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187,000 bedarbių Illinoise gaus darbą
VOKIETIJA NUSPRENDI TURĖTI 

PASITARIMUS SU LENKIJA
ITALIJOJ NEKEIČIAMA 

KRAŠTO TVARKOS ESMĖ
Anglijoj atsigaivelioja
konservatorių partija

* - <
VISIEMS BUS DARBAS VOKIEČIAI SU LENKAIS

SPRTNGFIELD, III., lapkr. BERLYNAS, lapkr. 16. — 
17. — lllinoiso gubernatorius Vokietijos vyriausybė nuspren 
llorneris prieš apleisiant AVa- dė turėti pasitarimus su Lenki 
shingtonų per telefonų įsakė ja, kad ateity kilusius nesuti- 
valstybės viešųjų darbų depar kimus gražiuoju išspręsti, 
tamento direktoriui, kad nuo Tuo būdu norima prieiti prie 
ateinančio pirma^enio 187,00.) taikos palaikymo Europoje.
bedarbių, kurie šiandien vals-1 ------------- —
tyl ės šelpiami, pašaukti į VALDŽIOS ESME TA PATI 
viešuosius darbus.

Tai vidaus reikalų departamento valdininkai — dr. M 
L. AVilson ir C. E. Piekett. Jiems pavesta rūpintis likimų tų

CHICAGO JE
MAJORAS RŪPINASI 

VARGŠAIS

Chicagos majoras Kelly į 
paskelbė atsišaukimų į pilie
čius, kad prieš ateinančias Ka 
ledas jie daugiau susirūpintų 
mūsų miesto vargšais, kuriems ' 
reikalingi drabužiai, avalinės 
ir kitoki daiktai. Ragina pilie 
čius, kad jie visus tuos atlie- i 
kainus daiktus perduotų į ar 
timiausias policijos ar ugnia
gesių stotis.

LEGIJONAS PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS

Anot gubernatoriaus, arti-1 
miausiomis dienomis apie 80,- 
000 šelpiamųjų bedarbių gaus 
<Larbų. Kiti gi — apie gruo
džio pradžių. O valstybės šel
piamoms moterim# bus suras
tas ofisuose, ar kitokis darbas.

Gubern. Horneris \Vashing- 
tone dalyvavo prezidento su 
gubernatoriais ir miestų vir
šininkais įvykusioje konferen
cijoje. x

ROMA, lapkr. 17. — Aiški
nama, kad premjero Mussoli- 
nio vykdomos Italijos valdžių 
je reformos nepakeičia pačios 
valdžios esmės, bet tik formų. 
Diktatoriai visados tos rūšies 
keitimus daro, kad tuo būdu 
gyventojų mintis nukreipti, 
nuo nepasitenkinimų.

ANGLIJOS KONSERVA
TORIAI STIPRĖJA

SKOLŲ MAŽINIMO KLAU
SIMAS

AVASHINGTON, lapkr. 16.
— Tomis dienomis į Baltuo
sius Rūmus buvo pakviestas 
Suomijos atstovas L. Astrom, 
su kuriuo tartasi skolų klausi
mu.

Suomija yra vienatinė vals
tybė, kuri skirtu laiku užmo
ka skolų dalis. Ji skolinga JJ BUKAREŠTAS^ lapkr. 16. 
Valstybėms apie 18 milijonų — Naujas rumunų misisterių 
dol. Norima, ką^ šios skolos kabinetas paskelbtu specialiu

Chicagos ir apylinkių
. , . r»ų - ■ - „• ' • I rikos Legijono kuoposžmonių grupių, kurios vra atskirtos nuo žemes ūkio, p ramti-( , .... . ... .

nės ir kasyklų. Norima tas grupes pastatyti ant kojų. Tam 1 f>n(e lapkričio mėn. d. į 
tikslui skirta 25 milijonai dol. Bus skirti viešieji darbui. ( Orchestra salę saukti susirin-
—---- ■ . ■ ........ _ ......  ■ -f-T- * ■ -................. kimų. Bus protestuojama prieš

AIRODROMAS ATLAN- , EŲL0GIAU CERKVIŲ RUSI- numatomų sovietų vyriausy-
TIKE JOJ UŽDAROMA bės pripažinimų.

Rytojaus dienos, lapkričio mėn. 18 d., dienraščio 
“Draugo” numeris yra skiriamas Dievo Apvaizdos para
pijos kolonijai, kur vyksta jubiliejinis “Draugo” vi^H. 
Rytojaus tad “Draugo” numeris išeis su šios lietuviu ko
lonijos aprašymu. Bus nurodyti kolonijos žymieji vadai, 
verslininkai ir visa jos veikla. Labai naudinga visiems lie
tuviams jsigytl tos rūšies atmintinį “Draugo” numerį.

VALSTYBINĖ KATALIKU 
MOKYKLOMS PAGALBA

AVASHINGTON. — Kai ku sumanymui yra priešingi, 
rių katalikų vyskupijų pra-f Pastaraisiais laikais pra
džios mokyklos jau ne išgali ,'liau Louisianos valstybėje vie 
savo kaštais išsilaikyti. Vyskn f nas katalikų kunigas sugalvo 
pai kreipės į valstybių orga- 'jo priemonę, kaip galiniu ka-

Į nūs ir legislatūras, prašydami 
' mokykloms pinigiškos para
mos. Juk katalikai moka mo- 

Amo ■' kesčius viešųjų mokyklų už- 
nusp-1 lakūnui, o iš to neturi jokios 

sau naudos. Visur atsakytas 
prašymas. Girdi,
negali remti jokių 
mokyklų. Tas 
krašto įstaigų

talikų mokykloms gauti para
mų iš valstybės, kad Uų, ne
būtų priešinga konstitucijai 
(įstatymams).

Šis naujas planas yra.; vi
siems tėvams, kurių vaikai

valstybės ‘ lanko mokyklas, valstybė iš- 
tikybinių duodu “\varantus.” Tėvai po- 

priešinga šio renka savo vaikams mokyk- 
dvasiai, taip’las ir jas “\varantais” apmo-

pat įstatymams, pareiškia ka ka. šis planas nėra priešin- 
talikiškų mokyklų priešai. Pa-'gas ne tik konstitucijai, įstaty 

kai kur buvo reikalau- ’ matus, bet ir aitriausiems fa-

Legijono viršininkai pareiš
kia, kad gal AVashingtone už-AVASIIINGTON, lapkr. 16. Į BERLYNAS, lapkr.

— Prekybos sekretorius Ro- 'Oficialus sovietų
per .paskelbė planų padirbr „Pravda pcan«sa, kad šiemet pavojaus iš fo- pripažinifiio. Tanm, kad ka-talikų sumokami natikams. —• 
dmti airouromų Atlantike, per pirmąjį pusmetį Rusijoj Pripažinimas reiškia remti mokesčiai viešosiom mokyklom ( Praneša, kad Louisianoj bus 
kur vežiojantieji paštą lėktų- uždaryta 260 cerkvių daugiau. Rusijos komunistus, kurie būtų perduoti katalikiškoms mėginama šį planų įduoti le

16. —
organas merkiamos akys, kad nematyti, skiau kai kur

vai galėtų nusileisti. j Daugumas jų šiandien naudo- prieš visų pasaulį kovoja, 
jama sovietų reikalams.

mokykloms. Priešai ir šiam gislatflrai.

Tam tikslui norima panau
įdoti yicšųjj fondų. Išbandy-Į Bedieviškosios organizacijos

---------- mui norima pastatyti tik ket- laikraštis Bezbožnik apgaili,,
LONDONAS, lapkr. 17. — jvirtdalį airodromo, nutempti kad sunkus yra daiktas rusus) 

Briediniais rinkimais parla- į Atlantiko vidurį ir ten pa- atpratinti nuo cerkvių lanky-' 
mentan Anglijos konservato- Į likti bangoms. Tuo būdu bus mo ir savo dvasiškiu gerbimo.
rių) partija pradeda įgyti dan-į surastas reikalingas visos 
giau balso ir stiprumo. į konstrukcijos stiprumas.

Jis reikalauja, kad vyriausy
bė imtųsi griežtesnių priemo-

GAUDOMAS ŽUDIKAS 
PASPRUKO

MIRĖ ANT. KRIŠČIU- 
KAITIS—AIŠBE

Spalių mėn. 30 d. netikėtaiIndiana valstybes policija 
su Chicagos policijos pagalba plačiai žinomas nmsų 
užstatė spąstus gaudomam tautos veikėjas, rašytojas, vv- 
Indianos desperatui žudikui riausiojo Lietuvos tribunolo

Pinigų vertė «• 
mainyba

.NEW YORK, lapkr. 17? — 
Dolerio vertė puola, o anglų 
svaras vakar niainvboje paki
lo iki $5.50. Po pastari)jo ka
ro pirmų kartų svaraą sųfei- 
laukė tokios didelės vertės. 

Prancūzų aukso terminu
rių, žudikas savo automobiliu Širdies ligos rytų, rengdamasis vajęai. doierjR buvo vertas tik

„i, bedievybės skleidimui. John Dillingerui, kurs aplan- pirmininkas, Vylauto Didžiojo 
-. . . ... ... . . t kė viena gydytojų Chicagoj. universiteto profesorius An-vra pavojaus. Jo pusantro milijono dolerių. Vi- organizacijai veikti Jau | Nežiflrint įeletn po^jo,, bį. tanas Kriščiukaitis. Mirė nuo 

vietų gali užimti Baldwinas. 'sas gi airodromas — apie 30 nps’*,c^a- &ako, religinis rusų1 P° J •

Sakoma, kad premjerui Mac j šis išbandymas atsieis apie 
Donaldui yra pavojaus. .To pusantro milijono doleriu. Vi- organizacijai

APSAUGOJA ŽYDUS
milijonų dol.

Su airodromo

I

pagalba bfi-
atsparumas nepaprastas.

atsišaudydamas paspruko.

tų galima paštų į Europą ir 
atgal lėktuvais pristatyti per' 
24 valandas. O už. airodromų

DEL NEBALSAVIMO

ENGEN, Badenas, lapkričio
REIKALINGAS 4 MILIJONŲ 

DOL. FONDAS

būtij kiek sumažintos.

TIK KELIAS VALANDAS 
KALĖJO

Įsakymu
žydiškas
jas.

sugriovė dvi prieš- 
rumunų organizaci-

vyriausytai mokės 
kompanijos.

oro linijų 16. Iš šio miestelio naziai

NEW YORK, lapkr. 16. — 
Už lioterijų įstatymo peržen-J. 
girnų teismas kalėjimu iki 5 
motų nubaudė C. 11. Manu, 
Kansas City, respublikonų po
litikierių. Tik keletą valandų 
išbuvo kalėjime. I’rez. Roosc- 
veltns panaikino jam skirtų 
bausmę.

MISSISSIPPI UŽŠALO

WELLES MATYSIS SU 
PREZIDENTU

AVASHINGTON, lapkr. 16. 
— Prez. Rooseveltas vyksta 
Į Warm Springs, Ga. Tenai 
pasimatys su grįžusiu iš Ku
bos’ J. Valstybių ambasado-

NESURASTAS LAIVAS 
SU 27 ŽMONĖMIS

smogikai pašalino katalikų pa 
rapijos kunigų Fillinger, kurs, 
kaip sakoma, pereitų sekma
dienį nedalyvavo parlamento

Chicagos labdarių sąjunga 
veda kampanijų, kad surinkti 
4 milijonus dol. fondų, kurs 
reikalingas vargšų šelpimui 
ateinančių žiemą.

eiti tarnybon 1 vyriausiąjį 
(tribunolų. Palaidotas lapkri
čio 3 dienų.

MARIJAMPOLĖS SO
DŽIAUS MUZIEJUS

58.48c.

Krašto vyriausybė vakar 
nepadidino naujam auksui kai 
nos — pasiliko $33.56 vienai 
uncijai. •

Sidabro uncijai vakar buvo

MC0REG0R, Iowa, lapkr. 
— Čia MissiRsippi upė per
dėm užšalo. Niekad to nebūta 
taip anksti.

ŽUVO 24 SOCIALISTAI

GRANADA, Ispanija, lapk
ričio 17. — Važiavęs busas su 
24 socialistais nusirito 260 
pėdų į pašlaitį. Visi žuvo.

, rinkimuose.
VALENTIJA, Airija, lapkr. I ---------------

17. — Atlantike žuvo nedidelis i W1 tos l***0* P«ežasties a- pRJESINGI PASKOLOMS 
prekybinis laivas Saxilby su r(‘^u°tns" žydas Rodei, bedar-
27 vyrais įgulos. bis.
• Jis šaukės pagalbos. Ton 1 
pusėn pasuko keli keleiviniai1 
laivai. Kone per 24 valandas ’ 

rium Welles, kurs asmeniškai jo ieškojo ir jokių niekur pėd- 
praneŠ apiet padėtį Kuboje. sakių nerasta.

Pieno kainos klausimas 
Chicagoj

GRAŽUS ŽYGIS

Klaipėdos magistras ligšiol 
seimelio nariams raštus teik-I
davo tik vokiečių kalba, nors 
lietuviai seimelyje ir buvę rei- 

; kalavę, kad šie raštai būtų ra* 
šomi ir lietuvių kalta,

Kai kurie Chicagos užmies
čiai atsisako imti vyriausybės 

' siūlomas jiems paskolas vie
šųjų darbų vedimui. Sako, tos 
paskolos bus nauja našta pi
liečiams.

LIETUVOJE
šie metai abstinencijos

bet srities veikėjams labai reikš- 
77 pieno pirkliai Chicagoj ir Kai kurie pareiškia, kad jie.miesto seimelis šį reikalavimų ‘mingi, nes šiemet sukanka 25 

apylinkėse pašaukti prieš vy- nesupranta, dėl ko vvriausy-, atmetė ir nutarė juos rašyti metai Liet. Kat. Blaivybės 
riausybės atstovų pasisakyti, bė juos spaudžia, jei jie teisė- tik vokiškai. Į draugijai ir 75 metai nuo vys-

1931 m. keletas pažangiųjų 43c.
Marijampolės apakr. ūkininkų į K prane5a, kad
ižkėlė mintį dėt sodžiaus senio ,en Į'įnansįnįn08e sluoksniuose 
nų rinkimo. Šiam sumanymui ima W|u kaip ,r paaiau1m dėl 
pritarė Marijampolės apskr. Į ainerikoniį;kf, (,olrrk) wrtfc 
taryba ir jam įgyvendinti pas pnoĮimo
kyrė piniginės paramos.

Susidarė organizacinis ko-
Anglai finansų ekspertai 

pareiškia, kad pre<z. ’ Roose-
mitriau muziejui utngti. Onlu- L Uas aiakia niva|jvti

(tinai ISaiaUkinttj ir dėl muzie-'li() aokao rinką . I)ar 
,jau« kryptie.: ji. boa ne tik siandi(.n Wa8hington0
laenienų rinkinys, bet turėt .5 valgtyWa iž<lo vjrSininku y. 
' dalies gyvais pavyzdžiais at
vaizduoti įvairias žemės ūkio 
i šakas. Muziejus steigiamas 

krašto garbingo soSuvalkų 
džiaus atminimui.

ra dolerio infliacijos Salinin
kas.

SKAITYKITE TR ET.ATrN 
KITĘ “DRAUGV’

ORO STOVIS
CHIGAOO IR APYLINKĖS
— Šiandien numatomas 

sniegas; šilčiau. Vakar rytų 
žemiausių temperatūra buvo 
9 1.

Pradžia jau geroka padary
ta: muziejui yra vertingų juos 
tij, priejuosčių ir rankšluos
čių rinkinių, žilos senovės ra-

tik vokiškai.
Krašto direktorija raštu įs- knpo M. Valančiaus blaivybės

Tr . . , , . .... pėjo magistrų, kad lietuvių brolijų įsteigimo.
Vvriausybės atstovo tikslas , * . » m • V, •• • vu

kalba butų lygiai vartojama) Blaivybės Draugija jubihe-
' ra jU08 V’SŪB i&klausinėti ir, vokiečių kalba, ir tiems, ku jiniams metams užbaigti šauks dinių, liaudies meno dirbinių, 

ryti sau gyvenimų. Brangiau kurie nesutinka pieno kvortai reikalauja raitų lietuviškai priešalkoholinį kongresų, kn- namų apyvalos daiktų, darbo 

parduodami jie netenka pie- imti 11 centų, atimti iš jų pie* rašyti, visi raitai būtų siun- ris įvyks gruodžio m. 29—31 įrankių, muzikos instrun en-

ar jie peržengia pasirašytų su tai sau gyvenimų daro. 
larimų, jei pigiau parduoda 
pienų, pareiškia kad peržen
gia. Tačiau tai daro, kad da

no ėmėjų. į no prekybos leidimus. 'čiami lietuvių kalba rašyti. dienų. tų ir daug kitokių retenybių.

f
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“DRAUGAS”
Ualna Kasdien, ttaltyrua aakmadieniua

FflliFUMERATOS KAINA: Metams — **.••, Tu-
eat metų — |3.60; Trims mėnesiams — |3.00; Vienam 
menesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00; Pusei me
ti — *€00. Kopija .OOo.

“DRAUGAS”
LITHUAKIAN DAILY FBIEND

__ _ Publlshed Daily, tozcept Bunday.
■UB8CRIPTIONS: une Tear — **.0C* Slz Mont&a 

•— *3.1*; Three Months - *3.00. One Month — TOo.
—. One Tear — *7.00; SU Menths — *A00i 

.Olo.
“DRAUOAJT* brinss best reoulta. 

2334 S. Oakley Av% Chioago

— H.H
1 ——

“DRAUGAS” 1

| DIENOS KLAUSIM/C Į

KOVA SU KOMUNIZMU

“Š-nio” bendradarbis J. Gobis šiuo klau
siniu rašo:

>• '*
Komunizmas veržiasi į visų žmogų, į vi

sų jo gyvenimų, o ne vien į visuomenės ūkio 
pertvarkymų, todėl ir kova su komunizmu 
turi eiti visame gyvenime, o ne vien tik re- 

. liginėj srity. Visų pirma reikia pripažinti, 
jog fašizmas nėra gera priemonė kovai su ko
munizmu, nes 1) fašizmas auklėja tautas už- 
p u oi amam karui, o toks auklėjimas negali 
kuo kitu baigtis, kaip tik karu. Jei dabar 
kiltų didelis tautų karas, tai jis sudarytų 
gerų dirvų bolševikų išaugimui, nes liaudis 
karo nenori: ji gerai supranta, jog jai iš 
karo nieko gero laukti negalima.

2) Fašizmas atremtas į vienų asmenį, į 
vienų tautos vadų, kuris įpėdinio neturi, kaip 
kad pav., karaliai. Nei Mussolini, nei Hitle-• 
ris, neį Pilsudskis, nei kiti į juos panašūs ne
turi tokių įpėdinių, kuriuos tautos taip pat 
pripažintų, kaip kad karalių sosto įpėdinius, 
tad yra pamato manyt, jog po kiekvieno 
“tautos vado’’ mirties prasidės suirutės, pra
sidės kovos dėl jo „vietos; tokiomis suirutė
mis bolševikai visada mpka pasinaudoti.

3) Fašizmas pataikauja didžturčiams ir 
todėl nedaro nei žemės reformos nei kitų 
palengvinimų vargo žmonėms. Hitleris, tapęs 
Vokietijos diktatorium, tuoj išsižadėjo savo 

•socijalinės programos nes tam priešingi Hu- 
genbergai, Tissenai ir visi dvarininkai ir fa
brikantai. Fašizmas kovoja su bolševizmu 
kalėjimu ir koncentracijos stovyklomis, o tos 
įstaigos yra geriausios revoliucijos mokyklos.

• 4) Fašizmas dangstosi revoliucijos skrai- 
' fcte ir moko visuomenę revoliucinių metodų 

ir revoliucinės dvasios, moko visuomenę 
spjaudyti į praeitį ir į tradicijas, moko visuo
menę nervingai, neramiai gyventi. Toks ti- 
suomenėg auklėjimas yra naudingas bolševiz
mui, nes jis žmones pratina neapgalvotai Ir 
rizikingai elgtis. Kur yra revoliucijos būvis, 
ten yra kontrevoliucijos daigai. Keikia val
stybę taip tvarkyti, kad bet koks rcvoliuci- 
jonizmas būtų laikomas kriminalu, kad kova 
dėl būvio pagerinimo eitų ramios evoliucijos

. keliais.

Mūsų laikui keisti tuo, kad revoliucijos 
ugnimi žaidžia net ir tokie žmonės, kurie 
turėtų jos visa širdimi nekęsti. Pietų Ameri
ka duoda pavyzdį, kų reiškia nuolat žaisti 
revoliuciniais šūkiais. Kur tautos nežaidžia 
revoliucija (pav., Anglai, Danai, Belgai, O- 
landai, Švedai, Norvegai), ten neturi pasise
kimo nei fašistinis nei komunistinis revoliu- 
cijonizmas, ten nėra putėų: ten nedaroma 
staigių šuolių, ten gerbiamos tradicijos, bet 
greta jų eina nuolatinės reformos. Reikia vi
suomenės gyvenimų taip tvarkyti, kad pažan
ga negriautų tradicijų ir kad tradicijos ne
kenktų pažangai.

Komunistai eina į savo tikslų per pačius
t

bjauriuosius žmonių jausmus — per vergiš
kumų, per pavydų, per kerštų ir per visų 
šventybių niekinimų. Kur tautos būde mažiau
sia yra pagarbos šventybėms ir kur mažiau
sia riteriškumo ir dvasinės drausmės, ten 
bolševikų plitimui geriausiai sekasi, todėl 
katalikiškas tautos auklėjimas sudaro stip
riausių psichologinę atramų nuo bolševikų 
atakos.

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

šy dlearsity dr. Račkiu# veda Sveikatų* Skyrly. Jla 
teikia profeaijouallus patarimus skaitytojams Ir mie. 
lai atsakinėja | klausimus sveikstąs dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra

1) Klausimus galima slysti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Kačkui, 3051 W. 43rd SU, Chlcago,

1) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardy, pavardę Ir adresy, yes daktaras nori U- 
notl su kuo rclkaly turi. Pavardė nebus skelbiama.

S) Jai kAusImo Iv atsakymo negalima butų dė
ti 1 laUunėtb tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto lenkeli ui 3 centus.

DRAM. KAOU.ua 
3051 W. 43rd bu 

ChicSApo
Tel. Uafayette 8051

J. Rikselis

LIETUVIAI KOMPOZITORIAI!
(Tęsinys)

“Kvytiris” įdėjęs į gaidas apie 
$30,IMK) žuvo. “Aušros” knygynas išlei
dęs Gruodžio ir Kimkaus veikaliukų krū
vų keikia tų dienų, kuomet jis Užsimanė 
gaidas leisti. Sukišo didelę krūvų pinigų 
ir negali gaidų parduoti, nes jos vogtinai 
pvrsiprodukiiojahiOK. Parapijų chorai (ir 
visi bendrai) rengia koncertus ir pajamos 
eina parapijų ar kitų aukštų tikslų nau
dai, o kų lietuvis kompozitorius iš to tu
ri ! f Jei suskaitytumėme visas pajamas, 
kiek iš koncertų yra tekę įvairiems tiks
lams, tat būtų labai aiškus vaizdas, ko
kių naudų yra duvę lietuviams tas vadi
namasis tinginiu — lietuvis kompozito
rius.

Kad parašyti simfonijų, reikia tam 
mažu-mažiausiai metų laiko, skaitant dar-

VITAMINO “A” VEIKMĖ Toki pat vitaminų veikmė 
yra ir ant augančių kūdikių, 
ir ant visų žmonių bei gyvū
nų. |

Kokiame maiste daugiausia 
randasi vitamino “A”! Tos 
rūšies vitaminų daugiausia y- 
ra svieste, piene, gretinėje, da
ržovių lapuose (ypač. batvi-

gas ir infekcijas atsparumo. 
Kai tik žmogaus kūne randasi 
mažiau vitaminų, tui jis daro
si silpnesnis ir greičiau ligo
ms pasiduoda.

Kas nori išvengti ligų ir il
gai gyventi, tui privalo val- 

igyti šviežių su vitaminais mai
stų. l’rezcrvuotame ir pasenu- 
rianie maiste vitaminų nesira
nda, arba jų yra laimi mūšai. 

D-ro Račkaus atsakymai

Atsakymas S. G. — Labai 
abejotina ar alyva augina 
plaukus, ii* ar stabdo plaukų 
slinkimų. Vienok, keno plau
kai yra trapūs dėl stokos na
tūralaus aliejaus skalpoje, a- 
liejumi tepti skalpa yra nau-

transatlantinio skridimo klau
simas, dėl kurio nutarta pas
kelbti tokio turinio pareiški
mų:

Kadangi to skridimo inici
atoriai socialistai sudarė skri
dimo komitetų grynai parti
niais pagrindais;

Kadangi socialistai, organi
zuodami komitetų, nekvietė į 
steigiumųjį susirinkimų mūsų 
organizacijų ir visuomenės at
stovų, taip pat aplenkė Da
riuos ir Girėno sudarytų tran
satlantinio skridimo komitetų, 
kad gauti pritarimų ir visuo
menės pasitikėjimų;

Kadangi socialistų pasirink
tas lakūnas p. James mūsų vi
suomenei mažai težinomas žmodingą.

Atsakymas V. B. — Medus i?"3 ,r "““y“- kad j“ “ Pa*
sujungtas kitais vaistais yra 
geras vaistas nuo gerklės skau 
dėjimo ir nuo kosulio. Bet per

Čiųja visuomene nesiskaito lyg 
ir nenorėdamas jos paramos; 

Kadangį sociąlistų laikraš-

Vitaminas “A”, nematoma 
ir neužčiuopiama substancija, 
tiesiog stebuklus daro.

Šis vitaminas augina kūdi
kio kūnų, visus stiprina, am
žių ilgina, sveikatų teikia, ap
saugoja nuo daugelio ligų ir

Duonos trūkumas sudaro pirniųjį žings- infekcijų, apsaugoja nuo slo- 
nį į bolševizmų; antrų jį žingsnį sudaro mo- gų.
(lerniSko žmogaus palinkimas j dorinį palai-! Kas aWtinka kai pritinu 
durna, i visų doros įstatymų pancigiiiaj, ypač ;vitamin0 «A», Nugi; vaikai 
į “laisvų meilų”. Geltonoji spauda ir prieik nustoja augti> akys įrausta 
tikybinė kova sąmoningai ar nesųmomngai ir gvoris . sunlažėja>
rengia moralinę dirvų bolševizmui. Kas džinu- kraujas aeU.nka atsparulao ir 
ginsi žmonių pala.dumu, kas su pasigėrėji- visokios ligos greit prikimba. 
mu aprašo kriminalinius įvykius, kas visa tJ4k.ks -nt 5io 6yieto ncaugtUj 
gerkle r.’įiia, kad žmogus esųs beždžionės vit,min0 ..A- nebatų 

vaikas, tas yra aiškus bolševikų padėjėjas džiu> n<,batlJ
moralinėj srity, tad norint įveikti moralinį ‘
bolševizmų, reikia griežtai gyvenimų katali- 
kinti. Kiekvienas bolševizmo priešas turi pra
dėti reformas nuo savo sųžinės; tik tas turi 
teisę stoti į griežtų’ kovų su bolševizmu, ku
ris savo gyvenime yra realizavęs didįjį Kris
taus artimo meHės įstatymų. Be gilaus reli
gingumo ir be nuoširdžios artimo meilės pa
saulis bolševizmo neįveiks, o jei ir įveiktų, 
tai iš to laimėjimo žmonijai jokios naudos

muose, rūgštynėse, špinakuo- daug suvartoti medaus nesvei- *l° Naujienų sumanytas 
et?) jaunuose javų dieguose, ka; kartais nuo didelio me- 
morkose, gruškuose, saldžiose daus kiekio galima gauti gal-
bulvėse, tomeitose, selerijose, vos svaigulį, o ir viduriams' *

skridimas yra lyg ir noras 
pakenkti mūsų didvyriams la
kūnams Dariui-Giiėnui pami-

(lydytojai darė tūkstančius 
mėginimų ant kralikų, žiurkių, 
Guinėjos klaidelių ir t.t. duo
dami tiems gyvulėliams yiso-

kiaušinio trinyje, kopūstuose, nėra gerai 
ašparaguose, orandžiuose, pu
pose ir žirniuose, o už vis dau
giausia žuvies kepenyse.

Čia suminėtus valgius rei
kia kiekvienam valgyti bent 
kas antrų dienų. Jei dažniau 
gausi vitamino “A”, tai svei
katai bus geriau. Ypač vai
kams reik duoti daug maisto 
turinčio savyje vitamino “A’’, 
nes jų augantis kūnas rcika

CHICA60S A. L. R. K. 
FEDERACIJOS APS

KRITIES PAREIŠ
KIMAS

.1

ine;

%kį maistų, tik’ heduodav^ jo- lauja apščiaį to vitamino, 
kio maisto su vitaminu “A”. Žmonės, gyvenantieji lokio-
Tuoj buvo pastebėta, kad jau
ni gyvulėliai rthstojo augti, jų 
antakiai užtii/o, akys parau
do, pradėjo Visi susti ir Viens 
po kito stipti. Bet vos tik pra 
dėta šerti tuos gyvulėlius mai-

se vietose, kur šviežių daržo
vių nei vaisių negalima gau
ti, ypač tau pasitaiko žiemos 
metu,: tiems patartina gerti 
žuvies kepenų taukus (Cod li- 
ver oil). Žiemos metu daugiau

Praėjusiame A. L. lt. K. Fe
deracijos Cbicagos apskrities 
susirinkime, įvykusiame Auš
ros Vartų parap,

i Kadangi socialistai šiam pa 
• rtiniam pasipelnymui naudoja 
amžinos atminties Dariaus ir 
Girėno vardų, skelbiant, kad 
tuo antruoju skrklimu norima 

i užbaigti ji) neužbaigtoji kelio- 
n, todėl —

Federacijos apskritys soci
alistų transatlantinio skridimo 
komiteto darbų nerems tol, 
kol nebus pirmiesiems lakūna
ms pastatytas paminklas ir 
kol nesusidarys nepartinis, vi
sos mūsų visuomenės grupės

». . , .. .. komitetas. Taip pat pareiskia-c:ai apkalliejus Dariaus-Gire- , , . . ,. ,, . . ... ma, kad jei kas per neapsi-no paminklo statymo reikalus,. . . ......1 7 ziufejimg i tų socialistų kųmi-

stių turinčiu ~daug vitamino1 žmonių serga ir miršta, dan- 
“A”, visų ak^s pasidatė nor-[giau limpamų ligų siaučia, ne 
malios, visi ’jih'sveiko ir pra-[todėl kad yra šalta, bet todėl, 
uėjo augti. kad žmonės netenka prieš li-

užgirto to paminklo statymo 
komiteto darbai ir nutarta vi
somis galimomis priemonėmis 
šį svarbų reikalų remti.

11 I
Šiame susirinkime svarsty-Į 

ta ir taip vadinamo antrojo

nebūtų.

Buržuazinis pasaulis yra smarkiai apipu 
vęs, tad katalikams nedera jo ginti: katali
kai turi ginti ne gyvenimo puvėsius, bet ge
resnio gyveninio idealų, kuris seniai yra Kri
staus parodytas, bet dar nė vienos tautos 
iki galo neįvykdytas dėl mūsų pačių silpny
bės ar dėl blogos žmonių valios. Geresnių | ,ko> «.KataIiklJ Bažnyčia ir pasaulis’’ - Ra- 
doros įstatymų, kaip Kristaus, niekas pašau- IL , «Kugiapiūtė” — Grušccko ir visa feilė 
Imi neduos, tad bereikia visomis išgalėmis vaizde,ių ir eilėraščių. Labai įdomiai p. J. 
stengtis, kad dalis krikščioniškos artimo inei- Į ję/vedu mūsų visuomenės gyveninio ir vei- 
lės įstatymas iš idealo virstų tikrenybe visa- Į j<įino apžvalgų. Mes nuoširdžiai patariame ne
me mūsų gyvenime, kaip privatiškame, taip 
ir visuomeniškame.

PASTABĖLĖS

Jau išėjo ir septintas “Studentų Žodžio” 
numeris. šį gražų ir turiningų mėnesinį žur
nalų leidžia Amerikos Lietuvių Katalikų Stu-

tik studentams ir mūsų inteligentijai, bet ir 
labiau apsiskaičiusiems darbininkams prenu
meruoti “Studentų žodį”. Tuo būdu ir patys 
juo pasinaudosime ir paamsime lietuvių or
ganizuotųjų moksleivijų ir studentijų, kuri 
rengiasi tęsti toliau mūsų pradėtus darbus 
ir vesti lietuvių išeivijų dorovės ir tautybės 
keliais. Mes dažnai pasiskundžiatne, kad jau
nimas su mumis neina, ktid jis ištautėja, dudentų Organizacija. Nr. 7 įdėta šie įdomūs 

straipsniui: “Vaduokime Vilnių” — Pilipau-[ čiau per mažai paremiame jų pastangas su

iš mūsų lietuvių kompozitorių yra tokiose 
aplinkybėse, kuris galėtų tiek laiko dy
kai leisti! O vis tik aukščiau matėme eilę 
išvurdintų veikalų, kurie per eiles metų 
Kuoslaikiais sukuriami. Kuris iš profesi- 
onalų tiek laiko pašvenčia idėjos auku
rui! Nieks neišdrįs atėjęs prie gydytojo 
pasakyti, kati, girdi, gerbiamasis, duok 
man receptų dykai ir sudieu, urbu pas ad
vokatų patarimų ir t. p. Tuo tarpu, tie 
patys inteligentai, atėję pfcs kompozitd- 

I rių paprašo tui tų įsirašyti, tai kitų: gie
smelę kokių, tai dainų kokiam atsitiki
mui ir t. p. Jei kompozitorius pabandytų 
Išprašyti atlyginimo, tat, beabejo, susi
lauktų daug nesmagumų, kai kitiems pro
fesionalams apmoka už darbų ir randa 
tai viskų tvarkoje. O juk studijoms, kaip 
pirma minėta, nemažiau luiko ir lėšų pu- 
švfeSčiurna! ,

Kur didelės tautos, ten veikalų išper
kama šimtais tūkstančių ir niekam nea
teina galvon kopijuoti, tai bepigu, bet ma
žosioms tautoms yra tiesiog užburtas ra-

bo po 6 vai. dienoje. Operai reikia dar*' tas. O juk spvo karybos visi nori girdė- 
glaugiau. Tat pasakyk, gerbiamasis, kuris ti. Latviai, suomiai jau seniai t^ dalykų

išrišo. Jų visi kompozitoriai, kurie pasi
reiškia gabumais ir nori toje srityje vei
kti, gauna iš ttim tikrų fondų* iki gyvos 
galvos stipendijų, kurios užtenka vidu
tiniškam pragyvenimui. Reikalaujama tik 
surengti vienų koncertų metuose; naujų 
veikalų,’ rodos, mažas reikalavimas, bet 
kūrėjui tenka gerokai padirbėti. Taip yra 
iškilęs suomių Kibelius. Yra keletas ir 
jaunų taip ištaikomų. Pas kultūringesnes 
tautas yra net tam tikri jmlikimai, kur 
konkursai skelbiami įvairios rūšies kom
pozicijoms ir jei kuris laimėjo, tai užten
ka kai kada keletai metų pragyvenimui 
ir naujų veikalų sukūrimui. O paft mus 
kaip! Turime turtingų žmonių, bet jie, 
jei dalį kokiam tikslui skiria, tai ihuzi- 
kai kol kas neteko nei eento. Kiek mun 
teko girdėti savo jįrvenime, buvo vos ke
li konkursai: Dailfu Draugija Vilniuje 
skelbė giesmės į Pakelę fiv. parašymų, kur 
50 rub. aukojo kun. J. Kriaačdflnas (1909 
m.). Kun. Palubinskas per Meno Kūrėjų 
dr-jų skelbė konkursų parašymui kariuo
menėj “Tėve mūsų” ir skyrė tris premi
jas: 750, 500 ir 250 auksinų (1920 m.) ir,

.

siorganizuoti ir tinkamai prisirengti visuo
meniškam ir tautiškam darbui.

• • •
Cbicagos lietuvių bolševikų šlamšto re

tėtų įeitų ir jain dirbtų, aps
kritys už jų darbus neatsako.

A. J. Žvirblū, CU. Federaci
jos apskr. pinii., Ona Aleliū- 
nienč, sek r.

Rezoliucijų komisija: kun. 
Ig. Albaviiius, kun. J. Mačiu- 
lionis ir A. Baceri&us.

NAUJI RAŠTAI.
daktoriai ir vėl dedasi “inueelninkais”. Mac 
kažkas juos įskundęs valdžiai dėl komunis
tinės propagandos ir noro nuversti Jungtinių

Valstybių vyriausybę. W1 to Saukia visa Her- „la. $2 (|0 (sn kictais ap. 
kle, keikiasi ir pyksta, prašo aukų, nes ki- Įtajsajs $2.50) 
taip “kapitalistai” pasmaugsiu. Mūsų many. 6vratoji' Dvasla jjj (0. 
mu, komunistams nereiktų pykti, jei kas juos !mftg 
“įtaria” varant komunistinę propagandų,1

Katalikų Tikyba 
/ inas ............................

I to-
.85c

i Jėzus Kristus It to-
• > 4 • a •

nes jie patys gerai žino, kad jie tų daro ir j 
kad ištikrųjų nori ir šį kraštų, kaip Rusijų, f 
belaisvės, vargo ir bado šalimi padaryti.

r oi los, Karo Muziejus kokiam tai maršui 
parašyti skyrė kokių tai premijų. Na, ir 
viskas! Argi ne juokinga! Bet visgi, ue- 
atsižiurint į jokių medžiaginę naudų, ko
mpozitoriai lašo vis naujų veikalų ir jei 
tik rastųsi pukankamai leidėjų, tat labai 
ir labai įdomių dalykų susiluuktumėm, 
kurie dabar rankraščiuose pus kūrėjus gu
li. Tat kas žino tikrų lietuvio kompozi
toriaus padėtį, nieks neišdrįs primesti ko
kius nors tingėjimus ar bizniškus išroka- 
viinus. Galimas daiktas, to ir užsitarnau
ju pseudo kompozitoriai, bet tik jokiu bū
du ne mūsų profesionalai kompozitoriai, 
kurie vadovaujamam darbe dirba. Nelai
mė, kųd jie Šiandien randasi nelaimingiau
siomis idėjos aukomis iš visų kitų profe
sionalų, kur nei moralinio pasitenkinimo 
neturi, nei gali girdėti pildant didžiuo
sius jų veikalus, nei medžiaginio gtlygio, 
nes iš konųiozicijų dar nieks lietuvių ko
mpozitorių negyvena ir negyvens ir tokiu 
būdu tenka dirbti tokį darbų, nors jis 
būtų ir svetimas ir nemėgiamas, nes pil
vas reikalauja savo. Tuo tarpu kiti įvai
rūs profesionalai Lietuvoje seniai gyvena

“DRAUGO” KNYGYNAS 
-GMcago, IM.

2334 Oakley Avė.,

iš savo specialybės pakenčiamai, o kom
pozitorius dar nei vienas negyvena iš ko
mpozicijos.

LAUKŲ KVAPAI

Laukų kvapus — gaivinančių taurelę 
kiekvienų dienų nuvargęs aš geriu: 
krūtinėje lyg sparnus augančius jaučiu — 
laukų kvapui taip dvasių ūgdo, keliu!..

Paliko toli miesto pilkos dulkės — 
aplinkui ryšku, žalia ir kvapu: 
kalbiesi, rodosi, širdingai su lapu, 
užmiršęs miesto kalbas — tokias menkas,

smulkias...
č^tis nebesutinka daugybės mūro sienų; 
akis lig horizontų ganosi laisvai — ,
su jos atkreipimu bet kur kiekvienu 
tie imtys ir kiti vis atplaukia kva{mi!..

Laukų kvapai gyvenimu plačiuoju, 
gyvenimu tikru taip dvelkia buriamai, 
gamtos vaizdu — sapnų sapnu brangiuoju 
atminime per žiemų bus ilgai, ilgai!

Ar. VUkauBkit
Vilčatavos mokykla, 1929 m. VII. 3 d.

KAOU.ua


Penktadienis, lapkr. 17, 1933
*u*.

Detroito Lietuviu
MbU

EASTSIDE
Lapkr. B d. Juozui ir Pet

ronėlei Bandzams buvo suren
gta “surprise” balius minint

Nutarta laiškais paprašyti smagų laikų ir dėkingi buvo
jvisų katalikiškų draugijų, kad 
‘išrinktų atstovus j D. K. S. 
R. dr-jų.

Muz. J. Čižauskas pranešė, 
kad knygyne būva programė-

20 metų laimingo vedusių gy- liai ir kvietė visus lankytis 
venimo sukaktį.

savo sumanytojai.
Gaila, kad mūsų nutarimų

rast. M. širvaitienė visų vasa
rų negalėjo dalyvauti su mu
mis iš priežasties jos vyro su
žeistos kojos, kuri labai pnle-

Rnygos vienai savaitei leid- nff'a 1^.a’ . ...................
Paskui teko pačiai susirgti,mamos neštis namo.

M. Aukščiūnienė, rast.Bandzams nieko nesitikint, 
prisirinko pilnas namas sve
čių palinkėti dar ilgų laimin
go gyvenimo metų. Sumanyto-
r___________ . . . . s"- baigti šiuos metus. Visų
vakarienę svečiams. Atsilankė n1^ -avinėiai gio ojo t uotų .. klubas prisiuntė užuojautos 

iBnkšartė .r A. Juocnukarto. 1,^ norei h.

nors vis dar ėjo savo parei
gas (iki šio mėnesio). Dabar 
jas pavedė iždo globėjai If.

tinėj svet. užlaiko biznį. Pa-’inogėlei aukojo valgių ir mi- pie altorius. Visos statulos 
naujai nudažytos išrodo kaip 
naujos, taip pat ir visi trys 
altoriai. Bažnyčia išrodo kaip 
nauja.

Klebonas šiuo nori padėkoti 
parapijonamg už jų ramų pri
ėmimų nesmagumo taisymo me 
tu.

čiam negalint darbuotis, visų daus.
darbų atlieka žmona, dukre-į -----------
lės ir sūnus. Visais svetainės Į Lapkr. 26 <1., Lietuvių svet. 
reikalais veikiu kreiptis kaip L. Vyčių 102 kp. rengia dide- 
ir pirmiau į Žyrinus. Lietuvių lį vakarų parapijos naudai, 
svetainė dabar daug pigesnė Bus atvaidinta juokinga ko- 
visokiems parengimams. . mediją; dainuos choras ir t.t.

Sekančiam numery apie taiPraeitų vasarų jų sūnelis
buvo kojų sulaužęs. Dr. J. P. tus plačiau.

I

mo sųlvgos leidžia, dumia į 
North Mieh., kad nusikratyti 
tos ligos.

Pirma ligoninė buvo Harri- 
son, Mieli. (State park), kur 
prabuvęs vienų parų, pasige
rėjęs liarrisono parko bei e- 
Žero gražiomis apylinkėmis, 
traukiau toliau link Gailar, 
Mieh., ir apsistojau prie Osti-

Sunkiai serga Marė Masevi go ežero, čia susipažinau su 
eienė, motina Šv. Petro para dviem “savo klesos” vasaro-Sekmadienį, lapkr. 12 d., c,, ..... • ...................... ------------ y Stepanauskienei, kuri apsiėmė . .

jos šio baliaus suruošė skanių Sv- ?”■**» bažnyčioje per su- baigti 5iuos m(,tus (nu |J. P. Siurbiu,

kleb. kun. J. č’ižauskas ir kun. 
K. Valaitis, kuris Bandzus su
rišo moterystės ryšiu prieš 20 
metų.

Bandzienė eina Liet. Duxte- 
rų dr-jos pirmininkės parei
gas, nuo pat draugijos įsikū- 
pmo.

Liet. Dukterų dr-ja linki 
Bandzienei stipriausios sveika 
tos ir toliau darbuotis šioj dr- 
gijoj-

Bandzams buvo įteikta daug 
gražių dovanų. Jubiliatai vi
siems gražiai padėkojo.

Lapkr. 11 d. kleb. kun. J. 
Čižauskas moterystės ryšiu su
rišo Pranų Radvilų su Ona Ja- 
siunaite. Per šliūbų M. Čižau- 
skienė gražiai giedojo solo.

Gražiausio Radvilams gyve
nimo.

Parap. choras, ved. muz. J. 
Čižausko rengia nepaprastų 
koncertų lapkr. 19 d., parap. 
.svetainėje. Tai bus paskutinis 
vakaras prieš Adventų. Bus

NELAIMĖ

Ponai Žilinskiai važiavo į 
kitų miestukų aplankyti savo 
sūnų. Sykiu su savim vežėsi 
O. Barštienę ir Marcinkevi
čienę.

Pavažiavus nuo Detroito 
kokias 30 mailių, automobi

lius apvirto ir sunkiai sužei
dė Žilinskienę; sudaužė jai 
galvų. Ji parvežta į namus. O 
Barštienė, už vis daugiausiai 
nukentėjusi, guli ligoninėje už 
kokių 60 mailių nuo Detroito. 
Linkime jai pasveikti ir su
grįsti namo.

mus, kad greit pasveiktų.
Mūsų narė, našlė Lagotienė

praeitų šeštadienį susituokė su 
R. BrnchuHu, vienu iš keturių 
brolių policmonų didmiesty.

Šliūbų davė kun. Ig. Borei- 
šis, Šv. Antano parap. klebo-« 
nas. Puota buvo Barlum vieš-. 
buty. I

Linkime kuėgeriausios klo
ties Brachuliams.

Siurbio pastangomis, koja bai

PETRO PARAPIJOS
. pešti gvdyme ir visiems patu-1
ria reikalo kreiptis pas savo? Jaun.in,° draugija surengė 
tautietį. Dr. J. P. Siurbį be- ParaPG°s naudai vakarėlį, ku- Dažnai klebonas jai draus-, 
veik kas sekmadienį matai Šv. rislabai «erai nnsi»ekė- žni°- davo, kad persunkus senatvei 
Antano bažnyčioje. į n’lJ buvo pilnutėlė svetainė; darbas, bet ji pagalbos nepri

imdavo.

Įpijos klebono. Guli ligoninėj.
Ji visi} laiką tarnavo klebo
nijoj; pati apdirbo visų dar-

moterų sąjungos
54 KP. SUSIRINKIMAS

C. Žvirzdinas dirbtuvėj su
žeidė kairės rankos du pirštu 
ir nėra vilties, kad juos ga
lės naudoti darbe.

C. Žvirzdino sūnelis Julius 
uoliai pardavinėja “Draugų” 
pavieniais numeriais. Žvirzdi-

L. M. K. susirinkimas ir pie- !nienė da"S taiP Pat P“ded“ 
t,u, įvyko Epicurean Crill pas l^raSčio plntinirne, duoda „u 
A. Aukštakalnius (Hill).

Nutarta surengt aštuntų me 
tinį bankietų, trečiadienį, la- 

Girdėjusi pkr. 29 d., 7:30 vakare, The 
ĮEverglades Club, Hotel Tul- 
ler. Įžanga vakarienei ir šo
kiams $1.50.

net vietos trūko visiems su 
tilpti. Lošimo laimėtojai ga- i 
vo puikias dovanas. Visiems 
patiko skanus užkandis, pa
gamintas draugijos narių. Pi
rmų kartų parapijos gyvavime 
susirinko tiek žmonių. Pelnas 
parapijai pusėtinas, nes nebu
vo jokių išlaidų. Klebonas dė
kingas visiems už pasidarba-1 .. ... _ ... . ... j sveiktivimų. Komisijų vakarėlio su- j 
darė: Ona Širvydienė, Nellie•

Per kiek laiko ji vis nege
rai jautėsi, bet vis dar laikė 
si. Tačiau per bažnyčios gais
rų labai persigandus visiška/ 
susirgo ir nuvesta ligoninėn.

Parapijonai prašomi ' savo 
maldose atminti klebono mo
tinų, kad Dievas duotų jai pa-

i rodymus ir veda visų parda
vėjų sųskaitų. Ačiū jai už _

, , .. . . , Yosunas, Jonas Grigas ir A.spaudos platinimų ir vadovv-. . ’Svendns.
Draugija -rengia kitų vaka

rėlį lapkr. 22 d.

be.

K. Belskis, Šv. Antano dr- 
jos pirmininkas, geras darbuo 
tojas ir Šv. Antano parap. ko-

Iš svečių, kurie būtų De.i'nityo n«r,-s turėjo operacijų

Lapkričio 2 d., parapijos
mokyklos svetainėje įvyko Mo nkytif5» prašomi atsilankyti. ( 
terų Sąjungos 54 kuopos mė- Į Komisijoj yra Lagota, nau- J* - .
nesinis susirinkimas. Narių ai. > -arė Braeiiulis ir Schalty. * •>“»’ atl“kf" .

Liudmila Linknn 3iema ^eit Pavei
kti ir kad vėl visi drauge di- 
rbtumėm.

troite.ar manyti, tuo laiku la-įDabar RTCiki,ta' ran,lasi sav0 
i namuose. Visi čia sužymėti y- 

plačiai žinomi. Draugams

silankė skaitlingai. Pirm. J.
Medinienė atidarė susirinkimų

sulošta juokinga komedija.1 malda. Laikinoji rašt. P. Me- me korespondencijas rašyti tik 
Dainuos parapijos choras. Bus donienė perskaitė protokolų, nnt vienos pusės ir aiškiai, 
solo, duetu ir kitokių pamar- kuris vienbalsiai priimtas. Iš- dūk k*ek syklU aPie Tai rnšė-

Sužeistas K. Lnbeikis, senas 
ir geras parapijos rėmėjas. 
Darbe jam ant galvos krito 
sunki geležis. Galvų prakirto, 
bet, Dievo meilė, kaulo nesu- 
traškė. Nors ir Sužeistas, tar
nauja parapijai ir draugijai.

Redakcijos pastaba. Prašo-

Jonas Tolekis ir Tolekienė 
praneša, kad jų duktė Bertba 
gale šio mėnesio susituoks.

Tolekai yra plačiai Detroi
te pažįstami, nes yra savinin-

tojais iŠ Jackson, Mieli., kurie 
turėjo pasisamdę laivelį. Pra
dėjom žuvauti. Ištisų dienų

(Tęsinvs 4 pusi.)

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

Taip šimtai moterį) sako. Jis stip
rina nervas... duoda noresni apeti
tą... nėriau mlenl... atleidžia nalvos 
skaudėjimą, nunaros skaudėjimą... 
sunkiosios d'enos pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika ną- 
mėnink šias gyduoles. Nusipirk bu
teli šiandien.

~VARICOSE VE1NS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be įsvlrkStlmų Be 
priversto poilsio Oydnntls rodėsi 

•Urbti po senovei, nebent lau dabar 
priverstas gulėti Tam vaistas yra 

kai Capitol Park, kur parap. ! Emerald Oll. Gydo greit, mažina tl- 
, nlmą Ir gėlimą. Nurodymai prie vale 
tų ei negelbės aptieklnlnkas gražins 
pinigu*

dažnai piknikus ruošia.

ginimų. į duotas raportas buvusio vaka-
Po programos bus balius ro. Pasirodė, liko gražaus pcl- 

prie geros muzikos. Kas atsi- no. Buvo kalbumą apie atei-
lankys, nesigailės. nriritį metinį susirinkimų. Nu- J

----------- tarta narėms pasiųsti atviru-;
Parapijos bazaras prasidės tės, ries susirinkimas bus sya-

lapkr. 25 d. Bazaras šiemet rbus. Valdyba prašo, ir kyie- 
hns vienas sėkmingiausių. Tę- čia, visas sųjungietes dalyvau-

me ir kartojome!

WESTSIDE

S. Buknys, devynis mėne-
--------- 'sius išgulėjęs ligoninėj, trum-

Lapkr. 12 d. J. O. Pi ragini pų laiką pabuvęs namie — na
šavo puikioj ręzįdencijoj su- vo ūky, vėl grįžo į ligoninę, 
rengė sūneliui Juozui stfrprąi- Jam turi išimti iš kojos gele
žų 21 metų sukakčiai paminė- žinę štangų, kuri buvo įdėta 
ti. Dalyvavo daug svečių. Vi-į kad palaikytų kojos stiprumų 
.-•i buvo pavaišinti ir linksmai Kaip žinoma jo abi kojos bu-

PRIEVARTOS VASARO
JIMAS IR ĮSPŪDŽIAI

' Šienligės (hay fever) pris- 
1 paustas, buvau priverstas ap
leisti savo šeimynų, dumti į 
North Michigan ir su indėnais 

i praleisti ketvertų savaičių.
Matot, vasaros pabaigai a- 

; tėjus, šienligoniai gauna šla- 
įpių nosį. Tat, kuriems gyveni-

Enįoy lile. B«

FmI

VIM
UJid j

USB

Radway’s Pilis
<Tke Vegetable Lazatlte)

te rlmiMt th« intaatiml tzact of 
impurttia cauaad by cooaėpation. 
Yoor poaaon-fm blood will give 
you new *‘P«p.’*

MiM ■ lUIUbk At Your Dn>«tūt

Į laikų praleido.
i J. ir O. Piragiai Lietuvių 
I svet. laiko valgoriiųjn daiktų 

Šiemet mūsų mieste dauge- krautuvę; yra geri parapijos

ŠIURPI NELAIMĖ
vo sulaužytos. Reiks pagulėti 
ligoninėj keletą mėnesių.

Karolis Juškevičius, kuris

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ
NUGA-TONE eutvlrUna visokius 

org'’”U8 žmcgniiR BiRtemnjo, pataiso 
apetitą, suregulAioja virAklnlmo apa-. sis tik vienų savaitę. Kiekvie- ti gruodžio 7 d. Sus-me bus re- R, Hetunų patiko šiurpias ne- ’pavyzdingi katalikai, ilgas laikas kai guli ligoninėj, X

nas parapijonas privalo daly- nkama nauju valdyba ateman- laimes, susižeizdami — vieni Savo krautuvėje užlaiko ge-'po biskį geryn eina, bet vis 
v auti zare ir paremti tiems riietanis. Vai yba namuose, kiti dirbtuvėse. .riausios rūšies valgomus pro- dar toli nuo sveikatos. Jis kas

j New 50/ Size
i LYDIA E. PINKHAM’S 

f ABLETS FOR WOMEN

ku raumenims, nervų si-tė^ai ir pa-

piją Tylutė

IR DETROITO KATALIKŲ 
SPAUDOS RĖMĖJŲ DR

JO« SUSIRINKIMO

D. K. S. R. dr-jos susirin
kimas įvyko lapkr. 7 d., dr- į

18 LIETUVIŲ MOTERŲ 
KLŪBO

Jonas Zyrinas, Lietuvių sve- dūktus^ ypač naminio darbo
tainės inanedžerius, per para-.dešras 
pijos vakarienę, bedirbdamas 
taip skaudžiai sužeidė akį, kati

Lietuvių Moterų klflbas bu- nėra vilties jam tuja akimi re
Lupkr. 18 d. Piragių namuo

se, 1998 — 25th St., vakare

savaitė laukia “Draugo”, ne., 
jame mato, kas dedasi visam 
pasauly ir tarp Detroito lie
tuvių.

VIS daro Ja tvirtesne. Pag“lb»tl kur kiti 
. vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge- 
I ru valrtų pasirodys tiktai j keletą 
! dienų po vartojimui. !

NUGA-TONE parduodamas visose , 
valstlnyčlose. Žiūrėkite kad gautu- ■ 
mėtė tikra NUGA-TONE, nepriimk!- : 
te pavaduotojų.

They relieve and prevent 
periodic pain and associated 
dijorders. No nareoties. Not 
just a pain killer būt a modern 
medicine which acts upon the 
CAUSE of your trouble. Per- 
sisteni ūse brings permanent 
relief. Sold by alldruggists.

'vo surūofięs smagių pramogų gėti; jau kelios savaitės pra- bus pramogėlė parapijos nau-Į Bažnyčia po gaisro jau bai j 
pas I*. Uvick’ug. Kaipo klubo bėgo, o jokio gerumo jiesima- dai. Įžanga dykai. Bus užkan- gta remontuoti. Uždėta naujas

jos knygyno. -
Nesant pirmininko, sus-mui 

vadovavo vice pirm. S. Buk- 
šaitė.

Pereito sus-mo nutarimus 
perskaitė rašt. M. Aukščiūnie- 
nė. Nutarimai priimti.

Perskaityta laiškas nuo die
nraščio “Draugo” administra
toriaus kun. J. Mačiulionio. 
Laiško padėkota už suteiktų 
“Draugui” aukų.

“Draugo” platintojai: P. 
Tamelis ir P. Medonis prane
šė, kad “Draugo” išpardavi
nėjimas eina sėkmingai.

Kleb. kun. J. Čižauskas, ka
lbėjo apie “Draugo” vajų. 
Nutarta prisidėti ir sutiko pa
sidarbuoti: O. Banionienė, M. 
Vaičiūnaitė, M. Aukščiūnienė, 
O. Aksomaitienė, P. Medonis 
ir P. TamoJja.

Ipimi. P. Uvickienė savo gra- to. Didis skausmas ir rūpės- džio, kortomis lošimas ir ki- geras stogas ir iš lauko visa
žioj rezidencijoj (Grosse Poi- tis labai žmogų suvargino. tokie įvairumai'. Katrie atjau- naujai nudažyta. Iš vidaus,
nte) priiuošė kaukių narėms 1 J. Žvrinas vedė Visus Lietu- čiat parapijos reikalus, pra- taip pat visa nudažyta ir gra-!
ir ju vyrams. Visi turėjo labai vių svetainės reikalus. Žemu- šomi dalyvauti. Kai kurie pra- žjai išmarginta, ypatingai n-1

ny OPA OFFICE
i-----T"

AMklm. Mv
RRAtlOti AKTb

fM dideli* tart*.
M ari na valo. •telnlna raina* 
ba pavojaus Ju* ta pamArm 
Kay<a “Eyr Care” arba “Ej> 
neauty” anl parelkala, lmo

Murin*Co.,Dpt.H.S..9B.OMa9i..a>kaa*

.i. 2, ? i.aAri.. t»
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PRIEVARTOS VASARO
JIMAMS IR ĮSPŪDŽIAI

LICTUVOS GYVENIMAS
(Tęsinys iš 3 pusi.)

praleidę ant Ostigo ežero va
kare parsigubenom dvi milži
niškas žuvis. Galvojome, ar 
gamintis žuvų vakarienę, ar

' Jau seniui agronomų ir in
žinierių buvo apskaičiuota ir 

1 išrodyt.*!, kad Lietuvos žemė- 
Neseniai padarytais Centrą- tai yra lentpiūvių, baldų ir ki- «ie cukiinia» ninkeliai gana ga

linio Statistikos biuro apskai-tų medžio apdirbimo dirbtu- ia* auMa *r ^ud cukraus labu

LIETUVOS PRAMONĖS 
ĮMONĖS

kitų tekstilės įmonių. Viso 56 
įmonės su 1,723 darbininkais. 

7. Medžio pramonės įmonių,

KAIP MAŽĖJA CUKRAUS ii lėliui, maišų fabrikui ir kiti, pakeitė programų — viskų ve- mis jie per visas radio stotis,
ĮVEŽIMAS LIETUVON ■5) atsirudo naujos prekės eks- reia nacionalistų partijos pro- tautos valandos proga, skyrė

portui: runkelių liekanos; me- pagundai. Todėl gyventojų nu- \ isų valandų Kuršių kuopoms
laša ir kalbių purvas. Be to, siskundimui dėl silpnų, vos be ’ apidudinti. Savaime aišku,

kad jie viskų savaip nušvietė. 
Kodėl mūsų radio stotis ne-

valstybės iždas dar gauna' girdimų Kutino radio stoties 
daug pajamų iš cukraus ūkei- -perdavimų yru visai pamatuo 
zo. Nors cukraus kaina fabri- ti. Kaimo rudio stotį galima į galėtų daugiau dėmesio krei- 
kų pastačius ir kiek pakilo, patenkinančiai girdėti tik to-ipti Klaipėdos kraštui ir visai 

Mažajai Lietuvai, čia tiek 
daug medžiagos, kurios niekas

* įdavimais, Lietuvoj.', be Klai-'vhj veikia 117 su 2.057 darbi.|ko nuima apsinio- bet bendrai paėmus fabriko ^ulesmu aparatu.
....................... „'j pėdos krašto, Šių metų antro' mukai-. 'kStlĮ. Bot fabriko atotyniaa vi. veik,maa kraštui yra labai. Kadangi Klaipėdai yra toli

jas pakauti atgal , eželi). N u-.pradžioje veik8 933| & popieriaaa ir poligrafijos 1 bu™ »«<*«*•“"»_.ir tlkUi narni,ligas. Putu fabrikas kas- J mos visos fadio stotys, tai 
pramonės įmonės, kuriose dir-' pramonėje dirba 3 kartono ir I’"“ k<,|''l,l nlet,l taii‘ nuu'balsavom žuvis paleisti, nes 

jos buvo tik po 2 coliu ilgio. .. . zs. , - |ba nemažiau, kaip po 5 asme- popierių dirbtuves, 16 popie-Praleidęs savaitę ant Ošti- . ... , ..-.n- ... , ' \ .. .. . ,, nis. v įso jose dirbo 14,19d da- no ir kartono, 38 spaustuvių
go ežero, “uzsikrenkevau” sa- ,. . . . • , . , ... . , .rbininkai.f

Visos tos 935 pramonės jino
ir cinkografijos ir 4 kitos po
pierių pramonės įmonės. Viso 

i 61 įmonė su 1,193 darbinin
kais.

9. Maisto pramonės įmonių 
veikia 245 su 3,031 darbinin-

.dingą kraštui įmonė yra įkur
ta, daugiausia — vyriausybės 
lėšomis.

Per pirmųjį Nepriklausomy
bės dešimtmetį mes įveždavo- 
me iš užsienių cukraus kasmet

met guuna gražaus pelno ir abonentai yra verčiami įsi- 
jo pastatymo išlaidos jau bai- 'gyti tobulus k- brangius apa

iki šiol nėru tinkamai išaiški
nęs. Tsbr

gia apsimokėti.

vo Essex ir durniau į garsųjį;
Mackinavv City, o iš ten į Ma-1
ckinaw salų. Mackinaw mies-jnės suskirstomos į 12 grupių: 
tas nedidesnis už paprastų Lie I k Kasyklos. Veikia 2 įmo- 
tuvos bažnytkaimį ir nieko į-!nes su 386 darbininkai, 
domaus. Bet Mackinaw sala,
tai jau kas kita. Ji randasi 
apie 7 mylios nuo miesto
prie jos reikia laivu plaukti.1|{|0 įr kitos tam panašios i’'į‘0\adJ7r Mldainių*di^tūv«fc j19,671,0W litŲ’

už apie 25 milijonus litų. Bet 
dabar, pradėjus cukraus fabri

KLAIPĖDAI PSRSILPNA 
KAUNO RADIJO STOTIS

Dabar vien tik 
mieste yra apie

Klaipėdos 
2000 radioI _ . , veikia 245 su 3,031 darbinin- v. . J

a> 2. Žemės ir akmens pramo- jos aĮ ri-,§įK pasiskirs *ui veikti, įvežimas šitaip su ‘klausytojų, o visame Klaipė- 
si nė. Prie šios grupės priskiria- |ajp. į nialūnas 19 kepvk ma^.i° (^ona — 1000 Idos krašte bus žymiau dau-
ir mos plytų, dekaltų, koklių, sti į eilkraus f b ik s 34 šo ! m‘ — 24,948 tonų už* gia u. Tačiau radio klausyto-

i* « ' I I • 1 •. J *• • I l l *1* J ‘ ' 4 /IRT « Ilk... i * • ___ * 1 1 — _ A*

Išvydus salą, man, kaipo vii- nionės, kurios viso labo veikia 
niečiui, atsistojo Vilniaus vai- (55 su 1/217 darbininkų, 
zdas. ■ ; - < Į

Pirmiau.*
nei vieno automobilio, o ve- jr susisiekimo dirbtuvių, 25 
žikų (zvoščikų) labbi daug; galtkalvių ir 6 skardos dirb- 
jie vylioja atvažiavusius sve-'tuvės. Viso 63 įmonės su 1,188 
cius pasivažinėti, už kų rie- i darbininkais.
biai atsiima. Vasarų saloj ka-! 4. Chemijos pramonėje di-

17 mėsos gaminių įmonės, 4 
aliejinės, 8 spirito varyklos ir

; ratus. Dėl tos priežasties KlaiĮ 
[pėdoje ir krašte beveik visai 
i nėra detektorinių arba viena 
[lempute radio aparatų. Lietu 
vių visuomenės sluoksniai da
žnai nusiskundžia menkai tin
kama programa Klaipėdos 
krašto gyventojams. Tiesa, pa
staruoju laiku pradėta duoti 
retkarčiais evangelikų pamal
das, bet tai viskas. Tuo tarpu 
vokiečių radio stotys žymiai 
daugiau dėmesio kreipia Klai-

R EMKIT K K AT ALI KIŠ- 
KĄJĄ SPAUDĄ

3. Metalų ir mašinų pramo- dirbtuvS8j „ alaa8 bra.
mansiai saloj nematyti n,.t Veikia 32 metalo mašinų .

.... vorai, 56 pienines, 6 tabako
n.r»n tiutnmnhillA • ... • ? 1 • .18 1 1 • ' *

jai verčiami klausyti stipres- 
1929 m. — 27,031 tonų už nes stotis, visų pirma Kara- 

17,150,000 litų. liauėiaus ir kitas galingesnes
193(j m. — 31,224 tonų už , vokiečių radio stotis. Vokie- i pėdos kraštui ir apskritai Ma-

TĮSO Pečių Skaudėjimo
G rimčiausia* bodas praialinimuj pečiu 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR PaiivEx« 
pclleriu skaudamu vietų — kur pats 
skausmas yra. Pain*Expe)leris greitai 
| ersisuaks į pačias nesmagumų saknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
r t it.

Visuomet laikykite bonkutę P&inEr 
p' Nerio namuose ir naudokite jj neali- 
dčliojant kuomet tik pajaučiat skausmų.

Visose vaistinėse ka«na 35c. ir 70c.— 
sMrtim’o didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaiabaienklį.

ir papirosų fabrikai ir 21 ki
tos rūšies įmonė.

10. Drabužių ir avalinės prj 
monėje dirba 132 dirbtuvės su

, . . ....................................... Chemijos pramonėje <li-, lflos darbininkaia. „ jv
mbarm. kamuoja .granams,^ o degtukų fabrikai, 5 da- L ta|tinlUj kaklaraiMlJ ir
$l.o0 imrai. Čia rundaai gor-'ž,). lako. ir ,»litnros dirbtu- L gaianterijoa dirbtuvių, 40 
aus visoj AmenkĄ, v,r»but.a 10 muilo fabrikų, 5 vuis-1 ava|i|„..8 ga,ayIilų g, „lezgi. 
(Grand Uotu), kuria labai t, ,r kosmetikos dirbtuvės, 1 ■ • , • „.. , .i ,nm ir triko ažo ir 46 kitos

Kambarių kaliošu fabrikas ir 24 kitos jjpbtuvėgpuikiai įrengtas.
kainos — $7 parai. Visų va- chemijos dirbtuvės. Viso 47 
sąrą pilnas. Man jau vietos chemijos pramonės įmonės su 
nebuvo. j 657 darbininkais.

Sala apie 2 mylios vienaip; 5* Odų pramonės dirbtuvės 
ir antraip. Kas įdomiausia, veikiii 39 su 637 darbininkais, 
tai vidury salos kalnas, labai [ 6. Tekstilės pramonė (audi- 
didelis, vienos uolos-akniens. ’-nių). Veikia 7 linų apdirbimo 
Jame įrengta J. A. V. tvirto-' i»»°nės, 5 linų audyklos ir 
vė. Kalnas labai panašus į Ge- .verpyklos, 4 medvilnės au^y

11. Elektros stočių ir van
dentiekio pramonėje. dirba 28 
pramonės įmonės su 357 dar
bininkais.

12. Higienos verslo įmonėse
dirba 20 dirbtuvių su 146 da
rbininkais. »

14,532,000 litų.
1931 m. — 25,598 tonų už. 

9,834,000 litų.
1932 m. — 15,282 tonų už 

4,612,000 litų.
1933 m. iki 1-TK — 2,230 

tonų už 761,(MM) lihi.
Dabar veikiantis Marijam

polės cukraus fabrikus visų 
kraštui reikalingų cukraus 

kiekį nepagailima. Todėl ruo 
šiamasi statyti antra cukraus 
fabrikų Šiaurės Lietuvoje —
Šiaulių—Biržų rajone.

Cukraus pramonė mūsų kra 
Štui ekonominiai yra labai nau 
dingą: 1) Lieka krašte kelio
lika milijonų litų, kuriuos pi-

čių radio stotys dabar žymiai žajai Lietuvai. Šiomis dieno-

Šiais metais, palyginus su nniau išleisdavoin į užsienius, 
praeitais, pramonės įmonių -2) ūkininkai turi naujų paja-

dimino kalnų Vilniuje. Rodos, Į^os >r verpyklos, 4 vilnų au- si<aį/.įus padidėjo 15 ir darbi-[mų šaltinį iš runkelių, 3) ke- 
trflksta tik trispalvės tsu žirg- (tykios, 3 šilko audyklos ir nįn^^ 232. Tačiau darbininku-[ Ii šimtai darbininkų gauna da-į
vaikiu. ms atlyginimas sumažėjo. 'rbo, 4) iš to uždirba geležin-

Pasigerėjęs sala, tikrai jau
čiaus kaii> kad būčiau Vilnių 
aplankęs.

Kitas atostogų dienas p ra- [ 
leidau Petoskev, Midi. Mies i 
tukas labai švarus, kimšte pri 
kimštas vasarotojų, daugiau
siai žydų. Miestukas kataliki
škas, turi didelę ir gražių baž
nyčių, kurių lanko stebėtinai 
daug žmonių, bet miesto ma
joras žydas, kuris, matomai, 
labai gabiai biznį tvarko ir

KAM LIGONINĖS VAR
TOJA SKYSTI 
LIUOSUOTOJI

Ligoninės Ir gydytojai' visados varto
jo skystus liuosuotojus. Ii* vlsuome-1! 
nė greitai grįžta prie lluosuotojų 
skystoje formoje. Ar Jus žinote prie
žastis?

Ėmimas skysto lluosi'otojo gali bū
ti iniei-uojamas. Akcija gali'mu val
dyti. Nedaro Jokio prlpratim-o: ne
reikia imti "dubeltava porcija" dlo- | 

. . i -i 1 • -• na arba dvi vėliau. otrus skystasstengiasi atsilankusius svečius >0M,„tujas neemna inkstų, 

gražiai priimti. Apie rugsėjo1 pr,-taikintus skystas liuosuotojus 
pabaigą, kuomet vasarotojai [^/‘“^u^um^'mo^aiL?0^'1“” Į 
pradeda skirstytis, miesto pa
rke miesto benas duoda vasa-1 
rotojams pagerbti koncertus. [ {1wnan^Jc! dn.skj?

Vienų vakarų koncertas būna
Ind., Ollio vai., kitų takurų Savaitės vartojimas gerui
Tll it- Alicli Petiiskt'V unm- t0 "kysto l’uoauotojo kaip Dr.Jil. II Alltll. 1 t lOSktV sma jWl.||-B Hyrup 1’cpsln duugolj
kiaušini Įnikti nrtiltdtles it* is- Kelių savaičių laiko, ir jo„luiisiui taikų praleidęs 11 iš- iKIJ vWlirlal ąa„ ,)U(, ".reffUi,.nski ka: 
siilgęs šeimynos leidausi na-

Kas dėl sveikatos, tai oras 
Nortli Mieli, pusėtinai palan- 

< kus ir liga apie. dviem trečda
liais susmuko. Jaučiuosi visai 
gerai. Todėl ir kitiems, kn- 
riuos kankina toji biauri liga. 
patarčiau jaunėginti vaistų —
N. Mieli igan. K. Abyšala

TINKAMI VEIKALAI
Dešimts Metlį Smūklčie. 5 

aktų drama. Vertė J. Širvin
tas. Kaina ........... :..........40c.

Deseuztino Mrrįfelė. 3 aktu 
drama. Vertė kun. V. Kulikaus 
kas. Įdubai graži liaudies mer
gaitėms drama. Dalyvauja 19 į
ypatų. Kaina .................. 20c. ‘
“DRAUGO” KNYGYNAI 

■ 2334 80. Oakley Avė., .
■z. CcihagOflll.

llau.

Negeras liuosuotojus gali laikyti 
jūsų vidurius užkietėjusius tol. kol 

tankus vartojimus 
ar stipriu g»- 

r

sutaisv- 
Ca'd- 
Junuj; 

ju- ;
P

laikrodis". 1>r. <’aldwe1l’s I’epsin Hy- 
rup yra priimtus skystus lluosuoto- 
Jas, kur) vaistininkai laiko dėl rel- 
kolų. Geras visai ftelmynal; ve.'kln I 
visiems amžiams. Ir gulima duoti 
jauniausiam vaikučiui. Narys N.K.A.

PADĖKONE

MOTIEJUS MASLAU3KAS
d., o tlub.Lrkuris mirė spalių 18 d., ir tapo palaidotas spali'ų 22 

ilsis Sv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalėdamas ati
dėkoti tiems, kurie suteikė jain paskutini patarnavimų ir paly- 

-dėjo J| | tą netžvengiamą amžthybės vietą.
Mes atmindami ir apgailėdami jo prasiftalinirrą iŠ mflsų 

tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. J. S. Mn.rciui, 
kun. Uiėkauskul, kun. Siper, kurie atlaikė įspūdingas pamaldus 
už. jo sielą, ir kun. Marėiui u* pritaikintą pamokslą.

Dėkojame visiems dvaslžki’ams. Sv. Mišių aukotojams, g'-llų 
aukotojams, grabnešlanm, vargonininkui Glemžui, Ir visloms. ku
rie palydėjo ift koplyčios j bažnyčią.

Di kojame graboriains l^ash Kelner A l’ruzln, 620 W. Ifith 
Avė.. Settlemcnt House, Gary. Ind. Dėkojamo Amerikos lėliu
kes Ir Pašalpos Klūbui už papuošimus. Ir visiems kurto aplan
kė koplyčią kur kūnas buvo pašarvotas, Ir Visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems žmonėms; o tau mylimas inflsų drauge, Ilsėkis 
Viešpaties Ramybėje, tr lauk -mūs pas tavo ateinant, o mes. | 
tavęs maldose neužmiršime.

Nuliūdę liekame: draugai Ir pat|stami; o labiausiai tie ku
rie laidotuvėms rūpinosi; Simonas tr Ona ftrazauskuj', 1368 
Jatkson St., Oary, Jnd.

Velionis buvo gitr.cs Lietuvoje gruodžio (DeC.) 15 d.. 1877 
m„ o mirė spalių 18 d., 1983 m. Hlk> IŠ l'kmergės apskričio, 
Balnlšk.'ų Valsčiaus, Trldcllų kalino. Amerikoje buvo" Išgyvenęs 
apie 20 metų.

25
“DRAUGO” JUBILIEJINIO VAJAUS 

DARBAS SMARKIA! VAROMAS 
PIRMYN

Gerai įsisiūbavus vajaus kontestui, pakilo ūpas visų kon- 
testininkų, ir smarkiai varo pirmyn spaudos darbų, “Drau
gas”, vienintelis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, pra
deda dvidešimts penktus metus tarnavimo Katalikų Lietuvių 
visuomenei. Šis darbas'buvo neveltui. Kasdien didėjo ir augo 
“Draugo” skaitytojų skaičius.

“Draugas” turi nusistatęs tikslų, kad pasiekti kiekvienų 
katalikiškų šeimynų, kiekvienų lietuvį. Kad pasiekti šį nu
statytų tikslų, “Draugus” šaukiasi į talkų Katalikų Lietuvių 
visuomenę, ragindamas kiekvienų, kuris tik turi laiko, stoti 
į šį “Sidabrinio Jubiliejaus” vajų.

Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai gyva
vimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuomenei daug 
tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. Taigi šis Jubi
liejinis “Draugo” vajus bus didžiausias ir naudingiausias 
lietuvių visuomenei.

Kiekvienas į vajų stodamas.prisideda prie Katalikų vei
kimo, platinimo spaudos darbo. Tauta be spaudos negali gy
vuoti. Tat, visi lietuviai, stokime darban!

DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMĄ 7RA ŽIOS:
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................................... $ -10.00

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

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY
2334 SO. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, Illinois

SQ(JIRE EDGEGATE*—^ This Witn«w Evidently Present Bot Alas, His Memory Was Absent! BY LOBIS RICHARD

š



Penktadieni*, lapkr. 17, 1933

CHICAGOJE

GARBĖS SĄRAŠAS
MARQUETTE PAR K

Marųuutte Paiko kolonija 
įstojo i darbi) spaliu 28 d., kad 
pagelbėjus mūsų didvyrių pa
auginti Dariaus ir Girėno pa
minklo fondų. Kaip visiems 
žinoma, diena buvo labai šal
ta,- bet mūsų pasiaukojusios 
rinkikės dideliu kantrumu sto 
jo j eiles ir darbavosi visų 
dienų. Žemiau paduodame rin
kikių vardus ir kiek kuri su

M. Totuliūtė 
C. Pilkiūtė 
C. J neiūtė 
F. Damaliūtė 
A. Gailiūtė 
11. Kasmuuskaitė
A. Sabuiintė 
V. Kartanaitė
B. Vaišnorienė
S. P. Kazwellienė 
A. Juciūtė
L. Sutkiūtė 
F. Griciūtė
M. Petrauskaitė 
L. Žilvitaitė
H. Žiliūtė 
S. Kazwelliūtė

_____  pmr»xs
tulžio ir kavos darbininkams, kmadienj, lapkr. 19 d., toj 
įteikiu neužmiršti ir A. Vana- pačioj Meklažio salėj. Progra- 
gaičio, kuris per radijo darė ma prasidės 6 vai. vakaro; šo- 

o įg' pranešimus ir davė vietų ‘Ma- kiai ir pasilinksminimas 8 vai. 
- -j rgučio* ofise registravnnui ri- vakaro.
9,uj nkikių. Verta pagarbos mūsų
9 jo įstaiga Peoples Furniture ko- 
., mpanija ir Nakrošas, kuris vi- 
į go sūkiais būdais komitetui gel- 
5 g*> bėjo ir davė tinkamų vietų 

Peoples krautuvėje sutvarkyti
5 98 Pasbutinius reikalus; visiems
6 7G Peoples krautuvės darbinin- 
2 jį kailis, kurie rodė prielankumų

M rinkliavos komitetui. Visi 
g įo J krautuvės darbininkai stengė- 

gg si, kad visus geriausiai paten
kinus. Ačiū visiems.

Visi širdingai kviečiami.
Olga Diržaitė, rast.

TĖVĮI MARIJONUw 
MISIJOS

Lapkričio 13 d. ligi 19 d., 
vienos savaitės Misijos West 
Pullman, 111. Pamokslus sako 
Tėvas A. Petrauskas, M. I. G.

J?

BARSINKITĖS “DRAUGE
LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAl'uyclle 3057

DR. A. R AČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedale) 

Valeudoe: nuo 2 Ik. 8 vtU. vakaro 
Serijomis Ir nedėliomla pagal 

sulai ų

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

144# SO. 40tli CT., CICERO, TU 
Utar., Kctv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CUlCAGd 
Panod., Bered. Ir Subat 8—0 vai

rinko.
M. čaikauskienė 
S. Mikolaitieuė 
A. Girdvainienė 
S. Zakarauskuitė 
J. Stoškiūtė 
S. Mažeikienė
M. Varkalienė 
11. Počulpaitė 
Martinkienė 
11. Dirsiūtė
E. Bagdonienė 
A.* ltupšiūtė
R. Rakštytė
S. Jankauskienė 
A. Šimėnai te
T. Baniūtė
J. Martikoniūtė 
A. Laučienė 
,1. Ųkasienė
A. Martiniūtė 
V. Grybaitė 
E. Lileikiūtė 
II. Kartanaitė
N. G ligoni ūtė 
M. Čaikauskaitė 
S. Smulkiūtė j 
J. .Poeulpaitė
B. Paliliūnuitė 
A. Staliliūnaitė
A. Butkiūtė 
V. šimkiūtė 
J. Kunčiūtė 
E. Urboniūtė
B. Palilūnienė
A. Slepetytė 
S. Skarninienė 
S. Beinoriūtė 
J. Rozanskiūtė
B. Rozanskiūtė 
B. Svenciskienė
A. Abromaitytė
B. GriniūtėI
U. Jukaitytė
E. Lukošiūtė 
II. Varakuliūtė 
M. Juraškaitė 
II. Kraujalytė
F. Gurauskaitė
A. Gurauskaitė 
M. Lileikienė 
S. Roehes’ienė
J. Zakarauskaitė 
II. Rozinskaitė
B. Martinkaitė
B. Valiunaitė 
M. Rudeniūtė 
J. Klemensiiitė 
S. Suderk i ūtė
E. Abromavičiūtė 
A. Rezbadaitė 
L. Molienė
E. Sutkaitė
S. Kalinauskaitė 
A. Markini ūtė

- A. Mockaitė 
Ij. Minelgaitė 
L. Baltikauskaitė
C. Stasiūnienė
R. Gudienė
S. Bukantuitė
F. Grybaitė 
P. Cbaval’ienė 
A. ftvagždienė 
A. Vilimaitė 
A. Gubistienė

Lapkričio 27, 28, 29 — tri- 
<)•<» i jų dienų rekolekcijos Spring
4.65 Į Komiteto nariai uoliai dar- ivalley, UI.
6.68 bavosi visų laikų: A. Kuizi-

Automobiliais patarnavo: A. nas, F. Mikolaitis, J. Preibis,
$29.95 Preibis, J. Preibis, J. Čaikaus- J. Čaikauskas, Mickeliūnienė,. .. _ . .... . . „ „ .. sijos Luzerne, Pa. Pamokslusklebonas kun. A. P. Baltutis, . , _ . _ • , ,r ,

.r .v -i- sako T. A. Petrauskas, M. ' 11. Dirsmte,
17.12 kas, B. Nenartonis, P. Slėnis, 
14.70 P. Norkienė, Vaitekūnas, MiS- 
13.58 kus, Švagždys, F. Mikolaitis,
13.12 A. Dirsė, M. Palekas, A. Kad- 
12.18 baras, Stankus ir kiti, kurių 
11.66 pavaldžių neteko sužinoti. Vi

siems ačiū..11.48
10.00
9.63
9.20
8.90

11.47
8.76

.18

.44
1.80

Lapkričio 27 d. ligi gruo
džio 3 d., vienos savaitės Mi-

B. Paliliūnuitė,
A. Dirsė, J. Juraška, J. Juo
zaitis ir J. Šlogeris.

C.

Ofiso: Tel. CALmnet 4039 
lies.: Tel. HEMlock 020#

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIKUItGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 8-8 vai. vak.

* Reakleueljou Ofisas: 2«5ft VV. #9th SU 

Valandos: 10—12 ryto
Seredomla Ir Nedėllomtg pagal sutarti Naktimis Tel. CANal 0402

Tel. LAFayettc 7050 -------------- 1 DR. A. J. JAVOJŠ
DR. F. G. WINSKUNAS

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakaro

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

Dienoms Tel. LAFayettc 5793

Office: 2643 W. 47th Streefl
Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti
Pitone GROvehlll 0027

Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais Ir sekinad. susitarus

DR, J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* 

#059 SO. WEHTWI AVĖ. 
Chicago, 1U.

BOClevard 7589
Rez. HEMlock 7091

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

<712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

Gf. Te.. ItEPuhlie 7090
lies. Tel. GROvelUU 0017 

#917 S. YVASHTENAVV AVĖ.

Office Pbone 
' PKOspcct 1028

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2423 W. MAKQLE1TE KO A D 

2359 So. Leavlit SU Vai.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte. 
CANAL 070# Ned,illOj “U’ltan“

Res. and Office

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HO1IR8:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. - 
Sunday by Appointment

l
Pilone CANal #123

DR.S. BEŽIS
GYDYTOJAS Jr CH’R.URQAf

2201 W. Cermak Rood
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutari 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefouos RE Pu bite 78«8

Gruodžio 4 d. ligi 10 d., vie
nos savaitės Misijos New Ha- 
ven, Conn. Pamokslus sako T. 
A. Petrauskas, M. I. C.

Gruodžio 11 d. ligi 17 d.,

Šį vakarų, 8 vai. vakare, 
parapijos svetainėje bus tru
mpa paskaita kun. B. Sugin-

P: Baltučiui, kuris daug tain[to’ ^a0 ^etuv^ parapi- vienos savaitės rekolekcijos
darbui triūso pridėjo ir vie- j BrazillĮ°.b klebono. \ isi ’philadelphia,' Pa., Šv. Jurgic

Ačiū mūsų klebonui kun. A.

tiniam komitetui gerų paturi
mų davė.

Ačiū biznieriams, kurie au
kojo muisto rinkikėms. Žemiau1 

1 paduodame pavardes aukoju-

prašomi atsilankyti. parapijoje. Pamokslus sako T,

• A. Petrauskas, M. I. C.
______ J Gruodžio 17 d. ligi 23 d.,

L. V. -‘Dainos” choro na-^isiJ<* Harrison, N. J. Pu
riai šiuo kviečiami penktadie- mokslus sako T. A. Petraųs- 
nį, lapkr. (No v.) 17 d., 7:30 kas> M- 1

Pužauskis, Poczulp, Naivi- va|. vakaro susirinkti 
das, Pocevičius, Valantinas,

SVARBUS PRANEŠIMAS

šių biznierių:
6.71 
7.24 
4.91
2.19 Uepkus ir Čaikauskienė.
1-10. j\vįfi ji. Mieteliūnienei
°-ro parūpinimų moterų virėjų, ku- 
3.94 rįog pagamino skanaus užka- 
3.70

G.

Tel. Ofiso BOClevard 5913—14 
lies. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Oflao vai.: nuo 1-3; nuo 8:30-8:30

Office I’hone lies. 6107 S. Franclsco 
I Prospect 2230 Phone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWICZ
PHYSICIAN and SURGEON

, 5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chlcago 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

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 pnirnl sutarti 

Ofiso tolef. UOCIcvard 7820 

Nantu tel. PROspcct 1930

UZ

5.52

vakaro susirinkti buvu- 
sioil Meklažio salėn, 2244 W. 
23rd PI. generalei repeticijai 
su orkestrą.

L. V. Dainos choro sezono 
atidarymo koncertas įvyks se-

G R A B O R 1 A

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame ui atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų ii 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.

Eudeikis
JŪS? GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

SENIAUSI LIETUVIO GRABORIAICHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKI0 30' metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų,

elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku- 
* rios palengvina grabų įkėlimų.

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

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

GRABOR1AI:

LACHAVICH 
IR S0N08

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnaaja laM«tiiT«M noplglambu 
ReiiuU* meldai* autMnku, o 

iartm b«att> utguacdinti 
T«L CAMa! 251# arba Sftie 

2314 23rd PU Ghieago

1439 & 4!
YanFeic

mano

lourt, Cicero, HL 
GURO* #92T

Fhouu BOClevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS ’

Musų »atarnavlinas 
visuomet ogttnlngae tr
srTga-ajsSiagnia

Naaja, grafi ko*
piyčla dykai. ■ *

3S0T Auburn Avenue

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WhHT lflth STREET 

Cicero, Illinois 
Tot CICERO 2109 ir 859-J.

LJ.ZDIP
G RAUPIU  ūe^IĮį tmiDOTUVIŲ 

1644 WEST 46th STREET
Tel. Bomcvard #909—9419

Tel. CICERO 194

SYREWICZE
cutABoniua

Lai«etuv4m« Iltims gaturnavlma*

134A fc

ev«mg viltam mturnavlm
KOPLYČIA DYKAI 
. MMh Amu

Telefonas YAKda lis#

MANIM F. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automabiiiua visokieiii# 
reikalams. Kaiua prieinama. 
3319 AUBURN aVENUJB

Chicago, III

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už #25.00 ir aukSCIau

Moderniška koplyčia dykai.
W. 18th SL Tel. CANal 9174

Chicago, III.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St
Tel. MONme #377 

TcL LAFayeMe S&79

J. LJulevlčJus
ir
notojm

Patarnauja Cbt- 
cagoje lt apletla- 
kOJe.

Didelė Ir gratl
Koplyčia dykai

4092 Asm

J.J.BAGDONAS
/ ~ t: r ’’ * ‘ ‘»’ *• * * ' v '* •z *. •

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. R fe P. 3100
2506 W. 63 r d St.

Tel. BOClevard 7042

DR. G. I. VEZEL'IS
DENTISTA8 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki R vskare
8eredoJ pakai sutarti

TeL CANal 8122

DR. G. I. RLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
SeredoJ pagal sutarti

Tel. CANal 0257
Bes. PKOspict #03«

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 b'K.TH H.YLKTED STivliSSS
hcaidcucija 6CGO So. Artcsia.. nvft. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
8 iki 8:80 vakare

TcL GBOvchUI 1595

DR. A. L. YDiKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredouiis po pietų ir Nedėldieniat^ 

tik susitarus
9422 W. MAKyl ETrE ROAD

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL VIRginia 003#

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Rea. Phone 
ENGtcwood 0841

Offlee Phone 
TRIangle 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street

vai.:
ROOM 210

2-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGA18
Perkėlė savo ofisg po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 

SPECUALISTAS
Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ugp 

▼taL, ryto nuo 10—12 nuo t—ė 90 
pietų: 7—8:30 vai. vakare 

Nedillomle 10 Iki 12
Telefonas MlDvvay 2880

Ofiso TeL VICtory #999
Res. TeL DREzel 9191

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ū 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampos 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis Ir ėventadleniaia 10— Ii

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ,
Tel. YAHdg 0904 

Rcr.S Tel. PLAica 3200
’ VALANDOS;

Nuo 10-12 v. r/to; 3-3 Ir 7-9 v. v. 
Igedėldicnlals nuo 10 Iki 12 Ulonų

Offlee; Res.:
PROsp«ct 2011 BEVeriy 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIKURGA8
2355 VVest 63rd JStreet
Vai.: I te 4 Ir 7 to t P. M. 

Ketv. Ir Hekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. Av. Kryliaus Ligoninėj

Cli’nigo. III.
Phone: HEMlock 6706

Skaitykite ;r platinkite 
dienraštį “Draugę” if 
remkite v:sus tuos pn> 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas 4 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
PER 28 METI S NKtrURINT 

KAIP UMIRENFJŪ8KM Ir NF.IAtjYDO5HIR /OR YRA 
Rpectalllkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlm^ krau
jo. odos, llgaa ėalsdes, renmatlsmų, galvos skausmus, skausmus jjusra. 
roja. kėsėjlme. gerklės skaudėjimų
galėjo jus įledyti, ateikite čia 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir tAgyd'j

, .. IvUsi <>»:*.. V II MSI.O- K. t...........  10 '.lando, ryto Iki 1
valandai Ir nuo S— 8 valandai vakare J4sdč''on,la nuo 11 rytz, iki 1 v»t 

4SOO W(CM+ įeik ST. kametfM Ksalae Ava. TeL m.Awtn«1 a*W>

(ĮTIK) VTHAH MG AR VYRŲ TR MdftlKJ P 
IU8IGM Ir NEI AGI

Ismų, gnlvoe skausmus, skausmus nu«*. 
Imą ir paslaptingus llgaa Jeigu kiti ne- Įl 
Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pėda- ‘ 

irtų Ir tAgyd'j tilkstori'-iii. ligoniu Patail-



P R A U G X

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

imu. Visi širdingai linkėjo naurtis’* dalyvavo: Senio Ramun-
jai porai ilgo gyvenimo ir ko rolėj — 0. Buidvidienė, Jo

____  daug laimės. Suteikta daug žento — E. Butnorienė, jo du-
(parapijos darbuotojai įstojo į Į brangių dovanų. jktes Adelinos — M. Skndie-j
kontestininkų eiles. Geriausio į Gailiė Jankauskams, kad to- ne, jų tarnaitės T». Leskau-
jiems pasisekimo. Dabar laii-'^*’.1 Put)^4 •'•uiengė savo dūk-,skaitė, jaunikaičio — bankie-
ksime šeštadienio “Draugo” lerei- Atsilnnkusieji buvo pa-jrio sūnaus — O. Stašilienė, A-
kuris bus pavestas šitos koto- ,tcnkinti- Įdelinos draugės _ J. Jakubau
nijos reikalams. Ir aš linkiu naujai porai pa- Į skaitė, Londono Kazio — I

¥ , . . • sisekimo gyvenime ir biznyje
X Ir mūsų bažnyčioje jau

X Visi laukiame ateinančio 
aekmadienio, nes tą dienų į- 
vykš metinė jiarapijos vaka
rienė. Parapijonai ruošiasi in garsinamos jubiliejinės misi- 
corpore joje dalyvauti ir taip jos, kurios prasidės gruodžio 
pat šįtilingui kviečia savo 4 d. ir trauksis 2 savaites, 
draugus ir jiažįstamus, toliau Misijas duos gerb. Tėvas J. 
gyvenančius. Laike vakarienės Bružikns, S. .L, garsus pamo
tais išpildyta graži programa, kslininkas. K.
dalyvaujant mokyklos vaiku
čiams ir įžymiems daininin
kams. ' ,

X Liūdna žinia pasklydo po j 
parapijų, kad po ilgos ir sun-Į,

CICERO

kioa ligos pasimirs o. a. Ona E. staku8 su E. J. Vaičūnas, kun. .T. Klioris, ,7e6kMUMkaiK.,
Puzauskiene. Gaila geros ka- Jankauskaitp Abu yra clee. “Draugo” vyr. red. L. Simu-, sprs _ M skudienė, ..................................................................................
talikės moteries, motinos ir rog g^^ojai ir veikifls gv. 
parapijonkos. Jos iškilmingos' Antano parapijoj darbuotojai, 
laidotuves įvvko ketvirtadienį Pf> £]įuko, jaunieji nuvyko 
lapkr. 16 d. Jos nuliūdusiai į Kazimiero vienuolynų 
šeimai reiškiame širdingos už
uojautos žodžius.

X Praėjusį pirmadieni 
ko šios kolonijos “Draugo’” bo dovanėlę, kuri bus atmin- 
prietelhj ir rėmėjų susirinki- į tis ant visados.
mas. Susirinkimas buvo sek- į Puota įvyko jaunosios tėvo 
mingas: išrinkta jubiliejinio namuose. Dalyvavo daug gi- 
vajaus komitetas ir keli šios minių, draugių-gų ir pažįsta-

pas jaunosios tetų, Seserį Bro-j dovanoti: kun. J. Vaičūnas, Skudui nž parvežimų artistų, 
nislavų. Vienuolė jaunayedžia- S. Bukauskas, A. Šleutens, V. j |aipffi gįm^įui u£ gražių 

ieni įvy-.ms suteikė puikių rankų dar- Grigaliūnas, K. Bukauskas, B. ka,ba Ten buvęs
Daukšienė, T. Mockaitienė, M.

UŽTIKRINA PUIKU TABAKA DEU

Ne daug rūkytojų yra matę puikų tabako augalą pilnai 
žydintį, todėl mes ir parodome iį pavcikalą. Tiktai keletaa 
aių puikių augalų yra leidžiama pražydėti ir pagaminti 
aėklų. Šio# atsargiai išrinktos sėklos sekančiais metais 

duoda “Derliaus Grietinę" jūsų Lucky Strike, nes tabakas 
turi būti kas metas išaugintas ii sėklos, šitas atsargus 

puikaus tabako vaisinimas parodo kodėl Luckies išlaiko tą 
pačią puikią, vienodą kokybę metai į metus — taip apvalūa 
ir kieti ir pilnai prikimšti — laisvi nuo liuosų galų.

Visuomet puikautis ubakas

VISUOMET paikiautis apdirbimas

VISUOMET Lackiespatenkina f

SKUIK

maitienė.
J. Jankauskas yra manda- Wk> lošimo dainavo — E. 

gus biznierius ir geras “Drau Skudaitė; pianu akomp. G. 
go” rėmėjas; turi gražių už- Jakubauskaitė.
eigų adresu 1434 So. 41/ Ct. , Drilių — “Rožių šokis” at-

Ten buvęs liko E. Ivanauskaitė; banjoj, 
-----------•' i skambino Petrus Mažeika.

Visų Šventųjų moterų ir vv Į |<(>„1P(|i jus “paklusnus šei-i Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 i “DRAUGO” KNYGYNAS 
ių dr-ja buvo suruošus vaka-1 • • .|,.|vA1vn- štoimSni 1 asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c ; .2334 So. Oakley Avė.| rą-bankieti, lapkričio 5 .1. Ba-1 „„„ ,.o|fj _ Sla5ilienf, j Oyvų Roa, VainMIis Drama 4 ak|ų. Dalyvaaja 15 ypa.! ChlCag°’ lll~

J. Jakubauskienė, tų. Pusi. G4. Parašė Gėlėlė. Kaina................................... 20c. ‘
Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden-

nkietas neblogiausiai pavyko.
Lapkričio 4 d., Šv. Antano j Publikoj matėsi misijonierius pir-,io _ Prano adektyvo 

•ažnyčioj priėmė Moterystės kum Petrauskas, klebonas kun ,

ti su žmona ! . . ' ' ^*°8 i Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun
rrork.-.c . in'.iauniki° daktaro P. Bala- y Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly-

l)r-jo« garbes narams 10 baili08 _ u AbroinaitienS. nw . .......... ,01n
įlietų nestigusiems buvo duo
dama dovana. Sekantieji ap-

Sbnaider, V. Palinčiūnienė. 
Programų išpildė Skudienės į

dramos ratelis. .
Lošime “Užburtas jaunikai

žmonos

Širdingai ačiū grab. A. Pe
tkui, B. Daušienei ir grab.

GiRSINKINTES
“DRAUGE”

"T*’’’—”

DERLIAUS GRIETINE 
IR JOS

tomaM in. Th.

itV toasted "
OKI. CERKLCS APSAUGOS —D*L $BKJESMIQ SKONIO

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 
Pranas. Pusi. 14. Kaina.....................................................10a

Baltakė. 3 veiksnių Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 10 as
menų. Pusi. 71. Kaina ...-............................................... 20c.

Betliejaus Stainelė. Drama keturias actais. Parašė Kun. 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 4G. Kaina .... 20a

Penktadienis,, lapkr. 17, 1933

TEATRALIŠKI VEIKALAI

Šie veikalai yra tinkamiau 
si vaidinimams. Juos galite 
gauti “Draugo” knygyne:

i Karės Metų. Vaizdelis i A 
, lietuvių gyvenimo. Jis vaiz
duoja Pasaulinio Karo pra
džių Lieuvoje. Parašė Pr. A- 
tis. Kaina........................ 15c.

Amerikos Dovanos Lietuvo
je. Penkių aktų komedija. 2‘)e

Retliejans Stainelė. Drama 
4-rių aktų. Parašė kun. šnapš- 
tis. Kaina.........................20e.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

— D- girnų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63.* Chicago 1920. j Neriam plonus ir storus vil-
s se- i Kaina ......................................................... 50c. oonius svederius dėl vyrų, mo-

Iterų, merginų ir vaikų.
‘ Neriam vilnones pančiakns 
dėl moterų ir vyrų. Tnisoni 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA 

504 W. 33rd St., Chicago, UI. 
Prie Normai St. 

Pbone Vietorv 3486

vauja 199 ypatų. Cltieago 1919 m. Kaina........................20c.
Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai

Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23 
Kaina .... . ............................................................................  10c

“DRAUGO” KNYGYNE
'.334 South Oakley Avenue Chicago, III.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS:
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien

raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chieago, 111. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart Į savaitę, 366 AV. Broadvvay, 
So. Boston, Masu. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS - 

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7880 

Valandos V ryte Iki B popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Beredoa fr Pėtnyčloe 
vakarais 8 lkt >

Telefonas CANal 8122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utamlnko, Ketverto Ir Bubėtos 
' Vakarais 7 Iki #

Telefonas ItEPub ic 8800

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo or
ganas, išeinąs 73 E. South St., AYilkes-Bnrre, Pa. Me
tams $2.00.

OKSAS EXPRESS
Kr.tu«stau Rakandus. Planus Ir pri
statau anglis ui pigiausias k'’tr,««:

'l(ln<k ttaiMl 87.50; llseklng $S.tK>
; MII ers Crrck 80 75.
! Pakanku I.AI-'nvetle 80HC.

J. OKSAS 
2648 Weat 43rd Street

“STUDENTE ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur-1 
nalas, 366 W. Broad\vav, So. Boston, Mass. Metams $2.00. ■ 
J užsieni — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“LATVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak-i 
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00. |

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi-1 
nis ž’-rnalas, 2322 AV. 24th St., Cbicago, UI. Metams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart Į mėnesį, 
4736 S. \Yood St., Cbicago, UI. Metams $2.00.

K4 “DRAUGAS” K DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;

Įdomins straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimtj 
apie sveikatą;
Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

i 10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės 
111. Pagarsinimais patarnauja liek garsintojams kiek akai

ty to jam s;
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės 

ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

Drangas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS" PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois

7.
8.

9.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS GOAL 00.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. UI.
TEU REPLBIJC 8403

Katrie perkate ani 
veriu. KiųakCle Juoi 
COAL CO. OauBl 
anglis, ui rrailau 
PiM-ahontiu* M. R. 
tonas.

angtln I* dral- 
| GRANE 

geresne# 
pinigų, 

tlktnl 87.00

iNSUKANi:
NOTART
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškuf

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITAIORCIŲ A G■KT U RA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SFULKĄ
TKIKIRGIIMI PAMATUOTAM BIZMTS 

2608 W.8T 47th STR. Tel. LAF&yetU 1085

PEOPLES COAL 00.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą voga. 
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ. 
Tel. PULlman 5517
AVest Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš 
Peoples Coal Co.

I, 9, or 4 tnn# 
9 tons or mnrr

Pochy M. R........... 97.78 87.28
Kmt. M. R.......... 88.78 85.48
J.iitnp .................... 98.78 88.2*
Black Rand
Egg........................... 88.88 88.00
Mimp .................... 98.78 98.98




