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METAI-VOL. XVIII

U. S. KATALIKAI "•“■S" BUS STATOMAS PAMINKLAS NEKOS PREKES ' I
ŽINOMAM KAREIVIUI LIETUVOJE
SMERKIA NEPA
DORIAS FILMAS
Pavadinti vokiškais vardais

TAS KOL KAS GERIAUSIA
KARALIUS NĖRA NUŽU
PRIEMONĖ PRIEŠ
DYTAS, TIK UŽ ŽIAURU
TIRONUS
MĄ NUBAUSTAS
kaimai R. Prūsijoje
vni'vr<mrav n
,
PASIŽADA VISOMIS PRIEBROOKLYN,
N.
Y.,
gr.
8.
?
" K . įmonėmis kovoti prieš
ŽENEVA, gr. 8. — T. Sų- ŽENEVA, gr. 8. — Karšti
— Brooklyno vyskupijos laiNaujas Tilžės Keleivis praLapkričio 23 d. suėjo 16 me
.1. Vaistytose gyvonan,-,,, I
jungos daryba nagrinėja J n-r ginčai vedami T. Sąjungos kroatų vadai užgina, kad čia
[kraštis Brooklyn Tablet pa neša, kad paskutiniu laiku Ry į tų, kai susidarė pirmasis Lie
goslavijos
iškeitę,
skundų į tarybos posėdyje dėl .Jugo- kroatai būtų padarę sanka’bi
NASIIJNGTON (per pas-i duoda sumanymą, kaip kovo-‘tų Prūsuose 113 lietuviškų tuvos kariuomenės branduoprieš Vengriją ir podraug dir slavijos nesutikimų su Ven-į nužudyti serbų karalių. Apie iM- — Katalikų vyskupų ko- ti prieš .Meksikos vyriausybę, ’kaimų pavadinimų pakeista1 lys. Sukaktuvių proga, Kau<ba už taikos palaikymų, ne grija.
tai nieko nežinoma tarp vie-1 notėtas krutomųjų vaizdų rei kuri žiauriai persekioja gy-j vokiškais \:.rl:’is. Lietuviški; ne, Karo muziejaus sodely su
žiūrint “mažosios santarvės”
kale pagamina trumpesni pa ventojus katalikus ir kitus j-Ašmuvaitkūnui
Kaip ir numatyta, valsty tos kroatų.
pavadinti ‘didelėmis iškilmėmis buvo pa
(.J ugoslavi jos, Čekoslovak i ji <s bės tuo klausimu yra pasi
sižadėjimą tikintiesiems, kad tikinėtuosius.
Achtfeld, ApŠermininkai —i laidotas nežinomas Lietuvos
Tik po karaliaus Aleksnnir Rumunijos) diplomatų Įsi skirsčiusios. Prancūzija griež
! sėkmingiau kovojus prieš ne
I .aikraštis
rekomenduoja Almental, Aleksai — iG rot- kareivis, žuvęs per nepriklaukarščiavimo ir grasinimų ka tai stovi už Jugoslaviją, o ’dro nužudymo ištremtas iš J u padorias filmas.
dvi priemones prieš Meksikos feld, Ališkiai
Valddorf, Am somvbės kovas. Kitų kraštų
goslavijos kroatas dr. Brau* - •
ru, jei kas drįstų kėsintis Italija — už Vengriją.
žiauriąja
vvriausyhe
:
brasgiriai —Valdblinden, UI- pavyzdžiu netolimoje ateitymir Jelie buvo štai ką pareiŠ-, Šis pasižadėjimas išsiuntiprieš “mažosios santarvės”
‘
nėtas visiems krašto vvskuVengrija pasitenkinusi tuo, , „.
Amerikiečiai privalo susi peša — Tranatenber, Augus- J ji ir Lietuvoje než.inomojam

Valstybės pasiskirsčiusios Ju
goslavijos Vengrijos klausimu

NEPADORUMĄ

vienybę, arba jos sienas.

•Karaliaus Aleksandro iii- l',ams su
K™"kad sankalhis serbų karaturėti nuo Meksikos krašto
O karas yra galimas. Ser-]liaus nužndvmui yra padarv-’ vimas nėra jokia žmogžudys-/1“0 mon- 9 fl* J1"080 ba*n>’; lauky
iymo be svarbiųjų reika1 .ai Mačiai provokuoja Vengrija knr kitnr> ne Vongrijoį 1KroatlJ tauta nusprPndo/,osp Per kiekvienas Mišias f hb įč’ia gi boikotuoti meksią ir veržias karau, kad išlienHtovną įvykdyti mirties bausme AlekPakartotas su tikinčiai- ,’koni
j
oniškas
prekes ir viską, kas
no eoįrn Lavutn zlžll bornlioiiJ
' HOS
T(
. Pll T) 111\OS
HlStOVftS
___
. ..
elnio
respublikos
jus
savo kerštų dėl karaliaus
stais.
tik yra iš Meksikos.
sandrui Tironui.
Aleksandro nužudymo. Čeko-: Įteikė sumanymą, kad reika
I Pasižadėjimo tekstas:
tarptautinė
Slovakija ir Rumunija remia linga sudaryt:
' “Vardan Dievo Tėvo, ir
konvencija
kovai
prieš
tarp
Jugoslavijos žygius. Sunku ži
i Sūnaus, ir Šventosios Dvaimti, kaip T. S-. taryba išspręs tautinį terorizmą.
| sios. Amen.
šį klausimą. Kiek žinoma, ji
Sov. Rusijos užsienio komij “Aš smerkiu nepadorius ir

VYKS I SAARO KRAŠTA
BALSUOTI
‘

HENDERSON AS GAUS
NOBELIO DOVANI

turės

patenkinti

daugiausia'sąrąs

Litvinovas šitai ką iš-

1 nemoralinius
krutomuosius
Apie 300 vokiečių, kurie yNorvegų parlamentas pripa- | vaizdus ir tuos kas glorifi- ra Saaro krašto piliečiai.% iŠ“ Lokalinis terorizmas ypa- žino Nobelio' dovaną už taiką ! kuoja piktadarybę ir krimina vyksta namo — į savo kras-

Jugoslavijų, kuri yra ne kasi'kepė apie terorizmą:
kitas, kaip tik “parako s-taii-

OSLO, Norvegija, gr. 8.

taičiai — Rehvald, Būdvitčiai — Schoenvald, Druskiai
— Lindenhigel, Dūmai — Ost
valde, Dručlaukiai — ITasenfelde, Dvareliškiai — Herren
dorf, Krubiškiai
Ifopfendorf, Ežerupiai — iValddorf,
Lazdynai — Neuvald ir t. t.

kareiviui bus pastatytas di
delis gražus paminklas. Lietuvos visuomenė šią mintį uo
liai remia ir nori kuo gra
žiausiai įamžinlti nežinomojo
kareivio atminimą.

KAS IŠKELIA VIEŠUMON
MAJORAS DIRBA Už PA U. S. SLAPTYBES?
WASIIINGTON, gr. 8. —
RODOS ATIDARYMĄ

Karo laivyno informacijų bia
nė.” Nuo mažiausios kibirk
Chicagos
majoras
Kelly
pra
ras veda tyrinėjimus, kad su
tingai yra labai aitrus ir pa A. Hendersonui, T. Sąjungos lininkus.
tą, kad ten dalyvavus plebisšties gali įvykti baisus spro
dėjo
rūpintis,
kad
miestas
sa
sekus,
kas paduoda viešumon
vojingas elementas tarptauti- J nusiginklavimo konferencijos Į “Pasižadu daryti viską,/eite sausio mėn. 13 d., kada
girnas.
kad sustiprinus viešąją opi- gyventojai pasisakys, ar ji«‘!vo zinybon paimtų pasaulinės per užsienių spaudų kai ku
niam gyvenimui. Bolševikai j prezidentui,
Vengrijos delegatas ener
niją prieš nepadorių ir ne- nori susijungti su Prancūzi- ' parodos sritį su visais ‘ten riuos svarbius slaptus laivy
nepraktikuoja terorizmo Rusi j
Ifendersonas vra buvęs Angingai nuginčija, kad Vengri
įrengimais ir miesto pastan no vadovybės sumanymus. No
inoralių filmų gamybą ir vie- ja, ar grįžti Vokietijon.
joje. Plieškarinis teroristas:
joj būti} globojamos liet ko-!
glijos užsienio reikalų sekre
gomis iš naujo atidaryti pa rimą būtinai surasti tą, taip
nvtis su visais tais, kurie*
buvo ramus asmuo, kurs gy-,
. v
,
Vokietijos vyriausybe apmo rodų 1935 metais.
kios sankalbininkų teroristų
torius.
vadinamą, informacinį “tekė
prieš tuos nepadorumus pro- •,
vendavo namie ir nušaudavo
1 ,
ka ji. kiziones kastus,
kuopos ar organizacijos. Jis
Šiam tikslui yra reikalingas jimą” ir jį užtaisyti taip, kad
testuoja.
,
* v
savo valdovą, bet nieku banurodo, kad svarbiausios toro
tfT
•
.
,
<
A,
mažas
saariečių
skaičius
valstybės legislatūros nuo tas nepasikartotų ateityje su
‘‘Įsisąmoninu, kad vra nia1
. .
.v,
• T
i užsienį, kad
ristų
gūžtos
yra pačioje
Jug» (du nrvykdavo
•
- .
”
no prievolė nudaryti sąžinių-,ir iS kit" Amerikos miesl,f sprendis ir to bus siekiama. į nuoskauda vyriausybei ir kra
ten sklcidus terorizmą. Sianslavijoje, kur veikia nepaken
g, opiniją apie vaizdus, ku- vTks ,ais Pa,Hais tikslais'
Majoras mano, kad parodos
čiamas serbų režimas, kur vi dien yra priešingai.”
rie pavojingi mano morali-'
srilį bus galima pakeisti šva Karo laivyno vadovybė pa
sos tautos spaudžiamos ir įdomiausia tas, kad kol kas
BERLYNAS, gr. 8. — Vyniam gyvenimui- Būdamas
ria ir plomia pramogų vieta. tyrė, kad lapkričio mėnesį
persekiojamos, nekalbant jau Anglija užsilaiko neutraliai. | riausybės įsakymu uždarvta
Padorumo Legiono nariu, pa-J
Londono ir Berlyno spaudoje
apie tautines mažumas, su ku
121 maisto parduotuvė rezi sižadu šalintis nuo tų vaizdų
paduota iš AVashingtono ži
i tomis visiškai nesiskaitoma.
dencijų priemiestyje AVilmers Toliau pasižadu būti ko ato
nia, kad J. Valstybių vadovvdorfe, kadangi maisto produk kiausia nuo visų pasilin-ksmiGekoslcvakijos užsienio miChicagos miesto departal»ė yra sumanius šį gruodžio
tai buvo parduodami bran nirno vietų, jei kuriose pasi- niento viršininkai kreipės į
nisteris Benes kalba “mažo
mėnesį atlikti svarbų išbandygiau autoritetų nustatytos kai reiškia nepadorumų.”
sios santarvės” vardu ir jis
'miesto tarybos finansinį ko
PORTLAND, Ore., gr. 8. nių — įvykdyti masinį jūros
daugiau, negu serbai, puola
BARTLESVILLE, Okla nos.
mitetą, kad šis skirtų dau — Vietos policija
skelbia, lėktuvų skridimą iš Amerikos
Vengriją. J,s nurodo, kad gr. 8. — Lakūnas Wilev Post
giau
pinigų
departamentų
įšNELEIDŽIA DIDINTI KAI
kad pereitų naktį 11 asmenų,} Filipinų salas per Ramiąjį
sov. Rusija stovi “mažosios vakar pakartojo su lėktuvu
j
laidoms,
kadangi
sąmata
nuNAS ANGLIMS
mirė užsinuodiję alkoholiu. vandenyną.
santarvės” pusėje ir pasiry-'iškilimų
į
tolimas
dausas
—
matytos
išlaidos
vra
per
ma
f
Gydytojai susekė, kad miru
Šis sumanymas, kaip pažy
žūsi kovoti už išsilaisvinusių stratosferom
VVASHINGTON, gr. 8. — žos.
sieji vartojo medinį alkoho mėta, buvo slaptas ir budriai
tautų likimą.
Į Už poros valandų nusileidęs
Komitetas pareiškė^ kad
Anglių pirkliai iš Chicago at
lisaugojamas. Nepaisant to, jis
Iš Rymo praneša, kad Ita-’jis pranešė, kad, jo manymu,
TEGUCT3ALPA, Hondū vyko čia, kad gavus vyriau-, aPie
pagalvosiąs ir pažypakliuvo užsienių spaudon. •
lijos premjeras Mussolinis su jis buvo pasiekęs 55,000 pėdų ras, gr. L. — Copan distrikte aybės leidimą pabranginti pa r niėjo, kad išlaidos turi būt
KAS PASKIRTAS f MIES
giliausiu susidomėjimu tėmi- 'aukštumą, kur siaučia didelis įvykęs unadien žemės drebė duodamas vartotojams anglis. mažinamos visuose miesto
Vadinasi, pačioje vyriausy
TO TARYBĄ
jusi, kas veikias Ženevoje ir šaltis ir kur oro skystis lei- simas sugriovė 11 miestelių, Vyriausybė nepripažino šio departamentuose, kadangi mie
bėje randasi asmenų, kurie
J ug<.ri a vijoj, tuo labiau, kad’džia lėktuvui išvystyti nepn- kurie, ėmus kartu, turėjo apie reikalavimo.
KAI NAS. — Sąrašas Kau- ’ tarnauja, svetimiems su nnostui trūksta pajamų.
serbai dėl karaliaus nužudv- • prastų greitį. „
! no miesto tarybos 12 skirti- skauda savo kraštui. Turi būt
30,000 gvvenltojų. Nukentėju
mo netiesioginai kaltina ir Barografas i(aukštį rekor- siųjų skaičius dar nežinomas. UŽ KĄ JIS PASALINTAS GRĮŽTA kun. BELIAUS- nių narių: V. Matulaitis — susekti tie asmenys.
Italiją. Mussolinis pareiškia, duojąs instrumentas) paimtas
buvęs valstybės kontrolierius,
KAS
kad
stovis yra nepaprastni į Washingtoną, kur bus pa
inž. Bačelis -- žemės /tvarkymo
NUBAUSTAS PENKENUBAUSTA ŽUDIKO
BEUTHEN, Silezija, gr. 8.
rimtas ir reikia būt pasiren- tikrintas.
VILNIUS.
—
Šiomis
dienodepartmento
direktorius,
Val

RIEMS METAMS
— Diktatoriaus Hitlerio įsa
ŽMONA
gūsiam prie nepaprastų įvyinis
į
Vilnių
grįžJa
kun.
Pr.
-tkevičius
—
taupomųjų
valskymu staiga pašalintas Sile
kili
SAVOTIŠKAS AGITACI- J METZ, gr. 8. — Prancūzų zijos gubernatorius žymus na Beliauskas, laikinai pavada tybės kasų valdytojas, SkaisMADISON, Wis., gr. 8. —
vęs Daugeliškės kleboną kun. giris — miškų departmento Nušauto žudiko Nelsono žmo
JOS BŪDAS
teismas nubaudė penkerius eis H. Brueckner.
LIETUVOS VATIKANO
metus kalėti vokietį tapytojų’ Visi susidomėjo to prieža J. Kuzminskj, kurį lenkai ifi- direktorius, inž. Eidrigevicius na teismo nubausta vienerius
VILNIUS. — Vilniaus Ry Palmatius Schatiel, kurs ap- atimi. Dabar išaiškinta, kad trėmė iš tos parapijos ir pri-į— geležinkelių valdybos tie-'metus ir vienų dienų kalėti
PASITARIMAI
tojus rašo, kad paskutiniuo- kaltintas ospionažu svetimos gubernatorius organizavo alk- vertė vykti į Neprikl. Lietu kimų tarnybos viršininkas, 1 už parolio peržengimą.
K AU NA S. — Gandai, kad ju metu lenkų sanaciniai vei- valstybės naudai.
stančiųjų žmonių maršavimą vą. Vilniaus arkivyskupas Dilba — monopolio referen
tarp Vatikano ir Lietuvos y-1 kėjai, j kurių darbų kaimienaujuoju Daugeliškės klebonu tas, Gudavičius — Kauno
į Berlyną,
ŽUVO 17 ASMENŲ
ra kilęs įtempimas, yra be jo čiai nekreips dėmesio, suma PLATINS STATE GATVĘ
paskyrė kun. A. Mikailų, ko apskr. valdybos naryR, Kiau
kio pamato. Pasitarimai, ku- nė naują imitacijos būdų. Jie
PERPIGNAN, Prancūzija,
TELEFONAS TARP U. S. ris šiomis dienomis atsikelia ne — švietimo niii.isterijros
riuos Lietuvos vyriausybė ve surenka sodiečių grupes ir ve Greilu laiku bus pradėta
referentas, Survila — admi gr. 8. - - St. Gauderice vienoj
į Daugėliškį.
IR JAPONIJOS
da su Vatikano charge d’af- i fa į Varšuvą, Gdynę ir kitus platinti State gatvė tarp Ar
nistracijos departmento di daržinėj buvo rodomos fil
faires, monsinjoru Arata, dėl miestus, rodydami “aukštą cher avė. ir ll-os gatvės. Sa 1VARHTNGTON, gr. 8. PARYŽIUS, gr. 8. - Pran rektorius, d-ras Alekna, Itom- mus. Pasireiškė gaisras. Žu
kai kurių konkordato nuogta- lenkų kultūrą”, tuo būdu no ko, būsią daugiau patogumų Inauguruotas telefonu susi cūzija siųs notų Amerikai. linskis — gimnazijos mokyto- vo 17 asmenų.
tų aiškinimo, vyksta norma-1 rėdami patraukti savo pnsėn municipaliniam airportui su siekimas J. (Valstybių su Ja Pažymės, kad negali mokėti, jas ir Miškinis — darbininkų
liai ir drauginga dvasia.
| kaimiečius.
ponija.
- •
r karo skolų.
atstovybės sekretorius.
sisiekti su vidnmiesčiu.
PLATINKITE “DRAUGĄ’

UŽDARINĖJA MAISTO
PARDUOTUVES

REIKALAUJA DAUGIAU
PINIGŲ

MANO IŠKILĘS 55,000
PĖDAS AUKŠTAI

j

SUGRIAUTA 11 MIESTE
LIŲ HONDURASE

j

j

MEDINIO ALKOHOLIO
AUKOS

Pirmadienis, gruodžio 10, 1934

D R A UG A S

sarkofagai bus padirbti Lie- į 8,000,(XX), Italija - - 4,00,000,
kė dešimčiai metų kelti koridoriaus klausi
tuvoje. Karstai iš Vokietijos'J ungt. Valstybės -- 4,000,(XX?
mą, o lenkui pasižatlėjo būti neutralūs ir pa
išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
likti vokiečiams laisvas rankas — į pietus
į Lietuvą bus pristatyti upių i ir 1.1.
Metams — $6.00. l’uatl metų — $3.30; Trims mėnesiams
—• $3.00; Vienam mėnesiui — 7 5c. Kitose valstybėm
gruodžio
viduiį.
į Centrinės valstybė': Vokie
ir, kaip vėliau paaiškėjo, ir į rytus. Lenkai
prenumerata: Metams — $7.00; Pusei' metų — $4.00.
Kopija — .0So.
manė, kad, nesant reikalo rūpintis Dancigu)
Dabar Dariaus ir Girėno pu; Uju — 13,000,000, Austro - Ve*
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžina,
jie gulės įgyvendinti savo ekspansijos projek
Įnikai yra Vytauto Didžiojo ngriju— 9,000,000, Tuil.iį.i —
Wl neprašomu tai padaryti Ir neprislunfilama tam tiks
lui pašto ženklų.
i
tus į Čekoslovakijų ir Ckrainų. Vadinas, šian Lapkričio viduryje mūsų aią bus įeinama pro geležinius universiteto anatoniikume. Kol 2,000,(XX), Bulgarija - 1,000,Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
dien Lenkijos ir Vokietijos užsienių politika tautos didvyrių Dariaus ir Gi-1 vaitus. Tie vartai vaizduos Kaune pastatys Prisikėlime 000.
Skelbimai sekuučiai dienai priimami iki
yra identiška.
rėno tragingo žuvinio vietoje j mūsų tautos liaudies menų. bažnyčių, didvyrių publikai
Bendrui visose kariuomenė5 vai. popiet.
Tokia Lenkijos politika labai piktinasi'— Soldine lankėsi Lietuvos į Pats paminklas bus pastatytas bus Įsidėti Kauno kapinėse a-jse per karų žuvo 10 mil. vyPrancūzija. Ji nurodo, kad Lenkija tik dėl uero klubo atstovai: inž. Vy-Įiš didelių akmenų, su geleži-j viaeijos rajone. Ten jiems durįjįi. Iš antantės pusės G mik:
“DRAUGAS”
to galėjo priversti vokiečius kuriam laikui tautas Landsbergis ir ats. a- niu pamatu. Dariui ir (iirė- šiemet bus įrengtas specialu Rusijos - 1,790,000, Franciu
LITHUANIAN DAILY FBJEND
išsižadėti koridoriaus, kudangi ji iki, to lai- viaeijos kapitonas Vladas Mo imi paminklas Soldine kaštuos rūsys.
izijos— 1,490,000, Anglijos —
Pnblished Daily, Eicept Bunday.
Baigdami
pasikalbėjimų,
Lie!
900,(XX), Italijos — 750,000 ir
ko buvo sąjungoje su Prancūzija. Jei ne toji rkus. Jų abiejų kelionės tiks- apie S000 litų. Manoma, kad
BUBSCRJPTIONS: One Tear — $4.00; Slx Montks
— $8.50; Three Months — $2.00; Ore Uonth —* 76c.
sųjunga, lenkai jau seniai, esą, būtų netekę Jas buvo išnuomuoti ar nupir šis paminklas bus pastatytas tavos aero klubo atstovai na 't.t. Centrinės valstybės nete
Europe — One Y bar — $7.00; Slx Montks — $4.00;
Copy — .08c.
kti žemės sklypelį “Lituani- ligi ateinančių metų gegužės! žymėjo, kad jiems vokiečių ko 4 mil vyrų: Vokietija —
koridoriaus.
▲dvertlslng ln "DRAUGAS" brtngs best results.
Advertlslng rates on appllcatlon.
Vokietijos Lenkijos sąjunga davė stimulų kęs” katastrofos vietoje. A- mėn. pradžios. Taip pat bus valdžia iš Soldino apylinkių 1,900,(XX). Austro - Vengrija
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
suartėti Prancūzijai su Sovietų Rusija. Len-, biejų Lietuvos aero klubo at- pažymėtos ir tos v*etos, kur Į gyventojai visur parodė neina- — 1,600,000, Turkija
kija to nenori. Ji norėtų diktuoti Prancūzi-1 stovų kelionė Vokietijon davė. iš “Lituanieos“ buvo išmesti fa prielankumo, kas jiems le-'000, Bulgarija — 150,(XX).
jai, kati toji pasirinktų vienų iš dviejų — jų!pageidaujamų vaisių. Jnž. La-i Darias ir Girėnas. Ten bus ngvino atlikti pavėdų uždu-i Procentiškai daugiausia žuTsb. vo Serbijos kalių — 53 nuoš.
(Lenkiją) ar SSSR Tačiau Prancūzija atsa- ndsbergis ir ats. kap. Morkus! pastatyti kryžiai su kopl'ytė- vini.
visų mobilizuotųjų, Belgijos
TARPTAUTINAS POLITIKOS
ko, kad Prancūzijos SSSR santarvė jiems ne “ Talkos“ spaudos biuro re le. Lietuvos aero Ritmo atsto
— 46 nuoš. ir 1.1. Rusija ne
gali būti pavojinga, nes numatytas net spe- daktoriui suteikė pasikalbėji vai pažymėjo, jog matyti, kad
PAINIAVOS
šių
vietų
jau
patys
vokiečiai
teko 11 ir pusę nuoš. visų mo
cijalus rytų paktas. Reikia manyti, kad po mų, kuriame plačvau papasašiek
tiek
saugoja.
Stambesni
bilizuotųjų.
J. M. dienraštyje “Ryte“ rašo: Tarptau litinis prancūzų SSSR susiartinimas privers Į Rojo apie savo kelionę ir apie
,
...........
60 nuoš. visų žuvusiu žuvo
tinėje Europos politikoje tiek daug painia prie glaudaus ekonominio bendradarbiavimo: didvyrių Dariaus ir Girėno va- medžiai, kuriuos numušė “LiRiek
zmor.iu
paglemžė
didysis
« , • * kautynėse, 18 mios. mirė ligo
vos, jog negalima numatyti, kaip ji toliau Praneūzija padidins su SSSR prekybinius nlo įamžinimų Soldino miške, tuanica“, dar tebeguli, o smu
karas?
70,000,000 karių. Žu
ninėse nuo žaizdų, 13 nųoš. dipasireikš. Visos valstybės laukia svarbių Įvy mainus ir suteiks Sovietams finansinę pagal-i Lakūnų nelaimės vietų, — lkesnės šakos jau surankiotos.
vo per dieną 6400 žmonių?
ngo be žinios, 7 nuoš. mirė įkių ateinančiais metais. Todėl kiekviena val bų.
į pradėjo inž. Landsbergis, - - Puti katastrofos vieta yra pa
10,000,000 užmuštų. Kruvivairiomis ligomis, kilusiomis
stybė stengiasi atsidurti kiek galima geres
Tai yra viena problemos dalis. Tačiau vo- Lietuvos aero klubas išnuo- žymėta kuolu su atitinkamu]
niausios kautynės
kare, 2 nuoš. — dėl nelaimin
nėje padėty. Diplomatų užkulisinė veikla ir kiečiai ir lenkai eina išvien ir turi bendrų mavo 99 metams, mokėdamas parašu.
Paryžius.
(L.
A.)
Iki
šiol
gų
atsitikimų.
vyriausybės atstovų kelionės rodo, kad Eu tikslų pietuose, Centrinėje Europoje. Vokie kasmet 10 markių nuomos.
Vyk.iami Vokietijon, turė
Sužeidimų priežastys tokios;
ropos politiką laukia didelė darbymetė.
čiai ir lenkai nori pasinaudoti ekonomine ne- Soldino valdžia mums pareiš- jome dar viena svarbu užda- niekas nebuvo tiksliai suskaičiavęs, kiek žmonių paglemžė 65 nuoš. sužeista artilerijoSuprantama, jog Vokietija toje tarptau tvarka Centrinėje Europoje, kai Prancūzai no-Į kė, kad aero'klubas pats galivįnį <paį užsakyti balza,nuo
į didysis karas. Atskirų valsty šoviniais, 39 nuoš. — šautuvų
tinės politikos veikloje stengiasi groti svar ri pašalinti tų netvarkų. Ir Italija, sakosi, i nusistatyti išnuoniuojamo skly j įieni8 didvyriu kūnams speci-i
bių paskelbtos statistikos vie kulkomis ir rankinėmis grana
biu smuiku. Ji deda pastangų, kad, kur tik turinti ypatingų interesų Centrinėje Europo-įpo didumų ir ribas. Mes “Li-|aiįus karstus. Pats jų balza-'
tomis, 4 nuoš. —r užgriuvimais,
na su kita nesutiko.
galima, galėtų pasiruošti bet kokiam galimu je. Ji bijanti germanų invarijos į vidurinės tpanicos“ žuvimo vietų išimo- ^„avimas buvo vykdytas labai
Štai neseniai išėjo Gastono vielų užtvaromis ir kt., ir tik
mui. Niekas neabejoja, kad Saro plebiscito Europos valstybes. Dėl to ji sutiko tartis su litavome apvaliomis ribomis. sunkiomis sųlygomis: vasarų
Bouaro knyga Didysis karas 1 nuoš. sužeistų šaltu ginklu
rezultatas pakreips visų reicho istorijų, nuo Prancūzija. Bet ar pavyks susitarti? Yra Sklypelis yra 314 kvadratinių ir tik po 10 dienų nuo jų žu
skaičiuose, kuriojo pirmų kar .... durtuvais ir kardais.
jos pareis visas Vokietijos užsienių politikos daug nesutikimo priežasčių. Žinoma, susitari-'metrų didumo. Nuomos sutar vimo. Kūnus balzamavo Vytų bandoma patiekti dokume- i
pa lyginus su "būtaisiais ka
ito
veikimas. Hitlerio vyriausybė, kuri daug pa mas turėtų realios naudos tik tada, jei pasi-j tis buvo pasirašyta Berlyne.! tauto Didžiojo universiteto
lituotų 1914—1918 ra. karo ba-j
sektų
prie
susitarimo
pritraukti
Mažosios
,
Tarp
kitko,
sutartyje
nunia
!p
ro
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,orius
Žilinskas.
Tai
rais, užmuštųjų skaičius žynižadėjo tautai ir dabar turi pildyti nepermal
lansų, kurio skaičių s iūpinta- į nl— pakilo; pcr ^s'i'O metų
Santarvės
valstybes.
Vokiečiai
daro
viską,
•
tėme,
kad
jeigu
miškelis
avo sunkus 9 mėnesių dalbas.
daujamus jos reikalavimus, negali sustoti vie
si tikrinti.
kud
nugrįžtų
nuo
Italijos
Jugoslavijų
ir
ltu-įteity
ir
būtų
išporceliuotas,
j prancūzų vokiečių karų ketu
Pradžioje buvo manyta, kad
toje, pasilikti status quo. Nepavydėtina Vo
muiliju, juo labiau, kad jie turi galimumo Į tai tas sklypas, kuriame bus palaikus reiktų laikyti stikli
Didžiojo karo metu išviso riems sužeistiems teko vienas
kietijos ekonominė būklė, kai pats gyveni
šias
valstybes
spausti
ir
ekonomiškai.
Tąjį
paminklas,
liks
nepaliestus,
niuose ir be oro karstuose. Ta buvo mobilizuota 70,000,000 užmuštas;,per rusa japonų ka
mas jų verčia ieškoti svetur kur padėti savo
sklypelyje čiuu toliau buvo išaiškinta, karių: 45,000,(XX) antantės ir lų — vienas užmuštas jau 350
pramonės gaminius ir iš kur gauti maisto da spaudimų tegalima būtų atremti tik šutai-. lšnuomuotame
lykų, taip pat bloga jos piniginė padėtis daro kius Romų su Jugoslavija, tarp kurių vis dėl- Lietuvos aero klubas Dariui kad karstai retkarčiais bus rei 25 mil. centralinėse valstybė sužeistų; per didįjį karą 250
jos pozicijų labai keblių. Toji pozicija būtų lo yra daug nesutarimo priežasčių. Juo sun ir Girėnui pastatys ekmeninį kalingi vėdinti. Pagal profe se. Atskiros valstybės buvo su sužeistų teko 1 užmuštai.
Didysis karas truko 1532
dar įmanoma, jei Vokietija galėtų įgyti kitų kesnis galimumas susitarti Romai su Belgra paminklų. Be to, visas išnuo sorių nurodymus, mes užsakė- mobilizavusios: Rusija 15,000,du
yra
dėl
to,
kad
Roma,
ypač.
po
Goemboe
’
so
mautus sklypelis bus aptver me metalinius su stiklo dali-i 000, Anglija ųu dominijomis dienas. Per tų laikų užmušta
valstybių pasitikėjimo ir tuo būdu įsibrauti
kelionių,
yra
labai
artima
Budapeštui.
Gi
tas akmenine tvora, pro ku- mis karstus, o patys ąžuolo!— 9,000,000, Prancūzija — 10 mil. vyrų, tad j r dienų
į šių dienų Europos ekonomijų ir politikų.
buvo užmušama po 0,-tOO vy
Bet dabar, užuot stengusis išeiti iš savo keb Vengrijos ir Jugoslavijos santykiai, ypač po
Aleksandro
mirties,
labai
susikomplikavo.
Irų.
Palyginant, tenka primin
lios padėties, lik svaidosi tuščiais žodžiais
j tarpu iš kitos pusės, taikos sutarčių pastovu pritaręs. Jugoslavijos laikraštis “Vremia”
apie taikų, o visais būdais lenda į savo kai talui su prancūzais dar gali susitarti ir tas mu jis nori padėti išlaikyti Austrijos nelie tačiau pabrėžia, kad šių valstybių bloko kom ti, kad visa Napoleono epopė
mynų žemes. Ji tik savo pačios pastangomis dalykas yra rimtai svarstomas. Tačiau ar ga čiamumų. Tai yra didelis prieštaravimas. Pra binacija buvo rimtai svarstyta. Įdomu paste ja paglemžė užmuštai 200,000
nori sau sugražinti ekonominę ir politinę vie lės susitarti Centrinės Europos valstybės, la ncūzų spauda, iškeldama šį prieštaravimų, bėti, kad šio bloko sudarymo klausimas gimė vyrų, t. y. 2 ir pusę kaitų
bai abejotina. Berods, Centrinėje Europoje smerkia Mussolinį politikų, kad jis, palaiky
tų, kurių ji yra turėjusi seniau pasauly.
kaip tik tada, kai Goeiuboesas grįžo iš Var mažiau, nei viena Murnos ko
dabar ir yra tie didieji pavojai, kurių konva.
Į šį pavojų įvairiopai reaguojama. Len sekvencijas numatyti net nėra jokio galimu damas Vengriją, palaiko ir Vokietiją, kuri šuvos.
turi tiksli} Dunojaus valstybėse. Esą tokia po
Reikia pasakyti, kad ši kombinacija nė-1 Kruviniaudos kautynės bū
kai, pavyzdžiui, mano, kad geriausia gyni mo.
litika Italija nė kiek nesiartina su Prancū- rą nauja. Ji buvo aktuali 1928 m. Be to dar, vo ne Mamos ir ne VerAtso,
mosi priemonė yra santarvė su priešu. Dėl to
Vpatinga rolė tose Europos politikos pai-jzija, o dar kuria didesnius pavojus,
Lenkija, kaip Goeiuboesas yra pareiškęs Ko- i o įvykusios beveik prieš patį
atsirado ir Vokietijos Lenkijos sutartis, ku
niayose
tenka
Italijai.
Jos
bičiulystė
su
Ven1
Jugoslavijos
spauda,
kritikuodama
lokių
moję, sutinkanti, kad į tą bloką galėtų įeiti| karo galų, 1918 m. tarp kovo
rios visas turinys nėra mums žinomas, tačiau
grija
apsunkina
konsolidarumo darbų Cen-Į Mussolini užsienių politiką, iškelia dar vienų ir Rumunija.
| 21 ir balandžio 6 d. Tada Vo
kuriai sudaryti buvo ir politinių ir eKono-:
trinėje
Europoje.
Paskutinė
Goemboeso
kelioMussolini
ir
Goemboeso
pasitarimų
objektų
Vadinas, toji Europos politikos painiava kietija pastatė 1,500,000, o
minių motyvų. Ne tik bolševikų pavojaus bai
nė
Romon
parodė,
kad
Mussolini,
nežiūrint
—
sudarydama
katalikiškų
valstybių
bloką,
nė kiek nemažėja. Kaip toliau pakryps Eu antantė — 1,100,000 karių, l'er
mė ir slaptas noras įsigyti daugiau teritorijos
nuvedė Lenkiją į santarvę su Vokietija, bet Vienos įvykių, neatsisako revizijonistinės li į kurį įeitų Lenkija, Vengrija, Austrija ir ropos politika ateity sunku numatyti. Neabe tas kautynes abi pusės nete
G ir ekonominis motyvas — kur nors padėti nijos ir Vengrijos pasitenkinimui palaiko jos Italija. “Temps“ Romos korfespondentas pra jotina, kad Jugoslavijos memorandumo liki ko po 400,000 vyrų, arba, vi(Tęsinys ant 3 pusi.)
savo žemės ūkio gaminius. Vokiečiui atsisa- laikos sutarčių revizijos reikalavimus, tuo neša, kad Mussolini šiai Goemboeso idėjai ne mas turės taip pat svarbių pasekmių.

Soldine Bus Įamžintas Dariaus
Ir Girėno Vardas

“DRAUGAS”

Balansas

Liūne Janušyte

LAIMIKIS
, (Užbaiga)
Ir vėl nieko. Katė su mėlynu bantu,
išsigandusi lokio smarkaus savo naujo
šeimininko, kažin kur kniaukdama nudū
mė.
t— Dešimt bilietų! — ir technikas abi
rankas sukišo i molini puodą.
— Kur, žmogau, dėsi jį, kai ištrauk» si? — susidomėjo kažin kus.
— Vienui \)ažįstamai panelei pado
vanosiu, — jiauiškino technikus. — DoI vanos negalės nepriimti! Tyčia, juokais,
padovanosiu!

k

— Ifi, ponios, ir man vienų, bilietą!
Rizikuosiu! — sušuko priėjęs artyn aps' krities valdybos inžinierius. Noriu anų
šlipsų laimėli...
Jis įkišo rankų į molinį puodų ir ištrauko vienų bilietėlį.

— 34 numeris! — suūžė publika. —
Gandras!..
— Kaip — gandras? — sumišo inži
nierius. — Argi čia ir gandras yra?
Aš gi jo visai nenoriu!
— Cha-ca-cha! — suklykė publikų.
Inžinierius gandrų ištraukė!
Jaunas inžinierius sumišo dar labiau.
— Ne, aš jo neimsiu. Aš jį aukosiu
atgal loterijai.
— Kur mes jį dešini t — labdarės
moteriškės patraukė pečiais. — Loterijų
tuoj uždarysim, jau vakaras. Kur mes jį
dėsiinf Padovanojo jį mums toks girinin
kas, paėmėm, o dabar — kur mums jį
padėti? Imki, ponas inžinieriuu, imki!
Laimėjai, tai jis ir tamstos!
— Mano, tai mano... — numykė in
žinierius. Bet kur man su juo dingti?..
Papjauti — nepupiausi, neiškepsi... Į nar
vą nepasodinsi... Ką jis ir vnlgo bala ži
not
— Varles valgo, gyvates, kirminas įvairius, — paaiškino labdarės.
— Tai aš jam, vadinas, varles turė

siu gaudyt? — pasipiktino inžinierius. —
O, kad jis nesulauktų!
|
— Žiūrėsim, kaip čia bus, — džiau
gėsi publika. — Kaip inžinierius namo
gandrą parsivarys!
Gandrų iškėlė per tvorą ir pastatė ša
lia jo naujo šeimininko. Gandras rinitai,
su pasitikėjimu į jį žiūrėjo ir net knap
telėjo jo. švarko kampą: “Nebijok, reiš
kia, neprapulsim! Kur du vyrai, ten nie
ko blogo neįvyks!“— Imk jį sau, — pasiūlė inžinierius
technikui. Bet šio įkarštis jau dingo.
— Et, — numojo šis ranka. — Nelai
mėjau, tai, matyt, ir nereikia. Pagaliau,
truputį lyg ir nepatogu merginai gandras
dovanoti... Ne, nenoriu.
— Kus norit? — kreipėsi inžinierius
į publiką. Visi tylėjo.
— Dykai, atiduodu! — Šūktelėjo sis
ir dar pridėjo: — papirosų dėžutę pride
du. — Tyla. — Dvi dėžutes! — bet no
rinčių neatsirado.
— Na, tai ką... savo nelaimei tave iš
traukiau, tai jau matytu reikės namą drau

ge keliauti... Na, einam. Kaip jis vadinti?
Petru? Einam, Petrai, namo.
— Jis kaip šunelis paskui bėgu, —■
paaiškino kažinkas iš publikos.
Šaligatviu žingsniavo galvų nuleidęs
inžiifierius, paskui jį rimtai kėlė kojas
Petras, išdidžiai žvelgdumus į spiegian
čių iš džiaugsmo publikų.
— Kur aš jį dėsiu? Nesuprantu! —
graužėsi inžinierius. — Atiduosiu ryt ko
kiam vuikisčiui...

■
Kas penkios minutės jis atsiprašinė! ja:
I
— Nubėgsiu pažiūrėti ar Petrukas
nepabudo! Laikus juu jam vakarienė valgytiO Petrukas ramiai sau miega susi
traukęs vaikiškoje lovytėje, kurių jum
7 inžinierius specialiai nupirko.
|
Rudu nori užrūkyti, inžinierius malsulaiko ranką:
I'duudamus
— Būk malonus... labui prašyčiau...

Užeik dabar kada į svečius pas in ■
žinierių. Juu prieškambaryje jis jierspėju,
dėdamas pirštų prie lūpų:
I*
— č’š, čš, — tyliau... Petrukus kų
tik užmigo...
Valgomajame, vaišindamas kava, jis
pasigaidžiįlodamas kalba:

Petrukas dūmų nemėgsta...

O po pietų tuoj po darbo — gali pamatyti kaip pabudusių tėviškų jausmų
apimtus inžinierius-vaikštinėja paupy ir
krauna į portfelį varles.

— Tai vis Petrukui, — paaiškina jis,
tėviškai šypsodamasis. — Užmigo jis da— O žalios varlės, arba jaunos rupū Imr truputį po pietų. Aš tuo tarpu jam
žės visai neblogos... Ypač. jei ant sviesto vakarienę paruošiu...
pakepti ir grietine užpilti... Petreliui kai
Ir, tėviška šypsena veide, jis grįžta
ruošiu, tai ir pats kartais paragauju... namo, nešdamas pilną portfelį kurkian
'Tr.’
čių varlių.
Visai nieko sau!

T> R A TT O A S

Pirinudienis, gruodžio 10, 1934

1 SKAITYTOJO BALSAI

BALANSAS
NAUJA KNYGA ,
akių gydytojai
ryti. Viskas jiems kainavo vos
rublis ir dvidešimts kapeikų,
(Tęsinys nuo 2 pusi.)
tais laikais sulig šios šalies
Kun. A. Petrausko, M. I. ū.
Ant rytojaus vėl tie patys!
MUITAI
—
LIEKAMA
vaikai pranešė savo tėvams, j
pinigų, vos 60c. O už tų maž dutiniškai, po 50,000 per die
BANDITIZMO
možį aš čia, Philadelpliijoj na.
kad ir vėl toji ranka Iškišta]
Rašo P. J. Vitkus
muitinėje, turėjau muito už
%
iš kapo. Tuomet jau didesnis
Mainu paėmė mažiau gyvy
“Praugo” 271-mo numery, mokėti 60c!
bių: viso 500,000 gyvybių iš Atsimiuimai iš 1905 — 1911
DR. VAITUSH, OPT.
NUOSTABUS ATSITIKIMAS ŽIM0M1V būrys susirinko prie
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ir
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pergyventų
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LIETUVIS
kapo. Visi prisipažino, kad
abiejų pusių. 1914 m. nuo ru
OPTOMfcTKlCALLY AKIU
troit,
Mieli.,
Juozas
N.
Medi-jkos
valdžia
moka
daugiau
neSPECIALISTAS
čia jau papildyta vagystė ir
I dalis pusi. 95
6 iki 11 d. 680,000 voPalengvina aklų Įtempimą, kuria ■
Prieš 60 metų, netoli Bugu- nutarė nabašninko Kapų ap- nis P’^aišioja Lietuvos vai- gu Siuitų procentinį muitų h> gsėjo
kiečių kovėsi su 850,000 sųjun•etl
priežastimi
galvos skaudėjimo,
II dalis pusi. 192
uervuutusvaigimo
aklų
aptemimo,
nervuotueles miestelio, Prancūzijos lie dėti akmenimis ir plytomis, džiai per didelį lupinių muitui pti. Tai kam gi reikia *av« Į giniuįų> Pef
penkias'dįe.
U2 ABIDVI DALIS 25t.
mo, skaudamų aklų karšt],I. a-O'aiBfc
trumparegyste ir toliregystę.
jiny, nuskendo koksai tai ne
e. Piiren^k
gi'a teisingai akinius. Visuose
jse utMlll-T
,,
,
i- Į Tų padarę, išsiskirstė kiek- už siunčiamas prekes Lietu tė\ynės valdžių barti už ta1 nas sąjungininkai neteko 240,Prisiuntimui
5c.
žinomas laivas. Po nuskendi- . 1
Ūmuose egzaminavimas daromas
VOIL
kų ir kitos valdžios daro? Kam
vienas savo keliu.
elektra, parodančia mažiausias klai
000 vyrų aiba 28 ir pusę visos
“
DRAUGAS
”
PVB.
OO.,
mo, miestelio žvejai išgavo iš
das. Speclalė atyda atkreipiama 1
Iš
anksto
pareiškiu.:
aš
su
kompromituoti Lietuvos vald- armijos, o vokiečiai — 260,000,
Bet ant rytojaus anksti rymokyklos valkus. Kreivos akys ati
2334 So. Oaklev Avė.,
vandens gelmių vos 12 lavonų.
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v.
muito
sistema
nesutinku;
mui
j
žiu?
Kam
kenkti
savo
tėvyv _. .
.
į tų, jau ne vaikai, bet suaugę
Nedėh'oJ nuo 10 Iki 12. Daugely at
t.
y.
37
nuoš.
visos
sudėties.
Chicago,
Ii!.
Tarpe tų lavonų, žvejai pašte-1/
,
.
... tas yra liekana banditizmo; jo nei? Kam?! Ar tik, p,ai, tositikimų akys slitaisonKMi be akinių.
1
, .
.
.
žmones
zmones pranese, kad ir vėl to
Kainos plgluu kaip pirmiau.
Po
didžiojo
karo
liko
26
mik
bėjo, kad vienas jų nebuvo pa
i§
'
vartojimas
visų
šalių
valdžias
dei,
kad
prie
jos
vairo
stovi
4712 SO. ASHLAND AVĖ.
nabašninko ranka iškišta
sužeistų, iš jų 8 mil. sužalotų
Tcl. LAFayette 3057
prastas jūrininkas, bet turė
tartum perkeičia į gaujas ba ne tie, kuriuos mes geistumei!'.
Phone Boulevard 7589
kapo.'
ir invalidų.
jo būti ar laivo kapitonas, ar
Apie tai pranešė vietos kle- nditų — razbaininkų; tas že- matyti vairuojant.
jo savininkas, nes buvo gra- bonui, kuris patarė; kad rei- mina labai naujagadyniškų eiViršui užsiminiau, kad mui- siisisukęs lizdų tulas jūrų plė
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X—SPINDULIAI
žmii apsirengęs ir ant
kja pašventinti kapų ir giliau vilizacijų. Bet muito Įlipimas! tus yra liekana banditizmo
šikas — korsaras arabų tau
turėjo brangų žiedų, su kuriuo įkasti į žemę.
•
yra valdžioms labai pelninga! Taip.Reikia žinoti, kad Evan tos, kurio vardas buvo Tarift.
3051 West 43rd Str.
Pritaikyme akinių dėl viso-*
jis tapo atskirai nuo kitų pa
va^ndos^uoVmiTv^i.^ka™
į
kių
akių. Ekspertas tyrimo a-|
Prie kapo pašventinimo a-,pajama. Tat, jei viso pasaulio i geĮijoje minimas “griešnas” Jis gi, žinant, kad anglų jū
Seredomis
ir
nedėiiomis
pagal
kių
ir pritaikymo akinių.
laidotas. .
peigų susirinko labai daug į valdžios yra legalizuotos “rau- Į muitininkas, Kristaus laikais
sutarti
rciviaį yra drųsūs, noriai u?,
x ors jau pias m’o e e as įinonįy Vidury tų pamaldų,! briterių” — plėšikų vyčių, !yrtt vien tik paprastas mokės- uedidv’.į apmokėjimų praleis
A
4 * I •
•
•
I
inetų nuo tos nelaimės,
bet
pastebgjo> Rad kokia| “razbaininkų
LAFayette 36 50
gaujos,
lai čių — taksų rinkėjas, o ne. į davo ju laivus su prekėmis, Ofiso Tcl.: Rez.
Tel.: VIRglnla 0669
pmonės vis dar pasakodavo a-Į
moteriškė, su skarmalais kodėl gi Lietuvos valdžia tu- kaip anglai vadina: tariff as Į Tas jam apmokėjimas (o ilpie tų nuotikį, ii brangųjį ^a"apvvnįojusį kairę rankų de- lėtų būti kitokia? Kam ji tu
Šių dienų muitas — tarifas gainiui ir kitiems) ir tapo nuo
pi tono žiedų.
, i šinėj iškėlusi žiedų prašė, kad.rėtų išsižadėti pajamų ir leis įsigyveno nuo tų laikų, kaip jo vardo pavadintas: tariff u.
DENTISTAS
G A S
X - R A Y
Sykį išgirdusi apie tai jau- ią prileistų prie nabašninko ti Lietuvą užlieti kitų šalių
Europoje atsirado daug, taip
4113 ARCHER AVENUE
OPTOMETRISTAS
na to miestelio siuvėja, užsi
Kampas Franclsco Avė.
Kazys Vidikauskas.
kapo? Priėjusi prie kapo pra išdirbiniais?
I vadinamų vokiškai: raubrits11801 S. ASHLAND AVENUE
manė ta
....
, .. ,, ...
tą žiedų atkasti ir sau
sai ...
Philadelpliia, Pa.
Gerbiamas Medinis sako,Ij-įų — vyčių, “riterių” plėši/.
.
. įdėjo gailiai verkti. SusirmkuPlatt Bldg., kamp. 18 st.
Office Phone
Res. Phone
ant pirštų užsimauti. Taip ir
2 aukštas
TRIanglc 0041 j
šieji norėjo jų mušti, bet ji kad kitų šalių valdžios norsįkų — “rubavotojų”. Jie, ka
ENGIichcmmI (1011
padarė. Nors žiedas buvo su-1 prašė jų pasigailėjimo, nes sa-dr ima muitų, bet ne toki jau’da jausdavo, kad negalės ge
Pastebėkit mano iškabas
nkiai numaunamas nuo naba-1
Valandos mm 9:30 ryto iki
kė, kad ji jau daug daugiau didelį, kaip Lietuva. Gal būt. j raį apginkluotų vertelgų —
12
v. Popiet mm 1 :."’»() jki 8:00
Šiliuko piršto, bet visgi jai
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
prikentėjusi, negu tas žiedas Bet, kiek aš žinau, tai ir ki- į “kuprių” išžirdyti, kad pasi
vai.
vakaru. Ncdiliomis nėra
pasisekė tiesiog nuplėšti nuo
7850 So. Halsted Street
buvo vertas. Išvyniojusi mėly- tos, kad įmanytų, tai septy- savinus jų turiu, tai už; tūla
skirtų
valandų. Bumu 8.
ROOM 210
praneša
lavono piršto.
Phone
Pilnu! U59JI
nai suputusių rankų, ji visie- nias odas nuluptų.
Vai.: 2-4 tr 7-9 vai. vakaro
apmokėjimų lai::vai praleisila
Atmaina ofisų valandose.
Būtų viskas ramu, jei ne tie Ims rodė, kokių sau nelaimę
Dabar valandos šiokios:
Štai, dar prieš pasaulinį ka- vo pravažiuoti su prekėmis
vaikai. Sykį aplankė tuos ske- nuo Dievo užsitraukė.
ra, a. a. mano motina, Mari- pro savo •Tazbaiiiinkiškas’7
nd uolių kapus ir, kaip be gal Žmonės, pamatę ištinusių joną Vidikauskic-nė užsimanė pilis. Matant, kad tas yra pel
vų^ bėgdami namo šaukė, kad rąsto storumo rank>, su pusi-’ (neva akių sveikatos (lėliai), ninga, ilgūr/.iii ir, neva ir ne 2403 WEST 63rd STREET
iš kapitono kapo matos ranka baisėjumu išsiskirstė namo kad aš jai iš Kauno (mat, Ru-. plėšikai, kunigaikščiai ir ka Kahipas Western ir 63rd St.
MdlrMJal suk-m—n£« rrtAiM. Pansiuklg
iškišta.
Dabar žmonės pasakoja, kad sijos valdžia garantavo sida-l raliai pradėjo icikalauti tūlei Telefonas PROspect 1133
Ir Grahnaii.ių
bro
tyrumų)
sidabrinius
ausapmokėjimo
už.
prekes
vežaPanedėlio,
Utarninko,
Ketverto
kapitono
ranka
daugiau
9Susidomėjo senesnieji žmo
go ir Pėtnvčios vakarais nuo
Didžiausia paminklų illibtiivi
ne
’
h
ekišo
iš
kapo.
karus
—
“
kolčikus
”
partraumas
iš
kitų
šalių.
Ir
taip
toji
nės. Teisybė, kairėji kapitono
CLIeagoJ
7 iki 9 vai.
------- o------kčiau. Kad jų užganėdinus, (“razbaininkiška” liekana už
ranka buvo iškišta iš kapo ir
Bnvirš 50 metų prityrimo
f.
be žiedo. Vienas drąsesnių
------- o------BIZNI ERTAI, GARSINO nusiunčiau savo geriems pažį- si1 iko ir iki šio laiko, dabai
stamiems
į Kauną 3 rublius, gi po vardu: protekcijonizmo;
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir
žvejų sulenkė sukietėjusių nuo
TĘS “DRAUGE*
taupykite pinigus
2 E. 103rd PLACE
prašydamas atsiųsti porų si ) tačiau kaip ta nepavadinsi,
--------- o--------Mea atlikome darbą daugeliui žymes
Kampas State ir 103rd Pi.
dabrinių auskarų. Už kelių sa las vis vien yra apiplėšimu.
nių Cliteagos Lietuvių.
LIETUVIAI DAKTARAI:
Telefonas PULlman 5950
Sakoma, kad angliškas žo
vaičių
atėjo
laiškus
net
su
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:!
Seredomis iki 9 vak.
tariff įsigyvendino taip: Snbatoims visa diena iki 9 v.v.
dviem poromis (vieni didesni, dis
d
Tel. CANal 0257
Office Phone
Res. and Office j kiti mažesni) auskarų, ir rub G i I- rali aro r.olose turėjo sau Kas popietų nuo 3 iki 6,
2350 So. Leavltt St
Res. FROspect ««59 PROapeet 1028
arU Grand Avė.
CANAL 070f lis aštuoniasdešimts kapeikų.
Jie man rašė, kad tuos auska
Telefonas SEEIey 6103
ROSELLI BROTHERS, INC.,
rus jie specialiai davė pada
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Chicago, Illinois
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
PHY8ICIAN and SURGEON
1821 SOUTH HALSTED STREET
X | vandens ranki} ir užkusė į že-

MARGOJO PASAULIO
ĮVAIRENYBĖS

Praeities Pahyrns

DR. A. RAČKUS

25 METŲ PRITYRIMO

DR. V. E. SIEDL1NSKIS

ADVOKATAS
J. P. WA1TCHES

MARQUETTE PK. OFISE;

DR. JOHN SMETANA

DR. A. R. McCRADlE

VENHIAN MONUMENT CO JNC.

ROSELANDO OFISE:

527 N. WESTERN AVĖ.

DR. P. Z. ZALATORIS

DBt j. Jt |(OWARSKAS

Rezidencija 0400 So. Ai-tesian Avė.

2403 W. 63rd St., Chicago

Valandos; 11 ryto Iki S popiet

OFFICE HOURS:
S to 4 and 7 to 9 P. M.
Bunday by Appotntment

« Iki 8 v. vakare

DR. G. I. BLOŽIS

Tcl. CAMaJ 6122
DENTI8TAS

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

2201 W. Cermak Road
(Kampo Leavltt 8t.)
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro

HeredoJ pagal sutarti

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
Nsdėllomls pagal sutarti
Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namu Tel. PROspect 1930
Tat BOL’Levard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS

Tel. CANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

2201 W. Cermak Road

arti 47th Street
Vai.; nuo 9 iki 8 vakare
Berado] pagal sutarti

Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
Seredomis tr NedOllonpls pagal sutarti

DR. J. RUSSELL

REZIDENCIJA

Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

6631 S. California Avė.
Telefonas RETublk: 78M

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VLRfftnta 008«
Ofiso vai.; 3—4 Ir C—S p n>NedOliomls

paasl

sntartl

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141
Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
Tel. Ofiso BOULevard 5812—14
Res- VICtory 2348

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-9; nuo 8:88-8:8*

756 W. 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL

DR. MAURIGE KAHN

OFISAS

GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
r

9 lubos
CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:
Sun 10 Iki 12 vai ryte. nuo 3 Iki 4
vai po pietų fr nuo 7 Iki 6:8* vai.
vakaro. Nsdėltorals nuo 14 Iki 19
valandai dienų
Toielonae MGHvaj >88®
I

.4631 SO. ASHLAND AVĖ
TH. YAK<ls 0884
Rez.: Tel. PLAsa 2400
Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto: 3-3 Ir 7-8 v v
Nedėldlenlale nuo 10 Iki 12 dlens

Specialistai iškalime Ir lšdirblme visokių rūšių paminklų ir grabnamlų.
Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

LIETUVIAI DAKTARAI
Office Tel. RF.PnbHc 7898
Res. TeL GROvehUl 0817
7017 8. FAIRITELD AVĖ.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjals.

DR. J. J. SIMONAITIS

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

2123 W. MARQUETTE ROAD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
▼aL 2-4 Ir 7-9 vak. K«tv. 9-11 ryto
MedAlfol maHama

vi

Tel. LAFayette 7150

DR. F. C. WINSKDNAS

HILLSIDE, ILLINOIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Trys telefonai!

4140 Archer Avenne
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 8409
Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Bsa.1 TeL HEMloc k 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak.
KcsldenciJOM Ofisas: 2856 W. 89Ui SU
Valandos: 10-13 Ir 8-9 vai. vak.
Ssrsdomts Ir Ned411omls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS
1448 SO. 491b CT., CICERO, ILL.
Ųtar.. Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned. Sersd. tr Bubat. 8—9 vai.

blokas | rytus
didžiulių vartų

Alfrad

RomUI, praa.

Rez. PKNSACOLA 9011
BELMONT 3486
. Office: HILLSIDE 2886
Vlooent Roselll. sner.

Visi Telefonai:

Yards

1741-1742

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Atnbulance Patarnavimas Dieną ir Nakti
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

Dienoms TsL LAFayette 6798
Naktimis TsL CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 ikt I popiet, 7 Iki 9 vak.
Nedėlioję pagal sutarti

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

GRABORI Al :
LACHAWICH Telefonas YARda 1138
IR SGNOS
STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI OSAB0KIAI

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
2314 W. 23rd PU Chicago
3319 Lituanica Avenue
Chicago, III.
1439 S. 49th Ct Cicero, HL

Patarnauju laidotuvėse kuoplglaunta
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu bflslts užganėdfntl
' Tel. CANal 9515 arba 2518

Tek CICERO 6887

Tel. LAFayette 3372

J. Liulevičius
Grahorlus

Iv
įtaisanti Artojas
Patarnauja Cliica
goję Ir apy Kukėję.
Didelė Ir graži .
Koplyčia dykai
4092 Archer Avė.

l,J. Z 0 L P

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia dykai
1410 S0. 49th COURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS

1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tel. BOt'levard 6902—8416

Tel. Boulevard 4139

GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ
VEDOJAS

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Netnrime sąryšių su firim
tuo način v»rduT

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAIJIAMUOTOJAB
Patarnavimas geras Ir nebrangua

718 West 18th Street
Telefonas BlOMroe 3377

J

J. F. RADŽIUS
Ino.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už )2fi 60 Ir aukščiau
Hodernttka koptvda dykai
888 W. luti. Ht. T(8. CANal 6174
.......... .
CHaa»o UI. __ _ . _

Rirmadienb, gruodžio 10, 1934
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KALĖDINIEMS SVEIKINIMAMS
PASKIRTI AGENTAI

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINUTĖS

PARDAVĖ MIŠKO UŽ
46,954 LT.

KAUNAS. — Vakar mišku I
“Draugo” Kalėdiniam numeriui, kuris išeis
Gruodžio 9 d. įvyks Hv. O- departamento įvyko miško I
pirmadienį, gruodžio 24 d., žymiai padidintas, nos dr-.jos sus-mas, 2 vai. po pardavimo varžytinės, kurinpaskirti kiekvienai kolonijai agentai parinkti tam piet, parap. mokyklos katulta-iS(“ vietos miško pirkliai įtupi t

rv. Visos narėrt kviečiamos saiko stačio miško už 36,554 lt.
leidiniui sveikinimu.
■ si rinkt i. Bus renkama liauja!1'' pagamintos miško medžią
Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo svei i
gos už 19,391) lt. Iš viso vaI valdvba 1935 m.
kinimą priduoti skirtam agentui arba tiesiog pa
kar miško >nvo parduota už
Kv. Kazimiero Akad. Rėm. 46;954 lt.
siųsti į “Draugą”. Šio numerio bus ekstra daug 5 skyrius rengia Nauju Metą
kopijų spausdinama. Ratos pagarsinimų ir svei sulauktuvių vakarienę gruod
žio 31 d. Kiekvienas atsilan- NOTRE DAME
kinimų pasilieka tos pačios.
; kęs gaus skanios kalakutienos,
LAIMĖJO
Kolonijų agentai sekantieji:
j Ar tik nebus pirmi} syki mūs
Praeitą Šeštadienį, ĮMarqnette Park - S. Staniulis
! parapijoj tokia vakarienė. TiBrighton Park - P. Gubista
i kietai po 5'k-. Bus Įvairi pro vyko vienas iš didžiau-'
grama. Pradžia 8 vai. vak.
šių šio sezono futbolo
Aštuoniolikta - P. Varakulis
Town of Lake - L. Labanauskas
Gruodžio 27 d., 6 vai vak.,' žaidimų. Notre Dame
katalikiškas universiteGeneralinis agentas - Br. Stasys Montvidas i parap. mokyklos kambary
i'vvks
L.
Vyčiu
4
kuopos sus- ;tas
su Southern
m
* <•
North Side - A. Bacevičius
j mus. Dalyvaus Centro ir ap-'
Bridgeport - A. Gilienė
jskii-io \aldybos nariai, Sia Calif omia universitetu
mo susirinkime bus perorga ir laimėjo 14-0. Mes|
West Side - Br. Vladas Cibulskis
nizuota 4 kuopa. Dar sykį pn katalikai galim gėrėtis,
Roseland - M. Pavilonis
■n,.,,,, visiems buvusiems
'turėdami toki? garsią ir
West Pullman - K. Raila

South Chicago - K. Gaubis
Cicero - V. Šemetulskis
Melrose Park - O. Švilpauskienė
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas
ir L. Labanauskas
ADMINISTRACIJA

Give aSetof

0MMUNI7Y
PLATE

rašyti, kad dabar geriausia j kilnią įsteigą, kur neinaproga tai padaryti, ir nauja’, žai lietuvių irgi lankosi,
suorganizuotoj kuopoj dar
buotis. Mūsų kuopoje yra
daug veikėju, bet iki šio lailu
FOTOGRAFAI
neturėjome gerų vadų.
Atsidarė nuosavą, rno-

Service for 6
Tarniih-Proof

Che*!

1 derniAką studlo su Hol-

- ---------------- .

l’arap. moterų ratelis ren-. :ywood Šviesomis.
1
‘
420 WEST ASrtl RT.
gia buneo party, gruodžio l.» Engiew<>od ssio—m»b
d., parap. salėj. Kaip pelei- į_________________
tais metais, taip ir šiemet, ti
kisi sutraukti daug lošėjų. Vi
Kazimiero Akad. Rėmėjų sky sas pelnas skiriamas parapi
Lietuvis Advokatas
rius, trečių — Moterų Sujun jai.
2201 W. Cermak Road
gus kuopa.
(West 22nd St.)

PIECE-Sy-PIECE PRICE.......................... $33.7J

Vo«r eilele* e( a M er 19-elece eet ei Cemnunlty
Į"
sieiers,
Black and Ckroae
Cheit. Service fer 6, Includine 6 teoipeene, d dei.
eert ineene, d tarki, A Grille or dlnner knives, wltk
OeLun* Kalnieti, hollovr handlei, i kert*r knll*
1 ineor ipaen.

r«w,

JOHN B. BORDEN

ŠV. JURGIO PAR. CHO
RAS RENGIA PRA
MOGĖLĘ

(Metropolitan

State Bank

Pay After

SAVE J650.
34-Piece SĖT OF
COMMUNITY PLATE
$41.25

Name)

Aukštesnės mokyklos moki- j
Valandos Kaedlen nuo 9 iki 5
NORTH S TDK. — Sv. My
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlos
nių chorui padainavus “Lie-|
vakarafs « Iki 9
kolo parapijos metinė vaka
Telefonas CANal 1175
tuviais mes esame gimę”,
Namai: 6459 S. Rockwell St.
rienė, gruodžio
d., gražiai
“Mes razbaininkėliai”
ir
Telefonas REPublIc #«<»(>
pavyko. Publikos buvo pilna
j “Vaikščiojau”,
sekė kalbos: į
svetainė, net nesitikėta, kad
Anelvs! Kam mokėti aukšta kainą, '
T. Mačio, T. Vaškūno, M. AKalite pasipirkti Tropicair Ra- |
BRIDGEPORT. — Gruod kuomet
tiek daug susirinks.
rantuota voga ir Silutna. Vartoja- 1
ndruškevičio, O. Kizilevičie- žio 13 d. jau netoli. Taigi ar mos suvi'rS r,.000 namuose. Rcreetilngs '
Vakaro vedėjas V. Dargu
$4.75; .Mine mn — $5.75; lai m p
, nės, M. Sutkienės, M. Ragie- Į tinusi Sv. Jurgio choro ren —
arliu
— CG.OO.
žis, pasakęs įžanginę kalbų, j
NOKTHEKN COAL CO.
nės, V. Daugirdienės, Kizih* į giama canl ir buneo party. I.aundale 73««
Meri-imiu- 2524
nurodęs vakarienės tikslų, pa-j
I
vičintės,
Ramoškos ir V Viskas jau pilnai prirengta i.
kvifftė mažų.;; ehorų, kuris pa-j
Crane Coal Co.
Rėk o.
daugybė prizų pripirkta.
dainavo
Lietuvos
himnų,
5332 So. Long Avė.
Kviečiame visus atsilanky
“Plauk dainele”, “Kelkitės1 Merginų chorui padainavus
Chicago, III.
TEii. REPFRI.IC ridin
vaikai”. Po to, klebonui pa- ‘Augino Močiutė” ir “Love- t i į šį nepaprastų vakarų ir
prašius Dievo palaimos, pra-Hy Nigbt” >,uibėjo d r. Rakau - išmėginti sa”o laimę kortomis
j akas. Dain. M. Janušauskie- ir kauliukais. Lošimų bus įsidėjo vakarienė.
i nė, jos vyrui varg. .Tanušaus- vairių.
Po vakarienes parari, koKatrie perkate anglie
18
Nepaminkite dienos. Pra
Į kui piaųu akomp. gražiai padratverlų, siųskite juos
j
initeto narys M. R ūgis išda
CRANE COAL CO Gausite
I dainavo solo. jArk. M. Sal moga bus šiv. Jurgio parap.
vė apyskaitų iš visą metų pa
geresnes ar. gi ta už mažiau
dokas, d r. B. Nausėda, A. svetainėj. įžanga į šį vakarų
plnfgų
rap. darbuotės. Buvo iiaskirS. C. M.
Bacevičius ir kun. A". Černiau- tik 25c
ta trys dovanos draugijom:’,
skns iš Uoselando pasakė taip j
kurios daugiausiai pasidar
f
Į pat g l ūžias kalbas.
INSURANCE
PERKAM
buos per bazarų. Pirmų dova
I
Didysis
parapijos
choras
.
nų laimėjo Apaštalystės Mal-;
LIETUVIS
NOTARY
j
padainavo
tris
dainas
“
Tlgedos draugija, antra — ftv. I
MORTGAGE BANKERS
KUS BONUS
PUBLIC
js;,“Vėjužėlis” ir “Mūsų
1
■■■
j daina” solo dainuojant M.
REAL ESTATE — SIUNČIAM PTNIGUS J LIETUVĄ
'
Janušauskienei,
pianu
akomp.
Į
PAIH-EXPELLER
»«e v a m oA
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
I
B.
Janušauskas.
Chorų
ve<:?
į
Visokiems muskulų
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
skausmams palengvinti
varg. N. Kulys. Choras itin'
2608 WEST 47th STREET
Tel. LAFayette 1083
naudokite
gražiai padainavo.
2

By thc Ouantity Discount Plan

P. GONRAD

VIETINĖS ŽINIOS
METINĖ PARAPIJOS
VAKARIENĖ

i ■ i 1 yTrlV
l> f i
h L,

7k* Irlde'i Wlnt*d Ckeit. Service lor t.
Tke Ideal Chrlitaai Glh. Sėt coniliti et
a teaipoen*. t deetert ipooni, t (arki, S
Grille ar dlnner knlvea—OaLese kelia*
kandie, iteinlats kalvai. 1 iw«ar įkalt
1 batter knllc.

CASH OR CREDIT

SAVE

H

34-Piece SĖT OF
TUDOR PLATE
M C 50 np»e;
Aw J19-50
The Celiniai Cheit. The (Ik "Sha" vantt.
Service lor t. Cholce ai 34-plaea lot...
S taaiaoani. t denart laaonl. t lorkl. S
Grille er dlnner kalvai — Dabina Kaln
iau, anboiied handlei, 1 lutar įkali
1 batter knlla.

TAKE ALU193S TO PAV

2-DIamond Ladlei’

WRIST WATCH
An anaalilie, t-dloaand Baaeetta wrlK
«a(ch, thai ceabinei baeetv ai dalim,
wlth unarrlna accuraev. An enceptlanellv aaeraprlate Chrlitmat (lft (ar "Har"
whlch *111 be a cheeriel. dallv raalndae
ai tha ilh-alver.

SMALL WEEKLY RAYMENTS

Ghra hlm e mn'i alH—a madare, ao-«odata eriit erateh. Thli 1S4e«el madai la
eeerantaad ta kais accarata rime—
camei camelata, «lth madare link braealet te metek.

OrOI AN ACCOUNT

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ

3343 So. Hasted Street

Programų baigė gerb. kle
bonas. Kalbėjo apie parapijos
Pain-Expe1leris visuomet
palengvini, skausmus^
reikalus, dėkojo Dievui, kad
su Jo pagalba šįmet sekės pa
KILLS PA1N
rapijos reikalus sutvarkyti,
////////////////////
CL taip pat pagyrė jaunimų, kad
Sveikatos Apdrauda Nusilp- skaitlingai atsilankė į vaka
nėjusiems Žmonėms Apie nenę, dėkojo svečiams ir vii siems parapijonatns bei šei3c Dienoj
NUOA-TONE Įrodė
onąa "v,‘lkftto*' mininkSms
«tknnin vakarioapdrauda duiigellui nuMilpustų vyrų, ttiUUiiKPniR IL I KRilb). vuKurlP
lr moterų. Tai tikron tonikas, kuris
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nuellpnfijuatus organus. Atrodo, kad visas
kOnaa reaguoja A) stebėtiną trytmentą. Jaunystės dvasia sugrjžta nusti
pusiems Ir seniems.
NITOA-TONE
stimuliuoja nervus, raumenis ir nuP. liap.
Silpusius organus, kurie tapo neran
gūs arba tik dalinai aktyvūs. Nervin
gumas pasalinama, nes NUOA-TONK
turi gyduoles, kurios veikta kaip to
nikas | nervų sistemą, ftj tikrą to-nlką parduoda visi aptlekorial su
garantija sugrąžinti pinigus nepaten
kintiems rezultatais.
Pilno mėnesio
trytmentas už Viena Doleri. Gauki*
bonką Šiandien. Nusistebėsite ką- JI
Jums padarys.
Nuo užkietėiimo imkit—1TOA-ROT.

nę (šeimininkavo ftv. Kazimio
ro Akademijos rėmėjos). Va
karų sumaniai vedė V. Dar
gužis

—

Kiekvieno kataliko yra
priedaimė remti ir platinti
katalikiškų spaudų. Katalikiš
ka spauda nurodo žmogui iš
i'iuosuotoją vidurių 2$c1 ganymo kelius į amžinastį.

Chicago, Illinois

SPECIALIAI
KALĖDOMS
ARCH-MOND
Realistic
Permanent Wavc
Sbampoo
Color Rinse .,
Finger Wave
Trim ...........
Fri. — Sat. 45c
MARCEI, ...
5Oc
MANICURE

witli Ringlet ends

PAMATYKITE NAUJAS UĮKDIO BUDRIKO KRAUTVVNJE 200 RADIG TURI BŪTI PARDUOTA ŠIOJE
SVAITRJK. KAINOS ŽEMOS: PRASIDEDA NUO

50 ir ArKftTYN’

lengvais

ismokpji-

MĮAIS. SU KIEKVIENU l’IKKJNIU DUODAMA DO
VANOS.

Reguliarė vertė $3.50

DABAR
TIKTAT

$

3417 So. Halsted Street

Su šiuo pagarsinimu

ARCH - MOND BEAUTY BHOP
4174 Archer Avė. prie Richmond; Tel. LAFayette 0420

W C F L, 970 K., nedėlioję, Lietuvių Radio Programas
duodamas Budrike Krautuvės, nuo 1-moa iki 2-rai va
landai popiet.

