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Prezidentas siūlo derybas skolų klausimu

BOLŠEVIKAI IŠDAVĖ JAPONAMS 
KINU SUKILĖLIU VADUS

PRANCŪZIJA DAR NENUS
PRENDĖ AR MOKĖTI SKOLAS

SIŪLO NAUJAS D3EYBAS

WASHIX«.TON, gr. 9. — 

Naujausiomis žiniomis iš Lo

ndono, Anglijos ir Prancūzi

jos premjerai sutarė raginti 

savo vriausybes skirtu laiku 

mokėti karo skolas J. Valsty

bėms.

Valstybės sekretorius Stim- 

son’as vakar pasiuntė notas 

Anglijai ir Prancūzijai. Vy

riausybės vardu jis siūlo nau- 

jas derybas karo skolų klau

simu. Bet reiškia vilties, kad 

tos valstybės gruodžio 15 d. 

pradės mokėti skolas.

IŠDAVĖ KINŲ SUKILĖ
LIŲ VADUS

NORI AMERIKOS PA
GALBOS

TOKIJO, gr. 9. — Žiniomis 

iš Mandžiūrijos, bolševikai iš

davė japonams pabėgusius Si

biran kinų sukilėlių vadus: 

gen. Hsu Ping-wen, gen. Ma 

Čan-šan ir kitus. Šiandien jie 

yra japonų kariuomenės nelai- 

sviai.

Galimas daiktas, kad jie bus 

statomi karo teisman ir bau- 

dz’ami mirtimi, kaipo žmog

žudžiai. Jie kariavo prieš ja

ponus ir, be kitko, nužudė 

daug civilinių japonų.

Bolševikai tuo būdu atsimo

ka japonams. Andai japonai iš 

davė jiems apie 20 rusų pabė

gėlių iš Sibiro.

Pasadena mieste, Kalifornijoj, rengiamas rožių turnamentas, arba paroda. Parodoje bus 

vaidinama “Deivių pasakos.” Čia atvaiztluojamas vienas tų pasakaičių vaidinimas, ku

riam dalyvauja berniukai ir mergaitės.

POPIEŽIUS IŠĖJO IŠ 
VATIKANO

SUNAIKINTOS FORDO 
DARBININKŲ DAR

ŽOVĖS
CHICAGOJE

VATIKANAS, gr. 8. — Va

kar Šventasis Tėvas Pijus XI 

pašventino naujų Vatikano mu

ŽENEVA, gr. 8. — T. Sų

jungos suvažiavimas fiė kokiu 

būdu negali išspręsti Maud- 

žinrijos klausinio. Šaukias J.

pagalbos. glija pranešė Prancūzijai, kad ®^-’ko 16 kardinolų lydimas

Pačiam suvažiavime Prancū .. , ... ,
....... ... . US Anglija, gruodžio 15 d. iliu

zija ir Anglija atvirai remia , - . . , . . ,• ,
T .. |kes Amerikai skirtų karo sko-

IRON MOUNTAIN, Mieli, 

gr. 8. — Fordo kompanijos

PRIEŠ BRANGŲ APKAI- 
NAVIMĄ

Japonijų.

T. SĄJUNGOJE SUSKI
LIMAS

ŽENBVA, gr. 9. — T. Sų

jungos suvažiavime vakar at

stovų tarpe įvyko suskilimas 

Mandžiūrijos klausimu.

Visų mažųjų valstybių at

stovai reikalauja japonus šiaip 

ar kitaip bausti už jų sava

rankiškumų Kinijos teritori

joje. O didžiosios valstybės 

šiam reikalavimui priešingos, 

šios valstybės japonų stačiai 

bijo.

FALEIDO 19,572 PRIEŠŲ’

NEžINO, KAS DARYTI

PARYŽIUS, gr. 9. — An-

lų dalį ir palūkanas. Bet Pra
ncūzija dar neapgalvojo, kas

zj e jaus įėjimų, kurs yra už Va darbininkai vasaros metu pri 

tikano ribų — už kokių 60

pėdų.

Šių apeigų Šventasis Tėvas

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
W ASHINGTON, gr. 8. — 

Geni getown universiteto obse-

jai daryti karo skolų klausi- rvatorijoj vakar užregistruo

tas smarkus žemės drebėjimas, 

kurs turėjo įvykti kur Ramia

jam vandenyne.

mu.

Prancūzija apie skolų mokė 

jimų vis dar dvejoja, nes Vo

kietija nemoka jai karo repa

racijų.

UŽDARYTAS BANKAS
Valstybės auditoriaus Nelso-

PUSE BILIJONO DOL. 
MAŽINA IŠLAIDAS

W ASHINGTON, gr. 8. — 

Kongresas gavo krašto vyriau

ŠVENTASIS TĖVAS IŠAUKŠTINO 
SENELIUS VARGŠUS

ROMA, gr. 8. — Konsisto

rijos salėje Šventasis Tėvas 

Pijus XI priėmė 250 senelių 

\yrų ir moterų iš Mažųjų Va

rgšų Seserų prieglaudos. Po

piežius ne tik suteikė šiems

Gatvėkarių kompanija kovo

Dievas yra jūsų prietelis, nes 

Jis gyvendamas žmogaus gy

venimų žemėje dažnai sakyda

vo, kad yra vargšų prietelis... 

Jei Viešpats yra vargšų prie- 

lebs, tai Kristaus Vikaras tuo

vargšams specialų palaimini-'labiau yra jų prietelis.” 

mą, bet dar pasakė sujaudi-Į Kalbėdamas apie senatvę 

n ančių kalbų. .Popiežius sakė: ‘‘Didžioje ka-

Šventasis Tėvas jiems sakė, taliku šeimynoje tie, kurie ke- 

kad jie ypatingai jam yra bra fcčia, yra reikalingi didžiau- 

ngūs, nes jie atėjo pas jį su s:os patogumų teisės. Kada 

dviem savo pažymiais, kuriais Mes teiksime jums Mūsų apa- 

j:ems plačiau bus atidaryti jų štališkų laiminimų, tam tiks- 

dangiškojo Tėvo Rūmų var- lui panaudosime speeialę be

tai. O tie pažymiai yra netur-' nedikeijų, skiriamų šiems il-

tas ir senatvė. Į g°J° gyvenimo veteranams,

‘Jūs patys save vadinate kurių gyvenime įspaustas nuo-

vargšais,” sakė Popiežius, ‘‘ir 

tuo būdu pasisakote, kad esa- 

Įte Dievo prieteliais, arba, ge-

iiau sakant, pareiškiate, kad minimo.”

LIETUVOJE

vargis. Jaunatvė ir kiti žmo

gaus gyvenime įvykiai yra 

reikalingi kito specialaus lai-

RAMYGALOJ DIRBA 
ŠALIGATVIUS

rūgino Įvairių daržovių, ku- ja prieg apskritįes turtų įkai- 

rins norėta žiemos metu išda- noĮoją, kurs gatvėkarių tur* 

linti jų neturintiems. Apie 2,- tus 42,000,000 dol. įkainavo. 

500 bušeliai šių daržovių už- į Kompanija reikalauja, kad 

kasta žemėje, taip kad žiemų jkainavimas būtų suniažin-

būtų galima jas išimti.

Tomis dienomis nežinomi ra 

k eteriai visas įkastas daržo

ves sunaikino, sulieję jas che

mikalais.

tas iki 27,000,000 dolerių.

UŽ DEPARTAMENTŲ 
SULIEJIMĄ

Chicago majoras padavė su

manymų, kad reikalinga krū-

_________________ 1 von sulieti kelis miesto depa-

W ASHINGTON, gr 8____'rtanientus ir tuo būdu per me-

Federalis ūkių boardas savo'^us būtų sutaupyta apie pus-

ŠAUKIAS DAUGIAU
IŠLAIDŲ

raporte praneša, kad jis, sta-

no įsakymu uždarytas North sybės išlaidų sąmatų. Puse bi- biliznodamas ūkių prėduktus, 

Shore Trust Co. bankas. Hiirh-. liinnn doleriu nnknnoinmos i5. o02 milijonus dolerių prakišo.

Ir štai šis boardas dar dau

giau milijonų reikalauja savo 

išlaidoms.

trečio milijono dol. Šios taup

menos yra reikalingos polici

jos skaičiaus didinimui.

land Park’e. laidos už 1933-34 metus.

CHICAGĄ IR APYLINKES
sužnybo saltis

ORO STOVIS uių žemiau 0.

Pakilus dideliam šalčiui dau 

ginusia kenčia bedarbiai irCHICAGO IR APYLIN-

ROMA, gr. 8. — Premjero 

Mussolinio paskelbta politi

niams kaliniams amnestija KĖS. — Šiandien nepastovus 

jau gražino laisvę 19,572 as- eras ir šalta; numatomas sni- 

menims, tame skaičiuje 1,217 guliavimas; žemiausia tempe- 

moterims. Kalbama, kad dar ratura vakar užregistruota 7

daugiau bus paleista. laipsniai 7:00 rytų.

PRANEŠĖ APIE PAVOGTĄ 
AUTOMOBILĮ

PARLAMENTAS BUVO 
UŽDARYTAS

BERLYNAS, gr. 9. . 

kar buvo svarbi katalikų Šve,- karų šono. 

ntė. Tad Vokietijos parlamen

te sesija buvo nutraukta.

Chicagą, apylinkes ir visas 

vidurines vakarų valstybes au 

žnybo dalelis šalfis, užvakar 

Va-'naktį atpvškėjęs iš žiemių va-

11 SERBŲ PRIGĖRĖ

BELGRADAS, gr. 8. — Pa-

Iš oro biuro praneša, kad 

šalčio nuslūgimas šiandien ne- 

rumatomas. Gal bus taip šal

ta ir rytoj, o gal dar ir sek

madienį.

Žiemių ir vakarų link yra

tvinkusioje dėl lietaus Naran- dar blogiau. Kai kur tempe- 

ta upėje, arti Bumą, apvirto rntūra vakar buvo nupuolusi 

valtis. 11 asmenų žuvo. iki kelių ir kėliolikos laips-

Ramygala, Panevėžio apsk.
Iki šiol Ramygalos miestely

__ , .nebuvo gerų šaligatvių, nors

Krosna, Marijampolės aps. - . . . ,v . 'jums vieta jau seniau buvo
Iries kėlėt, metų šioje apy-, UĮ[ dabar

linkėję būdavo daug kiškių,L ... n- , .. . .
, . , . . , 6 ta dirbti. Dirbami cementiniai
kurie net ūkininkų kluonus' » . - • , - , .

, , , 1 . „ šaligatviai, kurie netrukus
ir sodus aplankydavo beiesko-Jbus bai<4i 

darni maisto. Dabar retai kur' 

pamatysi kiškį bailiai prabė

gant kalnais. Vietos žmonės

MAŽIAU KIŠKIŲ

MIRĖ 115 METŲ ŽMOGUS

kalba, kad kiškiai už kiek lai

ko visiškai išnyksią, nes la

bai daug atsirado ‘‘medžioto

ju n

BANGINIS PRARIJO 
LIETUVĮ

į Iš D. Eriscon’o, 27 m. amž., 

[534 Surf gat., plėšikas pągro- 

MADRID, N. M., gr. 8. -ibč 20 doL ir automobilį.

14 ANGLIAKASIŲ ŽUVO

Iš Brazilijos gautame laiške 

pranešama, kad jūroje bangi

nis prarijęs Eduardų Tolušį, 

kilusį iš Tulučių kaimo, neto

li Ukmergės. Tolusis Brazili

jon buvo išvykęs prieš kelis 

metus.

NUSIPIRKO ŠUNĮ SARGĄ

Tirkšliai, Mažeikių aps. Mi

rė šioj apylinkėj seniausias 

žmogus Montvydas, sulaukęs 

lygiai 115 metų amžiaus. Jis 

buvo visai tvirtas senis ir dar 

galėjo dirbti. Į kapus palydė

jo kaimynai ir jo sūnūs, ku

rie atrodė visiški seniai.

DAUG STIRNŲ
Būtingė, Kretingos aps. Val

diškam “Rucavos” miške, ne- 

lo'i Latvijos sienos, pastebi

ma daug stirnų. Vaikščiojant 

miške jos užtinkamos būre

liais. Pirmiau stirnos čia bn

vo retenybė.

oirup vaidai, nuiic uviiuii. ~ ... . , .
nuosavos pastogės. Įvairios i s'Pr0«imaR ir žl,r0 aPie 90 an‘ Jls gah automob"> rastl- 

mieste benamiams skirtos pa- friakasiij. ' P” °-

talpos vakar ir šiandien yra f Ištikrųjų gi žuvo tik 14 an- 

šių nelaimingųjų žmonių kfl- gliakasių. Kiti apie 90 anglia

kasių suspėjo pasprukti.

UŽ TŪKSTANČIO METŲ

DŽIAUGIASI NUSI- 
SAUSINŲ

pinos. Kai kur jiems nėra vie

tos nė tinkamai prisėsti arba 

atsišlieti. Toks žmonių susiki

mšimas yra pavojingas jų svei 

kotai.

Įvairias šelpimo organizaci- Pernarava, Kėdainių apskr. 

jos daug dirba. Nėra galimy- Čia ūkininkai jau prieš keletą 

bės visus bedarbius ir varg-'metų suprato laukų nusausi

mus aprūpinti tinkamomis pa Į nimo reikšmę ir daugumoje,

Chicagos chemikų kliube vie 

nas profesorius nupasakojo,

kad už 1,000 metų oras žemė- ««Ppimau2er’į7” 

je bus švelnesnis, sausesnis ir 

nebus didžiųjų audrų, kaip 

šiandien.

A. E. Kalberer, 3213 W. 62 

gat., nusipirko jaunų vokiškų 

šu’.į “scbnauzer” veislės. Pa-, 

re’škė, kad į namus nė koks 

vagis negalės įeiti.

Anų naktį šeimai miegant 

per langų vagys įlindo ir pa

vogė 200 dolerių ir patį

SUDEGĖ DU GARLAIVIAI

MADISON, Ind., gr. 8. — 

Gaisras sunaikino medžio sa

ndelį, sausuosius dokus ir du 

Ohio upės garlaivius. Nuosto

lių apie 200,000 dol.

< t

PRISIPAŽINO KALTU

UŽ BANKO APIPLĖŠIMĄ

Cook’o apskrities kriminali-
r.;am teisme prisiekusiųjų tei-

lidpomis, kad ir pernakvoji- nors atvirais grioviais, nusau- Plėšikas žmogžudys J. Va-'Siuas pripažino kaltais tris vy

BOLŠEVIKAI PASIRAŠYS 
SUTARTIS

LONDONAS, gr. 9. — Yra 
žinių, kad Rusijos bolševikai 
pasirašys nepuolimo sutartis 
su japonais ir su nauja Man- 
čukuo (Mandžiūrijos) valsty
be.

Kalbama, kad, esą, tuo pa-

nini. Įtino laukus. Esant lietingie-, reclia, 17 m. amž., teisme pri-j rus už Beverly State Savings
Koks turtingas miestas. O ms metams, ūkininkai džian-J sipažino kaltu ir pasidavė tei-;banko apiplėšimų gegužės m. 

kiek čia vargo ir ašarų, kada giasi, kad nors laukai neap- į sėjo nuožiūrai. Jo byja bus na- 31 d. Už tai jiems gali tekti
tūkstančiai neturi kur galvos J tvinsta ir derlius nepražūsta grinėjam'a ateinantį pirmadie- bausmė nuo vienerių metų iki'sirųšymu bolševikai via gi nau 
priglausti. taip, kaip palyginti kitur. ) nj. . gyvos galvos kalėti. Įjos valstybės nepripažins.

fr'r
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DIENOS KLAUSIMAI j

LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ 100 METŲ 
SUKAKTIS

Praėjusį mėnesį Lietuvoje gana plačiai 

minėtos 100 metų sukaktuvės nuo pasirody

mo pirmojo lietuviško laikraščio.

1832 metais išėjo pirmas numeris “Nusi

davimai apie Kvangelijos praplatinimų tarp 

Žydų ir Pagonų.’’ Reikia pastebėti, kad pir

mas lietuviškas laikraštis, kaip ir pirmoji 

lietuviška knyga, buvo tikybinio turinio.

Šis laikraštis pradžioje buvo leidžiamas 

Tilžėje, o vėliau Karaliaučiuje, Rytprūsių 

sostinėj. Jis ėjo net iki Didžiojo Karo. i

Pirmojo lietuviško laikraščio įsteigėjas 

buvo Fr. Kelkis, Kretingos vienuolyno mo

kytojas.

Minint lietuviškų laikraščių šimtmečio 

sukaktuves, mūsų tauta ypatingai turėtų bū- j 

ti dėkinga pirmojo laikraščio įsteigėjui. Juk 

nuo to laiko lietuviškai spausdintas žodis pra

dėjo siekti platesnes mases ir į jas daryti 

didelės įtakos. Toks žodis pradėjo nešti tai, 

kas atskiram žmogui sunkiai arba ir visai 

buvo nepasiekiama. Pirmasis lietuviškas „lai

kraštis pradėjo žadinti tautą iš miego. Jis 

parodo, kaip galinga yra spauda ir kad tik 

jos pagalba tauta tegali pasiekti kultūringų

jų tautų būtį, išeiti į šviesą ir pagaliau — į 

laisve. Pirmasis laikraštis buvo akstinu ir ki

tiems laikraščiams atsirasti. Metai po metų 

vis daugiau pasirodo lietuviškų laikraščių. 

Tų laikų sąlygos nebuvo lengvos. Mūsų tau

ta tada buvo apsupta tamsybės rūku, mažai 

tebuvo tautiškai Busipratusi. širmieji laik
raščiai tuos tamsybės rftkuB išpalengva pra

dėjo sklaidyti.

Praėjus 17 metų nuo pirmojo laikraščio 
pasirėdymo, būtimi, 1818 metais, Tilžėje iš

ėjo antrasis lietuviškas laikraštis: “Naujie 

įstatymu Dowadai.” Ir šis laikraštis buvo 

tikybinio turinio. Tais pačiais metais pasiro

do Klaipėdoje “Lietuvninkų Prietelis”, ku

ris rūpinasi visais bendraisiais lietuvių rei- j 

kalais. 1849 metais Tilžėje Kuršaitis išleido 

“Keleivį”, kuris taip pat ima rūpintis visais 

lietuvių reikalais.

“Lietuwiszkas Prielaszkas,” vokiečių 

laikraščio “Die freie Uemeinde” (laisvoji vi

suomenė) išėjo 1851 metais. 1852 metais pra

dėjo eiti pusiau lietuviškas ir pusiau vokiš 

kas laikraštis, vadinamas “Memeler Kreiss- 

blatt” (Klaipėdos apskrities lapas). Tais lai

kais ir daugiau lietuviškų laikraščių pasiro

dė, tačiau menkesnės vertės, tad apie juos 

mažiau ir minima.

Pažymėtina, kad iki 1859 metų lietuviš

ki laikraščiai ėjo Rytprūsiuose ir Klaipėdos 

krašte. Didžioji Lietuva, kuri buvo po rusų 

jungu, iki tam laikui neturėjo nė vieno lie

tuviško laikraščio. Nors yra žinių, kad 1859- - 

1860 metais ir Didžiojoj Lietuvoj buvo daro 

ma žygiai išleisti lietuvišką laikraštį, bet ru

sų vyriausybė pabūgo ir nedavė leidimo.

Jau esame paminėję, kad pirmieji lietu

viški laikraščiai daug gero mūsų tautai pa

darė. Jie paragino šviesenius tautos vyrus 

imtis to galingo įrankio — spaudos ir kovo

ti dėl tautos gerovės. Jei su laiku ir Didžiojoj 

Lietuvoj pasirodė laikraščiai, įbauginę rusų 

vyriausybę, jei atsirado “Aušra” ir garbin

gieji knygnešiai, kuriems tauta šiandien pa

minklus stato, tai pirmųjų laikraščių nuopel

nas.

Kaip mes šias reikšmingas lietuviškų 

laikraščių 100 metų sukaktuves paminėsime? 

Geriausias bus paminėjimas, jei mes visi la

biau pradėsime vertinti gerus tautinės ir ti

kybinės minties laikraščius, juos skaityti ir 

platinti. Jei kiekvienas lietuviško laikraščio 

skaitytojas gautų po vienų naują skaitytoja, 

būtų daug padaryta ir tuo būdu šimto metų 

laikraščių sukaktuvės tikrai gražiai ir nau

dingai būtų paminėtos.

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu

sų dienrašty dr. Kaėkus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
teikia profebiJonaiuM patarimus skaitytojams ir mlc- 
lai atsakinėja j klausimus svcIkauM dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Uos:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Itaėkul, 30*1 W. 43rd St., Cllicago.

Ulinois.

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę ir adresų, nes dūk taras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

S) Jei klausinio ir atsakymo negalima butų dė
ti J laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Už tat visada reik pridėti pašto ženkelj už 3 centus.

DR.A. M. RAČKUS 
3051 \V. 43ixl Si. 

Cllicago
Tel. Uaiayette 3057

PREZIDENTAS IR BANKAI

TAUPYK AKIS SENATVEI

Prezidentas Ilooveris savo kalboje kon

gresui pažymėjo, kad šio krašto bankų siste

ma yra netikusi. Ji neatsako krašto ir žmo

nių reikalavimams. Per du metu užsidarė 

4,665 bankai. Jie nunešė milijonus sunkiai 

uždirbtų žmonių pinigų. Dėl to žmonės nebe- 

pasitiki bankais. Pinigus išima iš apyvartos. 

Tas trukdo grąžinti krašto gerovę. Didžioji 

Britanija ir Kanada tokios pat depresijos yra 

paliestos, tačiau ten beveik nė vienas ban

kas neužsidarė.

Prezidentas, matyti, aiškiai žino, kad rei

kia keisti įstatymus, liečiančius bankus, vie

nok jokio praktiško tuo svarbiu klausimu 

kongresui plano nepaduoda.

Mums rodos, kad prieš keletą metų pre
zidentui reikėjo susirūpinti tais reikalais, a- 
pie kuriuos jis tik dabar tepradėjo kalbėti.

• « •

Pijus IX sako: “Kas stato bažnyčias, 

steigia mokyklas ir draugijas — be abejo

nės, daTo didelį ir kilnų darbą. Tačiau jie 

tas visas įstaigas ant smėlio stato, jei jas 

paremti nėra doros, nepriklausomos, kataliką 

spaudos.”

Niekas nenori būti išvarvėt- 
akiu arba žlibių.

Kas jaunystėje t moka savo 
akis užlaikyti, tas senatvės su
laukęs gerai mato ir džiaugia
si. Verčiau negyventi, nei aklu 
būti. «'

Akių sveikatos dėsniai kiek
vienam yra žinotini. Kas no
ri sveikas akis turėti, lai skai
to šiuos kelis patarimus.

Nedirbk jokio smulkaus dar 
bo prietemoje ir prie blogos 
šviesos.

Nežiūrėk stačiai į saulę, į 
skaidrią elektros lempų. Vi
oletinė šviesa ypatingai dilgi
na regėjimo nervus ir silpni
na akis.

Neskaityk knygų prie mir
gančios šviesos. Rūkuos lem
putės ir žvakės jau daug akių 
sugadino.

Nesveika akim yra skaity
ti gulint, einant ir važiuojant 
automobiliu ar tramvajum.

Studentams yra svarbu, kad 
skaitant knygas'ir rašant, lem
pos šviesa būtų po kairei iš 
užpakalio. Jėi lempa stovi ant 
stalo prieš akis, tai ji turi būt 
pridengta tinkamu dangčiu, 
kt.d šviesa kristų ant knygos 
ir nevargintų akių. O jei ant 
lempos dangčio nėra, tai reik 
užsidėti kozirkėlį.

Pajutus akyse nuovargi, rei 
kia valandėlei užsimerkti ir

JAU GATAVI!
Gražūs; spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dovana pasiusti į Lietuvę saviškiams.

Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dovanai tik nuolatiniams “Draugo” skai
tytojams." Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1933 
m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalen- 
dorio kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie
tuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti

valyti, tai nieko nelaukus, reik 
kreiptis prie gydytojo.

Nepatartina be gydytojo nu
rodymo vartoti akims įvairius 
lašus, nes tai tik gali pakenkti.
Akis tai na pirštas; regėjimo dovanų kalendorių, prašomi pasiskubnti atsitei- 
aparatas yra neapsakomai le- istį užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai

4. .... ... .... į visose kolonijose daro pastangų, kad iki INauiųiŲgoti nei sudėtingi} laikrodėli. , J r . ® J C3~
Šių įspėjimų reik paisyti, nes į Metu užbaigtų senas sąskaitas su savo kostume- 

apžiimba, tada I riais, Kaip žinoma “Draugas” metams kainuoja 
$6.00; pusei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00; 
1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris .3c.

kai žmogus 
jau porvėlu.

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

KLAUSIMAS. Prašau po
no dr. Račkaus, gal būsi ma
lonus suteikti man kokių nors 
pagalbų per laikraštį “Drau
gų.” Aš labai kosiju ir skrep- 
liūoju; turiu didį sunkumų 
ant krutinės, o tarpais tai net

tu vandeniu pirm eisiant gulti. į Esu 50 metų amžiaus ir sve-
Mišinvs tūri būt šioks: 1 šauk-! riu apie 180 svaru. Dabar bet 

* . I . .štelis druskos į kvortų šilto i į koki narį įsimeta skausmas,
vandens. Išplovus nosį reik 
patepti su “borated lanolin.” 
Niekad nekrapštyk nosies su 
nagais. Jei nosis prišašus, tai

bet po kiek laiko nustoja skau- 
dėt.
ir tamstos patarimų niekad ne 
apleidžiu. —J. U.

ATSAKYMAS J. U.reik įleisti vidun aliejaus ir
šašai išnyks. Jei tai negelbėtų, i Tamstai yra jei ne “rlieuma- 

kvapo netenku. Negaliu vaiks- Į tuomet privalai kreiptis prie' toid aithritis,” tai liga vadi- 
čioti, nes tuoj smaugia; kai gu I nosies ligi} specialisto. Į noma “gouty diathasis.” Pa
lių, netaip smaugia. Šiaip ro
dos visa esu sveika, tik kosu
lys mane labai vargina. Alėtų 
turiu 56, sveriu 200 svarų.

—B. Y.

ATSAKYMAS B. V. Tams
ta perdaug sveri ir privalai 
stengtis sumažinti savo svori. 
Apie nutukimų juu keletu sy
kių rašiau “Drauge.” Dusu
lys ir kosulys tamstų vargina 
todėl, kad tamstos širdis nėra 
stipri. Gydykis.

1. l’rašyčiąu tamstos pala
leisti akims pasilsėti. Jei pa-[rimo j šiuos mano klausimus, 

vargusias akis dar labiau var-1 Esu 22 metų amžiaus, dirbu 

ginsi, tai tikrai jas pagadinsi. 1 anglių kasyklose. Man labui 

Nedamiegojimas, dažnas a-
šarojimas, tabako dūmai, che

mikalų garai ir dulkės ilgai

niui gadina regėjimų. To viso 

reik, kiek galint, vengti.

Patekus į akį krisleliui, ne
teik akių trinti; tik švelniai 
braukant votų į nosies pusę 
gulima pagelbėti krislui išeiti. 
O jei taip nepavyktų akis iš-

ŠILUVA

ŠILUVOS PRADŽIA

Kazimiero Jogailąieio (1440—-1442) 

laikais, kur šiandien jau pįačiai driekia

si Šiluvos miestelis, “snaudė tamsūs miš

kai,” supdami nedidelį Šilų bei Budų dva

relį (taip vadinosi ši vieta). Jis priklau

sė didikui Petrui Gedgaudui (Giedgol- 

thui) nuolat gyvenusiam Geišų (prie Ra

seinių) dvare.

Pasibaigus kovoms su Vokiečių Or

dinu dėl Žemaičių, Vytautas ir Jogaila 

1413 m. atvyko į Žemaičių kraštą ir ra

gino žemaičius priimti katalikų tikėjimą. 

Dauguma žemaičių apsikrikštijo. Po tri

jų metų buvo pastatytos parapijinės baž

nyčios Viduklėje, Kaltinėnuose, Kelmėje, 

Raseiniuose, Luokėje, Kražiuose, Arioga

loje, Veliuonoje ir kt.

Daug didikų karštai persiėmę nau

juoju tikėjimu irgi stengėsi kuo plačiau 

šiai paskleisti tą tikėjimą savo apylinkė

se. Toks buvo ir Petras Gedgaudas. Šilų 

bei Budos dvarely 1457 m. jis pastatė pir

mą nedidelę katalikų bažnytėlę,, paauko

damas jos reikalams geroką sumą pinigų 

ir be to, dar užrašė jai apylinkės žemes.

Įsikūrus 1457 m. Šiluvos parapijai, 

pamažu pradėjo kurtis ir miestelis, pasi

vadindamas nebe Šilais bei Buda, bet Ši

luva (lenkai iškraipydami vadindavo 

»Szydlow — Šidlava).

Tačiau i^e po ilgo katalikų bažnyčia 

Šiluvoje gavo smūgį po smūgio. Bažny

tėlė XV amžiaus pabaigoj sudegė. Antrą Į 

bažnyčią 151X4 m. pastatė Gedgaudo į (le

dinis Jonas Zaviša, bet ir ši neilgui teiš- 

stovėjo: 1532 m. kalvinų buvo sudeginta.

Tada Šiluvos klebonu buvo Jonas JIo- 

lubka; jis pats savo asmens naudai priė

mė kalvinų tikėjimą. Anksčiau stipriai 

rėmę katalikus Šiluvoj Zavišai irgi priė

mė kalvinizmą ir tapo uolūs jo platinto

jai.

žemaičių kaštelionas Melchioraa Za

viša 1533 m. Zboruose ('/j km. nuo Šilu

vos) pastatė kalvinams pirmą “kirkužę” j

Prakaituojančias kojas gy- į tarčiau kuomažiau valgyti niė- 
dvti geriausia sekančiai: Alaz- 
gok kojas su dervos muilu 
(tar soap) kas vakarų ir nu
plauk tyru vandeniu. Po to, 
kojas aptepk šiuo mišiniu: 
šaukštas salieylie aeid ištir
pinus vienoje kvortoje alkolio.

Daktare:—
Klausiu tamstos patari

mo. Apie metai atgal dėvėjau 
labai ankštus čeverykus ir la
bai greitai pėsčia ėjau. Ir iš i 
naktie# pradėjo labai man ko
jas skaudėti. Didysis pirštas 
dešnės kojos paliko mėlynas 
ir ištinęs, ir po kitu pirštu la
bai skaudėjo. Buvau pas gy
dytojus. Vieni sakė, kad “bu- 
nion;” kiti, kad narių užde-

sos ir gerti daugiau vandens.
' Tamstos ligą nelengva pagy- 
, dyti, vienck, jei pildysi gero 
gydytojo patarimus, tai yra 

j vilties pasveikti.

Tėvu Marijumi Misi
jos rudens metu

dažnai iš nosies kraujas bėga, 

net kelis sykius į dieną. Ar 

tas nekenkia sveikatai? Kokiu 

būdu ir kokiais vaistais gali-'girnas, dar kiti ‘fallen arches.’

ma kraujo bėgimų sulaikyti ?
2. Kokie geriausi vaistai

nuo kojų prakaitavimo?
' — F. G.L.

ATSAKYMAS F. G. F. —

Už pusės metų pradėjo skali 
dėti antras pirštas dešnės ko
jos ir paliko mėlynas, ir po ki
tu kojos pirštu ištino ir dar

' Gruodžio 7 — 15 d. — Šv 

Juozapo bažnyčioje, So. Cki 
cago, 111.

Gruodžio 12 — 18 d. — St.
Clair, Pa.

Gruodžio 16 — 23 d. reko

lekcijos Šv. Juozapo namuose 

— Hinsdale, III.
Gruodžio 19 — 23 d. — ro 

kolekcijos Šv. Jurgio bažny

čioje, Detroit, Mich.

Misijoms vadovauja marijo

nai rnisijonieriai: kun. Anta

nas Petrauskas, M. I. C., kun. 

Jonas J. Jakaitis, Af. I. C. ir

tebeskauda, liet didžiulis nūs-'kun. Aleksandras Būblys, Al.

Mėgink plauti nosį šiltu, sūdy- tojo skaudėti.

ir įsteigė Čia kalvinų fiarapiją. donas IIo- 

lubka su visu katalikų bažnyčios inven

toriumi perėjo kalvinų “kirkužėn”. Liku

sieji bažnytiniai daiktai buvo smurtu kal

vinų išplėšti, žemė nusavinta. Rodėsi, kad 

katalikų parapija bus juu likviduota ant 

visada.

Sunkūs laikai buvo ir tiems, kurie to

liau laikėsi Bažnyčios. Pasijutę stipresni, 

kalvinai nepripažino katalikams jokių tei

sių, ėmė biauriai persekioti juos, niekinti 

ir pašiepti tai, kas jiems buvo šventa. Da- 

žnai kildavo muštynės ligi kraujo pralieji

mo. Toks sumišimų, laikoturpis truko a- 

pie 80 metų. J
Tik rieja, kalvinizmui nelemta buvo 

giliau įleisti šaknis ne tik Šiluvoj, bet ir 

visoj Lietuvoj. Kaip smarkiai pasireiškė, 

kaip staiga ėmė nykti, pagaliau ir žymių 

nebeliko.

Nuo 1608 iki 1760 m. Šiluva vėl at

sigauna. Tas laikotarpis yra nužymėtas 

dideliais laimėjimais ir nuveiktais dar

bais.

Seimas 1558 m. paskelbė dekretą, kad

visi protestantų užgrobti turtai ir žemės • 
būtų sugrąžinti katalikams. Pastarieji kė
lė protestantams bylas ir per teismą atsi
iminėjo, kas jiems anksčiau priklausė. 
Lietuvoje trečia iš eilės tokių byių buvo 
Šiluvos katalikų su kalvinais. Byla buvo 
Kibai paini ir ilgai tęsėsi.

Prieš 80 metų, kai veik visi bažny

tiniai turtai buvo išplėšti, katalikui lyg 

ir nujausdami ateitį išsaugojo tradicinį 

Šv. Panelės paveikslą, Petro Gedgaudo 

dovanų aktą ir dar vieną arnotų. Visų 

sudėjo į geležinę skrynią ir užkasė į že

mę.
Dokumentų reikšmė pasirodė labai di

delė, kui reikėjo 5esti bylą su kalvinais. 

Tik per tiek metų jie buvo pamiršti.

Bylą vedė nenuilstamas žmogus, Var

nių kapitulos kan. Jonus Kazakevičius. 

Jis ieškojo dokumentų, kurie aiškiai įro

dytų katalikų teises į užgrobtų nuosavy

bę. Deja, jo iMistangos nuėjo veltui: do

kumentų rasti nepavyko.

(Daugiau bus)

I. C.

— Km- tavo dainos- Kur sapnai 

Giria tyliai niūniavo

Gelsvi paklausė putinai:

— Kur atminimai taVo?

Paklausė miškus: “Kur sapnai?”

Ir kalnas patylėjęs

Paskui paklausė nedrąsiai,

Paklausė miško vėjas.

Kur mano dainos ir sapnai? 

Nebeminėkit jųjų, —

Jie vysta jau senai, senui,

Tarp ląpų vystančiųjų.

K. Binkis

Tiesa — pradžia ir galas visko, kas 
yra pasauly. Jei nebūtų tiesos — nieko 
nebūtų. Todėl galvočiai žiūri į tiesą, kaip 
į didžiausių brungenybę.

s * * ,
Daugeliui moterų protas daugiau tar

nauja .stiprinimui jų kvailybių, negu iš
minties. Larocfuko
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DETROITO ŽINIOS
M. J. ŠIMONIS, vedėjas

Antrašas: — 3564 Vernor IJighway W. 

Telefonas Lafayette 1298

—-S-——<— ■■ 4— 4-—— 3®

gas programas iš liaudies dai

gelių iv lietuvių muzikos.

__________________ I X Gruodžio 4 d., Lietuvių

A. L. R. K. Mot. Sų-gos 54 [svetainėj buvo surengta šv. 

kp. įvykusiame, 1932 m., gruo Rožančiaus dr-jos kauliukų 

džio mėn. 1 d., Šv. Jurgio pa-.veltinio vakaras. Publikos pri 

rap. mokyklos svetainėje, me- šiliuko labai daug, nes žino- 

tiniame susirinkime išrinkta [jo vakarėlio tikslų. Visas pel- 

rauja, 1933 m. valdyba. Inas buvo skiriamas Šv. Anta- 

Valdybos narės buvo renka- no parap. mokytojoms sesutė- 

mos iš 3-jų kandidačių ir sla

ptu balsavimu. Balsų daugu

ma j valdybą išrinkta sekan

čios: pirm. E. Paurazienė, ku-

IŠ MOT. SĄ-GOS 54 KP. 
VEIKIMO

ms. Pelno liko virš $70. Tai 

graži sesutėms parama už kil

įvlo parapijų ir gražių, in.VTi- 

'majų mūs Motinų bažnyčių!

Daug sykių maniau parašy- 

iti apie gerumų, dievotumų šios

■ m»11-------- —
Nuėjus'j bažnyčių, Jo Malo

nybė vyskupas Pinten pasa

kė gražų pamokslų. Laimino 

vyrus ir vadino ištikimais Die

(kolonijos vyrų. Ir, štai, pro-.vo vaikais ir kareiviais. įtai

ga. Net ši, deimanto, plunks

iu lė džiaugiasi berašydama!

mino parapi jonų darbštumų ir 

gėrėjosi gausinga seimelio mi-

Tenka skaityti laikraščiuo-'n-a žmonių. Po pamokslo su

se, bet niekur nemačiau tokių 

darbščių vyrų, kaip mūsų ko

lonijoje. Ir tai nėra koks tuš

čias pasigyrimas. Grynas fak-• giedojo,

tas. čionai yra darbas Dievui Per daug metų Grand Ra

teikė palaiminimų. Mergaičių 

choras, vadovaujant sesutėms 

pranciškietėms, labai gražiai

nų jų darbų, parapijos vaiku

čių mokinimų. Didelis ačiū

ri afitrus metus eis pirm. pa-[piįklauso veikliai komisijai p-Į Brangi sesutė 

reigas, vicepirnr. — J. Medi-[lei J. Adomaitytei, p. 11. An- ir šeima! 

menė — pirmus metus, finan- įdriuškevičienei, kurios daug 

sų rašt. — P. Medinienė —(dirbo, taip pat ačiū ir visoms 

ketvirtus metus, nutarimų ra- darbininkėms: O. Adomaitv-

TALAČKONIŲ MOKYKLOS VAIKUČIAI. VIDURYJE SĖDI MOKYTOJAS
(Detroitietė A. M. Rutkelaitė, siuvėja, Įvertindama savo parapijos, Lietuvoje, gi

minių bei pažįstamųjų vaikų pasiryžimų, savo lėšomis padarė šių klišę. Žemiau telpa 

laiškas, gautas iš Lietuvos nuo K. Bieliauskienės iš Paistriečių kaimo.).

št. — M. Aukščiūnienė — tre

čius metus, iždininkė O. Kra

tei, O. Narauskaitei, K. Ban- 

sevičiūtei, ][. Šileikiūtei, O.

r.plienė — pirmus metus, iž-jParinskaitei, M. Bendoraitei, 

do globėjos — M. Novikienė J. Čerikiūtei, J. Stroliūtei, A.

— antrus metus ir E. Satulai- 

tienė •— pirmus metus, tvar

kos dabotoja — E. Vaičiūnie

nė — pirmus metus, korespo

ndentė — J. Medinienė — an-

Virbiekaitei, M. Vilčiškaitei, 

V. Švelniėitei, O. Bacvinkienei; 

šeimininkėms: O. Belskienei,

Černiauskienei, O. Bendorai- 

tienei ir M. Adomaitienei, tai-

trus metus, jaunamečių glo- pgi P. Adomaičiui ir J. An

tie jos — P. Medonienė — ant-j driuškevičiui. Dovanų buvo 

rus metus ir M. Novikienė — daug; jas suaukojo narės. Be

y I
pirmus metus, dvasios vadas to svečiai buvo vaišinami už-

kun. J. B. Čižauskas. 

Atsisakius jaunamečių vedė

jai — M. čižauskienei ir nesu

radus narių, kurios palaikytų

landžiu. Vakarėlis linksniai 

praleistas.

Sesutės irgi darbavosi. Ka

dangi pramogoj buvo daug

kandidatūrų, jaunamečių vedė j vaikų, tat sesutės mokyklos 

ja liko neišrinkta ir palikta‘ kambariuose juos žaislais už- 

paeioms jaunametėms išsirin-į ėmė.

kti. Katrų jaunametės išsi- į X 

rinks, ta turės būti jų vedėja.

Į D. K. S. R. dr-jų atstovės 

nebuvo renkamos.

Mūsų 54 kuopa yra pasižy- 

nėjus įvairiais darbais. Visuo- 

net rengia įvairaus turinio va

karus, gegužines, kauliukų žai 

Įlirno, balius ir t.t. Visuose pa

dengimuose turi gero pasiso

dino, kas rodo narių darbštu- 

įų ir pasišventimų. Taip pat 

nūsų kuopos narės pasižymi 

losnumu — aukomis, nes be

eik prieš kiekvienų parengi- 

ių yra renkamos aukos ir vi- 

uomet jų gaunama.

Kuopa nepamiršta ir savo 

larapijos ir kitų labdaringų 

larbų. ,

Pereito

in

ir savo sielų išganymui, tau

pymas turto amžinam gyveni

mui. Todėl geriausias darbas 

visame pasaulyje, tai Šv. Jė- 

Izaus Vardo draugija. Ši drau

gija sušaukė viso apskrities 

seimelį, kuris Įvyko 3 vai. po 

pietų, Šv. Jurgio draugijos 

svetainėje.

Seimelį atidarė gražia mu

zika M. Etkins šeimvnos. Per

pids Šv. Jėzaus Vardo drau

gija laukė šio seimelio. Ir tai 

buvo vienas iš didžiausių ir 

gražiausių šioje kolonijoje ap- 

vaikščiojimu, nes jame daly

vavo du ir pusė tūkstančių j- 

vairių tautų jaunų kilnių vy

rų. Dalyvavo apie 35 dvasini

nkai ir visų mylimoji galva — 

dioeezijos vyskupas.

Visų parapijonų-kų ir gerb.

du tariu 

Jėzaus 

adams už

Prineipalę seimelio kalbų pa pasidarbavimų, 

sakė profesorius kun. Thos. A. j Ačiū ir mokytojoms sesutė- 

Jaliey iš Notre Dame univer- ms Pranciškietėms už altorių 

siteto. Jo kalbos buvo tema: [papuošimų, taip pat ir už mu- 

“Katalikai prekyboje.” Kai- ,ziką. bei giesmes.

tė, broli Tadai Prisiunčiame savo šeimynos Įgame tlie Knights were traii- [traukose labai jausmingai ka- kteb. J. Lipkaus vard

paveikslus; prašome nesistebė ing about 5 points. .nklėmis duetų paskambino M. širdingiausį ačiū šv.

ia dėkojame už li, kad ne tokie, kaip ameri- K of L G. F. P.F. Totai Eynukai. Vardo draugijos vadŠirdingiausia

laiškų ir visas žinias, o ypač i kiečių. Gal, laikui bėgant, gra 

begalo man linksma, kad senesnius atsiųsime. Taipgi sy- 

sute atsiekei, nors ir vargin-|kiū siunčiame Talačkonių Blo

gomis aplinkybėmis, gerų pa-[kyklos vaikučių atvaizdų, kur 

sisekimų siuvinio amate. Taip ir mūsų vaikučiai Juozas, A- 
gi dėkojame už brolio Tado gota ir Palionija mokinasi.

gražius vaikučių atvaizdus, iš 

kurių matome, kaip gražiai ir 

sveikai auginama. Sykiu taria

me širdingų ačiū už dovanas 

— pinigus sesutei, broliui ir 

brolienei.

Draugo” Detroito žiniose į 

vyko klaida. Pažymėta, kad 

M. Adomaitis su lakūnais S.1 

Darium ir S. Girėnu orlaiviu 

išskrido j Chieago; turėjo bū

ti ne Adomaitis, bet M. Ado

niu tis, tas pats M. Adonaitis 

yra lakūnų rėmėjų eilėse gar

bės narys.

X Šv. Antano parap. varg. 

J. A. Blažis nešioja plotkeles. 

Kurie yra persikėlę į naujas 

vietas, sunku juos rasti. Tat 

Blažis prašo pranešti naujus 

adresus, arba atsilankyti j jo 

namus, 1942 — 25th St.

Atsiprašome, kad ilgai laiš

ke neparašėme. Liga, darbai 

Aiškų sutrukdė. Pas mus, abe

jus Paistriečių kaimus maža

žemius ir iš Kuzikauskienės 

dvaro 80 hektarų, kurį vald

žia buvo paėmus, kad atiduo

tų tarnavusiems kariuomenėj, 

sudėjus visa išdalino po 8 ir 

10 ba kiekvienam. Daug dar- 

penktadienio j)0 jr varg0 turėjome kol vis-

šių mokyklų lanko Talačko

nių km., Kuzikauskienės dv., 

ir Paistručių vaikučiai.

Visiems siunčiame ko ge

riausius linkėjimus ir prašo

me Dievo palaimos.

Liekame sveiki. Sudiev.

Karolina Beliauskienė 
ir visa šeimyna.

garne tlie Knights were trail-

ing about 5 points.

K of L G. F. P.F. Totai

W. Malenskas P. 1 i i i
N. Waring P. 0 0 0 0
C. Scafuri P 2 0 0 4
A. Majauskas P. 0 0 0 0
T. Noraskas C. 3 0 1 6
E. Malenskas G. 2 1 4 5
J. Maskalis G. 0 0 2 0
J. Major G. 5 2 2 12

13 4 10 30
Mt. Carmels G. F. P.F. Totai

P. Prygaski 3 i 3 7
V. Prygaski 5 i 3 11
R. Zalenski 3 0 2 R
M. Pishlo 1 0 4 2
R. Gatės 0 0 0 0
M. Kel ėda 0 1 1 1

12 3 13 27

GRAND RAPIDS, MICH.
ŠV. JĖZAUS VARDO DD- 

JOS SEIMELIS

ba buvo graži. Patartina kiekvienam šeimy

Sveikinimų angliškai ir lie- nos tėvui priklausyti Šv. Jė- 

tu v iškai pasakė kleb. kun. J.

PASINAUDOKITE PROGA

kų susitvarkėme. Po 8 lia ga

vo geresnės žemės, o po 10 ba 

prastesnės. Mums teko skly

pas pagal vieškelį Pumpėnai 

ir Pasvalio ribų. Mums reikė.? 

triobos perkelti. Rugsėjo mė

nesį turėsime apleisti senųjų 

vietų, mūsų tėvelio amžių iš

gyventų. Persikėlę Į naujų vie

tų lauksime ir jūsų visų atva

žiuojant.

Praėjusios vasaros derik's 

geras, tik, dėl didelio lietaus 

su griausmu, rugiai nuplauti 

per pus sudygo, o kviečiai dar 

neplauti sudygo. Vasarojų gra 

žų skubotai suvežėm.

bažnyčioj palaidotas Mt. OI i 

vet kapuose. Velionis priklau

sė prie Šv. Jurgio dr-jos. At

vyko iš Anglijos ir Detroite

X “Draugo” Detroito žinių 

šiais metais mūsų kuopa y- kalėdinis numeris bus daug di- 

a įteikusi gražių aukų §v.j dėsnis. Jau gauta profesijona- 

ūrgio parapijai ir Šv. Pran- J1) bei biznierių švenčių pro- ;§gyVeno 22 metus. Paliko

iškaus seserų vienuolynui. 

Dėkoju 54 kp. narėms, ku-

ięs mane išrinko jau tretie

ms metams nutarimų raštinin- 

:e. Malonu man, kad ir aš ga

lu nudirbti šiokį ar tokį kuo- 

os darbų ir kad mūsų kim

ios narės tuo mano darbu y- 

a pasitenkinusios.

M. Aukščiūnienė,
Nut. rašt.

ga sveikinimai. Kurie dar no- 'vedusias dukteris: Onų Praš

iltų pasiskelbti, “Draugų ’ už J^evičienę, Marijonų Vinelienę 

sisakyti ar kų parašyti, pra-[;r Tofilę Šeputienę. Paėjo iš 

some prisiųsti žemiau paduo- į Lietuvos, Virbalio miesto, Vil

tu adresu, ar pašaukti į na-Įkaviškio apskr. Laidotuvėse

ŽINIOS JR NAUJIENOS

X Veikėja EL Paurazienė, 

etuvių atstovė International 

istitute, praneša visiems lie- 

aviams, kad Lietuvių Diena 

itemational Institute įvyks 

*usio 28 d., o ne 26 d., kaip 

uvo pranešta. E. Paurazienė. 

leda pastangų, kad Lietuvių 

'ienos programas būtų įvai- 

ns. Nėra abejonės, kad pa

ke sudaryti platus ir mar

mus. Atlankysime ir suteiksi

me patarnavimų.

Kalėdų švenčių proga duo

dama dovanos. Geriausia ir 

kilniausia dovana, tai prenu

merata dienraščio “Draugo”, 

kuriuo skaitytojas džiaugsis 

per ištisus metus ir tokį gera- 

dėjų brangins. Kas tokių do

vanų (“Draugų”) per mano 

užsakys, tam suteiksiu dova

nai gražių knygų.

M. J. Šimonis,
3529 Michigan Avė. 

Į>af. 2794—J

X A. a. Juozas Skambaitis, 

64 metų amžiaus, mirė lapkr. 

30 d., gruodžio 3 d. su bažny

tinėmis apeigomis Sv. Jurgio

SPORTAS
K OF L DEFEATS 

MT. CARMEL

K of L basketball team 

(council 102) trouneed Mt. Ca

rinei of Wyondotte 30 — 27, 

in a exhibition tilt, before a 

linge erowd. The Knights 

caused an upset when tliev 

rollied, in the lašt ųuarter Į 

four minutes to play the score i 

tied, and tlie crowd just go-1 

ing wild. W. Molenskas sunk [ 

a difficult sliot from tlie cent

er. Major got tlie otlier point, 

v,ben lie got a free sliot on 

afoul which made a totai 

points of 30 all through tlie

Lapkričio 13. — Nežinau, 

kas išmokino taip gražiai gra- 

ndrapidiečius prie taip dide

lės meilės, vienybės ir galy

bės? Ir, ištikrųjų, matant to

kių žmonių minių, miela buvo 

pasidžiaugti. Du tūkstančiai 

penki šimtai apsiginklavusi!} 

Jėzaus vardu, jaunų, tvirtų 

vyrų aplankė Šv. Petro ir Po-

Lipkus. Savo kalboje jis pa

sakė, kad kol gyva yra ši pa

ira pi ja tokios garbės dar netu

rėjo, kokių šiandien turi. Jo 

kalbai išreikšta didžiausia o- 

vacija atsistojimu ir delnų 

plojimu.

Svetainė buvo užsigrūdu? 

publika. Daugelis negalėjo j 

vidų įtilpti ir gražių kalbų 

pasiklausyti.

Po gražių prakalbų ir padė

kos, kurių* išreiškė pirm. Gu

si on, Šv. Jėzaus draugijos sei

melio nariai ėjo Į bažnyčių pa

laiminimų gauti.

(Tęsinys 4 pusi.)

LITHUANIAN BAK1NG
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.
Kepam skaniausių lietuviš
kų, ruginę, pumpermekol ir 
baltų duonų. Pristatom į vi
sas miesto dalis ir i Ham- 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

4628 — 25th ST.
Euclid 4530

vrvEwonn 1—4350

MAT OUNAUSKI
Billiards and Bowling

BoHnlmas 15c: bolin gm'us 5c.
7446 West Fort St. Detroit

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

Tub Baths 30c. Stcam 35c
Clifford 3214

THE ALFRED
Rusiška ir Turkiška Pirtis

Atdara dienoms 9 ryte Iki 12 nakt)

Seredoms tik Moterims
J. Kosmfcld prop. 572 Alfrvd St.

HOGARTH 1031

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: 10 ryte lkl 9 vakare 
Seredomls: 10 lkl 12-tos dieną.

9821 Belleterre Avė ir
Grand River

DETROIT, MICH.

ftiiiiimimiiiiimiiiimiiiimiiiiiiiiiiimiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiim*

dalyvavo giminės Sileriai iš 

Mt Clements, Mich., ir dauge

lis vietinių suteikė paskutinį 3 
patarnavimų. Laidotuves tva- S 
įkė grab. Chas Stepanauskas, i ».

DR. J. B. RYDZAUSKAS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo jranklus: Elektros 3 
Lempas. ArtlflciallSką Saulės Šviesą, Dlatherntlą, Sinusoldal tr t. t. 5 

• Bandau kraują, Slapumą ir t. t. Prieinamą kaina.
SpcclallSktimns: Ligos moterų Ir ilgos vidurių, nervų Ir reumatizmo. J 

Valandos: 10—2 dieną lr 4—8 vakare.
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit

Telefonas dieną ir nakt): TOWNSEND 6—1600
imiiiiiimiiiiimiimmiiiiimiiiiiiiiiimmiimiimmiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiii*

rida Man Bought Thi, Man
Coal cnt Coal

Fra - Veltu Gražias Dovanas
Duodame su kiekvienu tonu mūsų geriausių anglių kas 

užsisako anglių ar koksų tonų gauna aluminį puodų vi

rimui, kavai, setų stiklų gėrimui arba į Hollywood 

Theatre bilietų geras visada.

Užlaikome geriausius anglius ir koksus per 18 metų
S0LWAY COKE PEA................................ $6.50

POCAHONTAS
SMALL NUT ..............................................  $5.50
LARGE WASH NUT ................................ $6.00
STOVE SIZE .......................................   $6.90
EGG- OR LUMP ........................................... $6.90
SOFT COAL.....................$5.25 IR $5.65

Veltui supilam — anglys gvarantuotos.

CENTRAI ICE & HB. COMPANY
1228 Central Avė. Vinevvood 1-1638
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4’ DRAUGAS

i
Penktadienis, gruodžio 9, 1932

DETROITO
ŽINIOS

CHICAGOJE
KATALIKAI VEIKĖJAI 

GARBĖS NEIEŠKO

nes gerovei, vpac jaunulio svie 
t imui.

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)
zaus Vardo draugijai. Ši drau

<las, bet kunigus Marijonus, katalikai veikėjai; nenusigąs- parap. svetainėj įvyks “bun- 
I lr jei tie šmeižikai neatitai- kime nei mes. Mes pasiryžę iš1 co ir card party” pramoga.I x I
sys tuos nedarus šmeižtus, bū- visų pajėgų dirbti Dievo gar- , Vakarų rengia mergaičių Ne 
siu priverstas jų vardus iškel- bei ir artimo meilei. Taigi ii kalto Prasidėjimo draugija 
ti viešumon, per spaudų. Nes turėkime viltį, kad Dievas su \isas pelnas skiriamas betar
tai būtų begalinis" nusikalti- 'mumis. O jei Dievas su mumis, čiams sušelpti per Kalėdai

— Kada tai bus?
— Nesakysiu.
— Duosiu dar dolerį, lik 

pasakyk tiksliai laikų.
- Tamstos laidotuvių die-

į O pasauliečiai katalikai vei- tylėjimu duoti šmeižike- lai kak gi prieš mus. Visi mes
Marijonų Kol. Kėni. 41 sky-Ikejai, ar jie ieško garbės už IUS vajį^ šmeižti Dievui ir vi-'jauskimės, kad bile šmeižikas

gija nereikalauja jokių duok- rius, džiaugdumasis savo uva- sa\o nuveiktus ir veikiamus,1 guonienel pasiaukavusius, sa
lių, tik vienų kartų į mėnesį]^ vadu, kun. L. Draugeliu, dažnai milžiniškus, darbus vi- !Vo sveikatų ir visų medžiagi- 
priimti Jėzų Kristų, vienintelį M. I. C., is meilės, bandė du suomenės gerovei? Į šį klau- nj savo turtų visuomenei ati- 
gyvenimo turtų į savo širdį. (J s\k pareikšti pagarbos. Betįsimų gali geriausiai atsakyti šlavusius asmenis
tai labai lengva padaryti. Ir kun. Draugelis neprisiėmė sau mūsų seimai. Seimuose liaudis 
dabar laikas tai padaryti, ka- garbės. Dalykas štai kame. laiškiausiai mato visų veikėjų 
da esame jauni, stiprūs. Ne-! M K R veikėjaį džiaugda- *uve*tu« ir veikiamus dide-
laukime kuomet būsime sene- miesi, kad, tarpininkaujant1111 s ^rv.U.S' '.ien.° 
liai ir pasiramsčiuodami eisi-|kua R Draugeliui, Archer TusaullecIai katalikai veikėjai, 
me tarsi vėjo papučiama nen- H(fightg kolonij0je ^vyko su-i"eieSk° sau .laun*’. nors kai?
drelė. Tada jau bus per vėlu tverti įj. K. R. skyrių, ir taij ^aU lr Peciai ftro^al vyksta kas šeštadienis po 15 jos nurodymus. Dirbkime ne

priklausyti ir Jėzų mylėti! Da-)pįnną įr vįenįntelę šioje kolo-|bH nU? V1SU^ieni^ < a dienai kiekvieno mėnesio, kas pailsdami. Ir stengkimes lan-

y; a Dievo priešas, lr žinoki

me, kad dar nėra atsitikimo, 

jog šmeižikas išeitų nesuk ’u- 

pęs. Tai, turbūt, tokia Dievo

bar laikas.

Seimelį lankęs

. . . irbu. Ir nesiskundžia uz sutik-

mjoje katalikų dr-jų, nutarė ir i ‘ v . .
1 ,oitus dažnai ir skaudžius savo

WAUKEGAN. ILL,
IŠ CHORO SUSIRINKIMO

surengė bunko party kovo 13 
'd., š. m., į kurių pakvietė ir! 
savo dvasios vadų. Buneo pa
rty pelnų $50.00, kaipo dova
nėlę, įteikė kun. L. Drauge

liui kaipo aukų jo asmeniui,

asmeniui nemalonumus ir šmei 
žtus nuo nesusipratusių ir veb 
dinainių “katalikų,” pasislė
pusių po katalikiška uždanga,
bedievių, mūsų darbų griovė

ŽODIS MAR. KOL. RĖM. 
41 SKYRIAUS NARIAMS

Burtininkė: — Greit ateis 
diena, kad tamstai važiuojant, 

Taigi, brangūs broliai ir se- ' vlsį prie5 tamgtų nusiims ke- 
sutės! Stokime visi, petys į
petį ir dirbkime katalikų akci

va’ia.

pures.

Daugelis narių nebelanko joje, tai yra, sekime katalikų 

skyriaus susirinkimų, kurie į- vadų ir A. L. R, K. Federaci

.yu.'iai trukdo katalikų akci-j ky tis visi į visus mūsų susi- 

jų. Tai apgailėtina! (rinkimus. J. Šliogeris
Daugelis iš mūsų esam už- 1 --------- -----------------------------------

gauti šmeižikų šmeižtais. Šmei GRAŽIAM TIKSLUI BUNCO 

žtų nenusigąsta kunigai, Tė-

vai Marijonai bei pasauliečiai Gruodžio 15 d., Šv. Antano

Rekomenduoja Nebrangų 
Naminį Vaistą

“Europoje mes visuomet laikėme In
karo Pain-Expellerį geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reumatiškų gėlimų. Net galvos 
skaudėjimu, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungi greitai palengvina šis ne
brangus vaistas.**

F. P,
Bloomfield, N. J.

PAIN-EXPELLER

Kviečiami visi atsilankyti, nes 
tikslas labai gražus, o ir do
vanų, tikimos, kiekvienam už
teks. Tat, nepamirškit dienos.

Viena iš komisijos

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VARTOK WEI.1)O5A TABEETl S

Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių "History ot Rhe- 
umatism” dykai. Kreipkis j:

WELDONA OOKP.
De.sk 8. Atlantic City, N. J.

Don’t 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins į 5 
minutas Musterole, "counter-irrit- 
ant"! Panaudotas syk; kas valan
dą. per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir 
slaugytojų.

JU-, j parėmimui jo paties asmeni- cnorasi . . . i
, .. _ .v ... • • i • nių reikalų. Nesitenkinęs tuolaike pnesmetini susirinkimų , * . . x .

r ’ skyrius liepos 24 d., š. m., dar kaip dvasisloja, taip ir pasau

b1 v. Baltramiejaus

kia matome, kad katalikai,

gruodžio 2 d.
Pirm. A. Kundrotaitė susi

rinkimų atidarė malda. Rašt. 
perskaičius nutarimus, jie vie
nbalsiai priimti. Po to apkal
bėta seni įeikalai ir eita prie 
rinkimo valdybos 1933 m. Pi
rm. liko T. Karašauskas, vice- 
pirin. D. Burba, rašt. — A.
Butkiūtė, finansų rašt. — S.: Archer Heiglits kolonijoje vos 
Jonaičiūtė, nut. rašt. — F. A-'keli mėnesiai kai susitveręs 
lekna, maršalkos — C. Burba,! jau yra sumokėjęs Amžinos 
J. Matulėnas. Dovanų pirkę- i narystės $50.00 mokestį ir va
ja B. Buksiūtė, koresponden- rosi prie to, kad pataptų gar 
tais lietuviškiems laikraščia
ms Zavaskienė, angliškiems —
J. Matulėnas, rezisorius — S

surengė piknikėlį, iš kurio vi-, Rečiai neieško sau garbės, bet 
sų pelnų, $41.80 taip pat savo 
susirinkime įteikė dvasios va
dui, išreiškimui pagarbos.

Ir, štai, M. K. R. 6 seime, 
tarp kitų skyrių (kuopų) me
ili, jų raportų, kun. L. Drau 
gelis praneša, kad 41 skyrius

visomis pajėgomis stengiasi 
apginti kitų garbę. Tai pavy
zdys visiems. J. Š.

NEPAMIRŠKIME ŠMEI
ŽIKŲ

Archer Heights. — Mūsų 
darbų griovėjų nestoka viso
se kolonijose. Jų yra ir Archer 
Heiglits. Ir, štai, vos tik pir
ma katalikiškoji draugija —

A- But-

. . . . .„ ... Atnn K. R. 41 skyrius susitvėrė,

lies nariu, t. y. išmokėtų $100.1 • . . , ....
I tuojau pasirodė slapukai (vei

kia aiškiai pasirodo, kad neįdmainiai), kurie nuduoda ka- 
žiūrint kokį ir kiek žemiško- 'j-ščiausiam katalikais^ o, ištik- 

i,jo turto aukosi vienuoliams!rujų, vra katalikų darbuotėsI ‘ ’
Tėvams Marijonamsr ar bile'griovėjai, kunigų, ypač Tėvų

Žylius, suflerium 

1 iūtė ir C. Burba.

Baigus valdybos rinkimų, 
choras nutarė pastatyti sceno-i liuria‘ vienuolių kongregaci- Marijonų šmeižikai. Ne save 
je operetę “Sylvia” Vaidini- jai, jie viskų grąžina visuome-;kaltina už savo stambias kiai-
mas įvyks po Naujų Metų. ,__________________ _____________________________________

Be to, visi prašomi įsiilė- j
mėti, kad dar šįmet, gruodžio 

11 d., 7 vai. vakare rengia

mas nepaprastas vakaras. Vi

si kviečiami atsilankyti ir pa

matyti, kų choristai gali su

ruošti. Vaikinai ir merginos 

išsijuosę dirba, kad vakaras 

pavyktų. Kviečiami ne tik vau 

keganiečiai, bet ir apylinkių 

kolonijų lietuviai. Tikietų kai

nos pigios. Koresp.

UTICA, N. Y.
DARBUOJASI PARAPIJOS 

LABUI

Nepaisant sunkių laikų, L- 
ticos lietuviai nenuilstančiu i 
darbuojas parapijos labui. Tu
rėjom bazarų, kuris neblogiau
siai pasisekė. Turėjom “brie
džio” vakarienę, kurių iškėlė 
klelnmas jiarapijos naudai. Va 
karienė buvo puiki ir parapi
jai pelno liko $115.50.

Klebonas ir komitetus dė
koju darbininkams ir atsilan
kiusiems į vakarienę.

Nemažai čia yra ir f u mie
lių, ir gerai pasiturinčių, bet 
neturi progos sueiti ir susipa
žinti tarp savęs. Tat klebonas 
su komitetu ruošia farmerių 
bubu, kuris bus Kalėdų antrų 
dienų (gruodžio 26 d.) salėj 
425 lafayette st. Bus farmers- 
kas pasilinksminimas prie lie
tuviškos muzikos. Pietūs pra
sidės 1 vai.. Valgius suauko.-.

,^'atys fauiH i i;n I iii - \ i ūki i 

' au nybių.
J v\icčia^WSįtctai ir Klebonas

Obalsis

• KAZIMIERAS JONAITIS
Mirė gruodžio 6 d., 1932 m., 11:00 vai. vak. 20 metų 

amžiaus. Gimęs Chicagoje, Dievo Apveizdos parap.
Paliko dideliame nuliūdime motinų Aleksandrų Jo

naitienę, po tėvais Vartkus, tėvų Antanų, seserį Ona, 
brolį Vincentų ir brolienę Emilijų Jonaitienę, krikšto 
motinų Burbom Junšauskienę. krikšto tėvų Juozapų 
La Pinsku, dėdę Petrų Vaitkų ir gimines bei-d ra ūglis.

Kūnas pašarvotas 6743 S. Rockwell St. Grovekill-Į 
2771. Laidotuvės įvyks subatoj, gruodžio 10 d., iš na
mų 9 vai. bus atlydėtas į Gimimo Panelės Šv< jiarup. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau
gus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Sesuo, Brolis, Brolienė, 
Krikšto Tėvai, Dėdė, Giminės ir Draugai.

Laidotuvėms patarnauja graborius J. J. Bagdonas, 
2506 \V. 63rd St., Republic 3100—3101.

“DRAUGO” KONTESTININKŲ
Šių metų Kontestininkai smarkiai darbuojasi, kad išplatinti 

“Draugų.” Jie aplankys kiekvieną lietuvių šeimynų jųjų kolonijose 
užrašinėdami • Draugų.” Nepamirškime, kad •• Draugas'* yra vienin
telis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, ir turėtų būti skaitomas 
visų lietuvių. Kontestininkų šitam dideliam darbui turime daug, bet 
norintieji dar gali įstoti. Kuo daugiau bus kontestininkų, tuo dides
nės bus pasekmės.

Kontestininkams yra skiriamos sekančios dovanos:
I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvų ir atgal arba 

$2CO.OO užl nemažiau kaip 3,000,000 balsų.
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, 

Mount Providence (aplankant Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolynų,) 
Wafihington, Philadelphia, (Aplankant šv. Kazimiero Seserų naujų 
mokslo įstaigų,) New York, Waterbury, Hartford, Thompson, Conn. 
(aplankant šv. Marijos Kolegijų,) Worcester, Boston, Quebec, Mont- 
real, Toronto, Detroit ir atgal į Chioagų arba $100.00 už nemažiau 
Kaip 2,000,000 balsų.

III. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje 
minėtas vietas arba $50.00 už nemažiau kaip 1,000,000 balsų.

IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. Įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.
PASTABA: Pirmų dovanų gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,000

balsų gaus $150.00. Antrų, trečių, ketvirtų ir penktų gaus visi, kurie 
pasieks pažymėtų skaičių balsų.

Kontestininkų galutinas tikslas — 
gauti 25,000 naujų skaitytojų.

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydant) antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 26c., 20c.,
>1.00.

žemo
FOR SKItsi ifiRiT«TlONS

PROBAK-
teikia

barberiškų
skutimosi

patogumų
namie

(Prosam etASf;

Buy gloves with what 
lt savęs

Nerelk mokėti BOe. už 
dantų most). Llaterine To- 
Oth Pašte gaunama po 26c. 
tėmyk. kaip gerai JI vei
kla. Jg vartotajam a« par 
metus sutaupai >2.00.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25‘
BILLY’S UNCIE



Penktadienis, gruodžio 9, 1932 n R A V G A S 5

CHICAGOJE

SasnBka doras
60 nariu

IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ;

SUSIRINKIMO
I
i

WEST PULLMANO 
ŽINELĖS A K T A R A

DR. ATKOČIŪNAS_ .. . . X Lapkričio 30 d., parap.

Bridgeport. — Sv. kazimie-f . . „ . , , .
. . . .. ... _. , salėj, 7 vai. vakare buvo rotlo-

lo Akademijos Rėmėjų 2 sky-

balsus. Vyrų Sasnausko cho- ii iaus susirinkimas įvyko gruo-

ras žadama pastatyti ant auk- džio 2 d. Narių susirinko gra- .
... • , • • i j •• U , - r . Publikos', o ypač jaunimo, bu- na s. Huisted st
sciausio laipsnio, kad jis ne- žus būrelis. Visos rimtai svar- \ Ar , ... Paned., gered. ir si

stė bėgančius reikalus.

» v DENTISTASma labai gražūs ir pamokina- 14<fl 8o 49th 

ntieji judamieji paveikslai, j U tu r. Ketv.
10

-------------------------- 'būtų prastesnis už garsius ki

ti ruodžio 6 d. po įspūdingų tų tautų vyrų chorus, kad ga

jų misijų ir 40 vai. atlaidų Šv. lėtų net koncertus duoti vi- 

Antano bažnyčioje, Ciceroje, ‘dumiesčio koncertų salėse bei 

savo gražiame bute varg. ir teatruose, o reikale atstoviu- 

ponia Mondeikai suruošė sve rti ir Chicagos lietuvius sve 

čiams vargonininkams ir kvie timtaučių tarpe. Toks gerb. 

stiems svečiams bei viešnioms vargonininkų užsimojimas tik- 

vakarienę. Ponia Mondeikienė Tai sveikintinas ir tikimos kad 

su savo pagelbininke p-le Sa- neužilgo susilauksime 

msonaite ir kitomis svečiams1 choro.

vo pilna svetainė. Vakarėlio

pelnas ėjo parap. mokyklos

J. Šaltenienė padarė prane-‘palaikymui.

Šimų iš buvusio “bunco par-j .
• --s X Seseles mokvtojos rengia

ty ’ lapkr. 16 d. ir su gražia* . .... „ ,
, si pne labai gražaus vakaro,

sųskaita iteike skyriui vakaro , . . ,
Įkuns įvyks Kalendų vakarų, 

į parap. svet. Programų išpil- ( 

Pirm. A. Nausėdienė nuošir- j dys visų mokyklos skyrių vai

dilai dėkojo visoms komisijos kučiai.

tokio ' narėms už triūsų, kuris davė J 

gražios naudos. Užsibriežta pa j

Cicero, III. 
lr Pėtnyčlomis 

9 vai.
Chicago 

Subut. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

Tel. LAI'A Y ETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomls pagal

sutartie*

Office Phone Res. and Office
Prospect 1028 2359 So. Leavitt 8t

Canal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2403 \V. 03rd St., Chicago
OFFICE HOURS;

I to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

patiekė skanių “patriovų,” 

kokių nedažnai tenka valgyti. 

Bendrai pp. Mondeikai yra la

bai gražios širdies, malonaus 

būdo ir begalo vaišingi.

Vakarienėj buvo ir kai ku

rių varg. žmonos: pp. Dauk

šienė, Brazaitienė, pianistė p- 

lė S. Sabonytė, Cicero solistė

__ . . . 'p-lė Kutaitė, dain. čiapas, mu-

Per vakanene pasikalbėta .. . ... c,, , ,.
, . . . zikos stuuijozas Stulga, bizni?

•.‘norais vargonininkų reika- . . , , . .v.-bendrais vargonininkų .... , ,T

, . , , ,, , . , imu Arlauskas, \ au-iunas, vė
lais. ls kalbų, kurias pasakė
„ . . iriau atvyko ponios M. Vaiciu-

Clucagos varg. kp. pirm. p. V. 1 • - o a
_ ® ” . , , mene, M. S. centro rast., su p.
Daukša, komp. Pocius, kai ku- M Ju§ki M g centro ižd kapus, 

ne svečiai ir pats seimininkas

X Pereito šeštadienio vaka-

'caryti šimtinė į Sidabrinį Fo-!r* p' X Socil,» rezidanci« 

ndę padalyta net su geru kau!"° JauJiUS Barboros Sucilicnės 

į pagerbimo vakarėlis. Mat, 

S k į gruodžio 4 d. pripuola jos va- 

Skaityta laiškas p-lės M. Guirdo diena, tat jos dukrelė, 

rinskaitės, kuriam reiškė pa- Mortutė, padarė savo niotinė- 

Cėkos 2 skyriui ir narėms už jeį supraizų: pagamino skanių 

pareikštų užuojautų dėl mir- '-valgių, suprašė svečių, kuriu

HEMLOCK 1161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. T Iki 9 vakare 

ntara tr Ketv. vak. pagal sutarti

Ofisas Tai. <3rovehlll <617
Rea <787 8. Artesian Ave.

TsL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
KIS W«t Marųuetts Road 

Tat: 2-4 lr 7-9 P. M Ket. 9-1J A M 
Nedėlioj iiudtara*

Tol. Canal <112

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

TEL. LAFAYETTE 7 <60

DR. F. C, W1NSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Ave.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Tai. Lafayette 6722

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: I Iki 6 po pietų, 7 Iki S vak. 
Office: 4459 S. California Av®. 

Nedėlioja pagal sutartj

Ofiso: Tel. Vietory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgus

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 3lat Street 

Vai.: 10—dl v. ryto, 2—4. 7—9 v. si, 
Nedėliornis tr Šventadieniais 10—13

ties jos motinėlės, taip pat už įprpe buvo: grab. J. Eudėikis 

mišių aukų ir palydėjimų i su žmona, pp. Pužauskai, Mi- 

j chiiai ir daug kitų. Ponia Su- 

Kadangi mūsų rėmėjoms ge-'cilienė svečius maloniai priė 

*kun. Vaičiūnui sušukta “Lai'rai sekasi parengimai, tat nu-,,m<S ° Mortutė gardžiausiais 

sveiks!’’ už dovana tarta rengti kauliukų žaidimo į''^4^ apkrovė stalų.

Rap J vakarų neturtingų vaikučių! x Gruodžio 4 d., parap

--------------'naudai, kurie nemokamai lan-į8V,.tainėj įvyko Labdarių Sų-

jko Šv. Jurgio mokyklų ir lao jvingos 10 kp. vakarienė. Ren- 

Įbūdu, apsunkina mokytojas. A> Žitkevičius, K. Rai-

Pramogėlė bus rengiama apie ;a ir p Gudžiūnas, buvo ttn-

ir kiti. Per vakarienę kleb.
p. A. Mondeika iškilo mintis 1 

geriausįjį Chicagoje vyrų Sa-i 

snausko chorų sudaryti ma-! gyvu°j 

žiausiai iš 60 rinktinių balsų. varg. vakarienei.

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patar
nauju geriausia lr 
pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
TeL Vietory 4038

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GKABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, e 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2616 arha 1616

2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliornis ir Seredomis susitarus
4847 VV. 14tli bt Cicero, Jll.

Dv*. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergais lr Suhatomts 
2420 W. Margmttr K<l. arti Wcsicrn 

Ave. Phoae Hemlock 7*2* 
Panedėliala, Seredomis Ir P6tnyčiomi»

IRSI Sa Haletod Htruet

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
< iki 8:30 vakare

\idurį vasario mėnesio. j kainai prie vakarienės pasinio

Į komisijų išrinkta trys <la- Šeimininkės — Žitkevieie- 

rbščiausios narės, kurios žada .^č, Drungilienė, Gudžiūnienė,

dėt pastangų, kad pramogėlė .šliužienė, Radavičienė, Urbo- Tel. Republie 2266

taip kilniam tikslui pavyktų.

P. Gudienė pranešė iš Lab-1 

darių seimo, kad seimas ne- 

1439 B. 49 Court, Cioero, HL i blogai pavykęs ir finansiškai. 

tkl. cicero imt ateinantiems 1933

ni*»nė ir Leonienė pagamino 

gardžių valgių ir vaišįno sve- j 

čius kurio daug buvo iš kitų 

Chicagos kolonijų, ypač Town 

of Lake. »

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIU8

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automcbilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, HL

Valdyba

m., susirinkimo pageidavimu, Į Gaila, kad vietihiai westpu- 

vienbalsiai palikta ta pati — 1 lhnaniečiai šį kartų labai silp- 

S“noji. Korespondentė Et i pasirodė. Programas buvo

---------------------------------i------------------------------------------ gražus.

A. t A.

L J. ZOLP
SKABOMU* IK LAIDOTUVIŲ

1650 WEST 46th STREET 
Y s r" pi s 4<tk lr Paulina *ta

Tel. Boulevard <218-6416

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
jrle manės, -patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
citur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ '

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

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

Eudėikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai. YARDS 1741 ir 1742

TEKLĖ GL’NEVIČIENĖ
Ro tėvais Ambrozaltė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 7 d., 10:50 vai. ryto, 
1932 m., sulaukus pusanižiaus. 
Gimė Žeižmarių parap., Kar- 
taunikų kaime, Krakių apskr. 
Amerikoje išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Vincentą 21 met#j, duk
terį Stellą 18 mvtų, brolj Ig
nacą Ambrozą, pusseserę Ma
rijoną Ambrozlenę, ėvogerj Ma- 
rcelių Astrauską ir švogerką 
Johaną, Svogerj Jurgį Greckį ir 
švogerką Urėulę, lr gimines; 
Lietuvoj 2 seseris ir gimine*. 

Kūnas pašarvotas randasi
4046 So. Maplewood Ave. Lai
dotuvės Jvyks Subatoj, gruodžio 
10 d., 8 vai. ryto iš ndmų j 
Nekalto Pras. Panelės SSv. pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bos gedulingos pamafd-08 už ve
lionės sielą, o iš Jen bus nuly
dėta J fiv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Teklės Genevičie- 
nės giminės, draugai ir pažys- , 
tam! esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutelk
ti jai paskutinį patarnavig.ą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Snmis, Du
ktė, BroHs, Pusseserė, Svoge- 
rlal. Avogerkoe Ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
borius M. Skudas. Telefonas 
Roos. 7632.

Mūsų geraširdžiai biznieriai 

A. Zubė, B. Sucilienė, S. Zu- 

bienė, Bučinskas, Strazdienė, 

Vasiliauskas, Staliulionis, Jaš- 

r.iontas, Pocius ir Žitkevičius 

j\nkarienėi labai daug aukojo, j 

j Duonų aukojo p. F. Milauskis 

iŠ Cicero, už tai labdariai jam 

yra labai dėkingi.

Tokia vakarienė nelengva 

surengti, už tat ačiū rengėja 

nis už pasiaukojimų, ačiū sve 

čiams už skaitlingų atsilankj-l

! mą. Rap.

Tel. CICERO >94

SYREVVICZE
GRABO RIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ui 426.09 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Ave.. Cicero, Iu.

1. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa

jaukite

Republie 3100

2506 W. 63rd Str.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

JONAS VERGINAS

Mirė gruodžio 8 d., 1932 m,
12:3# vai. po pietų, 20 metų 
amžiaus. Gi(uęs Chiacgoje. | 

Paliko dideliame nuliudlmo! 
motiną Oną, tėvą I’ilipą, bro-Į 

IJ Antaną, Sescr) Marijoną, švo-’ 
gerj Jtmzą, dėdę Antaną ir 
Vincentą, ir gimines. f

Kūnas pašarvotas 2030 W. 
Coulter Street, Chicago. III. Lat 
dotuvės Jvyks pirmadieny ju,
gruodžio 12 <t, 1932 m., IS na
mų 8 vai. bus atlydėtas J Auš
ros Vartų parapijos bažnyčių, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio stelą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Av. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Molina. Tėvas, Se
sių., Brolis, ftvi>gerls, Dėdė Ir 
(.Iminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
bortus Lachavlch. Telefonas 
Roosevelt 2616.

DR. L DRANGELIS
DENTISTAS - 

2403 W. 63rd STREET

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street

Telefonas Yards 3557 

N-SPINDULIAI

GARS1NKINTES
“DRAUGE”

Pilone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliornis pagal sutartj 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republie 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7287

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo • lld 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 
lr Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 2395

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

DR. 5LVRGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdvesnę ir patogesnę 

vietą
3323 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

JJDV GYDYTOJAI}

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Jtemplmą. kuri* 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, aklų aptemmio, nervuotu
mo, skaudamą akių karšti. Nuima 
cataractua Atitaisau trumpą regyst* 
ir tolimą rsgystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
vtsi likimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažlau- 
nas klaidaa

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki f vaka
re. Nedėliomls pagal sutartj. 
KREIVA* AKI* ATITAISO j TRITM 
?A LAIKĄ SU NAUJU URADIMU. 
□angelių atsitikimų aky* atitaisomos 
be akinių. Dabar kaino* perpus pi
gesnės, negu buvo. ktušų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVK. 
Teh Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIU (rPCIALISTAB

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET'
Kampas Halsted 0t. 

Valandos: nuo 10—4: nuo 4—I

MedėUomla: ano 1* Iki 11.

DR. M. T. STRIKŪL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
I Iki 8 vai. vak. Nedėliomls pagal 

sutartj
Ofiso Tel.: Uoulevard 7H20 
Namų Tel.l Prospect 1930

TeL Grovehill 1696

BR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 

Šaradomis po pietų ir Nsdėldienials 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTB ROAD

Res. Phone 
Englevrood 0041 
Ventrrorth 2000

Office Phon* 
Wentworth <000

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47tb STREET

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

<869 SO. WEHTERN AVE. 
Chicago, III.

7dr7mūūmčekahn7
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
TeL Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dleaą 
Nuo 3 iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedai, nuo 10 Iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numertn

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Ddlovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
TaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:20 vaL vakare. 
Nedėliomls 10 UG 12

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 D 7-0 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vaiaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Rea TeL Hemlock 2ITŠ

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STRKb/r

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-0 po 
piet Utarn. lr Subat. nuo 8-0 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas Lr Chirurgas 

H.-- S II.M.M I J) STREET 
Va., J l .r , j vai. vakare..

Ofiso lr Res. TeL Boulevard 6111

DR. A. J. BERTASH
756 W. 351 h ST T..ET

Ofiso vak: naą 1-•» <:6k-Ssl4
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CHICAGO

IŠVAŽIAVO Į LIETUVĄ

Gruodžio 9 d., laivu Fredo 'ant galo skaniai prajuokino 

rik VIII, per “Draugo” age

ntūrą išvažiavo į Lietuvą .Jo

nas ir Mikalina Jagiauskai iš 

Kankakee, III. ir Jonas Zam- 

kauskas iš Winnipeg, Kana 

da. Jie išvažiavo su Kalėda

Erighton Park. — Moterą 
Sąjungos 20 kuopa rengia pui- 

• į ką “bunco party” gruodžio

voU” apie pasaulį ir “paro-!11 ,1- 2 vat P°P'ct. Vale"-
,lė” nepaprastu įdumybių, ir.'™' “*a * ««-

zuit .St- Kitą kuopą narės šir

dingai kviečiamos atsilankyti 

j' šaunią mūsą pramogą. Do- 

įvanų pridirbta labai daug ir 

gražiu. Rengėjos

Lietuvos Vyčių Cbieagos A- 

pskričio Dainos choro svarbi Town of Lake. — Nek. Pr.

, , .... . , „ 'repeticija i vyks šj vakarą, Pan. Šv. Mergaičių Sodalicijos
ekskursija ir dar pnes sven- 1 * ■ 1 ‘ - v ,. . . ,

gruodžio 9 d., lvgiai 8 vai. priešmetinis sus-mas jvyks
les bus Lietuvoj.

KLUBO BAZARAS

Gruodžio 10 ir 11 dd. C'lii

Po repeticijos bus svarbus gruodžio 11 d., parap. mok. 

pranešimas apie ateinančio se- j kamb., 1 vai. po pietų. Rytą 

zono darbuote. Valdyba 9 vai. sodalietės eis ‘‘in cor

pore” prie šv. Komunijos.

eago Liet'. Moterų klubo baza- j Marąuette Park. — šv. Tc-
JJlv Ve -ii I 1/ l* III Iv I VII I »CV i .

, ,, .,. , ’iesės draugija rengia kauliu-įvauti sus-me.
ras jvyks Bridgeporte adresu: t , 7 v „ •

Visos narės prašomos daly-

įvairių reikalų svarstyti. Bus 

renkama nauja valdyba 1933 

ia.

Visiems nariams yra parei

ga dalyvauti susirinkime ir iš

rinkti tinkamą valdybą, 

į Be to, da primenu, kad (frau 

gijos naują nariu vajus da te

beina. Kas įsirašys tas gaus 

gražią dovaną.

Girdėjau, kad draugija, kaip 

ir kas met, rengia metinį ba

lių sutikimui Naują Metų. A- 

pie balių vėliau bus pranešiu 

Vienas iš valdybos

ATSKRIDO 5 VOKIŠKOS lo Tautų duos Cl.icagai pro Daily News, Daily N^ws Pla- 

PUSLĖS ’gq matyti savąją sielą. za ir 9 AVest Madison Street.

- -- — j Čia 40,000 cliicagiečių suži- n’

Nemakščiai, Raseinių apskr. n<* ko(,‘‘1 Avienai r.vetiin-

Pušų kaime, ūkin. Patapavi- tautis Pilietis ^"'ojasi sa-

Taip pat Chicago Stadium, 

1800 AVest Madison Street.

Perkantieji tikietus žino, 

kad suma, kurią užmoka ne 

tik įleidžia juos pamatyti di

džiausią perstatymą scenoje, 

k und is t ook f oiintv. Rezer- ;bct taip pat pagamina valgio

vo bočių kilme.
čiaus ūky nukrito 10 vaikiškų |

, pūslių, kurios bnvo surištos I J''*08 n"° S;o <li<,elio Pa

kartu ir pririštos 4 kortelSs. s,at’u,° l’"!"'g"n,-y Reliof 

Jose vokiškai parašyta, kad . ... -

'pūslės paleistos iš KJ.latco, Si-r Uotos viotos gali aPtu'|ir nakvynių Cbicagos netnrtė-

,lezijoj, ir prašoma pranešti, 

|kur pūslės nusileis. Jos buvo į 

lekusios tik vieną dieną.

TAUTŲ KARNIVALAS

rūtos už 75 centus ir $1.00 

“box” vietos už $2.00.

Via tūkstančiai “general 

admission” vietų už 50c. Ti

kietus galima įsigyt? — per- 

i šonai scrvice bureaus of Tlie

liams, badaujantiems.

.3227 So. Halsted St.

Darbščiausios klubo mote

rys prisiuvo įvairiausios rū

šies gražumynu. Bus ir namie 

dalytų valgių.

Kemkim savuosius, kaip gra 

žiai kalbėta ir patarta perei

tą antradieni per Peoples Fu

rniture Co. radijo valandą. Ka 

Ibėlojas pasakė, kad didmies

čio blizgučiai vilios mus pas 

save. Ištikrųjų vilios. Bet mes 

repasiduokim. Visi ateikite į 

bazarą ir parsinešite tinkami] 

dovanų šv. Kalėdoms. Be to,

kų ir kortu žaidimą sekm., 

gruodžio 11 d., parap. svetai

nėje, 2 vai. popiet. Įžanga 35c.

Visi kviečiami atsilankyti ir 

linksmai praleisti laiką. Bus 

ir “door prize”. Prie kiekvie

no stalo bus dovana.

Komisijos narė

Roseland, 111. — Amerikos 

Lietuvių respublikonų klubas 

9 vardo turės priešmetinj su

sirinkimą Strumilo svetainėj, 

gruodžio 12 d., 8 vai. vakare. 

Viai lietuviai kviečiami atsi-

Taipogi nepamirškite sugra

žinti tikietus nuo įvykusių pra 

riogų. Koresp.

Siuvėjų Lokalo 239 A. C. AV. 

of A. priešmetinis susirinki

mas jvyks gniodžio 9 d., Aina- 

Igamated centro name, 333 S. 

Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. 

[Valdybos rinkimas gruodžio 9 

d. nuo 1 iki 7 vai. vakare. Ri-

------------------------------ n.kiniuose galės balsuoti tik

Bridgeport. — Draugijos šv. Jlie, kurie turės knygutes. Vi- 

Onos susirinkimas įvyks sek- sj nariai kviečiami skaitlingai 

n au., gruodžio 11 d., Šv. Ju-'dalyvauti.

rgio parap. salėje, 1 vai. po- ____

piet. Visos narės kviečiamos 

atsilankyti, nes susirinkimas 

bus svarbus. Bus svarbų pra

nešimų ir renkama nauja va

ldyba 1933 m. Rašt.

Valdyba

K 0F L ATHLETIC ASS’N 
ELECTS OFFICERS 

T0NIGHT

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū

sų namuose prie) 

eglaitės už dolerį. |

Telef onuokit:

Englewood 5840
.. P. CONRAD .

730 West 62nd Street

Subatoj, pradedant lygiai Geriausia cash kaina už mo- 

i :4.) vai. vakare, bus galima rgjėius, bondsus ir deposit ne

matyt 23 tautas greitoj pro- ’rtifikatus. 134 No. LaSalle St. 

cesijoj per didžiąją Chicago Kambarys 31 G. Atdara vaka- 

Stadium sceną. Per tris valan- jyj.s.

das vystysis gražiausias, Įdo

miausias ir puikiausias per

statymas kuri šis arba kitas 

miestas kada dar matė.

Bus “grand finale” Karni- 

vaio Tautų; perviršys visokį 

perstatymą ir pasilinksmini

mu;). Subatos vakare, per tą ke

letą valandų matysite tarp ki

tų ir savo tautos vaizdą, gir

dėsite senų dainų, matysite 

senų šokių, kostiumus, ku

riuos prabočiai dėvėjo.

Didis įvairumas. Dėlto, kad 

lūpas, filozofija, romanas ir net 

tragedija tautų kurios apgy- 

, venę šį pasaulį, nėra kitur 

į taip išreikšti kaip muzikoje, 

šokyje ar kostiume. Šis tarp

tautinis užbaigimas Karniva-

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9

» Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9

— Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton SL 
Room SOS Tel. Dearborn 7966

Valandos: S ryto Iki 4 po pietų

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės į Cranc Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas .........$8.50
Poeahontas lumps ... .$9.00 
Summer Creek lump ..$8.00

The Chicago Dist. K of L 

Athletic Ass’n Avilį hold its 

pre-annual meeting at the Our 

Lady of Vilna School Rooms 

toniglit at 8:00 P. M.

All the members are request 

ed to attend as there are ma

ny important niatters includ- 

ing eleetion of officers for the 

touring year. Secretary

West Side. — Draugija Au

šros Vartų vyrų ir moterų 

priešmetinj susirinkimą laikys 

sekmadienį, gruodžio 11 d., 1 

vai. popietų, parap. svet. Vi

si nariai-ės prašomi atvykti į 

susirinkimą, nes bus renkama 

valdyba ateinantiems 1933 m. 

Taip pat bus svarstoma daug 

į svarbių dalykų draugijos nau-

Town of Lake. — Šv. Ago- dai- Kiekvienas narys ar narė 
tos moterų ir mergaičių dr-ja. Br’va^° dalyvauti šiame susi

.lankyti, nes visiems yra svar- 
graziausių dalvkelių nuo sa-l, , . ... .,

v bu, kurie tik jdomauja nuo

virui galėsite ir nusipirkti uz
. . , . savvbemis; kurių taksai neuz

pigią kainą.

Jei gailiesi savo brolio, se

selės, jų vaikučių vargstančiu,

mokėti už 1929, 1930, 1931 m., 

ateikite, nes bus kalbėtojų iš 

Association of Real Estate

Utarninkais tr Ketvergais 
— < Iki • vai.

4144 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Vakarais:

ateik į bazarą. Visi bazaro cc-;Tax Pavers, 

litai bus jieins dovana Kalė- v Rrištopaitis, klubo rašt.

Namų TeL Hyde Park 8896

etoms. Panevėžietė

RADIJO PR0RRAMAS

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGO CENTRALI- 

NIAM PAŠTE
' rengia kauliukų žaidimą sek- 

Praeito antradienio vakare madienį, gruodžio 11 d.,' 7 vai.

ir vėl malonu buvo pasiklau- vakare>
parapijos svetainėje, 

syti gražaus radio programo jg peinys vįsįz kurie tik atsilan- 

stoties W(iRS, pastangomis, k^s Visas draugijos nares, ir 

buvusias nares kviečiame atsi

lankyti, taip pat ir parapijo

ms, gyvenančius kitose kolo-

rinkime.

Pirm., A. Bartkus, 
Rašt., A. Linkus,

Peoples Furniture Co. krautu

vių.

Šį sykį tikrai šauniai padai

navo keletą gražių dainelių 

“Peoples parlor kvartetas”, 

taip pat solo p-lė A. Ančiū- 

tė ir K. Sabonis, o graži ir 

rinktinė orkestros muzika taip 

pat teikė klausytojams pasi

gerėjimo. Be to, naudingas ir

nijose, nes pelnas skiriamas 

parapijos naudai.

Įžanga labai pigi — 25c.

Raštininkė

North Side. — Draugijos 
M. D. Aušros Vartų priešme

tinis susirinkimas bus gruod

žio 11 d., parapijos svetainė

je. Visi nariai prašomi skait

lingai susirinkti, nes yra daug

16 Jutkėwcis A.

17 Karlevic S.

Z
19 Leszynski Mrs Flora 

21 Lukšaitė Miss Grosilda 

23 Maeukelvicb Godu 

25 Meriglienė Basi 

36 Štokas A

41 Turiavicia Martynas 

44 Vystarticnė Mrs U
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£ Siunčiame pinigus Į Lietuvą ir j visas šalis;
~ Parduodame laivakortes ant greičiausių Ir geriausių laivų;
S Prirengiam Įgaliojimus Lietuviškus. Lenkiškus ir visokius doku- g 

mentus.
£ Išpildotne visokias blankas lr Suv. Valstijų pilietybės aplikacijas. 5 
£ Apdraudžiame namus, baldus — forničius ir kitą turtą, - nuo ugnies g

ir vėtros.
5! Taipgi apdraudžiame automobilius;
£ Išverčiame visokius dokumentus;
£ Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame cash. Atsilankyk £ 

asmeniškai arba prisiųsk per paštą apdraustame laiške.

John J. Zolp
= 4559 SO. PAULINA ST. TEL. YARDS 0145

Bridgeport. — Šv. Pranciš

kaus Vienuolyno Rėmėjų drau 

įdomias kalbas pasakė dr. M. (gijos priešmetinis susirinki-

Strikolis, “D.” red. L. Šimu

tis bei radijo pranešėjas J. 

Krukas. Dalyvavo “Čalis Ke

purė”, kuris klausytojus “ap-

TAUTŲ KARNIVALAS

Chicago Daily News, kaip 

jau keletą kartų buvo skclb- i 

tu, rengia milžinišką tautų ka- 

nuvalą, kuris jvyks šeštadie

nyje, gruodžio 10 d., Chicagos 

Stadium. Prasidės lygiai 7:45 

vai. vakare. Stadijumas yra | 

ant Madison, netoli Ashland' 

avc.
■ ' ■ , I

Šiame karnivale dalyvauja! 

dvidešimts trys tautos. Jų j 
tarpe ir lietuviai. Šv. Kazimie

ro Akademijos mokinės šoks 

tris gražus tautiškus šokius, 

gausingai orkestrai akom pa 

nuojant. Akademikės labai gra 

žiai pasirodė Vašingtono ii 

Kęstučio paminėjimo iškilmė 

se. Be abejojimo, jos taip pat 

gražiai pasirodys ir bendrame 

23 tautų karnivale.

Visas kamivalo pelnas eina 

darbių šelpimui. Dėl to Chi

ago Daily News gražus dar- 

,1 '*■< t!,;-< • rasti stiprios Chi- 

♦b./o- visuomenės paramos.

mas įvyks šį vakarą, gruodžio 

9 d.', parap. salėje, 7:30 vai. 

Visos narės prašomos susirin

kti. nes bus labai svarbų pra

nešimų. Bus renkama nauja ( 

valdyba ateinantiems metams.

Rašt.

CICERO, ILLINOIS
GRAND OPENING 
Bučemė ir Grosemė Atsidarys 

Šeštadienį Gruodžio IO, 1932
Kviečiu visus senus ir naujus kostumerius užeiti, 

mažesnės kainos niekur kitur negausite.

JUOZAPAS BOCUNAS
4928 West 14th Street

TEL. PROSPECT 7960-41

Atlas Fuel Company
Lietoiiii Anglii Yardas

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 

taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 

laimėti pinigų investuojant juos į 

jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 

anglis — dėl Hot IVater ir štymo 

boilerių ir virtuvių pečių.

Poeahontas, beduminės. Pennsyl
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sahara anglys.

Specialės kainos, mokant cash.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street. Chicago, Illinois

V. GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

J. P. WA!TCHES
. ADVOKATAS

(2 B. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6960—6377

4(00 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 4391
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ČEVERYKAl

1I» N I-A RALI.R RT—pūrai imtartl.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, DL

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLET 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

4644 SO. PAULINA RTREET
Tol. Boulevard 1389

Tui Geriausia Dovana Kalėdoms
Besiartinant Kalėdoms, bevelk kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors 
kokią dovaną. Tbdėl, mes dabar lr 
parduodan.e {vairios rūšies čevery- 
kus su nupigintam kalno*.,, kaip 

' tai už 42.»5 Ir aukščiau. Mos užlai
kome geriausius čeverykus lr turim
dldaltausj pasirinkimą visai šeimynai: vyrams, moterims Ir valkams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IK MARTIN, Savininkai

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
į Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago. m.

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

BUDINKVS TAISOM
Atliekame Plasterlo — Plytij' — 
menta darbus. Kaminus statom — 
teisom. PlaRteruojam skliautus — 
Californljos tinkavimu. Darbą atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Side WEST (MI»S 
Tel. South Side YARDS «438

JNO. LYNCH
609 WF.RT 47tl» STREET 

2062 WEST MADISON STREET

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SUT.FERTNftS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
švediški mankštlnlmai Ir elektros masažas

Treatmental visokių Ilgi,, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
Ir taip tolinus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių Ilgų.

Kambariai dėl pergulėjtmo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 Iki 12 vai. naktiea.

1657 W. A5th Street
Karmpns So. Paulina SL Tel. Boulevard 4662

Jei manai pirkti automobilį ateik 
i pas mus pirmiau, nes mea užlaikoma 
vieną Iš geriausių rūšių autoknoM- 

t llue — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

1 Taipgi mea turima pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą tr 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALE8
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