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MUNICHO KARDINOLAS KARDINOLAI
RAM VALSTYBES TUOJAU IMTIS PEIKIA
VERSALIO TAIKOS
SVEIKINA $V.
SUTARTĮ
SOCIALES PROGRAMOS DARBO
GIRIA HITLERĮ UŽ JO

TROCKIS SLAPSTOSI
PRANCŪZIJOJE

WASH1NGTON, gr. 24. POPIEŽIUS
PRANEŠA
Emin. kardinolas Faulhaber,
Apskaičiuota, kad krašto vy
APIE BAŽNYČIOS DŽIAUG
Municho arkivyskupas, išleis
riausybė tiesioginiai ir netie
i.
SMUS, UUDĖSIUS
tam kalėdiniam laiške stip
sioginiai remia ir šelpia apie
VATIKANAS, gr. 24. -- 23 milijonus gyventojų.
riai pasisako prieš Versalio

WASHTNGTON, gr. 24. —
Darbo departamenito sekretorė
Perkins paskelbė atsišaukimą
į 44 valstybes, kurių legisla! taikos sutartį ir pagiria kanc : Visi Ryme gyvenantieji kar
Šin skaičium įeina kariuo
lūros susirenka sausio mėne
PARYŽIUS, gr. 24. - Sov. lerį Hitlerį, kurio pastango »dinolai šiandien susirinko Va
sio pradžių, kad jos neatide- Rusijos diktatorius Stalinas, mis šiandien Europa gali pa likane ir sveikino Šventąjį Tė menė, laivynas, tarnautojai ir
liodamos įstatymų keliu įves-, žiniomis iš Varšuvos, už Ki sidžiaugti gyvuojančia taika. vų Popiežių Pijų XI su Ka- pagaliau milijonai pašaliniu
darbininkų, kuriuo® spaudžia
tų bedarbiams apdraudų ir rovo nušovimų daugiausia Hitleris, anot kardinolo, du i lė<lų švente.
nedari as.
pensijas senatvėje. Krašto vy kaltina Trockį, kurs gyvena kart apsaugojo vokiečių tau
Šventosios kardinolų kolegi
riausybė visais atžvilgiais Prancūzijoje. Praneša, kad, tų nuo karo baisybių, kada
įjos vardu Šventąjį Tėvų sveirems šiuos valstybių žygius rasi, Stalinas reikalaus, kad karo mašinos motorai jau bu
kino Jo Erain. kardinolas de
ir kooperuos visose jų pas Prancūzija ištremti) iš. savo vo užtaisomi.
kanas Granito Pignatelli d i
tangose. Bedarbių apdraudi ribų Trockį, kurs, anot jo,
Kardinolo laiškas yra svar Belmonte.
mas ir pensijos senatvėje yra daro sankalbius prieš sovietų
Šventasis Tėvas, dėkodamas
PITTSBURGH, Pa., gr. 24.
bus, kadangi j*.s netiesiogi
svarbiausios soeialės progra vyriausybę.
už sveikinimus kardinolams,
1— Pakvaišiusi Mrs. Katbryniai kaip ir ragina Saaro
mos dalys, pareiškia sekreto
Kalbama, kad Trockis la
kaip visados padarė Bažny
rė. Ji pažymi, kad šių svar bai bijo Stalino pagiežos ir krašto katalikus, kad jie per
ne Schoch, 37 m. amž., su re
čios reikalų peržvalgų už
bių reikalų atidėliojimas nie šiandien jis kiek yra galimy plebiscitų pasisakytų už grį
šiuos 1934 metus, pabrėžda volveriu nužudė savo seserį
ku būdu nebus pateisinamas ir bės slapstosi, kad jo nesura žimų Vokietijon.
mas pergyventus džiaugsmus Mrs. RutJi Hughes, Dunkirk,
sutrukdys soeialės programos stų Stalino agentai.
N. Y., su kuriaja kartu gyve
Taikos reikalu kardinolas ir liūdesius.
vykdymų. O juk žmonės yra
Daug liudėsio Bažnyčiai su no. l’o to ji atvyko į PittsIš Maskvos praneša, kad rašo:
reikalingi, kad jie turėtų ap
“Mes privalome turėti tik kelta šiemet mirus trims kar burghą pas savo brolį Waldraustų rytojų. To reikalau Stalinas neranda, kad areš
rųjų taikų, teisingų taikų ir dinolams, nužudžius Austri ter Dempsey ir naktį, visai
ja teisybė. Tuo keliu žmonių tuoti trockininkai Kameniepastovių taikų. Taikų tokių, jos kanclerį Dollfussų, kurs šeimai sumigus, su tuo pačiu
apdraudimas nėra tai koks vas ’r Zinovijovas būtų be
kuri neturi bųt uždengta pa buvo skaitomas Bažnyčios my revolveriu nužudė brolį, jo ke.
labdaringumas, bet teisingu- tarpiškai sankalbiavę prieš
turis vaikus, 12 metų, 10 me
mas. Kiekviena valstybė to- Kirovų. Jei taip, tai gal areš- liaubomis, kurios palieka ki limuoju sūnum, nepastovi po
birkštims živrėtį po rūgstan litinė padėtis Enropoje.ir vyk tų, 8. metų ir 15 mėnesių amž.
kiu, ar kitokiu keliu gali su tuotieji bus tik ištremti iš
čiais pelenais. Nenorime, to- domi Bažnyčios persekiojimai kūdikį, ir pati pasidarė galą
daryti iš kontribucijų atsar Rusijos.
kios taikos, kuriaja paviršutl Rusijoj, Meksikoj ir kai ku prarijusi nuodų. Nužudyto
gas, kurios galėtų būt naudo
WaBterio Dempsey žmona
niai nuplaujamas karas. Nu riuose kituose kraštuose.
jamos pasitaikius nedarbui.
sunkiai sužeista. Sakoma, ji
priverstinos neteisingumo tai
Džiaugsmų tarpe yra di
Sekretorė podraug įspėja
išgysianti.
kos, kuri yra daugiau niekas,
džiai pavykęs tarptautinis Eu
valstybes
prieš iškeliamus
kaip tik atima iš tautos teisę
Policija patyrė, kad Mrs.
charistinis kongresas Argenti
fantastinius planus, kuriais
jai gyvuoti.”
MASKVA, gr. 24. — Iš To
nojį taip pat nepaprasta Baž Schoch prieš keletą dienų pir
norima nustatyti aukštas apdraudas ir pensijas. Sako, rei kijo paskelbta, kad sovietą
-* nyčios veikla J. Valstybėse, t kusi revolverį Buffalo mieste
kur vyskupai daug sėkmingai ir padavusi pramanytą pa
kia saugotis tokių dalykų, ku kariuomenės dalis įsiveržus
dirba Bažnyčios ir kataliky vardę.
rie būtų nepraktiški, kad tas Mandžiukan ir tenai įsitaisius
bės gerovei ir kur preziden
nepakenktų praktiškiems dar karo stovyklų. Pažymėta, kad
Pakvaišimo priežastis, kaip
to
.sumaningai
vykdoma
kra

Mandžiūko
kariuomenė
ap

bams. Senųjų žmonių širdin
patyrė policija iš paliktų jos
PORTLAND, Me., gr. Bk
supus
įsiveržėlius
it
laukia
što
atstatymo
programa
sie

gi bičiuliai šiandien dirba,
raštelių, tai jos pačios sū
— Per įvykusius šiemet pilie
savo
vyriausybės
instrukcijų.
kia
gyventojams
laimingesnės
kad sustiprinus veikiančius
naus, 7 metų amž., netekimas.
čių balsavimus Maine valsty
būties.
kai kuriose valstybėse pensi
Tas vaikas mirė praeitų mė
Sov. vyriausybė dabar grie bėje panaikinta prohibicija,
Šventasis Tėvas plačiai kai
jų įstatymus, kad juos patai žtai užgina tų įsiveržimų kuri gyvavo 73 mėtos.
nesį Dunkirke.
bėjo taikos :r karo klausi
sius, kiek yra galimybės, se Mandžiukan. Sako, tai vieni
Oruod. 22
imta parduoti mais. Ragino pasaulį melstis
nųjų žmonių naudai.
prasimanymai.
MAŽESNI MOKESČIAI
už
taikų.
Sakė:
svaigalai
pačios
valstybės
įSocialių įstaitymų praveditaisytose parduotuvėse ir jos
“Mes geidžiame taikos, lai Cooko apskrities naujas ko
mas yra mandatorinis valsty- l
kontrolėje.
miname
taikų. Bet jei ateity lektorius skelbia, kad nuo 19bių reikalas, sako sekretorė.
Už tai ryškiai pasisakė pilie
Butlegeriai nutraukia savo je rasis žmonių su žmogžu 28 iki 1932 metų imtinai mo
dystės manija, kurie pagei kesčiai už nekilnojamas sava
čiai per lapkričio rinkimus.
interesus.
daus taikos, mes melsimės, stis sumažinta apie 61 milijo
Sociulės programos reikalas
BELGRADAS, gr. 24. —
kad Dievus išnaikintų tuos nas dol.
buvo svarbiausias klausimas Naujas Jugoslavijos ministePRANCOZIJA TURĖS
visus, kurie norės
karo* ir
ir piliečiai tai karštai pripa rių kabinetas iškėlė alyvos ša
NEPRITEKLIŲ
dirbs už karų.”
' VILNIUS. — Istorinė Vil
žino. Kone visi kandidatai, kėlę kroatams. Nusprendė iš
niaus katedra, kurioje ilsisi
PARYŽIUS, gr. 24. — Akurie stovėjo už socialų pro kalėjimo paleisti kroatų va
Vytauto Didžiojo kaulai, už
gramų, buvo išrinkti. Tad da rių Vladko Mačekų, kurs buvo bieji prancūzų parlamento rū
pernai buvo pradėjusi griūti.
bar jie neprivalo suvilti pi uždarytas kalėjiman už “pr mai patvirtino vyriausybės
Lenkai griebėsi katedrų atnau
pagamintų išlaidų sąmatų 19liečių ir dirbti už tai, kų bu iešvalstybinį” veikimų.
jinti, bet visa bėda, kad jie
35 metams. Numatytas apie
vo žadėję. Ir šiuo klausimu
JERUZALĖ,
gr. 24. — neturi pinigų. Dalį lėšų suau
negali būt jokio dvejojimo. DAUGIAU MOBILIZUOJA vieno bilijono frankų nepri
teklius (deficitas).
Šiais ruožais išleistas federa
Kaip kas metai, taip ir šie kojo Vilniaus visuomenė, bet
linis įstatymas supuls su kon
met į Betliejų suplūdo de to neužtenka, kad būtų gali
LA PAZ, Bolivija, gr. 24.
stitucijos visais reikalavimais — Vyriausybė paskelbė nau SUGAUTI DU PLĖŠIKAI šimtys tūkstančių maldininkų ma užbaigti katedros remon
krikščionių,
kad pagarbinus tų. Šiuo metu Katedros at
ir valstybės galės juo drugiui jų abeinu mobilizacijų 1911 ir
šeši plėšikai puolė saliunų, Išganytojų Jo užgimimo vie naujinimo darbai sustabdyti,
remtis.
1914 metų atsarginiams. Rei
kalauja daugiau kariuomenės 5601 So. Halsted gat. 1 žmo toje. Gimimo bazilikoje vyk nes lenkai suka galvas, iš
vedamam karui su Paragva- gų nužudė ir kitus sužeidė. sta pamaldos, kurios tęsis kur čia gauti pinigų istori
REVOLIUCIJA ALBA
Du plėšikai sugauti, o keturi per naktį ir rytojaus dienų. niam pastatui gelbėti.
1 jum dėl Čako teritorijos.
NIJOJE

PAKVAIŠĖLĖS MOTERIŠ
KĖS ŠIURPUS DARBAS

UŽGINA ĮSIVERŽIMA
MANDŽIOKAN ‘

PO 75 M, SUGRIAUTA
PROHIBICUA

d.

SERBAI PALEIDO KROATŲ
VAU*

GALYBĖS MALDININKŲ
ŠV, ŽEMĖJE

4

paspruko. Policija tikisi su

ATĖNAI, Graikija, gr. 21.
— žiniomis iš Albanijos, te
nai pasireiškus revoliucija
prieš, karalių Zog ir jo vy
riausybę.

WARTBURG, Tenn.,
24. — Dingęs iš

skridęs į Fort

sekti ir tuos.

META1-VOL. XVII.

U. S. KARIUOMENĖS
STOVIS

SPRINGFIELD, III., gr.
24. —,Kova prieš plintančit
piktadarybes pradedama 111-------—“
jinois valstybėje. Gubernato,
\\ ASU AGTON, gr. 24. —Irius nusprendė šiai kovai si
U. S. kariuo.a nes štabo vir- i mobilizuoti visus apskrič/
šininkas gen. 1). MacA rtku r prokurorus, miestų majoru
raporte karo sekretoriui tarp Grifus ir policijos viršini'
kitko pareiškia, kad krašto Ikus. Gubernatorius išsiuntė
kariuomenės stiprumas savo jiems pakvietimų konferenciskaičiumi yra labai žemas ir jon, kuri prasidės sausio m.
neatitinkamas valstybės sau 5 d. Springfielde. Bus taria
gai. Taip pat ir patsai ka masi apie priemones, kad su
riuomenės
išrcngima8 yra stabdžius ošiančią piktadary
daug ko reikalingas. Sis pa bių bangų.
starasis nėra pakankamas net
Sausio m. 7 d. susirinks lešiai mažai kariuomenei.
gislatūra, kuriai bus įduoti
Tos rūšies stovis nėra ga
konferencijos pagaminti su
nėtinas net taikos laikui, pa
manymai, kaip sėkmingiau ko
reiškia generolas.
vojus prieš piktadarius. Nori
Jis reikalauja, kad būtinai
ma panaikinti “grand jury”
turėtų būt padidintas kariuo
įkaltinimus, išėmus tas pikta
menės skaičius. Jis nurodo,
darybes, kurios yra susiju
kad po karo krašto apsaugos
sios su numatoma mirties'
aktu buvo nustatyta kariuobausme.
menei mažiausias skaičius:
18,000 karininkų ir 280,000. Be to norima panaikinti iki
kareivių. O šiandien yra; 12,-'toliai veikiančių tvarkų, kad
000 karininkų ir 118,750 ka apkaltinimui yra reikalinga,
vienbalsis visų dvylikos pri
reivių.
siekusiųjų teisėjų stttildtnftn.
Į Šių tvarkų norima palikti tik
Į mirties bausmės klausimuos*?,
! o visuose kituose — dešimts
; iš dvylikos prisiek, teisių
Šį ketvirtadienį ir penkta-! baH tur^ būt pakankama
dienį De Paul universitete į- nusvcrimui.
vyks Amerikos Katalikų Filo
sofinės sąjungos metinis šuva
žiavimas. Dalyvaus žymiau
sieji šio krašto katalikai fi
losofai.
KAUNAS. — Nesenai lenŠAULIAI LAIMĖJO SUO kų spaudoje pasirodė kun. V.
MIŲ KARININKŲ DOVANĄ Meištavičiaus straipsniai, ku
riuose jis dokumentais ir užKlaipėdos krašto šaulių rašais remdamasis nurodo,
rinktinė laimėjo šių metų šau kur yra palaidotas Vytautas
lių sąjungos visuotinėse ko- i Didysis. Jis būdamas Vilvos šoviniais rungtynėse an- niaus katedroje
pastebėjęs^
trų vietų ir tuo pačiu laimė- prieš Šv. Antano koplytėlę ak
jo suomių šaulių karininkų menis, kurie buvo įdėti j ne
dovanų. Šios rinktinės 10 šau vų ir gynė įėjimų. Darbinir
lių apdovanoti medaliais už kai jam kalbėjo, kad urve yšaudymų.
i ra trijų žmonių kaulai. Au
torius mano, kad ten yraVyKAUNAS. — Iki bus pa tauto Didžiojo, jo žmonų
skelbtas
naujas pilietybės Onos ir Julijos kaulai. Pažy
įstatymas, priėmimas Lietu mėtina, kad dabar istorikai
vos pilietybėn laikinai sustab suka galvas, norėdami tvirtai
dytas. Manoma, kad naujasis nustatyti, kurioje Vilniaus ka
įstatymas jau netrukus pasi tedros pusėje yra palaidotas
rodys, nes jis valstybės tary Vytautas Didysis.
bos jau apsvarstytas.

KATALIKŲ FILOSOFŲ
SUVAŽIAVIMAS

KUR PALAIDOTAS VYTAUTASDIDYSIS?

Klaipėdos krašte vieno MiMARIJAMPOLĖ. — Savi likyčių kaimo ūkininko ožys
valdybė parūpino savo bedar pasileidęs nubėgdavo pas kai

biams darbo miškuose, o ke mynines gyvulių bandas. Vie
letas išvyko į Krosną akmo- nų kartų ožys sugrįžo su hit

lerišku hakenkrencu ant

ni

ros. Tai padarė naciški
TALINAS. — Estų valsty lai, kurie ir per ožiukui

S
8T. LOUIS, Mo., gr. 24. — rinkusi į 100,000 liaudies dai bės galva apdovanojo I laip lerį agituoja.
Žu 1935 m. sumažintos
išlaidos Privačiam airporte
nukrito nų. Kai kurios siekia stab snio Erelio ordinu Lietuvos
apie pusantro milijono dol.
meldystės laikus.
pasiuntinį Taline Dailidę.
lėktuvas. Žuvo du asmenys.
PLATINKITE “DRAUGĄ’*

Worth pašto
,

DU ŽUVO SU LĖKTUVU

A 0 0 P Y

Konferencijon šaukiami proku>
norai, policijos viršininkai

nų tašyti.
KAUNAS. — V. D. Univ.
Tautosaikos komisija yra su

Clevelando

lėktuvas rastas sudegęs.
vęs ir lakūnas.

gr.

3c

Telefonas: Canal 7790

VYRIAUSYBĖ SAVO KAŠ RENGIASI KOVON PRIEŠ
TAIS REMIA MILIJONUS
PIKTADARYBES
ŽMONIŲ
TUO BŪDU VYKDOMAS
KRAŠTO ATSTATYMAS

| TAIKINGAS PASTANGAS
Pirmoje vietoje
apdrauda, pensijos senatvėj BERLYNAS, gr. 24. r- Jo

PART ONE

Chicagos parkų užlaikymui
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Trečiadienis>_gniQdži.o 2G, 193-4

PHAtgAs

JĖZUS LAUKIA

1915 metų pavasarį rusų Įsės Prezidento vadoVaujam&s,
du ir kur jiems suvaržytu visokia laisvė. Jau
karo vadovybė suprato, kad o dalis komitetu, su MuVt,
niuias tad tūkstunčiuis apleidžia mokyklas :T
Iftęlna. kasdien, l&skyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Lietuvų ilgesniam laikui teks Yču priešaky persikėlė į PtMelasas — 16.00. Pusei metu — M.30; Trims mėnesiams Imlu jis dar smulkiau dirbu, kad patiems iš
— 92.00; Vienum mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse silaisvinus ir savo kraštui grąžinus laisvę.
prenumerata: Metams — |7.00; Pusei' metų — 96.00
Menuo kurs antai aukštai mą; žydus baime ir rūstybe apleisti ir atiduoti vokiečiams. tilipilį. iY’isų karo metų šie
Kopija — .02o.
_•_!
Čeku terorizuoju šį jaunimą, bet neturi ’ tebešvietė jau baigia vakaruo|Jis valdė, man gi meilę siū Ir rusams ateina velniškas komitetai, su daugybe sau
Stelbimų kalbos prisiunčiamos parelkaiavua
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nerrųžlna, pajėgų ir galimybės sutriuškinti šį sąjūdį.
sumanymas: visų Lietuvų su- skyrių, buvo svarbiausia liuJei neprašoma tai padaryti Ir nsprlslunčlama tam tiks
se dilti, nes aukso baltai šal lo.
lui pašto lenkių.
Ir jei diktatorius Stalinas dėl Kirovo nušo ti pragiedruliai* bekopdami Žiūrėk kai tos akutės, rodą deginti, o dirvas paversti pe- tuvių įstaiga. Komitetas, yRedaktorius priima — auo 11:10 Iki 11:11 vaL
vimo įsuko dar smarkiau vykdyti raudonąjį sniegu užklotų kalnų, skver nuo ašarų du skaistesnės, tos lenais, dirvonais. Sumanyti pač Vilniškis, nuveikė ir diterorų, tuo būdu ryškiai pusi suko, kad jam biasi pirmyn, tolyn, aukštyn, rubino lūpelės, kai sprogsta sumanė, bet pilnai įvykdyti delį politinį darbų nepriklau“DRAUGAS”
jau ima trūkti pajėgų kovoti piieš jauniu.o ; įr žaizdro žarijomis visų da nčios rožės lapeliui, mūsų pra nepajėgė. Buvo duotus įsaky- ' somybei utgauti. Rusijos koLITHUANIAN DAILY FKEEND
sąjūdį. Jis savo išauklėto jaunimo laisvės idė ngų nulieja, o auksu spindit- šyte prašo: “Brolau, sesuo, ’ mttB» kad patys gyventojai. 1 mitetai išlaikė daug mokyklų,
Publlshed lally, Baeept Sunday.
SUfeeefclPTIONG: One Tear -- 96.00; 81z Moaths
— 9> 00; Three Montbs — 92 00; Ore Month — 76 c. jų neužkas į kapas. Netolimoj ateityje jis tu učių vainiku čiukurų apsupa, ateik pas mane! Užeik į ,na.: v»ki?čiams besiartinant, ue- kelias gimnazijas, ir taip at
Burope — One Year — 97.00; 8lx Montbs — 96 00;
rės kapituliuoti. Ir tada bus galas bolševikiz- apvainikuoja. Pasiekę pačią; no namelius. Aš nieko iš ta-i®“1^ 8U'° trobesius, o Įau statomai Lietuvai paruošė di
Copy — -01c.
▲dvertlslne ln "DRAUGAM” brlngs best resulto.
riu, nereikalauju; tik ku0"
beaugantį de- delį būrį šviesuomenės.
mo tironijai.
Advertislnfc t-ates en applleatloa.
ksino viršūnę, jie leidžiasi že vęs nenoriu
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Cliicago
rlių
ir
visi
trauktųsi
į Rusi
(Kuodžio 8 dienų Kaune
myn, kad pranešti miegan ateik pas mane! Aš tau vis
jos
gilumų.
Kai
kuriose
vie

ruošiamas Komiteto nuo ka
čiam Betliejui naujos dienos ką duosiu, tau ir dangų pri
) PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI
tose
kazokai
žmones
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gimo 20 metų sukaktuvės. Tų
Lapk ričių pabaigoje į Lietuvą sugrįžo bu Bet šį rytų tie linksmi spi- man savo naštų, aš jų už ta- šai artojai ašarodami kirto
dienų kviečiami- suvažiuoti
BOLŠEVIZMAS IR JAUNIMAS
vęs Lietuvos atstovas Pietų Amerikai genero nduliai patys naujienų suži ve panešiu; atnešk man visus
tiktai pražistančius rugius, buvusieji komiteto nariai.
las Teodoras Daukantas. Norėdamas patirti nojo: nuo piemenėlių išgirdo savo vargus, aš tau malones
rovė vos iš žemės išlindusius
Sovietų Rusijos jaunimas kyla prieš Stali gen. Daukanto nuomonę apie Pidą Amerikos apie Dievo dovanų, apie Jė jų vieton duosiu; duok man
no diktatūrų, rašo laikraštininkas don Levine lietuvius, “Talkos” spaudos biuro redakto zaus gimimų. Skubiai stakle savo silpnybę, o aš (tau dan žalius bulvienojus... Nors ka
vienam iš Chicagos laikraščių. Tai ypatingas rius turėjo su juo trumpų pasikalbėjimų. Gen. lę rado, stropiai lopšelį pa giškų stiprybę duosiu; duok zokai jodinėdami su nagaikopasireiškimas. Kirovo nušovimas ištrenkė iš Daukantas kiek vėliau pažadėjo smulkiau pa siekė, ir tų mažulėlį Kūdikė man savo laiko nors valan mis skatino uoliau ir skubiau
^pusiausvyros visų komisarų kabinetų Krem pasakoti ape P. Amerikos lietuvius ir ją gy lį savo balta, skaisčia šviesa dėlę, o aš tau amžinų gyve naikinti nuo bado apsigynimo
liuje. Tarp komisarų pasiauba buvo pasireiš- venimų.
nimų suteiksiu; duok man viltį, bet mūsų ūkininkams su
apsupo.
Kaip žinome, prieš trejus
cus. Stalinas greičiau už kitus atsipeikėjo ir
nors žiupsnelį savo žmoniš savo maitintoja žemele, nesi metus’ Lietuvoje įsisteigė lie
Argentinos lietuvius reikia skirti į dvi
nusprendė gintis nuo kruviniausiojo teroro. grupes: prieš karinės emigracijos ir pokari Kaip mielai tas Kūdikėlis kumo, o aš tau savo dieviš kėlė rankos vykdyti barbariš tuvių prekybininkų, prumoniLeonidas Nikolajevas, kurs su revolve nės. Tos dvi grupės tarp savęs artimesnių san šypsosi lopšelyje! Kaip gra kumų duosiu; duok man sa kų parėdymų. Apie namų de. Inkų ir amatninkų sąjunga. Jos
rio kulka sutraiškė Kirovo pakaušį Petrapi tykių anksčiau neturėjo, bet dabar jie jau pra žiai Jis rankutes ištiesęs gan vo niekys’tę, o aš tau viską ginimą niekas ir negalvojo: liksiąs — sulaurti visus lietu
lyje, buvo vos apie 30 metų amžiaus. Jis bu deda atsirasti. Pirmieji emigrantai apie Lie do tos baltai skaisčius pra atiduosiu; atnešk man savo kur suspėjo degino pdtys ka vius verslininkus į vienų sti
vo 12 metų aniž. prasidėjus pasauliniam ka tuvos gyveninių mažai žino, liet juo labai do giedrulius, kurie į stainelę skausmų ir sopulių pervertų zokai. Tiktai mūsų kaimiečių prių organizacijų, palengvin
rui ir 15 metų, kada sugriautas caro režimus. misi. Jie ekonomiškai gerai įsitvirtinę, bet ją skverbiasi ir prie lopšelio ar ir sutrintų širdį, o aš jų mei atkaklus pasipriešinimas ir ti jų verslų ir Lietuvos eko
vokiečių spartūs rusų vijimas
Tad Nikolajevas buvo bolševizmo režimo pro vaikai dalimi yra ištautėję. Pokarinė emigra tinasi, savo aukso auką, kai lės liepsna apsupsiu”.
nominį gyvenimų paimti dau
duktas. Jis išmokslintas komunistų jaunimo cija suskilusi srovėmis, kas kenkia jų veiki tie piemenėliai, paaukoti.
Štai kokių Kalėdų dovanų sutrukdė paversti Lietuvų į giau į lietuvių rankas. Juk iš
judėjime ir paskirtas valdininku kontrolės ir mui, nes srovės yra gana silpnos. Ir čia vieni Tos silpnutėlės rankelės, ku mums Dievas davė. Ji mūsų, pelenus bei dykynę. Vis tik tiesų, lygšiol Lietuvos preky
inspekcijos departainentan, kurs šiandien jau jimo darbas turi didelės reikšmės. Pokarinė rios netrukus ligonius gydys, jeigu jos tik norėsime. Mums tai daug sodžių bei miestelių ba, pramonė ir amalai dau
panaikintas, šio departamento viršininku bu emigracija daugiansai važiavo į pramonės sri numirėlius iš numirusių pri nereikia Jėzaus laukti; f Jis buvo išdeginta ir apie 250,- giausia buvo kita-taučių ran
vo pats Stalinas. Šis departamentas buvo ži tis, nesukūrusi šeimyninio gyvenimo. Bet Ar kels ir paskui pačios ant kry mūsų laukia. Jis mus kviečia 000 Lietuvos gyventojų išva kose, o tuo pačiu jų rankose
nomos čekos šaka, o čekos svarbiausias už gentinos gyvenimas daro teigiamą įtakų: grei žiaus išsities, dabar laukia į svečius, prašo į savo gimi ryta į Rusijos gilumų. Dau buvo ir Lietuvos kapitalų di
davinys yta Visur skleisti raudonąjį terorų. čiau ir pastovesnį darbų galima gauti namu mus palaiminti, savo dova mo dienos vakaruškas. Netrū giausia Ljuvo išvaryta žydų. džiausia dalis.
Nikolajevas reprezentuoja naujų žvaigž- ruošoj, o čia noriau tik priima vedusius. Tas nas mums suteikti. Tos skai kia su savimi atsinešti gimi Jų dikta dalis iš Rusijos po
Lapkričio 25 d. Šiauliuose
j dę’sovietų firmamente. Jis reprezentuoja nau veikia šeimų sudarymo kryptimi. Lietuvių Ar- sčiai blizgančios akutės pra mo dienos dovanų; priešin karo visai negrįžo. Sakysim, buvo šios organizacijos trečia
jųjų rusų kartų, bolševikų išmokslintų ir gentinoje visur yra. Dalis jų jau įsigijo že šyte prašo mus užeiti, su Juo gai, Jis savo svečiams turi, iš Kauno, kaip tvirtovės mie- sis iš eilės kongresas. Jame
prirengęss devynias
devynias galybes 6tc> visi ž-vdai tur^° iž*ikrau dalyvavo apie 600 lietuvių ve
nieko bendra neturinčių su prieš karų gyva- mės ir namų. Kai kas verčiasi avių augini pasišnekėti.
i vdsiomis politiškomis srovėmis.
ši naujoji J mu. Daugumą emigrantų sudaro liaudis; tik
Ar tai galimas dalykas! Ne dovanų. Viskas prirengta, pri styti per 24 valandas. Nespė rslininkų. Atidarydamas kon
, karta Veržias laisvėn ir už jų aukojasi. Va- j keliolika yra inteligentų. Su Argentina man !girdėta pasaka! Dievas kvie ruošta; tik mūsų laukiama. ję ar nemokėję išsikraustyti gresų, sąjungos pirmininkas
ditiasi, bolševikų išauklėtas jaunimas nusisu pavyko sudaryti socialinę sutartį, pagul ku čia mus į svečius! Ar kur kas Tai kaip, ar eisime Jį nitlan- buvo šaudomi.
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rią valstybės atlygina už nelaimingus įvykius
se įsakymas buvo pilnai įvy tuviai verslininkai su nieku
Niekas tenemano, kad Kirovo nušovimas šeimoms, gyvenančioms tėviškėse. Kasmet lie ščiausiam kunigui, Krivių kdytas; ten paliko baisus vai nemano ir nenori kovoti. Jie
i yra nebuvęs sovietuose įvykis. Rusijoj seniai tuviai tokių atlyginimų gaus 100,000 — 150,- Krivaičiui, tik sykį į metus
zdas. Rusija su šimtais tūks tik siekia, kad verslai Lietu
buvo leista įeiti į šventų -šve
!
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kati Klaipėdoje įsteigtas taip
Apie jaunimo bruzdėjimų prieš nepaken
Pačioj karo pradžioj Vii- irikalingas komercijos insti
Lietuvių bedarbių taip pat yra. Jiems pa— l’tttį #ave — ne tik n,a* savo sostinę Maskvą, kad Na
čiamas gyvenimo sąlygas sovietuose ir prieš
vykdomų verguvę dažnai praneša patys bol — bedarbiams ieškoti ir juos aprūpinti darbu. 110 kinuJ maitinti, kuris vis- paleonas negautų joje prie- riiuje įsikūrė lietuvių Komi- tutas.
<.
Tsb.
ševikų laikraščiai. Tas pavojingas Kremliaus dūti susidarė tam tikras komitetas, kuris fe? [tiek ! dulkes pavirs, bet ma- glaudes. Tai jiems nesunku tetas nuo karo nukentėjusie- k
buvo
užsimoti
ir
Lietuvą
parus
šelpti.
Paskui
to
komit.eautokratams bruzdėjimas ypatingai pasireiš tiesioginio tikslo dar apramino srovių kovas, no nemirtinų sielų sustiprinkia jaunimo tarpe vidurinėse ir aukštesniosc Tas komitetas dirba pa u’ll/jimo darbus. Ta- ti; žydams Jis davė išgany versti pelenais l<ei dykuma:! to centras paliko Vilniuj*, A. BIZNIERIAI, GAfcSINKlTČS
“DRAUGE*’
Smetonos, dabartinio Valstymokyklose, kur blokiniai stačiai marinami b«- čiau jam reikėtų išvystyti kitą veikimo pusę mo vilti, man gi patį išgany- štai kaip tai atsitiko.

“DRAUGAS”

j

LIEHJVOS VERSLININ
Ky KONGRESAS

(SAKYMAS PAVERSTI
LIETUVA į PELENUS
IR DYKUMĄ

L.

triukšmo pripratę ir lyg niekur nieko sunrgoine ve
Rytus buvo toks pat miglotus, kaip
ir vakarykščias, kaip ir visi kiti rytai.
Kėlėmės tingėdami ir tingėdami virėmės
pusryčiams kruopų. Didysis nakties triuk
(Epizodas iŠ nepriklausomybės kuro
šmus buvo jau nurimęs, bet kažkur toli
laikų)
pokšėjo šautuvai ir skalino kulkosvaidis.
(Tęsinys)
'
• - Tai* buvo pirtis, — sutiko mus ma
—- Verdu, — jis tarstelėjo. — Pa žasis virėjas, grįžęs iš pozicijų. — Kirto,
klausyk.
kaip per rugiupiūtę. Bet ir tie ją artile
Visu tai iš karto atrodė man biaurus ristui! Žinote, išskaidė pusę pušyno, ten
Ucnčylos juokas. Tačiau tuo laiku j»asi- kur antai juoduoja už poros kilometrų, ir
girdo kažkur lyg smarkus perkūno trenk ištaškė pusę ežero. ( mūsą apkasus nenu
smas. Aš įsiklausiau.
krito nė vienas sviedinys.
— Bolševikai, — puuiškino man I’en-- O kodėl jie taip siuto? — pasitei
cyla. — Šūviai dužnėja.
ravo Penčyla.
-• Užsimttnė mus juivaišinti žuvimi.
— Tui kas?
žiublelėjuu ir vėl jsiknisaii į šiuudus, rengdamasis užmigti. Ka i i'iittytamėlc, ežere plūduriuoja pri
Tuo talpu trenksmas pasigirdo vėl, bet trankytų žuvų lokiu daugy’oū, kad nors
m smarkus, kad sudrebėjo net šieno u vežimu vežk. Šiandien pietūs bus kara
netrukus einu grobio. Gal kuris
ųo sekė kitas, trečias Gulą gale trenk- liški
is\'ir>o nenutrūkstamu pragaru, tary nors iš jūsų man pa-lėtų.
Norinčiųjų pagraibyti žuvų atsirado
tu kas daužė trobos sienas didžiuliais
itaenimis. Kai kur'c mūsų pabudo, pa- keletas, tačiau nei mes, nei antras balu
biruiv^*Aud vi.sx.nies buvome prie tokio lijonas žuvų neparagavome. Už keleto
K. Merkus

ATAKA

minučių bolševikų artilerija pradėjo vėl
spiaudytis, o dar vėliau atsivėrė visas pra
garu?, nes dešinėje prabilo mūsų patran
kos o visame bare — šautuvai.
-

— Delnus truputukų niežti, — šypte
lėjo Penčyla. — O utsilsėjaa kaip meška

I»er žiemų.
Bet tuo tarpu mes buvome dar nerei
kalingi ir išsiskirstėme kas suu. Ar čia
didelis daiktas, kad pozicijose šaudosi?
Rūpintis, dėl ko jiulesti keli šūviai, nėra
I»rasmės. Sukritome vėl unt šiaudų.
Ir tuip prnsnūduriavome ligi vidur
dienio — žodžiu k'okiuo pasikeisdami, pa
siklausydami pragaro šiaurėje. Negalina
pasakyti koksui buvo pragarus. Atrodė,
kad žemė šokinėjo ir kad kažkas įlaužė
lazda be paliovos tūkstantį didžiulių būg
nų.
Apie viduldienį į mūsą kiemų įlėki
ruitelis. Mes išbėgome jo jiažiūrėti. Tai
buvo jaunas vyras kruvinu veidu, be ke
purės.
— Kur vadas? — jis šūktelėjo.
— Čia, šiuose štai namuose
Jis šoktelėjo nuo arklio ir bčjte pa-

sileido skersai gatvę. Kilo sųmysis. Nors
nieko dur nežinojome, bet nujautėme, kad
dabar mes jau esame reikalingi. Mes susi.-pietėme tarp vartą laukdami žodžio.
Vudns išėjo ramus, lyg niekur hieko.
— Bolševikai puolu, — jis tarė. —
Antrojo baluli jono dešiniajam sparnui
gresia pavojus. Balnoti arklius ir rikiuotis
po du!
Nepraėjo nė penkios minutės, o mes
buvome jau pasiruošę žygiui. Atnešęs ži
nių pasiuntinys buvo lengvai sužeistus —
jis nepasiliko, o pusilcido pirmyn, rody
damas kelių.
Smulkiu šuoliu nuskubėjome į šiau
rę, į pragarų, kuris, ulrodė pradėjo rim
ti. Iš pakelės medžių išbaidėme varnas,
kv.rios skurdžiui krunksčdainos nuskrido
į vakarus. Pamojome rankomis sužiūruriems į mus žmonėms. Pailsėję urkliai
skrido, lyg žemės neliesdami — kud tik
greičiau.
Už dešimties minučių mums paaiškė
jo viskas. Bolševikai puolė, bet buvo at
mušti iv mūsiškiai patys pradėjo juos
spausti. Svyravo tik dešinysis sparnas,

netekęs daugelio užmuštais. Dėl lo pries-1
puolis galėjo nepavykti.
— Greičiau!

Kažkur netoii SĮirogo vienas sviedi-1
nys, pryšuky — kitas. Mes buvome puJ
siekę jau artilerijos apšaudomų plotų. Va-"
dui tik pamojus ranka, mes išsipylėme į
abi puses, nesumažindami greitumo. Mes
turėjome ateiti netikėtai ir palmigti tai,
kų buvo pradėję pėstininkai. Žemė po mū-x
sų arklių kojomis dundėjo, pro ausis švil
pi': Vėjas, rankose sublizgėjo kardai.
Tyčiomis žvilgterėjau į šalį, norėda
mas patirti kus arčiausiu manęs. Deši-J
nėję sklido Penčyla, kairėje, ten toiitul
— mažasis virėjas. Jis jojo arkliu, kuj
rilio vežiojo určiau pozicijų virtuvę, b(
balno, vienoje rankoje suspaudęs kardų,
antroj — revolverį.

iš kur? - šuktelėjau iš tolo.]
— Man vienum būtų buvę nuobodi
— jis šyptelėjo ir sukirto arkliui atvirk]
ščiu kardu. Jis buvo juokingas net šiai
rinitam momente, tačiau jojo neblogiai!
už geriausį jojikų.
(Daugiau bus)
—-
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AKIŲ GYDYTOJAI
Pirm. adv. J. Grisius išrei- vams statyti.
sitenkino; pradėjo statyti su rus uparatus, kurie pasuko iš
kšdamus padėkos žodį vardu
1870 m. nuleistas j vande-Į įvairiais patogumais turtuo- laivo upaeiiy. koki yra jūros
Labdarių Sąjungos uždarė sei nį tuometinis didžiausias pa- lių kelionei laivą vardu: *Ti«| gilumu, kad po užplaukus po
mą G vai. vakare. Maldą su šauly laivas, vardu ‘Oeeanic*. 4 anie’, kurs jau buvo 305 me vandeny ant kokio daikto, k.
kalbėjo gerb. kun. J. Vaičū Visi džiaugėsi, ir sakė, kad trų ilgio, 60,000 tonų svorio, t. ledo arba uolos.
įtĮ?Sy2S-?^»ŽŠ,-,3S'-S
kelionė šiuo laivu bus saugi, su tiek put arklių pajėgos.
Tie du laivai keleivių sau
J. Dimšą, B. Kalvaitę, P. Va liūs.
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gumui, turi įtaisę valtis skęsitiekų, P. Pubijonaitį, F. VaiDR. VAITU8H, OPT.
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visu
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tartiems gelliėti su motorais,
(Pabaiga)
ciekauską, Z. Gedvilų, B. NeLIETUVIS
Laikraščiui
pašventė dūrė su milžinišku ledo kalnu j į kurias laike nelaimės, galės
OfTOMbTRlCAlAjY AKIŲ
1. Lietuvių K. K. Labdarių nartonj, K. Sriubienę, A. Bur Mandatų komisijos raportas gio.
SPECIALISTAS
aklų Įtempimų, kuria
Sujungus 15 seime, įvykusia gį, A. Nausėdą, udv. J. Gri Cicero kolonijos — 8 drau daug vietos aprašymui to di ir nuskendo nusinešdamas su sutilpti tiek žmonių, kiek ke JBtiPslengvlna
pn«ža»tlml galvos ekaudėjlmo,
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laivo.
gijos,
21
atstovas,
aukų
$70.00.
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didžiame
“
Ovalgimo aklų aptemimo, nervuotume 1934 m. lapkričio 4 d., Die sių ir reti. L. fiimutį. Šio ko
uto, skaudamų aklų kartų, atltalM
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21
atstovas,
aukų
$21.00.
kaitino
prie
statymo
dar
diri
ir
kitokius
naujausius
iš

simuose cgs&tninattmaa daromas su
aptarti organizacijos bėgamuo mas prašo konsulų A. Kalvai
kad tas didžiulis laivas jau
elektra, parodančia magiausias klai
Aštuoniolikta
—
5
draugi

dėsnių
iaivų,
taip,
kad
šįmet
.
radimus.
Taigi
kelionė
vau
das.
Specialė atyda atkreipiama t
sius reikalus ir paminėti są tį. X
esąs mažas; pradėjo statyti
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
jos,
1G
atstovų,
aukų
$44.00.
jungos 20 metų gyvavimo su 4. Seimas išklausęs Šv. Kry
dar didesnius laivus, k. t. Prancūzijos ir Anglijos kom denynu pasidarė visais atžvil taisomos Valandos nuo lt Iki 8 v.
Nedtli'o] nuo 10 Iki 18. Daugely at
Marąuette
Park
—
5
drau

sitiktinų akys atitolsomoe be aklulų.
kaktuves, susirinkę draugijų žiaus ligoninės raportų, mato
‘ ‘ Lusitania ”, “ Mauretania’ paiiijos nuleido į vandenį du giais saugi ir padegi.
Kainos pigiau kaip pirmiau.
gijos,
15
atstovų,
aukų
$25.00.
pasauly laivus
ir kuopų atstovai sveikina są reikalo paraginti lietuvių vi-j
kuri jau buvo ‘228 metrų ii- didžiausius
4712 S0. ASHLAND AVĖ.
Town
of
Lake
—
G
ui
c
ugi“
Queen
Mary
” ir “Normanjungos organizatorius, kurie suomenę atsitikime lgos saviš-’
gio, 45,000 tonų svorio su
Pbone Boulevard 7589
tebėra gyvųjų tarpe, o už mi kius vežti ne į kitataučių Ii-djos, 15 atstovų, aukų $143.00. 75,(XX) arklių jėgos. Bet ir die”.
Brighton Park — 10 drau- šiais laivais bendrovės liepa“Queen Mary”, priklauso
rusius taria — amžiną atilsį gonines, bet į savąją. Taip pat
Anglijos laivų bendrovei, ri
duok jų sieloms, Viešpatie! ragina remti savo tautiečius gijų, 43 atstovai, aukų $226.00.
praneša
šimasis laivas yra 1,018 pėdų
Pritaikyme akinių dėl viso*
Džiaugdamies ir didžuodainies gydytojus ir prašo, kad ir pa-. West Pullman — 2 draugi*
Atmaina ofisų valandose.
•
.
i
•
jos,
G
atstovai,
auką
$80.00.
kių
akių. Ekspertas tyrimo fcilgio, 73,000 tonų svorio, 200,Dabar valandos šiokios:
pirmųjų organizatorių ir vei- Ii ligonines vadovybe atkrei-i*1 ’
»
č *
kių ir pritaikymo akinių.
000 arklių jėgos, ir 12. denių
kėjų nuopelnais, seimo.daly- [ptų į tai savo rimtą dėmesį. I Bridgeport — 1 draugija, 5 Į
lubų aukščio. Pastarasis yra:
viai pasiryžo eiti jų keliais,
5. Žinant, kad šiemet ‘‘Brau atstovai, $50.00.
West Side — G draugijos, 15 Į
1,029 pėdų ilgio, 79,280 tonų 2403 WEST 63rd STREET
tęsti jų pradėtus darbus ir pa gas” mini savo gyvavimo 25
svorio ir 100,iHX) arklių jėgos. Kampas Western ir 63rd St.
statyt jiems paminklą — se metų sukaktuves, labdarių są atstovų, $36.00.
Telefonas PROspect 1133
Melrcce Park — 4 draugi- i
Šis laivas atplauks į New Yonelių ir našlaičių prieglaudų. jungos seimas jį sveikina it
AGOTA ŠABUTIENĖ
(|>o tėvais Sadauskaitė)
rko uostą birželio mėnesy, Panedėlio, Utarninko, Ke.tver2. Seimas nuoširdžiai dėkoja ta j>ačia proga dėkoja jam už jos, 12 atstovų, $14.00.
go ir Pėtnvčics vakarais nuo
mirė gruodžio 23, 1H34, 1:40 po
Susivienynio L. R. K. 3 at
1935 in.
7 iki 9 vai.
labdarių centro valdybai ir di nuolatinį ir nuoširdų sąjungos
pietų, 34- melų amžiaus. Ulinė
OPTOMETRISTAS
stovai,
aukų
$5.00.
Tlionius, W. Vlrginia.
Tie
du
jūros
milžinai
tu
rektoriams už sumažinimą ū darbų rėminių, pavedant jos
1801 S. ASHLAND AVENUE
Paliko dideliamo nuliūdime
Federacijos
3
atstovai,
aukų
I
mylimą vyrų. Nikodemų, dukte
ii
dvigubas
sienas,
tam
tik

Platt Bldg., kamp. 18 st.
ko skolų — panaikinimą ant reikalams daug savo brangios
rį Stelių, sūnų Alphonsų, tris
$3.00.
2 aukštas
seseris: Marijonų, Onų' ir Pran
rojo inortgičio ir nutaria ste- vietos.
ciškų, du broliu Stanislovų ir
Pastebėk it mano iškabas
A kad. Rėmėjų Centrus 1 at
Izidorių ir Svogcrj \V. RolinsiL * ' ► n rel t e 3057
2 E. 103rd PLACE
gtis ligi kito seimo išmokėti
ką ir du sesers vai’aun RayDuotas įnešimas ir priimtas,
'
Valandos
imu 9:.‘tf) ryto iki
Marijonų Kol. ltėni. 1 atst. , mund Ir Jonų Ir ghnines.
■ Kampas State ir 103rd PI.
visas ūkio skolas ir pašalinti
Kūnas
pašarvotus
4412
So.
i
12
v.
Popiet
mm 1:30 iki 8:00
kad kokiu nors būdu būtų su
Telefonas PULlman 5950
Talman Avė.
Tel. Latayetle
didelę kliūtį, stovinčią ant ke
vai,
vakaro.
Nedėliomis nėra
GYDYTOJAS b CHIRURGAS
Seredomis iki 9 vak.
7219.
kelta didesnė pinigų <urna dėl
laidotuvės jvyks penktadieni,
X—SPINDULIAI
lio eiti prie statymo reikalin
Sukatomis visa diena iki 9 v.v. skirtų valandų, ltoom 8.
gruodžio 28. 1 934 m. Iš namų
at mokėjimo, ūk io skolos. Tas
Phonp Ganai
3051
West
43rd
Str.
Kas popietų nuo 3 iki 6,
8:00 vai. bus atlydėta ) Nekal
gųjų prieglaudų.
(Prie Archer A ve. netoli Kedzfe)
to Prasidėjimo švenė. 1 an. par.
darbas paliktus centro valdyValandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
3. Seimas priėmė p. A. Kal
bažnyčių, kurioje jvyks gedulin
.
—imtai
Seredomis ir nedėliomis pagal
gos pamaldos už velionės ste
| bai.
sutarti
vaičio, Lietuvos konsulo, pa
lų. Po pamaldų bus nulydėta j
ŠV. Kazimiero kapines.
ROSELLI BROTHERS, INC-,
Rašo P. J. Vitkus
Mandatų komisijos rapor
kvietimą sudaryti komitetą,
Nuolfrdžlai kviečiame visus
Ofiso Tel.: LAFayette 3650
gimineB. draugus-ges ir pažysPAMINKLŲ DIRBĖJAI
Rez. Tel.: VlRglnia 0669
kuris sąryšyje su Chicago Dai- tas. L. Račkauskienė rapor- %
tahnus-mas dalyvauti šiose lai
Spcclalbtul iškalime ir Išdlrbido! uvėse.
LAIVŲ PRAMONĖ
ly News rengiamu tautų kar- tuoja, kad seime dalyvavo 34
Nuliūdę Vyras, Duktė, Suims,
■M vlMbklų rKfitų iMunliikių ir graSeserys, Uruliai ir Giminės.
nivalu surengtų vakarą Šio j draugijos, 5 apskričiai, arti
baamių.
Laidotuvėms patarnauja grab.
DENTISTAS
Mūsų Šeimyna specializuoja šia
J.
1’
.
Eudežkis.
Tel.
Yords
1741
mėnesio jinbaigoje ir pelną pa 200 atstovų. Labdarių kuopos Kolumbui atradus Ameri
GAS
X - R A Y
me darbe per Šešias kartas.
4143 ARCHER AVENUE
skirtų Lietuvių lt K. Labda ir draugijos aukų sunešė $717. ką, vienintelis susisiekimo bū
Kampas Franclsco Avė.
Veskite paminklų reikalus tie
das
tarpe
tų
kraštų
buvo
lai

Salėj
laike
seimo
surinkta
rių Sąjungos šelpiamiems va
siai su pačiais išdirbėjai*.
i
Kiekvieno kataliko yra
Office
Pilono
Rcs.
Pbone
vai,
kuriais
turėjo
keliauti
tū

$61.36.
Viso
aukų
buvo
$778.komitetą seimas išrenka: kopriedcimė remi i ir platini:
THIanglc 0044
kstančiai žmonių. Ir, padidė katalikišką spaudą. Kataliku ENUlx:wood <44*91
mpoz. A. Pocių, A. Bacevičių, 36.
jus imigrantų skaičiui, reika ka spauda nurodo žmogui is
linga buvo didesni ir greites ganymo kelius į amžinas!}.
rTYT’'tt7AT T>A1TTAPAT«
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ni
laivai.
▼lenas blokas | rytus nao
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
7850 So. Halsted Street
didžiulių vartų
ROOM 210
Įvairiu Europos kraštų ka
2-4 ir 7-9 vnl. vrtkam
Res. and Office Tcl. CANal 0257
Office Phone
pitalistui, pasteJiėję, kad iš
PROspect 1028
2359 So. Leavltt Si
Rcs. PROspect 0859
CANAL 0701
tokios transportacijos galima
Trys telefonai:
pasidaryti sau gražaus pelno,
Rei. PENSAOOLA 9011
BELMONT 3485
sutvėrė
daug
bendrovių
laiGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Office: MIIJ.KIDK 3845

K •'iY x

LABDARIŲ DIRVA

ADVOKATAS
J. P. WAITCHES

25 METŲ PRITYRIMO

MARQUETTEPK. OFISE:

DR. JOHN SMETANA

i ROSELANDO OFISE:

OR. A. RACKUS

MARGOJO PASAULIO
ĮVAIRENYBĖS

DR. V. E. SIEDLINSKIS

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

DR. A. R. MČGRADIE

HILLSIDE, ILLINOIS

DR. J,J. KOWARSKAS

DR. P. Z, ZALATORIS

PHTSICIAN and SURGEON

1821 SOUTH n.VLSTKD STREET

2403 W. 63rd St., Chicago

Rezidencija 0000 So. Artcsian Avė.

OFFICE HOURS:
t to 4 and 7 to I P. M.
Sunday by Appolntment

Valandos: 11 ryto Iki 1 popiet

DENTISTAS
1440 SO. 4Ptb CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.

DR. 6.1. BLOŽIS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

Tcl. CANal 0122
DENTISTAS

4G43 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.

Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOUlevanl 7820
Namų Tcl. PROspect 1030

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Paned. Rereri. ir KubaL 1—9 vat

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt 8t.)
Valandos; Nuo 8 Iki 11 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro

8eredoJ pagal sutarti

TeL BOl.Levord 7041

DR. C. Z. VEZEL’IS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—S Ir 7—8 vak.

DR.J.RUSSELL

Šaradomis Ir Ne48ltomls pagal sutarti

Lietuvis Chirurgas ,r Gydytojas

REZIDENCIJA

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rei. Tel. HEMloek 6141

6631 S. Califomia Avė.

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Telefonas REPublic 7808

Tet. Oflort BDUlfevard Kili—14
Itca. Vieton 2348

,

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:84-8:80

756 W. Sfith Street

GTDYTOJA8 IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVfiNUE

m.

DR. CHARLES SEGAL

OR. MAURIGE KAHN

OITTRAfl

GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

I luboe

CHICAGO. ILL
OFIHO VALANDOS:

Nuo 14 iki II vai. ryte. nuo S Iki 4

I

VM p« pietų b- nuo 7 Iki S:So vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 19

TetafoDM MMI>wa>

Didžiausia paminklų dirbtuvė
OUeagoJ

Buvlrš 50 metų prityrimo

————o-----—

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir
laupykite pinigus

------- o

—

Mes atlikome darbų dangellul žymes
nių Chliogos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
ari! Grand Avė.

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Y/kRds 0994
Iiea.t Tel. FLAsa 2400
▼atandoe:
Nuo 10-12 ▼. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. V.
NuriOldienžabi aire 10 Iki 14 diene

Chicago, Illinois

2438 W. MAAQUETTE ROAD
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
OaL 8-4 Ir 7-9 vak. Eetv. 9-l» ryte
N*A Alini maltam.

GYDYTOJAS Ir CHIKUROAS

4140 Archer Avenue
▼ai.: t—4 ir 7—I vai. vakare
Res. 2136 W. 24th gt.
Yd. CANaJ 0402

Ofiao: Tel. LAFayette 4017
Ras. i TeL ILKMIock 0284

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 4-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas: 2050 W. ottb (U.
Valandos: 10-18 Ir 8-9 vai. vak.
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

▼Incent Roselll, s«-cr.

GRABORIAI:

LACHAWICH
IR SONOS
LIETUVIAI OEABOBIAI

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
UUDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

Telefonu YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

GRAB0RIUS
Turiu automobilius visokiems
Tel. CANal 2510 arba 1510
reikalams. Kaina prieinama.
2314 W. 23rd PI., Chicago
3319 Lituanica Avenue
Chicago, III.
1439 8. 49th Ct Cicero, UI.
Tel. C1CIRO 5997

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla
Kelkale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu bosite užganėdfntl

Tol. LAFayette 3572

J. Liulevlčius
Grnburius
Ir

Balsamikitojas
Patarnauja Chlca
goję ir apylinkėje.
' Didelė Ir graži

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. F. G. WINSKUNAS

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

4729 So. Ashland Avė.

Office Tel. REPublic 7098
Ree. Tel. GROvebtU 0017
7017 S. FAlRt-TELD AVĖ.

Tet. LAFayette 7850

OR. T. DUNDULIS
Tel. Vlllglnla 0030
Ofiso vai.: 2—4 ir 8—1 p.
NedtUotnla pagal sutarti

OR. A. J. JAVOIŠ

IMbMJal aaUOnanSo rOMeo Pantlnklų
Ir Grabnasnių

Telefonas SEEIey 6103

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

arti 47th Street
▼ai.: nue I iki I vakar*
Bertfloj PACAI autam

Naktimis Tat CANal 0402

▼Al.: 2 Iki B popiet, 7 Iki 9 vak.
Nedėlioja pagal sutarti

DR. S. BIEŽIS

4645 So. Ashland Ava.

Dienoms Tel. LAEayette 5798

Office: 2643 W. 47th Street

Tel. CANal 0128

DENTI8TA8

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

8 Iki 8 v. Vakare

DR. STRIKOL’IS

VENETIAN HOfiUMENT CŪ„ INC.

Koplyčia dykai

ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS
Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

4092 Archer Avė.

I.J. ZOLP

A. MASALSKIS

1646 West 46th Street

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Tel. BOFIevard 5908—0418

Tel. Boulevard 4139

GRABORIU8 ir LAIDOTUVIŲ
V EDAJAS

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAI.SAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

718 West 18th Street
Telefonas MOMroe 8371

REPublic 8340 J. F. RADŽIU
5340 So. Kedzie Avė.

Trečiadfefcis, gruodžio 26,1934

wisconsin’o lietuvių žinios
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas
5108 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

ADOMAS
RASILAVIČIUS
rnlrf gruodžio 23, 1984, 2:00
vai ryto. 65 metų umž. Kilo
IS 'Teisiu Apakr. Etikės parap.,
Ulntlnių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
įnylitnų moterį Domicėlę, po tė
vais A užraitė, tris dukteris Oną. Elzbietą ir Kotriną, du sū
nus Antaną Ir Joną. Ir brolį Jo
ną ir brolienę Bronislavą Ir Jos
šeimyną; dvi pusseseres Anta
niną AtidrluAkienę ir jos Šei
myną ir Kotriną Šaulienę Ir J>.s
Sei'.nyną ir gimines, o Lietuvoje
seserį Veroniką Bružienę ir gi
mines.
Kūnas pašarvotas 4402 So.
Wells St , Tel. Boulevard 9195
Laidotuvės įvyks Ketvirtadieni,
gruodžio 27. 1934. Iš namų 8:00
tai. bus at'ydėtas 1 Sv. Kry
žiaus pa r. bažnyčią, kurioje J.
vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą..Po pamaldų bus
nulydėtos į Sv. Kazimiero kapi’nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gitnlnes, draugus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Motor.s, NOnfis, Duk
terys, Brolis Ir Bnnlenčss ir uiGi ■
minės.
l.uidotuvėnis patarnauja
ja gra h.
Is. 174 l.|
J. F. Eudeikis. Tel. Yards

13 d. pasibaigė rinkliava Milwaukee diecezijos labdarybei.
Visai diecezijai paskirta su
rinkti 250 tūkstančių dol. Mū
RĄCINE, W1S. — Mūsų sų parapija surinko 100 dol.
naujas klebonas gerb. kun. .1. Tai graži auka katalikų rei-i
S. Martis aplankė visus pnra- Italams.
Parapijos reikalai, ypač fi-.
pijonus ir surašė šeimynas; sy
kiu rinko aukas anglims. Tuo j nans*^kftb geram stovy. Kie-j
pačiu laiku buvo ir parapijos i bonaa darbuojas, reikalus ve-|
bazaras; jaunimas buvo stre- da, kaip šventos atminties ve-1
ngęs vakarų, o šeimininkės va-1 lionis kun. Balinskas.
karienę. Viskas išėjo su gra- Žmonės klebonų myli, žind
žiomis sekinėmis. Pelno, kaip gus malonaus būdo, be pui. klebonas pranešė, parap. liko kvbės. Jam, kaipo geram 15-1
I
i 360 dol. Sulig mūsų mažos pa- vui, visi lygūs.
rapijos, taį gražus pelnas.
i Nors Racino maža parapija,
Bazaro ir visų pramogėlių Į bet visi dedasi prie palaiky
rengėjai šįmet buvo A. Gali- mo reikalingų įstaigų.
lt
Mūsų biznieriai taip pat ve,
šanskas, S. Urbūnas, M. DarNuoširdžiai dėkoju Sv. Kry-! kint>itį ir JL nalėokonienf rti pagyrimo. Visada aukoja
žiaus ligoninei, jos vedėjoms* vw darbavos kiak kuris ga ir dalyvauja parapijos parenSeselėms Katimiorietėms ir , ,8jo k|ebonas až tai (ifkojo, i gimuose.
ANTANAS LIPSKIS
visoms slaugėms, kurios, man Q parapjjonai taip pat dėkingi į Jaunimas, nors ne visas, bet
&■■■
mirė gruodžio 23, 1934, 11:00
esant ligoninėje, teikė tiek ?av0 4|ar|>M0t0jarns. Gruodžio didžiuma — darbštus.
B. V.
v. vak.. pusės amžiaus. Kilo iA
■ Švenčionių Apskr., DaugiliAklų
daug
tikros krikščioniškos
par., Navėtai ų kaimo. Ameri
koje išgyveno 27 metus.
priežiūros, paguodos ir sura kvmn ir maldas Ačiū \i J ll- i ANGLYSI Tūkstančiai namu vartoja
Paliko dideliame nuliūdime
minimo. Jokiais pinigais nėra Rymų ir mamas. a< iu m. .i u- | ekononUftUaRt bP suodžių Tropicair
mylimą moterį Marijoną, po tė
škienei, Ievutei Lecius ir Vai-;
Garantuota voga^ ir,
vais Martinkaitė, tris dukteris
Tryi Telefonai:
galimybės jums, brangios se
Sophie, Frances Ir Helen ir du
Republlc 0600
čūnu šeimai, taip pat Joe Mo-1 «‘>ireen‘nga-84 75
sūnų: Antaną ir Juozapą ir bro
lawndale 7366
sutės, atmokėti už tokį kilnų
lj Pranciškų Ir gimines, o Lie
arba cgg—8.00 Merritnac 2624 j
ekui, Šatui, dr. John Kazake Lump NORTHF.KN
tuvoje dvi seseris Emiliją Ir
COAIj CO.,
kultūringų patarnavimų ir da
Leonardas šimutis, pirmas “Vyčio” administr., žy
Marcelę ir tėvelį Gabrielių.
lauiulnle 7:l#«
Mcrrliiuu.- 2524
vičiui
ir
dr.
Rakauskui
už
ap
Dr.
Jonas
Poška,
žymus
Chi
miausias pereitų laikų jaunimo veikėjas, dabartinis
rbų, kuriam jūs pasišvenčiate
Kūnas pašarvotas 2520 W.
45th Place. laidotuvės įvyks
“Draugo” redak., sekmadienį dalyvaus 112 kp. rengia
cagos lietuvių veikėjas, buvęs dirbti, nevien mūsų, katalikų lankymų.
Ketvirtadienį, gruodžio 27 d..
Crane Coal Co.
mam sukakties bankiete.
1934 m. IA namų 8:00 vai. bus
Ypač dėkoju savo mokyklos
L. Vyčių Centro Pirmininkas ir lietuviu, bet ir kitataučiu
atlydėtus į Nekalto Prasidėjimo
5332
So.
Long
Avė.
vaikučiams, jų draugijoms, se
Avenč. I’an. par. bažnyčią, ku
ir dabartinis 112 kuopos Din- tarpe.
Chicago. 111.
.
rioje įvyks gedulingos pamal
TBn.
REPUBLIO
*4*4
selėms mokytojoms ir visoms
dos už ve'ionlo sielą. Po pamal
ner - Danee rengimo komisi
Širdingai dėkoju dr. Simo- draugijoms ir parapijonams,
dų bus nulydėtas į Sv. Kazimie
ro kailines. •
jos narys. Jis bus vakaro ve
naičuu už jo tikra priežiūrų:. . . „ ....
. »_ .
Nuoširdžiai kviečiame visus
j.___ _ ____ Ji kurie ir sv. Msias užprašė ir
dėjas.
f t lines, draugus ir pažystamus
ir sėkmingų diųgnozų mano Ii
dalyvauti šoise laidotuvėse.
patys meldėsi už mano svei
gos. Jeigu ne ,dr. Simonaičio
Katria
perkate
anglis
IA
Nuliūdę Mileris, IHikterys,
katų.
O. Marek, 2315 S. Leavitt
dralverlų, siųskite Juos
I
Sūnūs. Ht-nlis, Seserys, Tėtelis
tikras mano ligos pažinimas,
Ir Giminės.
CRANE COAL CO. Gausite
Dar kartų visiems dėkoju už
St., naujas biznierius tarp lie
geresnes anglis. ui Raitau
seselių Kazimienečių ir lietu
' laidotuvėms patarnauja grab.
gerumų ir maldas, kurios man
tuvių įsitaisė naujų duonos ir
pinigų.
J. F. Eudelkis. Tel. 1741.
vaičių slaugių pasišventimas,
+
daugiausiai pagelbėjo.
keksų kepyklų. Remia parapi
šių metų Šv. Kalėdos kažin
Melsiu Kūdikėlio Jėzaus,
jos ir dienraščio “Draugo” i
kur — amžinybėje — būčiau
kad visiems teiktų gausių sa f
parengimus. Sveikina visus
INSURANCE
šventęs. Tikrai patyriau, kad
BI? ’ y-.,
vo malonių. ,
-♦£ savo kosftiunerius.su Šv. Ka
klusnumas savo gydytojui ir
d
H
fhllė\ii.7
č.(g- /
NOTARV
Kan. H. J. Vaičūnas
lėdomis ir Naujais Metais. juomi pasitikėjimas yra bega
-MOKTGAGE BAHKERS
PUBLIC
KUS BONUS
lo- svarbūs ir būtinai reikaliBe Dievu meilės irsta vi
Pas barberį K. Tamanausugi dalykai sveikatos atgavi-1 snomenės tvarka. Pamilk Die
RRAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
kų, 2224 S. Leavitt St., atsihm*.
'vų, o rasi sau ir tėvynei ne
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
lankusius kosituraerius gra
! Ačiū visoms seselėms Kaži- * nykstamų turtų. Kur Dievai
žios kanarkos linksmina savo
Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
. *7'
mierietėms,
kurios
aplankė
ir
ten
ir
palairia.
balsais. Pas jį visados atro.
2608
WEST
47th
STREET
TeL LAFayette 1083
do, kaip pavasarį girioj. Svei meldėsi už mane. Nuoširdžiai
dėkoju gerb. kunigams: pralo PLATlNKtTE “DRAUGĄ”
kiną visus kositumerius.
%
J:nas Juozaitis, žymus Chicagos aps
tu! M. Krušni, Kulikauskui,
kričio veikėjas, Chicagos apskr. Vyčių
'V. Duoba, J. Brazaitis, St. Vosyliui, Juškevičiui, dr. Vai
Baske!bąli Lygos organizatorius, buvęs
Lietuvis Advokatas
pirmininku didžiausios 36 kuopos, RrighButkus, barbenai, taip palt sa tkevičiui, Vaitukaičui, Baltu
ton Park. Dabar yra pirmininkas didžiau
INC.
2201 W. Cermak Road
vo kostuineriams linki links eini ir jo padėjėjams P. Kasios 112 kuopos, Marųuettc Park.
mų Šv. Kalėdų ir laimingi) tauskui ir Lukošiui už dvasi
3320 S. HALSTED STREET
(West 22nd St.)
škų
patarnavimą
ir
gerb.
kun.
Naujų Metų.
(Metropolitan State Bank Name)
Yards 5215
Tg. Albavičiui ir kun. J. KloValandos Kasdien nuo • iki 6
PanedAllo. Seredoa ir Pėtnyčloa
vakarafo f iki •
Ona VistartienS, 2238 W. rini ,,ž mal<la" ir ap’-nkym"*'
Telefoną* CANąl 1175
DABAR Skolinant ir Perkam
Ačiū F. Miliauskams už ap Namai: 6459 S. Rockwell St
Cermak Rd., užlaikanti kepy
ŠALAPUTRIS LAUKIA
Pirmus Morgičius.
TMefone* RFBuMIr. MftO
klų šventėms prikepė daug lankymų ir gėles, parap. ko
NAUJŲ METŲ
Nuo Reumatiškų
Perkam Lietuviškus Bonus.
skanumynų. Be 4o, vestuvėms, mitetams: Stanislovaičiui, Ma
Skausmų
naudokite
J
Ramygalos “Aido” klubas baliams iškepa skanių ir gra rcinkui ir B. Kelpšui už ap
ANCHOR
C
ūNRAD
žių
pyragų.
Sveikina
visus
su
lankymų
ir
šv.
Mišių
aukas;
PAIN-EXPELLERl
rengia vakarų, kuriame vai
FOTOORAFAf
Pain-Ezpelleris visuomet
dins 2 veiksmų komedijų “Ša- Sv. Kalėdomis ir Naujais Me visiems: M. Couble, J. Valiu Atsidarė nuosavą, mo
palengvina skausmus
stndlo sn Uolliui, J. Karpui; B. Kazlauskui, demišką
laputris”. Bus ir kitokių įvai tais.
ywood Šviesomis.
LLS P
A. Mondeikai, Valančiūtei, Ku 430 WEST Otrd ST.
renybių. Tai įvyks Naujų Me
Rnglevmod 5*40—MM3
tų laukimo vakare We«t Side VI. Ivanauskas, 2252 \V. čiūtei, H. Orkaitei už aplanGERKITE AiyiBROSlAN ALŲ
Nervuotas — Susierzinęs? (Barausko) svetainėj, gruod Cermak Rd, užlaikantis vyri1
Štai Greita Pagelba
į škų aprėdalų krautuvę ir va
žio 31 d., 8 vai. vakare.
Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo poKam būti nervnotu ar susierzinusiu?
Kviečiami visi atvykti ir lymo bei taisymo dirbtuvę,
ragavimo.
Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN
NIJOA-TONE sutelks greitą pagelbą
Linksmų šv. Kalėdų švenčių ir Laimingi) Naujų Meti)
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas
BEER.
šventėms
turi
gražių
Kalė

Ten
Linkiu Visiems Savo Kostuineriams ir Draugams
Ir veikla akstinu visai narvų siste linksmai laikų pratęsti.
mai. Nervingumas daro žmones erdoms
dovanų.
jVisi
atsilankę
šios kokybės Ambrosian alų išdirba.
ziaia ir nemaloniais. Suvaidyklt savo bus visko, kas reikalinga se
FIRST CLASS W0RK
nervus su NIJOA-TONE Ir greitai
į
jo
krautuvę
būna
patenki

niems
metams
praleisti
ir
Nau
užmlrtHt bėdas. NUOA-TONE neturi
prasto skonio. Jis yra plokėtellų for
Ramygalietis nti.
moje Ir lengvas priimti. Paimkit vi jiems sutikti.

MES PAVYZDYS
KITIEMS

JOHN B. BORDEN

SUKYS - DOODY - ANTONISEN

ŽINiy-ŽtNELĖS

P.

BUKITE VISI LINKSMI!

so mėnesio trytmentą už Vieną Do
leri. Jei rezultatai nepatenkins, Jūsų
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda Ir
garantuoja visi apttekortal. Neatldė
Klokit—gaukit bonką Aianlien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tigro N>JOA-TONE
Nuo užkietėjimo Imkit—JTO A -SOL
-Idealų IJuosuotoJą vidurių 25c Ir

JULIUS J. STORGUL

N. Drumste.;;, savininkė ir
vedėja Beauty Shoppe, 2302
S. Leavitt St. labai bizi. Bū
riai kostumerkų atsilanko pa
sitarti, kaip gražiau pasipuo
šti Kalėdoms. Visas patenki
na.

Brolis Vladas sveikina su
Sv. Kalėdomis ir Naujais Me
tais visus, kurie vartoja Kflčioni8 jo pagamintas kalėdi
nes plotkeles. Dėkoja visie
ms klebonams, vargonininka
ms, atsiuntnsiems dovanas ir
pagyrimus.

• '-Ai

SOUTH SIDE BREWING CO.

PLUMBING — HEATING — SFAVERAOE
Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

CONTRACTOR

Estimates Furnished on Reųuest

22 40 W.

Cermak Road
Telefonas CANal 4124

Chicago

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.
Tel. Yards 2084 ------------ arba------------- Boulevard 7179

I
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