Koresp.
cius, o vargonininkė - piams-1 .
. ..
Z,
a- a j v- -a,
'ne — keksą, Blaskevicius —
mieste!
Kun. H. J. Vaičūnas,
te Ad. Misiūnaite skambino' ... .
Tel. CANal 6395
,, .
. .
, . . miltu ir sviesto,
Klebonas
AR ŽINOTE?
pijami. Prie stalų mandagiai
$20.00 vertės, nauji
Visiems
darbuotojams,
atiko
MIDGET RADIOS
ir apsukriai patarnavo Mar.
2858 W. Cermak Road
IŠ SĄ-6IŲ VEIKIMO
Kiek dabar litas Lietuvos
Vasiliauskaitė, M. Bagdonaitė,' t-ojams, prie programos prisip° $8.50
Tel. CRAwford 1123
vertas?
An.-Bagdonaitė, Ad. Misiūnai-Išėjusiems pagražinimo savo
$30.00 vertės, nauji
Mot. Sų-gos 2 kp. priešme Kiek
Lietuvoj sergančių
-------------------- dainomis, muzika, kalbomis ar
5 tūbų RADIOS
NUOMONĖS
j vaidinimu ir visiems vakarie- tinis susirinkimas įvyko gruo džiova?
P“ $14.95
Kas Amerikos ambasadorius
----------Įnės dalyviams širdingai ačiū. džio 4 d.
Pirkite savo aliejinius ši
$90.00 vertės, naujausios
Klebonas ir komisija! Rudeninis šokių vakaras pa sovietų Rusijai?
(Tęsinys iš 2 pusi.)
mados, 8 tūbų ZENITU
ldytuvus dabar. .Mūsų kai
sisekė neblogiausiai. Padėka
gražų darbą. Duoda progos pa
Kiek bedarbių Amerikoje?
radios po
žinti lietuvių tautų, jos kalbų, Gruodžio 10 d., 8 vai. pir komisijai, kuri dirbo su pasi Kų mano pasaulis apie Lie nos v ra žemos.
$49.75
istorijų; ten giliai skiepijamas mose Mišiose visi Šv. Vardo šventimu, ypatingai B. Jakai tuvos ekonominę būklę?
Specializuojame RANGE
1934 metų mados
pamėgimas, meilė viso kas draugijos nariai, vaikinai ir tienė ir B. Skirienė. Tai jau Kiek yra pasižymėjusių lie
CROSLEY Radios
lietuviška. Bet tos mokyklos! vyrai eina in corpore prie šv. nos ir energingos mūsų kp. vei tuvių futbolininkų Amerikos
aliejinius degtuvų pritaisygali prirengti tik keletą šim-Į Komunijos. Iš vakaro, šešta- kėjas.
universitetuose?
$21.00
Seniai laukiamas bunco pa-Į Tai tik keletas įdomių tak- mus jūsų pečiams po
tų, keletą tūkstančių parink-jdienį 3 ir 7 vai. bus kausoma
1934 metų mados
tų jaunuolių. O kas bus su išpažinčių. Šv. Vardo draugi rty jau čia pat, gruodžio 14 tų jr naujienų tik viename
PHILCO Radios
$19.50
tais virš 200,000 jaunuoliais - jos tuojau po Mišių bus ben- d. Bilietai platinami visu stna-,“Draugo” numeryje (N. 281)
$22.50
Skaitykite “Draugų
jaunuolėmis? Visi juk negali dril pusryčiai ir priešmetinis rkumu. Patartina iš anksto į1934 metų mados, kombina
lankyti kolegijų ir akademijų, susirinkimas mokykos kamba-Į aižyti. Daug gražių dovanų
cijos radio su gramafonu tik
Iš pamokslų bažnyčioje neiš- ryje. Pasirūpinkite visi daly-j Paskirta žaidėjams. ITžprašo$38.50
TEL. PROSPECT 7960_£l
nie skaitlingai susirinkti.
moks kalbos. Parapijinės mo vauti.
Kitokie radios, desėtkni iš
----------Užsibrėžta veikimas ateina- |
kyklos parodė, kad šiame atr
kur
pasirinkti, kaina nuo
vėjuje didžiumoje jos yra be Gruodžio 3 d. 5 veiklios na- ntieins metams. Nutarta surejėgės. Kur jaunimas gaus tų rės įstojo į Sodalicijų. Soda-ingti du vakaru: vienų para- I
$9.00
lietuvybės dvasių? Kokį prak lietės lenktyniuojasi parapijos pijai, kitų — saviems reika
. iki
tiškų būdų galėtume pravesti darbuose. Jos gelbsti visuose lams. Išrinkta nauja valdyba
$175.00
tikslui atsiekti. Aš nežinau. parapijos parengimuose ir pa ateinantiems metams: d v. va
Lengvus Išmokėjimai.
čias vienos rengiasi suvaidin das klebt kun. J. Vaičūnas,
Didelė nuolaida už senų
Neužtenka rašyti straips ti labai gražų veikalų Gavė pirm. — M. Gerdžiūnienė, ta t
radio.
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų
nius jauniems ir seniems iš nios metu “Patricija” ir visų pati, pagelb. — M. Šneiderie
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra
Pirkite dabar ir taupinkit.
mėtinėti, rūgoti, kad mes di-1 pelnų skiria parapijai Valio nė, nut. rnšt. — Aug. Šatkielaimėti
pinigų
investuojant
juos
į
Didžiausių vertybių
Heliais žingsniais žengiame Sodalietės! Neteko sužinoti nė, fin. rašt. — B. Palubinjums reikalingas anglis.
krautuvėje.
prie visiško nutautėjimo. Jau kas išrinkta Sodaiicijos val- skienė, ižd. — M. Bukauskie
Mes parduodame įvairios rūšies
nimas nekaltas. Tėvai, neišau dybon 1934 metams, bet tiki nė, iždo glob. — A. Zansonieanglis — dėl Hot AVater ir štynio
boilerių ir virtuvių pečių.
klėję vaikų lietuviškoje dva masi, kad bus veikli ir ener nė ir K. Lazdauskienė, tvarkPocabontas, beduminės. Pennsylsioje, nieko neatsieks juos ka ginga parapijos dirvoje, kaip darė — M. Viličkienė, ligonių 1
vanijos
kietos anglys, antracitas,
ltindami, nes užaugę vaikai ir šioji buvusioji: Ieva Kul- globėjos — B. Palubinskienė
3222-26 So. Haisted St.
Black
Ban
Lump, Consolidntion
jau nebūna tėvų įtakoj. Su vinskaitė, pirm., Mar. Vasi Ir M. Lukanskienė. Visais li
Millers Creek and Kopper Coke.
Vedėjai: J. Kalėdinskas
prantame savo padėtį, supra liauskaitė, rast., An. Bagdo gonių bei permainymo adresų
Taipgi Saliara anglys.
J. Romanas
ntame kame trūkumai. Ar pa naitė, ižd., kurios sugebėjo va reikalais prašome kreiptis į j
Specialės kainos, mokant cash.
jėgsime išsigelbėti? Išeivijos dovauti ir vesti draugijų į ge fin. rašt. B. Palubinskienę, i
4913-19 SO. PAULINA STREET
Duodame gražius prograR is 1333 So. 48tb Ct.
vadai, atsakykite į šį klausi rbūvį.
mus kas nedėldienį, litą va
Near 49th Street. Cbicago, Illinois
Nauja valdyba, nors ir ne-,
landa prieš piet, iš stoties
mų, jei galite!
V. QAPSZEWIOZ, Pres,
R. p. OAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.
99 atrodė labai entuziastiška, tiAV.G.E.S., 1360 kilocycles.
PLATINKITE
“
DRAUGĄ
Eduardas J. Kubaitis
40 VALANDŲ ATLAIDAI

ŽINIOS IŠ ŠŠ. PETRO IR>kl'<l''"'is""“s <«•>’«)•Be toPOVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

nnrtv 5r

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP. ,

W( DO OU*

i

Progress
FURNITURE CO.

NEW DEAL OIL
BURNER SALES Radios

Atlas Fuel Company

Lietmiii Augliu Yardas

r
4
j.

_

rsx s

^šeštadienis, gruodžio 9, 1933

Federacijos19 skyrius gruo paims drabužius ir gatavus vėl sirinks bendriem}} pusryčiams, žus koncertus su pamargini
džio 3d.’sus-ine išrinko vai- pristatys. Paremkime naujų parupijos salėh. Popiet 1 vai. niais dr-jos Palaimintos Lie-i
dybų 1934 m.: dvasios varias lietuvį biznierių.
įvyks priešmetinis susirinki- tuvos. Vakaras pavyko. Pelno
--------------------mas. Po susirinkimo bus gra- liko nemažai, Šiuo norime patini susirinkimu graudžio ĮO kun. S. Jonelis, pinų. — P.
Graudžio 11 d. ligi 17 d.,
viee pirm. . L..lt. K. Susiv. 163 kp. prie- ži programa. Mūsų sodulieija dėkoti mūsų rėmėjams ir gard., tuojau pol sumos, parap. Vaičekuuska.vienos
savaitės rekolekcijos
lašt. --'šmetinis
—'šmetinis susirinkimas įvyks gražiai gyvuoja. Turi daug siutojams: “Draugui”, Peop
I svetainėj. Nariui prašomi skai K.•Kazlauskas, nut. rast.
tlingai susirinkti, nes žinote,
Iv^kaitė, ižd. — lt. Uka-! gruodžio 10 d., 2 vai. popiet, narių, darbščia pirm. S. Ma- les Furniture Co., J. F. Budri-! Philadelphia, Pa., šv. Jurgic
(kad reikės valdyba rinkti ir
Atstovai į Ferl. Apskr.1 parapijos svetainėje.
įtuzaitę, kuri antri metai eina kui, Progress Furniture Co., parapijoje. Pamokslus suko T.
'daug dalykų svarstyti. Kiti*—
Vaičekauskas, E. Duni-I Visi nariai malonėkite su-1 t»*s pareigas. Norimo, kad ir ir “ Margučiui
dainininkams A. Petrauskas, M. L C.
'metai, kiti darbui. Taigi SirK**1“**^, Uorosp. —' si rinkti, nes bus renkama vai-', toliau ji pasiliktų. Tai, visos -ėnis: S. Rimkui, Saboniams,
NUGA TONE SUTEIKS
SODALICIJOS VEIKLA 'dingai prašomi į sus-ma atsi-Idyha ateinantiems metams, nierguitės neužniirškite atsila- A. Ančiūtei, A. Briedžiūtei,
JUMS NAUJĄ SVEI
lankyti ir naujų nariu atsiveFederacijos 19 sk. rengia ) Daug kitokių svarbių reikalų; nk\ti giuodžio H) d. Kurios jaunajai Birutei ir jos vudaKATĄ
N. P. Šv. sodulieija laikė
g G. gražų vakarų purapijos nau- turim svarstyti. Kurie dar ne-; dar nesate sodalietėmis, kvie-jms. Ačiū dr. J. P. Poškai už
NL’GA-TONE sutvirtina
visukius
paskutinį šiemet mėnesinį su
K. Y. W. kalbų, biznieriams už skelbi- organua žmogaus Kiati'iiiMji'. pataisų
dili, sekmadienį, gruodžio lt), užsimokėję už šiuos metus, j čiamos įsirašyti.
apetitu, uurogulfuoja virAKininiu apa
sirinknnų, kuriame padare vi-, (jrUodžio 12 d.,’įvyksta sva-’d., parap. svet. Pradžia 7:30 ' prašomi užsimokėti šiam su
-----------'-----mus, visiems už atsilankymų. ratą ir vidurius. Suteikia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
sų imtų darbuotės apžvalgų, rĮnls SU}<iviMkj|nas šv. Teresės vai. vak. Įžanga 25c. Bus su- sirinkime.
Valdyba
Valdyba daro jų tvirtesne. Pagelbsti kur kiti
! vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų geapsvaistė visus reikalus. So- jraUgįjos Bus renkama nauju J lošta “Nepaisytoja Mergelė ’,
-------------- — —
rų vaistų pasirodys tiektai j keletu
. dienų po vartojimui.
dahcjtt dabar rnottasi prie (va,Jyba 1!|34 m
t0> yro k(l(unų vrilislllų draIna
l.i - 4
Triii.i ., i, i, 4 i t z, 4 tr
N L G A-TONE parduodamas visose
SKAI I \ K I l E DRAUGĄ
vai8ttnyčioi»c. Žiūrėkite kad -gautuveikalo, Gyvu rožių vainikėlis I ,
Į mėtė tikrų NL'GA-TONE, nepriltnki...
.
idaug svarbių dalykų svarsty- suoja kun. S. Jonelis ir O. 1'
' te pavaduotojų.
kurį vaidins parap. salėj gruo
, mui. Tat, visos narės būtinai Į vinskaitė. Lošėjai—Šv. TereLABDARIŲ SUSIRIN
džio 17 d. Kita,
, ±- •į sį susirin• - dr-jos
i •
• (16
zie asmenų).!
_ __ ,
< savybės
;
.. va-!.
. įturit atsilankyti
sės
nares
KIMAS
karėlį rengia ketvirtadienį,
kimų.
•
! Vyrų roles loš merginos. Lo-1 x Gruodžio 3 d. Apaštalysgruodžio 21 d. Be to, vykdo
1
B
Prie progos noriu priminti,! Šimas bus įdomus.
Koresp. tės baldos draugija buvo snSekmadienį, gruodžio 1(1 d.,11
Naatkankyklta savus skaus
ma ir sporto programa.
mais.
Keumatlsmu,
Sausgėla,
B
kad dabar eina naujų, narių
ruošus bunco party parupijos Šv. Jurgio parap. mokyklos1 Dabar “Draugo” ofise ga-į1 Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g
Didelis meigaičių bruzdėji- į vajus per YUjų įstojimas į
naudai. Žmonių buvo daug, do kambary, 2 vai. popiet įvyks' ima nusipirkti gražių, lietu-I1 — raumenų sukimu: nes akaudėjimai naikina kūno grrybs H
mas vyksta jų club įoom e jjraUgijQ j)er pus numažintas,
vunų taip. pat. Liko gražaus Labdaringosios Sujungus 5-tos vįšl<ų kalėdinių atviručių. KųįJ Ir dainai ant patalo paguldo. B
kur kas vakaras lūpestingai
į0, nun-,s skatinkite savo
CAPSICO COMFOUNO mo- g
pelno. Vakaro rengime daug‘kuopos priešmetinis susirinki- tįj- atveštos. Su visokiais pu-1 j
stla lengvai praėallna vlrėmlruošiasi veikalui. Istikrųjų, jraUgas šiuo laiku įsirašyti į
nėta Ilgas; mums Manais dau- B
pasidarbavo komisijoj: E. Ge nias. Bus valdybos rinkimas veikslais ir įvairiomis spalvobus ko pasižiūrėti, kada soda- gv Teresės draugij
gybė imonlų siunčia padėka- B
,„ijų.
ir
kitokių
svarbių
reikalų
sva
ln
į
s
dvilienė, O. Sriubienė, E. 0vones pasveikę. Kaina 60c per g
lietės atidengs savo scenos
Draugija taip paI* rengiami
paktą 66o arba dvi ut
rstymas. Todėl visi nariai pra
gintaitė, B. Kalvaitė.
Knyga: "tALTINIH VVEI- ■
Pirkile dabar kol dar neišmeno gabumus.
prie nepaprasto bunco ir caivl
šomi sueiti.
Valdyba
Lapkričio 26 d. Gimimo P.
KATO8" augalais gydyUes, kai- B
X Gruodžio 10 d. mergaičių
rinktos.
na 6* sentų.
Kad sukėlus Kalėdų dvasių, l*irty, kuris įvyks parapijos Šv. bažnyčioje tarpe daugelio
Sodalicija
švęs
savo
5
metų
sodalietės turės linksmų vaka-Į sve^a*n:*je 8aus*° 16 d
PADĖKA
kitų Sutvirtinimo Sakramentų
gyvavimo sukakti. Ryte 9 vai.
W.
H.
Y.
J. E. vyskupas Sheil suteikė
rėlį, kuriame viena kitai su
Lapkričio 26 d., Cbicagosį 2334 SO. OAKLiEY AVĖ.,
visos mergaitės eis prie šv.
Bt6» 80 HAE8TEO 3T.
ir žinomų biznierių Moiulzejeteiks dovanėliu “grali bag”. k
Chlsacs. »III
Lietuvių
Auditorijoj
buvo
gra
Chicago, III.
Lapkričio 26 d. sodalietės vvskių dukrelei Lorraine, kuri Komunijos. Po Mišių visos suBe to, mergaitės nepamirš
•B a b ■
labai
gražiai
atvaidino
“
De

gavo vardų Harriet. Kūma bu •MiHNmmMiiminiHiiiiiHiirtniwiiiiiiiiiiiimiiii!iiiiiiitMiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiiiii^
ta ir kūno kultūros (sporto).
senzano
Mergelę
”
.
Vakarų
su

vo 11. Kavalčikaitė.
Naujame llarrison Purk gyni.
&
jos kas pirmadienį gininasti- rengė Tretininkų kuopa mūsų
Vakare Mondzejewskiai sa-iS
kuosis ir darys pratybas mer parapi.įos Šv. Kazimiero sese- vo puošnioj rezidencijoj, 6600
įų naudai. Visos meigaitės_sa jWashtenaw avė., iškėlė sa
gaičių sporto.
vo roles gerai atvaidino. Ko
TAI YRA GERIAUSIA GYDUOLĖ DĖL VISOKIU NEGE
Naujų valdybų 1934 m. su stūmiai buvo pritaikinti, ypa vo dukrelei ir svečiams šau
RI MU PAEINANČIU NUO PILVO NETVARKUMO:
daro: gerb. kun. J. Mačiulio-! tingai gražiai atrodė mergai- nių vakarienę.
PRIETVARAS,
PRASTAS APETITAS,
Geriausio poilsio,
Pp. Momlzejevvskiai yra sta-Hx
nis — dvasios vadas,’ B. Pet- tęs vienuolių rūbuose.
IŠPŪTIMAI,
GALVOS SKAUDĖJIMAS
Surėdymo sveikatos,
nibūs
-parapijonai,
“
Draugo
”
ATSIRAUGĖJIMAS,
NERVIŠKUMAS ir t.t.
raitytė — pirmininkė, Ona BaPailginimo gyvenimo
Padarytas iš parinktų naudinginuaių vaistų šaunios nicdikali.šOna Ivinskaitė ypatingai ge ir Labdarių rėmėjai. Juozas
ltakytė — vieų pirmininkė, E.
koH vertės. Jis yra labai veiklus ir taipgi priimnus. Pataiso
&
rai Desenzano mergelės rolę Mondzejewskis yra Wholesale B
REKOMENDUOJAME
S
apetitu ir priduoda gerumo visam kūnui. Jeigu jūsų aptiekoDobrovolskytė — sekretorė, J.
atliko, (laila, kati neturiu po Meat dyleris (mėsos orderių E
rius neturi SALUTARAS BITTERIO — tai reikalaukite tie
Daniunaitė — iždininkė, A.
siai iš mūsų.
M
• i;: r.............. .
ranka vardų kitų lošėjų; visų išvežiotojas). Visiems malo
'Kulikauskaitė — finansų se
vardai turėtų būti paminėti, niai patarnauja.
kretorė, E. Nausėdaitė — anes visos gerai savo roles at
ilgiausių metų Mondzejewssistentė, Julia* Morkus — ko
liko.
kių šeimynai.
Dalyvis =
respondentė, O. Jociūtė ir St.
LOVAS, LOVOM SPRINGSUS,
Phone CANal 1133
639 W. 18th St.
Už scenos giesmes giedojo
STUDIO
COUCHES.
Jeruscvičiūtė — maršalkos, K.
CHICAG0, ILL.
Mažosios Gėlėlės choras, ku-' Šiomis dienomis MarąuettelB
LTboniūtė — klubo prižiūrė
ris daug prisidėjo prie pMpno-, Purk susilaukė naujos Krikš- E
toju. Nauja valdyba stengsis
ir toliau tęsti kilnų darbų pa- Šimo veikalo. Sutartini mer- čiūnų šeimynos, kuri atsikėlė 5
LACHAW1CZ IR ŠONAI
lapijos ir sodalicijos naudai Kai'h)
Kr“iai
iS Xew Milford, tonu., ir apbėios garbei.
"-‘irbci *r ln,k*^'ai I,aGko. Veikalų re- sigyveno Marąuette Parke.
=t
ir jų mylimos Globėjos
zisavo gerb. kun. Jonelis, dvaKrikščiūnas, kaipo patyręs 5
S
Korespondentė
sios vadas, abiejų minėtų dr- siuvėjas, atidarė biznį, t. y. ’g“
moteriškų ir vyriškų drabu- - g
Altoriaus Puošimo draugija gijų.
Publikos
susirinko gana žiu siuvyklų adresu: *2S16 W. S
metini susirinkimų, laikys gi no
E
džio B) d., 4 vai. p. p. nio- daug, bet pažvelgus į vakaro 63rd Street. Telefonas Ktpub- £
2
3714. ' Atliks
viso-45
kvkJos kamburvje. Narės ma tikslų ir prisiminus negerų rei- lic
lonėkite atsilankvti, nes bu= kuln” -al^° bf,ti
kios rnSies 'k’bų. pav. sausų g
renkama valdyba ir svarstoW H> Y/valyimų, dažymų, taisymų, pro-g
sinimų, pertaisymų visokių drn S
B. A. L.
S. C. L.
S. D. L.
mi svarbūs reikalai. Valdyba
BIZNIERIAI. GARSINKI- biržių ir forkočių ir panašiai.
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMU0T0JAI
T6S “DRAUGE’
Pašaukus, atvyks į namus,'l
<
«
X Gedulingos šv. Mišios už

C H I C A G O J E

,

TĖVŲ MARIJONŲ
MISIJOS

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPUOJ,
WEST SIDE

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

. TDWNŪFLAKE
IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR

LIETUVIŠKOS KALĖDINĖS
ATVIRUTĖS
SltoumatlzHUissausgėlėS

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPUOJ,
MARQUETTE PARK

ilustin Kulis

“DRAUGAS” PUB. CO.,

Duokite Kalėdų Dovanų “SALUTARAS BITTERS”
Del

SIMMONS
SPRtNGSINIUS MtTRISUS

i a. a. Motiejaus Nevadomskio'
sielų bus laikomos Aušros Va
rtų bažnyčioje
pirmadieni,
gruodžio 11 d., 7:45 vai. r\to. Visi pažystamieji kviečiami ateiti į pamaldas ir riasimelsti už sielų a. a. Motiejau.-,
kuris buvo vienas pirmųjų Au- ;
Sros Varių parapijom).

IŠ N. PRAS, P. š. PARAP,,
BRIGHTON PARK
Draugija Gvanl. Pirma Div.
Šv. Kazimiero Karai, laikys!
priešmetinį susirinkimų šėkui. ’
gruodžio K) d., parap. mokyk
los kambaryje, 2 valandų po
piet. Visi nariai kviečiaibi lai
ku susirinkti, nes turime daugi
svarbių reikalų svarstyti
ir
bus rinkjma.s valdybos 1934
m.
Valdyba

Kafedinim

Siuntimai

5

Peoples krautuvės yra autorizuotos pardavinėti sviete
pagarsėjusius Simrrmns mat rasas. Todėd ir dėf tamistų
mielai patarnaus. Čia rasite visokių Sinimons ’inatrasų
už kainų prieinamų visiems.

Dovanos, siunčiamos dabar jūsų
giminėms Lietuvoje, padarys jiems
Linksmas Kalėdas.

KAIPO TINKAMIAUSIOS KALĖDŲ DOVANOS
Pardvodania ir ant lengvų išmokėjimų.

CICERO, ILL.

1439 So. 49th Court

Telefonas Ganai 2515—2516

Telefonas Cicero 6927

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

Atsilankykite Šiandien Pamatyti Geriausias
SIMMONS PRODUKTUS

Parnatvkitc M r. Stungis.

CIIICAGO. ILL.

2314 West 23rd Place

JJ.BAGDOflAS

Taipgi rasite pilnų pasirinkimų SIMMONS lovų,
lovoms SI4MNGSU, STUDIO COUCHES ir t. t.

Pirkite savo, Draftus, Radiogrumus, arba Telegrafu Siuntimus Drovers Batikose. Lie
tuvoje jie išmokami L'. S. doleriais.

savo rūpesčius. Pašaukite:

Didžiausiose ir Geriausiose Lietuvių Krautuvėse!

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savinos Bank

Te1.REP.3100

Halitcd at 42* Street - CHICAGO
RANKI NIN K A VIM O V A L A NIX >S

atrr-ai a»cm(»

Kasdienų mm 9 vai. ryto iki 3 popiet.

Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.
Labdarių 8 kuopa laikys nje;

Lovos įrengimas yra svarbiausia rakandas namuose
Nes vienų trečdalį gyvenimo žmogus praleidžia lovoje.
Pasilsėti, atgauti sveikata ir energija, kad rytojau- dar
bas jam butų lengvesnis. Todėl kų gerinsit ką ne, bet
savo lovos (rengimų neatlHitinai turite pagerinti.

I’agrubų kaino* atitinku depresijos laiką. Tolumus nedaro skirtumo
Moderniška Koplyčia Dykai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

avi

2506 W. 63rd St.

ricmmomd st

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St. |
-

(Prie Kichinond St.,)

(Prie Mapleuood Avė.,

=

MI
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Šeštadienis, gruodžio 9, 193o

K

Ona Valeckaibė,
iut the šame location \vliere , peimits u pluyer to plav witli lai išriškiiiie sekmadienį ,poBoston,
LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Mass., — iždo globėja.
niany successful season liaveįlast seasons team.
Įpiet.
been prtmioted in tby pust.
fl„
.
. .
. . , Kalbėtojai bus kun. A. VaKun. M. Urbanavičius, Ko
c
I Ine admission pnce iš to
J
.
Tel. GROvchiU 1583
Gamės start 7:03 P. M.
be redueed eonsiderabJy tins lančiu8> L Sunutis ir K. Sa- noslia, \\ is., — spaus, direk
K OF L BASKETBALI,
For the puet six
the
Although only a few vicku“ ~ jauni"10 P^iai ‘tomis.
'
SEASON OPENS
DENTISTAS
Al.
Manstaviėius, Chicago,
ir
darbuotojai.
Be
jų
dienos
1446
SO. 401h CT., CICERO. IH
DEC. 31
K of L league gailies \vere will be benefited by Ibis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
UUr„ Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
111.,
—
spaus,
direktorius.
programoj
dalyvaus
O.
Juozai----------played on Sunduy afternoons, eliange due to the'l'aat tliat
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
>147 SO. HALSTED ST., CU1CAG4
('liioiio-n
8eredouna po pietų ir Nedėldieniat
Koiinie
Savickus,
•
i,
.
„
i
tienė,
žymi
“
Dainos
”
elioro
Paned., Sered. Ir Subat. S—9 vai
v
mcugo,
tik
gultam,
The Kniglits of Litliunnia j this praetiee liave been dis- eaeh eounei will be penmtteil
...
8488
W.
UAHųUUTTlf
ROAD
Baskctball League \vill start | eontinued aini gailies \vill now to only 25 limited season pas- soistė, akordini.Mus iš Nortli 111., — spaus- direktorius.
Dleuoma Tel. LAFayette 6798
B. P.
the ne\v season on Ne\v Years.be played on Sunduy evenings. ses vvliielt \vill be sold at one Saidos ir didelis “surprise”.
Naktimi* Tel. CANal 0402
Švėnto
Vardo
ir
Sodalicijos
Eve Sunday Deeember 31. In- The reason for the eliange is Dollar. The lueky persons \vho
Tel. LAFayette 7030
tree to date sliows tliat 8 witliout < juestion a very good will be ahle to get one oi draugijų nariai ypatingai kvic
teanis liave entered the league one and the suitching will I these pusses will save a niee clanu atsilankytl» nvs ChieaOffice: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak
tliis season. There is no rea- without doubt prove benefici-' bUin on the admission priee. Igos X yuUU yra Paslren£V atNedėlioję pagal sutarti
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8
U gaivinti c&vo kuopas.
son to'beiieve tliat the otlier j ai.
’Tliere will be no passes
4140 Archer Avenue
Tat, nepamirškite sekmatkv į LIETUVIAI DAKTARAI:
Offiso Tel. KIA’ublie 74RNt
four teanis in this distriut* The league is e.vpeeting to at the gyni and if you liappen
Vai.: S—4 Ir 7—9 vai. vakare
lies. Tel. CKOvehUl 0017
nį
2:30
p.
p.
atvykti
į
McKin■will wisli to enter as tliev liave i liave some of the best teanis to be one of t lieso persons who
Res. 2136 W. 24th St.
6917 S. UASHTENAU AVĖ.
Tel. LAFayette 8057
liad plenty of time to do so. Įin the eity, eomposed of many is not eonneeted \vith any ley Park salę (39th ir WmtTel. GANal 0408
ern Avės.). Įžanra dykai.
of ,<w
lašt ?vt,in
veurs eliaIThe gamos are to be plavedliof
”1 the
“lv “stars
'T’" Wl
v,,u' eouneil, for your own interest
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
on the St. Phillip lligli Selmol !?‘'PlonshlP tea,ussee some one who is and get
2423 W. MAHQCE1TE ROAD
Res.
and
Offfce
Office
Phore
X
—
SPINDULIAI
Liet. Vyčių Chieegos lipsVai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryta
8859 So. LcavlU SU
FUOepeot 1028
gyuinasiuni floor, loeated inį Praetiealy tln* šame ridės a P®88 now!
Nedčlioj susitarus
3051
West
43rd
Str.
Sports Reporter kričio Basketba11 League pra-į
GANAU 0706
a very convenient and accesi-,will prevaįl as in the pust
(Prie Archer Avė. ueloll Kedzie)
Įsidės gruodžio 31 d., St. Phil Valandos:
nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro
Phone CANal 6123
sible location, Jackson Boul. seasons. Aniong the most no
Seredomis ir nedėlioniis pagal
lips’ Gyni, Jackson Blvd. ir ,
sutartį
and Kedzie Avė. lt Ims been tahle changes is tliat all playPHYSIC1AN and 8UROEON
1 ui thei reports aini imfoi-1 Kedzie Avenues. Kuopos nori-'
Phone
GROvehlll
0027
formly announced tliat gailies j ers mušt reside in the neihor-i mation ivill be published in'n^įos žaisti, prašomos užsire2403 W. 63rd St., Chicago
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.
GYDYTOJAS.
CHi^URCUK
OFFICE HOURS:
ivould be played on the South liood or bt'long to tliat parti-; VVednesdays and Saturdays gistruoti prieš 15 šio mėnesio. Trečiadieniais
Ir eekmad. susitarus
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
2201 W. Cermak Rcttd
Side, Imt due to the enahility cular parisli of ivliicli team Lithuanian
Daily Draugas
Sunday by Appointment
Lošimas įvyks kas sekma
to secure a suitable gvmnasi- they are a member. Even this eacli \veek. VVatcli l’or special dienio vakarų, 7:30 v. v. Se
Valandos 1—3 Ir 7—8
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
um, the league will continue I eliange kas a provision whick ! features and otlier Lithuanian
Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutart
zono ‘passes’ galima gauti pas
6859 60. UESTEKN AVĖ.
REZIDENCIJA
~ Chicago, III.
AthIetie activities.
kuopų valdybas.
B. P.
6631 S. California Avė.

SPORTAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L. YUŠKA

GARS1NKINTES
“DRAUGE”

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. WIN$KUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČIUS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. BiEŽIS

OR. J. W. KADZEW1CK

DR. M. T. STRIKOL'IS

G R A B O R I A 1:

LACHAViCH
IR SŪNŪS
LIETUVIS GRAE0B1US
Patarnauju laidotuvėse kuoplglansla.
Reikale meldžiu atsIAauktl. o mano
darbu busite užc&nėdlntl
TeL CANal 2616 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago
1439 S. 49th Conrt, Cicero, m.
TKU. CICERO 1987
Phooe

BOGIevard

4139

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

Telefonas YAHtks 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamaotojas
Turiu antomubilius visokiem
nukalama. Kaina prieinama
3319 AUBTTBN AVEN1TB
Chicago, UI.

J. F. RADŽIUS

Ine.
LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už 725.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18lh St.
Tul. CANal 6174
Cblcago. Iii.

Lietuvos Vveių Centras kvie
čia visų katalikiškųjį jaunimą
būti jų svečiais šį sekmadienį,
gruodžio 10 d., MeKinley Park
i. salėje bendrame susirinkime.
Lai jaunimus išsireiškig savo
mintis apie jų bendradarbia
vimą savo draugijose ir san
tykiuose su nariais kitų. Gal
bus papeikimų ir pagyrimų;

22 Metų Mirties
Sukaktuves

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

me UUaldų ailalkymul
•kyrlų.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIITH IR UAIDOTUVIU
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BA JJ3AMUOTOJA8
Patarnavimai, geras Ir nebrangua

718 W. 18th St.
Tel. MONroe >877
l'el. LAFayette 8»>t

Tol. BOTlevard 620»-*e4is

J. Llulevičlus
Graborius
Ir

Tei. CICERO 894

Babsamuoiojas

SYREWICZE
GRABO RIU8
laidotuvėms pilnaa patarnavimas
galimas oi |16.44
KOPLYČIA DYKAJ

Oiftpro. fl)

Patarnauja Chleseroje ir aplella
k6je.
Didelė ,r graži
Koplyčia dykai
4092 Archer Avė.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia

Eudeikis
JŪSŲ GRAB0RIU8
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Kun. A. Valančius, Chicago,
Ilk, — dvasios vadas.
Antanas Mažeikas, BrookJvn, N. Y., — pirmininkas.
Marcelinas šilkus, Clevelarnl, Oliio, — vice pirminin
kus.

Bronė Paliliūnaitė, Chicago,
111., — raštininkė.
Stasė Zulanienė,
llk, — iždininkė.

Chicago,

Leonardas Gritis, Chicago,
lll. ; — iždo gebėjus.

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

Telefonas

REPubUo

7868

4645 So. Ashland Avė.
TeL CANal 0257

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

4712 So. Ashland Aveuue

Nodėliomia pagal zutart}
Ofiso telef. BOUlevard 7820

Vai.: Nuo 10 ryto tkl 8 vakaro

Narnų tel. PROspect 1930

Bes. PROspevt 6044

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH UALSTED ST*vE(PX
Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14
ltez. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street
Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 6.30-8:30

«

Office Phone Res. 6107 S. Francisco
Prospect 2220
Phone Grov. 0951
|

bczldencija 6COO So. Artesšan nvev
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

Tel. BOUlevard 7042

< Ikf 4:40 vakar*

DR. G. Z. VEZH'IS

Ofiso: Tel. CALūme t 40S»
Res.: Tel. UEMiock 6286

DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.

DR. A. G. RAKAUSKAS

arti 47th 8treet
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

DR. J. SZUKIEWICZ i
PHYSICIAN and

SURGEON

6658 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Sunday by Aupolntment

Ofiso valandos: 1-4 Ir 8-8 vai. vck.
Rezidencijos Ofisas: 2056 V4. 6VLh t»L

Tel. CANal 0123

Valandos: 14—18

DR. G. I. BLOŽIS

ryto

Seredomis Ir Nedėlionus pagal sutarti

DENTISTAS

GRABOR1AI:

2291 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 13 ryto

MOTIEJUS
NE V ADOMo^IS
PersiHky.rė su šiuo putuullu
11 u., tį.ujtlžio im u.. Ivii Lič
iais, su.uuKęs 16 metų a.nziaus,
alinęs Lietuvoj, Ynniuus upftkr.
lauko dideliame nuliuutine
moterį Marijonų, dukleij rianclškų ir du ftaiius Juozapų Ir
Antanų.

Lk'uunul atminčiai mūsų bra
ngaus vy.ro Ir tėvelio bus lai
komos šv. Mišios, Aušros Vartij parapijos bažnyčioje, plrmudienj, grtAidžio 11 d., 133 3 ni.,
7:4 5 vai. ryto. Kviečiame tisus
gimines, draugus ir paljstamus
ilsi lankyti' j pamaldas.
M.-s tave mūsų brangusis vy
re Ir tėveli rilvkug net neuž
miršime. Tt» pas mus jau nebesugrjši, bet mes anksčiau ar
venaii pas tave uteisime. Lauk
mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Moteris. Duktė ir kūliai

t

Metinės Sukaktuvės

Cicero 2109

ANTANAS
PETKUS
GRABORIUS IR
BALSAMU0T0JAS
1. Simpatiškas, mandagus, priiinnus, ir atinicniškas patarna-.
vimas.

2. Koplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl
užganėdinto
darbo,
kreipkitės prie grali. Petkaus.
4. Teikia gerinusį patarnavi
mų, maloniai, ir už pigiausių

kaimj.

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

LIET. VYČIŲ CENTRO VAL
DYBA 1933-4 METAMS:

DENTISTAS

ANTANAS PETKUS

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangua, nes neturi

i 344 S.

KAT. JAUNIMO SUVA
ŽIAVIMAS

BOUlevard 7580
Itez. HEMleck 7091

•
/•

5. Patarnauja Cicero, Chicagoj, ir apielinkėjc.

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nuo 1 iki 8 vakare

4142 ARCHER AVENUH

Seredoj pagal sutarti

Tel. VIRginia 0036

{VAIRŪS
Res. Phone
ENGIcvvood 6641

d aktar a

Office Phone
Tltlangle 0014

DR. A. R. McCRADIE

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų.

v&L:

KOOM 810
2-4 ir 7-9 vzl. vakare

Ofisas 3102 So. Halsted S L

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

Nuliūdę lieku:
Moteris, Dukler.vs

DR. MAURIGE KAHN

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 2 iki 4
vai. po pietį) ir nuo 7 iki 3:30 tul.
vukaro.
Nedėliotais nuo 10 iki 12
valandai dienų.

GYDYTOJAS ir CHIKURGAS

l'elelonag MIDwuy 2880

ir Kūnai,

|s ir Sesuo.

■MM

(

4631 S0. ASHLAND AVB
Tel. YARds 0994
R».: Tel. l*LAza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 Ir 7-9 v. «,
Nedėldlenials nuo 10 Iki 12 dien<

Res.:

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAICHICAGOJE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDE1KI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintėlis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,
elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu, laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

Vai.: 1 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Bekmad. pagal atitarti
Ryto vai. fiv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.

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

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 y.
Nedėh'omls Ir šventadieniais 10—-18

2 lubos
CHICAGO, 1LL.

Dr. JOHN F. RUZIC

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

DR.A.A.ROTH >

7850 So. Halsted Street

Office;

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

T et DIUEzel >191

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

PROspect 2011 BEVerly 0081

IGNACO BUIVID0

Re*.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

CICERO 2109

Persiskyrė su šiuo pasauliu
gruodžio 11 d.. 1332 m. ir lupo
palaidotus .šv. Kazimle.ro kaili
nėse gruodžio 16 d.
Juu sukako meteliai kai ne
gailestingoji* mirtis atskyrė iš
musų tarpo mūsų mylima vyrg ir tėvukų. Tas laikus greit
prabėgo, bet mes jo niekados
neužmiršime.
Ir atmindami tų liūdnų praslšatinimų iš mūsų tarpo yra
užprašytos gedulingos šv. Mi
šios už jo sielų
pirmadieni,
gruodžio 11 d.. 1933 m.. Gi
mt no l’an lės flv. parapijos ba
žnyčioje, Marųuette l’arke, 7:30
vai. ryto.
Kviečiame
visus
gimines,
((.ruiigun. kaimynus Ir pažįstumus dalyvauti* šiose pamaldose.
Brangusis vyre ir tėveli mes
tavęs niekuomet neužmiršime,
l'as mus tu n<4>enugr|šl,
bet
‘.nes unksėiuu ar vėliau pus ta
ve ateisime. Lauk mūs atei
nant.

Ofiso TeL VICtory AKOS

2355 West 63rd JStreet

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare
__LIGAS
___ VYRŲ
GT1>O VIHA8

Skaitykite *t platinkil*
dienraštį “Draugų” u
remiate v^sus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

WISSIG,
Specialistas U
Rusijos
PER 18 METUS TnESTUIUlTV

IR ____
MOIERU
( 8108 Iv
Ir NEf>OYDOMO8
NEIŠ
KAIP UMI8ENĖJUSIOS
JOS

YRA

Specleltškal gydo Ilges pilvo, plaučių, Inkstų Ir puslėa ulnuodljlma kraa>
Jo, odos, l'gas, žaizdas, reumatllmų, galvos skausmus, skausmus nugzroje. kosėjimą, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ligaa. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite «a Ir persitikrinkite kų Jis jums gali padn*
ryti. r-raktlkuoja per daugeli metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. FataSemar dykai
OFISO VALANDOS: Ka*<lle nuo 10 valandos ryto Iki J
yr .andai Ir nuo I—8 valandai vakare NedA’'o«nls nuo 11 ryto Iki 1 WL
BeL GRAvrTnr.

«

prsuosb

O

šeštadienis, gruodžio 9, 1933

kies), kad tik hazaras atneš-į 914 Dūdas Ludvika
re Kompanijos programa la
D. Auliuskaitė, M. Mnršalkie
tų daugiau pelno, kad būtų 920 Giniotis Bronei
bai man patiko. Dainavo dvi
nė, E. Liubinienė. Kitų šeimi
gubas mišrus kvartetas, veda
galima suteikti didesnę Kalė 928 Kulvinskas Nikolas
ninkių neišvardinsiu, nes daug
Kas
pasidarė
su
korespon

933
Muzonis
Steponas
jams. Vaidinama visų mėgia-',l‘J dovanų vargo prispaustoms
mas J. StepanaviAiaus, mer
jų darbavosi. Mergaitės tar
dentu,
kad
iš
mūsų
kolonijos
939
Kasimui
Adomui
gaičių trio; taipgi B. Kašinnavo prie stalų labai manda
moji “Genovaitė”. Šį sezonųIfiei,nonis- Komisijų sudaro P.
nieko neparašo? “Draugo”
skienė
išpildė
ištraukų
iš
odar nebuvo Čikagoje surengta' Llessell ienė, .J. Andruliene, O.
giai.
skaitytojai,
gal,
pamastyti,
PADĖKA
peretės
‘
Grigutis
’
.
Programos
panašaus vakaro. Manoma, ^.rigonienė, B. Dubinskienė ir
Garbė kewaniečiams už to
vei<Ujas J. Romanas įiiew!kad “M koloni’n “ dePrP’
kad suplauks pažiūrėti
šio'K- E<mgvinienė. Ji renka dokį pasirodymų. Tų vakarų
Draugija M. D. Aušros Va
vanas ir pardavinėja tikietua Širdingai dėkojam Amerikos įdoinių biznio pranešimų ir į- sijos nėra atsigavusi. Tai bū- mieste buvo viso keturios va
gražnus
veikalo
iš
visų
kolo
tų neteisybė.
rtų praneša visiems nariams,
Lietuvių Dukterų Klubui, ku vykių Chicagoj.
(Kaina 10c).
Klausytoja
nijų,
nes
išpirkta
jau
500
tikad priešmetinis susirinkimas
Mūsų kolonija gyvuoja ir karienės, bet lietuviai sutrau
ris jau per keletu metų mus
v*
•
• • kietu
Bazare
bus
progos
pasipir

veikia. Darbai buvo pagerėję, kė visus miesto valdininkus.
bus gruodžio 10 d. Visi nariai
šelpia. Klūbas per pastarus
Praeitų antradienį per Peo]>Visuomenė
matytį
įvertina
kti
gražių
dalykėlių
Kalėdų
Publikos buvo tiek, kad nega
turi susirinkti, nes yra svar
metus kas mėnuo užmoka mū les Furniture Co. radijo pro dabar vėl sumažėjo. Bet paTikimės, kad vilima buvo prasimušti.
lapijonų ūpas nesumažėjo.
bių reikalų svarstymui. Be to, gražius scenos veikalus. Tat dovanoms.
gramų
dainavo
“
Radijo
Pipineatsisakys
kas
kuo
""''s
..........—.... —......... ,
.
Lapkričio 18 d. buvo suruo
bus renkama valdyba 1934 m. kreditas už suruošimų tokių snoment
galėdami
parmoti,
už
k,j
l.ioAh
"
«""><'
s,
‘
n
'
,kl
"
;r ""Ką-Įrai” (grupė jauni, dainininkų,
vakarų.
Linkėtina
V.
Stanci

Mūsų parapijos dideliam n
šta šauni vakarienė parapijos
Girdėjau, kad draugija re
tuvių
.Muturų
Pilioėiu
T.van
l,me
PraKyvonti,
kaip
vadovaujami
A.
Oiodraiėio)
Piliečių Lyga
naudai. Pasisekimas buvo la- ,n‘‘jui biznieriui Bz Kueukai
ngia metinį vakarų (senus me kui ir toliau sėkmingai dar
tik gerųjų žmonių pagalba.
Dainavo
kvartetu,
'dantų I’01
Pelno liko $234.60. lapkr. 25 d. 10 vai. vakare du
tus palydėti ir Naujus sutik buotis meno srity. O kad vi- bus dėkinga. Pelnas skiriamas
sušelpiami
neturtingu
šeiniu.
Į
Negalime
ir
nežinome,
kaip
k\ai
tetų
ir
solo.
Apie
ti) gruodžio 31 d., parapijos įsUO,,,pne
įvertina, matyti is
Vakarienėje buvo matyti mie plėšikai buvo padarę bobl-up.
1
*
*
•
v
I II “ * 1 17 1*
Z. klubui atsilyginti. Tegul Vie švarų kalbėjo dr. Vezelis. Pa sto majoras, teisėjas, dakta Išnešė $68.
rdidelio susidomėjimo ryt įvyksišnekėjimas “Ignaco su An
špats laimina kilnųjį klūbų.
| si ančių vakaru.
Labužėlis
rai, advokatai ir visi biznieVak. dalyvavęs
Komisija rengias visus sve
1
Stanley Chapas, tanu” klausytojams davė juo riai. Komisijoj buvo: kun. R.
SUNKIAI SERGA
čius kuogeriausiai priimti. Ne
4533 S. Wood St. ko. Be gražios muzikos, buvo J. Bartkus, J. Puskauskas, A.
RANKDARBIŲ BAZARAS
pamirškite.
Korcsp.
visokių pranešimų; taip pat
.Tau nuo balandžio mėn seKapacinskas, ,T. Babrauskas,
pranešta, kad dabar Peoples
Lietuvių Moterų Piliečių T,y rga Petras Lenks, 946 W. 59
Sekmad. įvyks didelis liū
krautuvėse eina didelis prieš
ga rengia rankdarbių bazarų St. Žiemai atėjus, liga pagul
ne© ir eard party parapijos
kalėdinis išpardavimas visokių
sekmad gruodžio 10 d., San dė į lovų. Petras yra gerai
PARSIDUODA
svetainėj. Rengia Šv. Vardo
ryto kalėdinių dovanų ir namams
daros svet., 814 W. 33rd St. pažįstamas toj apylinkėj ne tik Rytoj n vaiandų
KEPYKLA
draugija. Kviečia visus skait
reikalingų dalykų.
Kl.
Pradžia 2 vai. popiet.
tarp lietuvių, bet ir tarp sve-|WGES, 1360 kiloeykles stotis,
Gražiausioj Lietuvių apy
lingai atsilankyti 7:30 vai. va
timtuucių.
Linkime
jam
pasvei
pastangomis
Progresą
FurniKadangi Lygų sudaro vien
kare.
Komisija
CARBONDALE, III., gr. 7. linkėj, Marąuette Parke. Bi
kui.
S. Lenkauskienė1 ture krautuvės, perduos gerai
į moterys, tat, be abejo, baza.— Pietų Illinoiso valstybėje znis išdirbtas per 7 metus.
prirengtų
smagių
ir
įdomių
ra

ras bus gražus ir įdomus. Na
DIDŽIULIS VAKARAS
j ūkininkams ima trūkti van- Kam reikalingas tokis biz
nis, pasinaudokite proga.
dijo programų. Bus dainų, gra
rės rengias, dirba visokius da, dens. Kai kur vanduo per dau Renda pigi; parduosiu pi
žios muzikos ir kitokių nauje
Rvt įvyksta Lietuvių Audi-, lykėlius. Vienos siuvinėja, ki1 gelį mylių pristatomas stati giai. Priežastis pardavimo
torijoj ruošiamas V. Stanciko , tos mezga, kitos siuva, kitos Štai, pagalba namų šeimini*-; nybių. Todėl nepamiškit užsi- nėmis. Daugiur visi šaltiniai labai svarbi. Patirsite ant
Kl.
teatralės grupės didžiulis va-į verda, kepa, sausainius (eoo- nkėms. Public Service Compa- statyti savo radijo.
vietos. Atsišaukite:
ir šuliniai išdžiuvę.
Pcrmancnt $1.50 & np
2616 WEST 69th ST.
ny of Northern Illinois duoda! „ , „ ,
...
...
Phono CANal 4074
x- x i j
i
x .
«yt vėl bus puiki radijo pro
,
Spcciallzing In Pcrmanrnt Wavlng
žinot, kad plaunant langus,'
, . 7
T
,, *
RENDON kampinis mūrinis
and coniplete Benuty Service
2302 S. I.EAVITT ST.
veidrodžius arba stiklines, į- K™">a. k..n» ,l»o» J«. f Bu- nnmas. Krautnvi, jr(,n(;ta sa. VYRAMS norintiems dirbti
M. Drumsta. Prop.
Clilcago
driko
radijo
ir
rakandų
krauLietuvių
apgvventoj
aprie
Insurance
kompanijos.
dėkite biskutį krakmolo į va
tuvė iš didžiulės WCFL sto- pylinkėj. Kampas 32-os ir An Gera proga išmokti biznį' ir
ndenį. Pagelbsti nupališuoti
ties, nuo 1 iki 2 vai. popiet, bum gatvių. Užpakalyje 5 kaAtsišaukite
purvų: ir duoda stiklui žibė Be Budriko šaunių radijo mn- nibarių puošnus fletas. Renda gerai uždirbti.
ADVOKATAS
prieš 12 vai.:
jimų.
105
W.
Monroe St.. prie Clark
JOHN A. VILKIŠIUS
zikantų; išgirsite
didžiulio P1"’- Atsišaukite tuojau:
Telefonas HTAte 7««tl
ji. NAUSĖDA, sav.
175 W. Jackson Bivd.
Valandos 9 ryta Iki 6 popiet
choro dainavimų, solistus ir,
917 b est 33rd St.. arba
LIETUVIAMS LAIŠKAI
R-oom 2146
2201 W. Cermak Road
žinoma,
Maksi,
šeiniyn,.
ProTeiefonuokit
BOULevard
«Rf»9
Panedėllo, Keredos fr Pėtnyčloc
CENTRALINIAM CHIvakarais e Iki 9
gramos, kurias jau penkti meTelefonas CAKal 0122
NIAM PAŠTE
LIETUVIAMS
GERA
THE
BRIDGEPORT
tai leidžia p. Budrikas savo
Namai: 6459 S. Rockwell St.
KNITTING SHOP
PROGA
Utarnlnko, Ketvergo Ir Bubatos
If> ,
.
nv
z i lėšomis, visados pasižymi 1-!
iui***uiu
Vakarais 7 Iki 9
(Centralimam Chieago pas-l .
... ' • ~
I Neriam plonus ir storus vilTelefonas REPnbUc 0000
v .
vairumu, dėl to visų megia.
, •
■, ,
_
PARDAVIMUI iee eream
te randasi laiškai žemiau is-1
T- • ,, , •>
nomus svedenus dėl vyrų, mo...
.
„
mos. Kūne Budriko programų terų, merginų ir vaikų.
parlor, saldainių ir mokyklai
lytiems asmenims. Paštas ,.
. ,
, . .
,
. , ,
T .
klausosi, be pasitenkinimo is
Neriam
vilnones
pančiakas
reikmenų
(seliool supplies) Į Geriausios Anglys Už
randasi prie Adams, .Tackson,
meno pusės, dar pasinaudoja dėl moterų ir vyrų. Taisom krautuvė. Vieta prieš pat Šv.
Dearborn ir Clark gatvių, vi
Žemiausias Kainas
proga daug kų pigiau nusipi- senus svederius.
Antano
bažnyčių
ir
dvi
mo,
dumi iesty. -Klausti reikia įė
Atdara ir šventadieniais.
irkti, nes gauna pirmiausias žikyklas.
jus iš Adams gatvės prie AdF. SELEMONAVICIA
nias apie įvairius bargenus.
504 W. 33rd St., Chieago, III.
vertised Window).
1447 SO. 50th AVĖ.,
12132 UNION AVĖ.
J. S.
Prie’ Normai St.
903 Barcenei Marelei
Cicero. Illinois
Cliicago, III.
Pilone Victorv 3486
{ Praeitų sekmadienį iš sto
908 Bučinskas Antanas
909 Chaplinskis D. D.
ties VVGES Progress FurniutPhone PULlman 8296
FOR CHRISTMAS
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos
Marvelous New

KEWANEE, ILL.

C H I C A G O J E

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

RADIO

PRANEŠIMAI

Visas Naujas

JOHN B. BŪRDEN

RADIOS

VISĮĮ ŽINOMy IŠDIRBĮSfitŲ JŪS GALITE
PAMATYTI BUDRIKO KRAUTUVĖJE

TUMONIS COAL CO.

Long - and - Short-Wave

NAUJAS IŠRADIMAS BETERES ČARDŽYT1

JOHN A. KASS

(KAZAKAUSKAS)
Laikrodininkas, Anksorios
ir Muzikalių Instrumentų
Krautuvininkas
DVI KRAUTUVĖS

kuri islgjjo Lietuvių gazolino stotis. Sis naujai Ifirnstas GENERAL ELEC
TRIC charger apsaugoja Ir ne sugadina sent, heterų, pilnai prlčardžluodami Jas. Atsiradus reikalui. Sis ISradlmns apsimoka kiekvienam paban
dyti Ir suėė.lytl seną heterą nuo pleltų sugedimo.
Parduodam taljerlus, tūbas, heteres Ir klius automobiliams reikmenis;
Ptiillips (18 gazoliną Ir visokios rūSles aliejus.
Orjzuojam visokius automobilius su naujos rūSles Instrumentais.
Vitais virftmlnėtals reikalais matykite auto tnekanlką -

Abiejose dldellausls pnslrlnklmns
Klodu, dr-lmnntų,
visokios rOAies
laikrodžių Ir muzikalių Instrume
ntu Taipgi taisome visokius laik
rodžius. muzikalius Instrumentus
Ir akinius prltafkotne.

JUOZAS VILIMAS

ACT
AT
ONCE1
STEWflRT-WflRNER

63rd Talman SERVICE STATTON,
2634 West 63rd Street,
Tel. REPublic 1701

Turis 24 metas patyrimo

Listen to Police Calls, Canadian Stations, Amateur
Stations and Airplane Calls, as well as Standard
broadeasts. 3 bėautifully, latest styled cabinets.

U

34.17-21 So. Halsted St.
Telefonas — Bonlevard 4705—8167

RADIO PROORAMAT:

Kas dienų W.A.A,F., 920 k., 11:45 A. M.
W.C.F.L., 970 k., Sekmadieniais 1 vai. popiet
VV.H.F.C., 1420 k., Ketvirtadieniais 7:30 vak.

5332 So. Long Avė.
Chieago. III.

TEIj. R EPU BĮ,IC 8402

2049 W. 35th St.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RCSTAKOH SimFKRIfffcM TAKOK IR ELEKTROS
TRR ATREMTAI
AvedlAkl mankAtlnltnal Ir elektros masalas

Treatmental visokių Ilgi), reumatlsmo. nervų atitaisymo, Haičio
Ir taip to liaus, su elektriniais prletslsals Violetiniai Kaulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, su 1 tarinės vanos duoda dldtlauslą kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima Uslgelbėtl nuo visokių Ilgu.
Kambariai dėl pergulėjtmo.

Motoru skyrius atdaras ITtarnlnkals nuo S Iki 1S vai. naktlee.

lis, Ii

Crane Coal Co.

Te. Ijkfayette 3315

QUANTITY LIMITED

dčadfo o^t&e Štate

Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

1657 W. 45th Street
Kampas Ko. Paulina Ht.

Tel. Bonlevard 4552

PERKAM

INSURANCE
NOTARY

Lietuvišku*

PUBLIC

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
AO ■ H T D R A

LAIVAKORČIŲ

Katrie perkate anglis IS dralverlų. siųskite juos j CRANE
COAL CO. Gausite geresnes
anglis, už mažiau pinigų.
Pm-aliontas M. R. liktai $7.00
tonas.

PEOPLES COAL CO.

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEIKIMGUMTT PAMATUOTAS

2608 WEST 47th STR.

BIZMI8

Tel. LATayette 1083^

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingų vogtu
Yardas ir ofisas:

A. BER2YNSKIS
BIRCH TAVERN
Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu
viui pas mus atsilankyti.

2555 WEST 6Jrd STREET
(arti Rockwell Street)

Telefonas REPUBLIC 4544 '

Mes pakartotinai kreipiame jūsų at.vdą į įvairų patar
navimą, kuiį mūsų įstaiga teikia:
Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, vandenio
bilas ir morgičių kuponus.
1 Išrašom apdraudas ant namų, langų ir automobilių.
Darome pirmus morgičius ant namų.
Parduodame Money Orderius.
Darom kontraktus pirkime ir pardavime..

G. A. BUKYS

W. M. ANTONISEN

3320 S. Halsted Street

Tel. Yards 5215

12132 SO. UNION AVĖ..
Tel. PULlman 5517

West Pullman, III.
Galite nusipirkti daugiau
anglių

žemesne kaina

iš

Peoples Coal Co.
I, 1. or
4 tems
8 tona or more

Pochy
Kent.

M.R. .... $7.75
M.R........... $5.75

Lun>P

.................. $0.75

$7.95
$5.45
$0.25

Black Ban.l
Bgg ........................... $8.50
Lump
.................. $8.75

$« OO
$8.25

