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ANGLIJOS VYRIAUSYBĖ DIRBA U2
NUSIGINKLAVIMO KONFEREN
CIJOS ATNAUJINIMĄ
Prancūzijos senatas gali sug
riauti ministerių kabinetą

vokietijoJTdraudžiama
LEISTI NAUJI LAIKRAŠČIAI

CHJ GAGOJE
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METAI-VOL. XVII

Telefonas: Ganai 7790
Rytoj dienos “Draugo” numeris yra skiriamas Auš

ros Vartų parapijai Ir West Side lietuvių kolonijai. Tania

NUŽUDYTAS POLICMONAS

numery rasis daug įdomių ir naudingų žinių apie parai; •-

ją ir šios kolonijos lietuvių veikimą ir apie biznierius. Ne
pamirškite rytojaus dienos “Draugą” įsigyti.

Rugsėjo 26 <1.
pabėgęs iš
Indiana valstybės
kalėjimo
kalinys J. Ilamilton vakar Chi
eagoj nužudė pnliemonų serž.
Sbanley ir dingo. Sugauta tik
su juo buvusi jauna moteriš
kė.

NORIMA KAUNAN ATKELTI VYTAUTO
DIDŽIOJO KAULAI.

KAUNAS (Tsb.). — Kaip j Vytauto Didžiojo kaulus nesu
žinomą, garbus mūsų patrijo-1 tiko atiduoti, motyvuodama ii
tas Donatas .Maiinauskas, ki- neva tuo, kad niekas tikrai Be
UŽ NUSIGINKLAVIMO
KITAS PAVOJUS CHAUliniu vilnietis,
nesenai dėjo' žino ar po (Vilniaus katedra
J. Valstybių List rikto pro pastangas surasti
KONFERENCIJĄ
TEMPSUI
Vytauto atrastieji kaulai yra iš tikrų-'
kuroras (Ireen pareiškia, kad Didžiojo kaulus ir Į tam tik- jų Vytauto Didžiojo,
LONDONAS, gr. 15. —Ang PARYŽIUS, gr. 15. — Nau
raudonieji
gaivalai
visam rų specialiai Čekoslovakijoj pa j Šiomis dienomis
susikūrė
krašte, naudodamies blogų lai dirbdintą karstą juos sudėjus speciali
lijos ministerių kabinetas deda; j0 Prancūzijos premjero Cliau
komisija iš žinomų
Pietų Kalifornijoj gaisras sunaikino; apie 4,000 akrų gra kų proga, veda savo pragaiš
pastangas, kad neduoti visiš tempso vedama
.vyriausybė
padėti Vilniaus katedroje. Žo-imūsų visuomenės veikėjų ir
kai griūti nusiginklavimo kon dar neįsitvirtino savo vietoje. žaus miško, kuriam kaina buvo nustatyta apie 4 milijonai do tingą propagandų.
džiu, D. Malinauskas Vytauto' žada dar kartą vykti į Vilnių
ferencijai, kad
tinkamuoju Ji gavo pasitikėjimo žemes lerių. Tas miškas buvo tarpupyje aut kalvų ir kalveliu. At
1 lies šių propagandų imasi jkaulus gelbėjo nuo • ir tuo reikalu kreiptis į lenvaizduojama sudegusių namukų liekanos.
laiku liūtų galima ją atnnujin- niuose parlamento
rūmuose.
kovoti Amerikos T.egijonas.
žuvimo.
įkus. Jei Vytauto Didžiojo pa,ti.
Senate dabar premjeras visi.š
NIEKO BENDRA SU
9 VAIKAI ŽUVO ANT
j Jis buvo nuvykęs j Vilnią,' laikus šį kartų pavyktą išvaKol kas dar nerasta tam kai netikėtai susidūrė su aiGAVO
MILIJONUS
DOLE,(UO reikalu kreipėsi į lenkų (duoti, tai manoma juos parga
GELEŽINKELIO
BOLŠEVIKAIS
tikslui, priemonė. Reikalingas ; kakliu pasipriešinimu. Senatas
|valdžių, o taip pat, ir Bažny- henti į Nepriklausomų Lietuvų
Prancūzijos ir Vokietijos pri nori pataisyti sąmatos subalan
GRESCENT
CITY,
Ūla.
(VATIKANAS, gr. 14.
jčios vyriausybę, liet savo tiks- ir padėti į Vytauto Didžiojo
tarimas. O Vokietija stato savimo Liliu.
čia
gr.
15.
—
l
’
ž
5
myliu
nuo
čia
;
Clncagos
sanitariniam
nepasiekė. Lenkų valdžia! muziejų Kaune.
Paskleista gandai, kad
drastiškas sąlygas.
| lankęsis sovietų komisaras Lit pietų link traukinys sudaužė triktui ir Gooko apskričiai da
MIRTIES BAUSMĖ
PENNSYLVANIJOS NAUPASPRUKO 70 ŽUDIKŲ vmovas iūk turėjęs pasitari- busą, kuriuo buvo vežami vai- vė krašto vyriausybė 44 mili
joną
dolerių
paskolos.
Tš
tos
GIRIA SOVIETŲ AVIACI
JANYBĖS
mą su Šventuoju
BOMBININKAMS
Sostu per kai į mokyklų.
JOS PAŽANGĄ
7 vaikai ant vietos žuvo, du su,nos 2,O4O,;iO) dol. tenka apsBARCELONA, Ispanija, i j. y. paštą departamento sek
Kunigų pakeitimas
gr. 14. — ’iss vietos centro ka- retoriu Earlev, kurs taip pat mirė vežant į ligoninę ir keli kriviai. Su siais pinigais bus
LAHORE, Indija, gr. 14. —
PARYŽIUS, gr. 14.- Frau Įėjimo ir vieno laivo paspru
Į iš 30 sužeistųjų vargiai pas,J.‘ai?l‘ Matyti apskrities slau- Už vieekarališko
traukinio
Kun. Aleksandras J. AlausIno laiku buvo Romoj.
cūzijos oro rninisteris Rierre ko apie 100 kaliniu žudiką ra
Į veiks.
' 8ėms namai.
bombavima 1930 metais teis- kas, šv. Kazimiero parapijos
Vatikano laikraštis nutrinei
Got pareiškė parlamento užsie dikalą. Apie 70 ją kol
kas
Sakoma, katastrofa įvykus
inas du asmenis nubaudė mir .vikaras Philadelphijoje, nukelnin reikalu komitetui, kad naudojasi laisve, o kiti sulin ja tuos gandus.
MIL1JONAI
DOL.
SENŲJŲ
ties bausme, o 11 ilgus metus tas vikaru į Slienandonh, Pa.,
esant tirštiems rūkams.
už keleto metų sovietą Rusija do į vandens nuovadas ir kol
MOTERŲ NAMAMS
kalėti.
Šv. Jurgio lietuvių parapijų.
NELEIDŽIA STEIGTI
bus' galingiausia ore valstybė. kas dar nežinia, kas su jais
PREZIDENTAS APLANKĖ
Nauju Pbiladelphijos Šv.
Sako, ji apie penkis- kartus Įvyko. Policija saugoja visas
Milijoninkas
A.
C.
Mat bei
NAUJŲ LAIKRAŠČIŲ
AREŠTUOTA 60 STREI ' Kazimiera bažnyčios vikaru
KABINETO NARIUS
skiria milijonus doleriu seną-į
bus galingesnė už pačią Pran nuovadu skvles.
KININKŲ
j atkeltas Shenandoah vikaras
ją
moterų
namams,
kurie
bus
cūziją.
B E KLYNAS, gr. 14. — Vo
AVASIHNGTON, gr. 14. —
! kun. Petras Lanmakis.
kietijos
vyriausybė
uždraudė
T
’
rez.
Rooseveltas
vakar
pof,tato,ni
P
alei
tips
VILLE
MARTE,
Ont.,
gr.
PUOLAMOS
J.
VALSTY

Ministęris Cot nesenai ap
Abudu kunigai yra veiklūs
visam krašte steigti ir išleisti piet aplankė ligoninėse sergnn r,!ian ,oa<*«
j 14. — Rouyn, Qne., tartakuose parapijinėje darbuotėje; lietu
lankė Maskvą ir ten buvo bol
BĖS
bet kokius naujus laikraščius. čius tris savo kabineto narius.
' *c 1T>0ijonai doleriu plauks areštuota 00
streikuojančių
ševiką vaišinamas.
vių kalbą gerai valdo ir pamok
—----------------i įplaukomis iš
kelią
dide-, darbininkų ir lėktuvais atvež! MONTEVIDE/),
Urugva
siu sakyme turi pasisekimo.
lių ties Michigan avė savas- |n j vietos kalėjimų.
IŠRINKTAS
NAUJAS
'jus,
gr.
14.
—
Panamerikoni?INDIJONAI
NEGALI
TU

BULLITT GRįŠ ORGANI
| Kun. Brigmanns ligšiol prieiti.
koj
konferencijoj
vakar
ašt

PREZIDENTAS
RĖTI
ALAUS
ZUOTI ŠTABĄ
J žiūrėjęs sirijiečių
parapiją
i TRYS VALSTYBĖS NEMO Easton’e paleistas nuo tų pa
riais žodžiais peiktas J. ValsNORI PAROLIUOTI
BERNEs Šveicarija, gr.
KĖS SKOLŲ
7VALTHILL, Neb. 14. —
MASKVA, gr. 14. —.1. Vai j tvbią nusistatymas Kubos sa-j
reigų ir dabar bando įsigyti
PLĖŠIKUS
II5. — Nau ui šios
valstvbės Indi jonų komisijonierius Gollstylrią ambasadorius Rusijai Jos atžvilgiu.
Meilės kongregacijai
namus
i
A
\VASHTNGTON, gr. 14. — Kaštone.
prezidentu išrinktas
Marcei ier uždraudė parduoti 3.2 mioBullitt vakar Kremliuje patie
Illinois valstybės
parolią Krašto vyriausybė oficialiai
Į Pilct-Golaz, buvęs vieeprezi- šilučių alų indijonų rezervaci
kė savo kredencialus Kalini
PRAŠOSI PALIKTI
Susirgo kun. S. Musuras,
boardas planuoja iŠ valstybės iki šiandien
painformuota,
deni as.
jų ribose.
nui.
kalėjimų paleisti apie 450 plė kad trys vnlstyliės nemokės Neiv Pliiladelphia lietuvių pa
ATĖNAI, Graikija, gr. 15.
Artimiausiomis dienomis
rapijos klebonas.
\
šikų, nubaustųjų nuo 10 metų rytoj karo
skolų. Jos yra:
GAL 6 BILIJONŲ
ambasadorius grįš į Amerika — S. Insullis Įdavė prašymų PAVOGTA DAUG PAŠTO
iki gyvos galvos.
Prancūzija, Estija ir Belgija.
graikų vyriausybei, kad jam
ir organizuos sau štabą.
REIKALAUS
ŽENKLŲ
Pinigų vertė —
būtų leista ir toliau pasilikti
3 METAI KALĖTI
mainyba
\VASH.INGTON, gr. 14. —
AUDROS EUROPOS
Graikijoje.
DETROIT, Mieli., gr. 14. —
NUSKENDO LAIVAS
PAKRAŠČIAIS
krašto
Alfred gatvės pašto snhsto* Susirinkus kongresui
NEVY YORK, gr. 15. — Va
l
’
ž
11,000
dol.
išeikvojimą
LONDONAS, gr. 14.
—
('ARTU AG E, III. gr. 14. — tv vagys pavogė 19,000 dole-1 vyriausybė gal reikalaus dar
LONDONAS,
gr.
15.
—
Ko

kar J. Valstybių dolerio vertė
Angliškoj perlojoj siaučia au Keturi plėšikai apiplėšė Burn- rių vertės |«išto ženklų, daug (kitų 6 bilijonų dolerių krašto tarnaujant Chicagos pašte M. ne visais Europos pakraščiais
nUpUOĮė.
Madsen, 45 m. amžiaus, teis
dra. Nuskendo vienas nežino side banką. Pasigendama apie pašto taupymo certifikatų ir j pramonės atstatymui.
Naujam auksui kainos vy
mas nubaudė trejus
metus siaučia baisios jūros audros.
mo vardo laivas. Matyt, žu 7,000 dolerių.
350 dol. pinigų.
Apie
28
asmenys
žuvo.
riausybė nepadidino. Vienai
kalėti.
vo visa jo įgula, nes pakraš
PIGUS PIENAS
uncijai nustatyta $34.01
čių sargyba kol kas nerado LIETUVOS KARIUOMENĖS vietų įvyko kruvinos kautynės.
MOTERŲ
NEDARBAS
Dolerio tikroji vertė --60.78c.
Galų gale kraštas buvo išva
LINCOLN, UI., gr. 14. — 253,000 BEDARBIŲ NETU-1
SUKAKTUVĖS
ne vieno gyvo žmogaus.
Vakarykščias pinigų kursas:
Rl DARBO
Lietuvių moterų bedarbių
lytas ir išvaduotas.
1919 m. Pieno pardavėjai veda tarpuAnglų svaras
$5.09
šiuo metu Lietuvoje y”*» daug
KAUNAS. — Pereito lap Lietuvos kariuomenė tiek bu savę kovą. Pieno kvortai ima
TARIASI PREKYBOS
Iki gruodžio 13 d.
Cooko ir visokių: pradedant nuo pa
Kanados doleris
1.00
kričio mėli. 23 dieną suėjo 15 vo sustiprėjusi ir padoriai at ma tik 5 centai.
REIKALAIS
apskrityje įsiregistravo 326,- prasčiausios
Prancūzų frankas
.06
darbininkės ir
metų kaip ėmė
organizuotis rodė, kad gegužės mėn. 11 d'.
Italų liras
.08
BELGRADtAS, gr. 14. — O- pirmieji Nepriklausomos Lie- Kaune įvyko pirmasis jos pa- MOTORIZUOS KARIUO 237 bedarbių vyrų ir moterų. baigiant moterim inteligente,
Belgų
belgas
.21
Iš jų visų vos apie 73,000 gaus •' studente Tiksliai
nustatvti
būriai ir j radas. Parado žiūrėti atvyko
MENĘ
ficialiai praneša, kad Bulgari- tuvos kariuomenės
darbų, o darbui kvota
vrii I moterų bedarbių skaičius sun
Vokiečių markė
.37
ja tariasi su Jugoslavija pre- pakilo kovon su gausingais ir svetimų kraštų
atstovai,
Šveicarų frankas
.30
ku jau yra ir dėl to, kad jų
WASHINGTON, gr. 15. — skirta 123,013 bedarbių.
kybos reikalais.
priešų Būriais.
I Žemaičių vyskupas Pr. Karevi
Iš visų įsiregistravusių be- ! niekur knip reikiant neregisPriešai buvo gausūs: iš rytų čius kariuomenę palaimino ir Karo- departamentas planuoja
kariuomenės motorizavimui iš darbių apskrityje yra apie 40, • truojama. Kauno miesto savi0^0 STOVIS
veržėsi bolševikų gaujos, iš va įvyko pirma jos priesaika.
PARYŽIUJE ŠILTINĖ

RAUDONOJI PROPA
GANDA

šiems , valdybė per 1932 metus savo
karų užplūdę kraštų engė ber-1 šias sukaktuves kariuomenė1 leisti 10 milijonų dolerių. Bus 000 karo veteranų ir
CHICAGO IK APYLINK.
PARYŽIUS, gr. 14. — Šia- montininkai.
Partizanai — I iškilmingai minėjo. Visa Lietu Į reikalinga tūkstančiai įvairios duodama pirmenybė. Praneš- • darbo biržoje buvusi įregistra
— šiandien numatomas lieta, kad pirmiausia j darbų šau i vusi 2,503 darbo
ieškančias
me mieste pasireiškė šiltinė, pirmieji kariai, turėjo pastoti va dalyvavo šių
sukaktuvių rūšies motorinių vežimų.
kiami veteranai ir tik paskiau moteris. Pažymėtina, kad vv-,tus, paskiau sniegas; popief
Gyventojai įspėjami vartoti kelių. Jie nepaprastai narsiai šventėje. Įgulos bažnyčioje įrų j biržų tesikreipta 611.
Eičiau.
PLATINKITE “DRAUGĄ” kiti bedarbiai.
tik miesto pristatomų vandenį, kovojo su priešais. Daugely, vyko pamaldos.

$
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“DRAUGAS”
Iftcina, kasdien, i'Sakyrua uekniudlcniun
PRENUMERATOS KAINA: Metama — $6.00, I‘u*•1 metų — $3.50; Trinia mėnesiams — $2.00; Vienam
tfnėneuiut — 75c. Europoje — Metama $7.00; Pusei UleX*i — $<.00. Kopijų .03c.
<
h
Skelbimų kuino# prlsiunčiUmoa pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams rastų negrųIna, jei nopraaoma tai padaryti ir nvprisiunčtania tam
■lui pusto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
idieu.

: 'Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
'
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
Publislied Baily. Except Sunday,
SCBSCRIPT1ONS: One Yeur — $6.00; Six Months
- $3.50; Threc Months — $2.00; One Month — 75c.
£iirope — One Yeur — $7.00; Six Months — $4.00;
■Gopy — .03c.
Advertising in "DRAUGAS*’ brings best results.
Advertising ratus on app.lcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Cliicago

DIENOS KLAUSIMAI
VYSKUPO ŽODIS Į LAIKRAŠČIŲ
SKAITYTOJUS

J. E. Kaišiadorių vyskupas Juozapas
Kukta šiaip atsiliepė į laikraščių skaityto
jus:
“Šių dienų gyvenimo reiškiniai, kaip va,
kad ir laikraščių ėmėjų savotiškas būdas ap
sispręsti: ar išsirašyti laikraštį ar ne, ar tok
sai užsisakyti sau laikraštis ar kitokis, čia
jie ne kuo kitu vadovaująs, kaip tik vien
išorine laikraščio puse, ar kieno įkalbinėjLuiu. Vadinas, laikraštis patinka — išsirašo,
jei ne, tai neišsirašo.
Tokie lengvapėdiški laikraščių užsisaki
nėsimai nepalieka be įtakos į visuomeninį gy
venimą. Jie blogos valios žmones pastumia
išnaudoti tų žmonių silpnų pusę ir kimšti
jiems laikraščius, išoriniai suviliojančios iš
vaizdos, bet savo turiniu nieko nemokinan
čius gero, bet gadinančius kataliko įsitikini
mus ir dorą.
Argi skaitytojai nesugeba rimčiau pažiū
rėti į laikraščių svarbų ir reikšmę mūsų šian
dieniniame gyvenime? Argi pas juos: “pa
tinka” “nepatinka” yra aukščiausia jų gy
venime apsisprendimams normaArgi laikra
ščiai tai, kaip kokios vaikų titės ar lėlės,
-kad juos panašiai galima būtų rinktis!
Akivaizdoje tokio peiktino reiškinio kyla
rinitas klausimas: “lvuogi tuomet turi ir pri
valo laikraščių ėmėjai vadovautis juos sau
užsisakydami
Dabartiniame mūsų gyvenime, kuomet
kiekvienas, nenorėdamas likti pralenktu, ste
igias daugiau žinoti ir mokėti savo gyveni
nių tvarkyti, laikraščiai turi labai didelės rei
kšmės. Žinant gi. kad ne visi laikraščiai pa
deda žmogui jo gyveninių tvarkyti, bet yra
"ir ardančių tą patį gyveninių, tai kiekvienas
supras, kad pasirinkimas kokį laikraštį sau
pasirinkti, neturėtų nuo jo išorinių pusių pri
klausyti, bet nuo turinio.
Jei žmogų.', rinkdamasis sau valgį kūno
^veikalui palaikyti, ne tiek žiūri į jo išvaiz
dų, kjek, ar ne sugedęs, ar ne užnuodytas,

IfN, KUR BUVO LIEJAMAS
ŽEMAIČIU KRAUJAS...
40 metų praslinko nuo tos dienos, kui
Lviename Žemaitijos miestelyje, Kražiuose,
-įimtai uriadninkų u^* kazokų liejo nekaltų
' lietuviii žemaičių kraujų, kaip virė smarkios kovos žemaičio katuliko su okupui?VUsiu jį pravoslavų rusu...
40 metų! Neilgas laikotarpis, turint
galvoje tautų ir valstybių gyvenimų, la
kčiau ir pt-j* tų trumpų laikų lietuvių tauli Dievus lėmė didelius istorinius įvyhkius, kurie iš suskurdusios, sunykusios,
[pavergtos, tik kovoti nenustojusios tautos
padūrę laisvų, kylančių ir džiūgirmnKražių skerdynės, apie karius visa
[lietuvių tauta šiandien kalbu, yra vienas
riš tų epizodų, kurie lėmė lietuvių tautai
‘•gružių, šviesesnę ateitį.
lt*

K

Kaip yra <lm* dutig gyvų atmenan
čių pirniųsi’D kovus dėl šviesesnio ryto
jaus, kaip visi bevedi šios kartos žmonės

tai tuo labiau pasirenkant sau dvasinį penų [
turi daboti ar sveikas, ar nepakenks f Ne kie
kvienus sugeba ir kūnui valgį rinkdamas at
skirti blogą nuo gero, pav. grybus, ir turi
klaustis žinovu; panušiui m* visi skaitytojai
mokės kiekvieną laikraštį tinkamai įvertinti
ir todėl turi kitą atsiklausti.
Jei kas manytą, kad jam užtenka tik
kūno reikalais rūpintis ir tokius laikraščius
skaityti, kad ir jie dvasios reikalams būtų
kenksmingi, tai tegul atsimins, kaip Kristus
tokius pasmerkė, sakydamas gundytojui “Pa
rašyta: Žmogus yra gyvas ne vien duona, bet
kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo bur
nos” (Mato 4. 4).

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTARA: Juu vienuolikti metai, kai mu
lių dienrašty <lr. Radkus veda Sveik 'tos Skyrių. J U
teikia prorubijuua.ius pu turimus skaitytojams Ir mie
lai atsakinėja | klausimus sveikatos dalykuose. Visi
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
t) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai,
arba tiesiog Dr. Kačkui, Sukt W. 4Srd Sk, Chleagu.
Ulutou.

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo t srūti, putardų ir adresų, nes daktaras non ii
uoli su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.
S) Jei k.austmo ir atsakymo negulima butų dė
ti | kukruštj, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
Ui tat visada reik pridėti pašto ieukeij ui S centus.

mažai to vitamino randasi1
kiaušinio trinyje, salmon žu
vyje, svieste ir piene, ypač
irrndiotamc piene.
Nėščioms ir žindančioms mo
tinoms yjiatingai yra svarbu
gauti užtektinai vitamino *1)',
jei norima, kati jos ir kūdikio
sveikatų būtų gera. Kiekvie
nam vaikui ir kiekvienam žino
pii žiemos metu, kada saulės
spindulių maža gauname, jei
norime kad dantys ir kaului,

OKA. Al. tuvi) (v C b .

, .

,

v

,

»ei. Darayettc a imi ir visas kanas butų sveikas,
Ctoicago
.
. .
.
SO&l W. 4»rd- Si.
-

1

privalome rūpintis gauti pa

kankamai vitamino “D”.
KETVIRTASIS VITAMINAS ninkai per dienų dienus dirbD-ro Račkaus atsakymai
*‘D”
, darni dirbtuvėse ir kasyklose,
Ivan Bunin, plačiai pasiske
----------1 labai retai mato saulės švie- Atsakymas K. F. — Tiesa,
Jei iš plytinės sienos išsi- sos, dėl to ir jų kūnui daž-’kmi džiovos pradžioje ligonis lbęs rusų rašytojas, kuris bol
plauja ir išbyra jungiantis niausiai stinga vitamino “D”. Įpradeda kosėti sausu kosuliu, ševikams įsigalėjus pabėgo į
plytas mortaras (kalkės su J Kas atsitinka kai žmogaus ,Je|; |,e
y,.a jr kįt„ pra(jį. Prancūziją, kurioj ir dabar
žvyru), tai mūras palieka ne- kūne stinga vitamino “D”? inės džiovos simptomų. Ne kie- gyvena, laimėjo Nobelio pre
i^agi vaikai gauna ligą vadi- klienas sausas kosulvs reiškia mijų ^literatūrą.
Šiuos garbingo Kaišiadorių vyskupo žo stiprus.
Panašiai yra ir su žmogaus namų “Rickets ir “Spazinofi- džiovų. Jei toks kosulys per
džius katalikai žmonės turėtų gerai įsidėmėti.
įi”, o suaugę gauna tūlų ilgai tęsiasi, geriausia nueiti vėn, tačiau baisiui nesėkmin
kūnu. Jei žmogaus kūne via
gai. Darbininkai, išgirdę ko
nedateklius kalkių bei tosio- kaulų ligų vadinamų Osteo- f pas gvilytoja ir gydytis
LENKŲ LAIMĖJIMAS
jis nori, čiupo, gerokai apkfiJė
ro, tai žmogus negali būti tvi- malacia”. Kūdikiai, gavę spa-Į
ir ištepę degutu išmetė lau
Cliicagos miesto taryba vis dėlto pakeitė rtos sveikatos. Vitaminas ‘D’ zmotilijų labai sunyksta, juos!
RAMŪS LIETUVOS
kan.
KOMUNISTAI
Crawford avė. į Pulaski Road. Nors tam pa gelbsti kūnui sunaudoti kalci- konvulsijos labai suvargina. OI
Komunistiniam veikimui di
keitimui buvo daug priešų ir išrodė, kad nie muų ir fosforų, kuri mes gan- vaikai turintieji rickets, nega
li
'gerai
augti,
nes
jų
kaulai
rva
Lietuvoje tuo tarpu visai
Viso pasaulio komunistai
ko iš to neišeis, bet lenkų organizacijų vadų name iš maisto ir kuris yra
užsispyrimas ir uolus pasidarbavimas tikslo būtinai reikalingas kaulams. yra perminkšti; ir jei tėvai ne- kasmet, lapkričio 7 dienų, Sve- j nepalanki. Ir tie. patys agiatsiekė. Tai yra stambus jų laimėjimas. Iš dantims bei smegenims. .Jei ne dasiprotėja tų vaikučių gvdy- nčia didelę šventę. Tų dienų ’ tatoriai nustojo noro beagituo
tokio lenkų susiorganizavimo ir veiklumo ir vitaminas “D”, tai mūsų kn-db Kd .1*’* aiba miršta ai ba už 1917 iii. įvyko komunistinė re- t i. Pasidarė Lietuvoje agitames, lietuviai, kai kuriais atžvilgiais galime ims nepajėgtų suskaidyti ir n-ĮallSa klišom kojom. jTe greit voliucija Rusijoje ir toje mil- ' imas nebeįmanomas. Iviekpasimokinti. Jie gerbia savo didvyrius, daug similiuoti reikalingų medžiu- į gaunu džiovų, jų dantukui y- žiniškoje šalyje įsiviešpatavo vienas pasispardymas papras
dirba lenkystės palaikymui, gina savo tau-|gų atlnidavojimui dilstanč.ių la pinoti 11 įvaiiios ligos prie komunistų valdžia. Nenorėda tai baigiasi nelauktais vaimi atsilikti nuo kitų, švenčia siais. Maskva, matydama, kad
tos reikalus ir nesigėdi vadintis lenkais. To-j dantų ir kaulų bei irstančių jų gan greit kabinasi.
Kaip jau minėta, saulės spi ių ir Lietuvos komunistai.
Lietuvio komunistams veistis
kio tautiško užsispyrimo ir veiklumo mums,, smegenų.
lietuviams, dažnai pritrūksta.
į Vitaminų “D”.dažnai va nduliai — tai svarbiausia ver Šiemet ši šventė Lietuvoje sąlygos blogos, pašalpas su
smė vitaminui “D” gauti. Kas
mažino ligi minimumo. Nebelabai ramiai. KomunisGen. Kazimieras Pulaskis gana žymų vai idiname saulės vitaminu. Ištie negauna ganu saulės spindu praėjo
.. .
. , . .
.
šaut pakankamai pinigų, n* pa
i
. yra suvaidinęs
•
-• ,krašto
v. ,kovoje dėl su,
si! saulutė yra
vitamino
D
tims gaivalas Lietuvoje pas- ..
, ... ,’
dmenį
šio
*
* .
lių, privalo gauti vitamino . ............. . .
.. .. cm agitatorių karštis atslūgo.
•i
,
rXT
*
i
t
i
•
t
•
iversmė.
Žmonės,
kurie
gauna
kutuliu laiku taip nusilpnėjo, . ‘
.
,
. .
nepriklausomybes. Netenka apie tai abejoti,
’
“D” iš kitų versmių. Po sau , ,
, .. Lietuvoje komunistams agipakankamai
saulę?
spindulių,
katl šia proga nieko sugalvoti i
..
..
.
,
,
kad jis yra vertas pagarbos ir tinkamos vie
lės spindulių, daugiausia to
...
... v.
įtuoti vpaungai sunku dar ir
kurie
nuo
ultra-violetinių
spi

nebeistenge.
Anksčiau
nors
na
....................................
tos Amerikos istorijoj.
ndulių parunda, yra daug svei vitamino ramlasi Viostcrolvj, barstydavo jie proklamacijų, <h‘l to, kad šio krašto šimtai
Lenkai, žinoma, tvirtina, kad Pulaskis y- kesnį/ Jie? iš spindulių gauna kini galima pirkti vaistinėse
tūkstančių žmonių yra matę ir
nors pakabindavo porų raudo
ra jų. Mes dėl to nepykstam, Nors PiB&fuĄalarokaniai vitamino “D”, ii gerti nuo 5 iki 15 lašų su
pajutę, kaip komunistų gra
ną vėliavų, nors susidariusi
taip pat yra surištas su mūsų tauta. Perskaimiestu gyventojai, atito- l,lenu
nykius i die-1 gauja truputį patriukšmauda žūs žodžiai nesiderina su jų
čius šio generolo biografijų, matome, kad jis j, 11U0 «.a,ntos. kelel iais sluo-ln’.L Apie reikalaujamų dožų Į
darbais.
Tsb.vo, šiemet gi anei mė...
yra gimęs 1748 m., Sv. Kazimiero dienoje gsniais drapanų apsidangstę, i°s^rolio, reik pasiteirauti
I
Tiesa,
vienas
žydukas
banĮ
(kovo 4 d.), Lietuvoje ir prie krikšto gavo retai b* nepakankamai gauna !l’«« gydytojų. Gan daug vitu-’
— Pittsburgb, Pa. Plieno
Lietuvos šventojo vardų.
saulės spindulių, už tat jų ir'ndno “D” ramlasi žuvies tra-,dė sukurstyti vieno fabriko liejykloms gaunant kaskart
Lenkų istorija'nuo pradžios iki galo yra sveikata via silpnesne. Darb;-įne (Cod liver oil); taipgi ne- Į darbininkus išeiti vakare gul- daugiau užsakymų iŠ geležin
kelių kompanijų padirbt įvai
primarginta lietuvių vardais, kurie jiems dir
trūksta darbo, bet pastaruoju laiku gana daug rbu, kad ir mūsų tautiečių misijonierių skai- rių išdirbinių, geležies ir pliebo, jų garbę kėlė, jiems vadovavo. Lietuviai
' čius auga. Dieve, jiems padėk!
; no dirbyklose darbai kasdien
tuo gali didžiuotis ir drauge pykti. Jei len lietuvių yra išvykę misijų tikslais į tolimus
»
#
$
kraštus.
* - J ar; dauginasi. Geležies ir plieno
Komunistai, matyt, yra pasiryžę Žūt
kams ir kitoms tautoms tarnavusieji lietu
Lietuvos spauda praneša, kad neseniai būt pavergti Ispaniją. Kaip ir paprastai, ne- ^i^kloms g}\ejant, ir angviai būtų dirbę savo tautos gerovei ir gar
kasyklose atsiranda daubei, tuomet ir Lietuva būt buvus laiminges išvykęs kun. A. Sabaliauskas jau dirba Indi siskaitydarni su jokiais padorumo dėsniais,;
H. C. F. Coke Co.
nė ir jų vardas garbingesnis, nes svetimų jos misijose. Šiomis dienomis dar išvyko j naikina krašto brangenybes, žudo nekalčiaukurą United- Stadievų ieškotojų kultūringasis- pasaulis nela misijas penki lietuviai saleziečiui. Albinas sius žmones. Baisiausio pasipiktinimo pašau- ^U1 *
Margevičius iš Kaltinėnų ir Petras BarŠaus- lyje iššaukė komunistų žiaurus pasielgimas
P^ono korporacijai, pradė
bai nori gerbti.
jkas iš Biržų — į Japoniją, Alfonsus Girskis sit ramiais, maldingais žmonėmis (vieną nio-!^a
neKU“P'-d i laiką išpillis
Pajūrio
ir
Petras.Maskolaitis
iš
Gelgau

terį prie bažnyčios besimeldžiančių brutali?-!
gau^aūių užsakymų,
LIETUVIAI MISIJOSE
diškio — į Ekvutorių, Martynas Gaidys, vil kai nužudė), bažnyčių plėšimui ir deginimai, j
Nors ij- Lietuvoj ar pas mus, Amerikos nietis — į Portugaliją.
Keikia tikėtis, ka<l komunistams tas kruvinas £*nP|&|V|T£O ffllDAlifiCN
' DMmlFml I Ew UVmvilC
Misijų
dirva
plati.
Dėl
to
labai
yra
sva

“vajus” Ispanijoj nebus sėkmingus.
lietuvius katalikų kunigams ir veikėjams ne

Ič to kas aukščiau pasakyta, kiekvienas
turėtų suprasti, kad nuo pareigos išsirašyti
laikraštį, kuris būtų naudingas netik kūno.
bet dvasios reikalams, negali atsisakyti, ir
daboti, kad tas laikraštis netik negriautų ka
talikiškos pasaulėžiūros ir dorovingumo, bet
dar stiprintų jas.”

gerai atmename pirmąsias nepriklauso
mybės kovas ir jos laimėjimų, taip yra
dar daug žmonių Kražiuose, kurie atmena
garsias Kražių skerdynes, yru ten dar
duug tokių, kurie ne tik papasakoja savo
įspūdžius, nupiešia savo akimis regėtus
vaizdus, bet ir j m rodo žymes ant suvo
kūno, kurias paliko kazokų jiikės, bizū
nai ir kulkų jiedsukai.
Tie žmonės daugiausiai gali papasa
koti apie įvykius prieš 40 metų ir tų žmo
nių pasakojimui bus tikresni už bet ku
riuos pašaliečių aprašinėjimus. () tie žmo
nės vienas paskui kitų pulengva slenka
į grubų ir greitai nebeliks jų nei vieno.
Todėl ypač su juis reikia pasikalbėti, ypoč, reikia juos aplankyti.
Ir man teko tu didėlė laimė nuvykti
Kružiuosna ir ĮMitirti tuos įspūdžius, ku
rių troškau. Visa eilė gražiausių vaizdų
praslinko pro mano vaizduotę, vfrn eilė
sulinkusių žemaičių jmžvelgė man į akis 1
ir rodydami savo kuneių žymes pasakojo
anuos įvykius. Daugiausia tačiau žinių,
suteikė man vietos klebonas kanauninkas
Tamoševičius, kuris ne tik pats, kaip vie

tos gyventojas, anais skerdynių luikaia
buvęs klieriku gerai atmena, bet dar dau
giau žinių turi surinkęs iš tų visų, ku
riuos jis apkluusinėjo. Man esant Kra
žiuose (lapkričio 16 d.) jis turėjo apklau
sęs apio 90 nukentėjusių.
Kai aš pasikulbėjęs su keletu kitų
vietos gyventoji! ir nukentėjusių nuėjau
į Kražių klebonijų, tai ten radau jau sė
dintį pavadinusį save “Dzien Kowienski”
korespondentu lenką Cz:slawą Mikolajūną. Jis Kražių valsčiuje važinėjo jh> 'dva
rus ir rankiojo medžiagų apie skerdynes.
Klebonas buvo bebaigiąs visų sker
dynių istorijos pasakojimų ir man atėjus
jis vėl mielai pradėjo jų nuo pradžios.
“Tamsta, be abejo, žinai,
pradėjo
kati. Tamoševičius, — kati po 1864 metų
sukilimo, ir anksčiau, rusų vuldžia pra
dėjo leisti “ukazus”, kuriais buvo nuro
domu, kaip reikia kovoti su lietuvybe ir
katalikybe skleidžiant pnivoslavijų. Buvo
įsakyta uždarinėti vienuolynus, bažnyčias
ir steigti cerkve*. Tai ir darė.
Dideli karjeristai, Vilniaus gunc.al-

no gubernatorius Klingenbergas didžiau
siu uolumu puolėsi prie Kražių, kur buvo
Benediktinių vienuolynas. Uždrausta bu
vo Įiriimti naujas vienuoles, o senoms iš
mirus, esu bus gulima lengvai vienuoly
nų likviduoti. Tačiau senosios ilgai nemi
rė. Teko tat jas išvežti, jKiliko tik pačias
senąsias ir paliegusias.
Vietos inteligentai kutulikui, matyda
mi, kad senoji parapijos bažnyčių labai
senu, dar Vytauto laikus atmenanti, la
bui mažu, o vienuolyno bažnyčia mūrinė,
didelė ir palieku Tiebenaudojaina, nutarė
prašyti jierli'isti jų parapijai. Kaštais im
ta kreiptis jias carų Aleksandrų III, ta
čiau rustai jM*r Kauną ir Vilnių caro ne
pasiekdavo. Teko tat kreiptis per užsie
ni iw.
Caras atsiuntė kraziečiuins telegramų:
“Laukite atsakymo”. Hių telegramų kražiečiai palankiai priėmė, tikėdamiesi, kad
atsakymus bus teigiamas.
Minėtieji karjeristui tačiau ruošėsi
nelaukdami caro atsakymo uždaryti baž
nyčią. Žemaičiai tai pajuto ir susirinko

gubematorius Orževskis ir vokietis Kau

bažnyčion jos saugoti. Šešias savaites die

nų ir nuktį saugojo iš bužnyčios neišei
dami, kad negautų nišai progos bažny
čią užantspuudoti.
Bažnyčios saugojimas buvo nepapra
stai iškilmingas: dieną ir naktį skambėjo
“Dievus mūsų gelbėtojas” ir kitos gra
žiausios giesmės. Niekuomet kružiečirii
tuip gražiai ir jautriai nebuvo giedoję,
kaip tais laikais. Nuolat bažnyčioje sėdin
tiems ir giedantiems ne tik iš Kražių, bet
ir tolimesnių jiarapijų, maistą nemokamai
pristatinėjo vežimais iš visų kaimų. Kro
vė taip imt ir plytas kovai Su rusais, jei
ta kova prasidėtų.
(Bus duugiaiD
iš negyvų medėlių lupų
tau bus kupui —
jie atsiminimą luvo kvapų
suės piktai...
Tuip pat prislėgs ir‘jautrių širdį
lyg kud akmuo...
Pasaulį liūdnumu prigirdė
ruduo, ruduo!..
Arėjas Vitkauskas

Trr

w »

Penktadienis, gruod. 15, 1933

Lietuviu Zini
Po linkėjimų, vadovaujant ^apijui, taip put
gražią programą. Bus ir ka
Į J. A. Blažiui, padainuota “11-j jo Seimininkės f
lėdų diedukas. Vakare bus ir
ginusių metų’’. Svečiais buvo pasidarbavus š
kitokia pramoga, kurią suruoš
*
•
I 1 • •
Maldos Apašt. ir Tretininkų SIDABRINIS JUBILIEJUS kaimynui, seni draugai, para-i ir-jai.
Iš D. K. S. R. DR GIJOS
dr-jos. Darbščios moterėlės iš
Į pi jos darbuotojai, jaunimas.
Adomaičių šei
SUSIRINKIMO
purdavusios daug tikietukų.
r,
jx.- .x
Jnia darbuote yi
'»•
Pora žodžiu iš praeities
Pelnas skiriamas parapijai.
j
į daleles pngarbo
Sus-mas įvyko gruodžio 5 d.
į
’
Petras
Adomaitis
prieš
29
bų sidabrinio ji
Tikimės kad šie atstovai
Sus-mą vedė pinu. J. Ūsorius.
Baznrni užsibaigus, vėl at
• |metus apleido Lietuvą, Šiaulių gft parodyta jie
Pereito sus-mo nutarimus per bus darbštūs ir atneš daug
sidarė parapijos knygynas ir
tQ parapiją. Pagyveno porą me- jautimas.
skaitė rašt. M. Ankščiunienė. naudos spaudos ir visuomenės
klūbas. Kiekvienas atsilankęs
, tii Vokietijoj, atvyko į Ame-j ~
171 kp. narys
Nutarimai priimti. Raštininke, Jabui.
ns /.
4. .J J’. n ; . ‘
.. I Gyvuokite dg
gali gražiai ir naudingai lai
. ,rika, tiesiog j Detroitą ircia;.. , ... „
pranešė apie spaudos platini
p,1 .
,
‘
, Darbuokitės Ba
ką praleisti.
Tylutė
,• visa laiką gyvena. Is amato'
, , .
,
mą. Pranešė, kad buvo para
ko .
* T°;, ..
... ! tos labui. Tegul
siuvėjas. Užlaiko siuvyklą.! ,
...
šiusi “Draugo“ administraci
k. i, • v
-rbuote pavyzdzi
Prieš 2.) metus vede Marijoną' . .
jai laišką kas link “Draugo”:
pa
...
. rtai.
Tamošiūnaitę, veiklią, energi-.
vajaus. Gautas atsakymas, kit-Į
Šv. Jurgio parap. bazaras j
. ngą, čia augusią lietuvaitę.
!
,
ris buvo perskaitytas susirin
ai- f z, , »i
• ; Ląpkr. «» d. >
Igeromis sėkmėmis jau užsibai.
Gerb. Adomaičiai buvo pir-! . . . ,
kime. Gauta pilnos “Draugo“
si,1
x
dr-jos įvyko pu
Įgė. Šiuo tariu širdingiausius
mose eilese organizuojant Sv. ...
prenumeratoms rinkti informa
ip T
... ... .
rinkimas. Apta
padėkos žodžius bazaro vedėJurgio parap. ir pmigiskai y- ....... '
eijos ir prenumeratoms rinkti
fe-'
, 1
2,
kalai, išrinkta
jjanis: Ūsoriui ir Tameliui, ko■ ra daug prisidėję.
Pradėjus'
.
knygučių. Knygutės ir infor
,
kvti sunkiai
mitetui, darbininkams ir dar-:
r organizuoti Sv. Antano para- L... . ..
macijų lakštai išdalinti prenu
la- .7
A
..
.
Slivinskienę. A
bininkėms, draugijoms, profe- '•
.
Ipiią,
gyvenant
arčiau
ir
laiJ
... .
meratų rinkėjams. Kas dar
ei1
.
.
.
....
tams
palikta
se
sijonalams, biznieriams, visie.
kant
bizni,
stojo
i
komitetą
n*
,
.
.
norėtų gauti “Draugui“ užra Parapijos bazaras jau bai ms ir visoms, kurie kuomi
i,
it,Petraitienė —.
eia daug sunkaus darbelio pa...
šinėti knygučių, lai kreipiasi gėsi. Tęsėsi dvi savaiti. Nors
J
o?
.
.
...
,
„
gelaitienė
— i
nors prisidėjo prie bazaro.
.
dėjo. Neturint svetaines, daz- " . , :
į dr-jos raštininkę M. Aukš- sunkūs metai, tačiau geros va
ta• i, - ,
•
•
, , • i • Parinskadė —
Širdingai dėkoju: Baikaus-1
• nai būdavo jo siuvykloj lai- t . . .,
č.iūnienę.
lios žmonės sukrapštė atlieka karna, Kratavičiams, Jurėną-'
ai• • , • . 7 .
Anilriuskevieiei
. i koma susirinkimai bei pasita- ~
.
Taip pat raštininkė pranešė, mų centų, kad parėmus para
nu .
.
0. Piragienė uis, Stepanauskams, Širvaičiu-Į
. Irimai.
i
kad yra parašyta draugijoms piją. Bazare lankėsi daug pro
na‘
' | ms, •Fidlerams, Daumantams,1
eiAdomaičiai turi dvi gražiai | .
n •'
laiškai, kuriuose paprašyta iš fesijonalų ir biznierių. Liko
’ Vasiukonianis, Jesukaičiams,
,.
.
i.,
T
elaikomi
kas mf
rinkti sekantiems metams at- gražaus pelno.
ite- išaugintas dukreles: .Julijoną
Filipams, Bakanauskams, Je-•
stovus-(es) j Spaudos draiigijos> ir Oną, kurios priklauso L.
rušūnams, Mikalauskams, La-1
tik Vyčių kuopai darbuojasi visapinskams, Majorams, Radecjvę me, yra patrijotės lietuvaitės,
’ (karus, Bundzams, Krivickams,
daM. Adomaitienė būdama ga
\Banioniains, Stankams, Zarec• bi šeimininkė, daug sykių pa-

tur būt, jo nuomone reikės
skaityti bedievių šlamštus.
Bet rimta 171 kp. nekreipia
dėmesio į P. šmeižtus ir išrin
ko net tris atstovus Į šią gar
bingą draugiją: Pucėtaitę, Me
donj ir Bandžą. •

I

’ kienei, Dženkauskienei, Urba-!
1 navičienei,
Viganauskienei,
0 jBubliauskienei, Grigan, Gri
gaitienei, Sinkams, Gudinams,
Černiauskams,
Stanaičiams.
Povilaič.iams, Pilipams, Mačiu
liams, Rasteinams, Kavaliūno’* ms, Vaičiūnams ir Sbilleriams už gražias dovanas, kurios
davė daug pelno parapijai.
Teatmoka Tamstoms visiems
,Dievas gausiausiomis malonėuž visus darbus, aukas ir
<3_ .mis
I
pasišventimą parapijos labui.
Kun. J. Čižauskas
DRAUGAS

Katalikiškas!
Lietuviškas!

IŠ L. R. K. S. A. 171 KP
METINIO SUSIRINKIMO

Patriotiškas!

Gruodžio 10 d. įvyko L. R.
K. S. A. 171 kp. metinis su
sirinkimas. Valdyboj liko maž
daug tie patys: pirm. — ItOKalėdų dieną seserys - mo
eaitis, viee pirm. — Bundza, kytojos, kaip visuomet, rengia
fin. rašt. — Pctrokas, nut. ra
st. — Metlonis, iždininkas —
Tamelis.
/
Taipgi buvo rinkta atstovai
į D. K. S. R., dr-ją.

Labai nemalonu, kuomet se
ni nariai ir katalikai, kaip P.,
vietoj remti katalikiškąją spau
dą, šmeižia ją ir jos garbingą
draugiją, kuri jau keletas me
tų gražiai gyvuoja. Gėda kuo
met kuopos narys sykį į me
tus atsilankęs j susirinkimą
atsistojęs prieš visus narius
drįsta sakyti, kad laikraštis
nieko nevertas ir neverta su
sipratusiam katalikui skaityti.
Jeigu P. turi ką nors asme
niško prieš “Draugą’, tegu
patys neskaito, bet neturėtų
prieš visus narius niekint kat.
spaudą.
Koks, tat, P. nuomone, yra geresnis laikraštis už kata
likišką dienraštį “Draugą”?

Teisingas!
Naudingas!
Pamokinantis!
Įdomus!
Draugiškas

Lietuvių Auditorijoj, Chicagoj

Draugo11 Kalendoriai
Gatavi

SUSTIPRINA NE
PAGELBSTI JIE!
NAUJĄ SVEI!

CIT!
bobų:
ATEIS

Stop
Įtching
Skin

3

-2^.
M

Nesirūpink nležėjl.
mu'
pleiskanomis,

išbėrimais, spuogais
Ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydanti antiseptikų Žemo—
saugus. Aptiekose.
>Ec., ••c..

VARTOK WELDOMA TAI
Aptiekose. Knygutė su
lals 24 puslapių “Hlatory
umatism" dykai. Kreipkis
IVU.DONA OORP.
Desk 8, Atlantic City, :

Thl» l» n Pamoaa Vlvant SctH
Jutim fac« powd«r, 11.00; RnU
TlRsue Crtam 11.00, Pepllaofl
Fanai A-trlnyent 01.70. Baltai
Tcllrt Waier 01 M. i'trftM.lO
llantlne 75c. Skis Whllcner 70Value 012.00. R pačiai prloe, 0> >7
ten plecea to Introduoa tftla liną

Vardas ..................... • •
Adresas ................. •••••!
Siunčiam* per peMų cd
Pinigai grųMnaml, H
nepatenkintas.
'

11.00.

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau-i|
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali- I
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai '
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvę saviškiams.x
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dovanai tik nuolatiniams “Draugo” skai
tytojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1934
m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendorio kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie
tuvoje.
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų
Metų užbaigtų senas sęskaitas su savo kostumeriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kainuoja,
#6.00; pusei metų #3.50; trims menesiams #2.00; i
1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

Radway9s Pilis
For Constipation

USB

Iladway's Pil
('ITic Vegetablr Lax**H
to clmn. th. intt.tin.1 tnet
impuntit. rauMd by cooMip.li
Your pot.oti-fix. blood will I
ynu

Mild - R«lubl.

Kurine valo,
be pavojaus.
Kny<a “Eye
Beauty” ant

ĮN OŲR OFFICE
^EAH —.&UT
SM6 DlUfCT
vsMe neg.

WHAT DlO V
SUE, uOOK
BiG ersmall

^1 ••

Jeigu katalikui gėda skai

tyti katalikiškas laikraštis tai,

«

AVUFUL SMAUk
BUIUT
A

'NKlST WATCH y
• •

At Yoot D<

D

Penktutlienis, grumi. 15, 1933

X TT n X S

U apie saviškius, prašomi “Nušvitusi dulkė”. Iš jautiųkreiptis žemiau paduotu adn> jų rašytoju trečią novelių ri-'
su, o aš nurodysiu, kur jis. ra- ūkini išleido Kazys Kiela. Tai
-------------i
, ndasi.
- iv viskas.
Ar>myli Mariją? Ar nori a ■
Vardu visų prieglaudos lie-j Dabar visi rašytojai, kiek
pie Ją pasiskaityti gražu, | Dabar “Draugo’’ ofise ga
i tuvių, dėkoju visiems aukoto- sąlygos leidžia, kuria pavie— Jei myli ir no lima nusipirkti gražių, lietuir ko tik reikėjo. Darbščios t jams, programos dalyviams, niui, be kolektyvų, ir už savo skaitymų?
ĮSH 1S 3 pusi.)
h
. d
_ d
'viškų kalėdinių atviručių. Ką
moterėlės neaplenkė lietuvių jdainininkams-ėms,
I o i »i i o i tt I.'nine jkttiu vlctlm
zvc? kūrybą
I
1v.> 4 tegauna, žinoma, «k«k1»sk
4
v4
L'
* I *
finis valdžios darvisam IvKęsueko- žiu dalykų išgirsti, tai būti 1 4*1
11; atvestos. Su visokiais panei
apylinkes^ miesteliuose, Lu»į0 Įjijb^ ypač J. d. Bag- kį atlyginimą.
Lulauskuitč yru bu i
nai pasiskaityk ką tik išėju veikslais ir įvairiomis spalvo
Š\. Laltiainiejaas elioias jiUįp (jglesby, LaSalle, ir (Ira
|snę mokyklą, pat
don u i už jo sunkų triūsų, ir į Kiek gyviau veikia meninirengiasi prie metinio koneer-! nville, taipgi ir apylinkės b<‘-' |,-.;as jį
sią iš spaudos knygą, vardu Inas’
laite.
žadėjo ir ateity mus ni<aj Menininkų yra net ketu • SVEIKA MARIJA!”
i Pirkite dabar kol dar neišto. kuris įvvks gruodžio 17 <1., tuvius ūkininkus, kurie gau
Sau
.
. ..
.
.
afiau brolis iir.
Dr. i’r. I . .
aplankyti
ir
sušelpti,
'lai
pii'-';į
O
s
grupės.
Senieji,
dar
prieš
Lietuvių svetainei prie 9 ir siai aukojo, Rodos, keletas ir
Iš kun. A. Stolz'o raštų lie į rinktos,
mas ir vienintelis Cliieagos karą dirbę menininkai, su Pe
Jtdentistas) viešė
‘
’
A
'
Lincoln gatvių. Bu>
...... graži pro svetimtaučių
atiko- jįetuvis profesijonalus, kuris tru Kalpoku, Didžioku, Vieno- tuviškai parašė Kun. Antanas
irgi iš Seranton.
gruma; be mišraus choro, bus
Petrauskas, M. I. C.
inermnu cho- !!“* V*“™“* la0SU.. paral)'J,‘1' taip gausiai atjaučia savo va-!žįns|<iu ir kitais pryšaky, šiais
vienu
vvru
iri merginu
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,
DRAUGAS PUB. CO.,
•
i
i’
b ♦ tcho• !Na’ H snren^<“ puikią vaku-.,gįus tautiečius. Jei Chicagoj Į inetui< minėjo dvidešimts pen
iui; solo, kvartetų, sekstetų ir
o i..,..: jnv,
......
-i meiuo iiiiiiijo .minsimo pui
Chicago, III.
2334 So. Oakley Avė.
• tnenę’. kuJ1 <la'e nifit Pai»P1' j būtų bent keli toki gerašird- kių metu nuo pirmosios dailės
d. Tuller viešbuiįjai
oii virs
i vėlini
_• .-biednuomenei
i_____ __ •. ,būtų i.le- parodos
. Vilniuje
..........
.
virs ifc-lfH
$4001 pelno.
| Žiai, □ tai
sukaktuves,
i
įvyko bankietus
Choras visus kviečia atsila
jo gyvavimui pa
Garbė priklauso mūs mote-Įnova gyventi ir skausmus ke- įr turėjo didelį pasisekimą. Po
nkyti ir pasiklausyti gražaus
lieti1 dalyvavo grėjų eina nepriklausomų meni
koncerto. Koncerto pelnas ski- rims darbuotojoms, taip gi ir lytėti,
’ narių ir s'C( llL . riamas parapijos reikalams.
Jonas Rusteika.
merginoms choristėms, kurios
ninkų draugija, kurios pirmi
Clevelaudo, , Kadangi norima greitu lai- .mandagiai piie stalų patarna- I
Inst. Ward 52,
ninkas yra dailininkas ValešOak Forest, III. ka. Ši menininkų grupė ieško
komisijoj darbavosi j Ru
<utvti nanjjl )wf i vo ir svečius vaišino. Net ii Į
|ene, A. Braciulie-■ nvči;ų ut vįsiems feikia pa. svetimtaučiai gėrėjosi mauda-!
lietuviško charakterio mene ir
technikoje yra linkusi į mo
Pulti.
'remti rengiamus vakarėlius,
patarnavimu.
2149 W. Cermak Road
dernizmą.
Joje
yra
daug
ga

kurių pelnas skiriamas bažny- j Mūsų vietinis adv. W. J.;
Tel. CANal 6395
|s dažymo pabaigti; čios statymo fondan. Ypač jau • AVimbiseus gausiai rėmė parai
bių menininkų. Jie dažnai ruo
LIETUVOS MENO GYVE šia parodas. Be to, dar via
pnė pelno parapijai nimas turi darbuotis.,
, pi jos vakarienę. Sunku atmin2858 W. Cermak Road
NIMAS
Spaudoje apsihmmodernistu menininkų draugi
Tat neužmirškite gruodžio , ti visų aukotojų ir darbuotojų ■
K. Mišeikis au- 17 d. septintą valandą vaka- vardus, todėl visiems, kurie,
ja “Ars” ir ketvirtoji, nese
Tel. CRAwford 1123
Šiais
metais
dailiosios
lite

|bažnyeios dažymui, re atsilankyti į koncertą.
niai
baigusių
Lietuvoje
moks

prisidėjot prie rengimo šio.-' ratūros kūrinių, palyginus su
paukščių bazaras
lus menininku, kurie galutiKoresp. vakarienės klebonas ir komi1930
metais,
išėjo
visu
trečdaJ)ai
no,-į sukurti ietuvišką dai |
$90.00. Komiteto
----------------- tetas taria širdingai ačiū.
liu mažiau. T:i............
įdriuškevičiui ir E.
Pilkite savo aliejinius ši
l)aKcll.............
‘.l° vt'r’'|lės stilių ir studijuoja lietuviVienas iš komiteto
tunai.
•iū.
šką folkliorą.
e
ldytuvus dabar. Mūsų kai
Pernai ir Užpernai vertimų
Muzikai paskutiniuoju laiku
buvo išleidžiama nemaža
iš
nos yra žemos.
10 d. Šv. Bužun- j VAKARIENĖ PAVYKO
taip pat sujudo. Neseniai kom
vokiečių
kalinis,
kai
tuo
tar

buvo bunco parpozitorius Karnavičius parašė
K pečiu Ii z u o ja 11 iv BANGE
svet. Publika bu-! Moleru Saldžiausios Širdies
Mes, lietuviai, šios prieglau pu pabaigoj pernykščių metų
lietuvišką
operą
“
Gražiną
“
,
ga. I)r-jon įsirašė Jėzaus dr-ja, pasitarus su vie dos Įnamiai, šiuo norim pra ir šiemet daugiau kreipiama
kuri yra teigiamai Įvertinta. aliejinius degtuvų pritaisyarės. Pelnas ėjo dr-' tiniu klebonu, surengė vaka nešti dienraščio “Draugo” dėmesio j anglų, jauneūzų ir
Tas pats autorius rašo jau ki nius jūsų |M*čiams po
rienę parapijos naudai. Tai į- skaitytojams, kad gruodžio 10 italų literatūrų.
Su originaliniais kūriniais tą operą. Moderniškasis kom
įčiaus dr-ja per 1.3 Svyko laPkrifio
«>• M
<la‘ d. mus aplankė Kęstučio klfl- Į
šiais metais tepasirodė Y ie pozitorius Banevičius be orirbščios
moterėlės
pasiskirsčiu
I
bus
ir
davė
labai
gražų
kon[ra pasidarbavus pa■molis - Žukauskas, Putinas
dabar haiKia,
s
perėjo
visus
pavertą.
Programa
visiems
prie
vo laiku bus plačiai iH0S 1,O,O1,1J
■Mykolaitis, išleidę. jau du
«<■modemiškai
lapijomis A- biznierius. Labai glaudus įnamiams, kurios so
Ir-jos darbuotė.
lietuvišką operą.
Tsb.jom sekėsi, nes surinko visus šiliuko pasiklausyti virš tūk- mus savo pagarsėjusio romąi reikalingus vakarienei daiktus stančio, visų tautų, labai pati-]no U ^to,ių Šešėly13. A. a. ne-

SVEIKA MARIJA!

R OIT 0 KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS

i T'ifiniiT * o

Al VlnulEo

WAUKEGAN, ILL.

“DRAUGAS" PUB. CO.,

NEfl DEALOIl
BtlRNER SALES

LIETUVOS GYVENIMAS

SPRING VALLEY, ILL.

OAK FOREST, ILL

GARSINKINTES
"DRAUGE”

ORTAS

!----------------------------------------- 'ko. Yisį klausės lietuviškų dai sen*ai įnirusio luino - \ aižKu.ssell
152 137 135 nų.
ganto išleisti “Gyvulėliai”, ii
Allen
149 i Visas tas darbas buvo suor- Yaitkaus didelė poezijų knyga
r
1
.
LNIAN B0WLING
•
--------- i---------- Jganizuotas grab. J. J. BagdoLEAGUE
'lotals 19S7 720 G21 G46 no, kuris labai užjaučia mus
Green and Gold Cafe
vargšus.
liitliuanian
Bo'.vhng
Masauskas
141
Lietuviams atvežė skanių
Avled Ihe third \veek : Taulau.-kas
130 keksų, tabako, eigaretų ir vieįson \vitb I’. PodolsTautin
146 135,toj suaukojo 13 dol. pinigais.
FELICIJONAS ŽURAUSKAS
Iliaman S\vect Shop
Yersąskas
144' 158 Tų dovami negalima buvo ten
*■?
Mirė gruodžio 12 d., 1933 m., sulaukęs pusės am
iree gailies froni The
Akovilz
153 1D3 pat išdalinti tarp lietuvių, nes
žiaus.
Kilo iš Panevėžio apskr., Vabalninku parap.,
ūng Co. to lead the
-----------buvo susigrūdę su svetinitauNausėdžių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metų.
[ith seven gailies won
Totais 2081 633 686 762 čiais. Tat gerb. svečiai visą
Paliko dideliame nuliūdime mylimą moterį Pauliną,
games lošt. The
D. B. Brazis Undsrtakers
turtą paliko prieglaudos įna
po tėvais Wezdžiunaitė, tris sūnus: Juozapą, Joną ir
jp sėt tliree ne\v reJurgį, dvi dukteris Prancišką ir Marijoną. d\ i mar
Alb'recht
130
161 164 miuj
miui Jonui
Jonui Rusteikai,
Rusteikai, kuris
[• the season; the team
čias
Agotą ir Heleri', žentą Stanislovą Priliodzkis, se
Bala.-iu
III
84 134 paskui ir išdalino tarp 106 Iii
serį
Pauliną Norkevioieną, du anūkus Juozapą ir Al
Ties series of 2324, the
Mutiilavich 119
106 166 tuvių (tiek šią valandą rangirdą, anūkę .Marijoną ir daug kitų giminių.
>le ganie of 850 and
Brazis
135
129 137 das prieglaudoj lietuvių su viKūnas pašarvotas 4427 So. Fairfield Avė. Tel. Lafidual tliree game Se
Noroskus
125
165 201 suis ligoniais).
fayctte 1688. Laidotuvės Įvyks šeštadienį, gruodžio
nkus shot 5(82. The'
--------------- —; Aš dabar taiiu visų vaidus
16 d., iš namų 8:30 vai. Ims atlydėtas į Nekalto Pra
jtA štili stamiirig
i> Į 'fotais 2068- 620 645 802 ir adesus. Jej kas nori sužinosidėjimo I’un. Šv. Al. paruĮiijos bažnyčių, kurioje įJngle game of J. No
vyks.gedulingos pamuldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į. Šv. Kazimiero kapines.
the D. B. Brazis
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugr.s-ge5
:in'g team.
I
ir pažystarnus-nias dalyvauti šiose laidotuvėse.
ireen and Gobi Gaf< j
Nuliūdę: Moteris, Sunai, Dukterys, Žentas, Marčios,
Sesuo, Anūkai ir Giminės.
ęames from lite i). I
Laidotuvėms patarnauja grabelius J. K. Eudeikis.
team to stay one ’
Telefonas
YAlhls 1741.
Įiiml the leading team.
[fĄS-.1- (Ofl
Lietuvių
Auditorijoj,
Chicagoj
lėre t and enthusiusm
Įbt on Monday nights
|tt Dunaskus Proprifthe allevs \vill citliei
SQl lRRDGEGATjE——- A tlltlc Entiti^eflieni qf Wor<h Tbat Finajiy l'nravels Itsclf for Thcmt
build additional bleuZjr
7ho3l HC/vrt.Pi
vcu
Įts or put in sonie more
/
youR VUPDO*
f CK VEfįrf/MS
Just

Mada No, 776
MISCHA FASHIONS

A.

yra teisingai sukirptos pagal di
dumą ir yru padarytos iŠ stiprios
pojiieros. Lengvai suskaitomas
kirpimo parodymas ir praktiška.s žingsnis-po-žingsnio siuvimo
rodyklis, yra sykiu duodamas,
šią madą galima gauti didumais
14-16-18-20 metų merginoms ir
36-38 krūtinės mierų. 16-tam dy
džiui reikia 4 janlus 39 colių materijolo arba 3% junlus 54 <*olių materijolo ir % jardo 39 co
lių skirtingo materijolo.

r ••

lilJAI (iAS FASH1ON IjEI’T.,
2324 So. Oakley Avė.,
rhicaąo. Illiiioi,
jėl kiekvieno pavyzdžio ulųkki'lo
2 5>:

r

''DRAUGO” METINIS KffltCERTAS
Sekmadieni, Vasario (Feb.) 4,1934

t

AJnian
nngs
liteli

Shop
138
136

154
124

JĮ i. i. u s
t yrlRE

167
122

‘1

721

753

856

RT

r/

yoij
THRT

VOU T>OR~r ryf.rfu
The r- /
- QU7 rjs 7RC

Hi

"THiNH.

\fj&out

J17 116 164
144 178 188
186 187 209
i 2324

How

Ri. y

t>a^ t

<?v£

- Fts THC
C

<3!

•S=^s-

illis Baking Co.
■fis
diau-k.i

z

133

142

127

128

158
156

161
113
I

yoa

TiOIH MlįtED UPmz !TTfi 7R-/IHU
7o3Ry-‘Rfs thL.
FkOri c PlES

\\\

Puttcrn No................................................
Sizc

. . ■ >.........................*........................

Namo .......................................
Addrt.-oi

l
..................................................

I io 7 76

BY LOUIS RItHARD
/ MF.fTN

yytim

/ 3/JiCl
7HZ r»RS7
'Pj-RCE’ OPt

7HZ

CPory

Pt-iE',

<)

Penktadienis, gruod. 15, 1933

DRAUGAS

n

LIETUVIAI DAKTARAI:
Bytautienė užtvirtinta vice - Sagiiunv, Midi., lietuviai tiu Progresą Eurniture kompuniAmerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
l>irm., K. Garuokaitė — da- ypač pasižymi nuoširdumu ir jos, visais atžvilgiais buvo įrinkta antroji vice - pirm., ra- svetingumu. Gcrb. veikėja grj domi ir rūpestingai prirengta.,
Tel. GROvctlill 1305
št. los pačios: lz. Ežerskienė žo jau namo, puikiai pailsę-!Dvigubas kvartetas gana vydus padarys kitu įstaigų rėmė
ir M. L. Gurinskaitė; ižd. J. jusi ir labai patenkinta.
P. kušiai sudainavo “Girioj” ir
DENTISTAS
jos esančios šioj parapijoj. Ir
Šimkaus “Vienas žodis”. Bu
Šaltenienė, iždo globėjos Kale1440
SO. 4 U t h CT., CICERO, IU
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
jos privalo parapijų remti, y-,
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.
vo
solo.
Dainavo
D.
Rašinsnienė ir E. Ežerskienė, tvarkVai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vale.
1147 80. HALSTED ST., CHICAU4
paė šiais sunkiais laikais.
Seredomls po pietų ir Nedėldienia*
kienė
ir
programos
vedėjas
.J.
Paned., Sered. Ir 8ubat 1—0 vai
darė
—
maršalka
C.
Petraitik
susitarus
Vakarienės komisijai J. Ša-1
2422
W.
MARŲLETTE
ROAD
Romanas. Mergaičių duetas,
16 6V. KAZIMIERO AKAD. Itenienei, T. Stankevičienei, J. tienė. Sulig A. R. D. konsti
Dienoms Tel. LAFaycttu 5793
_____
Rimkų sesutės, labai sutartiRĖM. DR-JOS 2 SK. PRIEŠ Butkevičienei A. lt. I). sky tucijos, vietinis klebonas yra
Naktimis Tel. CANal 0402
SVARBUS SUSIRINKIMAS!nai dainavo Šimkaus “Ka „10skyriaus
kapelionu.
METINIO SUSIRINKIMO riaus pirmininkė dėkojo širdi
Tel. LAFaycttu 7030
leiutė padarei”. Pranešėjas Jo
ngai už pasnlarhavimą ir vi
Visi, kurie apsiėmė pasidaNauji darbai
Office: 2643 W. 47th Street
Sus-mas įvyko gruodžio S siems ir visoms rėmėjoms.
Pasidarbavus taip gražiai' rlnioti “Draugui” laiku va- nas Romanas pasakė keletu
Vai.: 2 Iki & popiet. 7 iki 9 vak
d., paiap. mok. s\et. Rėmėjų j Beje, rėmėjos didžiu apgai- parapijai, sutarta rengti bun-įjaus, ir kurie stojo į “Drau- naudingų patėmijimų biznio
Nedėliojo p^gul sutarti
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS
susirinko pačių veikliausiųjų ies(avį1HU pranešė, kad sky- <*o pnrty jau saviems reikalą-1 go” kontestų, kviečiami susi- srityje ir įdomių pranešimų. 1
4140 Archer Avenue
Offlse Tel. llEl’ubllc 7000
Vai.; 1—4 Ir 7—9 vai. vakar*
gražus būrys. Apsvarsčius be- rįaus amžinas nurys, St. Bal- ms. Buneo bus nepaprasta, nes | rinkti Šv. Mykolo parapijos
Ona
ItCtf. Tel. UROveliill 0017
ganiuosius įeikulus, isklausy- y0('’.a,a,\
grižo iš ligoninės, lėlytę gaus progos kas nors Įsalėn, sį vakarų, 7:30 vai.
Res. 2136 W. 24th St.
I
0917 8. toASUTENAto AVĖ.
Tel.
CANal
0402
ta įapoitas iš rengtos \akajai. tebeserga. Visos suka- gaut dovanoms. Lėlė bus lie“Draugo” atstovas, ku
LIETUVIAI DAKTARAI: ]
įienės parapijos naudai, Lipk. ||H-.jo poterėlius už jos sveika-, tuviškais rūbais parėdyta — rjs suteiks patarimus ir išais"
I
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS
I
26 d. Pasirodo, kad, apmokėTuomį ir baigtas susirin- likta Birutė. Buneo party su- kįlls visus klausimus,
Tel. LAFayettc 3057
J
2423 W. MARŲ C EITE ROAD
Res. and Office
! Office Phore
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
jus įvairias išlaidas, parapijai, kįn,as> pasį,yžus darbuotis ki- rengti įeina komisijon: KaleiKviečia Valdybai
2359 So. Leavltt BU
PROspcct 1028
Nedėlioj susitarus
CANAL 0700
naudos padai y ta $-09.00 su ee- jujaaj tikslui — remiant Šv. mene, K. Guruckaite, lz. Ezentais. O piknike paiapijos nau
Vienuolvna kiek tik rskienė ir A. Gudienė. Dienų
Pbone CANal 6122
šv. Kazimiero A kad. RėmėGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
dai, nigs. 5 d., rėmėjos uždir su Dievo pagalba bus galima, paskelbsime vėliau. M. L. Gu- įtl 3 sĮę rengia buneo palty,
X—SPINDULIAI
FHYSIC1AN and SURGEON
bo $56.00. Taigi per nepilnus
P. j rinskaite atspausdins skyriui! parapįjOiS naudai, sekmadienį,
3051 West 43rd Str.
2403 W. 63rd St., Chicago
tris mėnesius A. R. D. 2 si:,
GYDYTOJA^ Jr CH’?.UKQA>
-----------—----1 bilietėlius.
I gruodžio 17 d., Šv. Mykolo paOFFICE HOURS:
(Prie Archer Avė. netoli Kcdzie)
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
parėmė parapijų suvirs $265. i Vienbalsiai skyrius išrinko
2201 W. Cermak Road
Užbaigus reikalus pirm. A. rupijos svetainėj, 1644 Waba- Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro
Sunday by Appointment
Seredomls ir nedaliomis pasai
A alio mūsų rėmėjos.
; A Nausėdienę 8 metams iš ei- Nausėdienė palinkėjo visoms nsįa ave, chicago, Ul.Pradžia
sutarti
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
Dabar lauksime, kiek nau- lės skyriui pirmininkauti. B. rėmėjoms .linksmų ir laimingų 7:3o vaĮ<are j^vje^.įail,į vjsį a|
Seredomls ir Nedėliotais pagal sutari
Pbone GROvehJll 0027
■■ *
—
■ ■
1— ■
—■■
---------- .Švenčių.
įsilankyti.
Komisija
REZIDENCIJA
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
6631
S.
California Avė.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

CHICAGOJE

IŠ ŠY. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

DR. P. ATKOČIŪNAS

OR. A. L, YUŠKA

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

DR. A. J. JAVOIŠ

OR. F. G. W1NSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KŪWARSKAS

DR. S. B1EŽIS

DR. M. T. STRIKOL'IS

GRABORIAI:

Šv. Kazimiero Akuti. Rėmė
ju Dr-jos priešmetinis susiri
Telefonas YAJlds 1138
LACHAVSCH
nkimas įvyks sekmadienį, gru
odžio 17 d., 2 vai. popiet, Šv.
(R SŪNŪS
Programa, kuri girdėjau iš
Graborius ir Balsamuotojas Kazimiero Akudeini joj.
stoties \VGEŠ, praeitų nedėlLIETUVIS GRABORItrs
Visus
A.
R.
D.
skyrius
ma
Patarnauju laidotuvėse kuopIglauRla Turiu automobilius visokiam
dienį duodama pastangomis
Reikale meldžiu atslSanktl. o tnanr
Joniai
kviečiame
atsiųsti
savo
!
darbu busite užganėdinti
-eikalams. Kaina prieinamu
Oftm Tel. CICERO 411
TeL CANal 2615 arba 2518
W19 AUBURN AVENTTf i.atstoves, taipgi prašome daly I Rez. Tel. ( K ERO 3«5«
2314 W. 23rd PI., Chicago
vauti visų Centro valdybų.
Chicago, UI.
Bus svarstomi svarbūs ir naTi
1439 8. 49th Court, Cicero. O)
ji dalykai. Taipgi bus renka
TCL CICERO tffl
Buvęs Cicero
miestelio
|>lr- ‘
ma Centro valdyba. Valdyba
Inas Syeikulos

R Al) I n

STANLEY P. MAŽEIKA

JOS. SHINGLMAN. M. D.

J. F. BADŽIUS

Pbone

BOClevard

4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Ine.
LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $2 5.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th 81.
Tel. CANal 6174
Chicago. III,

ANTANAS PETKUS

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me lilaldų ailalkymu)
skyrių.

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST I5th STREET
Cicero, Illinois
Tel CICERO 2109 ir 859-J

Nauja, graži ko

p tyčia dykai.
3307 Auburn Avenae

I.J.ZOLP
GRABORIUH IR LAIDOTUVIŲ
▼EDSJA8

1646 WEST 46th STREET

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS' IR BAL8AMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. MONroe 8877

OR. J. W. KADZEWIGK

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Telefonas

ILEPubUo

7868

4645 So. Ashland Avė.

tf ’liii^irirau
Lietuvis Cvdvfnl.iu
Gydytojus Ir
Ir Chirurgas
6859 80. to'KSTEKN AVĖ.
Chicago, 111.

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

Tel. CANal 0257
lies. ITtOspeet 605*

Nedėliomia pagal sutartį
Ofiso telef. BOUIcvard 7820

BOClevard 7589
llez. UEMIock 7691

DR. P. Z. ZALATORIS

Manių tel. FKO.spect 1930

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 8UCTH HALSTED STUSIPK
tvcziilcucija 6COO 8o. Aitcslan
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

Tel. UOLlevard 7042

6 lkf 8:30 vakare

DR. G. Z. VEZEL’IS

Ofiso: Tel. CALnmct 4089
Res.: Tel. UEMIock 6286

DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
Tel. OfKo BOUlevnrd 5913—14
Rez. VICtory 2343

Komlsljonicrlus (Ir laikė l
tų garbės ofi-1
sų per 10 inc- I
tų) yru gerai I
Cleen'ečlamB
756 W. 35th Street
|
žinomas
per
27 milus. Da
bar
speciali Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 8:30-8:30 ;
zuoja gydyme_____

DR. A. J. BERTASH i

Gruodžio 17 d., 2 vai. po
piet, Goodman’o svet., kertė
33 ir Lime Sts., įvyks smagi
buneo party, kurių rengia Emilija Ežerskienė su savo šei-’
Plaučiu.
šlr- I
.lies ir
KC„.'Office Phone Res. 6107 S. Franclsco
111a šv. Kazimiero Vienuolyno 1
Phone Grov. 0951
nintiznio Jigų. Prospect 2230
naudai.
Valandos:
Ponia Ežerskienė (našlė) ne I nuo jo iki 12 vai. ryt..; nuo 2 iki 1
♦
1
vai. popiet ir 7 Iki X vai. vakare;
THYSICIAN and SURGEON
pamiršta tos brangios įstaigos,
švenladi'eniuis pagal susllariinų.
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
4930 West 13th Street
Hor.rs: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
kurion įstojus jos dukrelė la
ounday by Appolntment
CICERO, 1EL.
viliasi, kad ateityje pasišvęsti
Dievo garbei ir žmonijos laGRABOR1AI:
bui.

DR. J. SZOK1EWICZ

Remkime savasias. Jos čia,
tarpe mūsų augę, Chicagos mo
J. Uulevičlus
tiniškame name jų Centras;
Gi**bortus

DR. A. G. RAKAUSKAS

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
6eredoj pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vek
Rezidencijos Ofisas; 2650 to. 69tU bg

Tel. CANal <1122

Valandos: 10—13 syto

DR. G. I. BLOŽIS

Seredomls ir Nedėliomia pagal sutartį

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 1 i'kl 8 vakare

4142 ARCHER AVENUE

SeredoJ pagal sutarti

Tel.

ĮVAIRŪS

VJLKginla 0036

DAKTARAI:

Tel. LAFsyette 9579

Tel. BOClevard 5208—8419

. jos Chicagos parapijoms daibuojasi, Clticugos diecezijos
Patarnauja Chl
SYREWICZE
cagoje Ir aplellaKongregacijos namai.
GRABORIUH
kSja.
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
įžanga buneo party vos 25c,
Didelė Ir graži
galimas oi $16.••
Koplyčia dykai
KOPLYČIA DYKAI
o jau praizų tai negalima upJ 344 R
Ava.. Dinaro. Tl» l
4062 Archer Avė.
rašyti, nei apsakyti. Bus ir
“gvvų” ir negyvų dalykų.
Kviečiame visas paremti šių
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
buneo. Pelnas eis sesutėms Ku
zimierietėms, kaipo Kalėdų do
vunėlė. .Joms cbieagiečiai pri
valo parodyti dėkingumų ir jų
durbų įvertinimų.
P.
Tnl. CICERO 294

BslhamuotoJU

Didžiausia ir Seniausia

Rea Phone
ENGlewood 6641

J. J. BAGDONAS
savo rūpesčius. Pašaukite:

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitagc Avenue

Ne visi valgė kalakutų sa
vo namuose, lapkr. 2f) d. Kiti (
svečiavęs kur tai toliau nuo
namų.
Bridgeporto žinomi veikėjai
|J. ir C. Petraičiui su šeima'
buvo išvykę savaitei [»as ūki- Į
ninkus gimines į Port AVashi-j
ngton, \Vis., kur turėjo labai
i ‘‘good tirne” .

Š N. PRAS. P. š. PARAP.,
BRIGHTON PARK
Ona Neviilytė, visų savaitę •
svečiavus Suginaw, Mieli., pas
t! gerb. kliu. Kučų ir kitus sc-'
mis brangius pažįstamus bei
draugus. Onytė sako, kad yra
■ Chicugoje įvetiugų namų, bet

Ofiso TeL VlCtory 6899
Rez. lel. DREzei *191

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

7650 So. Halsted Street

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų.

KOOM 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

k

Ofisas 3102 So. Halsted St

DR. CHARLES SEGAL

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. »
Nedėliomia ir ėveuladiouiais 10—11.

OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

Tel. R E P. 3100

GRABORIŲĮSTAIGA

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

DR. A. R. McCRADIE
vai.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

Oftloo PhOM
TRlangle 9044

2506 W. 63rd St.

2 lubos

DR. MAURICE KAHN

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki j 2 vul. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėliosnls nuo 10 Iki 12
valandai dieną.

l'elelonas MIDway 2880

Dr. JOHN F. RUZIC
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 IEVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

. ,n

mis

Tel. YARds V991
Re>.: Tel. PLAza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. 6
Nedėldieniais nuo 10 Iki 12 dienf

Res.:

Offlcs:

PROspect 2011 BEVerly 0081

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAICHICAGOJE

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd fcjtreet
Vai.: 1 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir 8ckmad. pagal sutart}
Ryto vai. 6v. Krjllaua Ligoninėj
Chicago. III.

Phone: HEMlock 6700

Skaitykite «r platinkite
dienraštį “Draugę” if
remkite v;sus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonu
Puanliniame kare
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ TO M (MERU per

WISSIG,
ii

Specialistu
Rusijos
2« 8«rrr8 nežiūrint

KAIP UtalHENfcJUSIOS Ir NBO0YDOMO6 JOH YRA

SpeelallSkal gydo ligas pillvo, plaučių, Inkstų Ir puslėa, užnuodljlmą kraa- I
Jo. odoa, Ilgas, žaizda a. reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugi'
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti Ap
gulėjo jus ISg-dytt, ateikite Čia Ir persitikrinkite ktj jie Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir lėgydč tukatančlue ligonių. PataUli
mae dykai
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki JĮ
valandai Ir nuo i—6 valandai vakare Nedėtomis nuo 11 ryto Iki 1 W-t
4900 WBMT ««tk BT.
kampas Beerfer Avė.
IeL GRAvrfnrd

- I

Penkiadienis
— A. Rumšaitė, kasininkė —
Krauėiūnnitė, kasos globė
jos — S. Jesulaitė, A. Pivanuiaitė, koresp.
J. Rnzbadnuskaitė.

VYTAUTO DIDŽIOJO
KANTATA

|
r

Į
|
Į
|
I
1

t
|
į
I
[

.

šįk
£

Svarbu yra dalyvauti susirin
kime. (Jerb. nariai, malonėkit
priduoti savo adresus rast. B.
Lenkauskui, 5801 S. Sangamon
St,, Cbicago, III. Tek Normai

S. Lenkauskiene
Po visam, suruoštas surpris? 1930.
kitoj salėj. Ten buvo dekla
Be naujų liaudies dainų, kumacijų, dainų ir visokių žai
rin dainą mylinčioji lietuvių
SODALICIJOS SUKAK
dimų bei užkandžio. Viskas
visuomenė taip pasiilgusi, ir
TUVĖS
pavadinta ‘('bristmas Pnrtv’.
kurių L. V. “Dainos” choras
KATRIUTĖ” SCENOJ
Visas
laikas gražiai praleistas.
dabar per savo koncertus daug i Nekalto Pras. P. šv. merg.
padainuoja, ateinančiais me- I sothilici jai gruodžio 8 d. su Turėjo ir grab bag. Daug juo
Kas met, apie sj laiką, prieš
tais, sausio 28 <1., Lietuvių au dulko 5 metai nuo įsikūrimo. ko sukėlė tos Kalėdų dovanos.
Kalėdas, draugijos darbuojasi,
Onytė
ditorijoj turėsime progos pn- Sodalicija prasidėjo su keletu
kad
ką nors suteikus vargša
siklausyti naujos Vytauto Di- 'mergaičių, kurias suorganizams. Labdarių 3 kuopa visados
džiojo kantatos, kurią parašė I 'vo kuli. A. Linkus. Dabar drdarbuojas vargšų labui. šiai.
žymusis mūsą kompozitorius ja turi arti du šimtus narių.
ir dabar rengia vakarą, kurio
J. Žilevičius (Libreto poeto A- Dr-jai vadovauja kun. M. Švavisas pelnas skiriamas varg
donio Jakšto - pral. Dambrau- rlis. Sukaktuvių proga gruo
šams sušelpti.
pko). Komp. J. Žilevičiaus ku- džio 10 d., per 9 vai. šv. Mi
ryba, kiek teko girdėti jo pn- šias, visos sodalietės in eorBus atvaidinta gražus veirašytų dainų, yra originali, be pore ėjo prie šv. Komunijos.
Ikalas “Katriutė”. Vaidinimui
galiniai graži ir lengva išpil I’o Mišių, parap. salėj, paga
vadovaus Maskoląičiai. Visie
dyti. Tačiau Vytauto Didžiojo rbinti gardūs pusryčiai. Susi
ms jau žinoma, kad artistai,
kantata yra sunki, tuo atžvil rinkusios sodalietės gražiai va f1(,n
kurie loš tame veikale, yra ge
giu bene praneša ir Sasnaus landą praleido. Pusryčius parai išsilavinę* ir vis ka€ nors
ko kantatą “Broliai”. Veika gamino Kalvaitė ir Razbadau■ naujo publikai suteikia. Vaka
las didingas, ('borui ir solis skaitė.
ras bus gruodžio 17 <1., para
a
tams yra kur pasireikšti pil
pijos salėje. Pradžia 7:30 vai.
j Popiet 1 vai. įvyko skaitli- nų 1
nu galingumu.
vak. {žaiiga 25e. Visi atsilan
j ligas sus-mas. Naujų narių į- prie
kę gražiai vakarą praleisite ir
Vytauto Didžiojo kantatos sirašė: V. Lakunisknitė, Miče- vyki
paremsite kilnų tikslą. K. S.
pamokos jau prasidėjo Lietu laite, Juškaitė.
d., !
vių Auditorijoj (mažojoj sa 1 Sodalietės rengiasi į splasli nmc
š. K. A. R. 9 skyriaus ko
lėj). Norintieji įsirašyti Į L. party gruodžio 29 d., Lake1 Atei
respondencijoj,
Įdėtoj šeštadie
V. Dainos chorą, kviečiami at Sliore Athletie Club. Įžanga kitę
nio, gruodžio 9 d., “Draugo”
vykti penktadienį 7:30 vai. va- 50c asm. Visos ir visi susirin
No., įvyko klaida. Vietoj Mokare.
kite prie mokyt. 7 vai. vak.
ekaitė įdavė $16, turėjo būti
L. V. “Dainos” choro vedė- į Komisiją sudaro Knataus“
**
V. Mockienė, jaunameč.ių glo
jas muz. J. Saulis deda pas kaitė, Petrilaitė, Toleikaitė, gijo
bėja. Taip pat ir knygų per
imas
tangų, kad Vytauto Didžiojo Jurkaitė.
žiūrėjimo komisijon įėjo V.
kantata išeitų kuogcrinusiai;
Valdyboj
1934 m. paliko: vai.,
Mockienė
B. Pimkutė
esame tikri, kad taip ir bus. pirm. — S. Matuzaitė, viee|224‘
Kantata bus dainuojama su pirm. — S. Bartkaitė, nut. ra- nau.
dideliu orkestru.
Pupa
PLATINKITE “DRAUGĄ

Geriausios Anglys Už

Žemiausias Kainas

Lietuvių Auditorijoj, Chicagoj
DVASIŠKO TURINIO
KNYGOS
Gyvenimas Šv,
Stanislova
Koskos. Kaina................. 20c
Išpažinties Paslaptis. ..75c
Jėzaus Širdis Ir Jaunimas.
Vertė K. Zajankauskas ,.10c
Jėzus Kristus. Parašė Vysk.
P. Būčys.

'

$2.00

Apie Kataliku Tikvbos TikApie Tai Kas Brangiausia
Parašė K. V. Kaina..... ,5c
Apeigos R. Katalikų Baž
nyčios. Parašė Gerutis . ,5'lc
Apsvarsty. Knygelė pareng
ta iš Tėvo Kaz. Kapucino pa
mokslų. Kaina ....
Dvasios Vadovybė
Dievo Akyvniz ioj,
Byrąs. Kaina..........
Šventose
' Dievo Stebuklai
Mišiose. Kaina ....
Dvasiškoji Iškalba
Gyvenimas Šv. Marijos Pa
nos. Kaina ............................ 20c
Gyvasis Rožančius..........15c
Mąstymas arba
meditaci
jos. Kaina......................... 10c.
Marija Tikėjimo ir MaldinJėzans Kryžius Mus Paguo
da.
...... .................. 45c
DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.,

12132 UNION AVĖ.
Chicago, 111.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP
Phone PULlman 8296
Neriam plonus ir storus vii-!
Dabar laikas prisipirkti
nonius svederius dėl vyrų, mo
anglių dėl žiemos
terų, merginų ir vaikų.
Neriam vilnones pančiakasi Res. 10742 S. Wabash Avė
dėl moterų ir vyrų. Taisom'
Phone PULLman 8092
senus svederius.
Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA
504 W. 33rd St., Chicago, III.
Crane Coal Co
Prie Normai St.
5332 So. Long Avė.
Phone Victorv 3486
Chicago, 111.
nr.eiBi.ic šioj

Katrie
verių.
CUAIj
anglis,

perkuIe anglis Ift rtraisiųskile juos j ('KANK
CO. Gausite geresnes
už mažiau pinigų.

Pocaltontas Al. lt. tiktai $7.00
tonas.

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą vogą.

Yardas ir ofisas:
Perinanent $1.50 & up
Phone CANal 487
SiieciaU/.ing ln Permanent Wavlng
and conipleto Remity Service
2302 S. I.EAVITT ST.
N. Drumsta. Prop.
Clileag

12132 SO. UNION AVK.
Tel. PULlman 5517

West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7880
Valandos 9 ryte Iki 6 pdplet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo. Seredoa fr Pėtnyčloc
vakarais 6 Iki 9
Telefonas CANal 8122

Peoples Coal Co.
I, 2. op
S tons
Pochy M. R........... $7.75
Kent.
M. R.......... $5.75
I.nnvp
................. $«.75
Rlack lland
........................................

Namai: 6459 S. Rockwell St.

l.mup

Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatos
Vakarais 7 iki 9
Telefonas REPubUc 8800

.................

4 tons
more
$7.25
$5.45
$8.25

op

$8.50

$8.00

$8 75

$8.25

J'M BARAUSKAS

WEST SIDE HALL
PILNAI

Beer

Tavern

Svetainė išnuomuojama visokiems parengimams

Tel. CANal 4605

>44 W. 23rd Place

PERKAM

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

Be Liuesu Galu

IEIKIEWICZ £•(£(• V Lietuviškus
BONUS

MORTGAGE BANKERS
SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ

A O K H T O R A

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKISIKGCMO PAMATUOTAM BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFayette 1083

A. BERŽYNSKIS
BIRCH TAVERN

Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu
vius pas mus atsilankyti.

2555 WEST 63rd STREET
(arti Rockwell Street)
Telefonas REPUBLIC 4544

LUCKIES YRA TAIP LENGVI, TAIP ŠVELNUS

Visuomet

puikautis tabakas

Atidarykite pakelį I.urkies ir suguldykitę tuos 20 eigaretų vieną šalę kito.
Jūs negalėsite atskirti vieną nuo kito.
Kiekvienas I.ueky yra apvalus, kietas
ir pilnai prikimštas — su parinktiniu
turkišku ir naminiu tabaku. Ir

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)
Laikrodininkas, Auksorius

kiekvienas I.ueky yra laisvas nuo
liuosų galų. Galai yra švariai nu
pjauti — tabakas nebyra lauk. Štai

KjjjįaE ir Muzikalių Instrumentu

kodėl Luekies traukiasi lengvai, dega
lygiai — ir visuomet yra lengvi ir
švelnūs.

Jkjfp

■f/

Br

VISUOMET puikautis apdirbimas

Itfc toaited ”
VISUOMET Luekies patenkina/

__ «...

X

Dfcl. GERKLĖS APSAUCO8 — DfcL GERESNIO SKONIO

4216 Archer Avė.
Tel. I-afayctte 8817'

Krautuvininkas
DVI KRAUTUVĖS
Abiejose dldellausln pnnlrlnkimnn
tiedu, deimantų.
visokio* rflftles

talkrodtlų Ir mušikaifų Instrume
ntų. Taipgi taisome visokius laik
rodžius.
muzikalius instrumentus
Ir akinius pritaikome.
Tnr|s 24 merus patyrimo

2049 W. 35th St.
Tr\ I,afayette 3515

