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Vokietij a susirupinus Klaipėdos vokiečiais
VISIEMS KATALIKAMS TURI RŪPĖTI
“DRAUGO” VAJOS

LENK3J0J BUS PANAIKINTA PARLA
MENTARINĖ VALDŽIA

Ar jūs esate susidomėję vie
natinio mūsų išeivijos katali
kiško dienraščio “Draugo”
dabar vykdomu vajumi? Ar
jūs šį vajų r< minto,
kad jis
turėtų ko geriausi ) pasiseki
mo, kad dienraštis “Draugas”
ko plačiausiai liūtų
lietuvių

ISPANIJOS SOCIALISTAI
GRASINA REVOLIUCIJA
J. V. ambasada Paryžiuje tyri
nėja amerikiečio areštavimą
VOKIETIJA PROTESTUO
JA PRIEŠ LIETUVĄ
BERLYNAS, gr. 21-Klaipė
dos gubernatoriaus įsakymu ta
me krašte iš civilinės tarny
bos pašalinta apie L'M) vokie
čių tarnautojų. Klaipėdos,, mie
ste leidžiamas vokiškas laik
raštis Dampfboot dėl to įvy
kio padėjo straipsnį su ant
rašte “Masinis pašalinimas.”
Policija už tai
suspendavo
laikrašti.

Vokietijos vyriausybė jier
savo atstovų Kaune įteikė pro
testų Lietuvos vyriausybei;
Vokietija pažymi, kad Klai
pėdos gubernatorius tuo būdu
peržengia to krašto nuostatus.
TYRINĖJA AMERIKIEČIO
AREŠTAVIMĄ

PARYŽIUS, gr. 22. — J.
Valstybių ambasada tyrinėja
amerikiečio Rolierto Gordon
Svvitze ir jo žmonos areštavi
mų. Prancūzų policija randa,
kad areštuotieji yra šaipai.
Be jų areštuota apie 'tuzinas
kitų įtariamųjų asmenų, tarp
kurių tik keturi yra prancū
zai.
Prancūzų autoritetai iš pra
džių pranešė, kad areštuotas
Svvitze yra Kanados pilietis,
o paskiau pataisė, kad jis yra
.1. Valstybių pilietis.
KUBIEČIŲ DEMONSTRA
CIJOS

FAŠISTŲ VALDŽIA
LENKIJAI

VARŠUVA, gr. 21. — Vy
riausybės n-t stovas patiekė
seimui nusprendimų
keisti
krašto konstitucijų, kad res
publikos prezidentui
duoti
daugiau autoriteto visais vals
tybės reikalais.
Pateikdamas tų vyriausy
bės nusprendimų atstovas
pareiškė, kad vyriausybės par
t i ja taip pat nusprendusi pa
naikinti ir parlamentarinį val
džios sistemų, kuris yra gimęs
Anglijoj, Imt kuris mūsų lai
kais jau neįtinkamas ir kai ku
rių kraštų paneigtas.
Kad parlamentarinis siste
mas lenkams nėra tinkamas,
galima suprasti iš to, kad per
vienus krašto rinkimus veikė
35 atskirios politinės partijos
ir partijėlės.
Ši pati lenkų vyriausybės
partija ir konstitucijos keiti
mų yra nusprendusi.

SOCIALISTŲ RIAUŠĖS
ISPANIJOS PARLAMENTE

AMERIKOS MOTERIMS
TEISĖS

MONTEVIDEO, Urugva
jus, gr. 21. — J. (Valstybių
PRANCŪZŲ SENATAS
atstovai panamerikoniškoj ko
PRIPAŽINO SĄMATĄ
nferencijoj sutiko pasirašyti
sutartį, kad visose Amerikos
PARYŽIUS, gr. 21. — Pran
respublikose moterims sutei
elizijos senatas pagalinu pri
kiamos lygios su vyrais tei
pažino vyriausybės parūpin
sės visose gyvenimo srityse.
tą subalansuotos valstybės sų
tnatos biliu.

PER MAŽA GIMIMŲ

ROMA, gr.2 2.-Italijos vyria
usybė randa, kad kai kurio
se Italijos dalyse pasireiškia
negeistinas tautai ir valstybei
dalykas. Pasirodo daugiau
žmonių mirimų, kaip gimimų.
Bus ieškoma priežastis.

1. J. Valstybių kariuomenės štabo viršininkas gen. MacArthur pateikia aukso medalius
civilinio konservacijos korpuso vadams už jų pasižymėjimus. 2. Vokietijos kancleris Hitle
ris tariasi su darbo ministerin Seldte. 3. Jane Brittin iš Gnsnier, 111., laimėjusi pirmąją do
vana už telyčių įvykusioj gyvulių parodoj Cliicagoj.
J. VALSTYBĖS PERKA
SIDABRĄ

CHICAGOJE

Šie klausimai turi rūpėti ;
Pats šventasis Tėvas, vys
kiekvienam lietuviui katalikui, kupai ir kunigai visais
laikadangi tame gludo
didžiai, kais
laimina
katalikiškųjų
svarbi priežastis. Štai ji:
spaudų ir ragina, kad risi ti*
Dienraštis “Draugas” yra kintieji savųjų spaudų remtų,
mūsų švento tikėjimo gynėjas. palaikytų ir platintų. Dėl to
Katalikų
priešai per savo tas ir yra menkas katalikas,
spaudų purvais drabsto į vis- kuris kas sekmadienis lanko
ką, kas tik
katalikams yra bažnyčių, o po pamaldų išėjęs
šventa ir kilnu. “Draugas” į iš bažnyčios nusiperka ne kagriežtai tai atremia ir įrodo, talikiškų laikraštį, liet bediekaip tai tie katalikų priešai višką ar liespalvį kokį lapų. ,
klysta, kaip jie yra netekę nei Tas laikraštis nėra katalikiš
gėdos, nei doros, jei
d rista kas, kurs tikėjimo, ar Bažny:
kovoti prieš tikėjimų ir Kris čios nepuola, liet prireikus jos
ir nuo puolėjų negina. Tokių
taus įsteigta Bažnyčių.
..
i
Atsiminkime, gerbiamieji, laikraščių reikia
katalikams
kokius mes šiandien gyvename saugotis. Nes jie* yra viliuginlaikus. Katnlikų priešų blo- i gi.
gieji papročiai kai koks slibi- j Katalikams yra skirti katanas veržiasi ir j lietuvių-šir-įlikiški laikraščiai — katalikiŠdis, kad jas suteršti, o jų pa- koji spauda^ ne kitokia,
čių sąžines pakeisti šaltais ak į Gerbiamieji, daugiau susiI
__
menimis ir juos stačiai apa- domėkite vedamuoju “Draukinti. Tik katalikiškaja spau- go” vajumi!

MADRIDAS, gr. 21. — AAYASHINGTON, gr. 22. — KARDINOLAS APDOVA
pie 50 socialistų atstovi) Is Prez. Rooseveltas paskelbė at
NOJO 88 VARGŠUS
panijos parlamente pagaliau sišaukimų. Patvirtina Londone
VAIKUS
atsipeikėjo ir sukėlė
riaušes,
■ ‘
,'padarytų sidabro reikale sukada katalikai ir kitos dešiUžvakar iš visų Chicagos
. . partijos
...
tartį1 ir autorizuoja
niosios
nusprendė vy .
•' savo w• parapijų parinkta 88 vargšai
kdyti krašto gyventojų valių J r'ausvbę pirkti sidabrų, ku-1j berniukai, nuo 7 iki 14 metų
Socialistų atstovi) vadas r*° uncijai bus mokama 64’4>e. amžiaus. Jo Eminencijos Kar
Prieto ėmė, šaukti, kad sočia-1
superkamo dalies sidabro dinolo Mundelein nurodymu
listai sukels
revoliucijų, jei 1 bus dirbami standariniai dole- šie visi berniukai paimti į vi
vyriausybė keis socialistiškus r,ah
dumiesčio
parduotuvę, kur
priešbažnytinius įstatymus.
jiems visiems nupirkti nauji
Išaiškino, kad socialistai RASTA ĮDOMI ASARUVfi drabužiai.
tam tikslui jau susijungę su
Ta|s padaryta Jo Eminenci
sienio ministerin baronu von
Be
mūri),
kaulų
ir
sidabrinio
komunistais ir baigia derybas
jos kaštais, šiemet ketvirtieji SMUKLIŲ KLAUSIMAS
Neurath vakar atlankė prezi
CHICAGGJ
su anarchistais, kad bendro- iš 1604 metu pinigo šalia metai, kaip Kardinolas prieš
VARŽOMI SUSITUOKIMAI mis jėgomis pulti ir iš naujo’^auno
dentą Hindenburgą. Tas įvvrotušės atkas- Kalėdas pakartoja šį vargšų
IŠ Springfieldo prnnešta, t ko po ministerin von Neurath
pagrobti valstybės vairų.
1 bmie rūsyje dar rasta įdomi, bernaičių sušelpimą.
BERLYNAS, gr. 21. — Prū
kad Illinois legislatnros sena pasitarimų su Anglijos amba
Gavęs parlamento atstovų n?kščio dydžio, pilvoto butesijos premjeras
diktatorius į
daugumos pasitikėjimų premf°rTnos, stiklinė ašaruvė, MIRĖ JAUNAS LIETUVIS tas Chicagos miestui nepripa sadorium.
Goeringas paskelliė nuospren
žino savarankiškumo smuklių
Spėjama, kad tartasi nusijeras Lerroux (jis radikalas) 1 viduje su kažkokiu skysčiu.
dį, kuriuo uždrausta aristok
V
*
reikale.
Visoje
valstybėje
Jos
stiklas
yra
primityvus,
Alfonsas Chapas, 7015 So.
šiandien
jau
pradėjo
avy mo
ginklavimo
klausimu.
Kiek ži
ratų nariams susituokti su pra
smuklių
'tvarkymas
bus
iš
žalsvos
spalvos,
permatomas,
\Ynshtenavv
avė.,
viešėjo
pas
ti ir užsigina, kad jis būtų ža
noma, Vokietija neturi pasiry
sčiokais. Pažymima, kad tos
šiurpaus paviršiaus. Anksčiau savo tėvą Kalifornijoj. Grįž-j vestas valstybės koiųisi.jai.
dėjęs
keisti
priešbažnytinius
žimo daugiau grįžti į tą tarp
rūšies susituokimai kone visa
jo paviršius, matyt, buvęs pa damas į Chieagą sutiko neiniįstatymus.
Chicagos miesto taryba pados baigias divorsais.
tautinę konferenciją.
Savo keliu socialistai ir ko- gražintas metaliniais dažais, mę. Mirė ligoninėj Dicksburg, į taisė ordinansų: smuklės pap
munistai visam krašte išvys- nes
vietomis dar Ii- Miss.
Į rastomis dienomis gali būt a- Pinigų vertė —
SAITO BUS NAUJU
to savo pragaištinga priešbaž
Ašaruvė daugiausia yra į.Grabininkns J. ,1. Bagdonas į t įdaromos 7:00 ryto, o uždaromainyba
ATSTOVU
Tačiau
domi
tuo
’
rasta
su
skys
"
nytinę propagandą,
iŠvyko į Dicksburgą parsivež mos 1 .-00 po pusiaunakčio,
čiu, kurių, bendrai, yra rasta ti mirusio
kūną į 'Chieagų. j Sekmadieniais gi — atidaronetanda pritarimo.
NEW YORK, gr. 22. —
TOKIJO, gr. 21.
Japonų
labai
maža.
Arkeologinės
literatūros
nurodvmais
šis
skvs
laid
°
tUV?S
’
apie
k
*|
m0S
1
popk4
’
0
nždarnmos
I
Kra
;to ^riansybė nepadidino
vyriausybė oficialiai pripaži

HAVANA, Kuba, gr. 22.—
Čia įvyko pačios vyriausybės
no, kad nauju ambasadorium
surengtos kubiečių demons
J. Valstybėms paskirtas Hitracijos prieš Platto priedų
roši Saito.
salos konstitucijoje.
Platto priedas
prisegtas,
kada J. Valstybės
iškovojo
Kubos salai nepriklausomylię.
Tuo priedu duodama teisė .T.
Valstybėms įsikišti Į salos rei
kalus, jei kiltų kokia ners vi
duje netvarka.

skaitomas?

da, tik katalikišku dienraščiu
yra galimybės mūsų tautie
čius apdrausti ir apsaugoti
nuo to pavojaus. Dienraštts
“Draugas” tegali sėkmingai
tų saugumo užduotį atlikti,
jei lik jis visados turės pla
čios mūsų katalikiškos visuo1 menės paramos.

JAPONAI IŠTRAUKTI IS
i ČAHAR

ŠANCHAJUS, gr. 21. —
Kinų vyriausybė paskelbė,
kad japonų kariuomenė ištrau
kta atgal iš Čahar provinci
jos, į kurių buvo įsiveržusi.

298 KALINIAI PALEISTI
KALĖDOMS

MONTGOMERY, Ala., gr.
21. — Gubernatoriaus įsaky
mu iš valstybės kalėjimų palei
ati Kalėdų šventėms 298 kali
niai su sųlyga, kad po Naujų
Metų jie savanoriai atgal grjž
tų į kalėjimus.
I

ra uros nurodymais, sis .kys- paf5|{inu ))11s pranešta.

2:00 po pusiaunakčio

įkainos naujam naminiam auktis galįs būti ašaros, kvepalai i___________
Lsui. Palikta ir toliau $34.06
ar švęstas vanduo. Jei kvepa-1 NEUN1STAI BEDARBIAI
KUN. M. ŠVARLYS NAU vienai uncijai, tad dolerio ver
lai ar ašaros — ašaruvė iš se
NEGAUNA DARBO
JOJ VIETOJ
' tėję vakar įvyko maža atmai
nesnio laikotarpio, jei vanduo
na.
-— iš vėlesnio. Galutinai tani
Išaiškina, kad
Chicagos
Kun. Mykolas švarlys, čir.
ištirti bus atliktas komiškas bedarbiai ncunistai veltui re-/Kryžiaus par. vikaras, laikiVakarykščias pinigų kur
analizns. Tuo tarPn_ a^arnvę I gistmvosi, kad gauti civili- Inai nukeltas vikaru
Die- sas:
prof. E. Volteris
$5.09
. ns įdėjo į^į sspe
Pp- njUg darbus. Redarbiai amnt-vn Apvaizdos parapijų, kn- Anglų svaras
Kanados doleris
1/10
2*a U
Q ,r Pa<
Kauno n|nkai, kurie nepriklauso uni-'rios klebonu yra gerb kun.
miesto muziejun.
Prancūzų frankas
.06
joms, negali darbo gauti, ar-> Tg. Albavičius.
Italų liras
.
.08
ba gauna visai paprastus dar!
Kun. r. Gasiūnas jau antra
ATSIRADO VILKŲ
Belgų belgas
.21
bus su 60 centų per valandų, j
savaitė serga. .Jis yra ftv. Krv
Vokiečių markė
.37
žiaus ligoninėj dr. S. Biežio
Vilniaus spauda rašo, kad
Šveicarų frankas
.30
PAKANKAMAI PINIGŲ
priežiūroje.
krašte tai vienoje tai kitoje
Chicagos sanitarinio perka
vietoje pasirodo vilkai, kurie
ORO STOVIS
puola gyvulius, štai Tvere so boardas jau gavo iŠ vyriau
HITLERIS ATLANKĖ
CHICAOO IR APYLIKK.
čiaus valsčiuje, Daktorių kai- sybė» 42 milijonus dol. pnskoHINDENBBURGĄ
— Šiandien numatomas pra
mo laukuose nesenai gyvulius i los. Boardas šį visų fondų pnBERLYNAS, gr. 21. —Kan giedrėjimas; temperatūros st
užpuolė vilkai ir sudraskė 10 dėjo keliuose
vidumiesčio
bankuose.
avių.
cleris Hitleris bendrai su už- ovis neišspręstas.
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų nekru
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DIENOS KLAUSIMAI
SVARBUS REIKALAS

-r.. Mes seniau kėlėme ir dabar keliame tau
tiško susipratimo klausimų. Tautiškai susi
pratusiu žmogumi dar negalima pavadinti to,
kas save vadina lietuviu ir nesigėdi savo
tautybėj patekęs į kitataučių' tarpų. Susi
pratusiu lietuviu pilna to žodžio prasme rei
kia vadinti tų, kuris savo darbais, pasielgi
mų ir savo gabumais dedasi prie tautos rei
kalų, prie lietuvybės palaikymo ir stiprini,»io.
Tvirčiausi mūsų tautybės centrai Ameri
koje via lietuvių parapijos, kurių ribose yra
lietuviška mokykla, visa eilė draugijų ir biz
nio įstaigų. Tas, kas padėjo tuos centrus
įsteigti ir dedasi prie jų užlaikymo ir stip
rinimo, tokį žmogų vadiname susipratusiu
tautiečiu.
Mes dažnai paraginame lietuvių visuo
menę remti savuosius (lietuvius) biznierius
_ir profesi jonai lis dėl to, kad aiškiai žinome,
kad ir tas reikalas yra glaudžiai surištas su
mūsų tautiško išsilaikymo klausimu. Nėra
paslaptis, kad mes labai dažnai statome ga
na didelius reikalaViiuus saviškiams biznie
riams ir vienos, ar kitos profesijos žmonėms.
Dažnai pykstame negavę iš Jų didelių- aukų
vienai ar kitai savo įstaigai, draugijai ar
organizacijai. Bet ar pagalvojome kada nors
apie tai, kad pakėlus lietuvių įnionininkų
“gįving power”, taip kaip šiandien varomasi
pakelti darbininkų algas, kad padidinti pirkirno jėgų. Čia yrą lyg ir investinentas į mū
sų tautinius reikalus: kuo daugiau remsime
lietuvius biznierius ir pro lesi jonai us, tuo dau
giau susilauksime iš jų paramos savo reli
ginėms, tautinėms ir kultūrinėms įstaigoms,
nuo kurių labai daug pareis mūsų, kaipo
lietuvių, likimas šiame krašte. Taigi, kokiu
žvilgsniu neimsime, savųjų lėmimas yra la
itai svarbus reikalas. Tai yra viena iš mūsų
tautinių pareigų.
Yra, žinoma, biznierių, kurie tos paramos
nėra verti, nes jie eina prieš katalikybę ir
tautybę, bet tokių mažuma, dėl to apie tai

KAUNAS - KAIP JIS U2RA
SYTAS ISTORIŠKUOSE

RAŠTUOSE
Kauno būkK-, jo įstaigos ir įmonės bei

jų vystymasis

Kaunas (rusai jį vadino “Kovna”
arba “Kovno”, o perduodami jo lietuviš
kų [mvadinimų, sakė, kad lietuviai jį va
dina “Kauna”, — taip, pavyzdžiui, jie
yra užrašę ir savo enciklopedijos žodyne,
F. A. Brokhauzo ir M. A. Efrono —\toj^nas XVn; lotvniškai Kaunas vadinamas
[^Uaonia, Cnvonia, Gauna, ir — pagal se
noviškų metraščių — liet Kirnow’u) —
flnivo rusų pirtį
rūšies tvirtovė ir drau3b gubernijos ir apskrities miestą*. Kaumiesto .padėjimas žemėlapyj<> yra panapnėtas šis; tarpe 546 53’ 51” ir 546 54’
šiaurės platumos ir 2l o .”>4’ 1” rytų
mis

RMiimos (nuo Paryžiaus meridiano). Ru-

i* ’
bu

.
■
> ♦
»
laikais pro Kaunu einąs geležinkelis
-

«|įvo vadinamas K. - Peterburgo Varšu■fe geležinkeliu, į- nuo Kaimo yri S. • Pc-

mes čia ir nekalbamu. Bet dėl vieno “ iSdy
kelio vuiko” neardykime visos savo gausin
gos ir gražios lietuviškos šeimynos.

Sveikata - Brangus Turtas
IUCD. PAJSTAMA: Jau vienuolikti notai, kai nuJM dienrašty dr. Račkiui veda Sveik T los Skyrfej. JU
telkia ptvfesOuMaiius patarimus skaitytojams Ir aito.
lai atsakinėja j klausimus sveikatos dalykuose. VI-U
kvteAaml naadoUs Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra

VINCENTĖNŲ DARBAI

Viiicentėnais yra vadinami Sv. Vincento
de Paul draugijos nariai, ši draugija užsi
ima guilestingais darbais, .Ji veikia visam
katalikiškam pasauly — kiekvienam krašte,
kiekvienoj vyskupijoj ir parapijoj. Ypač šiais
negerovės laikais Sv. Vincento draugijos nuo
pelnai yra ryškūs. Draugijos nariai su did
žiausiu pasiaukojimu lanko apleistuosius var
gšus ir teikia jiems reikalingų pašalpą.
Nesenai Chięagos didmiesčio Šv. Vincen
to draugijos taryba turėjo metinį susirinki
mą, kuriam dalyvavo ir Jo Eminencija kar
dinolas Mundelein, Chicagos arkivyskupas.
Kardinolas kalbėdamas pranešė, kad prieš
vienerius metas Chicagos kitatikiai (nekataiikai) sukėlė didelį triukšmą ir protestus
prieš tai, kad Cooke apskrities katalikų or
ganams duota teisė katalikų parapijose šelp
ti vargšus valstybės skirtais fondais. Praė
jus gi vieneriems metams tie protestuotojai
pakeitė savo pažiūras pamatę kilniuosius va
rgšų šelpimo darbus parapijose. Šiandien ir
jie jau mėgina sekti katalikus šelpimo darbe
ir tas sekimas jiems nėra lengvas. Nepakan
ka gerų norų. Reikalinga tikro pasiaukojimo
ir gilaus gailestingumo dvasia. Kitatikiams to
visa trūksta, o pas katalikus ši kilni dvasia
per ilgus amžius klesti.
Jo Eminencija ne vien aukštino, bet ir
pagerliė Šv. Vincento de Paul draugijų ir
jos veikliuosius narius darbininkus. Šios drau
gijos apie 4,000 veikliųjų narių kas savaitę
Chicagoj atlanko apie 8,000 vargšų šeimas.
Jas sušelpia ir suramina.
Kitatikiams nesiseka su panašiais gailes
tingumo darbais dar ir todėl, kad jie netiki
geriems darbams. Jie sako, kad žmogus tik
per vienų tikėjimų galį būt išganytas. 15
tikrųjų gi tiesa yra ta, kad tikėjimas be gerų
darbų yra miręs tikėjimas. Lygiai kaip ne
duodantis jokio vaisiaus medis
fliėkain
tikęs, turi būt nukirstas ir įmestas į ugrų.
šv. Vincento de Paul draugija gyvuoja
ir veikia ir Lietuvoje, taip pat ir Amerikos
lietuvių parapijose. Tad ir lietuviams vincentėnanis tenka Chicagos kardinolo pagar
bos pripažinimas.
KOKS BUS DARIUI - GIRĖNUI
PAMINKLAS?

“T»b.” praneša, kad transatlantinių la
kūnų Dariaus ir Girėno paminklui Lietuvoje
aukos teberenkamos. Jau yra snrinkt& per
100,000 litų (apie 17,000 dolerių).. Kalbama
apie šitokį paminklo projektų.
Paminklas
statomas Aleksote, ties aviacijos aerodromu.
Apatinėj daly padaroma koplytėlė, kurioje
būtų padėti karstui su Dariaus ir tlirėno bal
zamuotais lavonais; aukščiau būtų salė —■
muziejus, kuriame tilptų “Lituanicos” skri
dimo visi daiktai ir pati restauruota (atsta-

Gražus, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai
tinkama dovana pasiųsti i Lietuvę saviškiams.

1) Klauaimua galima Uų«ll "Draugo” redakcijai,
rba tėMiog Dr. Račkul, BOSI W. 43rd Sk, Chicugo;

t)

Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardą, pavardę Ir adresą, nes daktaras uori ži
noti su km reikalą turi. Pavurdė nebus bkeiblama.

/

*) Jei kJausium Ir atsakymo negalima butų dė
ti $ laikraštį, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
Vi tat visada reik pridėti pašto lenkelį ui 9 centus.

jv mažiau yru geležies, kraujas patampa bliedesnis ir oda
----------atrodo lyg pasenusi. Tūli derVitaminas “E” taipgi yra matologai mano, kad dėl stoan svarbus. Verta šį-tų žino- kos vitamino “E” plaukai pa
i ir apie šį vitaminų.
sidaro silpni ir žmogus gan
Vitaminus “K”, reguliuoja greit praplinka. Ar taį yra
mogaus kūne geležies meta- j tiesa, ar ne, bet teoretiniai atoliznią ir vaisingumų; taipgi, rodo kad vitaminas “E” turi
akonia, šis vitaminas teikia daug kų bendro su žmogaus
mogui pajėgų .ir apsaugoja jaunatve ir grože,
tuo perankstyvos senatvės.
Supažindinęs geriu “DrauLabai svarbu yra suvartoti go” skaitytojus, bent truinlaug vitamino “E” tiems, ku-lpaįs bruožais, su įvairių vitaie neturį vaikų ir norėtų jų Luinų veikmėmis, šiuomi baigusilaukti. Nelaimingo's bevai I siu straipsnių serijų apie vi
eš šeimynos, jei nesiranda ko tanikius. Tikiuosi, kad skaity
me patologiniai nenormalu- tojams tie straipsniai yra su
mai, veikiausia jaunatvėje su prantami. Jei kas neaišku,
maistu negaudavo užtektinai klauskite. Maloniai į tamstų
itamino “E”. Tokie lai ne- paklausimus atsakysiu.
įlįstojo. vilties, lai valgo kuo _ _
PENKTASIS VITAMINAS
“E”

. ,

.

,

. v.

[augiausia maisto turinčio sa
• .j
x IC
i

Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dovanai tik nuolatiniams “Draugo” skai
tytojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1934
m. taip pat gaus kalendorių dykai, šiaip kalendorio kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie
tuvoje.
•

t

_

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų
Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostumeriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kainuoja
$6.00; pusei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00;
1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.
gyvenimo sąlygos. Net iš Lie
tuvos atvykusių lietuvaičių
plaukai patamsėja, kai Ame
rikoje keliolikų metų pagyve
na.

D-ro Račkaus atsakymai i .
,.

.

klausimus

yje daug, vitamino “E”,. h'

v , , ,
.
.
Klausia Mrs. A. K. — Ger
us keletos metų, gali kartais
•i i_x- i - i i •
biamas
Dr.
Rackus. As A. K.
usilaukti kūdikio.
, ..
,
..
, < •
skaitau kasdiena “Draugų” ir

Vitamino

gausiausia

andasi klausiniuose,

,

daigin-

-

.

.

. , , , .

,

.

*
mus ir atsakymus į klaūsmius.
ase
pupelėse
(bean
sprouts),
I
m . • „
. .
, .
. / r
'
1
”'lai ir as noriu tamstai pralaigintuose
kviečiuose, stam-l nesti,
... kokj
,
• rūpestį.
- *•
...
ir as 4turiu
,,ai.11,žilose. 1/;,^ iniltuo- L. turi,
e, salotose, batviniuose avi-•
ir
t&'asihm,.

’

;ose ir miežiuose. Gan gausiai ,,

Jėzus Kristus II to
mus $2.00 (su kietais aptaisftte'<2.509
Katalikų Tikyba I lo
mas .................................... 85c

, • ,

, , ,

°
Daug daktarų praleidau ir
o vitamino randasi
plėkuose,
• ,
,
~ .
1
’ nieks negelbėjo;
visi sako,
ivienoje mėsoje
Jų- taukuose.
y . ..
,
Jvv
.
maz ir išaugs, lai da prasvviniečių* tautinis valgis vadi- iv
, ,,
. .
,
ciau daktaro patarimo, kų jus

Šventoji Dvasia III to

mas ................................ $1.25
Kristaus Patalinių Ke

, .
. . ..
' . kuris ! pasakytumėt
apie
jo ligų, ar
,ra padarytas « daigintų pu>r n(1
Kliu, kiaušini,, ir sviesto, In- vw (lllkt„rai aak„; ka(, jis
»i stiprina lytinį pajėgumų tU). asU„niJ if ,a)lai )|ažnui
r vaisingumų.
užeina, kartais per dvi savai-

lamas “FU ’YONG”,

Sielos Takai Tobulybėn 1.00
Trumpa Ajiotogetika
.05c
XXIX Tarptautinis Eu
charistinis Kongresas
$1JM

Kai kūnui pristinga vitaini- tęs ir rečiau. Su aukšta paga10 “E*”, tai žmogaus krauju- rba, A. K.
tyta) “Lituanica”. Toliau eitų didelis bokš
tas; iš viso paminklas turėtų apie 50 metrų
aukščio ir naktimis būtų elektra apšviečia
mus. Tokiu būdu paminklas būtų. lėktuvams
nakties skrhltrnūose ir kelrodžiu, nes ant kul
no pastatytas jis būtų matomas iš labai toli.
Bet čia yra dar tiktai vienas iŠ kelių i»uminklo sumanymų. Kėi bus paruošti paminklui 2

’o skai- ; (“Litovskaja gubernija”), 1802 m. priįmetrų) skaitomas Vilniaus rėdybai, o 1842 m. [>a1233% liko rėdybos miestas naujoje Kauno redyijampo- boję, kuri 1893 m. šventė penkių dešimčių
obodaj. metų savo gyvavimo sukaktuves. Per tų
lietuvių laikotarpį miesto gyventojų skaičius nuo
iitnieičio 14.297 žmonių buvo padidėjęs iki 61.500
lis) lie- žiu., gatvių skaičius — nuo 17 iki 71;
dos «hi- nejudomo turto gabųlų skaičius — nuo
įu kart 360 iki 2,250. Taip pat tame laikotarpy
280 m. Kaune atsirado nuo 'INiki 10-ties stačia•ėjo žv- tikiu šventyklų, “cerkvių” (buvo attmir dėl ta iš katalikų ir kitaip). Viso ploto, mieuočiais; sto reikalams paskirto, bendrai buvo skaiiš ran: tomą. Pagal 1871 m. planų, Kauno miesrdomae. te, bo aikščių, sodo, bulvaro ir skverų, vtas pra- m 4 turgavietės; 71 gatvė., kai kuriomis
» perse- išvestas arklinis geležinkelis (tramvajaus
us Hen- vietoje). Kaip rusų paštuose yra pažymėsfiolitos ta, tuo laiku Kaune esu buvę be patninknas an- lo 1812 pietums atminti (su rusišku paraeikšmę; šu — “na načinajuščago Boh”; jiatį palia nHii- minklų sunaikino vokiečiai, sunaudodami
įskridęs savo reikalams jo varį, dar ir senoviškas
aro vie- Rotušės trobesys, senoviškos ptllierdr tvim. pri- i rtovės griuvėsiai su puikiu namo priešąrėdybai I kiu gotiško stiliaus ir —■' senoviška Per-

$1.00

liais

“DRAUGO” KNYGYNAS

— 3 projektai, apie juos bus visuomenės nuo
monės atsiklausta. Viena aišku, kad Dariui
ir Girėnui bus pastatytas didingas ir įspū
dingas, vertas mūsų didvyrių nuopelnams jamžinti bei būsimoms kartoms priminti.
Dariaus - Girėno lavonai tebebalzamuoj.-mii Universiteto medicinos fakultete, o “Lituanica” atstatoma aviacijos dirbtuvėse.

3334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

Katalikams netinka ir to
kia spauda, kuri nors nestoja
atvirai į kovą prieš ^tikėjimų,
bot ir negina tikėjimo, nei
nesirūpina katalikų reikalais.

kūno šventykla kairiame Nelies upės kra 7,7(Mliki 188,683 rublių, o Iki 1894 metų
nte (čia, matyt, rusų užrašų autorius yra sausio 1 ilicnos iki 203.600 rublių, o iškiek suklvdęs, nes gotiško stiliaus buvu laidos — nuo 11,347 iki 188,621 rubl.
sio trobesio pryšakys kaip tiktai dabar
yra vadinamas Perkūno siena; ji stovi
Arėjas Vitkauskas
netoli Vytauto bažnyčios; gi griuvėsiai
NARSU IR LINKIMA
kairiame Nemuno krante ir •v> ra dabar
vadinami pilies liekanomis; nuo jų net
yra užsilikęs ir ten einančios gatvelės —
Pilies gatvė, kuri įvairiais laikais taip
pat tebebūdavo vadinama; iiavyzdžiui, tų
gatvę rusai vadino — “Zanikovaja ulica”.
Ir vokiečiai — laike pastarosios jų oku
l’iiskvbėk [įasiekt Lenkiją
pacijos — “šlosštrase”). Miestui priklau
Šok kaipjiiūs’ Vytis, —
sė buvę ligoninės balakai, — akmeninių
Kirsiu aštriu kalaviju
krautuvių eilės, galvijų skerdykla, galvi
Į visas šalis.
ju užlaikymo kiemas, duonos kepykla) ant
dabartinio mūsų Valstybės Teatro [Minin
Kirsiu lertkus varšaviakus
ti)), gaisrininkų stovėjimo viela — jų
Kirsiu mozūrus, —
depo. Nemuno upės krantai tuo laiku bu
Atsirūgs
žydų “česnakais’
vo sutvirtinti padarius krantinį uostų per
Prieš lietuvį grius.
pusantro kilometro ilgumu (641 sieksnių).
jMlestui priklausė . nejudomas turtas —
Ir kurio gi ponams “velnio’
Košėnų ir Jakniškių dvarai, su [lalivarReikią Lietuvoj? —
kais ir malūnu, kurie duodavo apie 2500
Ei, lenkuti, saugok “kelnes
rublių pelno. Kanno pajamos per 50 me
Lietuvik atjoj!..
tų (nuo 1842 iki 1893 metų) padidėjo nuo
i

'

J

Penktadienis, gruod. 22, 1933
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Detroito Lietuvių Žinios
IIIPOT Q||1C
reišis surišo moterystės ryšiujgame ending a tie, one lošt by orkestrą vadovaujant muz. J. mėm su didesne energija
ir, Grumi. 16 ir 17 <1. Lukšiai Per abu vakaru
Hilui vlUt^ i Silvestrų Ragalskį su Marijo-i one pin, another by two pina Čižauskui giedos lietuviškai j pasišventimu spaudos labui. 'rudė įdomius paveikslus.
tlingai atsilankė.

žmonių skai
Tylutė

j na Ijaurinaite. Jaunavedys ga- j and the other tlire< by not Kalėdų giesmes. Muzikos myValdyba, Paveikslai įdomūs tuo, jog'
bus biznierius, vedėjas Litli-'more tlian a margiu ot* ten lėtojai nepraleiskit progos išPAŽVELGUS ATGAL
buvo rodoma laidotuvės lakū
KALĖDŲ IŠKILMĖJ ŠV.
girsti 80 dainininkų chorų irj ' ’uinpu laiku K. Dailydieuania Baking Co. Jaunoji pa-Į pins.
nų Dariaus - Girėno.
ANTANO BAŽNYČIOJ
The Green and Gold enabled orkestrų.
jne* Padaryta operacija jau anvysdinga lietuvaitė, partijotų
Pažvelgus atgal prieš 22 rne
tėvų gražiai išauklėta. Jauna themselves to go into a tie 1‘orl Antros mišios bus 8 vai., »tru l<artu‘ čigono randasi l’o- Detroitiečiams ypač buvo įGruod. 24 d., sekmadienio
rd’o, ligoninėje. Pažįstamieji donui pamatyti paveikslus nu-iįtus ir atvertus Detroito lietuvedžiams linkime ilgo ir lai- first plaee by defeating the trečios — 10:30.
naktį, 12 vai. Piemenėlių Mi-J
trauktus Birutės .Itiržu, taipgi'vi'1
lab,li vis‘
venimo.
AVillis Baking Company in ii 3 vai. popiet svetainėje nio- prašomi aplankyti
žios. Choras, vadovaujant niu-'Llin^°
kas
pasikeitė.
Jeigu
kuris iš
Linkime Daįlydienei stip- parapijos elmrų su dainomis
tliree eonsecutive gailies. 1,1 kyklos vaikai turės' fcražų pro
zikni J. A. Blažiui, giedos lierios sveikatos, kad pasveikus Kai kurie atsilaukusieji sakė, iniQsil senesniųjų veikėjų užwhieh t be Green and Gold sėt
Bus Kalėdų diedukas.
tuviškas giesmes. Bus kvarte-1. . ,
. . , .
A ~. . ..
. .
bo įvyko susirinkimas; tarta- two new reeords; that of the p0 pragramos baHus ir šokiai> vėl veiktų moterų tarpe ir su jog negaila dolerio už tokius siniot*.1 v*sa «Pra\'ti, medžiatų*«duetų. Giedojimas toj gar-|. .
. , k . « • n
,■ , ,
. ,
parapijos choru.
Į paveikslus.
(Tęsinys 4 pusi.)
* .
, , ,
. .
i si apie darbuotę. Išrinkta nau lugh team single game • an<l Visi dalyvaukite,
lnngoj nakty bus įspūdingas..
,, ,
,
....
..
,. , .
į.
J.1. , * ja valdyba (pasiliko tie pa that of the high teani tliree i___________
Pasižymėjusio parapijos vei'
kiakvienam klausytojui, kale-1“ .
.v . , .
$9
,
,.
,
, .
lys), tik išrinktas naujas pi game senes.
D. K. S. R. dr-jos valdyba kėjo Jono Ūsoriaus dukrelė
du pamaldų tvarka, kaip se-i
_ . .
RESTAURANT and BEER
.
...
rm. J. zyrinas.
The Lithuanian Svveet Rhop svėikina savo dvasios vadų • Veronika grįsta atgal iš Lie-iJjp
LINKIMI: VISIEMS LINKSMU SV. KALFDV IK IA1MINGU
kmadienj.
NAUJU METI.
also performed nobly in de kun. J. Čižauskų ir visus savo tuvos. Savo tėveliams rašė, ‘^9
3
JOSEPH
K
AIRIS
VAIKŲ VAKARAS
feating the D. B. Brozis Un- bendradarbius su šventomis jog gruod. 22 d. atvyksta New
9511 Greeley Avė.,
Townsend 6-4960
ŽODIS RĖMĖJAMS
dertakers two out of three Kalėdomis.
Kad, sulaukus į Yorkan. Tikisi šv. Kalėdas
Gruod. 31 <1., Lietuvių svet. games.
Naujų Metų, vėl visi dirbtu-' švęsti sykiu su tėveliais.
',
’
Šiame numery telpa biznie
popiet Šv. Antano parap. mo
As
a
sidelight,
let
us
give
rių bei profesijonalų sveikini
{^SVEIKINAME SV ŠV. KALĖDOMS IR LAIMINGAIS NAI JAIS
kyklos vaikai išpildys įvairių you our bowling liall of fame:
mai. Reiškia, jie prisideda
Wl»3» METAIS VlSfS DRAI'GES. REMF.IIS IR VISI'S GERA
programų. Bus visokių pamaInd. High Single Game:
prie laikraščio paramos ir pa
ŠIRD/.H S IJETI VII s.
19
rginimų: drilių, šokių, vaidi- Į
Norrskus — 210
laikymo Detroito Žinių. Todėl,
rūmas ir dainų. Seserys mo
Ind. Tliree Game Series: ,
E. ROŽE — P. PADOLOKAS
mano pareiga padėkoti visie
kytojos (leda pastangų, kad
&
!!>!(» — 25th Street.
Shimkus — 582
ms, kurie suteikė sveikinimus,
Linkiu
Linksmu
Šv.
Kalėdų
Švenčių
ir
Laimingiausių
ft
prirengus vaikučius, kad at
Hiph Team Single Game:
o visų katalikų pareiga, rei
i
si laukusiems programa būtų
Naujų 1934 m. Paeijantams, Draugams ir Lietuviams
kalui pasitaikius, visada krei
Green and Gold Cafe — 809
retenybė.
ptis į tuos, katrie- remia kata
Hiph TeaniThvee Game Series
DR. ANTHONY G. SACK
likiškųjų spaudų, dalyvauja su
SVEIKINAME Visi s’ DRAUGES IR REMF.II S SV GARBINGOMS/
D. B/ Brazis, graborius, da Green and Gold Cafe — 2340
SV. KALfcDO.MS,
mumis. Tada lietuvių tarpe su
“Hard Luek’’ team of the
3505 Trumbull Avė
LAI nfNA LAnnNGESNi ATEINANTI NAV.II METAI.
lina savo gražius sieninius ka
sudarys didesnė vienybė ir vie
league: Willis Baking Co.
lendorius. Kas dar negavo, at
g
S. STEPULIONIS — PR. LAURINAITIS
ni kitus atjaus. Tas visoje
Honor of making the liardsikreipkite. Dykai gausite.
mūsų darbuotėj neš geresnių
1246 \V. Fort Street
est split: 1). B. Brozis.
vaisių.
-j;___
i
s
Most irnproved bo\vler sinee
Gruod. 5 d. mirė a. a. Mari
Visiems nuoširdžiai linkiu
LITHUANIAN BAKING CO.
M
jona Yurkus, 54 metų. Su ba the beginning of the league: Į®
linksmiausių Šv. Kalėdų!
žnytinėmis pamaldomis iš šv. Peter Galumen.
Matas J. Šimonis
Hard • luek bovvler: Adam
Antano bažnyčios gruod. 9 d.
E*l \ PROGĄ SVEIKINI' VISI S SU AV. KALFDV ŠVENTFMIS IR
Sveikiname su.šv. Kalėdoms ir Naujais Metais Biznio
IJ1LMINGAIS NAUJAIS METAIS.
palaidota šv. Kryžiaus kapuo- Mae.Call.
liūs, Draugus, Rėmėjus ir visus lietuvius.
Gruod. '6 d. įvyko L. Vyčių
ADV. JOSEPH P. UVICK
įse. Bažnyčioje kleb. kun. Bo
102 kp. skaitlingas priešmetiSILVESTRAS RAGALSKAS
reišis pasakė jautri} pamoks
5 \V. Larned St.,
l’hones: Office - Cadillac 9540
rūs susirinkimas, kuriame dva
—
Res - Niagara 0764 2
lų. Laidotuvėse dalyvavo gi
Euclid 4530
_____
9
sios vadas kun. T. F. Boreišis
4628 — 25th .Street
minės iš Chicago ir Pennsylpatiekė gražių darbuotei nuro
vanija. Paliko nuliūdime vyrų,
LINKĖJIMAI
dymų, ragindamas visus suta
T
•Tt ‘tt’H ® ‘2J'
T!
®
4 sūnus ir 3 dukteris. Patar
ut»
rtinai darbuotis kuopos geronavo grab. D. B. Brazis.
SVEIKINK' PACIJENTI S IR VISI'S PRIETEI.II'S SU KAI.f.DI,
Ąrtinanties Šventoms Kalė
‘ vei, nes tuojau prasidės narių
ŠVENTFMIS IR LAIMINGAIS NAUJAIS METAIS.
doms, lai būna man garbė iš
vajus. Visiems bus darbo.
reikšti Tamstoms savo širdin
DR. J. B. RYDZAUSKAS
Nutarta gruod. 25 d. (Kalė
Sveikinu visus lietuvius su
giausius linkėjimus. Kristus
dose) rengti šokių vakarų Lie
12438 Jos Campau Avė.,
Šv. Kalėdoms ir Laimingais
nužengdamas iš Dangaus į
♦ Townsend 6-1 (>00
tuvių svet.
LITHUANIAN B()WL1NG pasauli atnešė visiems ramy
Naujais Metais.,
Lietuvių Diena bus minima
be,
meile
ir
išganymų.
Jis,
pa

NEWS
vas. 18 d., Lietuvių svet. Korodė didžiausių savo tėviškų
MIKE ADONAinS
inisijon išrinkta: J. KilikauAfter seven vveeks of torrid meilę ir trokšta, kad toji mei
skas, C. Samsonas, J. A. Bla
10345 Jos Compau Avė
SVEIKINI SI ŠV. KALF.DOMS llt NAUJAIS MITTAIS DRAUGES. I
and intense bowling, one nnw lė ir ramybė viešpatautų tau
DRAUGUS IR Vlst’S REMFJUS.
žys. Bus vaidinimas. Vyčių
(eor. (’aniff.)
finds the Green and Gold Cafe tose ir šeimynose.
choras išpildys muzikalų dalį. Į
and the Lithuanian Sweet Kalėdų dienoje melsiuos, iMONICA BEAUTY SHOPPE
Prieš Kalėdas sekmadienį in
Shop perched on the top rung dant Kūdikėlis Jėzus užlaiky
7646 Miehigan Avė.,
Vinewood 2-9263
corpore eis prie šv. Komuni
tied for the league leadership. tų Tamstas savo malonėje, tvi
jos.
They are elosely trailed by the rtoj sveikatoje ilgus metus!
fMTOviraTOmmaaatvnVjnnMrč
Naujon valdybon Išrinkta:
D. B. Brozis Uudertakers. As
Kun. J. Čižauskns
inunnuunnunnnnnnnnunnnnnm n
pirm. — V. Bendoraitis, viceyet, the VVillis Baking Compa
IŽ ’
js CHAMBERLAIN BAKERY
pirm. — J. Kapickas, J. NaSVEIKINAME Si' GARBINGOM ftV. KALFDV SVENTP.MIS IR
ny has not won a gaine, Imt it Šv. Jurgio bažnyčioje Kalė
ft
LAI.MINGIAUSIAIS NAUJAIS METAIS
rauskas, nutarimų rast. — J.
rtay rightfully eall itself the dų pamaldos bus labai įspūdi
Sveikinu
su
Šv.
Kalėdoms
ir
Laimingais
Adomaitė, fin. rašt. -r H. StaGirdorius, L. Vyčiu 102 kp., Sv.* Antano
“hard luek’’ team of the lea ngos. Bernelių Mišios prasidės
Naujais Metais Biznierius, Draugus ir
niūliūtė, ižd. — J. Sakalaus
pa ra pi jo n i us i r I) ra uyus.
gue. This Is proven in six of vidurnakty lygiai 12 vai., su
kas, pagelb. — I. Keblaitė,
Lietuvius.
MR. and MRS. J. A. BLAŽIAI
thė games thei played; one asista. Choras su simfonijos
globėjais — M. Andriliūnaitė
ir H. Šilaikiūtė, tvark. — c.
STASYS VASILIAUSKAS
Samsonas ir A. Ringis, kores
SAVININKAS
SVEIKINIMAS KALĖDOMS
pondentais — J. Adomaitė, J.
8816 Chamberlain Avė.
fiD VISIEMS PAUIJENTAMS IR DRAUGAMS LINKSMIAUSIĄ
» Zakaranskaitė, J. A. Blažys
iŠVENČIU IR I-tlMINGESNIV NAUJU METI 1
Linksmų šv. Kalėdų
ir B. Pildžius. ,
Švenčių ir Laimingi)
J valdybų įėjo veiklūs na
DR. JOS. W. BURBA
Naujų
Metų
Draugams,
Dentistas
riai, didžiuma čia augę. Dva
9621 Belleterre at Grand River
Hogarth 1631
Rėmėjams ir Pažįsta
sios vado kun. I. F. Boreišio
Šokiai
Naujų
Metų
laukiant,
Lietuvi)/,
semutinėj
svet.,
mam*.
nuolatiniu dalyvavimu su jau
Gruodžio .?/ d., vakare.
nimu, teikiant nurodymų bei
duodant gražių pavyzdžių, kuo
ALEXANDER
Sveikintu L. A. C. L. Kliubo narius, Draugus ir Re
a
t
Detroit, Mich.
S
poj išaugo energingų, veiklių
CONRAD
mėjus su šv. Kalėdoms ir Ijaimingais Naujais Metais
jf
KAST SIDE
'
3
darbuotojų, kurie netik Vyčių
9
PASVEIKINIMAS
S
’ kuopoj, bet ir parapijoje daug
Lietuvis A dvokatas
dirba; eina komitetų pareigas.
Sveikinu su Šventoms Kalėdoms gerb. kleb. kuro.
JONAS ŽYRINAS
1646 First Nat. Bank
J
J.
čižauską Ir visus savo prletellus. Lai naujai už- JĮ
Pilna kuopos atskaita bus
Lietuvių
svet.
Manadžerius
*
gimęs
Kūdikėlis suteikia visiems kuodaugiauslai JĮ
Bldg.
patiekta sekančiame susirinki- ®
Dievo malonių.
1920 — 25th Street
Lafavette 1298
me.
{
Cadillac 0414

y,,

EASTSIDE

SPORTAS
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Lapkričio mčnosj kili,: Bo-

9
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Chas. Stepanauckas,

(Detroito graborius)

2

2

Penktadieni*, gruod. 22, 1933
eilė kitų darbuotojų; kur eiu ■— A. Kasevičiūtė ir M. Vai- tėjo į bažnyčių ir taip sunkiai duetas buvo labai karšta^ pri- laukęs luiko, kada visi darbi-į jis miegojo, o naktimis, apaiminkai išsiskirstė, ir putsai šei rengęs šiltais rūbais, pasiėmęs
imtas.
, visas suminėsi, labai daug vie čiūnaitė, vėliavos prižiūrėtoja sužeista išklausė Mišių šv.
mininkas su žmona išėjo į didelę lazdų, vaikščiodavo aPo Mišių Lubekienė, kuri
— M. Kasevičiūtė, dovanų pi
Į tos laikraštyje užimtų.
žiūrėdamas,
Į Jų visų dėka, draugija iš lkėjos — A. Kasevičiūtė ir M. ■puti nežinojo, kad senelė taip Šiuo sveikinu Šv. Petro jmi- miestų, Jonukas pasiėmė nuo plinkui dvarų,
susižeidus, pasakė
klebonui,rupijomis ir linkiu linksmų lentynos rušalų, surūdijusių kutl viskas būtų tvarkoje.
Širvai tė.
l augo narėmis ir turtu. Ir da— Tur būt, oabar mano dė
rankų, su-Kalėdų. Dėkoju visiems už vei plunksnų ir kur tai buvo raAtstovė į Detroito Spaudos kuris pažiūrėjęs į
i bar čia priklauso tik susipra
PAŽVELGUS ATGAL
tusios lietuvaitės, kurios my Rėmėjų draugijų — V. Cepe- prato, kad kaulas nulaužtas, kimą ir gera patarnavimų.per dęs gabaliukų balto poperio, ir dė stovi prie vartų ir žiūri j
savo automobiliu parvežė se ištisus metus. Prašau Dievo,' pasitaisė rašyti. Pasidėjo po- bažri^ų, visų apšviestų, spi
lit gražų, ramų draugijinį gy- lioniūtė.
(Tęsirfys iš 3 pilsi.)
Susirinkimus baigtas malda. nelę muito, pašaukė Dr. Siur kud Jis teiktų Šv. Petro pa-i peri ant kėdės, aplink bailiai ndinčių, iš tolo atrodančių lig
1 veninių.
Po susirinkimo komisija (A. bi, kuris suteikęs pirmųjų pa lapijai daug, daug metų da apsidairė, atsiklaiųiė ant ke- užburtu sapnų karalaitė ir ku
Labai svarbu, kad jaunos
gos turčių net nemažai knyprieteliais! ‘O
it galbų iiugulmfto j Reeeiving bartinės tvarkos, malonės, vi lio ir pradėjo: ‘‘Brangus dė- lbasi su savo prieteliais!
&ai.
.
S mergaitės užima gana svarbias Kasevičiūtė, A. č’iapaitė
siems sveikatos ir linksmybės, de, Jonas Ruki! Rašau tau lai
Šiuo syk paduosiu tik kele- j vietas valdyboje ir gražiai, rū N. Adomaitė) visas nares pa ligoninę.
(Tųsa o pus L)
ypatingai visiems to gero no- škų; sv.ukinu su Šventomis Ka
tų žinių apie vienų iš didžiau-’Patingai savo pareigas atite vaišino. Prie to, kelios narės
Pr. Suvokus, kurio moteris ro, apie kurį angelai Kalėdų ledomis ir linkiu nuo Dievo
siu moterų draugijų Detroite, ka, kad mums, kurios dirbo- susėdusios dar lošė “Bridge”.
tai yra Lietuvos Dukterų.
!me su pasišventimu ir visa eNaujai
valdybai linkime guli VVyandotte ligoninėj po naktį giedojo. Dar sykį dė-ko-j sveikatos ir laimės. Nėra pas SUSTIPRINA NERVUS IR
*
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT
1916 metais iš So. Bostono nergija per visų eilę metų, daug- sėkmių ateinančiais me sunkios operacijos, pats tapo damas visiems parapijonanis mane nei tėvo, nei motinos,
NAUJĄ .SVEIKATĄ
atvažiavo J. Tarutienė, kuri malonu yra šiandien matyti, tais. Manau, kad bus daug kas sužeistas. Dirbtuvėj jam nu- už gerus darbus, pasilieku su tiktai tu vienas pasilikai”.
Nl.’GA-TOĄiE sustiprina nervus, ta
Kalėdų linkėjiJonukas pasižiūrėjo per la lpino
ten priklausė Lietuvos Duktė- jog mūsų, nors ir sunkus dar nuveikta, nes valdyba suside kirto rankos pirštus. Dabar ' geriausiais
apetitą. Btlniah'uoja prie noriulimoteris vienoj ligoninėj, o jis uiais..
ngų, kuriame atsimušė spin llflko veikimo viržkiniiao organus,
ių dr-jai. Pakalbėjus su ja, batS atnešė pageidaujamus vai da iš darbščių narių.
užtikrina ramų miegą Ir pataiso ažKun. Vincas Masevičius dulis nuo žvakės; jam pasiro- beinu sveikatą.
Pirm. M. Vaičiūnaitė vra kitoj.
kjlo mintis ir čionai suorga- S1US'
..
...
. . ..
r ,
NUGA.-TONE jau yra vartojamas
----------------tie lig dėde Žiuri 1 jį pro lail- per 45 metus. pt# tą laikotarpi jis
nizuoti tokių gražiu patrijotiš- Susirinkimai būna laikomi i P"eS 5 nb atvyikusl ^.Sykesj įrodė esąs labai pagelbi'ngas silpgų.
'
nlcms Ir liguistiems vyrams Ir mo
Detroito žmonės turi saugo
ku vardu dnuigijų. Paaiškinus !pįniu> sekniadienį kiekvieno Ivllle’
bet daug jau P®451'
terims. Nepraleiskite ne pamėginę
tiš netikrų penkdolerinių bau-j
Jo dėdė tarnavo ūž naktini nvga-tone. i*»r««iuodii visose vaivietinių moterų tarpe apie |„,ėnesio, Šv. Jurgio mokyklos idarbavUS Pa^PU08 naudai,
*• stinyčioee.
Gailiūte
tikri* NUGApas dvarponį. Tasai žemas, lai- tone. nes joks krus vaisus nenaudingumų pašalpinės drau- svetainėje, tuojau imi pamaldų. į Viee-pirm. K. Dainauskaitė knočių, kurių daug paskleista.
atneš lokių pasekmių.
gijos, radau tiek pritarimo, Mėnesinė mokestis 25c; pašai- i turi dvi sesutes Šv. Prųnciš- Tėmykit nūo ko gaunat jien- Jonukas vos devynių metu' bas, menkas senelis šešiasde-'I
šimts devynių metų atrodė lig
kad pirmų savaitę prirašiau 25 j)0S ligoje mokama $5.00 į sa- kaus vienuolyne. (Sesuo Agnares.
vaite, Kiek viena katalikė lie- nieška ir -Sesuo Enierencija). ra, atiduokit atgal iš kur ga- kurpių. Prieš pat Kalėdas na-1 jaunas vaikinas; visuomet liBirželio 13,d., 1916 m., su-, tuvaitė, tarpe 16 ir 45 metų, Brolis Antanas mokinasi
j vote, o jei neims, tai pašau- kt j vaikutis nėjo miegoti. Su-; nksinas ir apsukrus. Dienom i.-!
kit B. C. Brown, Ro. 6223.
—-—
----- -—. . ■
'
šaukėme pinnųjį susirinkimų ga|į priklausyti lygiomis tei- kunigus.

DETROITO
ŽINIOS

VARGŠAS JONUKAS

I

b

Stop
Įtching
5 Skžn
Irai

M. Beleckienės namuose, iš-Į sėmis.
Rašt. M. Petrokaitė yra mū
Vaikučių kalėdinis vakarė
rinkome valdybų: pirtn. — šių
Todėl, ypatingai toms, ku sų Detroito lakštingala. Ne- lis nusisekė. Svetainė buvo
žodžių rašėja, nutarimų rašt.
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
rios nepriklauso nei prie jo- klvsiu pasakius, kad jinai yra prisigrūdus netik vaikų, bet
LAIKRAŠČIUS:
— "J. Tarutienė, finansų rašt. . .<
. , .
.
, ... .............., .
_ kibs paselpmes drauguos, pro viena iš geriausių soprano dai ir augusių žmonių. Lošimas,
.
.
. . "
— O. Liskevieiene,. įzd. — O. į
Nesirūpink niežėji
’ j“J>RAl’(iAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų diennininkių Šv. Jurgio parap.
ga gera prisirašyti prie vi
dainos visiems _ labai paliko.
mu.
pleiskanomis,
Šalaševičienė.
raštis,
išeinąs
'2334
S.
Oakley
\vc., Cliicugo, III. Meuos iš geriausių ir prieina- chore. Jos skambantį balsų da Vaikams labiausiai patiko Sa
tėbėrtmals, spuogais
tams $6.00.
Dr-jų pavadinom Lietuvos
\
ir kitais odos negerumais. Tilt
įmausiu draugijų — Lietuvos žnai girdime bažnyčioj bei nta Claus’as, kuris nei vieno
Dukterų iio M. Šv. globų. SuDARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapu Darbininkų Sųjtui- gauk gydanti antiseptiką Žemo—
svetainėje. Yra gera lošėja, gi
Dukterų.’ '
P. B.
Aptlekoss. 3Sc.,
••e.,
neapleido
neapdovanojęs.
dėjonje po 50c taip, kad pir
gos organas, išeina tlukart į savaitę, 366 W. Brotalvvay, i saugus.
rai pažįsta muzikų.
81.00.
•
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
mutinis draugijos turtas bu
Kurpavičiūtės ir Jozuniūtės
MARIJOS VAIKELIŲ
M.
Širvaite
jau
3
metus
ei

vo $12.50.
“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. lt. K. Susivienijimo orDRAUGIJOS SUSI
na iždininkės pareigus. Pupa
ganus, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, i*a. Me- ■ FOR SKILI i R Ri TAT I O M S
Tuojau, rugpiūčio mėnesį,
RINKIMAS
tams $2.00.
Nuo Muskulų Skaudėjimo
surengėm balių su dainomis ir
Skaudami, pailsę ir persidirbę r.iusAMŽINĄ
ATILSĮ
CIT!
I ttlai grųainaini j normali cyvuma ir
kokiais, kuris davė pelno $250.
STUDENTĘ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
ištverme ištrinant j uos ANCIIOR PainMarijos Vaikelių dr-jos sj>e
Exi*elhriu.
BOBUTĖ
Vėliau, dar tų patį rudenį, su
nalas, 366 W. Broathvay, So. Boston, Mass. Metams $2.00.
kuumii jūsų muskulai yra skauda
cialus susirinkimas įvyko gruo 1 Po sunkos, ilgos ligos lapmi, ko. met jpsij visas kūnas pilnas
ATEINA
1 užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.
rengėme vakarų su šokiais ir
skaudžiu trūkčiojimų ir gėlimų nu i
perdidtito fizinio Usitcmpimo, gerai išatvaidinome
U. Gurkliai/?*’ 13 4
»«>»“* , k«i«o 26 .1. ...iro a. a. Adomas
sitrynkite su Pain*KxpeIIeriu ir atsigul
'“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak
kite. (žalimas daiktas, kad vienu tokiu
Darbininko” išleistas .vlceT‘nii. A- Kasevičiūtė ma-1 Mackevičius, 29 metų ainž.. Su j
iisitrvnimu pasiokMt palengvinimo ken
naujai
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
tėjimu. Visose vMtinėse kaina 35c. ir
Ida.
bažnytinėmis Šv. Jurgio baž- .
73c.—skirtinio <pvarno bonkutės.
komedijėles: ‘‘Dvi sesulės”, i
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaicnklj.
MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sujungus mėnesi-1
Pereito susirinkimo nutari- nyčioj pamaldomis, lupk r. 30
‘‘Dvi kūmutės”, ‘‘Čigonė”, I
uis žurnalas, 2322 \Y. 24th St., Cliicago, III. Metams $2.00. VARTOK KEIiDONA TABJ.ET1 b
nius perskaitė rašt. V. Čepe- d., paluidotas Mt. Olivet ka
“Oįrtuoklė su blaivininku”.
VYTIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį,
Aptlekose. Knygutė su paveiks
Iioniūtė. Priimti be jiataisų. puose. Kun. J.‘ Čižauskas palais 24 puslapių “History of Rhe4736 S. V'ood St., Chicago, Iii. Metams $2.00.
Tuomet Šv. Jurgio parapijoj
umatism’’ dykai. Kreipkis ]:
•
i- c
i /.
išdavė raportų
srražu
pamokslu
vargonininkavo
K.
Šmulis
(da '
, Virvaitė
..
,,b i * i sakė
o
’
«zių
pumos..
ių.
WELDONA CORP.
■ r- • •
•
.
„ ,
.....
nuo balio, buvusio spalių 19
Dęsfe 8, Atlantic City, N. J.
Velionis
(Mtėjo
iš
Bartinin

bar Sv. Pelro parapijoj), rnnkų {>aiapijus ir kaimo. AmePADĖKONĖ
tas, be puikybės žmogus. Jis
10PIECE COSMETIC
Šokių vakaro rengimo komi j „koj-išgyveno 20 metų. Laiprirengė mus jaunus, neprity
SĖT $1.97
sijos narės: N. Adomaitė,
rusius lošėjus, pamokino dai-. -.
.A_ .. ..
.x_
T_ 1 dolmenus rūpinosi brolis Pra
Tbjs Ir n Pamena Vlvanl S»t And In.
. .
Ciapuite, N. Karnagaite, II. nus. Šeimyna, kaipo biznieuų,
1 ludPA far« iH>w.|<>r, 41.00: P.nnffn, 75c,
Tlaaun Crcam JI,00. Dcpllatory JI.00,
nu ir pats dainavo musų va-im
,
,r .- i
• ,, (
Fsclal Aotrlngent 11.76, Bath Salt t.00,
ONA
kare. Viskas labai gerai į««i.: PV'**;1*““*’ V.r M !Ser,„lmis iSk6lė
p„ lai
Tolia t Walnr 41.7S. P^rfumo 82.76, HrllLAURINAVIČIENĖ
llantlnc 75c, Skln Whltcner 75c. Totai
KAZIMIERA LENARTIENĖ
,
,
7
,
Sestokauskaite pranese, kad dotuvių savo valgykloj iškėlė
Valu* 818.00. fipoclal prlce, 81 »7 for all
sekė. Sis vakaras davė pelno
,
,
•
. z.
(po tėvais Siuigaitė)
tos plecos to tatroduoo tbla Bno,
dirvnvi z. -•
i- i
,
vakaras bus sausio 21 d., Sv. didelius pietus. Velionis Ado
Mirė gruodžio 2 d., 1933 m., o
gedulingų
jminalVardas
$100.00. Graži pradžia dar la- ,
..’
. . .. T
Mirė gruodžio 21 d.. 1933 m.,
dų Gimimo išvenč. Panelės paraj). bažnyčioje, tapo pa
, ..
. , - L. , Jurgio parapijos svetainėj. Į- mas paliko 2 brolius Pranų ir
9 vai. ryto, sulaukus apie 40
AdrąsM ••••••••••••••••
biau paskatino darbuotis dr- v
'
..
metų amžiaus. Kilo 1.4 Vilniaus
laidotu
gruodžio
6
d.,
Sv.
Kazimiero
kapinėse.
Siunčiame per pattą COD
zanga 2oc. Bilietus bus gali Juozų, Lietuvoje brolį ir dvi
apskričio.
Tveračlaus
pu ra p.,
Pinigai grąžinami. Jei
gijos labui.
Švenčionių pavietės, bailmaklų
Šiuoini
reiškiame
gilių
padėkų
gerb.
kun.
klebonui
ma nusipirkti iš ankstč.
nepatenkintas.
kaimo.
•esutes.
Patarnavo
grab.
Clias
A. P. Baltučiui; D. J. Vaičūnui, kun. Statkui, kun.
Iš šios draugijos kjlo gar
Amerikoj iftgyvi-no 20 metų.
Rašt. išskaitė vardus narių Stepanauskas,
Bes Van 58O-5th Avenue, New Yerk
Paliko dideliame nulluilime
Kataiiskui ir kun, Lukošiui už atlaikytas gedulingas
sus tais laikais Detroite “Bi
vyrą Kazimierą, pusseserę Emi
jiasiiikusių su mėnesinėmis
šv. Misiąs. Ačiū taipgi vargonininkui Janušauskui.
liją Ceptllionienę. kilus gimines,
“ Draugo” skaitytojas
rutės'” choras iš apie 59 asm.,
ir pažjstamus: - o Lietuvoje mo
Ačiū
šv. Mišių ir gėlių aukotojams, ačiū Cicerus ko
mokestimis.
tinu seserę. Avogerj ir gimines.
p. Snialio vadovaujamus. “Bi-.
mitetams,
Rožancavos ir Apaštalystės Maldos draugi
Kūnas
pašarvotas
Petkaus
Iždininkė M. Širvaitė išda
VIM
koplyčioj, 4830 W. 15th Hlreit,
joms
už
šv.
Mišių aukas. Dėkojame visiems, kurie
rūtos” choras visados dalyvau
f.’lceroje. laidotuvės jvyks fteša j ui
vė finansinį raportų. Pranešė,
l&dtenj, gruodžio 23 d. 14 ko
lankė mūsų mylijnų motinėlę šermenyse ir dalyvavu
davo Lietuvos Dukterų iki ren
plyčios
8
vai.
bus
ai
lydėta
(
VIGOK
kad pinigų yra kasoj apie 60
siems laidotuvėse. Ačiū visiems giminėms, draugas,
Antuno purapljos bažnyčią, ku
gimuose.
rioje
jvyks
gedulingos
pamuldoH
pažystuniP'ins,
grabnešiams
ir
visiems,
kurie
kuomi
St-nejė
Žilinskienė,
močiutė
dol. ir apie 30 dol. dar banEnjoy life.
Be
už velionės sielą.
Po pamaldų
Draugija stovėjo pirmoje
nors prisiilėjo.
on your toee.
bus nulydėta J šv. Kazimiero
koj, kurių dar negalimu išimti. arti šimto metų, kasdien atei
Feei wdi awfc>
kapines.
vietoje teatrų r*mgime, nes be-'
Ačiū gralioriui A. Petkui už sąžiningų ir mandagų
Nuožlrdžlpl kviečiams visus
Raportas priimtas. \
davo išklausyti Mišių šv. Pra
U 8K
patarnavimą.
gimines, draugus-ges Ir pažysveik kiekvienų mėno.-į suren
lamuH-mas dalyvauti Aiosu lai
J naujų valdybų išrinkta: eitų savaitę eidama j bažny
Ra«Rway9M Pilis
O taiĘ musų mylimu motinėle, per VieŠĮsitics ma
dotuvėse.
gdavo vakarų. Atvaidinta ir
Nuliūdę: Vyras, I’lisseseis- Ir
<l>e Vegetahle L«x«ttve>
pirm. —- M. Vaičiūnaitė, vicc- čių paslydo ant ledo ir pul- i
lonę
lai
šviečia
amžinoji
šviesa.
Glnitnf.-..
labai didelių Veikalų, kaip tai^
to
rbaiiM tfc’« intMtiml tract oi
— E. Dainauskaitė, ra- dama įsilaužė rankų, užsigavo
Liekame nuliūdę: Sūnus, Dukterys, Marti, Žentas,
“Genovaitė”, “Mirga”, “Ka-|I
ky
laidotuvėms patarnauja graYnur pmaon fm blood wtll givt
borius A. Petkus.
Tcl: Cicero
Anūkai ir Anūkės.
št. — M. Petrokaitė, iž<l. — galvų ir sunkiai susižeidė
you ntw
2.109
ntri Elena”, “Graži MagelioM. Širvaitė, iždo prižiūrėtojos.1 strėnas. Vietoj grįsti namo, aMiM . Kdiablt
At Your Druu»'
na”, “Juozajias ir Zelbora” ir
Lt. Žmonės vakarus skaitlin
gai lankydavo, nes visados bū
davo išpildyta taip kaip ža
tfl OUR OFF/CE
dėta.
1920 metais j Ib-lroitų atva
žiavo duinininkė M. Širvuitienė. .Ji savo maloniu, švelniu
Imlseliu puošė visus lietuvių
porengimus bei vakarus ir su
pasišventimu darbavosi Lietu
vos Dukterų draugijai. Taip
gi <hmg darbavosi pilna pasišventimo ir energijos B. Dap
kienė; jos pastangomis buvo
.^aurengti didžiausi vakarai; p1? O. Meldažiūtė (<labur Doįmūkienė, Hochester, N. Y.) ir
gi laimi ffiuug darbavosi Lie
tuvos Dukterų dr-joj. Ir visa
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Penktadienis, gruod. 22, 1933

g*U. Sekmadienį šeimininkė | “Aš tau visuomet tabokos leidęs basas kojas ir skaito vi- MINTYS APIE SPAUDĄ
liepė man nulupti silkę; aš pra1 pripiaustysiu, o jei neklausy- sieifis jo parašytą laišką. Adėjau lupti nuo uodegos, tai einu, tai mušk, kiek tiktai ga pie pečių bėginėjo jo mylimas
Atminkime kad rūpinimasis
(Tupu iš 4 pusi.)
jumi, paėmus silkę, pradėjo lesi. O jeigu jūs manote, kad šuo Margis.
gera spauda ir platinimus jos
gal tabokos pauostysiiuc?' —
mane mušti per veidus. Visi uš darbo negalėsiu gauti, tai
Julija II. Mctiitticuė via vienas iš geriausių darbų.
sako jis 4»aduodauias kaimy
darbininkai iš manęs visuomet gal gausiu pas ponus nors baTik visas savo pareigas, ypač
nams. Visi uosto ir čiaudo. Su
juokiasi, siunčia į karčianin i tus valyti.
spaudos atžvilgiu, atlikdami
nis labai myli žiūrėti j mau
“Mielas dėdyte, negaliu il
pasieksimo ir sielos išganymų.
parnešti degtinės; jie liepia
dančius žmones. Jis juokėsi be
gili
iiian vogti, t) kai aš kų pa va-į giau čionai gyventi; baisu, bi“DRAUGAS”
peistojinio sakydamas ‘šluos
giu,'lai jie pagavę mane mu-ijau numirti. Norėjau bėgti na
KALĖDIJ PROGRAMA.
tyk panosę, nes prišals.’’ Ta
Katalikiškas!
ša tuo, kas ky rankoje turi; tuo pėsčias, 1x4 neturiu kuo
bokos duodavo pauostyti ir šu
Lietuviškas!,
muša ir jx*r galvy. Valgymus, apsiauti, šalčio ldjau. O kaip
Gruodžio 19 d. Peoples Kur
nitus, kurie taip pat laksto,
Patriotiškas!
labai prastas. Iš ryto dumia užaugsiu didelis, tuomet aš ta niture (Jo. progrunųjj iš sto
šokinėja, sukdami uodegas. O I
Teisingas!
ve užlaikysiu, luitus nupirksiu, ties M GES buvo daug gra
orus gražus, naktis šviesi, vė duonos, pietums sriubos, va
Naudingas!
kare vėl duonos su vandeniu, neleisiu daugiau tau naktimis
jo nėra. visur ramu, ‘tiktai Miegu po laiptais. Kaip vai-j vargti; galėsi gulėti, kaip pū žių dainų, muzikos ir kalbų,
Pamokinantis!
kurių daugelis buvo pritaikin
matyti balti stogai, o iš kanty
Įdomus!
kas verkia, tai aš visai nemie- j nas ir pypkę rūkyti. Kai nu- ta Kalėdų šventėms.
nu visur rūksta dūmai. Med,
Draugiškas!
. .
. i
x / i
- i Igu; turiu ii supti.
įnirsi, visuomet melsiuos už
ziaį iš tolo atrodo kaip sala- ® ’
J!
v1 ’
•
’
, .
,
“.Peoples l’arlor” kvai te
, . . .
•
v
..... ,
, ,
....
tavo siely -taip pat, kaip uabnmai, pasipuošę Kalėdų m- “Mielas (lede, pasigailėk nuli.
, ...
LIETUVIAI DAKTARAI;
,
.
* *
...
I bar meldžiuos uz savo uiauiv- tas padainuvt> keletu sezono
bu. \ įsas dangus nusagstytas ;
pasmuk mane jms save.
dainelių, o Kastas
Sabonis
tę.
Tcl. LAFayettc 3057
žvaigždėmis, spindi kaip dei- Lenkiuos tau į kojas ir visuo“
Lietuva
brangi.
’
’
Kalbėjo
“Miestas labai didelis, 11amantai; atrodo, kad ir jis pa met l)n\o pia.«iu, kad kuo
vjsur gyvena po-į
Striksi, apie šv.,Kryžiaus ,
sipuošė prieš Kalėdas.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
greu-musiai mane pas,„„tu. « „l(i.
k|iu ,H. Katvi.s vc.’ligoninės 5 melų sukaktį. Itr.j
X—SPINDULIAI
tu,-tingus'ponus. Avi,J K-to^kas apie
vėžio lig,),'
Jonukas atsiduso, pamirkė, jai nepasiims, ,aaaVa , namus. Į
3051 West 43rd Str.
tai aš turėsiu numirti iŠ ba
visai nėra; Suneš labai geri; lDr.” red. L. šimutis apie
plunksnų ir vėl pradėjo rašy
do ir vargo”.
(Prie Archer Avė. oe<olt Kedile)
visai'nepikti.
tai, kodėl lietuviai turi remti
ti r “Vakar vakare šeimininkas
Valandos: nuo 2 ik, 8 vai. vakaro
Seredomis Ir nedėliomls pasai
“Mielas dėde, kaip bus pas lietuviškas įstaigas.
Čia Jonukas nusibraukė ramane liuisiai primušė už tai,

VARGŠAS JONUKAS

RADIO

DR. A. RAČKUS

LIETUVIAI

DAKTARAI;

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai .

DR. P. ATKOČIŪNAS

TcL GItO.chlll 1503

DR. A. L, YUŠKA

DENTISTAS
144® SO, 40lh CT., CICERO, ILK
UUr.. Ketv. ir I’ėtn. 10—9 vai.
3147 SO. 11ALBTED ST., CHICAUC
Paned., SereU. ir Kubai. 1—0 vai

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldienlat
tik susitarus

340a w. MAityLK'rrK

road

I

Dienom* Tel. LAl'ayclle 5703
Naktimi* Tol. CANal 0400

DR. A. J. JAVOIŠ
DR. F. C. WINSKUNAS Office: 2643 W. 47th Street

Tel. LAl'ayctte 7850

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėliojo pagal nutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

4140 Archer Avenue
oriisu Tcl. RL.l’ubllc 7000
lies. Tcl. .GltOvchlU 0017
0017 S. WASUTE.\A\V AVĖ.

Vai.; S—4 Ir 1—0 vai vakar*

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0400

Office Phor*
PKOspect 1008

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CllIRUGAS
2403 W. .MAIIŲIETTL KOA1)
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt®
NedčlloJ susitarus .

Res. and OffVcs
3350 So. LcaviU SU
CANAL 070®

DR. J. J. KOWARSKAS

Thoue

ponus jau parėdyta eglutė, pa
Graži sezono muzika ir imu
prašyk pas ponių man vieny Jingi programos vedėjo pata- Fbone GltOvebill 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
paauksuotų riešuty; padėk j/rimai <iarė
valandėlę vieny Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
G R A B O R I A I:
I dėžę...” Čia .Jonukas vėl už-i gražiausių. Be to, priminta,
įsimušto. Prisiminė jam kaip j-ad dabar eina didelis
Telefonas YA11(1m 1138
prieš
LACHAVKCH
Gydytojas ir Chirurgas
I jis eidavo su dėde iš miško pa kalėdinis išpardavimas
viso Lietuvis
•850 SO. YV ĖST EI tN AVĖ.
Chicago, Ui.
rnešti eglaitę. Linksmas tai kių prekių Peoples kraut uvėIR SŪNŪS
Graborius ir Balsam uotojas buvo laikas. Kol nukirsdavo se u£ ]abai numažintas Rainas. UOUIcvard 7589
LIETUVIS GRABORIUS
Itcz. HE.MIock 7«01
Turiu antomubilius visokiem® ‘
v*,Ml Pnn'a iš
Patarnauju laidotuvėse knnplgl&mda.
Reikale meldžiu atelftanktl. o mano
rūkydavo pypkę, o paskui uo OHmi Tcl. CICERO III
darbu busit* užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama
stydavo taboką, pasijuokdavo Kcz. Tcl. CICERO 3«5«
TcL CANal 2515 arba 051®
3319 AUBŲBN AVENUE
DENTISTAS'
2314 W. 23rd PI., Chicago
iŠ manęs. Jaunos eglutės, ap
Chicago,
UI
----------. t
4712 So. Ashland Avenue
sirengusios baltais rūbais stoį
Vak: Nuo 10 ryto ild 8 vakaro
1439 S. 49th Court, Cicero, III.
vėjo nesijudindamos, bes žino
Buvęs Cicero
TEL. CICERO 4907
miestelio pir
jo, kad viena iš jų tarpo turi
mas Sveikatos 1
Ine.
Koinisijonic' Tcl. Ofiso IlOLIevard 5913—14
įnirti. Pamatęs dėdė lieganiį
LIETUVIŲ GRABORIUS
rius (tr laikė) lUz. VlCIorj 0343
Pilone liOLlcvftrd 4130
tą garbės otlPalaidoja už 025.00 Ir aukščiau
•' kiškį, sušukdavo; “Turėk, pak:į. per 19 me
Moderniška koplyčia dykai.
tų) yra gerai
•88 W. 18th St.
Tel. CANal 4174 'gauk, pagauk!”
,
Clcen'ečiams
Chicago. UI.
i
žinomas
per
756 W. 35tb Street
Nukirstų eglutę dėdė užsidė
GKAB0RIKU. ,
27 rn' tus. Da
bar
spėriai įdavo ant pečių ir nešdavo į
llnsų patarnavimas
suoja gydyme Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 4:30-8:30
visuomet sąžiningas Ir
l'lanėlų,
šir
pono namus.
GRARORIUS
nebrangus naa neturi
dies ir Reu Office Phone lies. 6107 S. Francisco
ma ltlatdų stlalkyrnul
Koplyčia Dykai
skyrių. .
Visų daugiausiai ui i įsiuvo
matizmo ligų.
Prospect 2220
Phone Grov. 0951
4830 WEST 15th STREET prieš Kalėdas jauna panelė,1
Valandos:
Nauja, graži ko
Nuo JO iki 12 vai. ryto; nuo 2 iki 4
Cicero, Illinois
rengdama eglaitę.
vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vukare; I
Tel.
CICERO
2109
ir
859-J.
plyčia dykai.
šventadieniais pagal susitarimų.
l’HYSICIAN and SURGEON
— I ... ■■ ■■■■ ■■■ »
■
Kaip buvo gyva Jonuko mo
j 5058 SO. ASHLAND ĄVE., Cblcago
3307 Aubura Avenue
4930 West 13th Street
liną, jinai tarnavo pas ponus.
Uours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.

DR, J. W, KADZEWIGK

STANLEY P. MAŽEIKA

JOS. SHINGLMAN,ff D.

DR. A. e. KAZLAUSKAS

J. F. KADŽIUS

A. MASALSKIS

DR. A. J. BERTASH

ANTANAS PETKUS

DR. J. SZUKIEWIGZ

SIMON M. SKUDAS

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET

GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangus

718 W. 18th St
Tel. MOMroe 3877
Tel. LAFayette 3672

Tol. BOL'levard 6003—8413

J. Liulevlčlus
Graborius

Ir

Tel. CICERO 204

•

Balsam uolojM

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 015.9®
KOPLYČIA DYKAI

• J344 H. 50th Ava.. Cicero. Iii.

Patarnauja Chleaatoje Ir aplellak*J«.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

40*2 Archer Ava

5 W<Wi' r '
‘f r
Visi Telefonai: YAlfcts 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ {STAIGA
LIET U V IŲ
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 autoinobilius 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 pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulanoe patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisa^.

4605-07 South pfcrmitage Avenue

Panelė visuomet Jonukui duo
davo saldainių ir išpiokino
skaityti, rašyti ir net šokti.
Motinai įnirus, Jonukas ’ pasi
liko gyventi pas dėaę.‘ ‘ Atvažiuok, mielas dėde ’ ’,
— tęsė toliau. ‘ ‘ Dėl Dievo, pra
šau tavęs, paimk mane iš čia, I
pasigailėk manęs našlaičio, Į
nes čionai mane visi muša ir
visados alkanas. Šeimininkas
kai kada kurpaliu per galvy
suduoda. Kaip nuvirstu, tai'
tik už valandos atsigaunu. Ma !
no gyvenimas, biauresnis už !
šuns. Perduok geras dienas,
ponams, panelei, virėjai, Veži
kui ir visiems. Mano smuikus
niekam neatiduok. Pasilieku į
tavo anūkas Jonukas. Bran
gus dėdyte, atvažiuok!”
Sulankstė Jonukas poperą į
tris dalis, įdėjo į vokų, kurį
buvo seniai nusipirkęs už ce
ntų, pagalvojęs kiek, plunksnų
padažęs, padėjo adresų;
“j j
kaimų pas dėdę Jonų Kukį”.
Buvo labai patenkintas, kad Į
parašė laiškų, o dar labiau
džiaugės, kad niekas jo nesu
trukdė. x
Kada tai dėdė pasakoju
jam, Kad laiškų reikia įdėti į
paštu dėžutę.
Atsiminęs tai, jis stveri: ke
purę, išbėgo, įmetė laiškų b©
adreso, l»e ženklelio.
Už pusvalandžio Jonukas
saldžiai miegojo..Jam sapna
vosi didelės virtuvės pečius,
ant pečiaus sėdi jo dėdė nut

CICERO, 1LL

Sunday by Appolntmcnt

2403 W. 63rd St., Chicago

GYDYTOJAS, Jr CII’«';RQA>

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntmen^

2201 w. Cermak Ecad
Valandos 1—3 ir 7—8 vak.

Seredomis ir Nedeliouiis pagal sulas!

DR. M. T, STRIKOL’IS

HEPubUo

7808

• OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Tel. CANal 0257
lies. PKGspid 0«5*

Nedilloinis pagal sutarti
Offeo U'lcf. UOUk-vard 7820

DR. P. Z. ZALATORIS

Narnu U-L PKOspect 1980

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1821 SOUTH MiU.STED

tkczidcnctja 6000 So. Arlctdan avo.
Valandos: H ryto iki 4 popiet

Tcl. UOUIcvard 7042

4 lkf 8:10 vakare

DR. G. Z. VEZEL’IS

Ofiso: Tcl. CALumct 40X0
Kės.: Tcl. HEMlock 628®

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti

47 th

DR. A. G. RAKAUSKAS

Straet

Vai.: nuo 9 iki 8 vakar*
SaredoJ pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3147 So. Kalsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir ®-8 vai. vak
ltcziduucijua Ofisas: 205® W. «01U Sb

Tcl. CANal ®I22

DR. G. I. BLOŽIS

Valandoa: 1®—13 ryto
8sredomls Ir Nedėliotai* pagal sutarti

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St)
Valandos: Nuo 9 iki 13 ryto

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 1 fkl 8 vakare

4142 ARCHER AVENUE

SeredoJ pagal su tartJ

Tel.

ĮVAIRŪS

VIKginia 003®

DAKTARAI;

Offlc* Phon*
TIUangle 0044

DR. A. R. McCRADIE

Oftao TeL VICtory 6803
Rea TeL DRKzei 8181

DR. A. A. ROTH

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

7650 So. H&lsted Street

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų R.
visų chroniškų ligų.

▼ai.

savo rūpesčius. Pašaukite:

Telefonas

4645 So. Ashland Avė.

Rea. Phone
ENGlewood ««41

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

GRABOR1AI:

J.J.BAGDONAS

0103

DR. S. BlEzIS ’

PUY81C1AN and 8URGEON

sutarti

kad aš supdamas vaikų užmi- nka ašaras ir toliau tęsė;
----- ------- -.

CANal

ltOOM 810
2-4 ir 7-9 vai. vakar*

Ofisas 3102 So. Halsted St,

DR. CHARLES SEGAL
•

.

Kampas 21st Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 y. <.
Nedėltotnls ir ėvontudieniais 10— -Ik

OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

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

2 lubos

DR. MAURIGE KAHN

CHICAGO, ILL.

0FISO VALANDOS:
Nuo 10 ihi 12 vul. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:20 vul.
vakuro. Kedėliomiu nuo 10 ilki' 12
vulandul dlunų.

Telelon&s MIDway 2830

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ
Tcl. YAILIh 090*
Ro.l Tcl. PUYza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 Ir 7-9 v.
Nedėldieniuls nuo 10 Iki 12 dienf.

_________________________ \
Offlc*.

'

Rea:

PROspect 2011 BEVerly 0081

SENIAUSI LIETUVIįl 6RAB0RIAICHICAGOJE
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 modernišką,
elektros varomą grabvežimį su šoninėm duriiū, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.
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 sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

'

'

II............ .... ..... "I

Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite *r platinkite
dienraštį “Drauge” ia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
remkite visus tuos pro
Vai.: 3 to 4 Ir T to 9 P. M."
Ketv. Ir Hekmad. pagal sutarti
fesionalus ir biznierius,
Ryto vai. fcv. Kryilaus Ligoninėj
Chicago. III.
kurie garsinasi jame.
. Phone: HEMlock 6700

Data
Kapitonas
Pasauliniame kare

WIS$I6,
Specialistas U
Rusijos

GYDO VIHAR LIGAS VYRŲ IR SIDil Iię PKR «8 MFTtS IGJIIHIIl
KAIP U£8IKENfc«U8IO8 Ir KFJAGYIMIMOH 3GŠ YRA
Bpeclallllkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės. uf.ntn>dlli'' ų k reaJo. odos. ligas, talsdne reumatlsn.*, galvos skausmus, skausmuH nugzro J*, kosėjlm*. gerklė* skaudėjimų Ir paslaptingas n is J*Jgu kiti aagalėjo Jus Hg^dytl. ateikite čia Ir persitikrinkite k* Jis Jum« gali pnA>
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Pat*he
inas dykai
OFINO VALANDOM; Kasdle nuo 19 valandos ryto iki 7.
valandai ir nuo 4—I valandai vakar* N ėdė” o mis nuo 11 ryto Iki 1
®8M WEMT Mth Mt.
hamoM ■•*!«* Ava.
TeL CKAwf<w4

I
I
.
.

0

Penktadieni?, grnod. 22, 1933

■MMn*

Gmod. 15’d. buvo dienraš gauna naujų skaitytojų. Už racija ant apendiko/šv. Kry-i kilčiai seserų Kazimieriečių TEATRALIŠKI VEIKALAI
čio “Draugo” jubiliejinio va tai ačiū mūsų gerb. kleb. kun. žiaus ligoninėj išgulėjo 11 d. J priruošti visuomet patenkina
jaus komiteto ir koresponden A. Baltučiui, kuris prie kiek- Operacija buvo pavojinga; pa*atsilankiusius.
Reporteris
aktų
tu
susirinkimas,
kuriame
da

vienos
progos
ragina,
kad
kiedarė
Dr.
Biežis.
Dabar
ligonė
landę; kitos šv. Mišios bus H
drama. Vertė kun. V. Kulikaus
DVASIŠKO TURINIO
I valandų, o suma 10:30 vai. lyvavo “Draugo” atstovas; kvienas parapijonas skaitytų'parvežta namo, 4518 S. Rockkas. Labai graži liaudies mer
Įjis buvo apipiltus įvairiausiais “Draugų”, ypač. dabar lanky well St.; prižiūri Dr. Biežis
KNYGOS
gaitėms drama. Dalyvauja 10
| Parapijos choras visu smar-Į klausimais, į kuriuos gražiai damas jmrapijonų namus.
ir slaugė P. Sehoefield, R. N.
. . _ . .. ,,
, .
. ,
..
•», .
Apie Tni Kas Brangiausia.
Vaizdelis
iš
----------j kurnu rengiasi per Kalėdas pa, atsakinėjo. Kai kam, gal, kils
Kprįę dar nesate užsisakę Ligone
kasdien grjsta j svei- n
.
I Paraše K. V. Kaina.......5c. lietuvių gyvenimo. Jis vaiz
Parapijos choras dabartiniu giedoti gražių kalėdinių gies- Į mintis, kokie ten buvo klau- “Draugi”, prašomi nelaukti
n n »• . . . y .
Apeigos R. Katalikų Baž- duoja Pasaulinio Karo pra
laiku žymiai padidėjo, nes į- mių. Gražus giedojimas labiau simai. Spaudos apaštalai, ko Naujų Metų. Galite bile kada
P. Gečiene ir visa šeima dė7.
„
.
stojo net keletas mergaičių irj,atrankia žmonių širdis prie respondentai, vis tik randa užsisakyti metams, pusei me- kinga Dr. Biežiui už sekmin- įnycios. Parašė Gerutis . ,T>*lc. džių Lieuvoje. Parašė Pr. AApsvarsty. Knygelė pareng tis. Kaina........................ 15c.
vaikinų, kurie myli muzikų ir Dievo.
viena kitų jiems nesupranta- tų, mėnesiui, savaitei. Visiems gą gydymų. Taip pat dėkinga
ta iš Tėvo Kaz. Kapucino pa
dainų.
Visos draugijos aukoja dėlįm4 ‘lalynelj, vienų kitų neaiš- bus kuogeriapsiai patarnauta, šv. Kryžiaus ligoninės seselėmokslų.
Kaina ...... ......5c. “DRAUGO” KNYGYNAS
Choras, tai parap. pasidid- gėlių altoriams papuošti. Be nu,na’ kurie tuo hadu kuo ai- Kas neišgųli ant syk užsimo- ms už malonų patarnavimų ir
Dvasios Vadovybė........ 1 (k*.
2334 So. Oakiey Avė.
ziRvimas, nes savo gražiu gie-' ...
.
v.
,
...
......
draugija, prie papuošimo de- škiausiai išaiškinama. Nutar keti, gali pasikalbėti su ‘Drau gerų priežiūrų, taip pat ir alau
Dievo
Akyvaizloj.
Vertė
dojnnu kelia didesni pamaldų- ... *
...
Chicago, III.
....
.
..
‘laši ir pavieniai parapijonai. ia ir vėliau turėti panašių su- go’ išnešiotoju. .Jis mielu no-jgėms; seselėms Praneiškietė Byrąs. Kaina................... 30c.
mą, todėl ir chorui priklauso
,
..
. .
sirinkimų
ir
taip
pat
pasi-Jru
sutiks
su
kiekvieno
išga--ms
iš
Kenosha,
Wis.
už
apla.
..
1 . .
i Kelios draugijos eis įn corpoDievo Stebuklai
šventose
tik rinkt įmausi iauniiol,ai-ės. t
. » ..
..
_ _
.... . v. ... . .
... . .re prie sv. Komunijos. P. Rep. kviesti “ Draugo” atstovų. Nu lėmis. Išnešiotojų galima ma- nkymų.
Kilniaširdžiai jaunuoliai bei j
___
tarta padvigubinta energija j lyti prie bažnyčios kas sekP. Gečienė yra šv. Pranei* Mišiose. Kaina........... -..20e.
Dvasiškoji Iškalba........ 25c
mergaitės, mylintieji dainų ir
ADVOKATAS
Mūsų kolonijos “spulka” stot i j katalikiškos spaudos Į niudienį, arba namuose: 6651 kaus Seserų Rėmėjų 2 skyr.
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
Gyvenimas
šv.
Marijos
Pa

muzika, kviečiami stoti j mū
platininio darbų, kad nei vie-ĮSo. Talman avė. (iš užpaka pirm. Jos dukrelė yra peslio
Telefonai. STAte 78«O
laikytam
susirinkimo
išrinko
.
...
nos. Kaina......................... 20ė
sa chorą.
Valandom • erta iki • popiet
lio).
. . direktorius,
•
ikurie
-xtvarkys
,
nas šios kolonijos
Praneiškietė.
lvis
•' lietuvis ka
2201 W. Oermak Road
Gyvasis Rožančius......... 15c
,,
i
tankas neliktų be dienraščio, “Draugp” kalendoriai labai
Linkime ligonei greit pnPanedėllo, Seredos fr Pėtnyčloc
“
spulkos”
reikalus
per
seka...
Mąstymas arba meditaci
Gruodžio 11 d., šv. Vardo
▼akarala < Iki •
, * • • • is- Tokius. susirinkimus
V.
Telefonas CAJtal <133
ma terminą. tv
Direktoriais
, patartina žmonių pageidaujami. I^aikra-1 sveikti.
jos. Kaina....................... 10c. Namai: 6459 S. Rockwell St.
draifgija laikė susirinkimą. Nu • i x- x«
x_, ikurių ibuvo darvti
ščių pardavėjas sakėsi, kad*
rinkti tie patys,
• ir kitoms kolonijoms,
. •*
tarta, kad visi nariai eitų iš
Marija Tikėjimo ir Maldin- Utarninko, Ketrergo Ir Subatos
Vakarais 7 Iki • •
jau 100 pardavęs. Kai kurie
pasibaigęs laikas, šėrininkai,
Telefonas REPub’.lc MM
pažinties ir Kalelių rytų ben
Jėzaus Kryžius Mus Paguo
Gaila
pasakyti, kad pas mus perka po 2 ir daugiau. Vienų J
turėdami mintyje jų pasidardrai prie šv. Komunijos, per
da.
..............
45c
yra kiek apmiręs Marijonų
'baviiąų šios spulkos reikalams, Kol. Kilmėj,, skyrius. Jan kn-Į^"
sau pasilieka, kitus
siunčia
aįi(i,lod8
įįįį į
pirmas Mišias.
Gyvenimas Šv. Stanislova
......... ............. . ............ ....ie
kurie labai sunku bnvo tvar
Koskos. Kaina................ 20c
tis
laikas,
kaip
nelaiko
susi
Susirinkime išrinkta nauja kyti j*>er praėjusius kelis me
nis, kurie neišgali nusipirkti.
VAGYSTĖ ŠV. JURGIO
•valdyba: pinu. — A. Plančiū- tus, vienbalsiai išrinko senuo rinkimų. Kodėl taip? Juk nifi Girtinas darbas.
“DRAUGO” KNYGYNAS
BAŽNYČIOJ
pas, vicejiinn. — .T. Rėkus, sius, lig ir išreikšdami jiems sų kolonijoje randasi didelė a2334 So. Oakley Avė.,
Senas “Draugo” prietelius
rašt. — J. Valaitis, ižd. — J. pagarbų už pasišventimų. Ir, nnija kolegijos rėmėjų: Amži
Prieš dvi savaites per laido
PARDAVIMUI
Ramoška, ižd. rašt. — V. Nau ištikrųjų, dėka sumaniems di nųjų, Garbės ir nuolatinių rė
tuves C. Nonvich,
besimel
mėjų;
be
to,
kiekviena
drau

Pusė
arba
visa aludė. Įrengi
sėda, maršalkų, — M. Rugis, rektoriams, “spulka” pergy
džiant prapuolė kapšys (po- mas moderniškas. Gera apyli
korespondentai — A. Valaitis, veno krizj ir dabar dideliais gija išrenka iš savo. tarpo po
cket-book) su dvidešimčiu nkė. Kreipkitės:
K. Šerpetis ir I. Ranskinas. 'žingsniais žengia prie didės kelis atstovus į skyriaus susi
4941 S. Ashland Avė.
($20.0(1) dolerių. Vagis sugrą
rinkimus. Tokiu būdu skyrius
žino kapšį per paštų, bet pi
Dabar eina naujų narių va- n’ll laimėjimų, kurie užtikrins
turėtų savo veikimu pralenkti Šv. Pranciškaus Seserų RėTHE BRIDGEPORT
jus. Kviečiami visi vyrai įsi- visiems šėrininkams gražių anigus pasilaikė.
visas kitas draugijas. Bet kaip jme jflT skyr. priešmetinis susKNITTING SH0P
rašyti į šių kilnių draugijų. (Visi stokime į šėrininkų
ts^^yko
grumi.
17
d.
Susi

(Gruodžio
17
d.
per
Šv.
.Mi-<
tik priešingai. Girdėt, kad poimas
Neriam plonus ir storus vil
Susirinkimai laikomi kas antNaujų Metų žadama visu sma rinko skaitlingas būrelis rė šias 10 vai. tas pats pakarto- nonius svederins dėl vynj, mo PermuneAt <1.50 ft np
Pitone CANel 4474
rų antradienį kiekvieno mėne
rkuniu stoti į darbų; skyrius mėjų. Hus-nių atidarė viee-pi- ta C. Dikšaitei, bet šį kartų terį], merginų ir vaikų.
SpccJaUzine in Permanent U'avlng
Viena
skaitlingiausių
mūsų
antį coniplctc llcntity Service
sio. Jaunimas čia kas pirma
1 vagis buvo sugautas ir nugaturi būti vienas veikliausių rm. Samoškienė malda.
Neriam vilnones pančiakas
2302 S. I.KAVITT ST.
parapijoje
draugijų
yra
Šv.
Chicago
dienio vakarų, parapijos sve
Taisom
nr,,,,
's|a' Pr«pNutarimų
rašt.
O.
KazlausKentas
į
policijos
stotį.
Pasidėl
moterų
ir
vyrų.
mūsų kolonijoje. Noriu visie
tainėj turi kumštynių prakti-j^'ec^D0R ^rau^Da» kurios įvai
ms priminti, sausio 17 d. bus kienė perskaitė praeito sus-mo rodė, kad esąs taip vadinamas senus svederins.
kas, o penktadenio 6 vai. va>-J,n8 parengimai visuomet būna
nutarimus, kūne vienbalsiai “ubagas” lietuvis, kuris prie Atdara ir šventadieniais.
skaitlingi ir smagūs. Dr-joj ra šaukiamas skyriaus susirinkiGeriausios Anglys Už
kare St a n l'ord Park gyni.
bažnyčios sėdi ir
maldauja
n,losi daug jaunimo,
kuris [>'as, knrinmcjniliani turite ,Ia priimti.
F. SELEMONAVIČIA
Snooper
Apie įvykusį vakarų prane nuo žmonių pašalpos. Tat, ma 504 W. 33rd St., Chicago, III.
Žemiausias Kainas
pats netingi dirbti ir savo jau- lyvauti visi Garbės, Amžinie šimų darė P. Vaicekauskiene,
tot, parapijonai, kad tokie
Prie Normai St.
ji ir nuolatiniai nariai - rėmė
Traukiamoji metini šventėina (lrQ8a paragina kitus prie jai, taip pat visi naujai išrin kad vakaras pavyko, kad lėšos ubagai” nėra ubagai, bet vaPhone Vietorv 3486
jau čia pat. Visi jos laukia. didesnio veikimo.
ktieji draugijų atstovai, nes apmokėtos už svetainę, uiuzi-'gys. Reiktų tokius ubagus nuo
12132 UNION AVĖ.
Tai Šv. Kalėdos. Kad tik Die
šios draugijos metinis pa- susirinkime bus įdomių prane kantus ir 1.1. Kiek liko pelno, bažnyčios pašalinti. Tai gali-j
Chicago, III.
vas duotų visiems laimingai rengimas praėjo dideliu pasi šimų.
negalėjo pilnai pasakyti, kn-’p^ padaryti neduodant jiems'
Listuvytis
sulaukti. Katalikai džiaugias sekimu. Dabar, kiek teko nudangi serga antra komisijos pašalpos. Geriau tų aukų ati- j
Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
inarė Gečienė. Nutarta sužino duoti bažnyčiai.
ta švente.
i girsti, vėl ruošiamasi
prie
į Visados garantuojame ko
n
••
I
anglių dėl žiemos
ti ir .viskų sutvarkyti. Rašt.
Teko sužinoti, kad šiemet didelio parengimo t. y. prie
kybę ir teisingų vogų.
O. Kazlauskienė ir P. Vaice
mūsų bažnyčioj iškilmingai narių
pagerbimo bankieto.
—_
Į
Res. 10742 S. Wabash Avė.
Yardas ir ofisas:
kauskienė įgaliotos iki kito
bus apvaikščiota Kalėdų Sve- Koks bus tas bankietas, tiSaldžiausios širdies V. J.
Phone PULLman 8092
12132 SO. UNION AVĖ..
sus-mo tai padhryti.
ntė. Atvykęs klebonui į pagal-' kiuosi, vėliau sužinosime. Tė
dr-jos valdybų 1934 sudaro:
Tel. PULlman 6517
Apie įvykusį Labdarių seibų kun. svečias šeštadienį fio mykite šios draugijos parenPirm. J. Bubnis, 3247 South
West Pullman, III.
piet pasiliks
sekmadieniui gimus; jie būna linksmūs, sma
S,„agi parapijos vakarionė '«» P""**'"*
Kamoje- Union avė.
Crane Coal Co.
ir Kalėdoms; pasakys keletą' gūs ir malonūs. O tu, jauni- jvyko 17 ,1. graodžio. Parapi- nf ir Vaa-okanska-nė. Prano- Vicepirm. J. Urba, 3324 AuGalite nusipirkti daugiau
5332 So. Long Avė.
„10, nepamiršk įsirašyti į šii, joniJ pl.j„irjnko skait|ingai.
priimtam.
pamokslų.
anglių žemesne kaina iš
burn avė.
Chteago, III.
Berneliu šv. Mišios bus 6 va- draugijų.
’
"
Stalai bnvo apdengti ir po-! Vai,'„kouskion5 perstatė nanNutarimų rašt. P. Bakutis, Peoples Coal Co.
,
• —, jaf narę' E. Stročkienę.
2603 W. 69 st.
T, S. or 4 tona
puošti gražiomis spalvomis
//,„•!
ii
,
-x
Valdyba
1934
m.
palikta
be> tona or more
Iždininkas J.
Bijanskas, Pochf M.R. .... <7.75
popera. (Gaila, kad neturėta
.
.
.
<7.35
gvvu gėlių).
ve,k Vlsn senoj,: Pirm' ~ R 934 W. 67 Boulevard.
Kent. M. R............ <5.75
<5.45
Katrie perkate anglla 18 dralGečienė, vice-pirm. — ŠaniosLnmp .................... M-75
M 25
veril), slijskrte Juos J CltANG
ls kalbų pasirodė, kad pa- kienė, antroji vice-pirm. — P. (Finansų rašt. J. Adomaitis, Rlack Itand
COAL CO. Oaualte geresnes
E«t .......................... <8 50
<8.00
anglis, ui mailau pinigų.
* rapijos stovis yra labai geras, Vaicekauskienė, atsisakius ra 843 W. 33 PI.
Lump .................... <8.75
<8.35
Pocahontaa M. R. tiktai <7.00
Iždo glob. J. Antanaitis, 31tonas.
ir št. O. Kazlauskienei, į jos vickati apmokėti nuošimčiai
MADA NO. 784
22 So. Halsted st.
Į
skolos keletas tūkstančių. Gaišrinkta L. Račkauskienė,
Iždo glob. J. Dimšas, 3347 į
MISCHA FASHIONS rbė darbščiam klebonui kun.' j^d. toji pati — Milašienė, ižd
A ubam avė.
I
PERKAM
INSURANCE
A. Baltučiui, be kurio neap- globėja — Sadauskienė.
Maršalka,
J.
Jannšauskis,
vra teisingai
sukirptos
.
,
.5pagal .di seina nei menkinusias susirin-[ Įnešta surengti kokių nors
.NOTARY
Lietuviškus
durnų ir yra padarytos is stiprios L,
*
f
. 840 W. 33rd St.
popieros. Jxengvai suskaitomas kI,nnspramogėlę rėmėjų skyriaus
BONUS
PUBLIC
Knygius A. Vilkis, 831 W.
Linksmų švenčių dvasiškia reikalams. Sumanymas atidė
kirpimo parodymas ir praktiš
33 St.
ka* žlngsnis-po-žingsnio siuvimo ms ir parpi jonams.
SIUN0IAM PINIGUS Į LIETUVĄ
tas iki sekančio sus-mo.
rodyklis, yra sykiu duodamas,
Draugijos
susirinkimai
bū

LAIVAKORČIŲ AO1MTCRA
Par. Juozas
Sausio 7 d. P. Vaicekaus
šių madų galima gauti didumais
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
kienės namuose, 4507 So. Cali- na kas antradienį kiekvieno
14-16-18-20 melų merginoms ir
TKIBIKOUMU PAMATUOTAI BIZMI8
Prieš šventes, kaip papras fomin Avė., įvyks knygų per mėnesio.
36-38 40 krūtiniu mierom. 16-tnm
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFayette 1083
dydžiui reikia 3% jardus 39 co tai, reikia pirkti dovanų ge žiūrėjimas. Knygoms peržiūrė
lių materijolo arba 3 jardus 54 riems savo draugams. Taip ti išrinkta O. Kazlauskienė, P.
colių materijolo, ir
jardo 39 pat reikia gerinu ir pavalgy Vaičeknuskienė, L. Rlnčknuscolių skirtingaus materijolo. '
ti. Dėl to lietuvių-krautuvės kienė.
kasdien pilnos visako. Taigi, Samoškienė pranešė, kad
(KAZAKAUSKAS)
marketparkiečiai,
visokias
ka
sunkiai
serga
pirm.
Gečienė
ir.
(Laikrodininkas, Auksorius
nnAKOAH FASH1ON DEPT..
2A24 Ko Oakley Ava..
ledines
dovanas,
visokius
šve

šį
vakarų
įvyksta
graži
mo

dėl
to
negalėjo
atsilankyti
į
ir Muzikalių Instrumentų
?hleogo. Illinois
■>41 kiekvieno pavyzdžio nlųskitn
ntėms valgomuosius priduk- Mis-mų. Nutarta ligonę apla kyklos vaikučių programa pa
Krautuvininkas
Md
DVI KRAUTUVĖS
tns pirkite tiktai pas lietu nkyti. Linkini jai kuo grei rapijos svetainėje, 7 valandų.
Ahlejoee
dldellaunla pasirinkimam
vius biznierius. Remkite sa čiau pasveikti ir vėl su mu Kadangi parapija turi tik
Ilndu. deimantų.
vlaokloa rOAIea
lalkrodllų Ir muzikalių InatnimeSlr.e ............
............ ••••••••••g
mis darbuotis.
vuosius.
mažų svetainę todėl prisieina
ntų. Tatpirt lalaome vlnoklua lalkrodllua.
muzikalius Instriunentua
Name ............................... • «•••• •••••
X Kiek tenka patirti MnrNesi radus daugiau reikalų, ruošti du vakaru, kad dau
Ir akinius pritaikome.
itr|M 24 metus patyrimo
quette Park “Draugo” išne sus-mas baigtas malda. P. V. giau žmonių turėtų progų at
Ąddress .............. .. ...
\
2049 W 35th St.
4216 Aroher Avė.
šiotojui sekasi dienr. “Drau-'
silankyti. Programa labai gra
# , r ,......................• • . X . ••••••P•r•r
Te’. Lafayette Mis
Tel. Lafnyette M17
gas” platinti. "Veik“kasdieni P. Gečienei padaryta 6pe- ži iridomij nes mokyklos vai-
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Dasęnzano

Merfįetė.
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ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

Karės

Metu.

JOHN B. BORDEN

Iš ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT

š N, PAAS. P. š. PARAP.,
BRIGHTON PARK

TUMONIS COAL GO.

PEOPLES COAL GO.

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK

Parapijone

Franas

Bakutis,

tini.

|

rašt.

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWN OF LAKE

JOHN A. KASS

