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VATIKANO LAIKRAŠTIS GINA 
TAUTŲ SĄJUNGĄ

Komunistas reikalauja greites
nės teismo ištarmės

PRANCŪZIJA ABEJOJA APIE 
HITLERIO NUOŠIRDUMĄ

GINA T. SĄJUNGĄ

ROM A, lapkr. 24. — Vatika ’ 
laikraštis “Osservatore 

Romano” gina T. Si)jungų 
nuo puolimų. Pareiškia, kad J

PREZIDENTAS UŽ ŽO
DŽIO IR RELIGIJOS

LAISVĘ
Georgia Hali — baigiama statyti įstaifea “infantyle” paralyžiaus ištiktų asmenų gy

dymui Warm Springs, Ga., kur šiandien prėz. Rooseveltas turi trumpas atostogas. Ši įstai
ga statoma Georgia valstybės visuomenės aukomis.

AUTORIUS ĮSPĖJA PRIEŠ 
KOMUNISTŲ PAVOJU

Žymusis prelegentas ir auto j Tai bus holševikų agentai. Čia 
rius Carveth Welle turėjo pas jie visur sukurs komunistiš-
kaita apie bolševikinę Rusija, kua 1“du* ir ki‘,kvi<,na P"*»
i ... i i - t> j- i naudosis, kad sugriauti kraš- kuną jis aplanke. Rodė daug ...... . to vvriausvhe ir gyvuojančią
vaizdų iš Rusijos. Paskaita j-

no
AVARMi SPRINGS, Ga., lap 

ikričio 23. — Vakar minėta
Marvlando 300 metų įsteigimo 

šis tarptautinis organas Euro-! sukaUtuvės. Ta proga J>er r8. 
pai yra būtinas. Tail ir Itali- ’ <liiš fia kalbėjo prez; Roose 
ja neturėtų nė galvoti apiet veltas.
pasitraukimą iš T. Sąjungos.

REIKALAUJA IŠTARMES 
PASKELBIMO

VYRIAUSYBE PIRKS NUO
SAVUS BONUS

ABEJOJA APIE HITLERIO 
NUOŠIRDUMĄ

PARYŽIUS, lapkr. 23. —
Vokietijos kancleris Hitleris 
siūk) Prancūzijai betarpiškus 
pasitarimus dėl draugingo vai 
stybių sugy venimo.

Prancūzijos vyriausybė pa
reiškia, kad šiam žygiui durys 
yra atviros. Tačiau nepasitiki 
Hitlerio nuoširdumu.

REVOLIUCIJA PASIBAI
GUS

LEIPCIGAS, Vokietija, lap 
kričio 24. — Atnaujinus teis
mo sesiją dėl parlamento rū- 

kalbėjo apie mų padegimo, prisipažinęs pa 
žodžio ir religijos, ypač šios Reginiu olandas komunistas 

Van der Lubbe staiga pakilo 
r sušuko:

Prezidentas

pastarosios, laisvę mūsų kraš
te. Jis sakė, kad negalima žo- j 
džio laisvės varžyti net savo 
priešams. Pareiškė, kad minė
ta laisvė žmogui yra brangiau
sia įgyta nuosavybė. Jis pats 
visumet pasirengęs kovoti už 
šią laisvę.

AVASHINGTON, lapkr. 23. 
— Krašto finansininkai, kurie 
pradėjo kovą prieš vyriausy
bę dėl dolerio vertės mažini
mo, įspėja vyriausybę, kad

CHICAGOJE
PANAIKINAMA INSULLIUI 

PENSIJA

vyko Orchestra salėje, kur bu 
vo susirinkę apie 2,500 asme
ny.

Paskaitos gale Wells Įspėjo 
klausytojus, kad nuo š’.ol J. V. 
turi saugotis komunistų pro
pagandos.

Po sovietų vyriausybės pri-

Pasprukusiam į Europą S. 
Insulliui mokėjo metinę pansi- 

šiandien vykdoma prez. Roose 21,000 dol., šios kompani- J
j velto atstatymo programa tu-j j^; Vommonwealth 

j “Norėčiau žinoti, kaip ilgai rėš griūti, jei nebus gauta 
I tęsis ši tyla. Jau aštuntas mė- naujų paskolų, jei niekas ne- 
nesis aš kamantinėjamas. Aš pirks federalinių bonų.

ištarmė

BUVO IŠKILĘS U IR PUSĘ 
MYLIOS

į WASHINGTON, lapkr. 24. 
i— “United States Bureau of 
Jstandards” oficialiai paskel
bė, kad balionistas Įeit. kom. 
Settle su balionu buvo iškilęs 
stratosferon GI,237 pėdas —

noriu, kad galutina 
būtų paskelbta.”

•Vienas teisėjų atsakė, kad 
teismas nori .rasti jo bendri
ninkus. Kaltinamasis atsakė:

“Aš vienas padegiau. Jau 
keletą kartų sakiau, kad tai 
mano vieno darbas.”

BANGKOK, Siamas, lapkr.
23. — Siamo vyriausybė pas
kelbė, kad sukilimai krašte vi
siškai nuslopinti, karo stovis tai. Tai pasaulinis rekordas 
atšaukiamas ir sukilimų va
dai traukiami atsakomybėn.

LIETUVOS MOKSLININKAI 
LANKĖSI SUOMIJOJ

Einantis iždo departamento 
sekretoriaus pareigas H. Mor- 
gen-thau, jr., į tai atsako, kad 
vyriausyhjė pati išpirks federa 
liniua bonus.

Vyriausybės priešai nurodo, 
kad bonų pirkimui vyriausy
bė neturi didelio fondo. Kada 
jis išsibaigs, tada ir bus susi
durta su tikruoju pavojum. 
Tuo labiau, kad per ateinantį 
pusmetį vyriausybė savo išlai-l

apie pusdvyliktos mylios aukš- KAUNAS (per paštą). — doms turės gauti keletą bili- 
i Suomijoj gilina savo studijas , j°nU dolerių.

KUBOS STUDENTAI 
PRIEŠ VVELLES

VVOODIN GINA PREZI
DENTO ŽYGI

NEW YORK, lapkr. 23. — 
Sergantis iždo departamento 
sekretorius Doodin gina pre
zidento vykdomą kraštą ekono

HAVANA, lapkr. 23. —
Kubos studentai radikalai nūs 
prendė neįsileisti salon grįž- minio atstatymo programą 
tančio .T. Valstybių ambasa
doriaus Welles. VIENAS VISGI PAKLIUVO

jaunas lietuvis folkloristas dr. 
J. Balys. Jis Helsinkio univer
sitete pas prof. Mansikką stu
dijuoja suomių liaudies dainų 
metodiką ir jų tyrimu davi
nius.

Nesenai į Helsinkį nuvyko 
kan. Adolfas Sabaliauskas da
lyvauti prof. A. R. Niemi ka
po paminklo atidaryme. Ta 
proga jis studijų reikalais lan 
kėši Suomijos žieminėj daly —

žudikų, Ar- Laplandijoj. Prieš tai į Helsin 
kį buvo nuvykęs prof. M. Bir
žiška, kuris ten tarėsi etnog
rafijos profesūros Vytauto 
Didžiojo universitete įsteigimo 

1 reikalu.

ŽEMES DREBĖJIMAS /Vieną plėšikų
thur Barty teismas pripažino 

PANAMA CITY, lapkr. 23. kaltu dėl T. Žutauto nužudy- 
— Kai kurias Panamos dalis mo ir nubaudė 199 metus kalė- 
sukrėtė* žemės drebėjimas. Kai, ti. Prieš keletą dienų kitas žu- 
kur padaryta nuostolių. , dikas buvo išteisintasI

MAŽĖJA ALKOHOLIO 
VARTOJIMAS

Monopolio referentas paaiš
kino, kad 1933 metais degti
nės vartojimas žymiai suma
žėjęs. Ypatingai maža degti
nės geriama provincijoj. Pra
eitais metais finansų ministeri 
jos buvo numatyta dar daug 
kur steigti degtinės parduotu
ves, bet šie metai parodė, kad 
tokios parduotuvės duotų tik 
nuostolių. Be to, nuo 1934 me
tų bus daug likviduota senų 
degtinės parduotuvių.

BRANGŪS PAŠTO 
ŽENKLAI

KULTŪROS DARBAS 
LIETUVOJE

POLICIJA TYRIA ĮVYKU
SIĄ žmogžudystę:

Chicagos policija 
gai tyria įvykusią

NEW YORK, lapkr. 23. — 
Keturi oro. pašto ženklai iš 
1928 metų parduota už 12,100 
dol. Spaudinant juose padary
ta klaida.

KAUNAS (per paštą). — 
Šiomis dienomis susisiekimo

REIKALAUJA PO 10 DOL. 
KIEKVIENAM

VVASHINGTON, lapkr. 23 
— Cigarų darbininkų unijos prenumeratų priėmimas įveda 
prezidentas Ornburn reikalau
ja, kad cigarų gamintojai mo
kėtų po 10 dol. per savaitę

Wells iškėlė aikštėn vieną į- 
domų faktą. Miręs žinomas 
karštas Amerikos komunistas 
John Reed yra palaidotas Mas 
kvoje, raudonojoj aikštėj, arti 
Lenino paminklo. Mirusio ko
munisto žmoną Amerikoj yra 
vedęs Bullitt, kuris siunčia-

pažinimo Maskva į šį kraštą inas į sov. Rusiją ambasado- 
prisiųs daugybę savo konsulų. į riauti.

Tūkstančiai bedarbių regis
truojasi, kad gauti darbą

Vakar Chicagoj tūkstančiai (tsai prezidentas, kada jis ci- 
Edison (bedarbių įsiregistravo, kad, vilinianis darbams skyrė 460 

Co., Public Service Co. of gauti kokį nors civilinį darbų J milijonų dolerių ir paskyrė 
Northern Illinois, Peoples Spėjama, kad per kelias die-*J šiems darbams vesti federali- 
Gas Light and Voke Co. ir nas įsiregistruos apie 100,000 nę administraciją. Jis reika- 
Peoples Gas Subsidiary cor- bedarbių.
poration. darbą.

Šių kompanijų direktoriai Į Cooko apskrity skirta 99,260
nusprendė nuo gruodžio mėn. • bedarbių darbas. Iš to skai-

ITų daugumas gaus Tavo, kad sąryšy su civiliniais 
darbais ir gubernatoriai, ir 
miestų majorai, ir kiti nesiva- 
duotų politine dvasia.

Bedarbiai registruojasi vi-31 d. nutraukti tos pensijos j čiaus bus? priimta 50 nuošim- 
mokėjimą. Sako, tas daroma Čių t<," kurie nėra šelpiami iš soj valstybėj ir visam krašte.
šėrininkų naudai.

PIENO KAINOS KLAU
SIMAS

Chicagoj ir apylinkėse pie
no kainos klausimas dar dau-

valstybės fondo.
Su šiuo darbu nėra susijusi

politika. Apie tai paskelbė pa- Į kas savaitę.

Dirbantieji civilinius dar
bus bedarbiai bus apmokami

LIETUVOJE KARIAI — PREKYBININKAI

Kaune, Aukštaičių gatvėje
giau ima painiotis. Pieno trus A ALYTAUS vienas liktinis puskariniokas
tas nepatenkintas, kad vyriau 
sybė atidėlioja pieno pramo
nės kodo peržengėjų baudimą. . T . . . , , . . ... r . v . .' Lietuviams prekybininkams
Sls trustas yra pasiryžęs ,r gi dažnai

AUTOBUSŲ STOTIS

sumažinti pienui kainą ir te
gul vyriausybė! žinosi.

Pranešta, kad atenantį pir
madienį Chicagoj bus išklausi- 
nėjami pieno vartotojai. Nori- 

ima patirti jų nuomonė apie 
pieno kainą.

NUTVERTAS GRĄSIN- 
TOJAS

šiomis dienomis atidarė mais
to produktų krautuvę. Teko 
girdėti, kari ir kiti puskarinin 
ką i nori sekti savo kolegos 
pėdomis. Tai labai sveikinan- 
tinas reiškinys, nes iki šiol ka
riai labai maža prekyba domė 
josi.

Pinigų verte —
mainyba

—- «
NEW YORK, lapkr. 24. — 

Vakar dolerio vertė sustiprėjo 
ir tuo pačiu laiku kitų kraštų 
pinigų vertė kiek nupuolė, 
Tas atsiliepė ir į anglų svarą.

Prancūzų aukso franko pag 
rindu amerikoniško dolerio 
vertė vakar buvo $61.23.

Vakarykščia pinigu, mainy
ta.-

Anglų svaras $5.32
Kanados doleris 1.03
Prancūzų frankas .06
Italų liras .08
Belgų belgas .22
Vokiečių markė .39
Šveicarų frankas .31

autobusų stotyje. Ten pir
miausia susiduriama su vadi
namuoju stoties vedėju, kuris 
yra nelietuvis. Ko paklausus 
lietuviškai, tau atsako rusiškai 
arba net paklausia “Čto na- 
da?”. Daugumas autobusų sa 
vininkų yra autobusų stoties 
vedėjo broliai arba švogeriai, 
ir jų visų žinioje yra Alytaus 
Kauno ruožo susisiekimas. Vi
sur girdi autobuso tarnauto
jus kalbant nelietuviškai. Tuo 
žeminamas mūsų . tautos ir 
valstybės autoritetas.

Charles Di Biase, 3233 U- 
nion avė., gavo .kelis grąsinan 
čius laiškus. Reikalauta 3,509 
dol.

Jis pranešė policijai ir ši 
saugojo nurodytą vietą, kur j 
turėjo būt padėti pinigai

nų laiškininkams. Tais atve
jais, kai tarnautojas — prenu
meratų rinkikas pats tvarko 
laikraščių reikalus, jis gauna Monroe gat., žmogžudjs-, policija nutvėrė negrą R 

tę. Policija kamantinėja dr. Maynardą, 35 m. amž. Jis iŠ- 
Alice Lindsay VVynekoop. Im- Rigįna siųstų grasinimų.

visus 10 nuoš. prenumeratos
ministeris patvirtino instruk- sumos. Taip pat priminta, 
viją, pagal kurią laikraščius 
bus galima užsakyti per rajo
ninius laiškininkus. Bp to, pas 
to valdyba parašė visoms pa
što įstaigoms aplinkraštį, ku
riame nurodoma, kad per ra
jonų laiškininkus laikraščių

energin-
namuose, SMARKIAI DIRBA

kad laikraščių prenumeratosi^a na^n va^ar ir grįžęs gj- 
rinkimas neturi ^trukdyti tie ‘Moj™ ™"’w Earle

Šiemet cukraus fabrikas 
jau pagamino 21,776 maišus 
cukraus. Runkelių į fabriką 
ateina vis didesni kiekiai. Run 
kelius gyventojai jau moka 
auginti ir apdoroti: jie gra
žūs ir maža purvingi.

SVAIGALŲ KLAUSIMAS

Illinois legislatūra svarsto
meratas visiems laikraščiams.'s® namuoaa nužudyta antradie svaigiųjų gėrimų pardavimo ir 

nio vakarą. vartojimo klausimą. Prieš iš-
Dalykai žymiai supainioti nyksiant prohibicijai, kas tu-

H..v.......... , ir policija turės daug darbo rėš įvykti gruodžio m. pradžią,
lapkričio 15 d. Be to, i*|ainR Preaarnera V nn im® a viską išpainioti ir išaiškinti, norima paskelbti svaigalų par 

pašto valdyba nurodo, kad ‘ yvau 1 a ,n8al» nonn lems Ifoįaiškina, kad prieš pat davimui ir vartojimui nuosta-

sioginio tarnautojo tarnybi
nio darbo. įGali rinkti prenu

koop, 27 m. amž. Tai jo žmo
na, 23 m. amž., rasta minėtuo-

mas nuo

valdininkams ir ne rajonų lai- 
iki suras kitą darbą kiekvie- i škininkams, renkantiems pre-
nam darbininkui, kurie dėl ma numeratas, reikia taikyti tas1 ’ •šinų įvedimo neteko darbo. pačias taisykles kaip ir rajo-

Pašto valdyba iš savo pusės 
Riūlo visiems pašto tarnauto-

1 laikraščius užsiprenumeruoti įvykusią žmogžudystę nužudy-
kiek galint padėti, patarti. Tai^ogiog vyras Earle Wynekoop 
yra kultūrinis, visam kraštui i buvo Chicagoj, bet namie jis
naudingas darbas. nematytas.

tus (tvarką).

SKAITYKITE IR PLATBi 
KITĘ “DRAUGĄ”

TARNAUTOJAI BUS 
CENZUOTI

Priaugant vis didesniam 
kvalifikuotų tarnautojų skai
čiui, susirūpinta ir savivaldy
bių tarnybą stojantiems nusta 
tyti atitinkamą cenzą ir tik 
cenzuotiems teikti vietas.

t

Sidabro vienai’ uncijai va
kar buvo mokėta 43 centai.

ORO STOVIS

CHIGAGO IR APYLINKES 
— Šiandien iš dalies debe

suota ir šalčiau. ,
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DIENOS KLAUSIMAI

L. R. K, a A. IR JAUNIMAS

Praėjusia Lietuvių R. K. Susivienynias 
Amerikoj seimas įvedė naujus skyrius, kurie 
įeis galėn 1934 m. sausio pirmų, dienų. Svar
biausias žingsnis padaryta, įvedant naujų vai
kų skyrių, žinomų kaipo 20 metų ‘endovment’. 
Ligšiol tėvai nusiskųsdavo, kad į Sus-mų vai
kų neapsimoka įrašyti, nes per keliolikų me
tų išmokėjus, jie nieko negauna. Dėl to dau
guma lietuvių savo vaikus apdrauydavo sve
timtaučių apdraudos kompanijose. Įvedimas- 
“endovment’’ j vaikų skyrių mūsų organi
zacijoj, turėtų mūsų tautiečius užinteresuoti. 
Dabar jau išsikalbinėjimų ir priekaištų, ro
dos, nebegalėtų būti. L. R. K. S. A, turi tai, 
kų ir apdraudos kompanijos, tik, žinoma, su 
tuo skirtumu, kad Sus-mas yra mūsų pačių 
organizacija ir sųlygos mokėjimo lengvesnės. 
Ir garantija čia didesnė.

Liet. R. K. Sus-me dabar .turėtų prasi
dėti naujas sųjudis.-Visi nuolat* dėklėm uoja- 
ine, ir visai teisingai, kad jaunimas yra mū
sų ateitis, dėl to Sus-mo durys plačiai atsi
daro lietuvių jaunimui. Tačiau nesitikėkime, 
kad jaunimas be tėvų ir visuomenės pagal
bos galvotrūkčiais į Sus-mų rašysis. Jo dau£ 
jau yra nutolusio nuo tautinio lietuvių gy
venimo ir veikimo. Daug lietuvių jaunimo, 
dažniausia dėl senesniųjų neveiklumo ir ap
sileidimo, susirišo su svetimtaučių įstaigo 
mis. Nelengva ji iš ten atplėšti. Bet, kiek 
galėdami stengkimės.

Girdėti, kad L. R, K, S. A. centro val
dyba su naujų skyrių įvėdimu ir naujų na-

tesnė. Šiandien visiems yra aišku, jei jauni
mas nęsirašys į lietuvių organizacijas, jos 
netvirtės, bet silpnės ir mūsų veikimo die
nos šiame krašte bus suskaitytos. Mes to ne
norime. Jei taip, tai nesnauskime. Sus-mo 
centras tesudaro gerus jaunimo vajaus pla
nus ir išanksto juos tepaskelbia, o apskričiai 
ir kuopos tesusiorganizuoja gerai, kad vajui 
prasidėjus, galėtų sėkmingai padirbėti savo 
organizacijos gerovei. Reikia subrusti, nes 
vajus, berodp, prasidės kitų mėtų sausio pra
džioj.

Ypač Chicagos ir apylinkių lietuviai šiuo 
vajumi turėtų rimtai susidomėti ir gerai prie 
jo prisirengti, nes lig šiol sulyginamai mažai 
čia tėra L. lt K. S. A. narių. Nežiūrint to 
fakto, kad Chicagoj daug vietinių pašalpinių 
draugijų, daug • lietuvių yra apsidraudę ap- 
dr&udos kopipanijose, plati dirva yra ir Sus- 
mo veikimui. Tik reikia, kad Sus-mo kuopos 
ir apskritys gyviau pradėtų veikti, kad juo 
susidomėtų lietuvių dvasiškija ir šiaip vei
kėjai ir kad į bpsimųjį vajų būtų įkinkytos 
geriausios Chicagos lietuvių jėgos.

Auginkime savųjį Susivienymų, nes tai 
svarbi ir reikšminga organizacija. Kiek gu
lėdami, stengkimės traukti į jį jaunimų. Jei 
dabar to nedarysime, po metų, kitų bus per- 
vėlu.

PASTABĖLĖS

Kapitalistai pradėjo didelę kovų prieš 
NRA (Nacionalį Rekonstrukcijos Aktų). Jie 
o^anizuojasi ir tikisi pastoti kelių preziden
to Roosevelto pianui. Kapitalistams nepatin
ka prezidento nusistatymas sutrumpinti dar
bininkams darbo valandas, pakelti algaš ir 
tuo mažinti jų uždarbius. Bet, kaip išrodo, 
prez. Rooseveltas nekreipia jokio dėmesio į 
visokius trukdymus. Jis dirba: savo ir tiek, 
nes aiškiai nusimano, kad jau atėjo laikas 
apkapoti turtuolių pelnus ir užstoti darbo 
žmones, kurių milijonai šiandien dideliame
skurde gyvena. «

• • •.
Paskutiniu laiku Amerikoj moterys pra

dėjo iš galvos kraustytis. Jos pradėjo pačios 
save žudytis ir kitus žudyti. Laikraščiai pil
ni sensacijų apie tai, kaip viena moteris, 

flėktuvų pasisamdžius, išskrido į okeaną, kad 
nusižudyti; kita savo vyrų nušovė, trečia ki
tokių žmogžudystę papildė ir taip be galo. 
Jei moterų tarpe tękie dalykai vyksta, kas 
nors krašte nebegerai. Tuo liūdnu reiškiniu 
ir'valdžia ir visuomenės vadai turėtų rimtai 
susirūpinti.

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

lų (itenralty dr. Itečkus veda Sveikuos Skyrių. Jie 
telkia profesIJmuUlus patarimus skaitytojams Ir nito 
lai alsaklnĄJa J klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra Mm:

1) Klausiniua salima slųsU “Draugo” redakcijai, 
arba tiesto* Dr. Kačkul, 8031 W. 4Srtl SU, CIUcago.

1) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavarde ir adresų, ucs daktaras nort li
auti su kuo reikalų turL Pavardė nebus skelbiama.

S) Jei klausimo Ir atsakymo negalima butų dė
ti J laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Iii tat visada reik pridėti pašto lenkeli ui 9 centus.

r '

XZ

LIETUVOS GYVENIMAS
I VILNIUI VADUOTI SĄ 

JUNOO3 ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

kultūrines organizacijas į be-
I ndrų Lietuvos darbų, 2) suor
ganizuoti prie vykdomojo ko
miteto politinę komisijų, 3) 
išleisti Vilniaus klausimu li
teratūros, pritaikintos specia
liai mokykloms. Be to, buvo

Spalių mėn. 15 — 16 d. įvy
ko Kaune aštuntasis Vilniui 
Vaduoti Sujungęs skyrių at
stovų suvažiavimas; dalyvavo padaryta nutarimų liečiančių
apie 51)0 žmonių. Suvužiavimų I grynai organizacinę sritį.

DRAM. raokvs sveikino ^a«gyb« organizacijų, 
*°61 i kurių tarpe ir Latviešų nacio-

kratų partija (iš Latvijos). 
Mirusieji sųjungos nariai (ku
rių tarpe Tanias — Vaižgan-

TeL Lafayette 8057

“B”, liežuvis pasidaro skau
dus, ant liežuvio arba burno
je išsikelia pūslelės, o bloges- 

Vitaminas ‘*B” apsaugoja į niame atsitikime tai net oda 
žmogų nuo keistos “beri-beri“ jaut rankų parausta ir skauda*, 
ligos; taipgi nuo pellagros,1 tai tokie yra pellagros simp

tomai. Be Vitamino'“B”, žmo

ANTRASIS VITAMINAS
“B”

kuri žmones dažnai kamuoja 
šiltuose kraštuose.

Kiekvienam žmogui svarbu 
suvartoti užtektinai tokio mai 
sto, kuriame randasi ganėti
nai Vitamino “B”, nes jis su
žadina norų valgyti (paskati
na apetitų), pagelbsti maistų 
virškinti, taipgi palengvina kū 
nui tų maistų asimiliuoti.

Nėščioms ir žindančioms mo 
finoms ypatingai svarbu Vi
taminas “B“, jei norima kad 
abu: motina ir kūdikis būtų 
sveiki. r

Be to, Vitaminas ap
saugoja žarnas nuo neveiklu
mo ir thkiu būdu pagelbsti iš
vengti vidurių užkietėjimo. 
Žmogus, suvartojus užtektinai 
Vitamino vidurių nega-
lavunu nesiguos;. kiekvienas 
valgis jam bus skanus; jo 
raumenys ir nervai bus stip
rūs; jis retai pyks, dar rečiai

gus greit pavargsta ir jo at
mintis susilpnėja. Už tat, jei 
mokiniui nesiseka mokintis, 
tai reik patirti, ar kartais ne- 
stokuoja jo maiste Vitamino 
“B”.

Iš kur gaunama Vitaminas 
“B”f Gausiausia to Vitamino 
randasi inkstuose, kepenyse.

Dienraščio “Draugo’’ jubiliejinis vajus 

Sv. Jurgio ir Dievo Apvaizdos parapijose pra- 

rių prirašinėjimo vajų paskelbs. Tai gera nau- ėjo labai sėkmingai. Gauta naujų skaitytojų,

jiena, kuri t u. i sudominti kiekvienų gyvų 
lietuvį, nežiūrint a* jia jau yra Sus-mo na
riu, ar ne. Juk kiti mflsjj organizacijų neprl- 
pildys. Jei į jas pradėtų rašytis kitataučiai, 
jos nebebūtų lietuviškomis. L. R. K. S. A. 
yra tvirčiausia ir turtingiausia lietuvių or
ganizacija, bet lai dar nereiškia, kad ji ne
galėtų būtį dar gausingesnė nariais ir tvir-

*..........M.»ij»»i ui

Kun. J. Navickas-Jonas. Širvinta*

MĖTEtt
(Šaltini*, lfilj m, _ NN. 40-42)

(^0 metų kun. dr. J. Navicko literatinio 
darbo prisiminimui)

’• ,(Tęsinys)
— Sunku; jaunimai visuomet liuesas; 

ir mes kitados buvome tokiais, brangusai 
Morkau. •

— Gaila man būtų buvę. taip sunai
kinti savo jaunystės metus, kaip Julijns< 
Juk visų savo tėvo turtų praleido... blo, 
gose draugijose.

— Mano sūnus — geriausias jo drau
gas. Ar ir mano sūnų prįskaitai prie tų 
draugijų

Morkus, pasijutęs tokiame padėjime, 
nežinojo kų kalbėti; greitai susigriebė ir
atsakė:

— Nenorėjau to pasakyti.
— Manau, jei aš, kaip miesto prefek

tas, meldžiu tavo dukters rankos jauni
kaičio vVrdu, tai turi užtekti tokiam... 
Morkui.

Suvažiavimas pasiuntė švei 
kinijnus vyriausybei, Ameri
kos lietuviams, šauliams, sa
vanoriams, pavergtiems lietu- 

j viams ir kt. Suvažiavimas pra
tas ir S. Banaitis) ir prieš me' 5jo gral dnrbingoje nuo.
tus nekaltai lenkų sušaudytas 
Vilniaus krašto lietuvis J. Ba-
kanauskas buvo pagerbti at
sistojimu ir gedulo maršu.

Pranešimų padarė sųjungos 
pirmininkas prof. M. Biržiška. 
Per aštuonerius metus sąjun
ga suorganizavo 410 skyrių, 
kurių penkiolika yra užsie
niuose (Anglijoj, Amerikoj ir

Tsb.-

KAS JUOS IŠLAIKO?

Nors ir krizio metai, nors 
ir nusiskundžiama spaudos bū 
kle, nors metama eilių eilės 
kaltinimų mūsų inteligentijai 
ir visuomenei, kad neseka
spaudos, neskaito laikraščių, 

kitur) ir turi dabar jau 19,000 |Qf.įau dabar vis atsiranda nau 
narių. Per tų patį laikų sų-'j^ laikraščių. Štai, “Lapas“, 
junga išleido 54 knygas ir žu-‘<ABC”, “žįnovah” įr vįKa 
rnalo “Mūsų Vilnius 146 nu ejĮė kitų kitokių. Ir visi jie 

valgiuose: [menus. 1032 m. įsisteigusi mo^ neniano bankrutuoti. Tai 
uirokuose, žirniuose, kiauši-Į terų sekcija parūpino ištrem-įj.ats gį j)10a išlaiko? Iš kur gi 

avižose, bulvėse, ry-į tiems iš Vilniaus krašto lietu- lgauna 1^7-Kiti jų negauna 
nė jokio skelbimo. Juk žinom,

Labai daug Vitamino 
ndasi sekančiuose

lB” ra-

niuose.
žiuose, spinakuose, batvinių la • viams bendrabutį ir kiek galė-
puose, gručkuose, piene ir grū
duose. Prisiminus apie grūdus,

padaryta, naujų pažinčių su tų parapijų b če
meriais paskleista idėja, kad nė vienas susi
pratęs lietuvis katalikas šiandien jokiu būdu 
negali apsieiti be katalikiško laikraščio. Žo
džiu, ten daug laimėta. Pasitikime, kad ir Til
tus, parapijos nuo tų pirmųjų neatsiliks. Kaip 
jau paskelbta, už poros dienų “Draugo’’ va
jus. pnysidės 6v. Mykolo parapijoj.

— Paskutinį savo žodį palieku savo 
dukterei,

— Laikiau tave namų galva; bet ap- 
sivyltau.

Po tų žodžių prefektas atsistojo su
pykęs, o iš akių jo žėrėjo neapykanta.
Morkus taipgi atsistoję.

, , — UŽ trijų dienų taukiu tavo atsa
kymo — Tuščiai atsakė Kliaudijus. Ma- 
nun, kad- linkėjimai, kokius tau išreiš
kiau, neis perniek, nes kitaip galiu jų 
pasigailėti. Kliaudijus neleidžia savęs už
gauti, tuo labiau tokiam... ginai kų noriu 
pasakyti.

Tai pasakęs, išėjo per duris, neatsi
sveikindamas. Morkus klausėsi atsitolina
nčiųjų jęjo žingsnių bei važiuojančios ka
rietos, iki \iskas neaprimo. Paskui, su
griebęs galvų abiem rankom, puolė į kė
dę. Ilgai sėdėjo pasinėręs mintyse; pas-, 
kui atsikėlė ir sunkiais žingsniais aplei
do kambarį.

Lucijų, turtingo pirklio Morkaus-pa-' 
ti, sėdėjo puikiai išrėdytame kambaryje t 
ir peltakiavo. Tuo tarpu pas jų įėjo jos
vyras. Lucija labai nustebo, nes apie tų kaip prie šono to žmogaus.

dama juos šelpia. Visų laikų 
buvo vedama Vilniaus vada-

reikia pasakyti, kad smulkiai vimo propaganda per spaudų, i pjnjgai_ tai tik lašas jūroj.
sumaltuose miltuose ir balto- minėjimas, šventes ir radio. j jr tayau gįtie laikraštpalai- • 
je duonoje nėra Vitamino Tame pačiame Suvažiavime! j{iai gyvuoja> kai tuo tarpu 
“B’’. Užtat labai svarbu yra kun. Kemėšis padarė praneši-'timticį laikraščiai pagatavi 
valgyti rūpių duonų ir kruo- mų apie Vilniaus geležinį fo-' suskaįtytį sav0 dienas. Ir tik- 
pas vietoj pyragų. . ndų. Vilniaus geležinis fondas raį -iemg JftU būlŲ atėjęs ga.

Taipgi gan-daug Vitaminų'> ra nudaromas, pardavinėjant 
“B” randasi obuoliuose, ora.!taiP vadinamus Vdniaus pu- 
ndšiuose, slyvose, žemuogėse,'sus Vilniaus markutes. Oau 

narni pinigai yra dedami į ba
nkų ir neliečiami. Jie bus su
naudoti atėjus Vilniaus vada
vimo svarbiausiam momentui 
ir tai tik Respublikos Prezi- ( 
dentui leidus. Tuo tarpu fon-

gųsčiosis ir jo būdas bus ma
lonus bei linksmas. Tokie žmo svogūnuose, selerijose, saloto- 
nės negali būti susiviję — su- * se, kopūstuose, vynuogėse, pu- 
džiuvę. , j pose, morkose, įvairiose dar-

Kas atsirita, kai kūnui sti' žovėse ir vaisiuose 
nga Vitųmlbd1
žmogus neten

‘B’’? Na gi 
noro valgyti,

jo svoris krinfc. Pilvas ir ža
rnos sugležnėj^, nevirškina ti
nkamai maištu, ir dėlto vidų-

Vitamino “A’’ (apie kurį 
pereitame penktadienio ‘Drau 
go’ numeryje rašiau) mūsų 
kūnas gali surinkti atsargų ir 
Įjalengva naudoti. Bet Vitami-

uas turį surinkęs 135,937 li

kad laikraštis tik iš skelbimų 
gali gyvuoti, prenumeratorių

tas, jei jie negautų paramos 
iš kur nors kitur. Tuo gi tar- 
pu ŠJiė l&ikraštpalaikiai jo
kios paramos iš niekur negau
na ir vis dėlto puikiai išsilai
ko, apie mirtį jie nė nemano. 
Štai, “ABC’’ jau kuris metas 
■eina įstaigoms ir žymesnie
siems asmenims visai nemoka-

Po to širdies
Srvai nusilpsta, 
tai nesiranda

tus. Vilniaus pasų išplatinta 
300,000.

no “B’’ mūsų kiinas negali įr Suvažiavime, buvo priimti 
atsargų atidėti; tas Vitaminas ’ tokie nutarimui: 1) kelti ir 
gan greit iš kūno išeina. To- 1 propaguoti svarbiausius tau

tai kūnų pra- J dėl kai tik kūne Vitamino1 tos- reikalus; Dariaus ir Girė- 
i,“ kitaip ta- ' “B” pristinga, tuoj simpto-]no išskridimo dienų suorgani- 
”;ligą prade-iniai to pristigimo pasireiškia.! 2uoti Amerikos lietuvių šven- 
pas vaikučius į Žmogus privalo kasdien vai- Į tę, kad juos labiau suartinus 
“Bf*, tai jie Į gyti daržovių ir vaisių, kad j su tėvyne; organizuoti Lietu
os, dažnai be 1 nepristingtų jos kūnui Vitamijvos jūros šventę, telkti visas 

jani’’, o kai ka | no “B“. Daržovės ir Vaisiai

riai užsįkieti 
raumehys ir 
Kai kūne vii 
Vitamino “B 
deda paralyž 
riant “beri- 
da apnykti
stinga Vitanų 
pasidarę pikči| 
reikalo “narį
da net konvulsijos gali juos (privalo būti švieži, o ne kon-!da tik mūsų sveikatai bus ti- 
kamuoti. Dėl stokos Vitamino servuoti blekinese dėžėse. Ta- k ra nauda.

laikų Morkus visuomet vedė skaitlines ir 
niekados jų nepertraukdavo.

— Kas utsitiko? — paklausė Morkų 
nusigandusi moteriškė.

Morkus nieko neatsakęs atsisėdo prie
šais.

— liek mes apturėjome malonių nuo 
Viešpaties Dievo, kedelgi negalime priim
ti iš Jo rankos ir bloga — kalbėjo vyras. 
Lucija, ilgus metus gyvenome Viešpaties 
pnluiim^e, dabar ateina bandymo valanda.

Toliau Morkus išpasakojo savo pa
čiai viską: prefekto* atsilankymų, jo pirš- 
lystę ir ūžsirųstinimų.v.

' Moteriškė, išgiulusi apie tokį atsiti
kimų, nubalo ir jos akys prisipildė aša
romis.

— Kaip tai? Ar tas palaidūną* nesi
gėdi tiesti rankų j mūsų nekaltų vaikelį J 
— vuitojo moteriškė.

— Matyt, mano pinigai jį prie to pri
vedė, — atsakė Morkus, — nes.labai ge
rai Žinau, kad negali pasislėpti nuo savo 
skolininkų.

— Linkėčiau matyti Metelę karste, ne

— Taigi ir uš ne kitaip manau, bet 
visa svarba tame, kad pi afektas meldė 
mūsų dukteries rankos to vaikino Vardu. 
Kaip tik jam atsakysime, jisai keršys ir 
atmins, kad mes... krikščionys. Paskuti
nis jo žodis mano įtikrina.

— Atsiduokime su visu Dievo valiai. 
Ant galo, jeigu tani .žmogui eina tik apie 
pinigus, gali tų nelaimę lengvai pašalinti.

— Viskas galima, bet prefektas ne
pasitenkins vien pinigais. Prie to Julijus 
Metelę ir pasistengs ^ų varu paimti.

— Dieve mano, Dieve, — gailestavo 
moteriškė, — aš to nepergyvensiu.

— Klausyk tik, Lucija, — tarė Mor
kus, — pienas jam primoktas. Žinai, kad 
Metelė su Povylu jAu sukalbėti ir mes tų 
sunkalbų palaitninom. Teisybė, jų vestu
vės paskirtos už metų, bet dabar, nelai
mei artinnnties, galima į»asi.skubinti. Kuo
met Metelė bus ištekėjus, visas dalykas 
virs kitaip; juk Povylus gyvena toli nuo 
miesto, lštiesų sunku mums luts su duk- 
tate persiskirti, bet tų aukų turime pa
daryti.

— Svajoju apie dideles iškilmes, iš

mai, ir ligi šiol nė nuo vie
no nepareikalavo pinigų — 
atlyginimo. Matyt, ir eis vi
siems dykai ir iš nięko pinigų 
nereikalaus. Juk kiekvienas 
mokėti, gali atsisakyti, moty
vuodamas tno, kad jis siunti
nėti laikraščio visai neprašė, 
tai ir pinigų už jį niekas ne
turi teisės reikalauti. Žinoma, 
ne gi visi taip pasielgtų, bet 
jei ir pasielgtų ne kitaip, tai 
tam turėtų pilnų laisvę ir vi
sas teises, {f niekas už tai ka
ltinti netuffteisės.

leisdama Metelę, o dabar viskas pavirto 
į gailestį... Tavo tiesa, kitaip negalima.

— Išsiųsiu raitų pasiuntinį, tai Po- 
vylas greitai bus čia. Sužiedotuvės tegu 
bus dar šiandie vakare, aš pakviesiu vy s
kupų, kad juodu palaimintų. Taigi prl- 
ruošk Metelę.

(Daugiau bus)

RAŠOMAJAI PLUNKSNAI ŠIMTAS 
METŲ!

Visas jau amžius, kai rašto dirvonus 
aria plunksnelė iš plieno, tvirta, 
gražiai sužibino savo ji šonus, 
tebus už tų darbų visų pagirtai
Vargdavo pirma vargšas žąselis, 
su išpešiotais ėjo sparnais....
Būdavo driožiamos kietos plunksnelės — 
rašydavo žmonės su jųjų sparnais...
Visų to darbo nopatogumų
numetė plieno plonytė dukra, 
reiškia visi jai, tat dėkingumų, 
nes mokslo.ji sesė tikrai

Arėjas Vitkauskas
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Detroito Lietuviu inios
EASTSIDE

UŽUOJAUTA KUN. V. 
MASEVICIUI

ras butų sėkmingiausias. Per 
bazarų kas vakaras bus pro- 
graiha. Visi kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti ir 
paremti bazarų.

Kleh. kun. Js Čižauskas ir 
visa Šv. .Jurgio pa ra p. liūdi 
dėl jūsų brangios mamytes 
mirties ir reiškia širdingiau
sių užuojautų, širdies skaus
mo valandoj.

Pirmadienį, 8 vai. ryto kun. 
.1. Čižauakns laikė šv. Mišias 
už a. a. Masevičienės sielų.

Tylutė

CHORO VAKARAS 
PAVYKO

M. Čižauskienė Mot. Sujun
gus Centro Pirmininkė kelio
ms dienoms Sąjungos reika
lais išvyko j Chicagų.

Choro koncertui praėjus, ve 
dėjos J. čižnuskas pradės cho
rų mokinti kalėdinių giesmių. 
Visi su džiaugsmu laukia tos 
šventės, nes atėjus j -bažnyčių 
Kalėdų rytų tenka išgirsti ne
paprastai gražų giedųjimų.

Lapkr. 19 d., Šv. Jurgio pa
rap. choras, ved. muz. J. Či- 
žausko surengė gražų vakarų. 
Programa buvo įvairi. Ji su
sidėjo iš juokų ir dainų. Y- 
pač choras labai gražiai bai
gė programų. Bravo parap. 
chorui ir vedėjui muzikui J. 
Čižauskui.

Žmonių buvo pilna svetainė, 
kas rodo, kad toki parengi
mai visus patenkina.

Tuom syk svečiavosi kun. 
Lipkus iš Grand Rapdds, ir 
kun. Kučas iš Saginaw. Ir 
jie atsilankė į vakarų, taipgi 
nepraleido progos ir kun. K. 
Valaitis.

Klebonas iš sakyklos nenu
stoja raginęs katalikus plati
nti katalikiškųjų spaudų. Y- 
pač dabar, kuomet eina ‘Drau 
go’ vajus. Kiekvienam svar
bu turėti savo namuose gerų 
laikraštį ir naudingai pralei
sti laikų. ‘ /

Muz. J. A. Blažys, Šv. An
tano parap. vargonininkas, ku 
ris didelį L. Vyčių 102 kp. cho 
rų rengia koncertams. Jo ve
damas Vyčių choras taip pat 
dainuos ir sekmadienį, lapkr. 
26 d., Vyčių rengiamam vaka-1 
e, Lietuvių svetainėj.

WESISIDE
— — ■ ■

Lapkr. 18 d. pas J. ir O. 
Piragius surengta pramogėlė 
parapijos naudai gerai pavy
ko. Pelno liko 28 dol.

Ačiū pasidarbavusioms mo
terims: A. Žvirgždienei, O. 
Piragienei, čopliaučienei ir ki
toms. Ypač ačiū Vainohiui už 
stambių aukų pramogėlei ir 
kitiems, kurie aukojo valgių.

Patyrimas rodo, kad Šiais 
laikais naminės pramogėlės 
daugiau pelno duoda, negu di
deli parengimai, kurių |>elnas 
tenka išlaidoms padengti.

PATAISA

Praeito penktadienio tilpn- 
sioj korespondencijoj įvyko 
klaida apie rengtų halių pp. 
Bundzams.
Rašyta: Bundzienė eina Liet.

Dukterų dr-jos pirmininkės 
pareigas nuę pat draugijos į- 
sikūrimo.

Turėjo būti: Bundzienė da- 
bartiniu laiku eina Liet. Du- 

’ kterų dr-jos pirmininkės pa
reigas, nenustoja veikusi šioj 
draugijoj nuo pat jos 'įsikūri
mo. Tylutė

Žiemai prasidėjus, L. Vyčių 
102 kuopa pasiryžusi Detroito 
lietuviams suruošti keletu gra 
žiu parengimų, koncertų. Vy
čių choras mokinasi naujų dai 
nų; turi sudaręs gerų kvar
tetų, komedijantų grupę, ku
rie parengimuose susirinku
sius linksmins. Vyčių choro 
mokytojas muz. J. A. Blažys 
deda pastangų, kad viskas 
kuogražiausiai išeitų.

Lapkr. 26 d. Lietuvių svet. 
įvyksta L. Vyčių 102 kp. pir
mas’ didelis vakaras. Bus su

L. Vyčių 102 kp. merginų choras, kurio skambios dainos skambės kuopos rengiamam 
vakare, lapkr. 26 d., Lietuvių svetainėj. Chorų veda muz. J. A. Blažys.

vaidinta juokinga komedija 
“Žentai iš Amerikos’’. Juoką 
iki ašarų. Vaidinime dalyvau
ja: I. Keblaitė', O. Parinskai- 
tė, H. Šilaikiūtė, J. Kilikaus- 
kas, K. Russull ir P. Gelum- 

j hauskas. Veikalų režisuoja 
[kun. I. F. Boreišis. Be kome-I
idijos, bus sudainuota-eilė dai
nų. Dainuos choras, duetai,

kvartetai. Po koncerto bus šo- 
kiai abejose svetainėse. Prad-,[ 
žia 5 vai. vak.

Visi kviečiami atsilankyti į! 
šį vakarų, ypač kurie mėgsta* 
juokus ir mūsų tautos liaudies į 
dainas. * I

turės trumpų paukščių baza
rėlį. Nors per tas tris dienas 
visiems reikėtų skaitlingai la
nkytis į bazarėlį. Pelnytas cen 
tas eis parapijos naudai. Vi
si kviečiami.

Lapkr. 27, 28 ir 29 dd. Lie- 
tuvių svet., Šv. Antano parap

West Side "Draugo” žinių
skyrius reiškia gilių užuojau- 

(Tęsinvs 4 pusi.)

Lapkr. 14 d. buvo surengta 
balius, atidarymui parap. klu
bo, kuris randasi mokyklos 
paskirtam tam ištaisytam ka
mbaryj.

Klube randasi ‘p«ol tables’ 
ir staliukai kortomis lošti. 
Klubas atdaras kas vakaras I 
nuo 7 vai. vak. iki 10. Kiek
vienas senas arba jaunas ne
patingėkite atsilankyti parap. 
klūban; linksmai laikų pralėk 
site.

Padėka priklauso kleb. kun.
J. Čižauskui, kurio rūpesčiu 
mokykloje įsteigta graži skai
tykla ir šis naujas klubo ka- 
mbarys. Kiekvienam susipra
tusiam vertėtų naudotis šiais 
įsteigimais, lankytis skaityk
loj kuri atdara kas seredos 
vakarų nuo 7 iki 10. Ten kie
kvienas ras gražių knygų bei 
laikraščių pasiskaityti. Po 
skaitymo valandų būna gra- f 
žus programėliai.

Taip Apvalūs, taip taip Pilnai

Lapkr. 18 d. Moterystės Sa
kramentų priėmė P. Rakaus
kas su O. Milinavičiūte ir C.
Barkauskas su O. šidiškaite.•«

Jjaimingo jaunavedžiams gy 
venimo.

Praeitų savaitę pas kun. J. 
Čižauskų svečiavosi garbingas 
svečias J. E. vyskupas BūČys. 
Kun. J. Čižauska* j r svečias 
apvažinėjo žymias^mokyklas, 
taipgi aplankė katalikiškų u- 
niversitetų.

Paviešėjęs svečias iškeliavo 
į Rochester.

Parapijos bazaras jau čia 
pat. Prasidės lapkr. 25 d. ir 
tęsis vienų savaitę. Klebonas 
ir komisija Ūsorius ir Tume
lis smarkiai dirba, kad baza- "irt to a» te d" -

DtL CKRKLtS APSAUGOS — Dtt CCAISN1O SKONIO

VlSTOMTT fsosaao 

Visuomet apJirlMtuu

Visuomet LuclAtpknkin*/
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DETROITO
ŽINIOS

(Tąsa i# 3 puslapio)

KA5NAUJA ŠV.ANTAUŪ PARAPm CICER8
GARBES SPAŠAS

ngiuniės geriausiai kų gulėjo-vakare. Bankieto šeimininkės ir dovanų (Pagers silveruare) 
i nie. Taipgi ačiū šeimininkėms jau turi viską puruošmyos sve ( K,, l^azdauskienei, kuri yra pi*
irtiems, ką prisidėjo prie už- ( čiams pavaišinti. Įžanga tik-

| kandžių ir šiltos kavos, kuri tai 75c.
° ! labai buvo reikalinga sušalu- 

2.82 - - sioms.

rmutinė kp. narė ir nenuilsta
nčiai nuolat darbuojas. Už tat, 
laikytame kp. susirinkime, la
pkr. 13 d., nutarta pasinaudo
jant proga, pagerbti K. 1-uz- 
dauskienę.

Pp. Lazdauskai yra seni Ci
ceras gyventojai ir pavvzdin-

Visi ciceriečiai ir apylinkių 
lietuviai kviečiami sukmadienį 

turėkite'į šv. Antano parapijos metinį

Sv. Antano par. lietuvaitės 
rinkiimna aukas Dariaus-Girė

AUįJitu sujlitUH iuioribkąs da
ngliškai punibj/lta to bu... rb*’ K*» žinu',IB’ '"toų “'°' 
čižtturfuu atlaiku akaoliuaijk ,r' >«»>«<«•»'”» t*jllu S™

ir taip pat aut kapų, Prie ak,1"14“ B“. "*"» kolu“‘» ,ar'
■ SkUTM tariaus buvo• prelatas Chain-ta* evetiipųjų. Bu to,, šaltas, 
— i piou ir kun, UeSaptus, Par-|^*®BB oias apleido jotus pa-

ker, Ording, Burkhardt, Uef-1 «•*»"»: W n8’
tuer, .Janeouk, iSuilivtui, dūli-, rut. Buo daug pasigirta, Ant vie 
coek, C'lancy, Uildubraodtt tas darijuotis^ aukas rinkti sa 

Į Carrol, Bernard, Todd, Remer>

kun. Valaiti^; subdiakonu — | 
kun. Bernardus. Prie vieno i 
šoninio altoriaus Mišias laikė 
kun. Silvius, prieikite — kun. 
Muscvičius, kuriam patardavo 
kun. Lipkus.

Per Mišias kun.. Vilbuįuiris
tjj šv. Petro parap..klebonui i gražų pamokslų. Po
kun. V. Musevičiui dėl mirties Mišių kum Muvotte pąsąkė ū- 
motinos a. a. Marijonos Mar
sevieienės. Didelė motinos mei 
lė tesumužina širdies skaus. 
inų. |

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS
MIRTIS IR LAID0H1UV48

A. A. MARĖS MASS- 
VIČIENES

A. u. Marė Masevičiepė, my 
Įima motina kun. Musevičipus, 
Šv. Petro parapijos klebono, 
trumpų laiką išgulėjus Provi- į 
dence ligoninėj, po operacijos

ljankai'd, Bradnn, Gellar, Paf 
ųuotte, Robarde, Vilkutaitis, 
Valaitis, Lipkus, Kučas, Sib 
Aius, Čižanskas ir klebonas.

Velionė palaidom šv. Jįr.y- 
, žians kapuose šule savo njyJir

mirė. Po gaisro bažnyčioje 
jautėsi labai silpna. Aštuntų 
dieną šio mėnesio buvo nuga
benta į ligoninę. Gydytojai, 
negalėdami nuslopinti vidu
riuos sopulių, padarė operaci
ją ir rado, kad vėžys jau pas
ėdęs vidurius, Lapkr. 16 d., 7 
valandą vakare mirė.

Kūnas buvo pašarvotas pa- 
rap. svetainėj, nes klebonijoj 
mažai vietos. Velionę lankė 
daugelis žmonių. Moterų, me-. 
rginų draugijos ir choras ka
lbėjo maldas ir rožančių.

Pirmadieni, lapkr. 20 d. bu
vo laidotuvės iš Šv. Petro ba
žnyčios. Aštuntą valandą ry
to atneštas kūnas į bažnyčią, 
atidaryta karstas ir prasidėjo 
gedulingos Mišios. Pusę po as
tuonių kun. Vilkutaitis iš Cle- 
velando atgiedojo pirmas Mi

šias. Devintą valandą kun. 
Lipkus iš Grand Rapids atgie
dojo antras Mišias. Pusę po 
devynių kun. Kučas iš Sagi- 
naw atgiedojo trečias Mišias 
ir pasakė gražų pamokslą.

mos dukrelės, kurios kapą ji. 
dažnai lankydavo. Grabnešiai 

i buvo Lenkaitis, Zimnickas, 
j Kancius, Gedvilą, Pongonis, 
j ir Pukevičius. Grabelius S. Ro 
kas.

Nedažnai pasitaiko tokios 
laidotuvės. Visa, ką žmonės 

„ ne tik šios parapijos, bet ir iš 
toliau jai parodė, ji užsitar
navo. Visas jos darbas buvo 
pašvęstas bažnyčiai. Neapleis- 
davo nei vieną dieną Mišių. 
Turėdama laiko, būdavo baž
nyčioj ir sunkiai dėl bažny
čios dirbo.

Kun. Masevičius, velionės 
sūnus nori širdingai padėkoti ! 
visiems, ypatingai parapijos 
draugijoms, kurios ramino jo 
suspaustą širdį, aukojo Mišias 
ir gėles. (Į

Dėkoja žmonėms, kunigams 
ir vargonininkams, kurie atsi
lankė į dievotos moters laido
tuves. Tegul Dievas suteikia 
jai amžiną atsilsį.

Antradienį buvo laidotuvės 
a. a. Karolio Bigelow. Laido* 

Bažnyčia buvo pilnutėlė žmo- .tuvių Misiąs atlaikė kun. Vii; į 
nių ir dar vis rinkosi. kutaitis. Palaidotas' Šv. Kry-į’

Dešimtą valandą prasidėjo žiaus kapuose. K. V.
laidotuvių apeigos. Kun. Ma- ----------------
sevičius užgiedojo Miserere. SKAITYKITE ‘ ♦DRAUGĄ” 
Vietoj choro, vietiniam varg. ■ 1
Smaliui į pagalbą atvyko mu
zikai č’ižauskas ir Blažys. Vi
si trys 'labai gražiai giedojo.
Egžekvijų giedojimą vedė 
kun. Č’ižauskas. Kunigų buvo 
apie trisdešimts. |

Egzekvijoms pusi baigus, 
prasidėjo Mišios. Mišias laikė Į 
kun. Muyotbe, flakonu buvo 
-.................. 1 ■ ............... .

voj koloųįjpj kur kas smagiau, 
nagų ‘svetur- Visa, paliekant 
šųlyjp, mūsų rinkikės darė ge
riausia* kų galėjo- Už tat di- j 
4elė joms gaubė.

Stambiausią aukų surinko 
šutijų. Rozanskienė; jųi sutei
kta $5.ll[0. Juozapas Brahmas, 
L418 So. Uapian. avė. Tai sta-' 
labiausia auka yra gauta- A- 
čiū, broli. Raginkim ir kitus Į 
tautiečius sekti jo pėdomis, o, 
nėra abejonės, lakūnams pa- Į 
minklas stosis gražus.

Štai rinkėjų sąrašas
S. Rozanskionė
O. Samsonaitė 

‘ F. Sriubiepė
Žukauskaitė 

i Sriuhaitė
Mizge raitė
Zakarauskienė 

* Baltui i fttė z
Nelsonaitėė
Verigaitė
Aleksandravičienė
Diržiūbė
Patramentaitė
E. Armoliūtė
Miltinaitė
Tamašauskaitė
Lengvienė
Urbikaitė
Narbutienė
Ammliflfcė 
šrupšienė 
Gumuliauskienė 
V. Valančįenė •
Kočiūtė 
Jankauskaitė 
JauJcštienė 
Vanagaitė 
Vaišvilienė ’

$30.76
13.25.
12:68
12.50
12.00
9.00
8.71 
5.85
5.72 
5.GS 
5.49

. 5.06 
4.6? 
4.67 
4.56

Pųvilionienė ,
Jakstaitė 
Pavilionaitė 
Vaičiulienė 2.74
Lenkaitė £.52
Dokantaitė 
Ketvirtienė 
Galinskienė 
Ročiutė 
Kelpšienė 
Pociūtė 
Vaselionaitė 
Urbonienė 
Mizgeraitė 
Česienė 
Kaneaitė 
Naudžiūnaitė• • t
Pąvilionaitė 
šamatulskaitč 
Petrošiūtė 
Jakštienė 
Armalienė 
Misienė 
Navickaitė 
Neniškaitė 
Armųliūtė 
Vaišvilienė 
Krikščiūnaitė 
Bernųdišiūtė 
Žilvičifltė 
Rimbiūtė
Mozeriūtė .831
Jonai tė ' .87>.
Gumuliaiiskienė .82
Krikščiūnaitė .73į
Navickaitė . .66 •
M-ikolaitė .521
Nevurskaitė . .51 į
Gedvilaitė .41
Su automobiliais patarnavo; 

A. Balčiūnas, S. Stankus, F. į 
Matas, A. ,T. Kundrotas,
Šileikis, P. Švabas, K. Stulgis, 
D. Kasmauskis, .Vaišnoras, A-

Toliau, visi visos
9 omenyje, jog tai nėra mūsų 
o 49 1 paskutinių darbas. Dar turė- 

sinie gerui įtempti jėgas, kad 
~ savo pasiekti, t. y. pastatyti 
“"'./tinkamą paminklą žuvusioms 
“ 3“; lakūnams.

Buvusi valdyba:
Pirm., A. Mondeika, 
Pagelb., A. Valančius, jr.,' 
lžd., K. Sriubiepė,
Iždo globėjai: K. Zaka

PRANCIŠKUS BRAZAS
Mirė lupkr;;;o 21 d., 15^3

m., 10:25 vai. vukit.ro, sulauKęo 
4? metų umžiuus. Kilo iš 'lei-* 
šių apskričio, l.ukėa purap., i a- 
šu t rijos kaimo. Amerikoje fš- 
gyveno 22 metus.

Pūtiko dideliame' tiuliūdi.ne 
moter) Oną, posjjnj. Juozapų 
GulcakJ ir broli Juoaupų; ' o 
Lietuvoje dvi aeąula ir gimi
nes ir pažystajam?

Kūuas pašarvotus 158 No. 
20th Avė, Alelrose Purk, Iii. 
Laidotuvės (vyks šcėt&dtenj. la-a 
pkričlo 2 5 d., iš namų 10 vai 
bus atlydėtas J Mount Carinei 
parapijos bažnyčių, kun'aje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velioniu sielų. Po pamaldų bus 
nuydėtus j Mount Carinei ka
pines.

NuoMrdiial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tniTUis-iiias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuii'adę: Moteris, PisdinU,
Brolis, (iiiiilnės Ir Pažystami.

bankietų.

X Jau trečia savaitė kaip 
nėra namie gerb. klebono kun.
11. J. Vaicūno. Gydosi. Bet gi žmonės. Išauklėjo tris vai- 
gauta žinia, kad sugrįš į pa-įkučius: dvi .dukteris ir sūnų.
rapijos bankietą. Visiems bus j 
malonu.

Lapkr. 18 d. pp. Lazdauskų 
namuose įvyko šauni vakarie

nė jų 25 metų vedybinio gy
venimo jubiliejui paminėti.

Są-tė

NUGA-TORB SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ
NUOA-TONE sutvirtina visokius 

organus žmogaus sistemoje, pataiso
c- apetitu, suregulfuoja virškinimo apa-,Susirinko .,lažus bulelis ol- rut^ ,r vidurius. Suteikia naujų apė-v.

Iždo globėjai: K. Zakarau 
skienė, P. Stanislovailis
Kašt, Kaz. Deveikis. ir,lunl bei kurie jubi- d£.o tvirtesne. Pagelbsti kur kiti

linfftmu RlldėlO (lauš linkėiiillll valstal nepagelbėjo, pasekmės tų ge- liaianib suliejo UUUb JIIIKI JIIUŲ r(^ vaistų pasirodys tfktai į keletu
ir dovanų. Tarpe jų ir Mote- dUn'* po vartojimui, 
rų Sb-ltas 2 kp. per B. Palu-
binskienę prisiuntė sveikinimą ’J.iiJSS.to,““*'™"5’ ”el>r“mkl'

G R A R O R I A b

2.30 
2.26 
2.16 
2.17 
2.13 
2.02 
1.95 
1.90
, n- l P. S. Jei pastebėsite kokia 1.5/ 1
I ! klaidą, praneškite — mielu no 
Įgaliu pataisysiu. Ant kiek man 
1 ^g’žinomaj visos aukos $255.00 
j padėtos Metropolitan State ha
j nke ir iždininkė turi pakvita

viipą. K. D.

4 27| Sv. Antano parapijos meti- 
10ąin*s bankietas įvyks sekmadie- 
- į nį, lapkričio 26 d., su labai 
gi! puikia programa.

Bankietas prasidės 6:30 vai

Visi Telefonai: YĄRds 1741 ir 1742
IVB ■ ■.

4 94 J. Brožas,- .T. Antanaitis, R.
• nn J Nanartonis, A. Bernadišius, -F. [tū». ■i.OO 1 1

KAM GYDYTOJAI 
REMIA SKYSTĄ 

LIUOSUDTOJ^
Gydytojas pasakys jums kad neat- 

<< sargus rinkimas liuosuotojų yra pa- 
: prastoji pjriežastis neperstojančio vi
durių ‘užkietėjimo.

Hile katras llgonbutis duoda prl-
parodymų. kenksmingų, veikimų ašt
rių liuosuotojų, kurie ištušti'na vi
durius, nusilpnina vidurių musku
lus. ir net paliečia kepenis ir inks-

I^timingai, vfsuomenė greitai

I

o z.-. Jankaitis, F. Saibalis, Mr. Ba-itta prie liuosuotojų skystoj romioj. 
«5.OO v. [Dožas skyšlo liuosuotojo gali būti nu-o s-o ' bicll. Blozis. Bartvs. fotoera- statytas. Tokiu būdu veikimą gali- 

fas.
o KO ' bicll, Bložis, Bartys, fotogra- ; statytas. Tokiu būdu veikimą gali 
O. O v / • ma valdyti. Nedaro jokio papročio;
o i-r IBS. - nereikia imti" “dviguba porcija” vie-

nu ar* dvi dienas vėliau.
, - • • 1 •« _ 1 vi Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin su-Ivaipo rinkli{(.‘ll)S, autoinobi- , reguliuoja vidurius taip kaip lalk- 

I*... ... . 1 rodžio inekanizinų, j kelias savaites, illU sa-vini n kilius, taip II pnv-ie- j J^anl ne pamėginti’? Kokia nors pilė I 
ar tabletas. gali būti parankiau ne-' 

yra mažui “parankumo” 
valytojų!, kurj

3.24 ka- kuo tik prisidėjo priimkit

3.47
3.36
3.25 ninms: Motekaičiui, Bumhrau-'
3.2‘([ skni,. česokui, Janušauskui, ir “u

GR ABORl Ų {STAIGA
LIETUVIŲ

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris- 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modernjškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite BUDBHtĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

3 17 širdin iru n’ifi Kvltin akinrn. lI)L Caldvvell’s Syrup Pepsin vra 0.1 < , si 1 Guigą a-ltl. &VK1U aisipra- naudingaH prllmnUs skonis, ir pri-
unmo ini nRifikn kokis notik įmaus veikimas. Saugus ir lauklan- some, JOl aihiriKO KOTUS nepii ,i)om motlnomi ,r vaikučiams. Visose 
slumas iŠ musų pusės; mes 8te-!valBtTėie* ^tąvas vartojimui', aide-3.11

GRABORlAL

LACHAVICH 
IR EONUS

LIETUVIS GBABOBrnS
taUmMjP lnJdotuTėae kaontglaoaia. 
R«tkal« meldilu ataišanktl, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tol. OAMal 1818 arba 381* 

2314 W. 23rd PU Chicago

A. A.
JONAS 6IDLA

Mirė lapkričiu 21 th, 19jl3 iii., 11:30 vai. vuk., su
laukęs 45 metų amžiaus. Kilo ių Kauno rėdybos, Bir
žų apskr., Biržų parap., Graželių kaimo.

Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moherį Elzbietą, po tė

vais I’ilkatfskaitė, dukterį Elenorą, 7 m. amžv, du bro
lius Petrą ir .Jokūbą, dvi brolienes'brolio sūnų, švo- 
gerį 'ir švogerką Užubalius, jų vaikus Joną ir Aldoną;, 
o Lietuvoj seną motinėlę, brolį Antaną, dvi seseris, O- 
ną ir Luciją ir gimines.

Priklausė prie Garfield Park Lietuvių vyrų ir mo
terų pašalpinio klubo. Kūnas pašarvotas koplyčioje, 
5708 W. Mudi-son St. Laidotuvės įvyl^s šeštadienį, lap
kričio 25 d., iš koplyčios 8:30 vai. bus atlydėta į Šv. 
Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks/gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-^es,' I 
ir pažystamus-mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliirdę: Moteris, Duktė, Broliai, Brolienės, Brol
vaikiai, švogeris, Svogerka, jų vaikai ir giminės.

La’ulotuvėms patarnauja grabeliai Lachavvicz ir Sū- 
nai. Telefonas CANal 2515.

,1468 S. 49th Gourt, Cicero, Ui.
TBL. CICERO MV

1 ’ -
Bbooc ROlIlcvard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS
pgiojflSTlmM 

visuomet Mžfnlngu ir 
nobraaguo, nes neturi
me Maldų Bžleiltymul 
ekgrią

Nauja, graii ko- 

dyk^į.

3307 Ąufmio. Ąyenue

" LJ.IOLP
• *’*•♦'*. * *

ORAaORIUS^IRjLAJDOTUVir;

1648 WEST 46th STREET
Tel. BOrierard 62M—«4tg

Telefonas TARds liuli

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Bals&muotojas 

Torių antomobiliiu visokiemt 
reikalams. Kaina prieinama. 
381R AUBUBN AYKNUJB

ChioMto, Ui.

1 F. RABŽ1US
- Ino.

l.TBTTjyiŲ GRABORIU8 
Palaidoja už 125.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
•«8 w: I8U1 M. Tcl. CASial «174 
» Chlnago, III.

■ ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
•4830 WEST 16th STREET 

Cicero, Illinois 
Te). CICERO 2U» ir 859-J.

SIMON M. SKUOAS
ĮoRABOIUUS IR BALflAMTJOTOJAg 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W 18th St.
T«l. VORroe M1T' .................... . 11

Tcl. LAFayetle M7>
j. Uulevičius

Grgjiorlua

Italutmuolojas
Patarus uja Cbl- 

eagoje Ir apieila 
kSJe.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

1092 Archer Are.

J. J. BAGDONAS
Liud&oje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

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

T*i. OfCBRO '994 *

SYREWICZE
ORABORIUH

Laidotuvėms pilote patarnavimas 
rali mos „« ISS.M 

KOPLTOU DTK Al
’344 R. 60th Avą, Cicero, P).

SENIAUSI LIETUVIŲ GRAB8RIAIGHICA60JE
EUDEIKIS ir SŪNUS yTa taip arti k<jp ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų^
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas 

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką, 

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

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

JUOZAPAS EODEKIS K) TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

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

K ■' I

vukit.ro
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C H I C A G O J E lonijos naujas dantistas ir ki-1 X Pas biznierių ir'namo sa- 

ti. I v ininkų VI. Ivanauskų, 2252
X Mūsų parapijos ir visų !W. Cfermak Bd., drabužių kran

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

X Parapijos metinė vakario 
i ik“ praėjusi sekmadįenį turėjo 
' didelį pasisekimą. Žmonių pi-

--------- I Inu svetainė, visų veidai link-
X C. (r. Lukšis rytoj atke- W11j, s(uiuį gražiai papuošti ir 

liuuja į mūsų pa ra p. salę. Pa- įmiki programa, kurių išpildė 
veikslui bus rodomi šį vakarą j mokyklos vaikeliui ir įžymūs
ir šeštadienio vak. Tikimės, 
kad aštuoniolikieėiai nepraleis

draugijų uolus darbuotojas ir 
rėmėjas A. Vardauskas keti
na netrukus apleisti mūsų ko
lonijų ir įstoti į vienuolijų, 
tiražus būrys jo draugų, įve
rtinant jo pasidarbavimų, pra
ėjusį trečiadienį buvo jam su
rengęs gražų išleistuvių vaka
rų. Išpildyta graži muzikalė 
programa ir pareikšta daug

tuvėj yra gražus tatsrvinas 
Labai tiktų paukščių parodai 
už jį gulima būt daug balsų 
gauti.

IŠ N. PRAS, P. š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

RENGIA VAKARĖLĮ

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

dainininkai į). Saboniui vado
vaujant. Buvo ir gražių kal- 

šilos progos pamatyti pirmą bų, kurias pasakė svečiai: ge-Įjam širdingų linkėjimų. Kai
šyki rodomus kalbamuosius pa ( rb. kun. J. Mačiulionis, p. J. bėjo gerb. klebonas ir daug 
veikslus. Evaldas, Dr. Šimkus, mūsų ko kitų jo gerbėjų.
-------------------------' ---------------------------------------1 X Trumpu laiku mūsų pa

rapijos gyvenime laukiama 
dviejų svarbių įvykių: J. E. 
Vyskupo atsilankymo gruod
žio 5 d. ir jubiliejinių misijų, 
kurias duos gerb. Tėvas J. 
Bružikas. Misijos prasidės
gruodžio 4 d. K.

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR 
. POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN

Šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų 2 skyriaus naudai ren

Ofiso: Tel. CALumet 408* 
nes.: T ui. HEMlock U286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8 

1416 80. 49tli CT„ CICERO, 114 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—* vai. 

*147 80. HALSTED 8T., CUICAU4 
Paned., Ssred. Ir 8ubat. 2—S vai

giama vakarėlis lapkr. 26 d.,' R»«idencijo«i oraas: aea# w. totą st.

Mada No. 787

MISCHA FASHIONS

yra teisingai sukirptos pagul di
duma ir y_ru padarytos iš stiprios 
popieros. Lengvai suskaitomas 
kilpinio parodymas ir praktiš
kas žingsnis-po-žingsnio siuvinio 
rodyRlis, yra sykiu duodamas, 
šių madų galima gauti didumais 
14-16-18-20 metų didumais. Hi
tam didžiui reikia 3^: jardų 39 
colių materijolo arba 2% jardų 
54 colių materijolo ir ’/a jardo 
39 colių skirtingo materijolo.

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTĮį PARAPIJOJ, 

WESISIDE
X Mūsų kolonijoj yra apie

200 namų savininkų. Paukščių 
parodos (bazaro) rengėjai sa
ko, kad jei kiekvienas namo 
šeimininkas atsiųstų po gražų

X Lapkričio 12 d., mūsų 
bažnyčioje prasidėjo jubilieji
nės Misijos, kurios baigėsi iš
kilminga procesiją sekmadie
nį, lapkr. 19 d., 4 vai. popiet. 
Gražius pamokslus sako misi- 
jonierius kun. A. Petrauskas. 
Visus džiugina, kad per Misi
jas žmonės labai skaitlingai 

lankė bažnyčių ir klausėsi iš
kilmingo pamokslininko gra 
žiu painbkįnimų. Reikia pažy
mėti ir tų, kad žmonės jubi 
liejinių Misijų atminčiai įsi
gijo naudingų knygelių ir ki
tų šventų dalykėlių.

X Lietuvių priežodis sako: 
kur vienybė, ten ir galybė. 

Taip dabar yra pas mus, West 
Pullniąne, ŠŠ. Petro ir Povi
lo parapijoje. Klebonaujant

J. Juškos ir L. Lelvino sve
tainėj, 2417-19 W. 43rd St.,
7 vai. vak. Įžanga tiktai 25c. 
Bus skanaus užkandžio. Komi
sija širdingai kviečia visus at
silankyti. Bus gera muzika.

g
Komisija deda pastangų, 

kad vakaru būtų patenkinti 
kaip jauni, taip ir senesnieji.

Bilietai platinami. P. Gečie-1 
nė su dukrele jau išplatino 5U. 
Komisija taip pat nesnaudžia, 
kad tik viskas kuogeriausiai 
pavyktų. Komisija laukia sve
čių ir visiems užtikrina “good

Valandos: 10—11 ryto
I
Dienoms Tel. LAFayette 5703

Beredomls Ir Nsdėllomls pagal sutarti Naktimis Tel. CAMal 0403

Tek LAFayette 7050 ------------- DR. A. J. JAV01Š
110 C P U/lkICIflIMAC Office: 2643 W. 47th Stree(j
Ulii ii Ui iilliuMJNAu VbL:J ‘A1.5. pop,et'17 4“Nedalioje pūgai sutartį

GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS ---------------------------------------------------------

4140 Archer Avenue
. Val.: 1—4 Ir 7—0 vaL vakar*

Res. 2136 W. 24th St.
Tek CANal 0403

Offlca Phone 
PROspect 1028

tinie’ Komisija

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE
Metinis paukščių bazaras į- 

vyks lapkričio 27, 28 ir 29 dd., 
parapijos svetainėj, 7 vai. va-
karais. Visi parapijonaį kvie-

paukštį į parapijos salę sek-Į^rb. kun. A. Linkui, žmonės { ėįami atsilankyti ir išbandy
ti savo laimę. Bazare bus įvai-

25

25

DHAl'GAS FASH1ON DEPT.,
2 334 So. Oakley Avė.,
?hicngo. Illinois
Dėl kiekvieno pavyzdžio siųskilo 

25-:

Pattcrn No.

Size

Name .................... ' ■

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

►8

-R

OI. Te.. UEPabllu 7000
lies. Tel. GltOvckUl 0617 

6917 8. WABHTEMAW A V K.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
2433 IV. ALMMJLE'ITE KOAD 

2350 So. Leavlit SL Vai.: 2-5 ir 7-0 vak. Ketv. 9-12 ryte 
Nedėlioj susitarus

Res. and Office

CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 0 P. M. 
Sunday by Appointment

madienį, lapkr. 26 d., tai bū-puejo krūvon, padavė vienas 
tų didelė paroda ir Sykiu ^ą. į kitam rankų, dirba visi kaip 
žaras. Į vieno tėvo vaikai ir daug nu-

X Juozas Kulbis namo sa-įveikia. Nestebėtina, kad jei 
vininkas, 2131 W. 28 PI. pau- itik būna koks parapijos pa- 
kščių parodon siunčia didelę! rengimas (o jų būna labai 
žųsį. Jisai dažnai paremia pa-|daug), visuomet išeina 100% 
rapijos reikalus. Grįžęs iš Pra Žmonės visuomet gausiai au
ncūzijos anais metais jis įtai
sė gražių bažnytinių rūbų. 
Laukiame daugiau tokių fun- 

i datorių.

VIS3 STOKIME TALKON KAD TINKA 
M! PAMOS “DRAUGO” 

SIDABRINI JOBUEIAIIS 
VAJŲ

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

Parodyti savo dėkingumą už suteiktas ma
lones, visi skaitytojai ir biznieriai turėtų remti 
“Draugo” vajų.

“Draugas” sulaukdumaafRidahiinio jubiliejaus, norį pri
taikinti ir skaitytojui skaičių/Reikia 25,000 naujų skaitytojų. 
Kad prirašius tokį skaičių, reikia daugelį kentestininkų. Tai
gi šis Jubiliejinis “Draugo”' vajus bus didžiausias ir nau
dingiausius lietuvių visuomenei.

DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMĄ YRA UOS:
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 kontestininkams bus duodama dovanos 
pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Ki<Fabriniame Vajaus Kon- 
teste. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl in
formacijų adresu: •

“DRAUGAS” PUBUSHVffi COMPANY
2334 SO. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, Illinois

25

rių paukščių.
Bazaro Rengėjai

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofisu telef. BOlllevartl 7820 

Namų tel. PRO.spcct 1930

Pilone CAMal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* lr CH»ąiJllQA»

2201 W. Cermak Rc«id
Valandos 1—1 ir 7—8 rak. 

Seredomts ir Nedėliotuls *pugal sutari 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telcfouas HEPubUo 7868

Tek CANal 0357 
lies. PROspsvt 6fl5n

Tel. BOUIevard 7042

ALUMNIECIŲ VAKARAS DR. C. Z. VEZEL’IS
Sv. Kazimiero Akademijos 

alumniečių vakaras įvyks šeš- 
koja parap. reikalams. Vadi- tadienį, lapkričio 25 d., Cos-
naši, klebonas myli visuš be 
skirtumo, kaip savo vaikus, o 
parapijonai myli klebonų kai
po savo gerų tėvų ir vadų. Ir 
ncbereikalo šiais metais Vis
kas gerai sekasi; visi parapi
jos reikalai aprūpinta, bažny
čios naujas stogas uždėtas, a
Igos: klebono, vargonininko, į K„yga “ 
dženitorio, tarnaitės ir ruoky-

DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STHKVI
Ibcaideucija Gttoo 8o. Ai'le.<dan «veu 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
8 ik< 8:30 vakare

tilian Room, Shoreland vieš
butyje, 55 gatvė prie ežero.
Tai bus metinis šokių vaka- Tct camhi 0122 
ras. ' Alumnietė

SVEIKA MARIJA!
tojų Šv. Kazimiero seserų ap
mokėtos, be to dar atmokėta 
$2,000 skolos. Reikia pasaky
ti, kad laikai dar mažai page
rėjo ir parapija neskaitlinga, 
bet vienybėje dirbant ir kur 

|Į meilė yra, ten ir Dievas lai- 
I mina. Rep.

Į popieros švč. Marijos ir Jė
zaus paveikslus.

DRAUGAS PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė.

i

Iš ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT'

Dar pora žodelių apie A. R. 
D. 2 sk. rengiama parapijos 
mokyklos naudai vakarienę.

Jau pranešėm per ‘Draugo’, 
skiltis, kad puiki vakarienė su 

f programa įvyks ateinančio se- 
į kmadienio vakare, lapkričio ’ 
26 d., 6 vai., Šv. Jurgio parap. 
mok. svet.

Gerb. mūsų klebonas, pral. 
M. L. Krušas kvietė A. R. 1).
2 sk. “talkon” ir žinodamas, 
kad darbščiausios parapijos 
moterys ir merginos priklau
so A. R I). 2 sk. — pavedė 
mums surengti šių pramogų.

Komisijų parap. vakarienės 
sudaro: Joa. Šaltenienė, T. 
Stankevičienė, J. Budrevičic- 
nė. Komisija dirba su atsida
vimu ir gerai joms sekasi. Se- 

(sutės Kaziuiierietės rengia sa
vo mokinius programai. Prie 
stalų svečituns patarnaus gra
kščios ir mandagios vietinės 
sodaiietės. Įžanga vakarienėn 
tik

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 8057

DR.A.RAČKUS
GYDYTOJA8 tr CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(I’rle Archer Avė. netoli Kedsle) 

Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro
8«redomls lr nedėliotais 

sutarti

Fbone GROveblU 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais lr sektnad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

665* 80. WE8TKRN AVĖ. 
Chieaco. HL .

DR. G. I. BLŪŽIS*
DE N TĮSTAS 

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakaro 
SerodoJ pagal sutarti

Tel. GROvchiU 1505

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 
8eredomis po pietų ir Nedėldienia* 

tik susitarus
*422 W. MAIMJIETTK ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVBNUE
Tel. VlRglnSa 0036

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Phons 
l ENGletvood 6641

Office Phoae 
TRIangle 0044

Ofiso Tel. VICtory 68«*
Res. Tel. DltEsel •1*1

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

7850 So. H&lsted Street

vai.:
ROOM 210

2-4 ir 7-9 vaL vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo of.'a* po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
▼ai., ryto nuo 10—13 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėllomls 10 Iki 13

Telefonas MIDway 2880

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ū 

Visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v 
Nedėllomls lr ėventadioniats 10—-lf

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0094 

Rc>.: Tel. PLAsa 3200
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 ir 7-9 v. V. 
Nedėldicniuls nuo 10 Iki 12 dienų

5*9
Rea. HK.Vflock 76*1

BOUIevard

DR. £ P. KAZLAUSKAS
DENTISTA8

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto tkl * vakaro

Tel. Ofiso BOUIevard 5»1»—14 
Rea. VICtory 2*4*

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

Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo <:10-l:86

Office Phone Res. 8107 S. Franclsco 
Prospsct 2230 Phone Orov. 0951

DR. J. SZOK1EWICZ
At J- . , . | rHYHICIAN and SURGEON50c. Hirdingai kviečiame mm ho. asulanh avs., ubirago 

I Hours: 2 to 8 - 7 to 9 P. M. 
i Sunday by Appotntmsntvisus atsilankyti. X.

Offlca; Sea:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2355 IVest 63rd Street
▼ai.: S to 4 lr 7 to I P. M. 

Ketv. tr Rekmad. pagal sutarti 
Ryto vaL *v. Kryžiaus Ligoninėj

Chicacn. III.
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite ;r platinkite 
dienraštį “Drauge” ii 
remkite v:sus tuos pro 
fesionaius ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

DaktarasI
Kapitonai 

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

'Rusijos •
OTDO VTRAR LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PKR » MRTU8 NEĮIURITCP 

KAIP GtSISENtJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
8peclallžkal gydo Ilgas pilvo, plaučių..Inkstų Ir pūslės, užnuodtjlmų krsu- 
Jo, odos. Ilgas, žalsdas, reumatlsmų. galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimu, gerklės skaudėjimu Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kitt ne
galėjo Jus IHg-dytl, ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pade- 
ryti. Praktikuoja psr daugeli metrų Ir lėgydd tūkstančius ligonių. Pstsil- < 
mes dykai OP19O VALANDOM; Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1 .
valandai lr nuo I—8 valandai vakare Nedėtomis nuo 11 ryto iki l vai 

4MO WEHT t«lb BT. kavpSui Ksaler Ava. TeL tT!Awford M<T
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| trumpam laikui.

RIKRYL’S & STORE
2110 To 14 W. Cermak R d.

Dvi Lietuvės: Mrs. Brigyta Čižaiiskienė ir Petronėlė Kiršytė maloniai jums patamsiu.

Švieži Keksiukai
Dutch cookics - 
vanilia waQrs ir 
Coc:anut Bars. 
šviež ai iškepti, 
skanūs, gryni ir 
sveikatai nau
dingi

stars —

Svaras

Vyrams Marškiniai 
Neblunkančių spalvų broadcloths 
Baltų — mėlynu — Žaliii ir Ru 
dų Spalvų. Didumas nuo 14 iki 
17. Reguliariai $1.50.
Subatoje tiktai po ......................

Šilkų Apatiniai
Princess Slips
Dance Sets
Chemise
Panties
Vertės iki $1.69. Tiktai................

Skuduriniai tarai
•‘Hit o r M&s” 
stylių. Didžių 18 
iki 36 colių.

19c vertės pa..

Plaunamos vatinės 
Lovų Uždangos 

Didelis Pasirinkimas

Garantuotos
Neblunkančios

Spalvos

Turite pamatyti, kad 
įsitikintumėte 

šiuo dideliu bargenu.

ai*
Išparda
vimai
Tiktai
Sbatoj

♦o
Krautuvo 
Atdara iki

9:30 vai. vak.

KUPONAIS IŠPARDAVIMAS 
ATSINEŠKITE KUPONUS 

I KRAUTUVE

U P O N A 3

Bile kokį drabužį išvalo
me ir išprosijame ut . . . . 

PALTUS
SIŪTUS
SUKNKS

A|Mlraii<la prlsliictla
39c

/

/ ‘""Atsinešk šį knpoųą su savim \

K U P O N A S /

Chicagos lietuviams ypatin- gelbėti mažų namų savininka- 
gai svarbu šį vakarų gausin- uis, patarnaus veltui, ir suda- 
gai susirinkti pamatyti gražių,rys protestų. Atsineškite 1931 
ir įdomių filmų, nes pelnas ei-Į metų taksų bilų į B. R. Piet- 

, na mūsų lakūnų Dariaus-Gi-ikeivies real-estate ofisų, kuris 
rėno paminklo statymo fon-1 randasi po antrašu: 2608 W. 
dan. j47th St. Ofisas atdaras kas-

Visus nuoširdžiai kviečia at dienų iki 9 vai. vakaro, ir ne
silankyti. ' - ——"

į Pietkewicze, norėdamas pa- (Vėliomis nuo 10 ryto iki 2 po-
piet.

TINKAMI VEIKALAI 
Betliejaus Stainelė. Drama

4-rių aktų. Parašė knn. ftnapš-
tis. Kaina ...........................20c.
“DRAUGO”KNYGYNAS

Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo Komitetas

15 NUOŠ. PAŽEMINIMAS 
TAKSŲ

1931 mcių 15 nuoš. 
pažeminimui protestas yra pa
ilgintas iki gruodžio 2 d., 1933 
m. B. R. Pietkewicze, real-es- 
tate’ninkas praneša, kati kož- 
nas turi protestų padalyti-, 
jeigu nori savo 1931 metų ta
ksus numažinti 15 nuošimčiu.

Geresnės Kavos 
Paslaptis

Ar jūs gaminate savo mais
tų be druskos ir pipirų? Aiš
kus dalvkas, kad ne. Kodėl tad 
kava virti be maistingiausio ir 
svarbiausio prieskonio — Ci- 

taksų kori jos?
Cikori’H vro daržovė. Joio 

nėra kofeino. Cbicorv vra A- 
merikos Medikalės Asoeiaeiios

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus-

1 uUi gr^iinami j normali gyvumą ir 
tvermę ištrinant juos ANCHOR Pain- 

Lxi»dl. nu
Kuomet jūsų muskulai yra skauda- 

ku< met jūsų visas kūnas pilnas 
audžiu trūkčiojimų ir gėlimų nu > 

I rdiJ Ito fizinio iisitrmpimo, gerai iš-
’trynkite su Pain-Kxpelleriu ir atsigul 

I ’fe. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
i’ įtrvnimu pasieksiu palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
7 c.—skirtinio didumo botikutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaicnkLj.

PAIN-EXPELLER
užtvirtinta kaipo geras priede-______________________________
lis prie kavos. Pagarsėję gvdv- THE BRIDGEPORT 
tojai užtikrina eikor.ių kaipo v-MTTTTNP ąROP
sveikų priedeli prie kavos. ! Agniiflto.Bnur 

Jungtinių Valšti i,i ir Nacio-' Neriam plonus ir storus vil- 
nalė vaistinvčia (dispensato- nonius svederius dėl vyrų, įno
ry), kaipo visų gydytojų ir terų> merginų ir vaikų.

Vyrams Žieminiai Uniofi Jk
S. - ••lutai

Trumpom arba ilgom rankovėm 
Pilkų, baltų ir geltonų vilnų iš
mušti vatiniai. Didumai 36 iki 46. 
Subatoje tiktai po ......................

Moterims Šilkinės ir 
Vilnonės Kojinės

Didelis pasirinkimas spalvų. Di
dumų 8y2 iki 10%.
Subatoje tiktai 4 poros už..........

Regulia
riai

$1.95
vertės Z

8,’VYRAMS KOJINĖS 
Juodų, pilkų, rudų ir žalių 
spalvų. Rayon sparais, didu - - _ 
mais 10 iki 12

/ Atsinešk šį kuponą su savim X

u p o N a s

Vyrų ir moterų skuri- 
niai kojoms kailiniai. 
Visų didžių. $1.00 ver
tės, porai tiktai........... 66c

Atsinešk šį kuponų su sg.vim N

Permanent $1.50 & up
Phone CANal 4674

Spceiallztng In Permanent \Vaving 
and coniplete Beanty Service 

2SO2 S. UEAVITT ST.
. V. Drumsta. Prop. Chicago

vaistininkų nrinažintas autori 
tetas, sako, kad “cikoriją“ ir 
sveikas priedelis nrie kavos ir 
t ikima, jog padidina apetito. J senus svederius. 
paskatina maisto virinimų /r Atdara ir šventadieniais, 
kepenų veiklumą.

Pabandvkit cikoriių šiandie.
Jsitėmykite, Frąnck’s Cbieory 
yra pigi, sveika ir skani.

Kų druska reiškia maistui, 
tų pati reiškia Frąnck’s Cluco- 
rv kavai.

Frąnck’s Cbicorv pardavi
nėjama visur pakeliuose, laz
dučių ar plyskelių pavvdale.
Dešimties centų pakelis, su
teiks iums šešiems-aštuoniems 
nuodeliams kavos kasdien per 
ištisų mėnesi. Jei jūs negalite 
Frąnck’s Cbicorv gauti savo 
apylinkėje, prisiuskite mums 
už 10c. krasos ženklelių, o mes 
iums tuojau prisiusime dėžu
te cikorijos.
HEINR. FRANCK & SONS,

FLUSHING, N. Y.

Neriam vilnones pančiakas 
lel moterų ir vyrų. Taisom

F. SELEMONAVIČIA
504 W. 33rd St., Chicago, III. 

Prie Normai St. 
Pilone Yictorv 3486

IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUIHIIIIIIIIIUtlIlIlIinilllinilllll?

DARIAUS IR GIRĖNO GIMINIŲ PAREIŠKIMAS i VILNIUS IR DARIAUS-GIRĖNO LAIDOTUVĖS 
v GARSINĖSE FILMOSE

Lakūnai kapitonus Steponas Darius ir Stasys Girėnas 
lietuvių tautos garbei perskrido Atlantiko vandenynų ir stai
ga žuvo netoli Lietuvos, Soldine. Kaip. žinom, jie savo žygį 
aukojo Jaunajai Lietuvai, bet ne kuriai nors partijai. Prieš 
skrisdami, jie atsišaukė į Jaunųjų Lietuvą (tai yra, *į atgi
musių, taut.škai susipratusių lietuvių tautų), kad, jiems ne- 
perskridus Atlantiko, kiti lietuvių lakūnai mėgintų tų žygį 
įvykdyti.

Filmos rodomos šiandien Lietuviu Auditorijoj. 
Pelnas skiriamas Dariaus-Girėno paminklo 
fondui

NEW DEAL OIL 
BURNER SALES

2149 W. Cermak Road
Tel. CANal 6395

2858 W. Cermak Road
Tel. CRAwford 1123

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
TelefonM STAte 7660 

Va’ando* • rvte Iki S noplet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo. Seredoa fr Pėtnyčloc 
vakarais 6 Iki •

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo Ir 8ubatoa 
Vakarai* 7 Iki 9 

Telefonas REPnblc 9600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias kai n*.: 
Itla.k lland $7.50; Hacklng $S.09į 
Mllcrs Creck $9.75.

Pašauk’t VA Katėti e 8980.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Šį vakarų, 7:30 4al., Lietu- , Vilniaus krašto ir taip pat 
įvių Auditorijoj, Chicagos lie-[mūsų didvyrių lakūnų Dariaus

T, . ..... . . _ . tuviai turės vienintele progų Girėno laidotuves Kaune. Bus
Bet atsirado tokiu, kurie nepadoriai išnaudoja Dariaus , ,. , .» T . , , . . , ... . . _ . ,• . • , • ‘ i--, v . . . . i pamatvti tik ka is Lietuvos rodomi ir kiti įdomus vaizdaiir Girėno pasiaukojama. Kitoms lietuvių visuomenes grupėms . . .... .... ' .

n..prisi<l,.,l.u,t ir ut protestuojant. ■■Naujienos" beveik kas- -"gr,žus,., .1. .laniiskevii-iare ,s Lietuvos gyvenimo. .1. Ja-
ilien naudoju I aiiuu< Girėno ir “Litv.anicos” vardą lakūno fll"»s ■» pavergtojo nuSkevu-iu.. j (liieaga atvyko
James’c-Janušausko skridimo naudai ir geresniam aukų rin
kimo pasisekimui. Kada plačioji lietuvių visuomenė Ameri
koje ir Lietuvoje rengiasi paminklus statyti, daug dirba ir
aukas deda tam reikalui, tai “Naujienos’’ stengiasi kenkti 
xam darbui, neprisideda prie paminklo propagandos ir net 
reikalavo užmokėti v.ž paminklo naudai rengiamos Aviacijos 
Dienos garsinimą. O kud lak. James’ui galėtų daugiau pini
gų surinkti, beveik kasdien mini Dariaus, Girėno ir “Litua- 
nicos” vardus.

Mes,, /.ėmiau pasirašę šių didvyrių giminės, protestuoja
me prieš tokį negražų darbų ir iš savo pusės nuoširdžiai dė
kojam visuomenei, kuri rūpinasi Lietuvoje ir Cbicagoje pa-, 
minkius pastatyti pirmiems lietuvių Atlantiko nugalėtojams. 
Mes manom, kad pirmiausia reikia žuvusius didvyrius pa-' 
gerbti ir jų kapus papuošti paminklais, o paskiau tiks kitus 
lakūnus lėktuvais aprūpinti.

A. Darienė-Degutienė
(Kap. Dariaus motina A. Darienė-Degutienė)

W. B. Jučus
(Kap. Dariaus brolis W. B. Jucius)

K&therine Stulpin
(Kap. Dariaus sesuo Katrė Stulpinienė)

' J. Girėnas
(S. Girėno brolis)

Stasys Jučus
(Kap. Dariaus brolis Stasys Jucius)

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

Pirkite savo aliejinius ši

ldytuvus dabar. Mūsų kai

nos yra žemos.

Specializuojame RANGE 

aliejinius degtuvų pritaisy- 

mv.s jūsų pečiams po

$19.50 L_

AUJON VIETO
A. BER2YNSKIS
BIRCH TAVERN
PERSIKELS Į NAUJĄ VIETĄ

Orai rhiragteCIams žinomas BIRCH TAVERN perslkAlĄ IA 234f 
\V<«I uflth Ht„ J nauja vi'.'tą Ir dabar randasi

2555 WEST 63rd STREET
Naujoji vieta labai gražiai lApuoAta Ir moderniAkal įrengta. IT1- 

lalkomas gardus alutis Ir užkandžiai. Simpatingas patarnavimas. 
Užprašome visus į naują vlet* atsilankyti.

ro-
3gi

’S’-S* S

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.
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, III.

Katrie perkate anglis iŠ dral- 
verių, atijudcite juos J CRANE 
t’OAIi CT). Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų. 
Pm-ahontas M. R. tiktai $7.00 
tonas.

ld JOHN A. KĄSS si
(KAZAKAUSKAS) ’

^Laikrodininkas, Auksorius 
ir Muzikalių Instrumentu 

Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVĖS

Ablpjose didellauals paalrlnklmas 
žlpflu. deimantu. visokios rflAies 
laikrodžiu Ir muzikaliu Instrume
ntu Taipgi taisome visokius laik
rodžius. muzikalius Instrumentus

__  Ir akinius pritaikome.
Tnr|«« 24 metna patyrimo

4216 Archer Avė. . 2049 W. 35th St.
Tel. I.afayette 8617 Te', fjafayette SSI5

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITŽIORCIŲ AO1ITCRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZMIB

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

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingų voga.
Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iŠ
Peoples Coal Co.

I, 2, or 4 tons 
• tons or more

Pochy M. R...............S7.7R $7.25
Kent. M. R...............25.7$ 25.45
l ump ...................... 26.75 26.25
Black lland
F<g ........................... 28.50 28 00
Uump ...................... 26.75 26.25

/




