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KARAUĮ&EJI RŪMAI MADRIDE, ISPANIJOJ

RYTOJ LABDARIAI RENKASI {
SEIH

KONE VIENERIUS METUS
BE KALTINIMO SULAI
KYTAS

SEIMAS ĮVYKSTA DIEVO APVAIZDOS
PARAPIJOS SALĖJ
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungos kuopos, veikėjai ir
lai sąjungai pritariančiu organizacijų bei draugijų atstovai
rytoj renkasi į Dievo Apvaiafidos par. salę, kur įvyks metinis
Ii •tuvių labdarių seimas.
Jis bus septynioliktas iš eiles.
Seimas prasidės 10 vai. rytą Šv. Mišiomis ir tai progai
pritaikintu pamokslu.
Po pamaldų salėj bus atstovą bendri pietūs, kuriuose
prašoma visų atstovų dalyvauti.
Seimo posėdžiai prasidės 2 vai. po pietų. Seimų atida
rys malda ir trumpa kalba vietos klebonas gerb. kun. Jg. Al
ba vieius.
lie sveikinimų, raportų ir kitokių pranešimų, girdėsime du
Šie rūmai yra arti nuėsto centro. J a l s e gyveno karą liaus namiškiai iki įsteigsiant respubliką. Šiems rūmams yra
įdomius referatus: adv. Juozo Grišiaus ir kum. A. Linkaus.
(Acme Plioto.)
Tikimasi, kad seimas bus gausingas svečiais ir atstovais. pavojus, kai nacionalistai ims veržtis miesįln. Reikia spėti, kad radikalai juos bus apkraustę.
1
-p
Manoma, kad jis bus gausingesnis negu kitais metais, nes
MAŽINA ŽYl
IMIGRACIšiemet teks plačiau ir nuodugniau svarstyti prieglaudų sta
•STINON
JĄ Pi
tymo reikalą.
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NAaONALISTŲ JĖGOS
ŠALIA MIESTO RIBŲ
Susiduria su atkakliu milici
ninkų priešinimosi
MIESTE DEGA DIDELI NAMAI; RADI^nKAL'Arr^BMANO ^ASn^Cf^TT 2 ^
VALLADOLTD,
Ispanija,
lapkr. 6. — Tš nacionalistų
(sukilėlių) radijo stoties pas
kelbta, kad kelios gausingom
nacionalistų kariuomenės kol'umnos jau priėjo prie mies
to ribų — tik už kokiii ketu
rių mylių nuo Puerta d ai
Sol — Madrido centrinio pli
ažo. Pažymima, kad kariuo
menė susidūrusi su milicinin
kų atkakliųjų priešinimosi.

LISABONA,
Portugalija,
lapkr. 6. — Portugalijos pa
sienyje gauta žinių (kol kas
dar nepatvirtintų), kad radi
kalų civilinė sargyba ir puoli
mų kariuomenė Madride sukė
lė maištus prieš radikalų vy
riausybę ir gatvės^ vyksta
kova su ištikima radikalams
milicija.
Sakoma, kad maištai pasi
reiškė Casa de Camrpo distrikte ir persimetė į kitas mie
sto dalis.
Laikraščio Diario Noticias
korespondentas gi praneša,
kad kai kuriuose Madrido

Toliau pranešama, kad mie
ste padegta keletas didelių
namų. Kieno tas darbas, na
cionalistų vadovybe negali iš
aiškinti. Gal tai padarė gy
ventojai sukilę prieš radika- p r i e m i e s č i u o s e iškeltos b a l t o s
vėliavos.
lllS.

ANGLIJA RANDA, KAD
KARO LAIVAS SVARBUS
ĮNAGIS

LONDONAN lapkr. 6. —
Anglijos vyriausybes spėria*
listai po nuodugnaus ištyrimo
rado, kad karo laivas įr to-

B E R L Y N Ą ^ lapkr. C>.
Britanijoj kolonijų sekreto
rius paskelbė,»kad per atei
nanti pusmetį žydų imigraci
ja
Palestinai) sumažinama
il^-I,80()^sfl|enų. Anksčiau
buvo luunatytai 8,000 asmenų.

•

liau pasilieka
svarbiausias
kare įnagis ir jis nieku nepalieieia^nas. K**ą
imm
svarbesnis* * už
naujovfnius
bombnešius lėktuvus.

ANGLIJAI PAGAILO ISPA
NIJOS RADIKALŲ
LONDONAS, lapkr. 6. An
glijos vyriausybė staiga su
bruzdo darbuotis, kad Madri
do radikalus ir gyventojus
apsaugojus nuo
skerdynių,
kai tan miestan įsiverž nacio
nalistų kariuomenė.
Anglija kviečia talkon Pran
cūziją. Mėginama tuo klausi
mu susisiekti su nacionalistų
vadu gen. Franco.

BUS INAUGURUOTAS
UNIVERSITETO REKTO
RIUS

Radikalų batarejos nuolat
MADRIDAS, lapkr. 6. apšaudo besiveržiančius pirAVASHINGTON, lapkr. 6.
o
priemiesčiuose
gaud
-ix» •
j Madrido priemiesčiuose gaud- — Šio lapkr. m. 18 d. kun.
radikalų
myn
Besiverz-' žiant patrankoms,
darni nacionalistus.
nacionalistai paėmė
mons. J. M. Corrigan bus iš
kevadai
ramina
gyventojus
ir
lėtą sodybų.
kilmingai inauguruotas Ame
drąsina miesto ginėjus. Jie
universiteto
Viena nacionalistų kolium- skelbia, kad milicija vietomis rikos Katalikų
šeštuoju rektorium.
na sėkmingai veržias link ra triuškinanti " f a š i s t u s " .
dikalų radijo stoties, iš kurios
Radikalų 10 lėktuvų šian
PILIEČIAI GALI REGIS
šiandien popiet štai kas pra
dien skrajojo Madrido padan
TRUOTIS
nešta;
gėmis. Saugojo miestą nuo
4
OI ūsų kariuomenė (milici
Chicago rinkimų komisijonacionalistų lakūnų. Šie pas
ja) didvyriškai
priešinasi
nierhj boardas paskelbė, kad
tarieji
nepasirodė.
4;
fašistams ". Mūsų batarėjos
kurie piliečiai nėra dar pas
sėkmingai daužo sukilėlius.
Eilėmis sustojusių tūkstan toviai įsiregistravę, gali re
Dėl to Madride reiškiasi dide čiai išalkusių moterų su vai gistruotis kasdien šio boardo
lis entuzijazmas".
kais laukia progos, kad iš val raštinėse.
diškų parduotuvių gavus kiek
AVILA, Ispanija, lapkr. 6. nors kokio maisto ir anglių
TRYS VAIKAI ŽUVO
— Nacionalistų kariuomenės kurui. Maisto nedaug ir nežiGAISRE
šatbas įsitikinęs,
kad kai nia. kas bus daroma, jei naciMADAWASKA, Me., lapkr.
kariuomenė įsiverž į Madridą, analistai kiek ilgiau apgulę 6. — Sudegė J. Peiletier na
matyt, ji iš kiekvienų namų laikys miestą.
mai ir gaisre žuvo trys ma*
susidurs su smarkiu priešini
Turima žinių, kad naciona ži vaikai.
mosi. Štabas yra nuomonės, listų kariuomenė veržiasi Ma
kad be milicininkų ir gyven drido link ir iš šiaurrytinio klų, kad radikalai būtų linkę
tojai priešinsis kariuomenei, šono. Tačiau nėra jokių žen pasiduoti.
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NAUJAS NACIŲ BAUSMI- PREZIDENTUI SURENGNIS KODAS VOKIETIJAI TOS IŠKILMĖS WASHINGTONE
BERLYNAS, lapkr. 6. —

Teisingumo
ministeris Vv.
Guertner paskelbė nauja na
cių bausminį kodą Vokietijai.
Teisių specialistų komitetas
apie pustrečių metų rašė ir
i b a į reikalau tvarkė šį kodų. Pažymima,
a i kinti žydį kad naujas jausminis kodas
• '•i-«

m

MEN.ICO CITY, lapkr. 6.
— Kunigas Juan Cuevas Esqueda eilę merų klebonavo
Portuzuelo miestelyje, Jalisco valstybėje. 1935 metais
rugpiūčio mėnesį jis areštuo
tas liepiant federalinės ka
riuomenės 16-ojo batalijono
viršininkui. Šis
karininkas
kaltino įkunigą, kad būk jis
esąs sąryšyje
su individų!
grupe, turi kėlė maištus prieš
vyriausybę.
•Tam šiaip taip išsisukus iš
šio kaltinimo, Bažnyčios vy~
resnybe nukėlė kiton valstybėn klebonauti. Vvkstant skirton vieton ji kelionėje sulaikė
kariuomenės
majoras. K a i
kunigas išaiškino karininkui,
kad jis vyksta naujon parapijon užimti klebono vietą, jis
areštuotas ir pristatytas tei
singumo departamento ofisan.
Čia jam įsakyta, kad jis neri
botą laiką pasiliktų Mexico
City ir kas kiekvieną šešta
dienį įsiregistruotų šiam ofi
se. Nebuvo jis įkaitintas, nė
patrauktas teisman ir ilgiau
kaip dešimts mėnesiu kas šaj*
ir
tU rPjo eiti ofisan

AVASHIXGTON, lapkr. 6.
— Grįžusiam šiandien prezi
dentui Rooseveltui surengtos
didelės iškilmės.- Nepaprastai
iškilmingai įgraudentas pasi
tiktas ir nulydėtas į Baltuosiu> R(miu*.\yiism&***\*iftrti(m[ii
Tarnautojai pnsri ^ f ^ ^ ^ ^
vo paleisti iš darbo, kad da kad jis pasilieka mieste.
lyvavus prezidento pasitiki
Keletą kartų sulaikytas ku
me. Pusę dienos ir mokyklos
nigas teisingumo
departa
buvo uždarvtos.
mento
ofiso
valdininkams
KALĖJIMŲ KATALIKAI skundėsi, kad neturi priemo
KAPELIONAI SUDARĖ nių gyventi, kadangi nepri
klauso Mexico City vyskupi
SĄJUNGĄ
jai. Tas negelbėjo.
Ant galo su gerų žmonių
AVASHTNGTON, lapkr. 4.
pagelba kun. Esqueda kreipės
- Šalies kalėjimų katalikai *
šio distrikto federalinin teiskapelionai įvykusiam čia s,ui man ir gavo iš ten " a m p a r o ' '
sudarė s«
važiavime
sudarė
sąjungą, j ( m j u n e t j o r i pr į. e £ freneralinį
Sąjunga darbuosis, kad į ka- prokurorą). Teismas nusprenlėjimus įnešus daugiau religi-jdė, kad prokuratorija peržennės dvasios, kuri kaliniams fgia įstatymą, kai žmogų taip
būtinai reikalinga.
\il%ai P a v e < i a Policijos priežiū-

ir jus yra vokiškos dvasiom.
PAGERBTI DU ITALŲ Senasis bausminis kodas Vojkietijai buvo netinkamas, nes
KARVEDŽIAI
' buvo paremtas. Romos įstatyBOMĄ, lapkr. 5. — Su-j i m ? pagrindais. Dar ir dėl to,
rengtomis spęcialėmis iškil- M J * nehuvo naciškas. Kas
mėmis pagerbti du italų ka kita naujas kodas.
riuomenės ..vadai kariavusieji
Naujuoju kodu numatytos
Etiopijoje maršalai Emilio de aštrios bausmėj už šmeižimus
Bono i r ' P i e t r o Badoglio. Apirmoje vietoje tautos vado
biem pripažinta Romos pilieHitlerio, nacių partijos, jos
tvbė.
viršininkų, kariuomenės, darKAIP BALSAVO ILLINOIS bo tarnybos nacių organizaVALSTYBĖS PILIEČIAI cijų ir kariškių mirusiųjų, o
ypač mirusiųjų nacių didvy
Illinois valstybės piliečiai rių, podraug maršalo Hindenpereitą antradienį per rinki burgo ir kitų pasiaukojusių
mus 2,261,573 balsus padavė t a u t a i k a r ž y ^ h j .
už prez. Rooseveltą ir 1,542,Numatytos bausmės už ne
3 DARBININKAI ŽUVO
964 už gub. Landona.
priderančias viešąsias kalbas
FABRIKE
prieš
motinybę
ir
jungtuves.
Už gubernatorių Horneri
— 2,205,732 balsai, o už resp. taip pat ,už gimdymų kontro . P L A I N E S V J L L E , O., lap
kandidatą Brooks — 3,641,- lės propagandą ir drąsiu imu? kr. 6. — Didelis sprogimas
prie savažudysčių.
359.
įvyko Diamond A Įkali kom
Balsų skaičiai nėra pilni,
Fairporte,
Naujuoju kodu numatoma panijos fabrike,
kadangi iki šiandien iš dauge mirties bausmė už žmonių pa netoli nuo čia šiaurių link.
lio precinktų dar neturėta ži grobimus pasipelnymo sume3 darbininkai žuvo ir kiti 3
nių.
timais.
sužeista.
~*c
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rai,

neiškeldama jokio

įkalti-

nimo. Su " a m p a r o " kunigas
išlaisvintas. Nežinia, ką pra
dės prokuratorija. Vargiai j i
pasisakys padarius klaidą.
Toki įvykiai nėra reten3*be
ten, kur radikalai bedieviai
valdovauja.

UŽ AUKŲ DĖŽUČIŲ APKRAUSTYMĄ BAŽNY
ČIOSE

už
4 MILIJONAI DOL. BONU- Numatytos bausmės
streikus ir lokautus, taip pat PLIENO PRAMONĖS DAR
J. Barnes, 28 m. amž., 726
SŲ DARBININKAMS
prieš darbdavius, kurie ne BININKAMS DIDINAMAS W. Monroe gat., teismo nu
ATLYGINIMAS
tvarkingai veda dirbtuvės ir
baustas vienerius metus kalė
DETROIT, Micb., lapkr. 6.

nuo to nukenčia darbininkai,
— Chrysler korporacijos pre
netekdami darbo, arba kaip
zidentas Keller paskelbė, kad
kitaip.
ši korporacija 67,000 darbi
Dvikova
nepripažįstama
ninkų išmokės 4 milijonus do
kriminališku nusikaltimu.
lerių bonusais.
Baudos skiriamos proporciAREŠTUOJAMI AUTOMO jonaliai atsižvelgus nusikal
tusio j o turtingumo.
BILININKAI

Praneša, kad plieno pramo
nės viršininkai pagaliau suta
rė padidinti atlyginimą iki 10
nuošimčių apie 450,000 darbi
ninku.

TOKIJO, lapkr. 6. —
nai iškilmingai atidarė
Cooko apskrities boardas į- jus parlamento rūmus,
Cliicagos policiją ėmėsi areštuoti automobilininkus, ku spejamas mažinti išlaidas. Ki pastatymas kainavo 10
rių automobiliai neturi patik taip gi numatomas didelis de jonų dolerių. Iškilmėse
ficitais.
rinimo ženklelių.
vavo ir imperatorius.

ti. Sugautas vienoj katalikų
bažnyčioj atplėšiant vargšų
aukų dėžutes. Išpažino, kad ir
kitoj bažnyčioj jis atlikęs to
kią pat vagystę. 1932 m. jis
keturis mėnesius kalėjo už tos
rūšies vagystę.

Japo
nau
kurių
CHICAGO
SRITIS.
mili
daly Šiandien debesuota; nepasto
vus oras; šalčiau.

ORAS

'
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DIENOS KLAUSIMAI
LABDARIŲ SEIMAS
Rytoj, sekmadienį, lapkričio 8 d., Ckicagoj, viešingoj gerb. klebono kun. Ignaco
Albavičiaus veoamoje Dievo Apvaizdos pa
rapijoj įvyks 17-tas A. L. R. K. Labdarin
gosios Sąjungos seimas.
Į šių metų Labdarybės seimą rinksimės
pakilusiu ūpu. Seftno nuotaika bus maloni.
Taip bus dėlto, kad šis seimas minės antrojo
didžio darbo užbaigimų. Pirmasis L a b d a r y 
bės didingas darbas buvo tai įsteigti ligo
ninę. Tas atlikta jau keletas metų tam at
gal. Jos sėkmingas gyvavimas buvo užtik
rintas iš pat pradžios. J i šauniai kyla, bu
joja, plečiasi. J i pasirodė permaža ir šie
met ant jos šiaurinio sparno išvestas nau
jas aukštas.
Antras Labdarybės darbas buvo įgyti
ūkį, kur būtų įsteigta seneliams ir našlai
čiams prieglauda. Ūkis buvo užpirktas; dar
tada, k a d a , įp0įįįįk,
fie&n^o,? m ūsų ^ži^ofrių
suvarginusi. Bet labdariai nenuleido rankų
ir depresijos metu. J ų darbuotės vaisiais
visi džiaugiamės, nes Labdarybės ūkis jau
be skolų. Po ligoninės įsteigimo ūkio nupir
kimas ir skolų išmokėjimas buvo antras di
dysis labdarių užbaigimas.
Rytoj susirinkę seiman ir pasidžiaugę
minėtais darbais, tiesime gaires tolimesnei
darbuotei. Atliktieji darbai mus drąsins ir
akstins eiti prie užsibriežto tikslo. Kaip
visi žinome sekantis mūsų žingsnis bus įku
rti senelių prieglaudą. Ūkį turime be skolų,
tai prieglaudos steigimas nėra jau tokis di
delis užsimojimas. Susirinkę seime, apsvar
stę dalykus, nustatysime gaires naujam dar
bui.
Tikimės skaitlingo entuziastingo seimo,
tikimės atstovų iš visų Chicagos ir apylin
kių kolonijų, tikiknės ten matyti dvasiškių,
profesijonalų, biznierių, darbininkų, vyrų ir
moterų.
SPAUDOS GALYBĖ
Esame daug girdėję įrodinėjimų
apie
tai, kad spauda, o ypač laikraščiai turi di
delę galybę. Išrodo, kad prieš tą gaiybę
eiti yra lygu prieš vėją pūsti. Dabar jau
žinome, kad ir spaudos galybė yra apri
bota. Tą matome iš praėjusių rinkimų. Jei
palyginsime spaudą rėmusią prez. Rooseveltą su spauda jį atakavusia, tai pamaty
sime didelę nelygybę. Jei piliečiai būtų ra
sime didelę nelygybę. J e i piliečiai bū
tų vadovavęsi tuo, kaip laikraščiai ra- f
šė, tai gub. Landonas būtų laimėjęs tokia
balsų didžiuma, kaip kad laimėjo prez. Roo
seveltas.
Pasirodo, kad žmonės mokėjo atskirti
pelus nuo grūdų. Respublikonų partija, ka
pitalistai ir jų laikraščiai nematė a r neno
rėjo matyti, kad jau mainos rūbas margo
svieto, kad tvirtas jau griūva, silpnas ke
lias ir kad nebeužtvenksi upes bėgimo.
. Visa šalis nuo krašto iki krašto paro
dė, kad stovi už pagrindines reformas, kad
nenori Hooverinės "do-nothing , , politikos.
Žmonės matė, kad Hooverinė vyriausy
be įtraukė kraštą' į depresiją, kainavusią
žmonėms 108 bilijonus dolerių, o Rooseveltine vyriausybė kraštą ištraukė iš tos de
presijos su 8 bilijonais dolerių. Kada res
publikonai šaukė, kad prez. Rooseveltas už
traukė 8 bilijonus dolerių skolos, tai jiems
parodyta, kad per jų viešpatavimą žmonės
neteko 108 bilijonų dolerių ir nieko gero, o
prez. Rooseveltas su 8 bilijonų dolerių pa
skola grąžino kraštui gerovę. Tokiame at
sitikime juo daugiau kapitalistų laikraščiai
muzikavo, tuo labiau žmončs užsikimSo au-

sis*H

Kaip žmonės netiki Amerikos kapitali
stų laikraščiams, taip Vokietijoj netiki na
cių laikraščiams, o Rusijoj netiki komunis
tų laikraščiams.

Kaip Žemaičiai Sava Tikėjimą Gynė

Jau daugelis girdėjote, ką tavo to jus (rinkėjus) į kaimus
iškentėjo kražiečiai dėl savo'' siuntinėti ir apieras (aukas)
ŠIŲ LAIKŲ PRANAŠYSTĖS
švento tikėjimo, kaip jie gynė rinkti. Nustoję to viso, jie IiJei įdomaujate žinoti apie tai, kas ir [ į * * bažnyčią. Bet daugelis j gorius priimti nebegalėjo ir
ką pranašavo prieš rinkimus, tai skaitykite ; negirdėjo, kad tas pats buvo | minėtas ligonbutis paliko vie£įa#
\ir KENSTALČIUOSE
(Alse-' natinė vieta visoje Žemaičių
Respublikonų vadas Hamilton: Gub. La- džių parapijoje).
Kensta c u Vyskupijoje dėl užlaikymo
ndon prasilauz ir į neperlaužiamus pietus i įvykiai yra gal nemažiau įdo- sergančių kunigų. Žmonės se- PO SVIETĄ PASIDAIRIUS
"Sziadienine politika Su— gali įvykti, kad jis laimės visas 48 val mūs ir svarbūs, kaip ir K ra- nu papročiu neperstodavo \
i vienytose Valstijose taip sustybes.
zių, nes jie įvyko ankščiau ir, Kenstaičius avinus, jaučius h
Vakar, tavorščiai, šneką a-j erzino žmonis kad nežino ant
Kun. Coughlin: National Sočiai Union Į ^ ^ Uudija'n&nažesnj zmo visokim kitus daiktusHat a- pie lėkšinus baigiau ant blu-įkokio pamato stovi.
Tėvai
gali laimėti Lemkei mažiausia 10 milijonų , ^ pHsirišimą
prie savo baž- pieros duoti (aukoti), o ant
sų, kurios buvo visiems ap-1 priesz vaikus, moteres ir vybalsų... Aš nutrauksiu broadkestimmą, jei ,
^ M f t j įr norėdami
' š v > R ( y k o a t l a i d ų ž m o n e S V anega.
mirusios, kai iššokusį oželį iš rai priesz vienas kita, brolis
nelaimėsiu Lemkei 9 milijonus balsų. (Lem-, ^ ^
^ ^
^
.. y.^
y .^ ^
kampŲ
Kansas saulėžolių darželio j priesz broli, — visi turi szioke gavo 601,000 balsų).
įvykius, kaip į Kenstaičius bruzdėdavo i kapitalo jenerolai norėjo pa kia tokia neapykanta priesz
Wm. R. Hearst: Lenktynės nebus ly ti Kenstaičių
gios. Landonas laimės didele balsų didžiu tas, kurs gyveno tuo laiku,! dant Dievui gaibę atiduotų L' daryti mūsų karalium ir už vieni kitus.
Isz tos priežasties kilo du
ma. Aš tame rizikuoju savo pranašiška re kai šie įvykiai dėjos, kurs vi per šv. Roko užtarymą sau vedė vainą. •
sa tai jauste jautė ir pergy reikalingas malones iš Dievo
putacija.
Vaina buvo užvesta moder-!! sztamai žmonių kurie jau neišprašytų. Ant galo apie ligo niška. Ant visos kontrės ka- .gali gyventi sutikime. ,,
Herbert Hoover: Respublikonų partija veno.
Tas žmogus tai yra kun. A- nių stebuklingus gydymus pra ralysčių paleista visokio ge- Į
progresuoja visoje šalyje nuo krašto iki
T a i p į^lumočijo Saulės gakrašto. (Laimėjo tik dvi 'mažas valstybėles domas Žeimys-Žeimevičius.
Į dėjo kalbėti ir apie šv. Roko so> kad juo užpoizinus žmo-1 y į e t a « t o R a j i m a daiTti
,
. .
.
i
~ i . w * » . J.O \,\J g a i l i n a KliXl Jf IL
TOTai bent progresas!).
j Jis šiuos įvykius aprašė lietu- didžiajame altoriuje esančio n ių razumus. Smarkiausias iš fry^ \^RĄ j , a u piirlc>si karaLiterary Digest (šiaudinis balsavimas) '\ viskame aikrašty M Apžvalgo- paveikslo visokius apžadus visų buvo bakšavikiškas gesas. !
l i e n ė s Mk-haldos praractvos.
Landonas turės 370 elektorinius balsus, o į j \ praėyus nuo tų kruvinų daryti, idant per to didžiojo
Ant galo atėjo persitikriniRooseveltas — 161. (Ištikrųjų Rooseveltas
įvykių tik 4 metams. Po tuo šventojo užtarymą, Dievas jų.'mo diena. Ir buvo taip, kaip
Ona Tauškienė^ žinoma vi
gavo 523, o Landon — 3).
1
straipsniu jis pasirašė A. Ja\ maldas teiktųsi išklausyti.
anuo čėsu prie Vaterlo ar soj kolonijoj kūmutė, nuėjo
James Farley, demokratų vadas: Tik '£uįįs ^ Daubų ir sup.antamn
Getysburgo.
Žmonės griebė
Maskolių vyriausybės
pas daktarąm sveikatos patikm
dviejose-valstybėse respublikonai gali t i k ė - ^ ^ ms neg- gauma
\)UVo
j^y^j^^^
. baliotus ir puolė vedinti kon-, r i n t i A p ž i f ] r ė j v s d a k t a r a s s a tis laimėti — Maine ir Vermont. (Tose vai-'j tais laikais šitokių dalykų ra
Vyriausybė, kas žino ką p a - l 1 ^ r l U 0 S e s u - V ' 9 d i n ( ) i r v a r § , k o :
stybėse ir telaimėjo).
šinėti, ypač lietuviškoje spau
| tuos gesus atgal iš kur buvo
— Tamstai nieko rimto nė
doje, kuri vogčiomis buvo ga mislijusi, užsigeidė, kad vys- j paleisti. Ir išvėdino. Tik dvi
DARBŲ PAGERĖJIMAS
ra, reikia tik pasilsėti.
benama iš prūsų.
kupas kuo greičiausiai K e n - j i n a Ž 0 s karalystės liko neišve— Bet daktare, nežiūrėjai
staičių
kunigą
užveizdėtoją
jĄįj^m,
o
suvarytuose
atgal
Jungtinių Valstybių Cbamber of (Jom-! Taigi malonėkite,
Gerbiadar mano liežuvio, — sako
iškeltų,
o
sergančius
kunigus
a
s
u
o
s
e
užtroško
visi
kapitalo
merce savo r a p o r t e ' už spalio mėnesį skel- j mieji Skaitytojai, čia drėuge
Tauškienė.
f
kitur
išvežtų.
Kol
vyskupas
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ožefe
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į ^
Rooseveltb viešpatavimo laiku į darbus s*-\ dar kartą pergyventi Ho$ mi- tą padaryti'' nelfebai • tėbižku- j r pasilmig^ vm# rokimdo^. ^ ŲĘįįJ^
a t ^
bin6, tad viršininkai suvarė
iinta septym milijonai bedarbiavusių* vyrų Į j £ £ ivykim:
Jo
kaibos
mes
1 "
ras.
ir moterų. ^ia omenyje turima privatines _
., netaisome- dedame a v- iš apylinkės bažnyčios pur- j PHklodas sako; nekask kimankas (vežimus) ir visus t a m duobės, ba pats jon įpramones ir biznio įstaigas, kurios minėtą I „
, 7. . ,
•• ,
'Valgant
man
vakarienę
bedarbių skaičių suėmė į darbus. Čia ne j rašymą
8
k I ! f U S h <la1 d U
tokį, 1890
koks m.
jis Nr.buco
i i ipivalgos"
I . ! " * * " " '" "
' . krisi.
Košlienų restorane, atėjo ir
įskaitoma bedarbiai paimtieji į viešus dar
rjokitu susodino į ratus ir
Dženvario
11
d.,
šių
metų,
2, 3, 4, 6. Rašysena
imsime
Džimis Besotis, kuris prieš
bus, prie WPA projektų.
nuvežė
į
Kretingos
kliošto
Chicago
Tribūne
buvo
įdėjęs
jau šių dienų. Šonuose skyre
savaitę palaidojo savo bran
Tas aiškiai rodo, kaip krašto stovis lių turinį mes patys redaguo rių, o už sugaištį važnyčioms Į t(j|k . pįkčerį. Ant kranto pa
gią žmonelę. Atsisėdęs šalę
pagerėjo.
vežimams)
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Redakcija.
manęs užsisakė dobei steiką.
Kenstačių kunigui užveizde- j ] a s b a i ^ M prapultim . T a lenPRIEŠ LOŠIMUS KORTOMIS LIETUVOJ ROKITŲ BAŽNYČIA ŽE- tojui Juknevičiui.
— Džimi? — sakau jam, —
j t a e i n a u o degą nuleidęs ir į
MAI6IUO.SE
Vyskupas
gubernatoriaus , kuprą susimetęs asilas. Gilu- j žmonai mirus sakei, kad tau
Kauno Apygardos teisme buvo sprenK ęstai*ių pradžia
spiriamas bažnyčią ištuštinti, moj tarp išalkusių varnų kor- širdis plyšo, o kaip matau vai
dziama keletas jaunų vagilių bylų. Vagiliai
kun. Juknevičių iškėlė į Ber tą su parašu: " E n d of De-j&ai už du.
pasisakė, kad jie vogdavę įvairius daiktus
Telšių apskrity, Alsėdžių
— Taip, — atsakė jis,
žorą, o kad šventi bažnyčios mocralic party.
ir juos pardavę, su gautais pinigais eidavę parapijoje 1783 metuose, poKaip matote, į tą prapultį širdis buvo plyšusi, bet pildaiktai nebūtų kartais panie
į klubus kortų lošti. Kad tokiam piktui ke- n a s Rimgaila, iš daleidimo
kinti ir rankomis
bedieviu įkrito ne asilas, ale siuonis.! nas liko sveikas.
lią pastojus, reikalaujama tvarkyti kortų 'žemaičių Vyskupo Stepono
subiauroti, vyskupas
liepė
klubus. Del panašių priežasčių buvo uždą- j G i e d r a i e l o į t e i g ė bažnvčią su
džekonui, kad jis arba pats Į sai užganą darydamas prisa- į Pirma valgymus taisė kliošrytas " l o t o " klubas.
Ir
, v- .
v _ 1Q
,
v
artinosi toriaus virtuvėje, o kada per
• hgonbuciu ir uzrase lo vala- arba parakvijos klebonas į kymui vyresnybės,
, .
, ,
.."_"]
__ '
) kų žemės su 38 žmonėmis. Pa- Kenstaičius pasiųstas, šven prie didžiojo altoriaus, idant dienas ir naktis kuknei de
Lietuvos skulptoriai Grybas, Mencins-į , . , . , .
.
i tus daiktus iš tenai atimtų. Švenčiausį Sakramentą atim gant, kuknė per daug įkaito,
i
-Aii
i - v
v ,
skui dievobaimingi vyrai sek- Žmonės išvydę, kas dėjos su ti, bet moteriškės jį apstoju tad vyresnybė prispyrė, kad
neniaž gero ligonbučiui pada kunigais ir dasižinoję, kad sios prašė, kad Švenčiausio virėjai ugnį užgesintų, ką re
kas ir Aleksandravičius
užsaky-l
Lietuvos
bažnyčioms. I r yra
kiti gavę
Lietuvos
me d a m l. R- l m a i .,1
mq padaryti šventųjų figūras kai kurioms l rė. Tarp tokių
S
^ geradarytojų
pavyalau,
klioštoriaus žemė, kurios tik neatimtų. O kad klebonas dar gėdami jie išsikėlė iš kuknininkai dabar samdomi puošti ir gražinti
paskaityti reikia ir Motiejų 30 dešimtinių bebuvo, masko kelis žingsnius altoriaus link nės į pamiškį, kame paskiau
bažnyčias.
.
.» ^
*\u>#
#
Virkuckį, kurs ant ligonbučio liai Skuodo popui atidavė, žengė, tad 'moteriškės apkibo iki bažnyčiai sudraskant, vi
Respublikonai šių metų rinkimuose pra- j aukojo 900 sidabrinių rublių, suprato kas per padėtis j r kleboną ir rankas bučiuoda ralus ir visokius valgius tai
launėjo, bet visgi gali susiraminti tuo, kad Martyną Gaurilavičių, kurs didei pasistebėtinas daiktas, mos prašė, kad jis nesiartin- sė, taip, jog tenai per diena.*,
šiemet Landonas gavo daugiau balsų, negu išdirbo ypatingą trobesį dėl kaip jie nusakei ir protingai tų prie altoriaus ir Švenčiau ir naktis ugnis degė ir stalai
Hooveris 1932 metais. Šiemet Landonas ga kunigo užveizdėtojo ir ant jo pradėjo darbuotis, idant at sio neimtų. Tai matydama!visokiais valgiais buvo ap
vo veik vieną milijoną balsų daugiau, negu užlaikymo dovanojo 1850 ru
verstų nelaimę nuo savo pu klebonas iškiūtino lauk ir na- krauti, idant ateiviai veltui
Hooveris keturi metai tam atgal.
blių ir t. t. Ligonbutyje arba • sės: pradėjo jie būriais rink- mo parvažiavo. Žmonių skai- be jokio užmokesčio galėtų
•
•
•
klioštoriuje buvo patalpinti tis į bažnyčią, o kad jiems čius kasdieną didinosi taip, į pasistiprinti. Per tą laiką viWisconsino valstybėj pradėjo veikti ne
darbo apdraudos įstatymas. Pirmas darbi jneviso proto ligony^ kurie [ j g ^ ^ į i i ^ , maskolių vyresny- jog kelių nedėlių bėgyje žino rėjai išpiovė avinų daugiau
ninkas, gavęs nedarbo apdraudą, buvo Neills ' buvo paduoti užveizėtojui iš b 6 D a ž n y £ i o s neužrakintų, p e r ' nės ne tik bažnyčioje, bet negu 400, kuriuos žfmonės su
B. Rund. Jam įteiktas čekis, sumoje $15, Varnių, patrauktų Sv. Roko ^įenag į r naktis pasikeisda-1 ir šventoriuje negalėjo sutil- vežė, o kiek ten perleido šiaip
dalyvaujant atstovams valdžios, kompanijos zokauninkų (vienuolių).
m į bažnyčioje stovėjo giedo- pti? Vieni tenai visiškai pa- atvežtos mėsos ir kitokių va
ir unijos.
!
dami šventas giesmes. Atėjus j silikdavo, kiti valgius staty- lgomų daiktų, nieks negali
|A
Kęstaičių vardas ir
•
•
»
Ą*j
laikui, sprauninkas su kitais j davo ,o dar kiti aplankę šve surokuoti.
Rokitai
Pagal seną tvarką prezidento inaugu
(Dar ne galas)
policijantais, pasiėmęs Alsė ntą vietą ir karštai pasimel
racija ir pirma metų kongreso sesija pra
Ta bažnyčia vienu kartu džių kleboną,, atvažiavo į Ke de, namon grįždavo.
sidėdavo kovo 4 d. Dabar pagal naują tvar su klioštoriumi, įgijo vardą nstaičius idant, klebonui pa
KAIP KALAMI LIETUVIŠKI
2-jų
mėnesių
sargyba
ką prezidento inauguracija įvyks sausio 20 "Kęstaičių", nuo žodžio 'ken
PINIGAI
ėmus Švenčiausį Sakramentą
Toksai svieto sujudimas,
d., o kongresas savo darbą pradės sausio tėti' dėl to, kad ten buvo su
ir šventųjų relikvijas, galėtą
Po kelių šimtmečių pertrau
kurs be mažko per du mene
5 d.
daryti
bepročiai,
tai
yra
žmo
bažnyčią
užrakinti.
•
•
•
siu tęsėsi, yra vertas didžiau kos, šiemet birželio mėn. Lietu
nės, didžiausią nelaimę ken
sio pasistebėjimo, nes žmonės voje vėl pradėti kalti lietuviš
Notre Dame universitetas yra katalikiš
Moterų narsumas
čia.
'
kas, bet studentų jame yra visokių tikybų.
Vienok sprauninko visokie iš visų pusių į Kenstaičius ki pinigai. Kalimo darbą f inan
Apskaičiuota, kad tos mokslo įstaigos stu
Švento Roko zokauninkai prikalbinejjimai paliko
per kaip vanduo plūdo. Ir iš tie sų ministerija pavedė " Spin
dentai atstovauja 22 tikybas. Bet daugiau, [ dėvėjo ilgas baltpilkes jupas, nieką, nes moteriškės bažny sų, žemaičiai čionai padare dulio' '
bendrovei.
Pinigų
kaip 98 nuoš. yra katalikai.
su juodomis, plačiomis pale- čios duris iškėlė ir paslėpė, geriausį paveikslą dėl visų kalimas Lietuvoje yra didelės
•
•
•
rinomis^ ant krūtinės turėjo dar pagaliau minėtam perdė- tikrosios bažnyčios sūnų, nes reikšmės įvykis ir pirmas toks
Amerikos politikos reikaluose būdavo
išsiūtą žmogaus kaukolę. Po tiniui pradėjo
akmenaičiais aplinkinėse parakvijose nė"- įvykis nepriklausomosios Lie
sakoma: a s Maine goes, so goes tne nation.
sumišimo metų, užėjus didelei svaidyti. Taip jog spraunin ra žmogaus, kuris nebūtų te tuvos gyvenime. Ligšiol lietu
Dabar tas posakis neteko savo reikšmės.
permainai Žemaičiuose, roki kas tenkinosi sveiką, nugarą nai buvęs. Nėra to ūkininko viški pinigai buvo kalami už
•
•
•
Pinigų
kalimui
Šių metų rinkimuose dalyvavo 45 mi tai nustojo turtų ir žemės ir išnešęs. Mažne taip pat įvy kurs nebūtų dėl susirinkusių sieniuose.
(vienkart valios (teisės) Mas- ko su minėtu klebonu, kur- jų užlaikymo ką nors daręs. u Spindulio*' bendrovė tinkalijonai, o 1932 m. — 39 milijonai.
v
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Lietuvos Kariuomenes Švente
Lietuvoje Pradėjo Veikti Nuo Nelaimmgyjy
Atsitikimu Draudimo Kasa

Lietuvos
laukia.

ir priemonės taip išsivystė,
kad būsimame kare turės uo
liai dalyvauti ne tik organi
zuota kariuomenė, bet i r vi
sa tauta. Dėl to dabar Lietu
voje einama prj^ to, kad ^isa
tauta pavojui ištikus, virstų
priešo nepalaužiama tvirtove.
Štai dėl k o Lietuvoje kas
kart vis labiau plečia'mas di
desnis kariškas auklėjimas..]^*
Čia kaip tik ir y r a graži pro
ga pačiai kariuomenei i r ka
riškoms organizacijoms gi
lesne vaga eiti į plačiąją vi
suomenę. O visuomenė turi
galimumo daugiau pažinti,
suprasti ir įvertinti kariuo
menės dedamas pastangas už
tikrinti visam kraštui gražią
ir ramią ateitį,
suburtomis
jėgomis įgyvendinti didžiuo
sius lietuvių tautos siekimus.

visuomenė

ir jos

a/

t-

•-
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IŠPARDAVIMAS
DRABUŽIŲ
PLOVYKLŲ
IR

KAURŲ
VALYTOJŲ

Naujos mados pilnai garan
tuotos Drabužių Plovykles,
reguliares vertes $49.50,
sumažinta kaina —

#29.75
1930 metų mados pagražin
tos ir pagerintos Maytag
plovvkles po

£69.50
Geros panaujintos Plovyk
les, pilnai garantuotos po

- #14.00

AČIŪ!

Tai Lengvas Užsirūkymas!

Lietuvos kariuomenės kūri
mosi pradžioie buvo nemažas
skaičius lietuviu, kurie l y g !
ir biioio stoti } savo kariuo- Į
mene. Šiandien t o j a u nebė
ra. Jaunimas veržiasi J ka
riuomenės eiles, nes supran
ta, k a d neišėjęs
didžiosios
tėvynės gynimo mokyklos, jis
dar negali eiti į gyvenimg,
nes nėra jam tinkamai pasi-1
ruošęs. J a m trūksta užsigrū- j
dinimo gyvenimo kovai, tin-1
karnai išugdyto sveiko savi
garbos jausmo ir taurios tė
vynės meilės. Tokio auklėji
mo, koks gaunamas kariuo
menėje, neduoda ne viena mo
kykla. Čia jaunimas, kuriam

1

DIDIS

LAIKYKIT MANE
ŠVARŲ IR
SANITARIŠKA

Lapkričio mėn. 23 d. Lietn-1 netenka eiti aukštesniu mokvos Viriuotnene švenčia pa- s^n» gauna didelį bendrą išpripranta
prie
vo jrw«vimo 18 metu ra]cj»k- silavinimą,
tuvos. Drauero šias snkaMn- j tikslingumo, geros tvarkos,
ves sn ypatingo džiaugs/no drausmingumo i r punktualunuotaika wfc* ir visa L i o n - mo, užgrūdina savo fizines i r
va. Visas k r a t a s pager "f, dvasines jėgas, žodžiu, išmo
savo laisvės -V prarbes sarg~^. ksta viso to, k a s v r a labai
Toji visnomcf? pajrarba M reikšminga kasdieniniame gy
vo kariams T ra n e a t s i t i k 4 ! ^ venime. Į namus jis grįžta su
ir nedirbt'r,&, bet plaukia "š* tam tikru pažymėjimu, kuris
lietuviu Šird^iU i r gilaus 1 1 - liudija, k a d šis žmogus y r a
tikinimo, taki kariuomene y- J a n paruoštas gy\Tenimo ka
rą tas didysis tautos pajčgu- rys i r savo krašto neapvils.
Ar kada pagalvojote, kad
mo Šaltinis, kuris tautai ge-- Žinoma, būtų labai idealu,
jūsų pienius yra svarbus
Jauni operos dainininkai.
Jauniausia Chieago Oitv
riausiai gali laiduoti nepri-' ^ad visas nustatyto amžiaus
Operos dainininke chieagiete Betty Jaynes, 15 m. amž.,
faktorius gelbstantis apsau
klausomyV, o drauge stipri- jaunimas galėtų išeiti Šią d»su savo partneriu dain. Joseph. Bentoneli,
Lietuvos visuomene jau
nti jos sauerumą i r visaonsi-1 džiąją. mokyklą. Tačiau da?goti jūsų vaikučių sveika
nai ir
dabar
pradėjo
ruoštis
tinka
ška klestėjimą.
J u k kario
M menku, trūkumų kiJ i s kasdien atneša
lęs sumanymas statyti galin tą.
Statys
Galingę
Kauno
mai
paminėti
šiųmetinę
ka
krūtine y r a tautos laisvas tiems netenka patekti į kagą Kauno radio stotį. Dabar jiems švarų ir sveikatai
skydas, kuriuo pridengiamos i riuomenės eiles, tenka atsi- riuomenės šventę. Lapkričio
Radijo
Stotj
šios stoties statymo' klausimas naudingą pieną. J i s pri
savo tewnė« s o d r i u s ir yhno-1 l i k t i mi° draugu ir būti mi 23 d. visoje Lietuvoje, šaulių
jau yra galutinai išspręstas.
nės nuo priešu puolimo, fctai j skriaustiems. Tačiau ir toks būriams vadovaujant bus pla
stato jį švariuose i r sani
čiai minimi Lietuvos kariuo
KAUNAS.
Dabartinė
Yra
nutarta
j
o
statybą
pra
s
dėl ko kariuomene yra Lie-1 Jaunimas neatsilieka. Nepatetariškuose buteliuose. Patnvos džiaugsmas i r pasidi- ; k ? s i kariuomenę, jis kariš- menės žygiai ir visuomenė Kauno radio stotis y r a gana dėti ateinančiais metais. Ma
džiavimas. J u o labiau, kad j k u s mokslus išeina tam tik- bus plačiai supažindinta su silpna i r net nevisose Lietu noma, kad ligi 3937 metų pa- deMte jam, išplaudami ir
Lietuvos kariuomenė, i š a u g u - ! r o s e organizacijose. Lietuvoje kariuomenės ffvvenimj"; Tsb. vos vietose yra gerai girdi- baigos galinga Kauno radio sugražindami mane jam ar
si i didele i r galinga orjrani- į 7 r a P la(>t, " ai į a u g u s i šaulių
ma. Tuo tarpu kaimininių vai- i stotis jau bus pastatyta ir 19 ba savo krautuvei.
k
Ledas
už
vandenį
lengves
zaeiia, stovi n<> tik valstvbės sąjunga, ™ > greta kariuostvbiu radio stotys v r a gana 38 metaisgalės pradėti veikti.
nepriklausomvbės sar^yboie, menės, taip p a t dirba krašto uis. J e i vanduo nesilaikvtu to
Galingesnės radio stoties at
bet dirba ir dideli tautos kul- j saugumo darbą. J u k pasta dėsnio, tai žiemą visas van- stiprios ir kauniškę nustelbia.
Dėl to jau anksčiau buvo ki- statymu gyvai domisi visa
tiiros i r drausmės
ugdymo ruoju metu kariavimo būdai duo virstų ledu.
darbą.
Visij tautu istorija lifufyja,
kad organizuota jėga
davė
dauor naudos pasaulio kultū
rai. Dausrelis pačiu gražiau
sių žmoni ios kultūros žiedu
galėio išsilaikvti ir atnešti
vaisiu tik dėl to, kad kariuo
menės išnn'dvta karžvsriškumo i r pasišventimo dvasia
priffyjo i r įsigalėjo plačiuo
i
siuose tautų sluoksniuose. Ka
riai, eidami savo krašto gin
ti, nežino, a r išliks sveiki i r
ar turės reerimosios naudos uz
savo pasišventimą. Kai šiaia
dvasia crvvena tauta, ii era Ii
Dėl Svarios Gerkles Po
nudirbti didelius darbas vi
V ė l y v o Pasilinksminimo
sose grvvmimo sritvse. To
Cigaretas, kuri9 pasilinksminimo naktyse palieka
dėl suprantama^ kodėl kiek
jūsų gerklę laisva ir neužkimusia, paliks ją laisva
vienai tautai reikia turėti M
ir švaria kiekvieną naktį. T a d neatsižvelgiant a r
vo ors^anizuota roierra. £tiotai j ū s būtumėte "dideliame išėjime," ar '"anksti j
ri krašto orsranizuota paiėga
lovą," apsaugokit jauslias jūsų gerkles plėves!
patikrina ramu darbą i r pa
Pasisiekit už lengvo užsirūkymo — už Lucky. J ū s
žanga. Tada ir mokslininkas
gausit j a m e puikiausią tabaką, kokį tik -/pinigai
gali pirkti — bet laisvą n u o tūlų erzinančių prie
gali be baimės dirbti savo
maišų, kurias gamta slepia net i r puikiausiame
darbą, gaminti didelius mok
neapdirbtame tabake. Atsiminkit, tų erzinančių
slo kūrinius, nes niekas jam
priemaišų NESIRANDA jūsų Lucky Strike. 'Toastnegresia. Gali ramiai kasdie
ing" j a s išima. Lengvas užsirūkymas duoda jūsų
ninį darbą dirbti i r žemės ar
skoniui malonumą . . . ir jūsų gerklei apsauga?
tojas, nes jis žino, kad jo sodvbos v r a apsaugotos ir sun
• * VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! * *
kiai isiervtasis turtas nebus
svetilmuiu išolėštas. J i s žino,
Memphis Laikraštininkas Spausdina Sa
c
kad jo £rimta i kraštą, sauarovaitinius "Sweepstakes" IšpranaSavimus
ja Jo paties išauermti sūnūs,
Harry Martin, gerai žinomas Mem
phis laikraštininkas dadėjo ypatingą
kuriems jis lygiai brangus i r j
•vavo kolnmnai skyrių.
Kiekvieną
kurio laisvė jų paeių kraujo
lavaitę jis numato Jūsų Lucky Strike
'Stveepstakes" laimėtojus ir iki šiol
kaina atpirkta.
jis atspėjo vieną iš trijų kartu.

!*

HOOVER
MĖEATS..

—HSmmtt m*

$35 kaip nauji
šlavikai po —

HOOVER

#16.95
$25 kaip nauji
šlavikai po

EURKKA

#10.95
Lengvus Išmokėjimai
Didele nuolaida už senas
plovyklos i r šlavikus. .
P I R K I T E CIA DABAR
TA T PYKITE PINIGUS

3222-26 S. Halsted St
TeL VICtory 4226

j

Vedėjas J. Kalėdinskas
ŠIUO LAIKU

Kaip JaučiateP
P a v a r g u s ? Bejėfi-is?
Žiū
r ė k i t e į s a v o laikrodi —
Jsitėmykite laika. T u o p a 
čiu laiku r y t o j p a l y d i n k i 
te k a i p j a u č i a t ė s !
Tuo
laikotarpiu, s u s t o k i t e s a v o
^ a I ^ . i n , t J ' J r ŠJ v a k a r ą i š d e r k i t e p u o d e l i
Oarfielrt Arbatos.
*
M V a k a r ą — " ! * ™ l y k i t Vidu i n s " — J a u s k i t e
Geriau
Rytoj!
M e s k i t e nuovaiKrj.
D u o k i t e Oarfieid A r 
batai i š v a l y t i n e s u m a l t u s likusius.
Veikia
Rreitai ir m a l o n i a i .
Gerkite k a i p p a p r a s 
tą arbatą.
]0r- — 2f.o.

Y^

" B ū t u g a l i m a m a n e p a s v e i k i n t i u ž tą
.333 atspėjimo tikrumą" sako p .

Martin — ir mes esame pasirengė tai
padaryti. Sveikiname, p . Martin. .

n.

Ar jūs j a u įstojot? Ar laimejot
savo skoningus Lucky Strikes? Ant
radio transliuojama muzika. Atsisuki!
radio ant "Your Hit Parade" - tre
čiadienio ir šeštadienio v a k a r a i s .
Klausykit, spręskit ir palyginkit melo
dijas—tuomet pabandvkit Jūsų Lucky
Strike "Sweepstakes."

MEN LOVE
PEPPY GIRLS

Ir jeigu dar nerūkote Luekies,
nusipirkit pakeli šiandiena ir paban
dykite juos. Gal b ū t t u o ką nors
netenkat.

lengvas užsirūkymas
IŠ TURTINGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO-"IT'S TOASTiD"
Owrt*hl 1M8. Th« Aaerltm To**ceo I
.1

••-
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G>~HILDTEACO.. < W E , MOOXLyN,N.y!

You can become peppy
this easy way
ff you are happy and peppy and full of fua;
men wlll take you piacea. If you are Ilvely.
they wlll invite you t o daacca and pailiaa
BUT, if you are croat and U re lesi and alwaja
tired o u t , m e n won't be intereated l n you.
Men don't likę "<juiet" giria. Men go t *
partlea t o enjoy tbemselve*. Tbay want girta
along wbx> are full of pep.
LYDI A B. PINKHAM'S VEGETABLE OOMPOUND belpa give you pep and energy. Po*
oter aixty yeara giria and women ha re beetl
taklng tbla famoua old medlclne t o pep tnena
up . . . t o belp glee tbena atrengtn. energy,
aparkle. Notlce t h e giria and women about
you who are full of pep. A»k t berawnat mafeaa
them peppy. If they are bonoat, raaay o f
thera vili gj?e the credit t o LYOIA K. PINK.
H A M ' S VEGETABLE C O M P O U N O . T o v
fhpuld gl*e LYOIA K. PINKHAM'S VEG
ETABLE COMPOUNO a try. Girta With w M
• • • i MKk. attractl«c t o m t o .
^

r
J

DRAtJGAS

Šeštadienis, lapkr. 7 d., 1936
3=

=r=

M e l f O S e P a r k Ž i n u t e s | k a r o s u P s t a t y m u " A l nu-miski žmones visur į p r a n t a ,
puriau*Y Veikale dalyvauja kad vienas didžiausių išeikvo
Šeštadienio vakare, spalių ! v i e t i n i a i artistai . mėgėjai: jimų yra nesugra..inimas pie
31 d., Community salėje, žy- P 1 § J - &*f»i*, P- Vaičiūnas, no butelių savininkui, pieniui.
ParcdyH šjt> dalyko svarbą,
mus Melrose Parko biznie- ! A - Schultz, P. Umbras ir J.
iš
šieciai parems Kaz. Stulgaitį
BAZAKAS
riai J . Schultaai surengė sau Misulūnas. Režisuoja D. Ri- čionai sel a keletas sodžių
v
40 Vai. Atlaidai
savo mylim* kleboną kun. S. | ^ ^ . ^ ^
™
^
^
Vakaras įvyksta šešta- Fortune magažii.o: *Heinunaujame biznyje.
Geriausio
ninkės, kurios perka pieną
Draugelį jo vardadienio pro
mttų
gidiei.;,
lapkr.
14
d.,
Blue
UooKENOSHA. — Šv. Petro jam pasisekimo.
sūnaus Adomo 21
delicatessen krautuvėse ir ne
ga.
Iš
anksto
tikktus
platiHe
l
d
i
t
r
r
i
e
Spalių
25,
26
ir
27
dd.
įvy*
parapijos bazaras
prasidėjo
Susirinkimai
mimo dienai paminėti. į mi*\ ° įM» P
^ į ^ ^ sugrąžina buteliu, arba jei
no;
O.
Brazauskienė,
Ant.
penktadienį, lapkričio 6 d.,
netą vakarėlį atsilankė skai galvių, 7:30 vai. vak. Parem sugražina juos. tai jie atsi
Šv. Vardo draugijos, lap ko čia 40 vai. atlaidai. Prat o vai. vak., parapijos silėje. kričio 8 d., po 8 vai. Mišių, sidejo 25 d. per sumą, išsta Normantienė, K. Lipskienė, tlingas būrys draugų. Daly kime savo jaunuolius skait duoda kerosinu arba kitokiu
EUsb
kvapu nežino, kad kiekvienas
- Simonavičienė, Mažo- vavo daug giminių, svečių iš lingu atsilankymu.
MŪSŲ nenuilstančios dovanų parapijos salėje, pusryčiai ir tant Šv. Sakramentą, Vakare
pieno b u t e l i s k a i n u o j a a]»ie
laikė n y t *» Kvansek.
rinkikės bei rinkikai daug ir I susirinkimas. 6v. Onos drau- iškilmingus mišparus
Čikagos, vietiniai
politikie
Gruodžio 27 d. Šv. Onos penkis e( ntus, ir kad galų ga
Atėjus laikui ir pasirodžius riai, biznieriai ir Adomo mo
gražiais daiktais pripildė su- gįj o g susirinkimas tuoj po pralotas M. Kruzas. Pamoks*
le pačio s šeimininkes užmoka
m.
ir
m.
dr-ja
rengiasi
mu.>
salej klebonui, lydimam sve kslo kolegos. Sudėta
statytas salėje būdas. Parve- sumos Bariaus ir Girėno ka- tą sake kun. Katauskas.
už t a i . "
daug
Antrą dieną mišparus lai čių, susirinkusieji aplodisme- nuoširdžių sveikinimų ir su- palinksminti gražiu vakaru
žta iš Milwaukee del bingo j mbaryje. Šv. Petro draugijos
AKIŲ GYDYTOJAI
paįvairinimui naudingų daly- j susirinkimas po sumos pala ke kun. Alba virius, pamoks ntais pasveikino ir nulydėjo j n e š t a d o v a n u > j u terpe b r a n . su perstatymu ir kitais pa?
marginimais. Statuma " K a
prie garbės stalo.
g u g deimajitinis žiedas ir pikų. Vinc. Karčauskas padir- j p į j o s s a lėje. Parap. komitetų lą sake kun. Martinkus,
Po vakarienės pirmiausia į n a į įrengtas setas golfui lo- riutės Gintarai". Rengim
bdino savotišką mašineriją,' susirinkimas trečiadienį, lapTrečią dieną mišparus lai*
kuri kontroliuoja penus. Šiaijkricio 11 d., 7:30 vai. v a k . J k g kun." Pa^kauska^ pamoks mokyklos vaikučiai, seserų i^- Sti. Graži salė, puikiai jren- komisija iš anksto kviečia vi
Tyla.
mokinti, pasveikino kleboną g t į stalai apkrauti įvairiais sus atsilankyti.
mašin, rijai medžiagą i.žpun- klebonijoje.
{lc s a k e kun. Valančius.
Nu-:' red. Prašome pasirin
tų
kunigu.
dijo gerų ir įvairios rūšies
valgiais
ir
gėrimais,
choris
a t | a i . ; - l a m H , gražia., d r i h a j s . o v . e
Gerai vyksta
Be minei
anglių pardavėjas Juoz. Steduose
dalyvavo dar: kun. V a i , n a m e r f a ' ^ > .pasakius tru- čių mergaičių mandagus prie kti kitą slapyvardę, nes vie
Lapkričio 1 d., po pietų
DR. VAITUSH, OPT.
ponka, Atlas Fuel and Sup-įvykęs politinio pobūdžio pa * ! * • , kun. Bičkauskas, kun. i ™ » k f t l b « ' ' t e l k * *«*»<* r o stalų patarnavimas ir drau nas mūs koresp. nuo seniai
7 J KTU VIS
O PTt) M B t i i i C.\ I. I. Y* AKU
pasirąžo
Ty
a.
ply Co., 6200 — 26th ave. rengimas parap. salėje gerai Gudžiūnas ir kun. Urbonavi- žių.
giškumas sudarė jaukų ūpą
SPECIALISTAS
Po to varg. E. Šlapelio ve svečių tarpe. Schultzai ir sū
Parapijos sekretorius Ant. pavyko. Publika buvo gausi, i ^ j u g
akių įtempimą, kur:::
PRANCŪZAI LEiS ĮVEŽTI esiPalengvins
i priežastimi gaivos skaud«į5mo,
damas
choras
padainavo
ke
Demenčius iš kažin k u r par- Programą; gerai vedė Kaz. J ž i
nus maloniai padėkojo vi
•ivaigimo, akių aptemimo, nervuotulankėsi
n o n ė s skaitlingai
ARKLIUS
mo, skaudamą akių kamtt, ati'.ai.-o
letą
dainelių.
Čia
pat
buvo
šiems už atsilankymą, linkę
trumparegystę ir toliregvstę. IM-U..T.gabeno savotiškų typų, kurie S t ulgaitis, J r . Pats vedėjas<, vtanMaM
i r na .udojosi Die~
RlnsBi aki!3i
ir
duetų,
solo
ir
sveikinime
K
A
I
N
A
S
.
Arklių
įvežimas
«sjimus ir gražias dovanas
lį
dalina nikelius. Didžiųjų s o - | g r a ž i a i a p įbudino parengimo I v o u m Į o n emi s %
m.m-*m.v-*~~m~. — | k i m u o s e egza min a vi m a.s daromas sr
(
f £•
' P r a m t f l t l i«i ' . n u l e i s t a s
H u n U l - ' •••**•«, r-arrdan^ia maAiousiar, klaldaliečių būda
y r a trilype: | t i k s ^ j r padarė įžanginę kal
Klebonas kun. S. Drauge
Adomąs Miultzas vra ta- 1 iamu/.ij4 „au įeistd.s. n u n s» j ftnokyk'os
cą
S p o c ivaikus.
a I . aty< ,Kreivos
a a t k r e i l )akys
i a i ; i J atip
švelnūs
gėrimėliai,
užkan bą. Programe dalyvavo demo
'
*
'
;
taisomos.
Valandos
nuo
10
iki
8
v.
lis širdingai dėkoja visiems
Vakarienės vedėjas, kun. Untingas jaunikaitis,
lanko žinti ir muitai: už Li«'i
100šiol
kuoiŠ NTed«*lioj nuo 1 o Iki 12 Daupely eidžiai ir čigonka, kuri visiems kratų, respublikonų ir prog kunigams, ypatingai pral. M. J . Sitavičius, prieš paskelb
i -iiikmiii akys atitaisomos 1H* akiniu.
Loyola universiteto medici svorio 80 frankų
puikiausiai laimę atspėja. Mo resyvių partijų atstovai, ku Krušui, kuris savo dalyvavi- siant kalbėtojų eilę, pats nuo
a r k l i ų K«*flo* n'Sl^u katp pinnian.
Lietuvos
j
Prancūzija,
nos mokykla. Taigi, sulauk
471? S O . ASHLAND AVE.
kyklos arba jaunųjų sodai ie rie parodė mūsų naujai orga imi teikė malonumo ir džiau- savęs turiningoje kalboje nusime pirmą všioj apylinkėj lie nebuvo galima išvežti.
Phone B^ulevard 7589
čių būdoje išaugo didelis ba nizacijai palankumą ir parei
švietė
kun.
S.
Draugelio
toje
tuvį
gyventoją.
Be
to,
gerai
gsmo visai parapijai.
iliais lapais kaspinuotas me škė nuoširdžius
linkėjimus.
parapijoje atliktus darbus, iš valdo kelis muzikos instru PIENO BUTELIŲ EKO
Vardirvfcs
NOMIJA
dis, iš kurio $100.00 parapi Organizacijos siekį puikiai iš
30 METŲ PRITYRIMAS
kėlė jo pasišventimą ir ener mentus. Šalę mokslo, suran
Akys egaaininunj''m',s — akiniai
jai išaugs. Šią būdą tvarko dėstė ir būdus nurodė bei ga- Tuojau po 40 vai. atlaidų, giją, perstatė susirinkusioms
pritaikomi
/
da dar laiko dalyvauti ir lie
Ekonomija, apie kurni tiek
ir jaunosioms sodalittėms
tuvių visuomeniniam darbe. daug šiimisr,dienomis- girdime,
dovauja Seselės' Pranciskiėtė
•linkėjo* ilgiausių metų, taip
yra ne vien politikos žodis,
Šv. Vardo draugija bingo
OPTOMETRfSTAS
pat darbuotis šioje parapijoje
Proviso Lietuvių
Atletų bet vi sam k ra,šte p ra K t i kuopo Mišių, sveikino kleboną iki gyvos galvos.
1801 S. Ashland Avenue
Inai kontroliuoja. Ėv. Onos k dcuii ir stiprinami,
klubas šiomis dienomis spar jama ir reikalinga.
Valandos: kasdien nuo i) iki 12;
draugija įvairenybes leis lai
,' seserys ir mokyklos vaiku
Mūsų publici os kampanija
nuo 1 :H0 iki 8 vai vak.
čiai
rengiasi
prie
šokių
va.Vakarienėje
dalyvavo
ir
mėjimams.
Kitos draugijos
čiai,
įteikdami
dovanų.
Kiek
Tel. CANal 0523
prieš eikvojančia praktika nu
MOKYKLA
svečiai
iš
Chicagos
pp.
Sabotaip pat rengiasi padaryti ką
vėliau pradėjo rinktis ir apy
metimo ar . sudaužymo pieno
nas
dėkojo
visiems
dalyvia
tokio pelningo bazaro metu
LIETUVIAI DAKTARAI
Mūsų naujoji 'mokykla taip linkės bei Chicagos kunigai, įJaL Vedėjo pakviestas K. ms už jojo vardadienio at butelių taipgi eina visam
krašte. Išmintingi l: ekonu
parapijai.
greit auga, kad net pats kon- beveik visi tie patys, kurie Sabonis, pasveikinęs kun. S. minimų.
Sekmadienį, lapkričio 8 d., traktorius A. Gumauskas ste per tas tris dienas buvojo at Draugelį, akompanuojant pi
Ros.:
Kun. J . Sitavičius prane Tol. Oiino:
anu
Sabonienei,
padainavo
2455 W. 69 Gt
LAFayette 4017
bazaras prasidės po 3 vai. bisi. Dar tik keli mėnesiai, laiduose.
DANTISTAS
šė,
kad
šio
vakaro
rengėjai
Tel. namų:
pamaldų. Visus prašome atei- ; k a i p g r i a v § s e n ą fcažnyeia,
latikrųjų, tai buvo vėl ne- dvi dainas. (Jarie&ai dainavi
HEMlock 6286
nupirko klebonui dovaną ra1446 So. 49th Ct, Cicero, III.
ti minėtu laiku salėn, pasi- k a d jos vietoje naują moky- j paprasta iškilmė. Pylėsi svei- mu buvo sužavėti ir norėjo
i:tain., Kctv. ii Pčto. 10—• vai. v.
dio, apie $800.00 vertės.
žiūrėti ir laimėti, a r bent iš- j k i a pastačius, o dabar jau ! kinimai ir linkėjimai. Solem- klausytis ir klausytis jo dai
3147 So. Hahted S t , Cbicago
nų
Deja,
reikėjo
tęsti
progj
Visi,
linkėdanr
klebanti
il.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
I'ane<l., SCIC<1. ir Suliat. nuo 2—9 v.
bandyti savo liuke. Taipgi dedama stogas ir, sakoma, nizantas labai maloniai priė
4142
Archer
Avenue
bazaras bus ateinantį penk- p r i e 5 Kalėdas bus ji gatava męs svečius, pavaišino ska ramą. toliau. Paskui kalbėjo į giausių metų, gražioje nuoDfiso valandos
Tel. Caluuiet 5
Ofiso vai.: 2-4 ir 6-8 P M.
9
ryt** iki 8 vakaro
tadieni, kurs prasidės 5 vai. s u v į s a į s įrengimais. Naujo- niais pietumis ir vakariene. adv. J . Kelly, kuriam buvo J taikoje, linksmais veidais ski
lies. ofiso vai.: 10-12 A. M.
išskiriant sek
&
8-9
P.
lt.
madienius
ir
pavestas
tolimesnis
vakaro
j
tėsi
į
namus.
rs
vak.
je mokyklos salėje ketinama Parapijonų Puota klebonui
trečiadienius.
Ti-oČiaoMoniflis ir Sekmadieniai"
vadovavimas.
Po
jo,
kalbėjo
J.
B.
Tututis
nnenl nutarti
Bučerne ir Grosernė
per Naujus Metus turėti piŠv. Kazimiero parapijonai p. Baron, adv\ Valasinas, E i
Kaz. Stulgaitis atidarė bu- į muitinį balių ir šokius. " P r o
čtrnę ir grosernę, 5536 — 341j vidence J o u r n a l ' ' pavadino s p a l i ų 2 4 d. b u v o s u r e n g ę s a u nikis, Lipskienė.
DANTŲ GYDYTOJAS
nų
balių
tikslu
pasveikinti
Baigiant
vakarienę,
kleboave., Kenosha, AVis. Kaz. Stu 'mūsų parapiją "skurdžių li3259 So. Halsted Street
Res. and Office Tel. CANal 0257
Office Phone
CH1CAGO, ILL.
Igaitis yra Kenošos g y t * f t H * d i i " . Nes kitos didesnės ir
Res. PROspect 6659
2359 S. Leavitt St.
PROspect 1028
jas ir svetur kerai žinomas senesnės parapijos neturi dar
CANal 0706
R e \ 6924 So Talman Ave.
NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS
kaipo idealingų, aukštųjų į- s a v o mokyklos,
Res. Tel. GROvehiU 0617
Office
Tel. HEMlock 4848
staigų palaikytojas ir uolus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
rėmėjas bei pavyzdingas lie-! Parapijos bazaras prasidės
(KOWARSKAS)
Rezidencija: 6600 So. Artcsian Ave.
tuvis patrijotas. Jis, taip pat, , antrą šeštadienį lapkričio mė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VALANDOS: 11 ryto iki 2 popiet
GYDYTOJAS IR ^CHIRURGAS
daug aukavęs ir pasidarbavęs nesio. Visi, kurie dar negavo
2403
W
,
63rd
S
t
,
Chlcago6 iki 8 vai. vakaro
P a A SYK SAMPELIO DYKAI
f
Rekomenduojamas
2423 W . Marqtąette Road
Trin«f*t Ritfpr Winc Cr*.
£ v . P e t r o l i e t u v i ų p a r a p i j a i , knygutės, prašome pasisku
Office Hours
5 4 4 8 . Mt4H S t . . ( h i r a t o , 111.
Kaipo
Vai. 2—4 ir 7-\9 vak.
Prisiiik mtn Bampelį dykai
Tel. BOUlevard 7042
2 to 4 and 7 to I P. M.
Kenosha, \Vis. J i s yra tai binti, nes mažai jų liko, o
Ketv. ir Nedaliomis susitarus
VardM
Skilvio
Suuday by Appointment
kus, kilnios dvasios vyras. laimėjimo dovanos dideles.
Visose
Vaistas
Vaistinėse
AdreMS
Be abejo, kad lietuviai keno- Velvkas.
Vsb.
DANTISTAS
TeL CANal 2345

Žinios B Gary, Indiana
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DR. P-, ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. P.JTULGA

•

DR. J. J. K0WAR

TRINER'S ELIXIR
OF BITTER WINE

DR. STRIKOL'IS
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PHYSICIAN and SURGEON

EMIL DENEMARK, Inc.

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedeliomis pagal sutarti
Ofiso Telef. BUOlevard 7820
Namų Telef. PROspact 1930

LA SALLE
i

-

Tel. CANal 6122

SPECIALIS

IŠPARDAVIMAS
BUICK KARŲ

VARTOTŲ

Čionai rasite puikiausia ir pilniausią staką GARAN
TUOTA, P E R T A I S Y T Ų VARTOTŲ BUICK KA
RŲ, kokį galima bile kur rasti. KIEK4VIF/NA8 YRA
TOBULAM stovy ir gražiai išrodo. Užmokedarm
maža skirtumą galite išmainyti savo seną Buick'ą ir
parvažiuoti namon nauju modeliu.
50 kitą visų. iždirbysčią ir modelią.
UERAS VARTOTAS B U I C K ' A S YRA GERIAU
S I A S VARTOTAS K A R A S !

3860 Ogden Ave,

1936, 81 Club Sedan, Radio,
1935, 61 Club Seniau,
1936, 41 Club Sedan, Radio,
1936, 41 Club Sedan.
1936, 61 Club Sedan,
1936, 41 Club Sedan,
1935, 67 5 Sedan,
1935, 91 Club Sedan,
1934, 67 5 Sedan,
1934, 61 Club Sedan
1934, 46 2 Coupe,
1934, 41 Club Sedan,
1933, 97 5 Sedan,
1933, 668 2-4 Coupe,
1932H 67 5 Sedan,
1930,57 5 Šedąn,

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. C. Z. VEZEL'IS

—MBHM-MHNnM

BUICK, CADILLAC,

DR. P. Z. ZALAT0R1S
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$1075
975
875
795
875
695
375
975
695
6 95
495
525
395
395
295
195

Tel. CRAwford 4100

DR. S. BIEŽIS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį
Tel. Ofiso BOUlevard 5918-14
Res. KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Oilso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 VVest 35th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7868

J VA I RŪS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Tel. VIRfinia 0036
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
Nedėlioniis pagal sutartį

D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL

DR. MAURICE KAHN

OFISAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave.

4631 So. Ashland Ave.

2 lubos
CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
vai po pietų ir nuo 7 iki 8;3Q x* y.

TeL YARds 0994
Rez.: TeL PLAza 2400
VALANDOS:
Nuo 1042 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Nedeliomia nuo 10 iki 12 diena

|

DR. F. C. VViNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 tad. vakare
K et vergais pa^al sutartį

2305 So. Leavm St.
Tel CANal 0402

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116
4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 [>opiet ir 7—8:30
vakare
REZIDENCIJA \
LAFayette 3051
2519 W. \43rd St.
Valandos: 9—10 ryto ir 5^v6 vak.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį
Residence
6609 8. Arte ian Ave.
PROspect 3403

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAR
3166 W. 5»th 8t.
HEMlock 5998
VALAND08:
£ - 4 popiet — 7—0 vakftie
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutari}

n n

Šeštadienis, lapkr. 7 d., 1936

nM

* T t O A S

MUSIĮ JUBILIEJINIS KONCERTAS SUDOMINO ir KITŲ MIEŠTI] LIETUVIUS
"DRAUGO DIENOS" IŠKILMĖSE DALY
VAUS LIETUVIŲ IŠ DETROITO,
ROCKFORD, KEWANEE IR KITUR

sykį prašo visuomenę TT. Ma
rijonų rėmėjų vajų kuoduugiausiąi paremti. .

Mušu Organizuotoji Veikla

Vajais Aukos Marijonu Seminarijos
Koplyčios Fondui

Lietuvos Vyčių Chic. apskri
ties atstovė Irena Pakeltytė
'"Draugo Dienos" iškilni > ncerte tikrai būsiu ir kitus
pakvietė paremti apskr. va
su didžiuoju koncertu lapku- paraginsiu atvykti, nes tai
Vel Būrys Naujų Talkininkų Iš Town of Lrfkc
IŠ
A.L.R.K.
FEDERACIJOS
APSKRITIES
karą,
kuris
įvyks
lapkr.
22
n o 29 d. CIuMfO Civic Ope- kiekvieno pareiga yra prisid., Olympie Ballroom, 6290
SUSIRINKIMO
ros name sudomino ne tilc dėti prie k Draugo , jubiileTik pasišventinu, pašiau
Po $1.00: Anna Wiscont,
W.
Cenmak
Rd.
Pakvietimas
plaeiają Cliieagos lietuvių vi- jaus paminėjimo ir, be to, pa
kojiniu atliekami dideli ir ki- j Z. Martinkienė, P. Manžorjepriimtas.
Sus-mas
įvyko
lapkr.
4
d.,.
je.
Sąlygos
Kat.
Akcijai
L«e
su omine* bet ir tolimesniu gerbti lietuvaitę, kuri savo
lnūs darl)ai. Tai paliiūdija nuo j nė, J. Rusteikienė, B. AstrtUiAušros
Vartų
parap.
svet.
Su
tuvoje
šiandie
begalo
sun
miestų mūsų tautiečius.
Dievo dovana — gražiu balLabdarių Są-gcs s imas j. širdūs Tėvų Mamonų rėme- i skas, J. Stugienė, D. Zapolskios.
Be
to,
plačiai
kalbėjo
sirinkimas
buvo
skaitlingas.
Yakar buvo trumpai pra- su ir darbštumu pasiekė tio
vyksta lapkr. 8 d. Feder. a p jai,
kurie, paskelbus talką kienė, L. Ukso, B. Norbutienešta iš Detroito, Michigano krašto dainos ir meno židi- Jį atidarė pinu. Ig. Sakalas, pie Suvalkijos ūkininkų su skrity<s, seimo rengimo komi seminarijos koplyčios statv- nė, S, K., Ona Tarozaitė, |K.
val>tvl>«"s kad p. Grybas su nio — Metropolitan Operos, j o maldę atkalbėti pakvietė ^ kilimus ir išdėstė priežastis, sijos prašomas, kviečia visuo mo darbui, ei m/ j ta talką di Petkelienė, B. Aluzien<ė, N".
d mv irai s rengiasi atvykti Į J i tikrai verta pasveikinimo didž. gerb. kun. J. J. J a k a i t i / k u r i o s išsaukė tuos sukiii menę skaitlingai seime daly deliu pasiryžimu kuodaugiau X., A. (Jiedraitis, J. F . (paM. I. C , TT. Marijonų Pro- mus. Ant galo atsakinėjo į
Draugo'* jubiliejų. Gavome ir pagarbos".
vauti, ir paremti didelius la sHa nuveikti. Anksčiau jau [varde neįskaitoma).
1
vairius
paklausimus.
Visu bdarių užsimojimus.
iš ir kitos detroitieėių grupė.;
., ., ,
, ..
, . „ vineijohj Amerikoje.
esame skelbę uolios Town of
Kiti aukotojai bus paskel
v &
J
,
besiklausant
aidų,
ateir.aukun.
Jakaičio
kalba
buvo
be
laišką, kuriame
tarp kitko
Lake (Chicagoj) veikėjos E. bti piiunadienio num.
Neatsilankius, dėl svarbių
siu iš kitų miestų, negalia
Kitų
mūsų
organizacijų.
galo įdomi.
rašo:
Gedvilienės pasišventimu su
Širdingai ačiū visiems au-,
praleisti nekonstatavę fakto, priežasčių raštininkui, jo vie
sodaliečių, Moterų Są-gos ii
"Atsižvelgdama
i
tai, kad mūsų bičiuliai Chicagoj tą tai dienai užčme J. HlioKatal. veikimo kursų rei Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų, rinktas aukas. Šiandie vėl ga kotojams, o ypae p. EI Ged
kad 'Draugas', taip nuošir taip pat nesnaudžia. Koloni geris.
kalu komisijos narys kun. M pranešimai, dei vėlaus laiko vome dvi pilnas knygutes au vilienei už gražų pasidarba
džiai tarnavęs mūsų visuo jose eina lenktynės
Urbonavičius, M. I. C , pra atidėti kitam sus-mui. Bet. kų: vienoje surinkta $25.00, vimą.. Daugiau tokių veikė
tikietg
Kalba
L.
Šimutis,
"
D
i
a
u
'
menei ]>er dvidešimts mo platinime,ir kai kurios jau
Vajaus Kom.
u red. Širdingai dėkoja di- nešė, kad kursai bus pradėti kaip žinoma, ARD yra pas kitoje — $15.25. Štai tie ge jų!
go
tu ir šiandien tebevaidin baigia savo kvotą užpildyti. ,v. .
kurie Gedvilienė?
. D
. . . .
; tuo pačiu metu, kaip ir pi•.:- kelbus vajų, kad sukėlus fo radariai,
dziai gerb. Provincijolui kun. ėjusiais metais.
damas labai svarbų vaid.ne į
pasidarbavimu aukojo semi
ndą praplėtimui akademijos,
J.
Jakaičiui,
M.
I.
C
,
už
at-j
ni, lapkričio 29 d. mini sa-j Atsiranda vis naujų sava
narijos koplyčios fondui:
Nauji 1937
kuri ,;au pasirodė per ankšta.
silankymą
į
susirinkimą.
P
t
a
i
Feder.
skyrių
organizavime
vo jubiliejų ir kad jubiiie įnorių. Ana dieną užėjęs į oMarijona Doršienė $L().0C.
Čia taip pat reikalinga visuo
nešė,
kad
besiartinant
"
D
r
a
u
r
e
i
k
l
u
komisija
—
kun.
M.
jiniame koncerte dainuos t'isu žinomas apdraudo. ageBarbora Piceliūnienė $5.0(1.
menės parama.
g
o
"
jubiliejiniui
koncertui
Urbonavičius,
Ig.
Sakalas
ir
pirmoji lietuvaitė, pateku i ntas Jonas ViUri&us sau nu
Po $2.00: M. Jurkienė b
;
nuotaika
visur
gera.
Tik'eių
K.
Sriubienė
pranešė,
kai!
J.
Šliogeris
si Į garsiąją Metropolitan ".pirko keturis tikietus ir paP. K.
Peoples Krautuvėse
pardavinėjime
(ina
lenktyn».>.
dėl
įvairių
darbų
nebuvo
gasiėmė
tuziną
tikietų
pardavi
Opera- (Ona Katkauskaitė)
Parsiduoda
detroitiečiai tuo įvykiu su nėjimui. " T b u t ' s th;« spirit.*' Gali net pritrūkti tikietų. Ne Įima sušaukti veikėjų pasiabejotina, kad lietuviai u ž p i i , tarimo. Bet trumpoje ateity Brighton Park SodaMažiausiom Kainom
Atmintines Mišios
sidomėjo ir jų grupė tik
NcFamirškime, kad iki di
rai žada būti 'Draugo Die džiojo mūsų dienraščio kon- dys Cbicagos Civic operos lo-i tas bus atlikta. Tuo reikalu
lietes kviečia
Mieste
atra.
Prie
koncerto
rengiasi
gaminami
planai.
MARQL;ETTE
PARK.
nos' iškilmėse".
c rto liko tik 21 diena. Įsi
Kolonijų veikėjai prašomi
ir vargonininkų
Sasnaus'<*»
Tai smagi žinia. Lauks? .iv gykit tikietus iš anksto.
Visus, kurie prijaičia šiai Už a. a. Juozapo Leškio (Leprisiųsti visų darbuotojų ed- organizacijai kviečia atsilan ščausko) sielą atmintinės Š\
choras.
detroitieėių, kurie visuomet
Feder. skyrių Pranešimiū: resus apskrities pirm.
buvo ištikimi mūsų dienraš
kyti j rengiamų šokių vaka Mišios įvyks antradienį, lap
čio bičiuliai ir rėmėjai. Jau
Viešnios "Drauge" VVest Skle skyriaus atstovas, Kun. Ig. Albavičius para rą, lapkr. 7 d., parapijos sve kričio 10 d. 7:45 vai. rvto
varg. Brazaitis praneša link gino atstovus, kad kiekvknas tainėje, 44 ir California avc. Gimimo Panelės Švč. parapi
p nkt> ar šešti metai, kai Be
troito lietuvių žinioms sk.Šiomis dienomis "Drauge * < smą, žinią iš " D r a u g o " jubii. skyrius, o per jį ir kiekviena Šokiams grieš At. M e t i k o jos bažnyčioj. Visi giminės ii
riamas puslapis mūsų dienia lankėsi viešnios iš Gary, Ind., koncerto tikietų pardavinėji draugija užsimokėtų savo nio orkestrą. Įžanga tik 35c. M0 pažįstami prašomi atsilankyti
štyje kiekvieną penktadienį. Įžymios vietos lietuvių vei mo. Tikietus visi iš Mlicto kestį, nes centras susiduria sų svetainė dabar pertaisyta, į tas paunaldas. Velionis nu
su lėšomis.
padidinta* bufetas,
naujas rė lapkr. 7, 1930 m.
Malonu girdėti, kad jie tą į- kėjos: A. Nenienė ir K. Pa- perka.
Likusi šeimyna
V. V. S. atstovo V. Uždą drabužiams pasidėti kamba
Nortli Side,
Bridgepoiio,
vertina.
žerienė. Jos yra valdyboje
ll3-tos kolonijos,. Brighton vinio maršruto reikalas pa r y s " (Wardrobe). Bus "conNemažiau susidomėjimo pa skaitlingos ir veiklios Šv. Ro
Park, Marąuette Park, Cicero vestas pirm. Ig. Sakalui. V. • f * tti «» i r k į t ų įvairumų. Nerodė ir Rockford, 111. Ht Ai- žančiaus dr-jos: A. Nenienė
ir kitų kolonijų atstovai taip Uždavinys Chicagoj l a n k y k i s ' , p a H l i r ^ k i t : 7:45 P. M. šį va-,
viai. Jie arčiau prie Chiea- — pirm., o K. Pažerienė —
pat pranešė, kad tikietų par gruodžio mėnesy.
karų Nekalto Prasidėjimo pagof», drl to gausingiau gal's ižd. Atlankydamos " Draugą''
L937 Mždget KADIOS nuo
davinejimas sparčiai eina.
Pranešimai iš organu&cijų rap. svetainėje lauks
jūsų
atvvkti i koncertą. Prieš ke atvežė jo spaustuvei ir nema
Apskr. pirm. Sakalas pa Kun. M. Urbonavičius pra draugai, kad turėti (< good
_
#7.95
ža
Įvairių
dr-,;os
spaudos
da
lėtą dienų atsilankęs i **l>Mii
prašė visų kolonijų
tikietų neša, kad TT. Marijonų Ke time".
H®? ( < u i s i ^ 4 ^ r H 0 8 - - H U ^ 4 Alice N.
g o " redakciją
jų kbbonas rbų. Sako, kitos draugijos,
pardavėjų ptjiduoti
skaičių mėjiĮ apskrities seimelis kaip
#35.00
gsrb. kun. M. Švarlys pareiš net katalikiškos, savo spau
PER
parduotų tikietų. Tas reika ir kas met, rengiamas gruo
Išsirinkimas
kė, visu eilė rokfordiečių at dės darbus duoda bedievių,
P L A T I N K I ! JS M DRAUGĄ'
KLAIPĖDĄ
Bu ve
bolševikų, bet Šv. Rožan- linga žinoti, kiek jau vietų džio *mėn. pradžioje.
vyks į " D r a u g o " jubiliejų net
PHILCO
v •
LIETUVIAMS GERAI
rezervuota.
manyta seimelį šaukti T T
čiaus,
sako,
dr-ja
laikosi
oba" J i e </uanęs prašė koncerto
ŽINOMA
ZENITH
Po to pirm. pakvietė pa Marijonų Seminarijos audito
lsio:
katalikai
pas
katalikus.
t i kietų
p a r v e r t i " — gcrb
kalbėti didž. gerb. kun. J. J. rijoj, Hinsdale, 111., bet kfl
REUMATIZMAS ŠVEDŲ AMERIKOS
RCA VICTOR
svtn-ias pridėjo.
Viešnios gėrėjosi 'Draugo*
Jakaitį apie Lietuva. Gerb. daugi ji dar nebaigta, tat
UNIJA
SAUSGĖLE
GRUNOW
spaustuve ir visais
įrengi"Reikia
džiaugtis
mii>u
kalbėtojas
kalbėjo
apie
kat
seimelis
bus
(Aušros
Vartų
(Per
Gotlienburgą,
Švedija)
Rap.
ir kitų
Nesikankykite savęs skaus
: niais.
jaunimo daroma pažanga. Re
akciją palygindamas salygns, parapijoj. Paraginta, kad Mtl
mais: Reumatizmu,
SausgSle,
Patogi ir greita kelionė \'isi Kiti Kadios Demoas-i
Kaulų Q€limų, a r b a Mėšlun
kokiose tenka dirbti nuuus kėjai pasiskubintų su vajaus
kia jam duoti akstino vis In
giu — raumenų s u n k u m u : nes
Pigios Laivakorčių kainos t rateliai Krautuvių Scuiskaudėjimai naikina kūno gy
f*ia, Amerikoje, ir mūsų bro knygutėmis, koplyčios staty
biau ir labiau kilti ir garsf
vybę ir dažnai ant patalo pa
»»
peliai ir Išmainyti
Laivų išplaukimai iš X. Yguldo.
liams ten, tėvynėje, Lietu v o- bos reikalams. Apskritys dai
ti. (Jausinga mūsų tautiečiv
CAPSICO COMPOUND ruoš
GR1PSHOI.M
Ciltl OI). 8
tis lengvai prašalina viršmingPilnai Garantuoti
I)l{()TTMXGHOLM
.
.
I*A1»KK.
lH
minia, susirinkusi į dienraš
tas ligas; m u m s Šiandien dau
V I F : \ O VF.IKSMO K U M K I H J A
gybė žmonių siunčia padekoParsiduoda už mažiau
Platesnes žinias apie kelionę teikia
čio * Draugo' jubiliejinį konnes pasveikę. Kaina BOc. per
Koncertas ir šokiai ^
reltui ir, parduoda laivakortes, visi vieną trerdalj tikros vertes
pasta 65c, a r b a dvi už $1.0S.
certą, kuriame dainuos gar
Rengia Vinco Stanciko
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA
mūsų autorizuoti laivakorčių agentai \
2&00 vartės po
TOS" augalais gydjrtis, kaina
ir
visi
švedų
Amerikos
Linijos
Sky'
Teatralė
Grupė
šioji
lietuvaitė
dainininkf,
50 centų.
^8.75
riai.
priduos jai daugiau morali
RfcNGlA
T
$."j<).(X) vertes po
SWED1SH
AMERICAN
LI\
E
CICEEOS LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ
nių jėgų kilti aukštyn. Paro
3259 SO. HALSTED ST. ,
181 No. MU-kigan Avenuc,
^17.50
POLITIKOS
KLUBAS
Clik'ago, Illinois
dys mūsų įvertinimą ir tai
Chicago, I1L
,
CHICAGOS LIETUVIŲ
$75.00 vertes po •
Šeštadienį, Lapkričio 7 d., 1936 m.
bus reikšmingu paraginimu
AUDITORIJOJ
^24.50
LIUOSYBĖS SVETAINE Hthst.ir4Mct., Cicero, 111.
ir kitiems jaunuoliams siek
3133 S. Halsted St
Pradžia lybiai 5 vai. vak.
s»i jiaiigos likictii bus uMlima laimeli daug dovanų.. I'inua do
ti ko nors aukštesnio »r k i i $!)8.00 vprt<V po
vana verta $15.00, ir daug maiėsnlij| dovanų.
Įžanga 35 ir 50c.
OKKESTHA HHYTHM ACES
Barnio" — taip baigt savo
Progrmmt dalyvaus talentin^iau^35.00
fžanga 35 et.
sioji
Chi<ay:os
lietuvių
artistai,
pastabą Rock Fordo lietuvi ų
šokiai prasidės 7:30 v. v.
Yi>us Kviečia hLondteta-.
būtent: Zosė Bajorinfcitė, Jonas
ir daugyje kitų
parapijos klebonas.
Romanas, Jadvyga Gricait«, B. ^ :
Ona Sk«verint*, Juo
Lengvus Išmokėjimai
1
W^1
Vžvakar kalbėjomės su g»- Vaitrkūnas,
zas Uktveris, M. Petroisričius, Ai
==
VIMM
AHniM
Didelė nuolaida už senus
rb. kun. S. Bartkum, Kewa
Shame\ A. Labanauskas, B. Liup Jr
Radios iitHinaMt ant
Mutual Trijų
A. Čiapas, Jonas RnkšPASKOLOS
ANT
NAMŲ
nee, 111. lietuvių
parapijų- kevičius
nauj
tela, R: Romanas, Jr. ir Jauno
trmigMtių
Skoliname
pinigus
ant
pirtnu.
morgiklebonu, kuris neabejodami*s sios BTTitės baleto šokikis, viwloIBĮLSfe
^* .~^4fl
Keatucky
va«.i«nt
Andrejevui.
čių
lengvais
išmokėjimais.
pasakė: "Mūsų dienraicjo ko
••urbia
Jūsų padėti pinigai yra apdrausti iki
INSURED $5,000.00 per Federal Savings and Loan
k*
Uetariakoa
tfo^eto.
Insurance Corporation. Del informacijų
kreipkitės j
mt<L ^ į l ^ B
'
Deffiinia

A. L. R. K. Federacijos Apskrities Skyrius

'i-

-^

' •

' ••

' -

RADIOS

"AS

ŠAUNUS METINIS BALNUS

SEK. LAPKRIČIO-NOV. 8

Justin Kūlis

Gerkit ir Reikalaukit

.

••

:

J

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN

v

INC

;^,T«T7^raSB
EDERALbAVINGS

3320 So. Halsted Street
P H O N E : YARds 5215
Skolinam ir Perkam
D A B A R
Pirmus Morgičius
R E A L
E S T A T E
Visokios Ra&les Insurance — Ugnies, Viesulo, Autoujobllių,
Stikle Ir t L

ANO

LOAN

ASSOCIATION

Of CMICAGO

L

2202 W. Cermak Road
Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St.

Krautuvėse
2536-40 W . 63rd St.
Corner Maplewood Ave
Uemlock 8100

4179-^3 Archer Ave.
Lafayette ą i 7 l
Corner Richmond Street
CHICAGO, ILL.

Tel. YARDS 0803
>

I M

II

m t m m m m m m i m m m m

"
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LABDARIU SĄJUNGOS
SEKMADIENI, LAPKRIČIO 8 D., 1936 M.

Is Lietuviu Gyvenimo Chicagoj Ir Apylinkėj
AUŠROS VARTŲ ŠVENTĖ
•

Aušros Vartuose Čikagoje
r y t didele švente — metinis
pagarbinimas savo Globėjos
Švč. Marijos Panos.
Kas met antrą lapkričio
sekmadienį turim dieną pa
švęstą Globai švč. M. Panos,
šiais metais toji diena bus 8
dieną lapkričio.
Praeitais metais žymiai pa
gelbėjo mums tą šventę tinkarnai švęsti garsus misijo
nierius gerb. kun. J . Brazikas, jėzuitas. Per visą savai
tę, per oktavą, lytais ir va
karais žmones rinkdavosi ba ,

Dievo Apvaizdos
Parapijos Žinutes

Postas kviečia
lietuvius
skaitlingai atsilankyti į pa
žnyčion prie naujo altoriaus liaubų vakarą, kuriuo pa
Aušros Vartų P. šv., mūsų gerbs kareivius, dalyvavusius
Rap.
Globejos. šiais metais pana pasauliniam kare.
šiai švęsim tą mūsų šventę
o pamokslininku per visą sa
Moterų Sęjungos
vaite bus g rb. kun. B. Urba,
55 K p . Pramogėle
šv. Kazimiero jeir'.'Į kape
lionas. Žinomo, gerbiamo ir
Šį sekmadienį, lapkričio 8
mylimo visame mieste pamo
kslininko vardas žymiai pri d., M. S. 55 kp. rengia bunco
sidės pcile nutraukimo baž ir kortų lošimo pramogėlę sąnyčion mūsų Globėjos garbi jungietes A. Linkevičienės na
muose, 2535 W. 45 PI. Prantojų.
Rytoj vakare, 7:30 vai., po mogos pradžia 2 v. po pietų.
mišparų bus iškilminga pro
Pramogėlė žada būti viena
cesdja.
gražiausių. Pati namų šeimi
ninkė Linkevičienė, padedant
kitoms komisijos narėms: A.
Dariaus-Girėno Postas Sinevičienei, M. Sasnauskie
nei ir kp. pirm. R MazeliauMinės Paliaubas
skienei, daug dirba pramogos
Beveik penki šimtai Chica- pasisekimui

SEIMAS

Visi atstovai prašomi susirinkti Dievo Apvaizdos par. saloj 10 vai. ryto. Tuo laiku bus ats
tovų registracija, po kurios eisime į bažnyčią pasimelsti už mirusius labdarius. Po pamaldų bus
bendri pietūs toj pačioj salėj. Pietus pagamins labdarių 4tos kuopos nariai-ės. Linksmai papie
tavus, seimo sesijos prasidės 2 vai. po pietų.

DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS SALĖJE, CHICAGO, ILL.

:

17tasis

S

IR V&L Į INTER-NATION- duoda. Jis paaiškino, kad Tos degtinės galima gauti vi
A T ' TLINKSMUS
TMIT G1WTTO TATITTTO
AL
LAIKUS " C r a b Orchard" pradėta ga sose viršminėtose tavernose ir
minti prieš 60 metų ir prieš ją Frank Vizgardas visiems
prohibicijos laikus buvo visų rekomenduoja. Crab Orchard
Linksmūs laikai šią subatą
žinoma, kaipo geriausias gė galima įsigyti pašaukiant lie
bus šiose vietose: Joe Rachurimas. Vanduo jai imamas iš tuvišką įstaigą (Inter-Nation
nas,
savininkas, Auditorium
kalnų ir chemikai sako, kad al Vyno ir Degtinės Sandėlį),
Tavern, 3137 S. JTalsted St;
tai sveikiausias vanduo Ame telefonu: Boulevard 0470. Ad
Kasper Bros. Taverne, 4433
rikoj. Tas vanduo randasi resas vra 46(11 So. Ashland
S. Honore St.; William NaiKentucky valstybės kalnuose. Ave.
nis, 558 W. 37th St.; Chas.
Žillitis, 5858 S. Ashland Ave.;
^
Gish, 5613 S. Racine Ave.; ^
Šį Vakarą Didelis N.Bruno
Kundrot, savininkas,
Olympia Tavern, 4612 S. Ash
Balius
land Ave. Visose vietose bus
3347-49 So. Halsted Street
NORTH SIDE. — Draugy užkandžio ir muzikos.
stės po globa Šv. Cecilijos
Frank Vizgardas, savinin
IŠPARDAVIMAS A N T VILNONIŲ BLANKETŲ
didelis metinis balius
bus kas Inter-National vyno ir
Vilnoniai blanketai po
$Q 7C
šiandie, lapkričio 7 d., 7:30 degtinės sandėlio, praneša,
vai. vakare, North "VVestern kad " C r a b Orehard" šiomis
Silkines kaldros po
%k 7C
dienomis greičiausiai parsi
svetainėj, 2405 W. North av.
(kampas Western ave.). Visi
prašomi dalyvauti šiame ba
liuje, kur tikrai turėsime
BENDON KAMBARYS
"good t i m e " . Grieš šauni IŠNUOMAVIMUI kambarys tinka
mas šeimynai ar pavieniam žmogui.
Stanley Adams orkestrą.
Geroj vietoj. Randasi arti gatvekaPranas rių
linijos ir krautuvių. Helen Yerengia, joms viskas gražiai
-^L_~j Yra
V\,~ vilties,
«Jtfe*2_ kad
l r « J ir
i* r.,
sekasi.
si
pramogėlė pavyks.
Sykiu prašoma sąjungiečių
nepamiršti paaukoti dovanų.
Linkevičiai — svetingi žmo
nės. Tat šį sekmadienį jų na
me 2535 W. 45 pi., malonu
bus svečiuotis.
Ta pati

BUDRIKFURN1TUREMART

CLASSIFIED

kulfs, 9587 Cameron Ave., Detroit,

Tony The Cleaner,
Furrier

I Mich.
I BENDON kambarys. Apšildomas. Su

Rytoj mūsų parap. salėje
i valgiu ar be valgio. 4410 S. Talman
Ave.
jvyks Labdaringos Sąjungos
gos lietuvių susirinks Yuškos
Kviečiamos visos narės da
Seniausias ir geriausias dra RENDONr įrengtas kambarys 2 mer
17-tas seimas. Seimas p r a ė 
salėn, 2417 W, 43 gatvė, mi lyvauti šioje pramogoje ne bužiu valvtojas ir taisytojas, ginom ar vedusiai porai. Prie madęs iškilmingomis pamaldo
nėti paliaubų dieną ir žuvu- tik su savo šeimos nariais, taipgi fufkantus iiklinijajne, Į ^ į ^ S j S J S S ^ S
Zt.
mis 10 vai. ryto, posėdžiai 2
sius lietuvius kareivius pa- bet taip pat pakviesti ir dau- sutaisome ir perdirbame, dar-j
[
val. p. pietų. Šios p a r a p r p s
,. .
,
,
,. . giau svečių. Iš komisijos pra bą paimam iš namų.
PARDAVIMUI NAMAS
r
draugijos
turėta
nepamiršti
V. ^ /*
f į . sauliniam
kare, sekmadienio
vakare. Paminėjimą
rengia nešimų pramogoje žada būti 2555 West 43rd Street PARDAVIMUI namas labai p'griai.
dalyvauti seime ir atsiųsti sa- -^ ™~' 7 ~~~~~~° z
"
2 aukštii, po 4 kambariai kiekvie
* A .
_ * .
*
. Dariaus ir Girėno postas.
i daug svečių. Dalyvaus net
nam aukšte. Namas randasi 4534
Tel. Lafayette 1310
vo atstovus. Reikia paremti
Pirmiausiai bus pasilinks- , kuopos dvasios vadas gerb.
So. Washtenaw Ave. Kreipkitės į
savininką
3944 Artesian Ave. Tele
minimas, šokiai prie geros Aušros Vartų parap. klebonas LIETUVIAI A D V O K A T A F
Pasibaigus parap. bazarui
fonas: LAFayiette 7566.
orkestros (prasidės 6:30 vai. kun. M. Urbonavičius, taipgi
mūsų draugijos rengia visa
PARDAVIMUI miirinis namas. 3
vakare).
ir kitų kolonijų įžymūs sve Telephone: BOUlevard 2800
flatai
po 4 kambarius. Arti bažny
eilę vakarų. Kiekvieną šešta
čiai.
čios. Namas geram stovy. Pastogre.
Lygiai 11 vai. įvyks pro^
dienį ir sekmadienį įvyksta
Mūrinis garadžius. Kreipkitės \ 5211
Ką West Side sąjungietės
gramą.
Dainuos
dvi
žymio&
TT
W.
24th St., 3-6ios lubos, Cicero.
visokį parengimai. Da mūrų
LTET VIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue
jaunamas kasžin kas neišsi dainininkės: Ona Piežienė ii
1
RENDON OFISAS
Res. 6515 S. Rockwell Street
judina kaip reikia. Reikia ti Ona Juozaitienė. Kalbės Fr. !
T H E BRIDGEPORT
B.
Mast
(Mastauskas),
buvęs
RenHon ofisas. Vieta tinkama dak
Telephone: REPublic 9723
kėtis, kad gerb. kun. A. KišKNITTING S H O P
tarui. Kreipkitės į Family Drug Sto
kūnas, kuris visa siela jau prokuroro padėjėjas, dr. S. Neria Plonus ir Storus Vilno
re, 1446 So. 49th Court, Cicero, 111.
nimui atsidavęs, padės jam Biežis, žurnalistas Stasys Pic nius Svederius dėl vyrų, Mo
UPHOLSTERĮNQ
ža ir teisėjas Jonas T. Zūris.
terų, Mergaičių ir Vaikų.
naudingai veikti.
LIETUVIS ADVOKATAS
Programą pagražins muzika NERIA VILNONES PANRakandų Taisymas
2201 W . Certnak Road
CIAKAS
DĖL
MOTERŲ
Pervilkimas,
baldų taisymas, perJ a u rengiamasi prie misi naujai suorganizuotas " d r u m
(West
22nd
St.)
maliavojimas,
išvalymas.
Darbas ga
IR
VAIKŲ.
;>
Metropolitan State Bank name
jų, kurios įvyks mūsų bažny ir bugle corps.
rantuojamas. Apkainavimas dykai
Taiso senus svederius. Par
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5
Žemiausios
kainos mieste. Stmeri^r
čioje nuo 16-tos ir 22 d. lap
Komitetan prie rengimo duodam vilnones gijas, storas
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčios
Upholstenng Co., 327 So. Kedzie
ir plonas dėl mezgimo.
vakarais nuo 8 iki 9
kričio. Misijoms
vadovaus darbo prisideda ir DariausAve..
NEVada 7717.
Telefonas CANal 1175
F. Selemonavičia
gerb. prof. kun. M. Ražaitis. Girėno posto moterų skyrius,
Namai: 6459 S. Rockwell St.
PARDAVIMUI BUČERNŽ
Šitą vienintelę savaitę šios kurio pirm. yra Trustienė.
504 VV. 33rd St.
Telefonas REPnhlfo 96O0
PARDUOSIU bučernę ir grošernę,
(Netoli Normai Ave.)
kolonijos lietuviai turėtų pa
Komisiją sudaro: J . Mickearba
priimsiu į pusininkus. Vieta
State 4690
Prncnpet 1012
TeL VICtory 8486
sinaudoti savo dvasinei gero liūnas, Jonas Juška, Jonas
ffora. Išdirbta per daug metų. 1543
Atdara
dienomis,
vakarais
ir
KAL
&
ZARETSKY
So.
50th Ave. Cicero, Ulinois, tele
vei. Misijų tvarka bus vėliau * Chase, Vilimas Sebastian ir
ATTORNETS AT LAW
sekmadieniais.
fonas Cicero 3500.
paskelbta.
Vilimas Kareiva.
6322 So. Western Ave.
CB

JOSEPH J. GRISH

1937 metų Parlor Setų didelė vertybe, visokių spalvų.
Pridedama lempa
%ĄQ Efl
Elektrikmis prosas 6 svan] už

CH centų

JOHN B. B O R D E N

S

= ^ i

-Š-1-

V- A- K- A- R-

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki
6:00 vakare
188 W. Randolph St.
Valandos: kasden nuo 9:00 ryto
iki 3:00 po piet.

LIETUVIS ADVOKATAS
ATTORNEY AT LAW

40 metų vyras turėtų jaustis kaip 30 metų.
60 metų vyras turėtų jaustis kaip 40 metų.
Taip ir jausitės, jeigu saugositės ką valgote ir geriate, nes dėl sveikatos Gerkite Geresnius Gėrimus
nuvvkę į sekančias užeigas, kurios yra prisirengusios tamstą pavaišinti su Gardžiais Užkandžiais, linksma
Muzika ir geru VYNU ir DEGTINE
No. 1. Linksmus Laikus turėsite atvvkę pas Joe Rachunas, Sav. Auditorium Tavern, 3137 S. Halsted
St. Gera muzika ir užkandžiai. No. 2. *Kasper Bros. Tavern, 4433 S. Honore St. Tel. Laf. 0 4 7 4 . . . . No. 3.
Wtlliam Nainis, 558 W. 37th St. Tel. Yds. 2 7 0 4 . . . . No. 4. Chas. Žillitis, 5858 S. Ashland Ave. Bus įvai
riausių užkandžių
No. 5. N. Gish, 5613 S. Racine Ave. No. 6. Olympia Tavern, Savininkas Bruno
Kundrot, 4612 S. Ashland Ave

10707 S o . Michigan Ave.
CHICAGO
Telephone
^

VYNO IR DEGTINĖS SANDELIS

KITUR,

L I E T U V I Ų "

OIL

f.\

PETER BALSITIS, Manager

Mažiukai Baby Grand
Badios po
$Q Crt

\VESTINGHUOSE verta
$69.50 už
M Q flfl

Tel.

*

toe $95.00 UŽ .... $40 nn
MAYTAG No. 10. Kaina
$89 50 už
$ g n C[|

BOUlevard 4705

BUDRIKO žymus programas WCFL, 970 kil., Nedėliomis 5 vai. va
kare su didele orkestrą, Makalais ir dainininkais.

tf

/

sijimo mašina svkiu. A^er-

Išpardavimas ant skalbia
mų mašinų.
THOB skalbvkta ir Pro-

3417-21 So. Halsted St.

KURUI AUIEJAI VISOKIEMS ŠIUDYTUVAMS

(1420K.)

Visos Radio pas
pigiau:
RCA VICTOR,
RADIONAS,
PHILCO,
ZENITH,
GENERAL ELECTRIC
po $ 1 7 Rf) * r a u ^šeiau.

Jos. F. Budrik, Inc.

TRIANGLE OIL COMPANY
2430 West 26th St., Chicago, 111.

BOULEVARD 0 - 4 - 7 - 0

=

^

CANal 2020

P A Š A U K I T E

KLAUSYKITE: Mūsų Radio Programų, Sekmadienio vakarais 9:00 vai. iš W H F C stoties
Nepamirškite,
........

JOKIŲ PELENŲ

PRODUKTAS DIDŽIAUSIO FUEU OIL RAFINIRIUOTOJO
8IOJ TERITORIJOJ
Mes greitai pristatome ir garantuojame pilna miera sa City Sea'er
apžiūrėtais, saikuotais trokais.
KUOMET REIKIA ALIEJAUS PEČIAMS SAUKITE

4611 South Ashland Avenue, Chicago, III.
Š A U K S I T E

=

Vandens Baltumo — Nesmirda — Švariai Dega — Lygus

*

P I B M N E 0 U

PULlman 1293

ANGLYS!

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
Mine Run
$5.75
Lump or Egg
6 00
Screenings
4.75
Pašaukite diena ar nnktį
Telefonas KEDzie 3882

RANGE

INTER-NATIONAL
D U

LANGŲ IR DURŲ taisytojas. Įde
da "weatber stripping". Kreipki
tės i J. PUF^OKAS, 6425 S. Richmond St., HEMlock 2573.

J O K m SUODŽIŲ

VIRŠMEtreTAS UŽEIGAS APRŪPINA GERAIS GĖRIMAIS

Į S T A I G A

TAISYTOJAS

GLEMENT J. PAZNOKAS ANGLYS

ATRODYK-JAUNESNIS-NEGU-ESI

««LIETUVIŠKA

LANGŲ

^

#

Šeštadienis, lapkr. 7 d., 1936

Ibs

D R A U G 5 S

Klubas kviečia
Chicagos baigg mokėti savo mokesčių,
Juozas Besusparis yra val
lietuvių tos rūšies dr-jas at kad šiais metais užbaigtume t. gomų daiktu krautuves savi
ninkas, po num. 1814 W. 47th
silankyti į balių ir susidrau
Fin. rast., Fr. 2ebrauskas Street.
gauti, kad pradėjus sutarti
Besuspariai yra geri lė
ną veikimą visuose reikaluo DIEVO APVAIZDOS PAR
mėjai visų gerų darbų. Šio
se.
Atvykusiems
iš
Chicago
GRA2I PRAMOGA TĖVŲ MARIJONŲ
mis
dienomis p. Besusparis
— Dr-stės Susiv. Brolių ir
MISIJOS
$2.50 Marijonų Se
įžanga bus dykai.
Seserų Lietuvių regularis su paaukojo
KOPLYČIOS NAUDAI
minarijos koplyčios fondui.
Klubo valdyta sirinkimas įvyks lapkričio 3
TOWN OF LAKE.
Rap
Ryto
•
d., parapijos svetainėj, 2 vai.
NORTTH SIDE. — Lapkr. tieks trumpą pranešimą
iš i J> sekmadienį lapkričio 8 d.
8 d. Marijonų Kolegijos Re-i statomosios seminarijos kop- i Šv"v. K d ž i a u s parapijos bažpo pietų. Prašome visų atsi
Sveikatos Apdraudimas
n
įnėjai šv. Mykolo parapijos \ lyčios. Po to seks muzika ir ^ o j P r i d ė s sv. misijos ku
lankyti. Yra daug svarbių
Nusilpusiems žmonėms
rias
, . ..
. , . . , . ,
. .,
ves misijonisnus iš Lie
reikalų svarstymui. Pasilikę
Apie 3c Dienoje
tuvos prof. kun. Ražaitis. Tęsvetainėje rengia bunco ir į pasilinksminimas.
su
mokesčiais,
prašomi
užsi
kortų žaidimo vakarą 7 vai.
Norfclisaidliečiams
Primintina nepraleisti pui
Tėvai | s į s visą savaitę ir baigsis sekNUGA-TONE yra jau jrodęs, kad
S. S. jis yra sveikatos užtikrinimas nusil
vakare statomosios Seminari Marijonai yra gerai žinomi J madienį, lapkričio 15 d. 3 vai. kios radio programos ryt va mokėti.
pusiems, alpėjantlems vyrams ir mo
terims
peržengusiems vidur) a#nžiau«.
jos koplyčios naudai. Šia pro nuo pat pradžios ir jų kilnūs j popiet. Visus parapijonus ra- kare, t. y. sekmadienį, lap
Tai yra tikras vaistas, naturalė pa
galba silpniems organams. V ibi- kū
ga kviečiami northsaidiečiai darbai. Be abejonės, supras-, £* n u pasinaudoti šia proga ir kričio 8, nuo 5 iki 6 vai., iš
Kiyomi
Shentani,
chicagie
nas atsiliepia paėmus šiuos vais
v t i
tus.
Jaunystės dvasia sugrįžta silp
reikalingų Dievo ma didžiulės WCFL radio sto te japonė, čionai atvaizduo
kuoskaitlingiausiai atsilanky darni ir įvertindami tą viską, ^
niems ir seniems. Naujasis NUGAmoksliškai sustiprintas su
ti, nes tikimės turėti svečių skaitlingai atsilankys lapkri lonių Raginu įsigyti šių misi ties, kuri yra girdima visose jama tautiškai
pasirėdžiusi TONE
VITAMINAIS A ir D — sustiprina
jų atminčiai religinių daiktų
nervus, muskulus ir susilpusius or
ir iš kitų kolonijų, tarpe ku- čio 8 d. į parapijos svetainę. ir juos pašvendinti.
Taipgi dalyse Amerikos ir Kanada dėl nepaprastos auksažiedžių ganus, kurie yra sutingę ir tik da
(
rių žadėjo dalyvauti vienas ir parems rengimo komisijos' p a sipirkite maldaknygių ir je. Programa bus visiems ži- parodos, kuri prasidės šešta- linai veikia. Nervuotumą išvaro
tuoj, nes NUGA-TONE turi be vais
iš Tėvų Marijonų, kuris pa-' rengiamą gražią pramogėlę. šiaip jau gražaus turinio kny ng.idi ir įvairi. Gerėsitės p ui] dienį, lapkričio 7 d., ir tęsis tų VITAMINŲ A ir D, kas veikia
kaip vaistas { nervų sistema.
Tas
vaistas parduodama* su ga
gų ir knygelių, kurių dabar kiais muzikaliais kūriniais, iki lapkričio 29 d. Parodoj tyrasis
rantuojama pinigus grąžinU pas vi
čia turėsime gausų pasirinki kuriuos išpildys Budriko ra-1 Garfield Parke ištaisyta gra- sus vaistininkus. Įstgykit bonką to
..
gražus sieniniai
"Draugo"
NUGA-TONE šiandien. Jūs
Rengia Sau Gražy
mą.
Klebonas. dio orkestrą. Taipgi vokalo žūs japoniški daržai, o Lin naujojo
nusistebėsite tuo, k.ų jis jums su
kalendoriai 1937 metams. Nau
teiks.
į
Atminime
Nuo užkietėjimo imk—UGA-SOL—
coln
parke
ši
gėlių
paroda
je
dalyje
dalyvaus
žymūs
dai
jieji kalendoriai padaryti y-. priešakyje, smarkiai darbuo
tai idealus liuosuotojas. 25c ir 50c.
patingai gražūs dėlto, kad j a s i i r r e n g i a d a u g i į n k s m y , nininkai. O kam nėra malo ne tokia formali.
į BRIGHTON PARK. - feoLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
tai bus atfmintis "Draugo M bių visiems atvykusiems. Va nu pasiklausyti, kas dedasi
i je kolonijoje žmonės labai
jumi liejinių metų.
Kiekvie- k a r a s į v y k s s e k m > > l a p k r s Makalų šeimynoje? Jie irgi
M
BRIGHTON PARK — l a p 
j susiįdomavo D r a u g o " jubiryt
dalyvaus.
Šios
radio
pro
kričio 6 d. iškilmingai palai
nam puslapiui yra labai gra- d . Pradžia 7:30 vai. Svetaine
JUOZAPAS
j liejumi. Tie, kurie jau skaito,
dota
15
metų
amžiaus
Eleo
žūs paveikslai, pritaikinti di- j r a n d a s i adresu 88 st. ir Mar gramos leidžiamos ir fini-./i- nora Besusparaitė. Nekalto
tai rūpinasi supažindinti sa
kiosioms kiekvieno mėnesio q u e t t e a v e p r a § o m į v i s į, g suojasmos Juozo Budriko ra Prasid. parap. baž. buvo lai
vo gimines ir pažįstamus su
šventėms. Visi užsimokėjusie toli ir arti, atvykti, pasilink dio ir rakandų krautuvių. komos trejos šv. Mišios už
TĖVAS
dienraščiu " D r a u g u " ir pa
3417 S. Halsted st.
L. k velionės sielą, po pamaldų di
ji
metams
$6.00
už
"Drau
delė žmonių minia, nulydėjo
sminti ir smagiai laiką pra
pasakoja apie tai, kad dien
kūną į Šv. Kazimiero kapines.
raštis " D r a u g a s " minės sa g ą " gaus tą kalendorių do leisti choro šokiuose.
Rytoj, 11 valanda prieš
vo 20-ties metų gyvavimo ju vanų. Platintojams dabar bus
piet užsistatę savo radio am
biliejų. Todėl daug įeimynų gera progą gauti naujų skai
Pratita penktadienį parap
stoties WGES, 1360 kilocyk
ta proga užsisako dienraštį tytoja ttiekvfcftoj kolonijoj, mokykloje vaikučiai
turėjo
galėsite smagiai valau
4
užsirašantieji
metams gražia Halloween party. Se les,
* Draugą". Jau tą padarė E- nes
dėlę praleisti beklausant ge
ien a Širvinsideiiė, *4§4*< *So. " D r a u g ą " visi gaus tą ka sutės Kazimierietės Vaikučius
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklų ir
ros lietuviškos pądip progi a
Rockwell st., Marijona Pra- ta^ikil
*
Grabnamių ' •'
įiįps, i ikurių leidimu, rūpina
H
r
•
p
s
t'apienė, 2521 W. 45 pi., Alek dovanelę. Šiaip jau normtie- m ( ) S T u j ^ D į | įggįffi
&
Progivss rakandų kompanijom
Didžiausia paminklų dirbtuve Chicago j
sandra Grigaitienė, 2545 W. ms ta kalendorių įsigyti kai- j k a m l ž i ( X S u vaikučiais kartu
o
krautuvė, 3224 So. Halstea
45 pi., Veronika Girstautienė, na bus 25c.
Rap.-] dalyvavo ir gerb. kleb. kun.
Suvirs 50 metų prityrimo
st. Šios įstaigos leidžiamos
o
4258 So. Maplewood ave., Ju
K. programos pasižymi turinin
I Pr. Vaitukaitis
Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite
1
lijona Žaromskienė, 4526 S.
Caubis.
Po So. Chicago
pinigus
gumu. Rytoj taipgi dalyvaus
Į Tai man ave., siuvėjas Anta
o
žymūs dainininkai, muzikai ii
nas Blaškis, 4459 So. Talman
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių
Pirmadienio vakare, parap. kalbėtojai. Nepamirškite uiiNepraleiskite
neišnaudoję
Chicagos Lietuvių
ave.,
biznierius Juozas Veze- retai pasitaikančios
progos svetainėje įvyko skaitlingas sistatyti savo radio. Rep. J
lis, 4501 So. Talman ave. (pe šauniai pasilinksminti.
Ta j š . K. A. Eėmėįų skyr. susirka kasdien), Antanas Vyš proga — tai šokių vakaras, rinkimas, kuriame kleb. kun.
Barskis Furniture Huose
arti Orand Ave.
niauskas, 4459 So. Waslite- rengiamas Šv. Juozapo par. Pr. Vaitukaitis patiekė gerų
lietuviškas radio programas,
navv ave. ir kiti.
choro. Šokiams grieš Dean patarimų. Išrinkta kdmisija iš VVHFC stoties, kurs yra
Rengimo suruošimui bunco pramogos, vadovybėj pranešėjo Povilo
Dar primename, kad jau Colby's orkestrą.
Chicago, Illinois
su A. Juškaičiu 22 d. šio mėn. Tikietai jau Šaltimiero, bus girdimas sek
baigiama
spausdinti
labai komisija,
madienio vakare 9 valandų.
| platinami.
Pirmiau* programas prasidė
davo lygiai 8 valanda, bet, iš
Parapijos svttainė baigia priežasties amateur prograPADfcKONĖ
ma dekoruoti ir per choro mo, lietuviškas radio progra- ,
šokius atrodys graži, jauki. mas bus leidžiamas valandų Nariai Chicagos, Cieeros Lietuvių LaidotuviŲ
Nemuno Sūnus vėliau. Nepamirškite pasiklau

RADIO

UDEIKI

REPublic 8 3 4 0

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

527 NORfPKŠTERN AVE.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3

LAIDOTUVIŲ

JL T i

MARIJONA

ANDRYONIENiJ

(po pirmu vyru Lutkevičienė)
Mirė spalių 27 d., 1936 m., o po gedulingų pamaldų
Šv. Jurgio par. bažnyčioje, palaidotas Šv. Kazimiero
kapinėse spalių 31 d.
Šiuomi reiškiame gilios padėkos žodžius Šv. Jurgio
par. kunigams: S. Petrauskui ir A. Valančiui ir sve
čiui kunigui už gedulingas pamaldas. Dėkojame komp.
A. Pociui už giedojimą per pamaldas. Toliau dėkoja
me visie*ns giminėms, kaimynams ir draugams už lan
kymą pašarvotos velionės koplyčioje, pareikštus mums
užuojautos žodžius, už gėles, ir grabnešiams. Dar dė
kojame visiems dalyvavusiems gedulingose pamaldose
ir lydėjusiems į kapines. Pagalios reiškiame nuošir
džią padėkų laidotuvių direktoriui A. Masalskiui už
' sumanų ir rūpestingą patarnavimą ir tvarkingą lai
dotuvių surengimą.
O tau, mūsų mylima motinėle, po kančių šiame pa
saulyje lai Gailestingas Dievas suteikia amžiną atilsį.
Nuliūdę: Duktė ir Žentas Ona ir Motiejus Gretaal,
Sūnus ir Mati Julijonas ir Mabel Link.

J.F.EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741-1742
CARY, IND. IiAIBOTCVIV

DIREKTORIAI

KELNEE — PRUZM
Geriausias
Phone tOOO

patarnavimas

syti.

Ciceneciai Kviečia
Chicagiečius

Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Pranešimai

Cieeros Lietuvių Namų Sa
Aš Numiriau
vininkų Politikos klubas tu
rės pultas balių šeštadienį,
Tokiu antgalviu sekmadie
lapkr. 7 d., Liuosybės salėj nį, lapkr. 8 c*. Chicago Lie
?
Pradžia 7:30 vai. vak.
tuvių Auditorijoj bus atvai
dinta vieno veiksmo kome
dija. Be to, bus ir koncertinė,
PADĖKONi
programa.
Programoj dalyvaus Z. Bajorinaite, J . Romanas, J. Gri
A.
eaite, B. Vaitekūnas, O. SkeELEONORA
veriūtė, J. Uktveris, M. PeBESUSPARAITĖ
kuri mir6 lapkričio 2 cL ir ta
troševičius, Al. Shemett, A.
po palaidota lapkričio 6, 1936,
o dabar ilsis Šv. Kazimiero
Labanauskas, B. LiudkevikaplnSse amžinai nutilus ir ne
galėdama atidčkoti tiems, ku
įčius, A. Čiapas, J. Rukštela,
rie suteikė jai paskutinį patar
navimą ir palydėjo ją į tą ne
R. Romanas, Jr., ir Jaunosios
išvengiamą amžinybes vietą.
Mes atmindami ir apgailė
Birutes baleto šokikės, vad.
dami jos prasišalinimą iš mūsų
Andrejevui.
tarpo dėkojame mūsų dvasiš
k a m tėvui kun. kleb. A. BriŠVakarą rengia V. Stanci
kai,
kun. S. Joneliui ir kun.
P. Gasiūnui. kurie atlaikė Įs
ko teatro trupe.
pūdingas pamaldas už jos sie1*.
Po vaidinimo ir koncerto
Dėkojame šv. Mišių aukoto
j a m s ir gėlių aukotojams. Dė
— šokiai. Pradžia 5 vai. vak.
kojame laidotuvių
direktoriui
J. F. Eudeikiui kuris savo ge
Įžanga 35 ir 50c.
Rap.
ru ir mandagiu patarnavimu

t

garbingai nulydėjo ją į amžinastį, o m u m s palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius.
Dėkojame grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus mūr
su nuliūdimo valandoje ir pa
galios, dėkojame visiems daly
vavusiems
laidotuvėse
žmo
nėms; o tau a. a. Eleonora,
lai Dievas suteikia Amžiną At
ilsį.
Nuliūdę lieka tėvas Juoza
pas,
motina Monika ir sesuo
Leoną.

DIREKTORIAI

WiEST SIDK — Aušrines
draugijos susirinkimas bus 8
d. lapkričio, 1 vai. po pietų,
parap. salėj. Nariai malonėsit skaitlingai atsilankyti, nes
turim daug svarbių reikalų.
Geistina, kad kurie dar neuž-

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
S. M. Skirias
I. J. Zolp
Ezerskis ir Sunūs

P. J. Ridikas
Lachawicz ir Sunai
J. F.
S. C. LacMcz
J.

j

3319 Lituanica Ave.
Phone YAUds 1138
3307 Lituanica Ave.
Phone BOUlevard 4139
1410 So. 49th Ct., Cicero
Phone Cicero 2109
718 West 18th Street
Phone MONroe 3377
1646 West 46th Street
Phone BOUlevard 5203
10734 So. Michigan Ave.
Tel.

PULlman 5703

3354 So. Halsted St.
Phone BOUlevard 4089
2314 West 23rd Place
Phone Canal 2515
4605-07 So. Hermitage Ave.]
Phone YARds 1741—1742
gkyr.-4447 S. Fairfield Ave.j
4244 E. 108th Street
Phone PULlman 1270
arba CANal 2515
4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

t>R3lūGXS

Šeštadienis,- lapkr.' 7 d., 1936

•

Vėliausios

šaulio Žinios Paveiksluose
•

"I/tiko Fontanas/'
Tai didingas kuriays neseniai mirusio žymiausio Amerikos
skulpt. Lorado Tafto. Kūrinys stovi Washington parko, Chicagoje
II

Pasmdinio Karo paminklas. Indianapolis, Ind., šio
mis dienomis baigtas statyti šis paminklas (rūmai)
pasauliniam karui atminti. Paminklas pastatytas PWA
projektu. Kainavo $195,000.

Mažas "Herkulesas."
Tai Roy T. Smith, 8 mėnesių
vaikelis (iš Port Arthur, Tex.), kuris laikomas ant
rankų, kaip matome, laiko rankutėse pakėlęs dvi kėdes.
(Jydytojai stebisi nepaprasta vaikelio jėga,
HĮMBRU

C H I C AG O

m

mm HiOM SCHOOI. mmm

Nary Dienos pro fra. Great Lakęs Navai Training Station buvo suruošta taip
vadinama Navy Day. Tūkstančiai Chicag iečių važiavo pamatyti tos dienos iškil
mių. Atvaizde — du jūrininkai vizitatoriams aiškina karo pabūklą.

Taranhda su bananais. Čia matome vieną Chieajgo groserninką, laikantį bananą, prie kurio prikibęs
nuodingas tropikų voras (tarantulą.) Jis atvestas
jsvkiu su bananais.

tmmpmmmp

(liicagos vaikučiams...y Šios drabužius, kuriuos Barnrt Hodes, miesto advokatas, rodo Rosa Ponselle'ei,
operos artistei, bus išdalinti vargšams vaikeliams. Pi
nigai šiai labdarybei bus sukelti per **Night of
Štars," gruodžio 16 d., Chieago Stadium ir p?r fut
bolo žaidimą, lapkričio 28 d., Soldicrs Field.

Radikalų lizdas. Viena Ispanijos sostinės Madrido gatvių, kuriose turi susisukę litzdus Ispanijos
radikalai ir kuriems Rusijos bolševikai pristato ginklų ir amunicijos. Neatiduodant geruoju tų lizdų,
sukilėliai juos drasko iš oro ir, žinoma nuo to nukenčia miesto gyventojai.
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Išgelbėjo 12 tonų miežių. Toks vaizdas buvo ant vieškelio netoli Indio, California. Meno farmerio buvo gabenama 19 tonų miežių. Trekui užsidegus, vairuotojo sumanumu atkabinta traileris, kuriame buvo,12 tonų^grudų, ir tie išjpakaly.
gelbėti. Trokas ir kiti grudai sudegė. Atkabintas trailens matomas užpakaly.

Lorado Taft. Neseniai miręs žymiausias Amerikos
skulptorius savo studijoj prie gaminamo I>ouglas medaIi jono (plaąue) garsių Lincolno - Douglas debatų sukaktuvėms paminfcti. Medalijonas atidengtas Quincy,
ūl. Velionis buvo prisidėjęs ir prie suruošimo skulpt.
Chicagoje.
Rimšos parodos
narodos <3ii<ttiro-ie.
*
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Žiemos sezonui. Ulinois Hair dressers Association suvažiavime, Chicagoj
p r i imta šios žiemos sezonui plaukų šukavimo mada, kokia parodoma šiame
0^0;^0
atvaizde.

