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Ekonomininkai nesupranta, iš ko paeina Lietuvos gerove
PRANCŪZAI VIS GI NORI TAIKOS 

SU VOKIETIJA
Chautamps sudarė naują 

ministerių kabinetą
KALIFORNIJOS GUBERNA
TORIUS TEISINA LINČIUO-

TOJUS

CHAUTEMPS PREMJERUTRYS VALSTYBES NAU
DOJASI GEROVE

PARYŽIUS, lapkr. 28.—Ca-
LONDONAS, lapkr. 27. — ’ mille Chautemps sudarė naujų 

Ekonomininkai nieku būdu ne- ministerių kalinėti}, j kuri įei- 
gali suprasti, dėlko trys pašau na kuone vieni radikalai soci- 
lio valstybės gali naudotis ge- alistai Jlerrioto rūšies, 
rovė, kada visi} pasaulį spau- | Tad naujas kabinetas nieku 
dzin ekonominis krizis. • nėra skirtingas nuo senojo ka

bineto. Krikščioniškoji dvasiaTos trvs valstvbės yra; Šuo- . . . n.. r. * . -C. » „ neturi jame vietos,nuja Lietuva ir Pietų Al l ikos „ , . , , ,. T . .J kadangi sąmatą nesubalan-
Umia. Jos visos trys nejau-' x . \ *suota, naujo kabineto stipru-

pirmutinis ga-i

žinti kviečių sėjų (auginimų) šešiais akrais.

CH1CAGOJE „DRAUGO“ METINIS 
KONCERTAS

MOTINA LIEPE NUBAUSTI' “Draugo” metinis koncertas įvyks sekmadienį, vasario 
c.-jnji j • 4 d., Lietuvių Auditorijoje, Bridgeporte. Koncertas bus labai

įdomus, nes su juo prasidės “Draugo'’ Jubiliejiniai Metai.

BOLŠEVIKŲ VALDOMAS BADO 
MIRTIES KRAŠTAS

RYGA (per paštų). — Rusų | darbininkams, o darbininkai 
laikraštis “ Vozroždenie” pa- , neprivalo imti.

Kitų kartų laivo virėjas iš
metė į pelenų krūvų silkių gal 
vas ir skriodimus. Išbadėję

Mrs. Elizaheth Ingbam, 81, j 
m. amž., teisme prašė teisėjo, , 
kad jis1-nubaustų jos sūnų L. I

k I
Ingbam, 58 m. amž., kurs per Į 
30 metų girtuokliauja.

Teisėjas nubaudė 200 dol. 
bauda. Žinoma, uždarytas ka
lėjimam Motina tikisi tuo bū
du jį nupratinti nuo girtavi- davė vieno grįžusio iš Archan 
mo. 'gelsko jūrininko įspūdžius, ką

---------------- jis ten patyrė ir matė.
MIESTO DARBŲ PROJEK- Archangelsko uoste į laiva rusai puolėsi ir suvalgė vis- 

TAI į buvo kraunama įvairi miško , kų ir su pelenais.
Viešėjau mieste pas pažįsta

mus — pasakojo jūrininkas.—• 
Vienų rytmetį man pasiūlyta 
pasivaikščioti. Netoli namu

------------ ' medžiaga. Bado pakirsti kator
Krašto vyriausybė patvirti-Igininkai (politiniai kaliniai) 

no Chieago miesto darbų pro- Vos pakelia kojas, vos paneša
jektus, duos paskolon reika- rųstgalius. Laivo berniukas

vo iš vyriausybės $64.44 čeki už tai, kad pasižadėjo šunta-' bindus ir tuo bucu apie pro duris iš vienos kajutos iš-! pastebėjau vežimų su trimis

įja. .Jos visos trys nejau 
čia sunkaus ekonominio kri
zių, jų aukso stamlardas t’Ar-; 
tas.

Štai Kaunas virsta net viso I
Pabaltijo baukįijįj^ .IšiUtdalo 
centru.

Ekonomininkai džiovina gal 
vas ir nesupranta to reiškinio 
priežasties

mas labai abejotinas.

PASIRYŽĘ APLEISTI 
TERITORIJĄ

PRANCUZŲ ŪKININKŲ 
SĄJŪDIS

PARYŽIUS, lapkr. 27. • — 
Visoj Prancūzijoj ūkininkai iš- 
judo reikalauti, kad vyriausy
bė juos gelbėtų.

BERLYNAS, lapkr. 28. — 
Pereitų savaitę prancūzų am
basadorius Andre Erancois — 
Poncet turėjo pasitarimų su 
kancleriu Hitleriu.

Kalbama, kad Prancūzija 
linksta taikon su Vokietija.

| Prancūzija pasiryžusi net ap- 
i leisti Saaro teritorijų, kdd tik 
I taikingai sugyvenus su Vokie- 
I tijn.

Vakar keli tūkstančiai ūki- i 
ninku užplūdo Amiens miestų. 
Susiremta su policija. Da»’g 
asmenų sužeista.

ARABŲ STREIKAS 
PALESTINOJ

GUBERNATORIUS UŽ 
LINČIUOTOJUS

KAS NORS TURI SKIRTI 
AUKSUI KAINĄ

21,000 bedarbių gaus darbų, 'metė duonos plutelę. Katorgi- 
Tie darbų projektai, tai vi-Įn*nkai puolėsi prie jos. Tik

sam mieste senų vandentekin
pataisymai. Bus užtaisyti van-

žmonių lavonais. Mana drau
gas paaiškino, kad tai dar ne

vienam ji teko. Deja, tai mato ' viskas. Netolios į vežimų į- 
vienas čekos narys, kurs suval keltas dair vienas žmogaus la-
giusį plutelę žmogų nusivedė. 
Kas su ta auka atsitiko, nesu
žinota. Matyt, jis nubaustas

vonas. Šalia uosto vienas se
niukas beeidamas parkrito ir Į 
mirė. Neužilgo šis lavonas pa-

dens tekėjimai ir kai kur ma- 
|.įtį,^’e-i* vamzdžiai bus pakeisti di

čiuota du grobėjai žudikai, prez. Roosevelto šalininkai, ‘ s' iv j • i r» A . »- ±
1,4 __ _____________ Į bado umrties bausme. Rytojaus į salintas, kad nematytų svetini

TYRIAMAS PIENO KAI- į laivų atvyko čekistas i šaliai.
NOS KLAUSIMAS

KAURAM ENTO ,Ual., lap- SANTA BARBARA,
kričio 28. — San .Jose nulin- lapkr. 27. — Kaip visi

Šios valstybės gubernatorius taip ir prmf. Moley’, kuris yra!
teisina linčiuotojus. Pareiškia,' išėjęs iš NRA, atsako Al
kad minia padarė didžiai 
svarbų darbų nužudydama gro 
įėjus žmlikus. Tai pamoka vi 
so krašto grobėjams.

Gub. Rolpb dar pareiškia, 
kad jei linčiuotoji} vadai būtų 
areštuoti, tai jis tuojau juos 
paleistų.

NULINČIUOTI GROBĖJAI 
ŽUDIKAI

SAN JOSE, Cal., lapkr. 27. 
BOSTON, Mass., lapkr. 27. — Vakar žmonių minia įsilau- 

Beacon salėje vokiečių susirin-J žė Santa Clara apskrities ka-

RIAUŠES BOSTONE

kime vienas, vokietis profeso
rius kalliėjo tema, dėlko jis 
s’tovi už Hitlerio vyriausybę. 

Hitlerio priešai mėgino su- 
JERl ŽALE, lapkr. 27. —'ardyti susirinkimų. J’fcsireiškė 

V isoj Palestinoj arabai sukėlė j riaušės. Keletas asmenų areš- 
streikų. Tai protestas prieš tuota.
britus, kurių policija spalių 13
d. daug arabų nužudė ir su
žeidė, o daugermi areštuotų 
šiandien pradedama nagrinėti 
bvln.

10 MILIJONŲ BEDARBIŲ

PIRKO SENUS LAIVUS

AVASHINGTON, lapkr. 27. 
— Am. Darbo federacija ran
da, kad spalių mėnesį visam 
krašte buvo 10,976,000 bedar
bių.

dienų į laivų atvyko čekistas

TALINAS, lapkr. 27. — Pe
ru respublika Estijoj pirko 
du senus karo laivus. Peruvie- 
čiai nusiskundžia, kad jie y- 
ra suirę. Su jais pasiekė Por
tugalijos pakraščius ir toliau 
nė iš vietos. Užmokėjo 4W,PQ0 
dol. auksu.

BIJO KĄ PRARASTI

PARYŽIUS, lapkr. 27. — 
Prancūzija bijo turėti betar
piškus su Vokiečiais pasitari
mus. Sako, kad tais pasitari
mais ji nieko nepelnys, o Vo
kietijai daug kas gali tekti.

LIETUVOJ 70,000 ŽMONIŲ 
SERGA DŽIOVA

Smithui, kurs nupeikė prezi
dento monetarinę programų.

Prof. Moley pareiškia, kad 
kas nors* turi nustatyti auksui 
kainų. Tai dėlko negali to da
ryti krašto vyriausybė!

Moley nurodo, kad Anglija 
per ilgiausius metus -skyrė 

- auksui kainų ir niekas jos už 
tai nepeikė;

lėjiman, iš kur išvilko ir nu- 
linčiavo du grobėjus žudikus 
J. M. Uolines ir T. H. Thur- 
mond, kurie andai policijai iš
pažino, kad pagroliė ir nuo til
to įlunkon įmetė turtingo

APLANKE PREZIDENTĄ

WARM SPRINGS,-Ga. lap-

pravesti tardymus dėl duonos 
plutelės. Jis grasino laivo ka- 

Chicagoj imta tyrinėti pieno ■ pitonui. Pareiškė, kad nekokių 
valgomų produktų neturi duoti1kainos klausimas ir pieno t ru

sto įsigalėjimas. Krašto vy
riausybės atstovas išklausinė
ja pieno vartotojus. O miesto 
valdyba reikalauja, kad būtų 
dirstelta į pieno trusto rekor
dus.

Vasaros metu Archangelsko 
gatvėse kasdien apie po 12 
žmonių iš bado miršta. Žiemų 
— skaičius daug didesnis.

GYVULIŲ SKERDYKLOSE praktikos darbai, kuriuose pra
STREIKAS

VALSTYBĖ KONTRO
LIUOS SVAIGALUS

Illinois gubernatorius pa-
kričio 27. — Vakar prez. Roo- reiškia, kad Chieago miestas 
seveltas turėjo pasitarimų su 
savo padėjėjais ir specialis-
tais, būtent, su H. Morgen- 
tbau, Ickes, Johnson ir kitais. 
Padaryta krašto ekonomiško

pirklio sūnų Brooke L. Har-1 atstatymo pažangos peržval- pripažinti legislatūra.
tų.

Linčiavime dalyvavo keletas 
tūkstančių asmenų. Abu grobė 
jai -liaisiai sužaloti ir pakarti.

Žmonių įtūžimas nebeteko 
ribų, kada San Erancisco įlan
koje rastas nužudyto įtarto
lavonas. •

ga-

NUŠAUTA DU SMURTI
NINKAI

Gyvulių skerdyklose, Chica- 
goj, vyksta organizuotų darbi
ninkų streikas. Pirmiausia su
streikavo atvežamų į skerdyk
las gyvulių iškrovėjai iš gele
žinkelio vagonų ir trokų. Tad 
skerdyklų srity vakar visos 
gatvės buvo užblokuotos t ro
kais.neturi teisės kaip jam būtų 

tinkama svaigiųjų garimų par-i ‘•“■skinu metė darbų kili <lar 
Javinėjima ir vartojimų kon- jl^n‘nkai. Kalbama, kad gal su 
Troliuoti. Tų teisų turi tik vn's ’tr,‘ikul” visi iki vieao darbi-
tyt*. O Chicagai tų teisę gali.ni,,l<i"- Mfao'' ^'".vbos pramo 

nė tuo būdu žymiai trukdomu.
Darbininkai reikalauja di

desnio atlyginimo. Atitinkami 
organai dirba už greitų abiejų 
pusių sutaikymų.

IŠSIGINA IŠPAŽINIMO

to turi apie 300,000 litų. 
Skyriai, nežiūrėdami pasi

taikančių sunkumų, kovų su 
šiuo didžiausiu žmonijos prie
šu veda atkakliai ir sėkmingai. 
Konstantuota, kad Lietuvoj 
kas metai džiova serga apie 
70,000 žmonių.

Suvažiavimas priėmė visų 
daugiausia

ŠIAULIAI (per paštų). —
Lapkričio mėnesio 1 d. įvyko 
čia devintasis kovai su džiova 
draugijos suvažiavimas. l)r- 
jos pirmininkas dr. K. Gri
nius padarė pranešimų, kaip
kovojama su džiova užsieny ir,'eilę rezoliucijų,
Lietuvoje, o dr. Raganas —(pagyvinti draugijos veikimui, 
apie šios draugijos veikimų. , Sųmata kitiems metams suda-

Ši draugija turi jau $ sky- ryta 264,000 litų sumoje, 
rius ir daugiau kaip 1,200 na- j Priešdžiovinei propagandai ve 
rių, išlaiko 7 dispensarius ir sti bus skleidžiama atitinka- 
sanitorijų džiovininkams. Turma literatūra.

Dr. Alice AVynekoop vakar 
teisine išsigynė savo pasirašy 

DETROIT, Mich., laprk. 27. to išpažinimo, kad ji nužudžius 
Bloomfiehl Hills priemiesty' marčių. Sako, tas išpažinimas, 
rasti automobilyje nušauti du tai }>ačios policijos darbas, 
smurtininkai A. Axler ir E. O jos sūnaus išpažinimas at- 
Eletcher. mestas. Abu laikomi apskri-

; ties kalėjime.

NULINČIAV0 5 KARI
NINKUS

VYKSTA RUSIJON
13 ARKLIŲ ŽUVO GAISRE

WARM SPRINGS, Ga., lap
kričio 27. — Prez. Roo’seveltų Sudegė arklidės, 130 Swann 
aplankė W. C. Bullitt, skirtas gat. Žuvo 13 arklių, kurių ne-
J. V. ambasadorius sovietų Ru 
sijai. Lapkr. 29 d. jis išvyks į 
Maskvų.

NEW GLASOOW, N. S., 
lapkr. 27. — Nežinia iš ko pa-

suspėta išvesti.

GYVULIŲ PARODA

sireiškęs sprogimas sugriovė ruda. 
keletu namų. Du asmenys žu-|

Gyvulių skerdyklų 
amfiteatre vyksta gy vulių pa

vo.

HAVANA, Kuba, lapkr. 27. 
Jšėlusiųjų kubiečių gauja nu
žudė penkis karininkus, kurie, 
kaip sakoma, buvo diktato
riaus Macbado griežti šalinin
kai.

AUDIMO KURSAI
Telšiuose baigiasi iš eilės 

antri, šiais metais žemės ūkio 
rūmų surengti, kaimo audė
jom* audimo kursai ir dalia r

srities prasidėjo tretieji.
Kursai vyko gerai ir klausy

tojų — kaimo audėjų turėjo 
i 18. Be to, prie kursų buvo su

kt ikavosi apie 20 mezgėjų. 
Kursai čia buvo patys didžiau- | 
si, iš viso veikė 13 audimo 
staklių.

Kursuose pradėta gaminti 
ir rūbams audeklai, ir dau
giausia iš vietinės medžiagos. 
Ligšiol daugiau buvo gamina
mi dekoratyviniai audeklai, 
kaip kilimai ir kt.

Naujuose kursuose klausyto ] 
jų yra apie 20. Kursai trunka 
po mėnesi.

Pinigų vertė — 
mainyba

NEW YORK, lapkr. 28. — 
Vakar visiškai netikėtai padiėd 
jo dolerio, vertė. To priežastis J 
nežinoma. Naujam auksui kai
na nepadidinta, gal tai bus vie 

i na svarbiausių priežasčių.
Vakar pinigų kursas buvo:
Anglų svaras 

IKanados doleris
Prancūzų frankas
Italų liras

‘Belgų belgas
‘Vokiečių markė
Šveicarų frankas
Lietuvos litas 6 ir pusė cent.
Silabro vienai uncijai vakar 

mokėta 42 centai.

ORO STOVIS
CHIOAGO IR APYLINKĖS

— Šiandien iš dalies dehe-
PLATINKITE “DRAUGĄ” rengti vakariniai mezgimo suota; šalčiau.

1h*-** - a. . .t. -^>31
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LINCO TEISMAS

APIE LIETUVOS EKONOMINĘ BŪT?

New York Times korespondentas prane- 
ša, kad Lietuvių Suomija ir pietinė Afrika 
nejaučia depresijos ir ekonominių negalavi
mų, Vienoj antraštėj sako, kad “auksas plau

Kuh. A. Brička

KATALIKIŠKOJ! MOKYKLA
Visų tautų buvo ir yra rū-; mokiniai gali pereiti į aukš-

Tėvas sunkiai dirba Šeimynos rgėlis ieško ką nors dykai, 
užlaikymui. Motina naktimis ‘ nieks neguli iš jo stebėtis, dar 
nemiegu, kad tik jos mažutėlis ! gi turi jam pdgelbėti, ištiesti
neverktų. Ji jam dainas dai
nuoja ir pasakas sako. Bet ne 
syki visi tie tėvų vargai ir rū
pesčiai apie vaikų, be tinka
mo išauklėjimo, daug širdies

kia į Lietuva”, kuri yra vienintelė Ryti! P«rtia, kad išlaikyti tauta ėie- teanea mokyklas. Todėl mūsa 
Europos valstybė, kur tebeveikia aukso va-J^j” ir palaikyti jos garbęd mokyklos daug reiškia. Para-
liula. Dėl to Kaunas darosi Pabaltijo valuty- kad ‘urStl l"oks(“ ž»10ni«' k»,pj>w mokykla, tai įstaiga, ku- BkaUBI1K) jiwllB teikia vflyveB. 
bia finansų sostine ir plėsdamas bankinį bis- r,e rūpintųsi tautos likimu. |rioje jaunas žmogus stato »a»!niallle gyv,Nes jei val.

Kuri tauta sugeba išauki?- .gyvenimo pagrindų, kuriuo tu! 1U,|)US tinkamainj visame krašte darus gerų biznį.
TenRa nuoširdžiai pasidžiaugti, kad stip- ganėtinų skaičių apsukrių 

rusis Lietuvos litas taip- gražiai garsina mil- vinių, apsiginklavusių mokslu,
sų tautos vardų. Bet, kiek mes patys lietu- toji tauta visame ima uirme- , , , ,

. . , 7 u- i , . tivUu • levų priedermė yra, kati jųviai žinom, kad Kaunas nedaro taip jau di- ny|JV- \1 ... ...i i- . . . , . .. , 'vaikai butu tinkamai įsaukle-dėlių bankinių biznių ir kad visame krašte Kuri tauta neturi tinkamų i ,. . .
nėra tokios jau ekonomines geroves, kaip vadų, toji tampa nustelbta ir - ,

, , m. , , . v T • a a- • i • iv° pareigas link vaikų ir dėlkad Times korespondentas rašo. Žinoma, Lie- pavergta sumanesnių savo kai..........................

rėš remtis visas jo amželis.

Tėvų priedermė

prireng
tas gyvenimui katalikiškoje 
; mokykloje, jei jo jaunoje šir
dyje nebus įskiepyta Dievo 

i meilė, nesitikėk, kad-ten vieš-

gailestingumo rankų ir paro
dyti krikščioniškų širdį. Bet y- 
ra žmonių, kuru* galėdami už
simokėti už vuikų mokinimų, 
visokiais būdais mėgina nuo 
savo priedermės, išsisukinėti, 
nori, kad jų vaikai būtų tin
kamai mokinami, tinkamai au
klėjami, bet nenori už tai at
silyginti.

(Daugiau bus)

tuva, kaipo ūkio kraštas, ekonominio krizio 
taip neatjautė, kaip-tie, kur industrija buvo 
plačiai išplėsta. Be to, Lietuvos žmonės tau
pūs, prie vargo pripratę ir kantrūs. Bet fak
tas pasilieka faktu, kad depresija ir Lietuvą 
palietė, kad praėjusiais keleliais metais ga

rny nų. “
• I ' * *'

Vadai negimsta, jie turi būt 
prirengti ilgomis studijomis, 
niokslu savo Jaunose dienose. 
Nors žmogus jš prigimties bū
tų apdovanotas dideliais ga-

, to siunčia juos į parapijos nio 
kvklų. Bet yra ir tokių tėvų, 
kurie nebodami to, arba dėl 
šykštumo, nepildo tos tėviškos 
priedermės ir neduoda vaika
ms tinkamo išauklėjimo. 

Mažas kūdikėlis nieko ne

patautų artimo meilė. O žmo
gus užaugęs be Dievo ir arti
mo meilės, yra niekas kitas 
kaipo gyvulėlis. Tėvai, kurie | 
nesirūpina savo vuikų tinka- J 
mu išauklėjimu parapijinėse 
mokyklose, neturės nei teisės 
nusiskųsti ant savo vaikų, ka
lia užaugę nesirūpins savo se
nų tėvų likhūu. Tėvai nesirū

LIETUVOS GYVENIMAS
KEISTI ŠIEMET ORAI 

LIETUVOJE

Praėjusį sekmadienį, San Jose mieste- ! na dau£ įmoniŲ ^bankrutavo, kad ūkininkai, | j0 gakn. . .
Ivje, Kalifornijos valstybėje, įvyko baisi tra- neturėdami kur žemės produktų parduoti, su 11||ai istoį(oiinti j|gonlis nusimano apie tuos dalykus, i plndallll (inkamn savo vaikų

labai dideliu sunkumu valdžios mokesčius anų. i .x-..i.u:— ---- —gėdija. Penkių tūkstančių žmonių mitiia įsi
veržė į kalėjimų, išsitempė iš ten J. Holmes 
ir Tliurmond, juos baisiai sumušė, apnuogi
no, suspardė, sukruvino ir užnėrus virves ant 
nelaimingų kaklų, pakorė. Kada nelaimingo
sios aukos kybojo pakartos, minia su pasi-' 
didžiavimu šaukė* lyg po kokio reikšmingo, 
istorinio, tautos likimų lemiančio mūšio.

Tuo savo ž>giu sugyvulėjusi, keršto per
imta minia juoda, purvina žyme aptaškė Ka
lifornijos istorijos lapus.

Tiesa, nieko nėra be priežasties. Tūks
tantinės minios išėlimui davė progų taip pat 
baisus įvykis: n uline uotieji vyrai prieš kiek 
laiko pagrobė* turtuolio Hart 22 m. amžiaus 
sūnų, jį užmušė ir lavonų į upę įmetė. Nors 
nelaimingasis Hart buvo jau nužudytas, ta
čiau pagrobikai (kidnaperiai) reikalavo iš 
jo tėvo pinigų'. Aišku, kad Holnies ir Thur- 
mond baisių nuodėmę, papildė: ir žmogų už
mušė ir apiplėšti norėjo. Jie buvo verti di
džiausios žemiškos bausmės. Ir nieks neabe
joja, kad kaltininkai būt buvę sulig jų nusi
kaltimo nubausti. Tai būtų padarę valstybės 
ir teismo organai civilizuotu būdu, be sirŽvė- 
rėjusios minios linčo.

Prasiplatinusieji linčai kai kuriose šio 
ktftšjto vietose daro gėdų visai Amerikai. Lin
čai neigiamai veikia į žmonių'psichologiją: 
žmonės daro kerštingus, nepermaldaujaniūs, 
paverčia juos laukiniais. Ypač blogai veikia 
į jaunimų.

Šiais metais Lietuvoje buvo 
labai keisti ir nepastovūs o- 
rai. Jau iš jiat pavasario ga
mta pradėjo rodyti įvairių 
šposų. Nors pavasarįs buvo vė 
lyvas, bet nuo gegužės mėn. 
užstojo tikrai šiltas, vasariš
kas oras. Deja, nuo birželio 
mėn. pradėjo' be jialiovos lyti, 
oras labai pablogėjo, atrodė,

, su kuriais jum priseina susi- išauklėjimu katalikiškose mo- 
, , kyklose, neparodo savo vaika-

dos. Kas kiti jei ,Iien,»'gabJj° ir <**£?** k“ip° ‘ikro»
, . v\ , V regimieji angelai. Tėvų prie-mams duodama užtektinai mo- , . _ . ..dėmu* yra rūpintis savo vai-

Rūdijomis mokykloj, jam i. .
sumoka, o daug jų, kaip pranešama, visai • - „ » r i’ . , . j visuomenei neneš didele?nebegali užsimokėti.

Bet vis dėlto reikia didžiuotis, kad, ne
žiūrint visų sunkumų, nežiūrint nenonnalės 
vidaus politikos būties, Lietuva ekonomiškai 
geriau stovi, negu kuri kita jai kaimyniška 
valstybė ir jos litas šiandien yra didesnis po
lius, negu doleris. Ir jei kada^ susinorinuos vi-

kslo. Tada žmogaus gabumai
Vaikų atmintis

dalis politika, bus atstatyta tautos vienybė ir 
visos jėgos bus užkinkytos kūrybiniam ir 
krašto ekonominės būties kėlimo1 darbui, ta
da Lietuva tikrai gklės savo gerove pasidi
džiuoti ir pasidžiaugti.

KOKIE TĖVAI, TOKIE IR VAIKAI

kų laime. Yra tėvų, kurie rū-
I pinasi, kad- jų vaikai būtų pi
lnoje sveikatoje, kati būtų so
tūs, kad turėtų tinkamų dra
bužį, dar ir teatrams ir ki
tiems galams duoda pinigų,

’vįemj, tinkamiausi. Žmonės re|b,!t dažnai kad .i'!
nkasi sau tinkama drabužį, Padermė yra rūpintis ne tik 
maistu, Imt,) ir.t.t. Iš čia aiš- i vaik'l kfrao> l,ct dar lab,a“ 

j ko, kad žmogaus prigimtyje ™kalai»> M ««l<*
| randasi ypatingas jausmas —
rinktis tai, kas jam patinka, 

į Jei taip, tai juo labiau reikia

duoda pageidaujamų vaisių.

Pasirinkimas mokyklos
Kiekvienas žmogus turi tam 

tikrų-nuovokų ir skonų iš dali- 
pasiskirti

Tėvai dėl savo šykštumo
gailėdamies užsimokėti 75c ar Į kad pasikartos 1928 metų ne- 
$1 mėnesinio mokesčio už mo
kinimų ir auklėjimų vaiko pa

derlius.
laimei tai nepasitvirtino. 

Liepos mėn. oras pasitaisė ir 
palyginti pakenčiamas rugpiu* 
čio oras, suteikė ūkininkams 
galimumo gerai suimti derlių. 
Užtat rugsėjo mėn. nė kiek ne- 
geresnis už birželį. Nuolatiniai 
lietūs gręsė labai sutrukdyti 
sėją ir supūdyti bulves bei ki
tus šakniavaisius. Bet čia rei
kalą vėl pataisė puikus spa- 
K’ioK'čP- oras. .Ligi spalių m,., 
12,d. i»uvo gražus, šiltas ora.v 
ir ūkininkai gražiai atliko vi
sus svarbesniuosius rudens da
rbus: gerai, nors ir kiek pavė- 
luotai, jsisėjo, suvalė bulvių ir 
kitų daržovių derlių ir suarė 
laukus. ,

Toks šiltas spalių mėn. Lie
tuvoje būna labai retai. Ligi 
spalių mėn. 12 d. dar visai ne
buvo šalnų. < Šautomis iš pro- 

kai kuriose

rupijos mokykloje ir mano, 
kad vaikas to nesupranta. Bet 
mažutėlis numano, kad jo tė
veliai šiame dalyke jį skriau
džia. Nekalbu čia apie varg
šus, kurie patys reikalauja pa
šalpos, nes ir jų vaikai pri
imami į katalikiškas mokyk
las be jokio mokesčio, ir dar 
duodama pietūs, nes gailestin
gi žmonės jiems ištiesia savo 
ranką ir parodo krikščioniš
ką širdį. Ivalbu apiė tokius tė
vus, kurie netik gražius bal
dus savo.namuose turi, bet dar 

los už parapijinę, nes čia jie turi rūpintis, kad jie įgytų ti- j įstengia automobilių įsigyti, 
mokinami ir aukl^ami taip,! nkamų mokslą ir išauklėjimą i Tų tėvų vaikai, matydami sa
kai! užaugę būtų geri katali-- katalikiškoje mokykloje. vo jaunus draugus einant į

gelio dalvkuO e7 *• sau

Lietuvos Universiteto studentai kiekvie 
nais metais renkasi savo atstovybę. Tokie ri- pasirinkti mokyklų, nuo ku- 

ir šiemet buvo. į-rios priklavsb*<ifelties žmogus.
dnlyVin: -tautiškoji” „tudentija (T«dinasl Par»pijuiė mokykla
tie studentai, kurie solidarizuoja su tautinin- F

. kų partija ir yra susiorganizavę į neolitvanų Lietuvių katalikų vaikams

reikalas randasi blogame sto
vy, žmogus yra panašus į gra
žiai papuoštų karstų, kuriame 
guli atšalęs pradedąs gęsti la
vonas. Mažas vaikas yra me- 
užminga, ik Kurios susidarys Iru- 
simoji karta. Lš mažų, laikui 
bėgant, išaugs dideli žmonės.

korporaciją) rinkimuose nedalyvavo. Savo ! negali būti geresnės mokyk- jJat vaiko augimo metu tėvai 
žygį motyvuoja tuo, kad jie nebepakenčia 
rinkinių, kurie daromi parlamentarizmo me
todais. Bet tikrumoje studentai tautininkai 
nėjo į rinkimus dėl to, kad jie yra mažumoje, kai. Parapijinėse mokyklos Tėvų piiedermė yra ne tiek 
negali pravesti tiek savo žmonių, kurie ga- {suoluose sėdi ir mokinasi VJai-j rūpintis, kąd kokius nors me
letų turėti kontroliuojamą jėgą studentų at-įkai tos pačios mūsų tautos ir džiaginius turtus palikus vai- 
stovybėje. Jie eina prie to, kad atstovybė to patiek mūsų brangaus tikė- kailis, bet kad suteikus tikrą į

Gaila, kad šiame dvidešimtame amžiuje tam paskirtų.

būtų skiriama, bet nerenkama. Tuo būdu jie 
galėtų vadovauti, nes tautininkų valdžia juos

parapijos mokyklą, supranta, 
kad šių tėvai daugiau pasi
švenčia savo vaikų labui.

Mokslas dykai

ir dargi civilizuotam krašte tokie dalykai 
dedasi. Dėl to visu rimtumu reikia vesti ko-

Priežodis sako, kad obuolis nuo obelies
toli nekrinta. Jis tinka ir šiame atsitikime. į Kios šalies įstatymai duoda : ir pasauliui.

vą prieš linčus. Katalikiškos organizacijos Tautininkų partija valstybę valdo be rinki- 
Amerikoje jau seniai tą kovą veda, nes aiš- mų, be parlamento, neteisėtu būdu,-taigi ir
kiai nusimano, kad Bučuose dalyvaujantieji 

žhiopės nusikalsta krikščiohybės dėšnlatm*; 
kad tos rūšies teismas yla pavojingas čivi-

M ® • < • y** 1 "L. *

ją sekanti studentija nori eiti tokiais pat ke
liais. Tautininkai nekenčia parląmentarizmo. 
dėlto ir savo jaunąją kartą mokina jo ne

lizuotų žmonių tvarkai ir pačiai valstybei. į kęsti. Kokie tėvai, tokie ir vaikai.
-•-«__  i ■— 't «— 1

fcun. i. ttatickas-Joluui Birtibtes

MITELĖ ,
(Baltinis, 1913 to. — KN. 40-42)

(20 metų fcun. dr. J. Navicko literatinlo
darbo prisiminimui)

(Tęsinys)
Tuo p'ač’U laiku pasigirdo arklių žve

ngimai. Staiga sodan įpuolė persigandęs 
tarnas ir sušuko:

— Tamsta, kareiviai apsupo mūsų rū
mus, o jų vridns įėjo į vidų!

Išgirdę^ tokių naujieną Pcvylas nu
balo; jaunoji įnAleriškė, persigartdns, su
šuko ir afialpus puolė Į jo glėbį. Povylus,
,ją paėmęs, nunešė į rūmus ir paguldė 
anl minkštai išklotų kaurų. Jų paguldęs, 
tuoj norėjo išeiti |jasi\’kti vado, kaip tas 
pulsai jėjo į kambarį.

— Gnvuu paliepimą tave su žmona 
suimti ir pristatyti į Trevirą, — tarė tru
puti nusilenkdamas vadas ir parodė do j 
kumentus, pciRiraiytiis prefekto ranka.

— Už ką mus kaltina! — paklausė j 
Povylas. '

— Nežinau, nes ne lame mano daly
kas.

— Mauo žmona labui persigando ir 
guli dabar be nuovokos. Negalima dabar 
nė manyti apie jos suėmimą. -

— Tokiu būdu palauksiu; patariu tau 
nesistengti pabėgti, nes iš to nieko gero 
neišeis. f

— Ar leisi kelionę atlikti mūsų ku- 
rietoje!

— Ir to man neuždrausta, taigi da
ryk, kaip tau patinku.

Už pusvalandžio jau važiavo i>er Po- 
vylo rūmų vartus uždengta karieta; joje 
sėdėjo pats Povylas ir jaunoji jo žmona. 
Mylintis vyras prilaikė Metelę, stengda
masis jai suteikti tvirtumo.

— Prefektas, keršindamas, nori mus 
sunaikinti, — vaitojo vargšė*.

— Be abejonės, bet už ką guli mus 
apkaltinti!

— Esume krikščionys ir to jam užten
ka. Jeigu norės atims mums gyvastį.

Povylas tylėjo, nes slėgė jį koks tai 
neminus jausmas. Po kiek laiko tarė:

— Metele, ar ištiesų bijaisi mirties!
— Jaučiuosi taip laiminga...

jinio. Vienu žodžiu, vienu jau- : katalikišką mokslą ir išauklė-j
noji tauta ir viena tikyba, ne , jimą, sulig kurio ji galės tin- i Yra ž,“oa'“b kurie d-vkai ie- ’ vmc,J°s įlomis, 
mišinys tautų, rasių ir tikybų, karnai nustatyti savo gyveni- Sko 8eni da|yk«- Tačiau avei- 'PĮetl* Lietuos (Suialkijos) 
kaip vra viešosiose mokyklose. S mą ir būti naudingu Dievui kas protas sako, kad nieko ge '‘etcse ant™ kartu prazido 

ra negalima dykai gauti. Da-; obel>'s’ >'Pac vasarines jų at- 
, leiskim, jei būtų galima dykai biainoa. Tsb.-

Tėvų meile į nors gau|jt nebūtų gar- ----------------
Mažai rasime tokių tėvų, kn Įbingęs dalykas pasiturinčiam 

rie nemylėtų savo vaikų. Tas j žmogui, kuris gali už tą flaik- 
jausmas verste verčia tėvus tą atsilyginti be jokios sau

mums teisę turėti prie para
pijų savan mokyklas. Tat jas 
ir turime, ir dar ne bile ko
kias. Jos tinkamai sutvarky
tos ir tos pačios vyriausybės

PLATINKITE “DRAUGĄ’

pripažintos. Iš jų be kvotimų ' rūpinties savo vaikų gerove, skriaudos. Jei beturtis, pūva-

— Sunku nesutikti su Aukščiausiojo , 
valia, juk gerai žinai, kad šiame pasau
lyje nėra tikros laimės. Žmogaus gyveni
mas susideda iš laimės ir kentėjimų. Jau 
ant kiekvieno lopšelio gyvuoja rūpesčiai 
ir skauiūnai. Anksčiau ar vėliau mes vis 
turime mirti, nes mirtis yra žmogui lem
ta. Jeigu už tikėjimą praliesime kraują, 
tuomet pasieksime amžinos laimės vaini
kų prieš Viešpaties Sostų. Taigi neabejok, 
kad mirtis sujungs mudu amžinai.

Metelė, gluuzdamosi prie vyro, tarė:
— Melsiuosi, kad ir man Vi<*š;iats 

suteiktų tavo tvirto tikėjimo.
Povilus vienok nesijautė taip tvirtu, 

kuip buvo tvirti jo žodžiai. Taip jiems 
bekalbant, nė nepasijuto, kaip karieta su
stojo prieš kalėjimo duris. Povylas turėjo 
viltį, kad Metelę putai pins su juomi vie
name kambarėlyje, bet apsivylė. Nuo per- 
dėtinio išgirdo kad ir jo uošviai suimti 
ir kalėja, jų tarnus pąliuosuvo, ant namų 
uždėjo antsi»audą ir apsupo sargyba.

Rytojaus dienų teismo rūmuose susi
rinko daugybė žmonių, nes buvo pasaky
ta, viešpatystės išdavikus teis patsai 
Kliaudkjus. Apie 11-tą valandą atsirado

ir teisėjas su juo daugybės kareivių. Ne
trukus teismo tarnui atvedė ir Morkų su 
Lilei ja bei Povylą su Mėtele. Prefektas 
su pajuoka ir neapykanta žvilgterėjo į 
savo aukas. Jam mostelėjus prabilo sku
ndikas, aiškindamas — “kad Povylas su 
Morkum vedęs su germanais praguištin- 
gąs viešpatystei sankalbas; jiems tame 
I>adėjnsios jų pačios. Būdami krikščioni- 
inis, esą tikiais viešpatijos priešais. Val
džia esanti priversta tokius priešus baus
ti mirtimi”. Pasidarė gili tyla. Rodėsi, 
kad žmonių aibės likusios be žado. Tuo
met Povylas, pakėlęs galvą, atsikreipė į 
prefektą ir tarė;

— Esu rymietis ir visuomet ištikimui 
tarnavau vi< špatijai. Neūžsiginsiu, kad 
esu krikščionis ir tai dftr išreiškiu viešai. 
Taigi, būdamas Kristaus pasekėju, atme
tu tą biaurų neteisingą apkaltinimą, neft 
mano tikėjimas liepia man būti ifitlklmti 
ir tikru viešpatijos sūnumi bei valdžios 
tarnu. Niekuomet nevedžiau su germanais 
jokių sankalbų yra tai biaurus kpkaltini- 
mas, turįs savyje asmenišką kerštą.

(Daugiau bus)

BIZNIERIAI, GARS1NKL 
TRS “DRAUGE’

ŽIEMOS BELAUKIANT
Tos dienos tuip greiWs, taip greitai jos 

lk:ga,
Greičiui! kaip greičiausias traukinys — 
Keikiu rubus lengvus greitai keisti ser

mėga,
Dienų net ir vėjus smarkus nepavys...

Čia ką tiktui gėlės galvomis lingavo —- 
Dabar jau nubiro jų gražūs žiedai...
Dar vakar, kaip rodos, gegutė kukavo — 
Daliu r jau nutilo laukai ir miškai...

Palikusios lauke po pinties ražienos 
Nuo vėjo jau virpa, kaip vargšai vaikui -- 
Ir vųidų apsiblausė rudenio dienos, 
Pakibo jau lietus, kaip verksmas, aukštui..

Žemelė lyg nori kančių prikentėti,
Kol rūbų sau baltą už tą ji įgaus — 
Neteks jau ilgai jo žemelei lūkėti: 
Nukris vieną dieaą jau jis iš dangaus...

• Ar. Vitkauskas
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MARIANAPOLIS
LITERATINIS SUSIRIN

KIMAS

Lapkričio 18 d. LiteratinA 
sekcija laikė mėnesinį susirin
kimu, kurį atidarė kierikas V. 
Sabas, M. T. C., malda.

Pirniiausiąi teko išgirsti ra 
portus nuo įvairių laikraščių

vo nuomonę, kad iš j<te ne
daug ko galima tikėtis. Kiti,Į “Baravykai” — 9; kun. P.-AVukIi. & Jeff., Mikelonis - 
žinoma, laikėsi teigiamosios j Biskis, M. T. C., P. Cinikas. A. Penn State, Bader - St. Mary’s 

(Calif.l, Manačauskas - ftv. 
Juozapo (Pa).

Skoras: vicli - Georgetoun, Erčius

pusės ir tvirtino, kad joje ra- .Dranginis, A. Kazlauskas, J. 
ndasi daug gamtinių turtų,' Nanartavičius, M. Bigenis, K. 
kurie būtų mums naudingi..

J. V., kaip žinome, pripaži
no Sovietų Rusijos vyriausy
bę ir susirišo su ja diplomati
niais santykiais. Dabar sovie
tai visom keturiom puls prie 
šios šalies produktų, kurių

Prie vurgpnų vaikučiui la- nežus, nes jisai už tai atsako, {to Aleksio. Be to, buvo ir gra 
bgį gražiai pagiedojo ir vys-į Tštiesų būtų labai gera, kad Į žiu kalbelių, kurias pasakė 
kupui lietuviškai gražiai po- turtingesnieji lietuviai katuli- kunigai: klebonas Valuntiejus, 
terėlius atkalbėjo. Be to, pa- kai Šv. Juozapo parapijos se- Kazlauskas, Kurkauskas, Lut- 
sižadėjo be 25 metų nebegerti , ktų gražų anų pavapi jonų pa- ikus, Kripns, (iauronskas, Kar-
__. _ t_ • __ y •_ . - _ '______ J T T 1... y. T... y T.. 1■ ] J,. ,lonas, Ražaitis.

Ant galo vakaro ruošėjas, 
muz. Aleksis visiems dėkojo 
ir kvietė jaunimą įsirašyti į 
abu (didįjį ir jaunesnįjį) cho
rus. Tai netik prašymas, bet 
tiesiog, pareiga tėvų raginti 
savo vaikus rašytis į chorus, 
nes tuomi didinsime Dievo 
garbę ir kelsime tautos var
dų.

Žmonių buvo pilna salė. 
Parapijos bazaras

Šiemet, ačiū Dievui ir ge
riems žmonėms darbininkams- 
ėms ir aukotojais, bazaras ro 
do didelio pasisekimo. Jau ke
lintas vakaras, o vis matyti 
daugiau ir daugiau žmonių. 
Popularitv kontestas, kuris la 

rieže naujoji lietu-{bai sėkmingi kunigo Onuroris-

'vyzdį ir be nuošimčių pasko
lintų parapijai, nors ne tūk
stančiais, bet šimtais arba net

Boguslovas. a - i •
"Zanavykai” - 7; J. Ku- vanly ;

, T ,, ’ „ tiktai svarbesniuosius. Iš visuiprevicius, A. Jodka, A. Ba-l . .. , . . . .», . . _T . . . „ minėtų daugiausiai pasižvmė-daris, A. A ersiabkas, A. Bam- . „. , ’ T . ’ i jo — Savičius, Gėdins, Kriau-!balas, A. Jezukevicius. ... .... . . r, . -„_ bumas, Uzdavinis, Purvis, Ka-
A. J. Miciūnas (L. K.) j . ’ ... ’ . . ’' lwal, Maneikis, Ezmunt ir Sta-t ■ - i «

Incook. Tolimame AVashingto- 
no valstybės ratelyje Gonza-

korespondentų, būtent: “Drau^įjp troško; tai bus ant “kre-j Karalius futbolas dabar viei
go ", kurį išdavė A'. Miciūnas, 
“Laivo” — V. Sabas, “Dar
bininko” — A. Mažukna, sek
cijos pirmininko ir “Garso” 
— S. Grafas. Iš patiektų pra
nešimų matyti, kad darbas 
sklandžiai varomas. Šių sky- 
rių vyriausieji prižiūrėtojai 
žada susirinkti apie save kitus 
kurie šiuo darbu susidomėję 
ir juos pamokyti literatūros 
dėsnių. Šios grupės turės pro
gos pasimokyti pagrindinių 
rašybos dėsnių ir ta praktika 
be abejo, nevienas, išsivystys 
į gabų rašytojų. Jų, žinoma, 
daugiausia ir trokštame!

Išrinkti nuolatiniai kores
pondentai ‘Studentų Žodžiui’, 
būtent: J. Stankus ir A. Mi
ciūnas. Be to, susirinkimas 
skatina visus narius rašyti 
“Studentų žodžiui”, kad tas 
žurnalas susilauktų - atatinka- 
miausių pasėkų; organas — 

centralinės organizacijos sąna 
rys, paskui savo atveju palai
kys organizacijos veikimą ir 
tampresniais ryšiais suglaus 
josios darbuotę. Šiam darbui

svaiginančių gėrimų.

Vyskupo kalba

J. M. vysk. Nilan priminė mažesnėmis sumomis. ‘ 
žmonėms, ypatingai vaikučiu- ’
, i i ’ i • I “Stefanijos vestuves’ms, kad pasaulyje yra pagun- J

dų, kurioms atsispirti reikia- Tų patį vakarą įvyko labai 
ypatingos Dievo pagalbos. Die 1 gražus ir juokingas teatrėlis 
vas tokią pagalbą duoda y pu-{mūsų parapijos salėje. Suloš-dito”. Ar J. V. gaus atlygi- išpatauja sporto karalystėje.

aukštai vakarų ratelių tarpe.
Mikas T. Jodka (L. K.)

linės taikos”.

Rungtynės
Pastaromis dienomis kolegi-'

je sportas laikomas gan aukš- j 
toje vietoje, tai verta pašte- j 

įbėti, kokią rolę jame vaidina 
mūsų lietuvių jaunuoliai.

Sekdami futbolo žaidimus 
sporto aikštėse ir laikraščių 
skiltyse mes matome, ka» dau 
gelis lietuvių yra pasižymėję 
šiame sporte. Daugiausia ga
rbės futbole tenka aukštesnių
jų mokyklų, high scbools ir 
kolegijų ratelių žaidikams. Ki 
tiems rateliams, kaip profesi- 
jonalams neperdaug dėmesio 

kreipiama. Todėl aprašysime 
tuos jaunuolius kurie dalyvau
ja kolegijų žaidimuose.

Trejetas universitetų turi po 
tris lietuvius žaidikus, kurie 
daug yra prisidėję prie tų ra
telių pasisekimų. Pirmoje vie
toje stovi Mieliigano universi
tetas, kuris turi labai sėkmi
ngą sezoną šiais metais. Šiam

WATERBURY, CONN.
DIRMAVONĖ 6V. JUOZA

PO BAŽNYČIOJ

joj rengiamos savitarpinės kre 
pšiasvaidžio rungtynės. Juose 
dalyvauja šeši tymai: “Dzū
kai”, “Zanavykai”, “Žemai- 1 
čiai”, “Aukštaičiai”, “Bara
vykai”, ir “Kalakutai”. Visi
rateliai deda pastangų, kad pa✓
rodytų, kad “aš”, o ne tu sti
priausias.

Pirmas žaidimas įvyko lap
kričio 17 d. Susirėmė “Bara
vykai” su “Zanavykais”. Pa 
sirodė, abu tymai buvo lygūs 
ir visą žaidimą laikėsi taip, 
kad nebuvo galima tvirtinti, 
kuris tymas stipresnis. Po 
viso ko, paaiškėjo, jog “Ba
ravykai” atkaklesni už “Za
navykus”. Žaidimas užsibaigė 
Baravykų naudai, 9 prieš 7.

Iš “Baravykų” šono geriau rately pasižymi Savage (Savi 
vadovauja mokytojas p. J. Pi-i šiai pasižymėjo P. Cinikas, įčius), AVistert ir Malaševičius. 
lipauskas, dabartinis “Studen- kurs
tų Žodžio” redaktorius. |\fatyt

Nutarta rinkti įvairius!\ Boguslovas ilgi ne-
“snap-sbots” — paveikslėlius,. n,a^a’ kuomi pasižymėjo. Jo 
sudaryti ju rinkinį, iš kurių i‘^ka žaidimas laimėtas. Kada
rasit bus galima kai kuriuos abu tur^° P° 7’ BoSus* lkon‘-

lovas stebėtinu būdu padarė 
2 punktu, kas ir davė jiems 
viršų.

“Zanavykų” pusėj geriau
siai pasižymėjo A. Versiackas,

Sumanyta kai kurias anglis- j gaudamas 4 punktus. Žaidimo 
teisėju buvo B. Ivanauskas, 
kuriam irgi priklauso nemaža 
garbės.

Toliau, jeigu aplinkybės leis, 
bus galima sudaryti vadina
mą “varsity” — vvriausį ty- 

suomenei. Valdyba įpareigota'' kUrs turės progos 8Ufd.
iširauti teises Ir snskirstvti in * . *••. •

patalpinti laikraščiuose ar 
“Studentų Žody j”. Tuomi rū
pinsis J. Augūnas ir J. Guda- 
navičius.

kas knygeles išversti į lietu
vių kalbą. Šis darbas bus pa
dalintas tarp visų šio skyriaus 
narių. Tas duos progos arčiau 
susipažinti su kalba ir, be a- 
bejo, atneš nemaža naudos vi-

Lapkričio 19 d. pas mus bu
vo du gražūs ir neužmirštini 
dalykai, būtent Dirmavonė ir 
vakare Šv. Juozapo parap. sa
lėje gražus vakaras su juokais 
ir linksmomis dainelėmis.

Sutvirtinimo Sakramentą su 
teikė J. M. vysk. Jonas J. Ni- j 
lan’as. Padirmavota viso 262 
asmenų, daugiausiai parapijos 
vaikučių, nors nemaža buvo ir 
paaugusių.

Bažnyčia buvo gražiai išpuo 
šta. Vyskupui padėjo kun. A- 
m botas iš Hartford’o, kun. 
Kazlauskas iš Ansonia’os, kun. 
Valdainbrini (italas) iš Wa-

, Paskui priminė Šv. Juozapo 
parap. parapijonams, ypač. tn- 
rt i ilgesniesiems, kad jie pasko
lintų parapijai kiek kas gali 
be nuošimčių, ar bent mažes
niu negu bankuose gauna, kaip 
jau yra padarę kai ^<urie Die
vų ir Jo Bažnyčią mylintieji.

les atliko kuopuikiausiai. V- 
patingai gerai atliko P. Laz- 
(iauskas, Baniūtė, Stokniūt?, 
AL Andrikiūtė ir broliai Mar
celinai. Prie komedijos pridė
jo ir linksmos gražios lietuvi
škos muzikos muzikas Aleksis. 
Šokiams

J. M. užtikrino, kad pinigai vių orkestru, vedama Norber- (Tąsa ū pusi.)

GARO ŠILUMA
IŠNUOMAVIMUI*

Namuose, Ofisuose ar Krautuvėse - 
dėl Vieno Kambario arba Viso Namo

pats padarė 7 taškus Prie Oliio valstybės Kolegijos ^erbury- Patarnavo kunigai. 
, kad jo būta “žvaigž- pasisekimų daug prisidėjo (lai ,aar(>ns as’ Kūpąs, Ražaitis 

liūs, Pincnra ir Vuchinich. Te- lr: Orionas. Teikiant palaimi 
ruple U. turi tris 'lietuvius fu
tbolininkus, J. ir E. Žuką, Pi-

Daugelis ratelių turi po du 
lietuvius žaidikus, k. a. No-

nimą Šv. Sakramentu dalyva
vo kunigai: Mulcbay ir Hugb 
C'arrig iš AVaterbury ir dr. 
Lutkus, M. S., iš Hartford’o. 

Be šių bažnyčioje sėdėjo k n g;

1
2

Gasteam
Radiatoriai
patarnauja

išgauti teises Ir suskirstyti jų rPmti su kitomis mokyklomis, 
vertimą tarp įvairių sekcijos 
narių. Tikimasi, šis darbas

tre Dame — Krause (Kriau- nigai: Karkauskas iš New Ma
čiūną) ir Micbutą. Fordham, i ven’o, Leo Finn iš Oakville’s, 
žymus Rytų ratelis — Uždą- Judge, Cryne, O’Shea, Lynch 
vinį ir Sarauską. Bostono Ko- iš Waterbury ir pats gerb. kle 
legija — Ezmunt’ą ir Jakovi- ,bonas kun. J. J. Valantieji!*, 
čių. Springfield — Kodį, Ka- j Sutvirtinimo Sakramento tė 
minską. Nortlielstern (Bosto-(vais (kaip kad ir prie Šv. Eri
ne) — Jesikeną ir Eiselonį. Į kšto) buvo šeši vyrai ir šešios 
Lebanon Valley (Penn) — Si- į moterys. Vyrai: Dr. M. Aukš- 
nkevičių ir Kondratą. j takalnis (Colney),-Matas Ba-

Be šių, yra kitų pasižymė- landa, Petras Drevinskas, Jo
nas Jenušaitis, Jonas šeštokas7 - a

bus pradėtas ir neužilgo ma
tysis pirmieji vaisiai.

Geradarės auka
Pastaromis dienomis Lučin- 

skaitė iš AVorcester, Mass., ko
legijos koplyčiai paaukojo ne
mažą ir gražiai atvaizduotą 
Šv. Kazimiero statulą.

Kolegijos vyresnybė nuošir
džiai dėkoja gerb. geradariai 
už gausią dovaną.

jusiu lietuvių futbolininkų:—
Marianapoliečių tarpe randasi įPurvis - Purdue, Butkus - Sy- '.ir Vincas šukaitis. Moterys! 
geros medžiagos, žudančių racnse, Maneikis - Chicago, A. Dulskienė, O. Giidžiauskie- 
prospektų, kurie galėtų teikti Dūkštą - R. I. State, Stancook nė, M. Jokubauskienė, 0. Mo- 
svietiškiems nemaža kompeti- - Army, Barkaus - Manhattan, ore, A. Šabrinskienė ir T. Rto- 
cijos. {Kawal - Nortbwestem, Visko- eienė.

lAZr-KURENAMI garo radiatoriai gali bfl- 
Fti Įtaisyti jūsų name, ofise, arba krautu

vėje ant plataus nuo’r.avfmo plano. I>abar, 
suvlnir.kai ir nuonmoiojai gali išmėginti gazo 
Silitmų namuose be centrallnlų šildymo sis^ 
temų. arba "pagelbėti” tose dalyse namo ne 
smagiai šildomus eentrali'nės sistemos. Mūsų 
nauja iliuslruotn knygutė išaiškina vislių ir 
duo>da galutinus šildymo kaštus.

Nereikia (mokėjimo

Mes (taisysime vienų ar daugi’au Gasteam ra
diatorius be vieno O«nto (dėjimo. Vienų syk)
) mėnesj per šildymo sezonų (septynis žie
mos mėnesius) reikia mokėti mažų nuomavi
mo kainų — galima gauti’ Lr po ,1.00 už ra
diatorių. Yra pridėta prie bllos už gazų kur) 
išvnrtosite. Paimkite šj pasitūymų. Prašalinki
te darbų ir bėdas pradedant ugnj, velkant 
anglis Ir pelenus. Kainuoja labai’ mažai kad 
turėti gazo šilumos fKiųgumų per visų žiemų, 
Gasteam radlatorljii yra lengvūs vartoti. Hei-

THE PEOPLES GAS 
LIGHT and COKE CO.,

Namus be eentrali- 
nės šildymo siste- 
rros..
Namus, kurie turi 
e.entralinę ŠUdvmo

sistemų, dėl to "šaltojo 
kambario."
Siųskite kuponų — Iš
raskite kaip lengvai ga
lima Išsi'nuomuoti garo 
Stlumų.

akla ilk atsukti l.r uždeg
ti. Daug lengviau negu 
prižiūrėti senoviškų pe
čių. Gaunate šilumos 

daug — kada norite — kur t.'k norite. Kiek
vienas radiatorius yra savyje šildymo sis
tema. Vienas šimtas tūkstančių dabar varto
jami.

Greitai (Icjsomas

Išraskite viskų api'e Gasteam radiatorius ir 
mūsų planų. Jie yra greitai (taisomi, tik to
je vietoje ir kad jūs norite. Dabar — šian
dien — - išsiųskite kuponų dėl iliustruotos 
knygutės.

(C) 1133. The P G I. & C Co.

THE FEOPI.ES GAS I.IGHT 
AND COKE GOMPANY 
Telcn»l’one AVabasli Būnu

122 S. Mi’elilgan Av„ f’hlengo, III.

Vardas

Antrašas

122 South Mlchlgan Avė. Miestas ............................Telefonas

m OVK OFFICE

Pastaromis dienomis Maria- 
napolio kolegijos studentai la
bai susidomėjo “Rusijos pri
pažinimo” klausimu. Visi a- 
tydžiai sekė laikraščius, tei
raudamiesi, “Kas bus toliau!” 
Ar pripažins ar ne! Rodos, di 
džiuma laikėsį neigiamos pu
sės. Įsižiūrėję į Rusijos pade. 
t į buvusią ir esamą, konstata-

FEOPI.ES


II ’ 't* • '*** ~” "' ' — —

D R X U G X S Ant nu Uen i s, lupk r. 28, 1933

SITEIK A-lMES ŠALTINIS
Rašo Dr A. G . Rakauskas, gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, 111.

AKMUO INKSTE

šlapumo, kuriame randasi 
daug albumino, kraujo ir pū

tokioje imt kiekybėje distiliuo- ^9* Skausmo utaku y ta typin- 
to vanden.% 'tokia padėtis, pa 8U* Didesnio, aštresnio laips-

Ligoniui, tuiinčium akmeni pinti vaistais via negalimu, bojau! geram gydytojui. Ope- nauju. Monologus ir laiškai., ma 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa- 
inkste, tenka nemažai prisi- bet įvairūs šundaktariai, šar- racija lokiam ligoniui retai (Parašė S. Čiurlionienė.... ,10c.; 

kankinti iš priežasties skaus- .latanui it kvekeriui. mat yda kada galimo patarti.
mo ir nemukaus ėjimo antimi, galį* ištraukti iš ligonio -----------

keletų šimtinių, jam prižada 
tuos akmenis ištarpinti. Pa
prastai, daugelis lietuvių ati ’ 
duoda save tokiems šariatu-1

Gims Tautos Genijus. Dra

ma 2-se dalyse. Parašė kun. 1.

tų. Parašė Dėlė. Kaina . . 20c.

“DRAUGO” KNYGYNAS
TEATRALIŠKI VEIKALAI Vaicekauskas. Kaina ....30e.| 

Dolpclis Ministeįijojc Ti,-\ tfyrn Možių Vainikėlis. Dra-
2334 bo. Oakiey Avė. 

Chicago, III.

Sukietėjusi inksto pilvely sitarnaujunt palankioms apy- n*° s'iail!'IU0 vargu žmogus su- jnams su kimu ir dusia 
medžiaga y ra vadinama akine-; stovoms, duoda progos susi- Dnka kitose ligose. Skausmas 
nitui, nes savo ypatybėmi.4 to-; formuoti krištolams. Čia grei- Pras*^e^a shiiga, dažniausiai 
ji medžiaga yra labai panaši ėmusiai žymi priežastis glūdi ’uksto apylinkėje, lšptadžių 
šiam mineralui. Si medžiaga inksto sužalojime. Prie šio '**ua P^vų, Pas
susideda iš šlapume esančių prisideda šlapumo reakcija ir ^<u*; ^en,yn i šlapumo pfislę, į 
krištolinių druskų, kurios no- ne visiškas jo ištuštinimas įį1 lytinius organus arba į vidų-

rmaliai y ta istiipusios. inksto pilvelio. Ilga laika prl-1 . , » . , ,
, 1 . . . -. ,. nuo ligonis dažnai alpsta, turi\kmenvs šioje inksto dulv i ėmimas skysčių mažiau negm.. . .............................j . , ...... • širdies pvkti, vemia, ir jį iš

dalinama į pirmaeilius ir un-'kuno sveikata reikalauja taip *ii ... _ .... J .pila saitas prakaitas. Jis vra
traeilius. Pirmieji užsimezga ' gi tuii prasmes. Klimatas, nuu1

Trečias gydymo būdas yra 
operacija, kurios pagalba iš
imama esantis inksto nilvelv •

tar dūdelėje pasispendęs ak- i 
muo ar akmenys, jei randasi i 
keli, ir ligonio daugiau lieka 
muoja.

KAM SKYSTI LMO 
TOJAI JUMS NEKENKIA

ir auga šlapume, turinčiame įsius, gyvenimo pobūdis ir tva 
Uždegimas šiam at- ika. o taip pat sudėtis geria 
nedaro įtakos ir at- ' nio vandi

siratlę akmens nėra uždegimo t iniakais.
paseka. Antraeiliai akmenys Akmens inkste alsiiadiiuas

Šiomis dienomis Mari
jonų ūkyje, galima gauti 
visokių gyvulių, kaip tai: 
kabkutų, ančių, žųsų, vi
štų, visokių didumų par
šiukų ir veršiukų. Labai 
gardžių dešrų. Taipgi ga
lima gauti visokių pieno 
produktų bile kada. Pra
šome nepamiršti apsilan
kyti į Marijonų ūkį.

Doze. skysto lluosuotojo galiniu mie- 
ruoti. Veikimas gali būti kor.troliuo- 

I- 
ar

abiejuose inkstuose, gvdvmo ,lvi ,li,:nas vCllau. Malonus skystas 
. . p . llnosuotojas n,-erzina inkstų.

dėsniai sunkiau pritaikomi.
l u ... 1 1‘rllaikintas skystas liucsuotojas pa I
. i pumo, kurio išteka labai ina- 1’augmusmi tenka gydyti jį darys gerą virškinimą, be jokio ne-1

Ligoniui, turinčiam akmenis Janius. Neveda prie papročio., turel 
i kia iniU "dviguba porcija” viena a

verčiamas eiti dažnai ant šia-

rūgšties. v/Aicsuna, ~ —r ir dagiausiai
-itikime nedaro įtakos ir at- mo vandens yru daliniais kal* i įrau;uotas.,

• i . 1.— 1 i r> lz n i
Ne kiekvienų ligonį paliečia

., .. . „. tokio didelio laipsnio skaus
atsiranda alkaliniame slapume, pasitaiko dažniau pas vyrus, , 4 • . -• ,•. . .. 1 1’“' JHaS) Jr ,|ani pai.,aill Ilgo-
ir yra infekcijos paseka. Pa- negu pus moteris. Dažniausiai

smagumo tuo laiku, ar vėliau.vaistų pagalba, dietetika, glo-
I Negerus vidurių valytoįus gali lai- r 

'' '1111 'kyli jūsų vidurius užkietėjusius, tol, •
kol vartosite jj.

Patvirtintas skystas liuosuotojas 
(vienas kuris yni plačiai vartojamas 
suaugusiems ir vaikučiams) yru «y- 
rup pepsin. l)r.« CUldwell's Syrup 

, . Pepsin yru receptas, ir yra ištikimai
Žmonės, kurie dėl senatvės arba ki- -u„x,ls. b|UOsavln,o veikimas vra pa- j 

!°±!,?f!u??e^^J^lnelx2np,a..?.r^nattioUS ant sfina - nutumlttko lino-i 
! suotojo. Viduriai nepasidarys pusi-r

PRIDUODA NAUJOS

SPĖKOS IR GYVUMO 
SILPNIEMS

,v. niui kartais jis pasireiškia le- <
štai it,|i <iu_,a < <iuo „įtiiiau, jįs uzsimezga ii auga pas žino jigvp.ųupjp formoje. Skausmo a- nesveikus, atgaunu savo jėgas, svei

negu pirmieji. įneš tarp’trisdešimties ir ke-, takos ž'yiuiai įsiklauso- nuo ant suos formos pagalbos..

IiklO.ji pi 11 ZUStiSf RCdėl kl'l tui iasdešilllties metų amžiaus. ^Įęjneng didumo. Juo mažesnis I NUOA-TONE yra pastebėtinas vai- mi valytojai kurie turi mineralinius

Molinė medžiaga, papustai, Viename. kitame atsitikime akmuo,4tuo daugiau jis turi Sv£
būdama ištirpusi šlapume, tu | paveldėjimo ypatybės gali tu- i progos įraukti didesnį skaus- j^'n^ujų^Sraa'rbui. jng“ s
į-f'in sušokti "'abalėlin ir su- lėti nrasmės Panrastai ak- ! ■. - , , , • — •• esate senus arba silpnus, panėgčn.-,ltlll .ll.OKU guiiuiruu su piu.nu.. lapiu.iui, nu , |nų, nes būdamas tokiu, jl.Siklte NUGA-TONE. Po keletą dienų.

I jus pastebėsite didelį pagerinimų•ikniciiėti tik kai kuriuose at- mėlis atsiranda tik viename' !JUB »“b|i im^muiiuĮ.UKIIIIIKII, inv i\<u hUUliat ai., II fuuirt lik vniiuiur greičiau paspriista Į slapumo; NUGA-TONE parduodamas visose
silikimuose, nėra aiški, ftlapu- inkste, bet yra ir abiejuose. .jx-)(Įėu va(lina,na ureter ir y. 
mas talpina savy daugiau iš- Pastarųjų šios rūšies- ligonių ra kalbamo skausmo priešas- 
talpintos kietos medžiagos, ne grupę sudaro tarp 10 ir 20 tįjnį į§ jj^.g pusės, didesnis 

alinta ištarpinti nucsiim ių. | akmuo, ypač toks, kuris už

pildo visų inksto pilvelį, daž- 
niansiai yra “tykus” ir skau- 
sko neiššaukia.

Ligonis su akmenimi inkste 
nėra liuosa« nuo komplikaci-

j vaisttnyėiose. Ne priimkite pąnn g- 
džiojimų. Niekas kitas jums nepa- į 
gelbės tafp kaip NUGA-TONE.

gn jo butu

KALĖDOS
TĖVIŠKĖJE

VIM
andi jVIGOH,

Enjoy life. Be 

on your toes. 
Feel wide-awake

nuodus. Klauskite jūsų vaistininko į 
dėl J)d. Caldv.ell's Syrup Pepsin. Na- |j 
rys N. 11. A.

’lryn.iR, ^rihunaR Z»nio •uRt&b'lo 
niežėjimą odos J penkias sekundas 
— ir pugelbingftH prie Egzemos, 
purkų, dedervinės. Ir lėbėrltrų Že
mo bevelk stepuk I ingai praAn’dna 
visokias odos iritarljas. kadangi 
To gydymo ypatybės retai randa
mos kitose gyduolėse. Visos vaistl- 
nyčios užlaiko—35c, 60c. $1, Ypa
tingai tvirtas Žemo. Du syk ge
resni rezultatai $1,25,Aplankykite linui 

gus ir gimines 
tėviškėje... pra
leiskite Kalėdas 
.tose vietoje ku
rias jūs tagi ge
rai žinute Ir my
lite.

Majestic Gruodžio S i
(Pasaulio didžiausias garlaivis)
Asmeniškai vedama ekskursiji 

PEK CHERBOUlUiĄ
Ruimingi k.imi,arini, geras valgis. Vėlesni Išplauki
mai: OI.YMI’lt —(.ltl OI). 22. MA.IESTU —SAl S ».
Tolimesnių žinių apie Sį lSp'.aukinių suteiks jūsų 
vietinis agentas.

WHiTE STAR LINE
International Mercantile Marine Company 

210 NO MI< HIG\N \\ F... CHICAGO. UJ
IMO I.OCI ST KT„ NU. I.OUIS, MO.

USB

Itndway’s Pilis
(The Y'egetnble Laxatlve>

to cleansc the inteetinal tract of 

impuriticA caused by conttipation. 
Yoor poūon-free blood will give 
you “Pep.”

Mitd * Reluble A t Your Druggitt

. Edward Frank Woidat
Milė lapkričio 27 d., 1933 m., 3:30 vai. po pietų, su- 
laukęs G melų. 10 mėnesių, II dienų amžiaus.

Gimęs Cldragoje, sausio 18 d., 1927 m.
Paliko dideliame nuliūdime motinų Helenų, tėvų 

Krank, du broliuku Ricliard 4 metų, Krank 2 metų, 
dvi senukes, senukų, tetas, dėdes ir daug kitų gimi
nių.

Apie laidotuves ir vietų kur kūnas bus pašarvo
tas bus vėliau pranešta.

Nuliūdę
Tėvai, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grahorius S. P. Mažeika, 
Telefonas YARds 1138.

ĮFASTOmo 9570

S

Mada No. 9370
4

MISCHA FASHIONS

yra teisingai sukirptos pagal di
dumų ir yra padalytos iš stiprios 
popieros. Lengvai suskaitomas 
kilpinio parodymas, ir praktiš
kas zingsiiis-po-žingsnio siuvimo 
rodvklis, via svkiu duodamas, 
šių madų gpi'tna gauti didumais 
7-8-10-12-14 metų mergaitėms. 
103am didžiai reikia 2% jardų 
39 colių muterijolo arba \nĄ jar
dų 54 colių matel ijolo ir >4, jar
do kombinacijai.

DKAUGAS KASHION DEI'T.. 
2334 So. Oivklcy Avc.,
’hioago. .Illinois
>ėl klėkvlaii) puvysdžio siųski'lc

23 c
l’utlcrn No. ..

Sla« .. • •......
Namo ............ ...

Addresa ............

j Den’t 
neglect 
Colds

jų, kurios pasireiškia pačiuose 
inkstuose ir net visoje šlapu
mo sistemoje, o taip pat ir 
kituose organuose ir nekartų 
labai skaudžiai atsiliepia į li
gonio sveikatų ir jo gyvybę.

Gydymas nuo šios ligos ga
li būt trejopas: neduoti pro
gos akmeniui užsimegsti, tei
kti medikalę pagalbų skausmo 
malšinimui, ir pavartoti ope
racijos priemonę.

Kad neduoti progos užsi
mėgsti akmeniui inkste, reika- i, u ,... ,
lingu gerti užtektina kiekvbė ;pavojingas, raiengvinkite j) j s mi- 

" ‘ ~ • i nutes su Musterole. erzinimo stab-
vamlens kasdien ir vartoti i- dytoju”! Vartojant vienų kartų va- 

“ landoje per penkias valandas, atne-
vairu maistfl, 0 ne vien iŠ mė- |5a palengvinimų. Vartotas milijonui 

c ! per 25 metus. Rekomenduotas gy-|
sos ir duonos. Tam yra daržo- į artojų ir slaugių, 
vės. vaisiai, pienas ir pasta 
rojo gaminiai.

Gydymas vaistų pagalba y- 
ra tik laikinis. Akmens ištar-

i
i FOR BTTTFR BAKING 

A7 LES5 COS'i ŪSE THE 
ECONOMICA!."dEEFICIENTo

L

BAKIN.J
POWOLR L
SftMCtftlCE 

tockui 
AS42YEARSA60
25ounceskr254

fjikckjhfodtFiib*
k MII.IOMS OF OOUMI.M I S'O 

r 'OOP CUZLl'N.^r* I

Buy gloves with what 

it savas
Nerelk mokėti 50o. ui 

dantų mos t Į. Ulsterine To- 
oth Poste gaunama po 2So. 
r,'myk. kaip gerai ji vei
kla. Jų vartotajam*- per 
metus sutaupai |S Oi.

USTfRINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

Socief'

^1.

Tik atvyniokite ketvlrtul- 
nlškų. Italių kaip sniegų 
”f’hllad,.|pllla" Krand Crcati, 
t'hoese — dnokfte J) kaipo 
užkandį su marinai lodomu 
kiksi,įkals Ir kavai "Phila- 
dplphla”, darytas 14 saldžios 
grietinės, grynas, ir dellknt- 
nlii-skontu. baliai sotinu nūs 
yra labai naudi'.igns vaikeli- 
ėlaitis. Valgykite j) tankiui:

zFreeh . . . in thie 3 oc. silver- 
foil pecfcage Atovr (s tat*

favorite dessert

1

VISI STOKIME TALKON KM TINKA
MAI PAMINĖJUS “DRAUGO” 

SIDABRINI JIIBILE1AUS 
VAJU

Liepos 12 d., 1934 m., “Draugui” sukaks 25 
metai gyvavimo. Per visus šiuos metus “Drau
gas” ištikimai tarnavo visiems, tautos, tikybos ir 
biznio reikalais.

Parodyti <avo ličkingimaų už suteiktas malones, visi skai
tytojai ir biznieriui turėtų remti ‘‘Draugo” vajų.

Per šiuos metus, “Draugas” įtempė visas savo pastangas 
lietuviu kultūros tautoj palaikymui. Dabar, pradėjus spaudos 
darbo 25-tus metus,,.“Draugas” Šaukia savo prietelius Į talkų.

DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMĄ YRA ŠIOS:
Už 5,000.000 balsų .............................. $400.00
Už 4,000,000 balsų .............................. $250.00
Už 3,000,000 balsų .............................. $150.00
Už 2,000,000 balsų .............................. $ 75.00
Už 1.000,000 balsų ....'....................... $ 25.00
Už 500,000 balsų............................v. $-10.00-

Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dovanos 
pagal jų pasidarbavimų “Draugo” ,Sidabriniame Vajaus Kon- 
leste. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl in
formacijų adresu:

‘DRAUGAS” PUBIISNING COMPANY
2334. SO. O AKLE Y AVĖ. 

Chicago, Illinois
9



Antradienis, lapkr. 28, 1933 D RIUGT S

NAUJOSIOS ANGLUOS MS ATHOL, IUSS. caril party gruodžio 10 d., i»- 
rapijos svetainėj. Komisija da
rbuojas, kud vakaras pavykti) 

, šiomis dienomis Atlioly bu-1 • • n>?j iš abeju parapijinių mokyklą. • ,n ■ , , • \ įsais utz\ ilgiais. Komi. įja u.
Ir pelno padarė. Skautai ««. : .\,|K) “ ’u.'“ ' .--s. *’***“•’ k‘"' bU’
vo armonikėlių orkestrą vi.,,.1. '°. °.I.‘UU'tun «"“*♦ .»!*»«. Be to, draugija rengia

palinksmino.
Brangus parapijieti, ar jau .i..^ ,),.ii«r -/nmniii r,... «r,.» <.> i .•v; w , i » ii . i , .. . 1 11 dull«t Zlnonill *jo pne sa- j)lena j)Us vėliau pranešta*..

no. \ įsas \\uterbuiy o įmes-, buvai bazaref Ateik nors vie-1 kramentų< Pamokslus sakė kn
taes domisi įtaisu populeriš-i nų syki. Užtikriname daug ni.mi- ll.iLnnn< VumhvA p,,,. ! ^as penktadienio vaHl,

WATERBURY, CONN.
(Tųsa iš 3 puslapio) 

ko yra vedamas, visus šildomi-

I

tuvių kolonijose. Jisai mielai 
prisidėtla aukomis prie lietu-, 
viškų reikalų. Jo žmona Ona 
užlaiko pirmos klesos Beauty j 
Sliop. Kai tas Beauty Sliop 
bus ištaisyta:' naujoj vietoj,J

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ibažnjei.i, klebonijų ir gerų kle prk, (|į,lėlio ftokių vakaro, 'tai ‘‘Drauge” bus paskelbtas 
kun. Juraitį. Per atlai- kurįs įvyks po Naujų Metų !('iand Opening ir tada koštu-j

Ofiso: Tel. CATjmnet 4030 
Rus.: Tel. llEJltock 0286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
homi

populeris- į
kiaušių merginų lenktyniavi-! ‘l’onių'
imi. Daug, labui daug tikietų nai būnu visi tavo draugai ir ' Petraitis. Be to, dar svečių

dųug nigai: Jlakanas, Vembrė, Fui- 
linksmų valandų. I e- į dokas, dr. Bružas, Ambotas ir

DR. P, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

144# 80. 4Wth CT., CICERO, 114 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., C1UCAG4 
Paned., Sered. Ir Subat 2—9 vai

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vak. 
Kla" Rezidencija# Ofisas: 206# W. OOLh SU 

žios dovanos. '1’ėmykite tų ske
lbimų. P-nu Farknusku tel: v-

nieriains Ims dūlinamos
Valandos: 10—13 ryto

I
Dienoms Tel. LAIayctte 6703

Seredomls Ir Nedėliotais pagal sutarti Naktimis Tel. CANal 0402j nuo G iki 7 vai. būna draugi
jos basketball ratelio prakti 
kos. Susirenka smarkių jauni
kaičių. Pageidaujama, kad at-

ra Virginia 1)835. Kaimynas

jau išparduota. \ isi dirba iš- draugės. Tenai kas vakaras 
sijuosę ir kasdien sukelia di- liūną šokiai, kuriems griežia 
dėsnį entuziazmų. i jaunoji HetuvRj orkestrą, ve-.

Tikimės, šių metinis buzaras i durnu N. Aleksio. Griežia Ir1-i klebonas turi labai praktikos būna Stanford Purk,
pralenks pereitųjų metų bazn- tuviškai, kaip senųjų orkest-’.®’1^^ I,aiapijU-Ji . 14th Street prie Union Avė.
rų. Brangūs pavapi jonai, dir- ra, o amerikoniškai kaip Rudy sHl . .U'° kalinamas bolševikų Pirmadienių vakarais, para 
bkime išvien, kad pelnas būtų Į Valey’s. - i Rusijoje per 9 menesius, kaip svetainėn susirenka gru-’
dvigubai didesnis negu perny- Fopulurity Contesi jau turii!' v.y‘;k^pa8 -Matulionis n lie- p- nanų „akytis bokso. Dr- 

... ■ »• i. • v . . tuviai kunigai, kūne nesenai . gįja nupirko naujas boksui pi-5
iki 40 kandidačių.- Iki šiol pi- •• i,llt.:;,_. l-,,,. i,1 J . /giįzo is R u. Ijo.. Kun. Juiai- jotines. Jas galės vartoti na

iunigų buvo: Karkuuskas, Kri 
Vasvs ir svetimtaučiai.

silankytų daugiau vyrukų. GARSINKINTES
“DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAI ajcite 7050

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—0 vaL vakar#

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2C43 W. 47th Streel
Vai.: 2 iki & popiet, 7 iki 9 valę 

Nedėliojo pagal sutarti

Of. Te.. IlEPnhlic 7000
Rus. Tel. GRDvchlU 0011

0017 S. WASUTENAW A VE.

DR. J. J. SIMONAITIS
1 v v •kseio.

Nepamirškite specialiu vaka rmų vietų laiko Bronė Zelio- 
ro Thanksgiving Day (Padė
kos Dienų). Tai Ims 
vakaras. Bus daug 
Ateikite įsitikrinti.

Tel. LAFayclte 3057

DR. A. RAČKUS
Office Pbone 

PROhpeet 1028

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ( 
2423 W. ALVRŲI EUE llOAO 

2350 So. LcfivUt St. Vai.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt# 
..... NedėltoJ susitarusCANAL 0708

Res. and Offt'ce

• i ( diųsaiu išpažinimo ka riul kurie'ateis pirmadienio
niute. Ji turi jau iki 6,000 bal- 4..i:i.11 ei.,<įv TsVn . • •• . - iįlankų tikijimo, tini nv. F'® ivakar.j j parapijos svetainėj 

7:30 vai. vak. Kurie pareikš] 
noro mokintis boksuotis, ins-{ 
trukcijas nuo prityrusio ku i

kiu džiaugtis, nes ir pas mus 
randasi tokių, kurie buvo pri

ūkininkų ‘ sų. Antra vieta užima kun dovanota spilkutę. Mes, Ame 
urpnzų Kinto sesuo Kostancija su 5,-|rikos lietuviai palikai,' sn

|700 balsais. Trečių vietų - j Lietuvos katalikais galime sy- 
Vaikučiai, kaip kasmet, tu- i M. Makeikiūlė. Kitų savaitę 

)us paskelbta, kas laimėjo pi-i'ėjo savo taip vadinama Uliil-
dren’s Day. Vaikų buvo daug į rmų vietų.

G R A B O R I A b

LACHAVšCH 
IR SŪNŪS

Telefonas YARds lįst*

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir BalsamuotojaaLIETUVIS GRABORIUS

Patarnanju laldotuvėee knoplglansla. Tuno AUtODI'dbiiiuS VlSOkidllč 
Reikale meldžiu atsmaukti o rneDO' 

darbu bualt# užganėdinti 
Tel. CANal 2516 arba 2610

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Conrt, Cicero, IU.
TEL. CICERO 6027

l’lioue BObltvard 4130

A. MASALSKIS
GRABORIUS'

Husų patnrnavlinaa 
Tlauomct ag ciningas Ir 
nnbranguR, n#a neturi
ma tOl&ldii užlaikymui 
akyrl«.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubnra Avenue

reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago. D)

J. F, RADŽiUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $26.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
008 VV. IStb St. Tel. CANal 0174 

■ Chicago. III.

sirengų mirti už savo katalikų 
tikėjimų. Sveikiname kun. Ju
raitį už. tokį pasižymėjimą 
Nėra dėlto nuostabu, kad At
imi’e katalikiškasis gyvenimas 
yra toks gražus ir pavyzdin
gas! Valio, atholiečiai!

CH1CAGOJE

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTįĮ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

I.J.ZOLP
GRABORIU8 IR LAIDOTUVITJ ▼KDBJAB

1646 WEST 46th STREET 
Tel. UOUIerard 6203—8413

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR B A I.SA M UOTO JA? I 

Patarnavimai geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 3377

Tel. LAFayctte 8572
J. Liulevičlus

X Šiandie ir rytoj vakare 
vestsaidiečiai turės progos pa 
rajiijos paukščių bazare lai

mštininko gaus dykai. Tat, vi- ]
si vyrukai ateikite į parapijos ’
svetainę pirmadienių vakarais. ,
Ne vieną gal iš jūsų laukia t
aukštumos, kokius yra pasie- Į
kęs mūsų tautietis Jack Shar-
key (Žukausku:). A.A.A.P.*

NAUJOJ VIETOJ

J. F. Barkauskas (Parker), 
plačiai žinomas biznierius, pe
rsikėlė į naujų vietų būtent į 
buvusių daktaro Jo\-aišo rezi
dencijų, 4459 So. California. 
Yra tai didelis, moderniškas 
bungaloiv.

P-nas Farkauskas yra sal
dainių biznyje ir saldainius 
pristato į krautuves po visų 
Chicagų. Orderius pristato ne 
vien po lietuviškas krautuves, j

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. uc'oll Kertele) 

Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 
Scredoiuia Ir nedėliotais pagal 

sutarti

DR. J. J, KOWARSKAS
TRYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOIJRS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

I

Pitone GROvcltlll 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmad. nusitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojo# ir Cltii-urKao 

8850 SO. UESTEKN AVĖ. 
Chicago, III.

BOUlevard 7580
Rez. UEMIoek 7891

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Tel. Oftso BOUlevard 5913—14 
Rez. VIClory 2343

DR. A. J. BERTASHI > t

756 Wi 35th Street
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

Office Phone Res. 6107 S. Francisco
mėlį nuli. žųsį aibų kalakutų. jp svėtinitautiškas. .Jisai i’rospect 2230 rhone Grov. 0951

-- - - -  - - - - - - - - - - --  - DR. J. SZDKIEWICZ

lel. CICERO 204

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnu patarnavimu 
calitnu už $86.#0 

KOPLYČIA DYKAI
T 344 S. ūbtli Ava.. Oinoro, Tlt.

Graborius
> “Bal sam uoto Ju
Patarnauja Cbl- 

csgoje Ir aplella- 
ktje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

40*9 Archer Avė.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vė! nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aakštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iŠ bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulauce patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hertnitage Avenue

Sekmadienio vakare Kalnių 
šeima laimėjo net 2 paukščius, 
antį ir kalakutų.

X Trečiadienio vakare Ne
kalto Prasidėjimo sodalicija 

,7:30 vai. vakare pradės nove- 
inų prieš Marijos Nekalto Fra- 
I sidėjimo šventę. Bus kalbama 
rožančius ir teikiama palaimi
nimas Šv. Sakramentu. Gera 
proga visiems vakarais atsi
lankyti į bažnyčią ir atlikti 
novenų. Kviečiami fisi daly
vauti Nekalto Prasidėjimo no-I

i venoje.
X Tranksgiving (Padėkos)

| dienų, 1(1 vai. ryto Liudvina 
1 Daunoi ifitė (Gusilionienė) ir 
(Jurlo Sangiacomo priims mo
terystės sak ramentų.

X Nekalto Prasidėjimo so- ' 
Galicija stropiai ruošiasi sta- Į 
tyli gražų veikalų gruodžio 17 
d. * ,

X Lapkričio. 25 d., Juozapas 
Bueliinskas ir Stanislava Bag
donaitė priėmė moterystės sa
kramentą.

yra buvęs Įvairiuose bizniuo
se, dalyvauja visuomeniškame

I . . . PHYSICIAN and SURGEON
judėjime ir todėl turi plačių soss so. Ashland avė., chicago 

Uours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointmentpažinčių visose Cl.ieago.s lie-

GRABOR1AI:

J.J.BAGDONAS
\ ’ • •XI

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
* • v • • 'savo rūpesčius. Pasaukite:

Tel. REP.3100
2506 W. 63rd St.

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutarti

Ortso teler. BOUlevard 7820 
Naznų tel. PRO.spcct 1030

Pitone CANal 6122

DR. S. BiEŽIS {
GYDYTOJAS CHOMJROAP

2201 W. Cermak Rotd
Valandos 1—3 Ir 7—8 »Il 

Seredotnis Ir Nedėlioiuls pagal sutari
REZIDENCIJA e

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubUo 7808

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar#
SeredoJ pagal sutarti

«8
Tel. CANal A123

DR. G. I. BLOŽIS
D Ė N TĮSTA S 

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

Tel. CANai 0257
Res. PROspvct 003*

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH ILVLSTED ST*vNBJ«

ksezldeuctja CCoo So. Arte.slaa nta 
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 

6 Iki' 8:30 vakare

Tel. GROvchlU 1505

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS h- CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vai. 
8eredoniis po pietų Ir Nedėldienlat 

tik susitarus
2422 W. MARŲLEriK ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TcL VIRgiiga 0036

IVilSOa DAKTARAI:

Re#. Pbone 
ENGIewood 6841

Office Phon# 
TRIangle 0044

Ofiso Tel. VIClory 8803
Res. Tet DREzei 0101

DR. A. R. McCRADIE DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7650 So. H&lsted Street
ROOM 210

vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar#

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo of.'s# po numariu

4728 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Val.j ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:20 vai. vakare 
Nedėliomis 10 Iki 13

Telefonas MIDway 2880

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 

visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 s t Street 
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-.-lf.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds V001 

Rc».: Tel. PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v. 
Nedėldienials nuo 10 Iki 12 diena

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE
Lapkričio 14 <1. įvyko &v. 

Vardo draugijos susirinkimas. 
Narių atsilankė daug. Nutar
ia, į kitų susirinkimų kiekvie
nas narys atsivestų j>o naujų 
narį. Taip pat nutarta jiasių 
stį atvirutes visiems vyrams • 
ii jaunikaičiams, -dar nepri- * 
klausantiems draugijai, ragi- į 
tiant atsilankyti į ateinantį ' 
susirinkimų ir įsirašyti.

Draugija vengią bunco ir

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAICHIGAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidą.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC <8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SObTH KEDZIE AVENUE 

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

Office; Res.:
PROspcct 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street

x Vai.: t to 4 Ir 7 to 0 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutart)
Ryto vai. flv. Kryžiaus Ligoninėj 

Cbtrsgo. III.
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite ;r platinkite; 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite v;sus tuos pro 
fesionalus ir biznieriuj 
kurie garsinasi jame.

Daktaras IVISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos 
PER 28 METUS MEMBRIKV

Kapitonas 
Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOl'KK

SpedallSkal gydo Ilga# pUvo, plaučių. Inkstų Ir puvlėa. užnuodtjtm# krae- 
Jo. odoe. Ilgae. žalvdae. r.-nmatlam#, galvos Kkauemua. ekausmua nuga
roje. koeėjlina, gerklės skaudėjlm# Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne-į, 
galėjo Jus l*r*dytl. ateikite čia ir persitikrinkite k# Jis Jums gali pade- 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir lėgydl tukatančlus ligonių. Patati. ■ 
mss dykai OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo B—t valandai vakar# NadėMomta nuo 11 rytn Iki 1 vjl 

4000 WKWt «a«b ST, kampas KasAar Ava. Tai. ORA’Pfnvd KJtlfl

KKU
KAIP U«KIHEM*JfrSIO8 Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
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C H I C A G O J E

ARCHER HEIGHTS. į Išklausyta pranešimai iš 
įdiicugos Kol. Rėmėjų Apskr.

*“ (paskutinio susirinkimo. Prane'I* M. OLEGUOS RĖMĖ JŲ ii ,hu
SUSIRINKIMO

(Susirinkimas įvyko lapkr. 
mėn., Luhertų namuose. Skai
tytas platus laiškas iš Romos 
nuo buvusio dvasios vado kun. 
L. Draugelio. Laiške paberta 
iš Romos daug malonių žine
lių, kurios mums suteikė daug 
Malonumo ir džiaugsmo, kad 
gerb. luiv. dvasios vadas džian 
giasi savo sveikatėle, ko pra
šo Dievo ir visiems 41 skv- 
liaus nariams. Susirinkimas 
reiškia ačiū kun. Draugeliui 
už laišką.

Apkalbėta buvusio spalių 17 
d. Marijonų Kolegijos Rėmė
jų seimo nutarimai ir kt.

&

.Jaunimo klausimas mūsų ko 
; lonijoje be parapijos kaip ir 
Į negalimus, l>< t visgi klausimas' 2536 \V 
j paliktas atviras. J. Šliogeris

Miną Marė J. Šliogeris ir A.
: Lubertas. Pranešimai vienbal- 
• šiai priimti.

Apkalbėta Lalui. Są-gos at
sišaukimas (lapkr. 19 d.) sei
mo reikalu. Nutarta pasveiki
nti seimą su auka $2.00 'ir iš
rinkta atstovai: A. Lubertas 
ir .1. Šliogeris.

A. L. R. K. Federacijos 50 
skyriaus reikalai

Skaitytas laiškas nuo Da
riaus-Girėno paminklo staty
mo fondui komiteto. Laiškas 
vienbalsiai priimtas. Plačiai 
apkalbėta A. L. R. K. Federa
cijos 23 kongreso darbuotė ir 
nutarimai. Reikalas kol kas 
paliktas atviras' ateičiai.

SV. KAZIMIERO AKAD. 
RĖMĖJŲ DR JOS CENTRO

BUNCO ŠIANDIE

P IU G S B Antradienis, lapkr. 28, 1933
Peoples Furniturę Co. krau
tuvių, 4183 Archer Avenue ir 

63rd Street.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos Centro bunco 
party įvyksta šį vakarą, lap
kr. 28 d., 7:30 vai. vienuolyno 
auditorijoj.

Visuomet jauku ir malonu 
yra valandėlę laiko praleisti 
pus sesris, jų gražioj audito- I
rijoj. Be galo būtų malonu, j 
kad kuoi'laugiausiai žmonių a-1 
tsilankytų iš visų kolonijų į| 
šį bunco ir suteiktų seserims’ 

i kaip ir Kalėdų dovaną, fžan-

l’rograma bus ypatingai gra 
ži ir įdomi. Dainuos Peoples 
parlor kvartetas ir duetas, so
listai: K. Sabonis, A. Ančiū- 
tė, L. Sabonienė, A. (’iapas ir 

į kiti. Kalbės Dr. Šimkus, M D. 
Dalyvaus juokdarys '“Galis 
J^purė”. Bus gražios ir nau
jos muzikos, įdomių žinių ir 
pranešimų. Rep. B.

GARBĖS SĄRAŠAS
DARIAUS IR GIRĖNO PA

MINKLUI TAG DAY 
RINKĖJŲ VARDAI 
roseland, ILL.

Komiteto nariai: V. Mikne- 
vičia, J. Venckus, I). Venckie
nė, Z, Butkus, M. Abromavi
čiūtė, ,|. Žukauskas.

Automobilistai: ,J. Meškis, 
Z. Butkus.

Vyrai, kurie saugojo rinki
kes: .J. Pocius, Kaz. Zikas, J. 
.Jucius, M. Petrušonis, P. Ma- 
la.škevičia.

Valgius pagamino: M. Ali 
romavičiūtė, Ona (laidomas.

Aukojo valgiams: kun. J. 
Paškauskas, kun. V. Gernaus- 
kas, .1. Rakauskas ir K. Drau 
gelis.

SO. CHICAGO

iga tiktai po 25c.
Lauksime 

nk vmo.
skaitlingo atsila-

Vera

Kalakutas
DYKAI
Budriko Thanksgiving išpardavime netik kad nupirk- 

site piginus, bet gausite gyvą KALAKUTĄ DYKA r su 
kiekvienu pirkiniu RAD1O, PARLOR SETO, SKAL- 
B1IAMOS MAŠINOS, P EGI A lTS arba AKORDIONO.

Naujos 1934 Radios su 
10, 11 ir 12 tūbų. Pagau
na visas tolimas stotis ir 
iš svetimų kraštų.

Kaina 12 tūbų po

$99.00
10 tūbų už

$69.00
11 tūbų už

$79.00
Midget Radios po

$8.95
1934 Radio su phonografu

$39.50

Skalbykla TITOR

$49c5O
Prosinim-i mašina 
(perkant sykiu su 

skalbykla)

$19.50

Pilnas pasirinkimas 
MAYTAG, 

WESTINGH()VKE, 
APEN,
E AŠY, 

PRIMA, 
PEERLESS 

ir kitų.
Kainos nuo $36.00 ir 
aukščiau. Lengvi 

išmokėjimai.

3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Bonlevard 4705—8167

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ
3417-21 So. Halsted St.,

Radio Programai: Kas diena W.A.A.P., 920 k., 11:45 A. M. 
VT.C.F.L., 970 k., Nedėliomis 1 vai. popiet.
W B.F.C., 1420 k., Ketvergais 7:30 vakare.

ATGAIVINAMA L. VYČIŲ 
CHIC. APSKR. DRAMOS

SEKCIJA

Praeitą sekmadienį Aušros 
Vartą parapijos salėje įvyko 
dramos meno mėgėją susirin
kimas tikslu atgaivinti L. V. 

į Chic. Apskrities dramos sek
ciją, kuri prieš keletą metų 
gražiai veikė. Išrinkta komi 
sija iš kun. A. Valančiaus, 
Gričio ir Rėkaus pertaisymui i 

Į senojo sekcijos statuto ir su- 1 
darymui plano sekcijos veiki- 

| mui. Šią žiemą jau manoma 
j pastatyti scenoj didesnis vei 
I kalas. Rap.

PRANEŠIMAI
Labdarybės centro susirinki

mas įvyks lapkr. 29 d., (3 vai. 
vakare, Aušros Vartų parapi
jos salėj. Kviečiami susirink
ti visu kuopų atstovai.

Valdyba

RADIO
Primenama radijo klausyto

jams, kad šiandie 7 valandą 
vakare iš stoties WGES, 1360 
kilocvkles, eis nuolatinė ant 
radienio radijo programa, lei
džiama rūpesčiu ir lėšomis

Stasevičienė 
F. Dobulskis 
A. Jonikaitis 
Motiejūnienė 
I). Wenskienė 
J. šnapštytė 
A. Tikuišiūtė 
Y. Mikniūtė .
(S. Valentaitė 
H. Aliošiūtė 
S. Stroliūtė
R. Juciūtė 
O. Žilienė 
E. Borisiūlč 
Rakauskienė 
O. Draugeliūtė 
E. A nd r ušk e v i č i ū t <"
A. Pociūtė 
J. Pocius 
Telvčienienė 
M. Opulskiūtė.
Ix>is .Jalui 
E. Linkšiūtė 
Margaret Kristoff 
Josephine Zikas 
J. Noreikienė-.
V. Gudaitė 
E. Deivikienė
L. Žebrauskaitė
A. Paldavičiūtė
B. Burbulaitė
M. Norvainiūtė
S. Ouželiutė 
M. Stukuliūtė 
V. Linkiūtė 
.J. Veidmontaite 
O. Leundonskaitė 
E. Noreikifitė 
V. GiogliūtS
Komiteto valdyba: pirm. A.

Draugelis, rast., Ona Žilienė, 
ižd. Jonas Meškis.

I
$10.56

9.57
9.46 
9.43 
8.48 
8.29 
7.32 
6.87
6.47 
5.83 
5.2< 
5.14/ 
5.07
4.79 
4.7?) i 
4.64 į 
4.63 
3.86.
3.79 
3.77J 
3.62 
3.60 
3.38 
3.20 
3.04 
2.98 
2.70 
2.45 
2.28 
2.17 
1.95 
1.89 
1136 
1.82 
L44J

Marie Cliureh 
Justine Cliureh 
B. Kazakevičiūtė 
A. Kazakevičiūtė 
A. Pauliukaitė 

.<1. \Vistort 
M. Wistort 
M. Stulga 
Alyine Svirecki 
ITelen Wosily 
Alvina Burnakis 
Mary Robeskis 
Cecelia Kvietkus

$4.52
3.36
1.34
.75

1.00
1.81

Bertiice Kvietkus 
Uatlierine Gudaitis 
Vera Ccvat 
Zevetkauskienė 
Šeštokienė 
M. Šeštokiūtė
A. Baltuška 
P. Jurgaitaitė
B. Sokurskis 
11. Vaznonis 
L. Vaznonis
L. Gedmin 
V. Wuluski
C. Zanoivskas 

E. Janonis
Telicenas #
M. Roman
A. Roman 
S. Petroski 
S. Stokes
B. Roman 
Komiteto valdyba:

3.74nyoios. Parašė Gerutis ..50c. 
1-62 Apsvarsty. Knygelė pareng- 
1-04 ta ii) Tėvo Kaz. Kapucino pa-
3-42 mokslų. Kaina ....,...........5c.
2.27. Dvasios Vadovybė......... 10c.

Dievo Akyvaizloj. Vertė
Byrąs. Kaina .................... 30c.

Dievo Stebuklai Šventose 
Mišiose. Kaina .............  ,20c.

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė.,

i
.64 

2.33 ’
1.00
1.00
1.42:

9J

.4.) 

.93 
1.421 
2.25 ! 
2.62 
2.16 
.84 

1.71 
1.57 
.38

kun. B.’
Urba, A. Telicenienė rast., W. į 
A. (.'būreli, K. Gaubis, A. Ra- 

.90 Įdzevieiu.
1.41
1.47

.75

.61
2.01
2.27

DVASIŠKO TURINIO 
KNYGOS

Apie. Tai Kas Brangiausia. 
Parašė K. V. Kaina..... ,5c. 

Apeigos R. Katalikų Baž-

[’crniaiK-nt $1.50 & up
Phonc CANal 107 4

S|M-< lali/.liiK in Perinančiu Wa\lnc 
nml <-<>nipli-le Hcauty Sorvl<-e 

2.1412 S. IJEAVITT ST.
N. Drumsta. Prop. Chicngo

Pranešimas
Atidarymas pirmos kloso:< motei iškų ir vyriškų drabužių siuvyk

los. Kostuminis siuvėjas.

Sausas valymas, dažymas, taisymas, prosinimas, pertaisymas 
siūtų ir t.t. i

Kokybė ir darbo gerumas pilnai garantuota*. Darbą atlieka <et 
spėrius Mes paimame darbą iš namų ir pristatome į namus.

PAUL THE TAILOR
2816 West 63rd Street,

Chicago, Illinois.
Tel. REPnblic 3719 Rez. REPnblic 3714

Povilas Kriksčimias, savininkas

GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA

7 DIENAS
. Į LIETUVĄ

Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

labai patogią kelionę į Lietuvą
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYO
130 W. Randolph St., Chicago

JOHN B. BORDEN
I ADVOKATAS
1105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas STAte 7860 
Valandos 9 ryte Iki 5 popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, 8eredos fr PėtnyCIoc 
vakarais 8 iki 9 

Telefonas CANal 8122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 ikt 9 

Telefonas REPubJc 9600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus ir pri
statau anglis už pigiausias kain“*: 
Clark Itaml $7.50; Harklng $H.l)9, 
Uiters t’reck $9.75.

Pašaukit I.APnyi-tle 898C.
J. OKSAS 

2&L9 West 43rd Street

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

Laikrodininkas, Auksorius 
ir Muzikalių Instrumentų 

Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVĖS

Abiejose (lldellausls pasirinkimas 
iM,!. deimantų. visokios rflSIes 
laikrodžių ir musikah*ų Instrume
ntų Taipgi tnisome visokius laik
rodžiu^ muzikalius instrumentus 
ir akinius pritafkome.
Turjs 24 merus patyrimo

2049 W. 35th St.
Te. I,afnyet(e .'ISIS

<ek-

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

H
Z” ' e .’ B. 
1,ILTKIEWI<?Z&I

^HORTGAfiE BAHKERS Jk

PERKAM

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
L A I ▼ A K O R O I Ų A O B M T d R A

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKIMINGUMU PAMATUOTAM BIZNIS

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RURTAKOS SUT.FKRfNfhS VANOS IR EI.BKTRO8 

TRRATMKNTAI 
Švediški mankAilnlmal Ir elektros masalas 

Trsatmantal visokių ilgų, reu mat limo, nervų atitaisymo, žalčio
Ir taip tollaua. cu elektriniais p r U t alsais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, suItarinės vanos dunda .dtdžlaustg kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima litai gelbėti nuo visokių Ilgų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utamtnkals nuo I Iki lt vai. naktlea

1657 W. 45th Street
Kampas So. Panllna St. Tel. Boulevard 4852

Mes pakartotinai kreipiame jūsų atvdų į įvairų patar
navimą, kuiį mūsų įstaiga teikiu:

Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, vandenio 
bilas ir morgičių kuponus.

’ Išrašom npdrnudas ant namų, langų ir automobilių. 
Darome pirmus morgičius ant namų.
Parduodame Money Orderius.
Darom kontraktus pirkime ir pardavime..

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO,
G. A. SUKYS W. M. ANTONISEN

3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Cbieago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabaah Avė. 
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chlcago, III.

Katrie perkate anglis ift dral- 
verlų. siųskite Juos ) (IRANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų. 
Pocaliontas M. R. tiktai $7.00 
tonas.

PEOPLES COAL GO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingų vogą.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517
"VVest Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 2. or 4 tona 
S tona or more

Poehy M. R................ »7.75 $7.25
Kent. M. R................ $5.75 $5.45
Lnmp  ............. $8.75 $6.25
Black Ilan<1
Egg . ......................... $8.50 $8.00
Lump ................. $8.75 $8.25




