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AMERIKON ATVYKSTA NAUJASIS 
MARIJONO GENEROLAS

•a.

LANKYS VIENUOLIJAS, GELBES 

KATALIKŲ' AKCIJAI

Patikrintomis žiniomis pra
nešama, kad naujasis Tėvu 
Marijonų kongregacijos virši
ninkas, gyvenantis Komoje, 
Didžiai Gerbiamas Tėvas An
driejus Cikoto, M. T. G., va
sario mėnesį atvyksta Ameri
kon. Čia tėvas generolas iš
bus apie keturis mėnesius ir 
birželio mėnesį grįš Europon.K

Kanoniški vizitai
Atvykimo tikslas yra vizi

tuoti Marijonų kongregacijos 
namus Amerikoje. Yra pri
imta, kad generalinis vienuo
lijos viršininkas lanko atski
rus vienuolynus bent sykį į 
trejus metus. Tokių formalę 
kanoniškų vizitų vienuolijoms 
Amerikoje pirmų sykį atliko 
pirmas Marijonų generalinis 
viršininkas arkivyskupus Jur
gis Matulaitis, M. I. C., I92G 
metais. Paskubinusioji ka
noniškoji Marijonų vienuolijų 
vizitą buvo 1930 metais i jų 
darė antrasis atgaivintojas 
Marijonų vienuolijos genero
las vyskupas P. I’. Bfičvs, M. 
I. C.

Dabartinis Marijonų vie
nuolijos generolas, Didžiai 
Gerbiamas Tėvas Andriejus 
Cikoto, M. I. C., išrinktas 
Marijonų kapituloje Romoje 
ir ftv. Tėvo užtvirtintas pra
eitų liepos mėnesį vieton at
sisakiusiojo nuo generolo pa
reigi) J. E. vyskupo P. P. 
BfiČio, M. I. C. Kaipo Mari
jonų generolas jis pirmų kar
tų lankys Amerika. Tėvų Ma
rijonų vienuolijos namai A-

merikoj yra: Chieagoj, Ilins- 
dale, Ilk, Thompson, Conn. ir 
M'ashington, D. C. Be to, tė
vai Marijonai tvarko parapi
jas Chicago, Rockford, Keno- 
sha ir Clarksburg, AV. Va.

Tyklbai gaivinti
Lietuviams amerikiečiams 

Tėvas A. Cikoto, M. T. C., yra 
jau gerai žinomas, kuomet po 
karo, atlikęs savo naujokavi- 
mų Marijampolės vienuolyne, 
ir jis atvykęs sykiu su 'tėvu 
Pijum Andžiuliu, M. I. C., ap
lankė Aeinrikos lietuvių para
pijas su misijomis. '»Jo pa
mokslai pasižymėjo ypač ar
gumentacija, turiniu. Daug 
amerikiečių, gyvenę palaido
mis nuomonėmis, savo susi- 
kristalizavimų tikėjime skai
to po išklausytų tėvo misijo-Į 
nierians Cikoto, M. T. C., pa
mokslų.

D. G. Tėvas Andriejus Ciko
to, M. I. C., ir šiuo atsilanky
mu vizituojant Marijonų vie
nuolynus, sykiu, kiek laikas 
leis, turės ir misijas. Kai 
kurie Atlantiko pakraščių lie
tuvių klebonai jau net spėjo 
jį misijoms pakviesti.

Savo pirmojo Amerikos 
lankymo proga Tėvas And
riejus Cikoto, M. J. C., ėmė da 
lyvnmo lietuvių organizaci-l 
jų suvažiavime ir pasižymėjo i 
gilia orijentacija. Reikia ti
kėtis, kad savo gilia erudici
ja jis ir šia proga jiagelbės 
katalikų akcija pastūmėti pir
ui vn.

CHICAGOJ TEMPERATŪRA 
KYLA; NUMATOMAS

SNIEGAS
Iš oro biuro praneša, kad 

Chicago jc ir apylinkėse tem
peratūra palaipsniui ima kil
ti ir, į tai atsižvelgus, yra nu
matoma daugiau sniego.

GUBERNATORIUS
MAJORAS

IR

VATIKANO ORGANAS SMERKIA SOVIETUS

Per Golden 
tiltas

San Francisco, Cal. statomas milžiniškas

PRANCŪZIJA JAU PASIRYŽUS 
GRIAUTI ORU LAIVYNU

SANKALBIS IŠNUODINT1
VALDININKUS

HELSINKIS, Suomija, gr. 
29. — Nesenai staiga susirgo 
ir mirė keletas aukštųjų Suo
mijos valdininkų. Suomijos 
policija randa, kad jie buvo 
nunuodinti ir spėjama, kad 
tai bus šnipų sankalbis.

Kai kurių valdininkų lavo
nai iš kapų atkasami ir bus 
tyrinėjami, kad sužinojus mi
rimo priežastis.

KUBA NEMOKA SKOLŲ

Vakar dienų temperatūra 
buvo pakilusi) iki keliolikos 
laipsnių, bet vakarų iš naujo l 
ėmė pulti ir pereitų naktį ge
rokai buvo šalta.

IEŠKO DINGUSIŲJŲ 
EŽERE

Michigan ežere dingo lai
vas su trimis žuvininkais. Pa
kraščių sargyba ėmėsi visų 
priemonių, kad kaip nors su
rasti dingusius.

Tarp Illinois gubernato
riaus Hornerio ir Chicago 
miesto majoro Kelly pasireiš
kė tikra kova dėl smuklių 
kontrolės.

Gubernatorius pnskelbė, 
kad Chicagos tarybos pripa
žintas smuklių kontrolei įsta
tymas yra neteisėtas. Majo
ras gi tvirtina atvirkščiai. Ir 
jis sako, kad įstatymas bu3 
vvkdomas.

PARYŽIUS, gr. 29. —Pa
tirta, kad Prancūzijos vyriau
sybei vis gi daug rūpi nusi
ginklavimo klausimas. Šis j 
rūpestis paeina daugiausia iš! 
baimės, kad Vokietija nesi- 
ginkluotų.

Prancūzija tad stumia pir
myn nusiginklavimo klausi
mų ir jau pasiryžta sunaikin
ti žymiųjų savo oro laivyno 
dalį, jei tų pat padarytų ir 
kitos valstybės.

Kiek žinoma, Prancūzija 
yra nusprendusi su Vokietija 
nesitarti betarpiškai jokiais 
reikalais. Tačiau šis jos nu
sprendimas ir nusistatymas 
pasiliks betikslis, jei to nepa- 
rems kitos valstybės.

Prancūzijos satelitai — 
mažosios centro Europos val
stybės, remia Prancūzijos nu
sistatymų prieš Vokietijų. 
Bet <to neremia nei Anglija, 
nei Italija.

SUIMTAS ŽMOGŽUDYS

NUŽUDYTAS AMERI
KIETIS

ŠANCHAJUS, Kinija, gr. 
29. — Šiame mieste rastas 
nušautas American Insurance 
vedėjas amerikietis H. W. 
Moon.

PASITRAUKIA KARIUO
MENĖS VIRŠININKAS

BERLYNAS, gr. 28. — Iš 
vokiečių kariuomenės virSi- 
ninko vietos pasitraukia ba
ronas Curt von Hammerstein 
— Equord. Jo vietų užims 
liitlerininkas.

BOLŠEVIKAI BIJO KARO
NEW YORK, gr. 29. - Ži

niomis iš Maskvos, bolševikai 
labai bijo karo su japonais. 
O šis karas tolimuose Azijos 
rytuose, kiek žinoma, neišven
gti n as. Japonams reikalin
gas imperijos praplėtimas.

Švč. Trejybės katalikų apa
tinę bažnyčią, Noble ir Mil- 
waukee gat., ištiko gaisras. 
Padaryta apie 8,000 dolerių 
nuostolių.

PLĖŠIKŲ DARBAS

Keturi kaukuoti plėšikai 
vakar apiplėšė Northwestern 
Yeast Co. ofisų, 1750 Nortb 
Ashland avė. Pagroliė apie 
1,000 dolerių. 16 tarnautojų, 
kurių buvo 13 moterį], plėši
kai privertė sugulti ant aslos.

PIT5BLO, Meksika, gr. 29 
— Areštuotas Tulancingo po-j 
licijos viršininkas J. M. Ln- 
cero. Kaltinamas šešių žmo
nių nužudymu.

Dėl poliemono pašovimo ai 
dermonui Bauleriųi byla pra
sidės sausio m. 10 dienų.

Lincoln parko policmonas 
Neelis areštavo du plėšikus 
smuklėje, 3438 N. Clark gat.

Litvinovas netiesą sako apie 
religijos laisvę

ISPANIJOS KONSTITUCIJA NESUDERI
NAMA SU ŽMONIŲ TEISĖMIS

HAVANA, Kulia, gr. 29.— 
Kubos vyriausybė paskelbė, 
kad ji nemokės 4 milijonų do
lerių skolų, kurių išmokėji
mas supuola šio gruodžio mė
nesio 31 dienų, ir kurias bu
vo užtraukusi prezidento Ma- 
chndo vyriausybė.

Aiškinama, kad vyriausybė 
šių skolų neišsižada, bet tik 
mokėjimų atideda.

Daugumų minėtų pinigų 
K ui m s vyriausybei parūpino 
Chase National bankas New 
Yorke ir šis bankas 'turės 
paneštidklžianaiųjų nuosto
lių dalį.

Nėra žinoma, kų tuo reikalu
darvs J. Valstybių vvriausv- * » * * •'
bė.

iYATIK'N\S, gr. 27. — 
Vatikano laikraštis “Osserva- 
lore Romano” aštriais žo
džiais atsiliepia apie sovietų 
komisaro Litvinovo pareiški
mą Amerikoje, kad Rusijoj 
kaip seniau, taip šiandien, te
begyvuojanti religijos laisvė. 
Tuo tarpu tikroji tiesa yra ta, 
kad tenai triumfuoja krik
ščionių persekiojimai ir sklei
džiamoji bedievybė.

Šis laikraštis taip pat kar
čiais žodžiais peikia Ispanijos 
ministerių pirmin. Lerroux 

! dėl jo sakytos prakalbos apie- 
religine^ teises. Lerroux bu
vo pareiškęs, kad krašto kon-

stitueija negali būt keičiama.
“Osservatore Romano” nu

rodo, kad Ispanijos respubli
kos 'konstitucija nieku būdu 
nesuderinama su krašto gy
ventojų katalikų teisėmis, sir 
tomis teisėmis, dėl kurių jie 
neatšaukiamai pasisakė per 
pastaruosius parlamentan rin 
kimus.

Radikalų pagaminta ir vyk
doma konstitucija paneigia 
devyniolikos šimtmečių žmo
nių civilizacijų, pareiškia 
“O. R.” Tačiau tie devy
niolika šimtmečių nenuėjo 
veltui, kų parodo įvykusieji 
rinkimai.

LIETUVOS KALIOŠŲ PRA
MONĖ IŠSIPLĖTĖ.

Vilijampolėje pernai atida
rytame kaliošų fabrike “In
kare” šiuo metu dirba 590 
darbininkų. Ėmus šiam fab
rikui kaliošus gaminti, jų 
kaina nukrito ligi 5 lt. 50 et., 
o šių kaliošų kokybė, žinovų 
nuomone, nė kiek neblogesnė 
už užsieninių. Šiuo metu per 
diena pagaminama apie 2500 
kaliošų, kad šis fabrikas ga
lėsiąs ne -tik vidaus rinkų pa
tenkinti, bet dar ir ekspor
tuoti.

KIAULIŲ ŠĖRIMO IR BE
KONŲ PENĖJIMO KURSAI

- Kiaulių augintojų draugi
ja greitu laiku žada atidaryti 
kiaulių penėjimo ir šėrimo 
kursus. Kursuose klausyto
jai bus supažindinti su įvai
riais pašarais, kiaulidžių įren
gimu ir kt.

FINANSŲ ATSTATYMO BENDROVĖS DARBAS 
BUS PRAPLĖSTAS

IVASHINGTON, gr. 28.- 
Prez. Rooseveltas turėjo pa
sitarimų su finansų atstaty
mo bendrovės (RFC) pirmi
ninku J. II. Jonės. Tartasi 
šios bendrovės milžiniško 
praplėtimo klausimu. O šis 
praplėtimas yra tas, kad ben
drovei skirti dar daugiau ke
letą bilijonų dolerių, kad ji 
galėtų dar plačiau teikti fi-
nsnsinę paramą bankams, mą.

pramonei ir transportacijai. 
Tam tikslui bus reikalin

gas kongreso pritarimas. Pre
zidentas Rooseveltas turi vil
ties, kad kongresas ne tik ne- 
kliūdys jo programos vykdy
mui, bet dar visais atžvilgiais 
rems. Kongresas turės atsi
žvelgti kad ir į tai, kiek jau 
daug gera padaryta kraštui 
vykdant vvriauBybėa progra-

Hitleris “kritikuoja” Austrijos 
vyskupus

MUNICHAS, gr. 28. —
Austrijos vyskupai Kalėdų 
proga išleistu bendru gany
tojišku laišku pasmerkė hit
lerininkų veikimų Austrijoj 
ir pakvietė katalikus kovoti 
prieš hitlerininkus ir remti 
austnj respublikos vyriausy
bę, kuri dirba už katalikiš-■ 
kos Austrijos valstybės at
statymų.

Vokietijos kanclerio Hitle
rio laikraštis aštriai kritikuo
ja tų vyskupų laiškų. Pažy
mi, kad vyskupai provokuoja 
Vokietiją, ypač hitlerininkus 
(nazius).

Hitleris norėtų, kad vys
kupai užsidarytų bažnyčiose 
ir nesikištų į jokius valstybės 
reikalus, taip pat tylėtų apie 
paties Hitlerio daromus pra
jovus ir skleidžiamus klai
dingus aiškinimus apie religi
jų ir žmonių rasę. Deja, tie 
Hitlerio norai neįvykdomi.

BULLITTAS PATINKA 
STALINUI

MASKVA, gr. 28. — Štai 
linas, komunistų partijos sek
retorius ir sovietų diktatorius, 
pareiškė Amerikos spaudos 
atstovui, kad kaip jam, Sta
linui, taip ir kitiems komrn- 
<!ams labai patinka J. Vals
tybių ambasadorius sovie
tams Bullitt. Šį vyrą gyrė ir 
Leninas ir kiti komunistų 
vadai. N,es tai, girdi, atviros 
širdies žmogus, kų mano, tai 
ir sako. Jis daug kuo skiria
si nuo kitų gudriųjų diploma
tų.

MĖSOS PRAMONĖ

NORI SKRISTI J MARSĄ

MEKICO CITY, gr. 29. — 
Ispanas transatlantinis lakū
nas Ramon Franko norėtų 
jau skristi į Marsų. Girdi, 
per Atlantikų skridimas jau 
nedaro jokio susidomėjimo.

Chicagos majoras Kelly j- 
(sakė, kad sausio mėn. 2 d. 
smuklių savininkai įsigytų 
naujus “fnisnius.”

Areštuotas laikinas laiškų 
nešiotojas U. B. Smith, 35 
m. amžiaus. Kaltinamas laiš
kų deginimu rauki] susišildy- 
mui.

IVASHINGTON, gr. 28.— 
Kongreso žemesniųjų rūmų 
pirmininkas Rainey <turi su
manymų, kad krašto vyriau
sybė paimtų savo žinion visų 
mėsos pramonę ir skirtų mė
sai kainų, kad patenkinus gal
vijų augintojus.

STATYBOS KURSAI 
PASVALYJE

Žemės Ūkio Rūmai nuo 
gruodžioi 15 dienos surengė 
amatninkams statybos kursus 
Pasvalyje. UŽ kursus kur
sų lankytojams mokėti ne
reiks.

ORO STOVIS
CHICAOO IK APYLINKES. 
— Šiandien debesuota; tem 
peratūra palaipsniui kyla.
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“DRAUGAS”

Išeina kasdien, i'&akyrus sekmadienius 
PRJBNUMERATO8 KAINA: Metams — »S.OO, Pu

sei metų — *3.60; Trims mėnesiams — *3.00; Vienam 
mėnesiui — 76c. Euro po J o — Melams *7.00; Pusei me
ti* — *<oo. Kopija .03c.

Skelbimų kainos prlslunči'amos pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrą-

llna, jei neprašoma tai padaryti Ir nepriklunčlama tam 
tikslui puėto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
kasdien.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FRIEND 

Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
8UBSCR1PTIONS: One Year — *6.00: Hix Months 

— *3.50; Thrce Months — *2.00; One Month — 75c. 
Europa — Ofle Year — *7.00; Six Months — *4.00; 
Copy — .0*c.

Adverttslng In “DRAUGAS” brlngs best results.
Advertlaing rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

LIETUVOS PREKYBA SU UŽSIENIAIS

“Tsb.” pranešu, kad Lietuvos užsienio 
prekybos apyvarta šiais įlietais, lyginant su 
pernykščių tuo pačiu laiku, žymiai sumažėjo. 
Sumažėjo eksportas, sumažėjo ir importas. 
Per pirmutinius šių metų devynis mėnesius 
Lietuva pardavė savo prekių užsienyje už 1L'8 
milijonų litų, o pernai per tų patį laikų mes 
eksportavome už 142 milijonus litų. Vadina
si, šiais metais Lietuvos prekių eksportas su
mažėjo 24 milijonais litų. Tačiau sumažėjo ir 
svetimų prekių įvežimas, šiemet per devynis 
mėnesius importavome iš užsienio už 106 mi
lijonus litų, pernai tuo pačiu laiku už 124 
mil. litų. Vis dėlto Lietuvos užsienio preky
bos balansas ligi šiol yra aktyvus. Išvežta 
už 118 mil., o įvežta už 106 mil. litų. Vadina
si aktyvas Lietuvos naudai 12 milijonų litų.

Mat, jau šiais laikais Lietuva gali ma
žiau užsieny pirkti, nes daugiau reikalingų 
dalykų pasigamina savo krašte. Pavyzdžiui, 
1932 metais Lietuva pirko užsieny už 15 mi
lijonų litų audinių, o šiais metais tik už 12 
milijon
kiti
kurias Lietuva pasigamina, nes muitai ge
rokai pabrangino jų prekių importų.

Dabar yru didelis susirūpinimas su An
glija. Lietuva daug daugiau parduoda Angli
jai, negu iš jos perka. Anglams tatai nepa
tinka: ir jie reikalauja pirkti pas juos; ki
taip jie žada nebepirkti Lietuvos bekonų. Vy
riausybė ir prekybinės organizacijos rūpina
si šį sunkų klausimų kaip nors sureguliuoti.

Turbūt dėl to netrukus prasidės prekybos 
derybos tarp Lietuvos ir Anglijos atstovų.

kimo Stalino susitarimas su Pilsudskiu kiek 
galint smaugti ukrainiečių kįlantį tautinį su
sipratimų ir jokiu būdu neleisti jiems siekti 
nepriklausomybės. Lenkų pavergtieji ukrai
niečiai nebegali nieko nei rašyti nei kalbėti 
prieš Sovietų Rusijų ir jos žygius sunaikin
ti jų sųjudį, taip pat bolševikų valdomoj Uk
rainoj nevalia nieko sakyti prieš lenkus, ku- 
rie persekioja ukrainiečius Galicijoj. Tai len
kų - bolševikų susitarimo pasekmės.

Bolševikai, kaip jau buvo rašyta, ukrai
niečius badu nori išmarinti. Lenkai kitais 
būdais juos kankina. Bet tai veda ukrainie
čius prie didesnio tautinio susipratimo, ver
čia slaptai organizuotis ir smarkiau veikti.

Patys Sovietų Rusijos komisarai jau pri
pažįsta, kad susitarimas su lenkais, Vokie
tijai tariantis tuo pačiu tikslu su Lenkija, 
ukrainiečiai smarkiai sustiprino antisovietinį 
aktyvumų, įšaukdami didelį bruzdėjimų pa
čioj Sovietų Ukrainoj. Maskva tuo susirūpi
nus. Ten kįla klausimas, kad atsisakyti nuo 
atskirų Sovietų socialistinių respublikų na
cionalizavimo. Maskva dar ir tuo esanti su
sirūpinus, kad pačioj bolševikų partijoj au 
gus nacionalizmas, kuris esųs pavojingas vi
sai Sovietų Rusijos sųjungai. Kas kart stip
riau besireiškiųs pasaulyje nacionalizmas dar 
labiau akstins ukrainiečius prie bruzdėjimo 
ir didins Maskvos rūpesčius.

Mūsų manymu, įsisiūbavusio ukrainiečių 
tautinio veikimo nepajėgs sulaikyti nei ben
dros bolševikų - lenkų pastangos, nei jokie 
persekiojimai.

PASTABĖLES

Katalikiškos spaudos dienoje Antveri>c- 
ne (Olandijoj), kaip praneša “Š-nis”, vie
nas iš katalikų vadų pabrėžė, kad Antver
peno būvis spaudos atžvilgiu esųs nepaken
čiamas: iš kas dienų parduodamų 120,000 
spaudos egz. tik 40,900 yra katalikiški. Dėl

DRAUGAS
Sveikata - Brangus Turtas

RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai om- 
■** dlcnraiijr dr. Račkus veda S vėlinto* Skyrių. Jis 
taikia profeaiJouaUua patariama skaitytojams Ir mie
lai ataaktnėja I klausinius sveikatos dalykuose. VI d 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Uos:

1) Klausimus salima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Račkut, *061 W. 48rd St., Chicago. 

KUlaola.

1) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę ir adresų, ues daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

S) Jei klausinio Ir atsakymo negalima butų dė
ti J laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto lenkei] ui > centus.

GYDYTOJO LINKĖJIMAI

Sveikinu malonius “Drau
go” skaitytojus, sulaukusius 
Naujų Metų.

Kiekvienam lietuviui linkiu 
brangiausio turto -- sveikatos.

Nors ir didžiausi vargai 
žmogų slėgtų, bet jei jis turi 
sveikatų, tai turį ir viltį, ir 
jis nori gyventi. Ne tiek auk
so krūvoje, kiek geroje svei
katoje glūdi žmogaus laimė.

Svarbus yra kiekvienas mo
kslas, bet mokslas apie svei
katų yra užvis svarbiausias. 
Ne kiekvienas žmogus gali pa
siekti medicinos mokslų, nes 
tam mokslui reikia pavęsti vi
sų gyvenimų, reik daug metų 
atydžiai studijuoti universite
te. Tik medicinos daktarai y- 
ra kompetentiški gydyti ligo
nius ir teikti žmonėms žinių, 
kaip apsisaugoti nuo ligų. Pa
grindai, kaip išvengti ligų, 
vadinasi higijena.

Versmės iš kurių darbinin-to jis siūlo katalikų laikraščius išnešioti po
visus namus ir tame reikalauti glaudesnio! semti sau naudingų
dvasininkų bendradarbiavimo. Jei olandai ka-l žinių alJie Higijėnų — yra gy- 

nilijonųs Prie to prUideda dar ir tai, kad talikai, turėdami tiek daug katalikiškų laik- Rytojų asmeniniai patarimai, 
viti kraštai negali y^tių tų prekių, I raiščių skaitytojų viename mieste, taip uoliai

rūpinasi jų platinimu, tai kaip mums lietu
viams katalikams bereiktų tuo reikalu susi
rūpinti.

Pranešama, kad Lietuvos ministeris Ma
skvoje p. Baltrušaitis išeis pensijon. Jo vie
ton būsiąs paskirtas p. V. Čarneckis, dabar
tinis ministeris Italijoj. Italijos pasiuntinybę 
perbusiąs p. K. Bizauskas. Įvyksią ir dau

UKRAINIEČIŲ KOVA

Ukrainiečių tarpe pastaruoju laiku atsi
rado daug daugiau veiklumo ir susirūpinimo 
savo tautos ateitimi. Nesenai mūsų dienraš
tyje, buvo rašyta apie Amerikos ukrainiečių 
veikimų, Įvykstančius masinius susirinkimus, 
kuriuos puola bolševikai. Viename tokiame 
susirinkime Ch i vagoje, bolševikams pradėjus 
muštynes, sužeista šimtas ukrainiečių.

Ukrainiečius paragino prie didesnio vei-

TĖVO ŠIRDIS
Millville’je Bernardas D. buvo geras 

tėvas, pavyzdingas katalikus, ūkininkas, 
ir labui mylintis Alfonsų, savo vienatinį 
sūnų.

Visa, kas seku, man pats pasakojo 
Bermudus (mario kaimynus) ir šį-tų nuo 
kitų sužinojau.

Gyvenome Jungtinių Valstybių vaka
ruose. D. seimu ir mūsų buvo vienu kilai 
urtimos, tikrai draugingos.

Alfonsas buvo klasinis, darbštus Ir 
drūtas, kaip geležis, bet motinėlė juu se
niai buvo mirusi. 'Ievas davė sūnui pro
gos įgyli lo, ko puls negulėjo, I. y. būti 
mokytu žmogum leis jum tol mokin
tis, kol bus lėšų. Parėjęs namo iš mokyk
los, ir šeštadieniais, tčvi i pa<lrilavo dir
bti laukuose — ir visų dirbo kas jam bu
vo pavestu. Sūnus buvo didelių norų juu-
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LIETUVOS GYVENIMAS
DIDELE LIETUVOS MENO, pasirodė, kad paveikslai yra
VAGYSTE VOKIETIJOJ ąukštos meniškos vertės, nes 

tikrui jie yra tapyti vieno žy
miausių Lietuvos dailininkų. 
Tokia meno vagystė yra dide
lė skriauda ne tik dailininkui

1914 metais liepos mėnesį i- p. Kul]>okui, bet ir visam jau- 
žymiuusias mūsų dailininkių į nam Lietuvos menui.

Spekuliacija Lietuvos Meni 
ninko vogtais daiktais

tapytojas Petras Kalpokas (<la 
bar gyvena l\uune) iš Mintai!DR.A. M. RAČKUS

m JchSe3UM Į J°s (Latvijoj) pasiuntė į Vo 
3061 W. 43rd Si. kietijų šimtų jo tapytų pavei

kslų. Jis tada rengėsi Berly
ne atidaryti savo meno kūri-

D-ro Račkaus atsakymai nilt Parodlf- Paveikslus pasiu
ntė per Eitkūnų ekspeditorių 
Jolinų. Tuo tarpu buvo pas 
kelbtos vokiečių ir rusų mobi-

širdžiai linkiu visiems lietu
viams.

Klausia V. N. — Jau šešti 
metai, kai mano veidas plei- 
skanoja, oda pasidaro šiurkš
ti ir skaudi po kiekvieno nu
siplausimo. Tai ypač mane ka-, kQias» *l aP*e parodų neteko 
muoja žiemos metu. Prašau

Lietuvos užsienių reikalų 
ministerija imsis žygių Vokie
tijoj tų reikalų išaiškinti, kal
tininkus surasti ir skriaudų a- 
titaisyti. Tikimasi, kad Vokie
tijos valdžios įstaigos uoliai 
padės dalykų ištirti, nes tokia 
negraži meno vagystė ir Vo
kietijai garbės nedaro.

lizaeijos, prasidėjo baisusis

gydytojo pasakyti man, kaip
nė galvoti. Kiek vėliau iš 6vei 
eurijos p. Kalpokas darė pas

JAU SURINKTA 300,030 
LIETUVIŠKŲ PA

VARDŽIŲ

turiu pagydyti, kad burna man i tan8W k» ,,<,ra “žinoti apir Pavaldžių reglatraviinoa va- 
nepleiskanotų. Šiaip esu svei-1 iM«stus kflrimus- kuriems su Ilsėtuose jau bajgtas. Yra su
ka, metų turiu 23, esu tekė-!Iiurti buv0 Padi'j'.'s vis» de-j rinkta jau 300,000. Pavardėms 

šimtmetį darbo. Bet Vokieti-i tvarkyti — skirstyti paskir
toj niekas nieko apie jo pa- tas valdininkas, kurį prižiūri 
veikslus nežinoję. Dailininkas Universiteto docentas dr. A 
pamanė, kad jo kūriniai jau Salys ir studentai. Tvarkant 
tapę karo dievaičio auka... ii’ visa Lietuva yra jau padalin- 
nusiraiiiino. Praslinko apie 19 ta į 10 rajonų. Kiekvienam ra- 
metų. Ir štai paaiškėja, kad jonui paskirtas žmogus, kuris 
1914 metų liepos mėnesį siųs- nusimano apie lietuvių akcen- 
tieji į Berlynu p. Kalpoko mc-i tologijų, suregistruotoms pu- 
no kūriniai ne tik kad nėra vardėms sutikrinti, sukirčiuo- 
žuvę, bet kad dar jais varoma U ir kita. Kai šis darbas bus

straipsniai apie-sveikatų sjiau 
sdinami laikraštyje ir knygos 
apie liigijenų. Lietuviškų kny
gelių apie sveikatų randasi ne
mažai ir jų galima gauti pi
rkti pigiai “Draugo” knygy
ne.

Pas olandus yra paprotys 
Kalėdoms dovanų siųsti kokių 
nors gerų knygų apie sveika-

jusi ir, apart paprastų slogų, 
sunkesne liga nesirgusi.

Atsakymas V. N. — Patar
čiau burnų plausiant nevar- 
toti muilo. Niekad neprausk 
burnos šiltu vandeniu, nes šil
tas vanduo iš odos iŠplauja 
natūralų aliejų, o kai oda ne
tenka aliejaus, lai pasidaro 
šiurkšti ir pleiskaiioja. Vidu
riai privalo valytis kasdien, 
tai yra svarbu; nevalgyk vi
durius kietinančių valgių. Ei
nant gulti, ištepk veidų seka
nčiu skystimu: 1 dalį glyceri- 
nos ir dvi dalis saldžios sme- 
tonėlės. Jei tas negelbėtų, eik 
pas gydytojų.

Atsakymas 0. T. — Tikri 
babrų lašai labai brangiai kai
nuoja ir neturtingiems yra 
beveik neįperkamas vaistas. 
O čia pardavinėjami “babra
vi” lašai, tai tik pamėgdžio-

spekuliacija. Neseniai vienas 
Berlyno vaistininkas, Fridri
chas Schoeneris, pasiuntė Min-

atliktas pavardes lapeliais dės 
abėcėlės tvarka ir iš jos, ati
taisius sudarkytas pavardes,

'iau pakeitimų. Iš Paryžiaus atšaukiamas p. šiandie olandai yra švarian
P. Klimas, o iš Londono p. Sidzikauskas, ku
rio vietų užims p. B. Balutis.

• • 'v. •
Katalikų laikraštis “Tlie Register” įdė

jo atvaizdų, vadinamų “Catholic Pictorial 
Review of 1933”, kuriame yra ir J. E. vys
kupas T. Matulionis, sugrįžęs Lietuvon iš bol
ševikų kalėjimo.

• X? •
Amerikos katalikų žymesnės organizaci

jos pradėjo si.1 tematingu būdu kovoti prie* 
mųiadoiius teatrus. Tai kilnus ir remtinas 
darbas.

šia ir bene sveikiausia tauta 
Europoje, nors jų žemė yra 
vien tik pelkės ir pelkės, kur, 
rodos, turėtų siausti baisiau
sios ligos.

Jei turpe lietuvių prigytų

rų įgyti daug pinigų. Žinoma, tas senu
kui nelabai pūtiko, bet Alfonsas toks ge
rus, tat tėvas ir išrengė jį į kelionę. At
sisveikinę, liko tėvas vienas. Prieš išva
žiuosiant, sūnus žatlėjo dažnai atrašyti, o 
tėvus iš savo pusės mylimiausiųjį sūnų 
pamokino it paluiminęs išleido. Skaudu 
buvo skirtis. Alfonsas turėjo pranešti bent 
karts nuo karto, kaip jum viskas ten di
deliame mieste seksis.

Tėvus kasdien laukė laiškelio, buvo 
susirūpinęs sūnumi. Už dviejų savaičių 
(ilgas laikus!) gavo Įiirmų laiškelį. Koks 
džiaugsmas! Parašyta linksmų žinių ir 
kad kitame laiške purašysiųs daug duu- 
giau. Tėvo širdis jau ramiau plakė. Se
nukas .įtiulesį daug linksmesnis. Nuo tos 
dienos kantriai, su viltimi laukė to “kito” 
laiško. Ir luip |M*r se|Hynis metus laukė, 
bet — nesulaukė.

Negavęs darlto sūnus susidraugavo su 
neva draugais, kurie neverti buvo to var
do. Alfonsui nerūpėjo gimtinis miestukasn imlia. Tat, pu|»rašė tėvelio leisti jam vu- 

iinotį į New Vorkų ir ten siekti savo no- (Millville), užmiršo ir tėvų, bet tėvas sfl

taujos miesto valdybai laiškų,' bus sudarytas lietuviškų pa- 
kuriame teiraujasi kai kurių vardžių žodynas. Komisijos 
žinių apie dailininkų Kalpokų, manymu, sudaryta lietuviškų 
Laiške Schoeneris pasisako tu pavaldžių būsią apie 800,000. 
rįs p. Kalpoko paveikslų ‘Lie- Daugiausia sudarkytų pavar- 
psnos raiteliai*“, kuris ęsųs džiųf,*Vū lenkiškom ir gudiš- 
istoriškas ir labai vertingas. koin galūnėm.
nes pranašingai vaizduoja di
dįjį karų (paveikslas tapytas 
1912 metais). Prie laiško pri 
dėta ir ‘‘Liepsnos raitelių”

Šitas

LIETUVIS IŠRADĖJAS

Nesenai Radviliškio valsčiu
je, Vismantų kaimo gyvento
jas Jonas Grigaliūnas sukon- 

. iriam dailininkui p. Kalpokui, struktavo medinį lėktuvų. Iš 
Be to, p. Kalpokas jau turi ir pradžių is Grigaliūno visi juq- 

kitų žinių, iš kurių matyti, kėši, laikė jį pamišusiu, ta- 
Į kad jo paveikslai nėra žuvę ir ^au kai pamatė, kad jis su 
i kad jie brangiai vertinami ir savo lėktuvu nuskrenda iš vie- 
i Vokietijoj pardavinėjami iš no kaimo į kitų, susidomėjo ir 
rankų į rankas.

j Išeina taip, kad kaž kas, 
gal būti ir pats ekspeditorius

janti moliai. “Babravi” lašai
nėra jokie vaisiai "nuo moto- jPa'clksl° fotografija, 
rinkų ligų". Kai kurios mo-1l“iSkaa P“1'110 1 rankas 1*
terys per dažnai
“babravus” lašus gauna gal- 
vosopį ir net konvulsijas.

KAIP LAIDOJA VAIKUS 
GRENLANDIJOJE vienas grįžęs atostogų to kai

mo studentas. Jis pranešė a- 
pie išradimų i Kauną. Iš Kau
no atvyko vienas lakūnas ir

Kai ten miršta vaikas, tai 
žmonės laidoja su juo gyvų 

gražus paprotys — sykiu su t šunį. Kadangi anoje šalyje šu- 
į Švenčių pasveikinimais ir Ii-Į nes vežioja žmones rogutėmis i 
nkėjimais siųsti knygeles apie, ir yra drauge gerais kelio va- 
sveikatų, tai lietuviai reč.ian ’ dovais, tui ir tas paprotys pa
sirgtų, mažiau vaistų išgertų, i teisinamas tuo, kad, girdi, šuo
ilgiau gyventų, turtingesni iri ir mirusiam vaikui bus vudo-'Pav'oge. Praėjus daugeliui ine- Kauną ir savo išradimų nori 
laimingesni būtų. To tai nuo-j vu. Arėjas Vitk. tų ėmė juos parduvinėli. Ir užpatentuoti. Tsb.-

1914 m. priėmęs pa- ... , ......... , , ,. . T , lėktuvų apžiūrėjęs rado, kad 
persiusi j t r ynų, ln(,(j-inįs lėktuvas iš tikrųjų 

pasinaudodamas karo suirute. k>. ki)r.ų naujovi5ku„,ų 
juos nuslėpė tikriau sukant. ],ahor Grigaliūnas atvyko į

Jolina.'

naus neužmiršo. Kokios gražios buvo jo 
maldos, kad Visagalis laimintų Alfonsų.

Sūnus gi ėjo šunkeliais, kaip sūnus 
paluidūnus. Tėvus visudos klausdavo a- 
pie savo sūnų jais žmones, kurie atva
žiuodavo iš New Yorko į Millville. Juin 
labai rūpėjo, ar sūnus dar g^vas ir kaip 
jam sekusi. Kai kurie Alfonsų ten “dide
liame mieste” buvo matę ir Žinojo jį esan
tį negirtiname stovyje, bet tėvui apie tai 
nedrįso sukyli. Kas tik išvažiuodavo iš 
Millville, Bernardus D. paprašydavo jų 
pasveikinti savo sūnų, jei jį jiamutytų, 
su juo susieitų. Jię jų prašė pasakyti tam 
minui, kad ūky viskas sekusi, vis jį myli 
ir jo laukia.

• * •
Ant gulo Alfonsas “draugams” buvo 

nepakenčiamus; jis jiems duėdė, buvo tik
ra našta. Tat, išpirko jam bilietų į Mill
ville ir tuo bildu jo atsikratė. Žinoma, 
lie tų visų taip “švelniai” surengė, kad 
ir pats Alfonsas nežinojo, kas darėsi, tik 
žinojo, kad grįsta pas tėvų. Susirūpinęs,

ar tėvas dar vargsta šioj ašarų pakal
nėje tarė sau: “Eisiu pus mano įnyli- 
niiuusiųjį tėvų Ir jam pasakysiu, kad bu
vau nedorėlis ir nuo šio laiko pradėsiu 
kitų gyvenimų”.

Atvyko į gimtinį miestukų — Mill- 
vill<>. Nieks jo nelaukė, nes nieks neži
nojo, kad puri užiuoju — nei pats tėvukas. 
Išlipęs iš i raukinio, pėsęias eina pažįsta
mu keliu į tėvo namus. Susitinka su 
vienu, kitu ūkininku, nes jis jų nei jie jo 
nepažįsta. Palinkėjęs “lubų rytų” eina 
sau toliuu. Štai, ir tėvo rūmui — name
lis. Atsisėdo nnt akmens ir atsiduso: “Die
ve nitino” — gultojo, kų sakyti. Pusidrų- 
sinęs, atidaro vartus ir lėtai eina prie 
durų. l’ubeldžia. Pasigirdo iš vidaus bal
sas, kviečiantis įeiti. Atidaro duris: tyku, 
kėdėje arti jiečio sėdi pasenęs senukas, 
be sveikatos, akys silpnai matančios. Sū
nus tėvų pužiuo ir būtų puolęs jam po 
kojų, bet kaž-kas jį sulaikė. Tėvas gi sū
naus nepažino. Bernardus D. paklausė 
“svečio”, ko norįs, bet sūnus nežinojo kų

besakyti, ir vos vos ištarė: “gal reika
lingas koks darbininkas”. Tėvui atsa

kius, kad ne, Alfonsas pasižiūrėjęs į tėvo 
veidų ir atsiprašęs už sutrukdymų, išėjo.

Išėjęs Alfonsas pamanė: eisiu kur ga
lėsiu uždirbti jrinigo ir grįšiu pas savo 
tėvelį. Nežinau, kur nuėjo ir kaip nu
vyko”, bet po trijų metų grįžo gražiai 
pasirėdęs — šypsantis. Koks buvo džiaug
smus tėvui ir sūnui. Pasisveikinus, tėvas 
linksmai apsiverkė ir tarė: “Alfonsai,, pėr
10 metų tavimi pasitikėjau, žinojau kud 
grįši”.

Taip, sūnus parsivežė pinigo, liet jis 
tiiomi tik dalinai džiaugėsi. Didžiausias 
jo džiaugsmus buvo, kud Dievus tėvų gy
vų luikė ir kud parvažiavo jau utsiuiui- 
nęs žmogus.

Dievus išklausė tėvuko maldų.
(Tiesu, gal kai kuriose vietose ko 

tiūkstu, Ind manęs senukus prašė to ne
rašyti. Stengiausi parašyti taip, kaip man 
buvo papasakota, ir pridėjęs tai, kų suži
nojau nuo kitų). Sulietuvino Jis ir Ai

k
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Detroito Lietuvio Žinios
WEST SIDE Įcagoj radijo kvartetas: K. Rn- 

įbonis, Sabonienė, Ančiūtė ir 
i čia pas.

EASTSIDE
SVEIKINIMAS

Jau pora metų baigia pra
bėgti, kaip “Draugas” yra

Arėjas VitkauskasKAIP PASIDARYTI MILI
JARDIERIŲ

Žinomas Amerikos milijar
dierius Rokfeleris paaukavo 
prancūzų amerikonų komitetui 
vienų milijonų dolerių renion- 
tavimui ir atstatymui sugriau
tų istoriškų paminklų Prancū
zijoje.

Rokfeleris vienas iš pačių 
“laimingiausių” Amerikos au
torių. Jo knyga “Kaip aš pa

jau
išėjusi 321 leidi-

GYVENIMO NAGUOS
Atvyks ir “Draugo” reda 

ktorins L. šimutis.

Susirinkusieji sutiko šiam
. . . .. vajaus vakarui taip pnsidar-

pavedęs puslapi Detroito Zi- ,• m • j- i ,- t> buoti, kad tikrai butų žymusirioms. Tai didelė dovana De
troito katalikams, nes savo 
veikimu, darbais dalinamės su 
plačiaja Am. lietuvių visuo
mene. Dėkui ir tiems, kurie tų 
žinių patiekia ir už “Drau- 

rgų ” , agituoja. šia proga lin
kime “Draugo” leidėjams, re
daktoriams ir mūsų klebonui 
gerb. kun. I. F. Boreišiui, kai
po pirmutiniam rėmėjui mūsų 
žinių, laimingiausių Naujų Me 
tų ir tvirtos sveikatos!

West Sidės žinių Skyrius j džia 4;30 val

to darbo rezultatai.

Kalėdų šventės labai gražiai 
praleista. Per Bernelių Mišias, Į 
kurios buvo laikomos dvylik
tų valandų naktį, gražiai pa-| 
puošta bažnyčia buvo pilna 

i žmonių, net sėdynių trūko.
Į Džiaugsmas visus apėmė,

Susirinkusieji prašė, kad kuomet parap. choras su or- 
gerb. kun. I. F. Boreišis pa- kestra, vedamas muz. J. či- 
sakytų kalbų. Neleista atsisa- žausko, užgiedojo linksmų 
kyti. ‘“Gloria”. Visos kalėdinės gie-

Pageidaujant, kad Detroito smės Pūkiai išpildytos. Gies- 
lietuviams davus galimybės Inf"j “^opl M. Čižauskienė 
dalyvauti šiame koncerte ir 2h vejančiai išpildė solo.J i
išgirsti pasižymėjusius daini-Į Malonu buvo žiūrėti j tokį 
niūkūs, bei muzikus, nutarta didelį pulkų einančių prie Di<

Vienatinis šiam krašte tos 
rūšies gyvuliukas — pelė — 
elnias, pargabentas iš Filipi-. 
nu salų į Detroito zoologijos SRlar*au milijardierių , 
sodų. Ji dovanojo buvęs mie- 1924 in. yra išėjusi 321 
sto majoras Frank Murpliy, niu 
dabar Filipinų salų guberna
torius.

Ta knyga yra laitai gausiai 
parduodama Amerikos knygų 
rinkoje, ir jų “studijuoja” vi 
si nuo įvairių rūšių prožekto-įžanga daryti tik 35c asmeniui, Vo stalo. Kalėdų rytų virš pe-nas Kaminskas labai gražiai . . ..

l nokins 2oc. Vaikams 15c. Pra nki šimtai žmonių priėmė šv., pagiedojo “Avė Maria”, j * ' i
mu kartu teko detroitiečiams . *’ !

j Vienok Rokfelerio patarimai 
SvarbiausiasTaigi, sausio 14 d. padaly

kime spaudos šventę. Visi da
lyvaukime “Draugo” jubilie
jinio vajaus koncerte. Susipa
žinsime su svečiais daininin
kais ir “Draugo” štabo va
dais.

Garbingosios Kalėdų nakties 
iškilmės visiems paliko neiš
dildomų atmintį. Tas tikinčių
jų sujudimas net ir atšalusių 
pritraukė prie atgailos. Kalė
dų naktį į bažnyčių prisiren
ka visokių laisvamanių. Kai 
kurie jų tampa. Dievo meile 
apimti ir grįsta į tikėjimų.
Čia yra tokių atsitikimų.

Šv. Antano bažnyčioj Kalė
dų pamaldos buvo įspūdingos.
Kleb. kun. I. F. Boreišis pa
sakė įspūdingų šventei pritai
kintų pamokslų. Ypač jaudino 
klausytojus, kuomet, piešė rei
kalų neužgesyti meilės prie 
savo tėvų anoj pusei vande
nyno — Lietuvoje. Ir kiečiau- 
šioji širdis negalėjo sulaiky
ti ašaros.

Vyčių choras, dėka muz.
Juozo Blažio, gražiai giedojo 
giesmes. Buvo duetų, kvarte
tų. Garbė giesmininkams.

Daugelis džiaugiasi, ^a^jNewark, N. J., ir The Travc- 
piieš Kalėdas gavo darbo, ko jerg of Hartford, Conn. Ap- 
pei tris metus nebmo giidė- draudžiame visokį turtų: na- 
ti. Taigi šios Kalėdos buvo , mus> biznius, stiklus, automo- 

i birius nuo pavogimo, sudegi
mo, nelaimių ir 1.1.

Michigano valst. įeina nau
jos tiesos automobilių važinė- 
tojams, t. y. kad kiekvienas 
turi turėti apdraudų. Labai 
svarbu kiekvienam visa suži-

daug reikšmingesnės.

SUSIDARĖ JUBILIEJINIO
“DRAUGO” VAJAUS 

KOMITETAS

Koni unijų.
Kleb. kun. J. čižauskas pa

sakė jaudinantį, pritaikintų 
šventėms pamokslų.

Iškilmėms dar buvo atvv-

išgirsti šį iš C'hicagos solistų.
Tylutė labai paprasti.

patarimas — “mokėti pakelti
Didelė nelaimė patiko mūsų 

kęs kun. K. Valaitis ir klic- biznierių Širvaitį. Jis pasvei
rikas Damauskas. kęs iŠ pirmos ligos važiavo su

Kalėdų dienų 4 vai. p. p., reikalais ir kitas įvažiavo į 
_______ parap. svetainėj, seserys su .1° automobilių, apvertė ir su-

Gruodžio 31 d., Lietuvių mokyklos vaikučiais surengė lauį širvaičiui nugarų. Lin-
svet. Šv. Antano parapijos 
mokyklos vaikučiai išpildvs į-
vairią programą. Saaervs'mo-lklcK kttn- J' CiZa>>sk# Mo
kytojos ja« viską primos?. Poivan°j° šiomis dovanėlėmis 
programos žemutinė, svetainėj Iir ">okvklos vaikučius saldai-

gražių pramogėlę. Buvo atvy
kęs ir “Santa Glaus”, kuris

kimo jam kuo greičiausiai pa
sveikti. Guli savo namuose.

už tų pačių įžangų visi galės 
pasilinksminti ir sulaukti Nau 
jų Metų.

PRANEŠIMAS

Dailydienė dar vis randasi 
Fordo ligoninėj. Kaip matyti, 

mais. eina geryn. Jų lanko draugės
Programų sudarė: L Kalėdų *r draugai. Ypatingai sųjun- 

balseliai (5 - G skyr. merg.), I gietės linki kuo greičiausiai 
2. Loin du Bal (Rbytbm or- pasveikti, kad vėl sugrįžtij sy

kiu darbuotis.

nuostolį”, t. y. nepasisekus ne-j 
būti užsispyrusiu, o kuogrei- 
č.iau pamesti nuostolingų dar
bo sritį arba įstaiga.

“Nustoti”, pasirodo, reikia 
taip pat mokėti, kaip ir turė
ti. -

Mokėjęs nustoti Rokfeleris 
dabar turi turtų, atnešantį per 
vienų sekundų 50 dolerių pel- į 
no. Arėjas V.

PRIEDELIS

kestra), 3. Plaukia Nemunėlis
1 (Choras), 4. Maži draugai (1 - 
)2 skyr.), 5. Niekas nerūpi (5 - 
į 6 skyr. hera.), G. Ar ne juo-'tuvės paleido moteris, o į jų

Detroite bemaž visos dirh-

“Draugo” No. 301 aprašy- I 
me apie Lietuvos Dukterų dr- ! 
jų nepažymėta mūsų jauna so-, 

listė, darbšti draugijos narė! 
S. Bukšaitė. Ji nuo pat mažu
mės šiai draugijai dirbo. Bū-

Gyvenimas, kaip kvailas vaikas, 
išgųsdino mane...
Tr praeities sunkusis laikas 
kamuoja net sapne...

Iš už kertės staiga išpuolęs,
suriko prie ausies
gyvenimas — kvailys jaunuolis:
“Kas tu, kaip vadinies!?.”

Tur būt, buvau poetas, 
kad krūptelė’ širdis, 
mintis jon — kaip stiletas*) 
įsmigo: “Juokias jis!..”

Kvailai jis drįso klausti 
svajotojų — mane... —
Nebegaliu aš austi 
svajonių... Ne, ir ne!..

Svajones, kaip vainiko 
iširusio lapus, 
suspardė ir paliko 
gyvenimas žiaurus...

Dabar ten, kur svajota, 
atėjęs atrandu 
Kanopų išklampota...

. Apsiverkiu... Skubu...

Manęs taip nesuprato — 
gyvenimas!.. — Sapnuos 
net šiurpuliai nukrato, 
lies dar aš jo nagnos!..

*) Durklas

Rašyta naktį 1933. XII. 19 d., Cbicago, III.

“Draugo” Kalendoriai
Šiuonii pranešu gerb. De-,kai (Dialogas), 7. Blue Danu- vietas paimta vyrai. Iki Nau- 

troito lietuviams, kad paėmiau ’ to Waltz (Rbytbm orkestrą), J’i MetlJ visos, vedusios mote- ’ įamft (,nr visfli niažntf suro_ 
Apdraudos Agentūrų didelėse, 8. Giedu dainelę (Choras), 9. vys turės apleisti savo darbus.. nRtuoRC dl._joc vakaruose de- 
atsakomingose kompanijose: | Puosčios dvasios (3 - 4 skyr. Briggs Manufacturing Co. Iklemuodavo, dainuodavo. Kuo- 
Firemen’s Insurance Co. of,bern.), 10. Rpanisb dance (7 paleido visas moteris. Vyrai,'met (lar bu’yo porjaunat‘ kad

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

skyr. bem.), n. žiemos spor- j naudokitės proga. Girdėjęs imti roles VUiTiinimnOsc, jk 1)P_ j Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap-
tas (3 - 4 skyr. merg.), 12. Ka
lėdų Diedukas.

Žmonių atsilankė skaitlin
gai. Visi atsisveikinę su Ka
lėdų dieduku skirstėsi namo.

PRANEŠIMAS

šiuomi pranešame D. K. R.

į veik visuomet, sufleruodavo, ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun-
Vėliau, kada paaugo, visuomet dovanai nuolatinjams “Draugo” skai-

les, nes ji yra netik įžymi dai- tytojams. Naujai užsisakiusieji Draugą 1934
R, dr-jos atstovams, kad me- |K,t jr g,,p; avtist;, . m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalen-
t,n,s dr-jos sus.r.nkunas įvyks . ja visuose veik draugi- Horio kaina 25c visur taio Amerikoje taio Lie- 

Sventeą praleisti atvyko D. ’^autį antradienį, t. y. sau- jos ,,nre„Kimuoap , dono ka,na 25c V,S,,r’ talP Amerikoje, taip Lie

Grnod. 26 d., Lietuvių svet. 
įvyko West Side darbuotoją kad ‘5v]eaK'W dldelll) n“osl°- 
susirinkimas, kuriam dalyva- h«;.Todfl v‘s,ems "av0 ,tau’
vo: kleb. kun. I. F. Boreišis,'‘,cJlams au,e,ksiu Pdaas info' 

rmacijas dykai ir, kam reika
linga apdranda, patarnausiu

ir A. Kaminskai iš Cbicagos. i «o 2 d., 1934 m., Šv. Jurgio 
Sekmadienį per sumų Anta-1mok* svetainėje.

--------------------------------------- Nuoširdžiai prašome visų
noti apie tas naujas tiesas, žinok s9ly«as i5 mano alst°- draugijų atstovus atvykti į &į

M. Andriliūnaitė, muz. J. A. 
Blažys, V. Bendoraitis, (L. V.
102 kp. pirm.), J. Kilikauskas, Saria™°mis Pirma
S. Baibokas, P. Benderius, M. n'g" imsi kok'’ "Pdramlts. su- 
J. Šimonis, D. B. Brazis (gra-
borius), I. Keblaitė, J. ir O.
Adomaitės, O. Barčiulienė ir 
keletas kitų. Dėl svarbių prie
žasčių, kai kurie nedalyvavo, 
bet pasižadėjo pasidarbuoti 
ir sekančiame susirinkime da
lyvauti.

Garbės pirmininku išrinktas 
gerb. knn. I. F. Boreišis.

Plačiai apkalbėta “Draugo” 
vajaus koncerto reikalai. Pra 
nešta, kad sausio 14 d. paim
ta abi Lietuvių svetainės pro
gramai ir šokiams. Orkestrą 
paimta Golden Harmony Bovs,
Aukštakalnio vadovaujama.

Pranešta, kad koncerto pro
gramų išpildys pagarsėjęs Cbi-

vaujamų kompanijų.
MATAS ŠIMONIS 

Sterliug Agency, Ine., 
Mortgage Bond Bldg.,

5 W Larned St. 
Namų adresas:

3547 Vemor High. W.

p B tuvoje.
Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 

garsinkitės “drauge Jovany kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei-
p.nia G. F., chieagoje. įdė- užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 

jo “Drauge” i col. tarnaitės visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų 
paieškojimų. Užsisakė dviem Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostume- 

įeitų energingiausi šios drau- dienom, bet sekantį rytų pa- riais. Kaip žinoma “Draugas” metams kainuoja
pradėtų kilnų darbų. [skelbimų, nes tų patį rylų nt- $6.00, pusei metų $3.50, trims mėnesiam $2.00,

D. K. s. R. Dr-jos Valdyba sišaukė virš io merginų. 1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

susirinkimų, nes bus renkama 
nauja valdyba.

Mes norime, kad į valdybų

.!«•

SQUIRE EDGEGATE —— Two Milės to Water Underground Or Overland?
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DBlTIBIS Penktadienis, gruod. 29, 1933

BINGHAMTON. N, Y. klasčius. Žmonės tuomį nau
dojasi. O kurie negulėjo, ur 
nesuspėjo,

i

užsirašyti kutaliki- 
Misijos šv. Juozapo bažny-!šką laikraštį pas misijonierių, | 

čioj praėjo dideliu pasiseki-j visi užsisako tuos laikraščius 
mu. Iškalbingus pamokslus sa pas Povvlą P. Petrauską, 14 
kė kun. Bružikas, S. J. Savo Johnson St.
pamoksluose labui plačiai iš- Binghaintonieeiui ilgus me- 
aiškino katalikiškos spaudos tus neužmirš šių Misijų, nes 
naudą ir priešingos - bedievi- jos padarė tikrą perversmą, 
škos spaudos pražūtingą blė- Žmonės sustiprinti tikėjime, 
dį. Patsai misijonierius *užra- praplatinta kat. spauda ir t.t. 
šinėjo įvairius katalikiškus lai P.

J

skirstydamosios širdingai dė- lydėti senuosius ir sutikti nau lyginti geraširdžiui kun. Vai
nojo Ogintams už vakarienę, jus metus 
už dovanas, o labiausiai už
getą Širdį. | vukuiv. tuiuuuu uus ziiueu, uuvu lepras j tus av. mimu., u* Ar HOrl

Visas viešnias parvežė au- kaip visi sulaukę Naujų Metų, ligonio sveikatą. Mišiose ‘laly-ipie p*«i skaityti gralių
toniobiliuini Ogintas su sūnų- viens su kitu sveikinusį ir Ii- vavo visi giminės, kad Dievas g^^ymų? __ Jei myli ir no

tukaičiui.
Nepraleiskite šio linksmaus Sekmadienį, gruodžio 24 d., 

vakaro. Malonu bus žiūrėti, buvo užprašytos šv. Mišios už

SVEIKA MAUDA!

mi Benediktu. Omega ūki sveikatos ir laimės. duotų sveikatą, o šeimynai su
Sveikinu visus draugijos na ruininimn. S. Lenkauskienė

ri apie Ją daug — daug gra

C H I C A G O J E

MOTINA MARIA SVEIKESNĖ
Šv. Kazimiero Seserų Kon- gėm, motina lmmaculata

ibytų Šalies princesė Nour 
Ilamadu, vadovė Sirijos, Ara
bijos ir kitų Rytų kraštų mo
terų susivienijimo. Ji atvyko 
į Ameriką ieškoti kooperaci
jos šio krašto moteryse veiki
me už pasaulio taiką.

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BfilDGEPORT

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA

rilis ir visus pažįstamus su i 
Naujais Metais ir linkiu geros' 
kloties gyvenime.

Korespondentas

NEPAMIRŠO

aių dalykų išgirsti, tai būti 
nai p^iskaatyk ką tik įdėju
sią išspaudos knygą, vardu 

SVEIKA MARIJA!0
{engia faunų vakarų gruud- „ A subk>0

ž.o 30 <1., O. Bagdonio.es .ve- tuvi4kai Kuu
tainėj, 1750 S. Union Avė.
Kviečiami šilališkiai ir visi

ŠILALIŠKIŲ KLŪBAS

ii

vak. vestpulmaniečiai belauk
dami Naujų Metų, parap. sa- 

| lėj, rengia pasilinksminimo va 
i karą — balių, parap. naudai. 

irįBus gera muzika, visi galės

Norim visuomenei pranešti 
apie dr-jos stovį, ši dr-ja yra 

1 viena skaitlingiausių ir turtin
giausių dr-jų Bridgeporte. 
Prie jos prisidėjo keletas dr- 
gijų ir, kaip girdėti, dar žada 
prisidėti. Narių dr-ja turi a- 
pie 600, kapitalo arti 20 tūk
stančių.

Dr-ja rengia 36 metinį ha-; 
lių su dovanomis. Penkias gra

Pereitą vasarą čikagieėius pažįstamieji kaimynai atsilan- 
aplankė kun. M. šermukšnis, kyti. Atsilankę nesigaiksit. 
Kalėdoms nepamiršo atsiųsti Dus šauni muzika šokiams, 
raguviečiams ir kupiškiečiams Seni ir jauni — visi ta proga j 
dovanėlę. Dovana randasi pas gulėsit kuo puikiausiai vaka-.
pp. Pikelius, ISIS So. Halsted 
St. Jeigu kas nori, gali atva
žiuoti ir atsiimti savo'dalį.

Rep.

rą praleisti. Bus užkandžio ir 
prez. Koosevclto dovanų. Pra
džia S vai. vak.

Kviečia visus
Rengimo Komisija

gregacijos viršininkė, J). Ge-motina Coneepta, tą garbingą linksmai praleisti senus metus, žias dovanas aukojo draugijos

KALĖDŲ DOVANA SER
GANČIAM

rb. Motina Maria, kuri šiais lietuvaičių mokytojų Kongre- Į 0 suiaukti naujųjų.
metais buvo rimtai susirgus, gaciją Išvystė į didelę tautos; _________
ir net turėjo panešti sunkią j kultūrinimo pajėgą, čionai A-Į
operaciją, jau yra žymiai svei menkoje ir Lietuvoje. Jos nuo; 
kesnė. Nors dar vis reziduoja ' pelnus Lietuvos respublikos į 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, ir v-1 valdžia pažymėjo medaliu, gi i 
ra gydytojų priežiūroje, ta-Į Amerikos katalikų šviesuome- 
čiau jau dažnai atlanko moli- nė finansine ir morale para- 
nišką vienuolijos namą ir nei ma jai gelbėjo išvystyti vie
kai kurias artimesnes seselių n uoli ją. Aprūpinimui taip truj

Rep.

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

PAGERBIMAS NAUJOS 
VALDYBOS

nariai: A. Rezgines, (rankinį! (iel.b kulL Vaitukaitis, su- 
laikrodėlį), N. Geidvain (pa- žinojęs, kad sunkiai serga Re

misijas. Visgi fizinės nedaga- 
lės dar neleidžia pilnai gene- 
ralės viršininkės pareigų eiti.

Motina Maria turi didelių 
nuopelnų Šv. Kazimiero Sese
rų Kongregacijos istorijoje.

Petrauskas, M. I. 0. 

DRAUGAS PUB. 00., 

2334 So. Oakley Avė.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žmonės, kurie dėl senatvės arba ki

tokios priežasties Jaučiam silpni Ir 
uusveikųs. atgaunu savo Jėgas, svei
katą ir pasiuaro stipresni ir gyves
ni' po to kaip Jie vartoja NiJUa.- 
TON E.

NUUA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų tr vyrų, kurie susi
laukė senatvue. Jis pauaro Juos svei- 
kesniais, tvirtesniais ir priduoda 
jiems naujų spėkų darbut. Jeigu jus 
esate senas arba silpnas, pojusgiu- 
kite NUUA-TONE. P-o keletą dienų 
jus pastebėsite didelį pagerinimą.

NUUA-TONE parduodamas visose 
valstinyčiose. Ne priimkite pamėg
džiojimų. Mekus kitas jums nepa- 
gelbes taip kaip NUtį4.-iONE.

VARICOSE 08
Gydomos Nauju Budu

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas pra^alinimui pečių 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pclleriu skaudamą vietą — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expelleris greitai 
persisunks j pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite jį neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtinga didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklp

statomą laikrodį), L. Jagmi
nas (elektrikinį laikrodį), J. 
Petrauskas (vyrišką skrybėlę) 

i ir Progress Eurnitute (o. (imi 
ikią seklyčiai paduškuitę).

Į Dr-jai gali priklausyti vy
rai ir moterys. Mokestis 6 dol. 
į metus. Pomirtinės mokumą 
250 dol., ligoj pašalpos 5 dol. 
į savaitę. T. M. D. nariai pra-1 
šoini atsivesti savo sūnus ir | 
dukteris. Atsiminkite, pradė
jome senti, nebenoriai taip di
rbti dr-jos labui. Tegul jau
nieji užima mūsų vietą, tegul 
jie dirba draugijos ir savo ge- j 
rovei. Raštininkas išpildys ap- I 
likaeijas.

Bilietai į vakarą nebrangūs: 
po 15c perkant iš anksto nuo 
draugijos narių. Pas duris rei
kės mokėti po 35c. Kurie pa
rduos daugiau tikietų, konte- 
sto būdu gaus “cash”, sulig; 
komiteto nustatymo. i

Vakaras įvyks sausio 6 <1., i 
Cliicagos Lietuvių Auditorijoj,-

tras Lenks, 946 W. 59 St., no
rėdamas sustiprinti dvasiniai 

| serganti, kūčių dieną pasisa
mdęs taksi aplankė ir aprū
pino šv. Sakramentais.

Vienas Dievas tik gali at- PAIN-EXPELLER Be operacijos, be įsvlrkStimų. Be 
, priversto poilsio. Gydantis galėsi 
| dirbti po senovei, nebent Jau dabar 
I priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
i Emorald Oil. Gydo greit, mažina tl- 
| nlmą ir gėlimą. Nurodymai prie vata 
tų. ei negelbės aptlekinlnkas grąžius 
puiigua

Gruod. 16 d. buvo šaunus 
įlipame laike plataus mokyklų i vaĮ<ur,-.|is j)as k. Ogintienę, ku 
tinklo gabiomis mokytojomis rįuo pagerbta Šv. Kaz. Akad. 
ir moderniškos lietuvių ligo- Rėmėjų 1 skyriaus nauja val- 
ninės gabia vadovybe. Ir Clii-'dyba. Rėmėjos perimtos džiau 

gsniu, kad susilaukė jaunos, 
darbščios valdybos, vien iš 
mergaičių. Galime didžiuotis, 
kad mergaitės stojo į taip ki
lnų Šv. Kaz. Vienuolyno rė- 

j mimo darbą.

K. Ogintienė su dukrele EĮ- 
ziute pasitiko viešnias su šy-

--------- — į psena, malonumu. Tai aukso
X Kalėdų Šventę vestpulma širdies šeima. Ji prie kiekvie- 

niečiai praleido gražiai ir iš-Tno gero, naudingo darbo de-

cagos lietuviai katalikai tame
Bendrai su kitom dviem drau- neatsiliko.

KAS VEIKIAMA GIMIMO ! ŽINIOS IŠ ŠŠ. PETRU IR 
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK
KALĖDŲ ĮSPŪDŽIAI

KalėdasMarketparkiečiai
praleido labai gražiai. Per' kilmingai. Kalėdų ryte žmonės dusi; prisideda ir aukomis, 
visas Mišias žmonių buvo pil- ‘ ,al)ai skaitlingai lankė bažny- j Vakarienė buvo gardi. Pir- 
na bažnyčia, o ypač j>er Pie- ’”'a- Seserys Kazimierietės gra mus vietas prie stalo užėmė 
menėlių Mišias. Gerb. klebo-' ž’a* išpuošė altorius ir kūtelę. Hauja valdyba: pirm. S. Jur
nas kun. A. Baltutis sveikino De to, vestpulmaniečiai šiemet gaitė; viee pirm. J. Razbadau-] l”a',zia 6:30 }'al- vakare 

kad ir blogi laikai, aukų su-, skaitė; nut. rašt. E. Ogintai- 
dėjo parapijos palaikymui 458 tė; fin. rašt. B. Kalvaitė; ižd. 
dol. Naujai įdėtos bažnyčioj M. Laurinskaitė negalėjo da-

parapijonus linkėdamas links
mų Kalėdų ir pasakė labai gra 
žų šventei pritaikintą pamo-

Komisija: Jos. Yushkevitz. 
Jul. Racevičia, Jos. Vibss.

kslą. Altoriai ir Betliejaus šviesos — lempos darė nepa- lyvauti. Be valdybos, Ogintie- 
tvartelis buvo gražiai išpuoš- ‘ Plastą įspūdį, 
ti gėlėmis. Be to, didysis pa-1 Kalėdų antros dienos va- 
iapijos choras, vadovaujant B.: kare, parap. mokykla buvo su- 
Janušauskui, kuo gražiausia
puošė pamaldas įspūdingu gi< 
(lojimu pritariant orkestrai. 
Mūsų žymi solistė M. Janu
šauskienė tikrai gražiai gie
dojo solo. Visa garbė priklau
so mūsų parapijos varg. B. 
Janušauskui už gražų choris
tu lavinimą.

Visi kalba, klausiu, kada ir 
kur bus tas nepaprastus šokių 
vakaras, kurį rengia Gini. I’. 
Švenč. parap. choras. Taigi 
aš išduosiu puslaptj. Vakaras 
įvyks sausio 14 d., parapijos 
svetainėje. Grieš smagi orkes
trą.

Choristai ir rengėjai kvie
čia visus į vukara. Nei vienas. . . . | atsilankęs nesigailės. Tikietų ;
gėlimą gauti pas visus ebori- ;•
stus.

rengus programą parapijos 
‘ j Svetainėje. Puikiausiai išėjo.

Nors oras buvo labai šaltas, 
bet žmonių buvo {iiInos sėdy
nės. Tėveliai džiaugėsi savo 
vaikučių gabumais ir labai v 
ra dėkingi mokytojoms už la 

,vinimą ir nepaprastą pasišve 
ritimą jų auklėjime.

ŽINIOS IŠ ŠY. MYKOLO 
PARAP,, NORTH SIDE
Draugija Motinos Dievo A u

nė pakvietė M. Sudeikienę, E.
Gedvilienę, Sriubienę ir Kiau- 
dvitienę. Po vakarienės p-!ė 
Ogintaitė kiekvienai atsilan-
kusiai įteikė po gražią dova-lšros Vartą laikė priešmetinį 
nelę namų darbo “Pin Cu-j susirinkimą gruodžio 10 d. A- 
sbion”. Jai graži atpiintis! psvarsčius bėgamus reikalus, 

Hnekučiuota, žaista. Ogintie eita prie rinkimo valdybos 
. iiė net dvi dovanas suteikė tai 1934 m. Valdyba palikta visa 

viešniai, kuri greičiausiai iš- senoji.
■ vyniojo špulikę siūlų. Dova- Šiuo pranešu, kad ši (liau
nas gavo M. Sudeikienė ir Ra- , gija rengia metinj vakarą (ba

MADA NO. 779 

MISCHA FASHIONS

yra teisingai sukirptos pagal di
dumą ir yra padarytos iš stiprios 
popieros. Lengvai suskaitomas 
kirpimo parodymas ir praktiš
kas žingsnis-po-žingsnio siuvimo 
rodyklis, yra sykiu duodamus. 
Šią madą galima gauti didumais 
14-16-18-20 metų mergaitėms ir 
36-38-40-42 krūtinės mieroms. 16 
tam dydžiui reikia 3 jardus 54 
colių materijolo ulbu 4 jardus 
39 colių inaterijolo ir Va jardo 
39 colių skirtingaus materijolo.

h —-
PI! Al ’GAK FA8H1ON DĖBT.. 
2334 Ko. Oakley Avė.,
Jhlcago, Illinois
Dėl kiekvieno pavyzdžio siųski'te 

• 25d

Patiem No.

ilze ........
Name ....

Address

zbadauskaitė. lią) gruodžio 31 d., parapijos
X Gruodžio 31 d., 7:30 vai. Naujoji valdyba ir viešnios svetainėje. Vakaro tikslas: pj-

Tjroa, Aiškina, ■ 

GRAŽIOS AKYS
Yra didelio

Murinę valo, Svelnlaa gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgstts 
Knyga “Eye Care” arba "Kye 
Bcauty” ant pareikalavimo.

■a.

Gruodžio 24 d., parapijos 
svetainėje, mokyklos vaikai iš. 
pildė labai gražią ir įvairią 
programą. Žmonių priėjo pil
na svetainė. Programa žmonė
ms labai patiko.

Ieva Lukošiūtė-, koresp.

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
OYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable .Compound

Taip Šimtai moterų sako. Jis stip
rina nervas... duoda geresnį apeti
tą... geriau miegi... atleidžia gaivus 
.skaudėjimą, nugaros skaudėjimą... 
sunkiosios dienos pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
teli šiandien.

<T»e Vegetakle Laaatlve)

to riaimt th« inuainol m<l o(
Ymr^pafeoa-fno Uood will givt 

you -TM,.”
MiM - Rtliable A, You r UragsutU

BKEUIIATJSM
Pain—Agony Starts To Leavs jn 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how thls oM srorld 

dne» malte progress—now romu a 
prescrlptlon whlrh ts Icnovrn tn phar 
maelats au Allenm and w1thln 41 
honra after you start to take tkts 
ovrlft keting formula paln, agony and 
inflammation rAuoed t>y eacess urlo 
rcid has started to depart.

Allenru does Just a ha t thjs rotloo 
aays lt w1ll. do—it is guarantaad. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores sveryvrhere for Uo 
conts and If lt doesn't brlng the Joy- 
ous vesults you ezpect—your money 
vrhola boartedly returnad.

m OUK OFFICE
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C H I C A G O J E
| Mes, lietuviai, savo 
i turime vieną talent

----------- Ipriabnlsį daininink
Visi lietuviui laukiu duini- rskj. Tat derėtų paremti jo 

įlinko K. Pažarskio koncerto, koncertu. Kviečiamas, nei vie- 
kuris įvyks sausio 7 U., bu- nam jis nėra atsisakęs nuo į 
vašioj Meldažio svetainėje. Tai dalyvavimo. Tat parodykime i 
nepaprastus įvykis, nes pir-'jum savo prielankumų. O tai 
nias jo rengiamas koncertas. ! padarykime kuo skaitlingiau- 

Koneerte dalyvauja didžio- šiai atsilankvdami sausio 7 d. 
jo L. V. “Dainos” choro kva- į buv. Meldažio svetainę į jo 
rtetas, žinoma, jh> vadovyste koncertą. Po koncerto bus šo- 
muz. J. Saurio. Jis tikrai ža-kiai prie Virginia Ambassa- 
da publikų palinksminti ir sa- dors orkestros. 
vo maloniais balsais sužavėti. Kauno Valcas
Patsai p. Sauris irgi dalyvaus -----------------
koncerte. Taigi, be paties K.' 15 METŲ ARTISTĖ
Pažarskio, programoj daly- ------------
vaus įžymios mūsų dainos me- liita llipps yra žvaigždė Ma 
no jėgos. žojo 'Teatro Leeds mieste An-

Dar noriu pažymėti, kad p. gijoje. Jos svarbiausias vaid- 
K. Pužarskis, būdamas stipria- 1111,0 ',a ro Julija,
balsis dainininkas ir lošėjas,
koncerte 
“surprise“

VISI Į K. PAŽARSKIO 
KONCERTĄ

publikai padarys. 
ir parodys, kai]), 

jis mikliai valdo savo smuikų. ,

MOKSLIŠKI PATOBULI
NAMI

i didesnį taupumų, kurie jau žingsniu prie vienodumo. Dau 
• išanksto nujautė milžiniškų au giau, kaip 60 patikrinimo in 
j girnų, gamyboje. Tas sutaupy- strumentų pagelbsti pagtunin-

Moderniškų moksliškų ma->as> kuris didelio H visus Luckies tokiais pat.
Štai kodėl jūsų Lucky Strike 
eigaretui pasiekia jus tinka

ma. Tokios mašinos prisidėjo' Vadimai, kiekybei daugėjant mai suvynioti, apvalus ir kie-l 
cigaretų išdirbėjams pasiekti *uteikė galimybės pagerinti ei(ti ir pilnai prikimšti puikiau- 

garėtų kokybę. į siu turkų ir naminiu tabaku, Į
Kuomet tie mašinų pageri-'ir be liuosų galų. Todėl ir ne- 

Tiimai buvo tobulinama, kaip stebėtina, jog “Luckies pate-

savo tarpe Moderniškų moksliškų ma- KUllb -VIU ulutuo
•ntingų ir sti- šinų patobulinimas buvo dido-l^08 kiekio pasėkomis tapo pe- 
uką, K. Paža-Į lė cigaretų rūkytojam* paga-l Jduotas Rūkytojams. Gudrus

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

MA

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. GROvcblU 1505

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vale. 
Seredomis po pietų ir Nedėldlenlal 

tik susitarus
2422 W. MARUUKTTK ROAD

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1440 SO. 49 (b CT., CICERO. U4 
UUr., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

>147 SO. UALSTED BT„ CU1OACK 
Paned.. 8sred. Ir Subat S—S vai

GARS1NKINTES
“DRAUGE”

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse knoplglausla. 
Reikale meldžiu atelfiauktt. o mano 

darbu busite užganėdinti 
TeL CANal 2515 arba 2610

2314 W. 23rd PI., Chicago

L439 S. 49th Court, Cicero, 111.
TIL. CICERO 5917

Pkonc BOUIevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus nes neturi
me Išlaidų ailalkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue
4—

I.J.ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIIJ

VEDBJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUIevard 5205—8419

Tel. CICERO 994

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas oi 926.99 

KOPLYČIA DYKAI
J34-1 R. ftftth Ava.. Cieero. Ui

Telefonas YARds 1148

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
08 W. 18tlt St. Tel. CANal 6174 

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA8 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 8377

Tel. LAFayette 8573

J. Uulevlčius
Graborius

Balsam uoto] sa
Patarnauja Chl- 

cagoje Ir aplella- 
k«Je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

Visi Telefonai: V. LRds 1741 ir 1742

Didžiausia r Seniausia
GRABORI I ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebi: o publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukšti s rūšies palaidojimą. Mes 
nieko neroknojame už atv žimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile 1 akios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų ai omobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įsi .igą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą graių ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nfko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirl

EUDEIKIS yra vienaties lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarm rimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keti ios Moderniškos Koplyčios 
Dėl germenų. Pašaukite JUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eud
JŪSŲ GlABORIUS

Ditlysn, Ofisas

ikis
4605-07 South Ecrmitage Avenue

.lt OZAPAS CIBULSKIS
Mirė Lietuvoj, sausio I d.. 1033 
m. Eidintų kalino. Balukių pa
rapijos. Tauragės apskričio.

Lietuvoj paliko mylimų mo
terį Marijonų, sūnų Petrų, ma
rčių Juzefų, dvi unilkes, vienų 
anūkų; Amerikoj, marčių Kot- 
rinų. tris anūkus, keturias anū- 
kės, dukter) Oltų. žentų Ed. Mi
šių.

A. a. mūsų didžiai mylimų 
tėvelį pakirto negailestinga mi
rtis. Turėjai mumis palikti na
šlaičius šiame margame pasuu- 
yje. Daugiau pas mumis jau 
neliesugrįši. bet lauk mūsų pus 
tave ateinant. Neapsiviltu', an
ksčiau ar vėliau sulauksi mūsa,

A. a. mylimas tėveli ilsėkis 
ramiai Lietuvos Šaltoj žemelėj, 
kuri priglaudė tave prie savęs. 
Mes tėveli tavęs nepa-’nlrši’me 
ir neišdils iš mūsų širdžių kol 
gyvi būsime.

Liūdnai atminčiai tėvelio sie
los, yra užprašytos šv. Miši'os 
už jo sielų, gruodžio ’O d., 1 933 
m.. 7:30 vai. ryto, šv. Antano 
parap. bažnyčioj. 15th St. ir 
50tli Avė., Cicero, III.

Prašome visus gimines ir pa- 
žį.it imus daly auti pamaldose 
ir priimti šv. Komunijų už mū
sų tėvelio sielų.

Nult’ūde liekame: Moteris,
Sūnus. Būklė, Zenius, Marčios 
Ir Anūkai.

BARBORA 
LENTAUSKIENĖ

(po tėvais Stutkaitė)
Mirė gruodžio 28 d., 1933 nt-, 

10:30 vai. ryto. sulaukus 03 
metų amžiaus. Kilo iš Kauno 
rėdybos, Šiaulių apskr., Papilės 
parap.. dumba rklų kai'mo.

Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

keturias dukteris: Zofijų Ka
marauskiene, žentų Pranciškų, 
Anaslazi.ię Maslulienę, žentų A- 
ieksandrų. Pranciškų Grinienę, 
žentų Vl'llrelitų. Lueille Paulau
skienę. žentų Jonų, aštuonis a- 
nukus. seserį t Onų Slminallic- 
nę, švoger) Ignacų, brolienę O- 
nų Statkienę, pusseserę Barbarų 
Duukšlenę ir švoęerį, du pus
brolius, Antanų šlušį Ir brolie
nę, ir Kazimierų Naudužų Ir 
g.’nlnes; o Lietuvoje dvi sese
ris K—r-tlijų JaitčkoJIenę ir švo- 
gc.rj, Uršulę Petrauskienę ir 
švoger) Jurgi ir gimines.

Kūnus pašarvotas 222 1 Mest 
• '.rinak Itoud. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, sausio 1 d.. 1934
iii., iš milini 3:30 vai. bus at
lydėta į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks geduli
ngos pamaldos už veli'onės sie
lų, Po. pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: lhikU'rys, Žentai Ir 
Glnlnės.

laidotuvėms taturnau.ia gra- 
botius .1. P. Eudelkis, Telefo
nas YARds 1741,

ANTANAS
KRAUCHUNAS

• Mirė gruodžio 28 d., 1933 m., 
5:10 vai. rylo, miluukęs 4 3 me
tų amžmiiK. Kllo'lš l’iincv.-žto 
apskr., Velykių .parap., Preid
žių kilimo.

Amerikoje išgyveno 28 indus.
Paliko dideliame nuliūdinu 

moterį Llzhlelų, po tėvais lai- 
i mav ičlukę, sūnų Jonų, du bro
lius Petrų iri Povilų, dvi bro
lienes. dėdę Petrų Kraucliunų 
Ir dėdienę, l.rls pusbrolius Jo- 
nų. Juezupų Ir l’clrų Krauchu- 
iius, dvi pusseseres Helenų ir 
Jadvygų Kriiuehunalles, brolle- 
m.- Helena i'r jos dukterį Eleo
nora, tris pusbrolius Jonų, Juo
zapų Ir 1‘ovllų Gorskius Ir gi- 
k ilnes; o Llctuvoį tėvų, moti
nų, brolį, seserį Ir gimines.

Kimus pašarvotas 2630 \V.
38th Hl. laidotuvės įvyks šeš
tadienį, gruodžio 30 d„ iš na
mų 8:30 vai. ryto bus ai lydė
tas į St. Agnės parapijos baž
nyčių. kurioje įvyks goduliu, 
gos pamaldos už velnionlo sie
lų, Po pamaldų bus nulydėtus 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame v iaua 
giltines, draiigvis-gi-a ir pažya- 
lamus-mas dalyvauti šiose lai- 
doltivėze.

Nuliūdę: Moteris, Sšini«, Bro 
liai. Hrolleit.-s, Dėdė, DMIrriė, 
Piisbrolial l,u«s<‘scrčs. Krolienė 
Ir jo* Duktė Ir ntmhtėM.

įšildai u vėtąs patarnauja gra
borius R. P. ' Mažeikų. Telefo
nus YAKds 1128.

gamybos būdus, tuip ir taba
ko kokvbė buvo moksliškai iš- 
vystoma. Iš priežasties to, šių 
dienų rūkytojas už daug ma
žesnę kainų turi daug geres
nį užsirūkymą, negu būtų ga
lima gauti rūkytojui pereitos 
kartos. Lucky Srtike cigare- 
tai, pavyzdžiui, suteikia įdo
mų pavyzdį tų mokslo page 

jininiu panaudojimų cigaretų 
išdirbinio eigoje.

Visų pirmiausiai, tik pats 
geriausia tabakas superkama 
naudoti Lucky Strike išdirbi- 
rae. Tų tabakų superka paty
rę pirkliai visose didelėse pa
saulio prekyvietėse. Išdirbime 

! Luckies apie 86 nuošimčiai ta 
Į bako augalo atmetama, nes 
įtik rinktiniai lapai naudoja 
ma. Šis puikus tabakas dėl 

i gerklės apsaugos, dėl geresnio 
skonio perleidžiama per page
rinantį spraginimo procesų.

Be to, kiekvienas žingsnis 
Luckies išdirbinio eigoje, yra

OfiM, Tel. CICERO 49 
, Rcz. Tel. CICERO 3050

JOS. SHINGLMAN, M. D.

n kimi' (Advertisement).

Spaudos reikalai yra gyvy
bės sužinos reikalai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—Sl’INDULIAI 

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

Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 
Seredomis Ir nedėlioiuls pagal 

sutarti

Pbonc GROveblIl 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

0850 SO. VVESTEKN AVĖ. 
Chicago, 111.

BOUIevard 7589
Rcz. UEMIoek 7091

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENT1STA8

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

Tel. LAFayette 7950

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lx CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; S—4 Ir 7—9 vah vakar*

Bes. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0402

Dienoms Tel. LAFayette 6798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR, A, J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th StreM
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

Office Phona Res. and Offt'ca 
FROspeet 1028 3359 So. Leavlit SU

CANAL 0709

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

Offlse Tel. KEPublIc 7090 
Res. Tel. GltO v chUl 0017

0917 S. U'ASUTEAAIV AVĖ

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CUIItUGAB

2423 \V. MARŲ U EITE KUA1) 
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt*

NedėUoj susitarus

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliotais pagal sutartį 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 

Nauiu tel. PUOspect 1920

Fhoue CANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* ir CHI»';UCUN

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—2 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėlicauls pagal sutari 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avc.
Telefonas REPuhllc 7808

TeL CANal 0257
Res. PROspvvt 0034

Tel. BOUIevard 7042

Buvęs Cicero 
miestelio pir- ; 
tnas Sveikatos' 
Komisijonie- 
rius (lt-• laikė 
tų garbės ofi
sų per 19 me
tų) yra gerai 
Clcen'eėiams 
žinomas per 
27 nutus. Da
bar speciali
zuoja gydyme 
Plaučių, šir
dies ir Reu
matizmo ligų.

a Valandos:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vakare; 

šventadieniais pagal susitarimų.
4930 West 13th Street

CICERO, LLL.

Td. Ofiso BOUIevard 5913—14 
Rcz. VTCtory 2342

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

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

Office Pilone Kės. 6107 S. Francisco 
Prospect 2230 I’hone Grov. 0951

DR. J, SZUK1EW1CZ
PHYSICIAN and SURGEON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 6 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appolntment

G R Aj B O R 1 A I:

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. RE P. 3100
2506 W. 63rd St.

SENIAUSI LIETU VIII GRABORIAICHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintžlis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

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

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

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

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: o'jo 9 Iki 8 vakare 
SeredoJ pagal sutarti

Tel. CANal 0122

DR. G. I. BLOŽfS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 8 vakare 
SeredoJ pagal sutartį

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH 1LYLSTE1) STUKSI*
tvezldeucija 00ou So. Artesia. nm, 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
t Iki 8:20 vakar*

Ofiso: Tel. CALumet 4089 
Res.: TeL UEMIoek 0280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Ealsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir t-8 vai. vak 

Kesldcucijue Ofisas: 2050 W. OUtli SS 

Valkndos: 19—19 ryto 
Beredomla Ir Nedėliotais pagal sutarti

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUB
TeL VIRglnia 0030

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Rea Fhone 
ENGlewoo<l 0041

Office Pbone 
TlUangle 0044

Ofiso Tel. VTCtory 0802
Rea Tek DKKiel 9191

DR. A. R. McCRADlE DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGA8

7850 So. Haisted Street

vai.:
ROOM 210 

2-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
. 2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1b iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėlioiuis nuo 10 Iki 12 
valandai dienų.

Telefonas MIDvvay 2880

Office: Rea:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: I to 4 Ir 7 to • P. M. 

Ketv. ir Sekmad. pagal eutartj 
Ryto vai. fiv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago, m.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kare

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų M, 

visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Haisted St

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. < 
Nedeliomis Ir iventadieniaia 19—-18

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVA
Tel. YARds 0994 

Re J.: Tel. 1‘LAza 3200
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. lyto; 2-3 ir 7-9 v. 9U 
Nedeldienials nuo 10 Iki 12 dien<

Skaitykite ;r platinkita 
dienraštį “Draugę” iff 
remkite v;sus tuos pro 
fesionalus ir bizmenua, 
kurie garsinasi jame.

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos
lo tu IIU PF.R 98 MKTIJ8 NESUTRIKS 
Ir 9. KIflGYDOMOR JOS YRA

GY1»O VIHAR LIGAS VYRO IR U(l 
KAIP tJSSIPKNSJCSIOe

Speclallškal gydo Ilgas pilvo, plaučių, inketų ir pūslės, užntiodljlmg kra»- 
Jo. odos, Ilgas, žaizdas, reumatlimg, galvos skaumpus, skausmus nuga* 
roję, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas llgaa Jeigu kiti ne* 
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir lšgydd tūkstančius ligonių. Pat*«5 
mas dykai OFISO VAI.ANDOH: Kasdle nyo 10 valandos ryto Iki 7, 
valandai Ir nito t—9 valandai vak» re Nedė't^nls nuo 11 ryto Iki 1 <011 

4200 WKUT Ml» W. kamoaa Beoler Avė. ItJ- <IRAwford 99M

I
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KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
■p«w,w.

CICilROS KANARKOS

Kas ateina Į bažnyčių kas 
sekmadienį su danių šipuliu
ku burnoje!

Tokie yru tie, kurie nesu
pranta, kas yra 25e vertės dai 
ktui; /

ilinis susirinkimas buvo gruo
džio 17 d., parapijos mokyk
los kambary. Valdyba 1934 
metams paliko veik 1a pati: 
pirm. — K. Sriubienė, viee 
pinu. —• J. Motekaitis ir A.
J. Janušauskas, nut. rast. — Jn.^ vos dvidešimties metu pa- 
T. Vaišvilaite, linnnsų rast. inelę Ramanauskaitę. Iš prad-

1 l<—,n ~ 1 "■ i."
ko iš to gero neišėjo. Matyt,] Mažiausiai buvo grąžinta 
žemaičiai turi kokį nors “se- Į Kretingos (Ilk) ha.), Vilkavi- 
kretą”. iškio (70 ha.) Ir ypač Sakių!

---------------- įapsk. (50 ha.). Dabar Žemės
LENKAI TURI LIETUVIŲ i Reformos vykdymas jau bai 
KILMĖS PREZIDENTIENĘ gianias. Valdiškam miško ri

kiai netinkami atskiri miške-
Nesenai Lenkijos našlys pro liai ir šiaip miškų iškišuliai

Į Penkiadienis, gruad. 29, 1933

RADIO
KALĖDŲ RADIJO PRO 

ORAMA

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS 
Sekmadieni, Vasario (Feb.) 4,1934
Lietuvių Auditorijoj, Chicagoj. Sulaukus Kalėdų, be gražių

svHkiniim; nuo »nvo gimininį klflt)0 trobwyK Uoikinungn
draugų ir pažįstamų, taip pat , . . x. « , ‘ . . . lvgn, su kuria tas klubas mmir Peoples Purniture Co. svei- | \
.. . , „ . . , štili paliekamas:
kino visus klausytojus per ka- Į
ledinį programą, antrų Kalė- Kad tame trobesyje nie
dų dieną, iš stoties WG ES, kuomet nebūtų paidavinėjami 
Dainavo A. Ambrozaitė, O-: svaigieji gėrimai!
Niamoniūtė, K. Kriaučiūnaitė

TIES SIAURĄJĮ GELE
ŽINKELI

Izidentns Moseiokis vedė jau-Įdar anksčiau tikrinimo komi
sijų nustatyti ir perduoti Že
mės Reformos Fondui.

Tuo būdu stan"»esn:ų miško 
plotų gražinimui nebenumato
ma.

Kas dedasi tarpo tu choro j A* Valančius ir kiti įvairioms j ftamanauskaito buvo ište- 
nierginų, kurios yra neperski- |»«nugoms. Susirinkimas buvo j.(-,jllsi n.> lenkų prezidento nd Į
narnos * i skaitlingas.

Praeitą ketvirtadienį jauna- 
mečių choras turėjo “Grab

Tarp Vaškų ir Žeimelio at
einančiais metais nuties siau
rąjį geležinkeliuką — apie 20 
km. ilgio. Geleži ūkeli akas 
ypač daug pasitarnaus ūki
ninkams.

jutanto, tačiau adjutantas1 
Skaityta klieriko Urbos kvie i greitai mirė ir prezidentas, 

dalyvauti jo primieijoj net gedulo jinsibaigianl nesu jįmins
, po šv. V.elvku. Kvietimas pn- Sunesta daug : . ‘. ... ‘ Įimtas ir paskirta dovanelė 10

dol., taipgi pirm. įgaliota |- sakvti, kaip kurie nariai is , . , , ,... * . .. . . . . 'duoti dovanelę ir nuo lJibda-tikrųjų nesvarsto, kai pirko, . , ... .. , _, ‘ . nu 3 kuopos pareikšti liuke-dovaną tam parengimui. .Tie ..
atneša bile kokį daiktą, o na-8‘ . , . „ .. ..
. » . . i,- Bulvariškis Petras Ūselis antys daugiausiai gauna labai! . „

, Ikoio labdariams 5 dol. Kuopageru ir naudingu dalvku. . v .„
_______ ‘ ‘ ' praeitam sus-nie vargšams is-

l'lioro šokių vakaras įvyks niokojo suvirs 50 dol. 
sausio 13 d., 1934 m., parūpi-j X Praeitą savaitę iš Lietu- 
jos svetainėje. Visi kviečiami j vos grįžo cieerietis p. Andre- 
atsilankvti. Choras užtikrina liūnas ir bulvariškis Rubliau- 
visiems “Good tinie”. skas, kuris buvo palydėjęs sa-

Kanarkutė vo dukterį, žentą adv. S. Ga- 
------------- j-------  balianska ii

R. S. AJJ

Bag Partv”. 
gražiu dalykų.

Labdarių 3 kuopos priešine- mtinę žemelę — Lietuvą

LIETUVOJE
ŽEMAITIŠKŲ KLUMPIŲ 

FABRIKAS

VILNIAUS PARODA 
KAUNElankęs, nuvedė ją prie alto-j 

liaus. | ;
Kasgi yra ta prezidento žino į Vilniui vaduoti sąjunga ur

na? Pasirodo, kad panele Ba- tiniiausiu laiku suruoš Kaune 
manauskaite yra kilusi is Lie-| Vilniaus literatūros ir meno 
tuvos, krikštyta Kaune, Kar-į parodą. -

i Parodoj bus išstatyta dau-melitų Isįžnyčioje. Pasiteiravę i 
kad Ra-'

ir A. Ciapas. Taipgi Galis K» 
purė davė gražaus jumoro. Kai 
Ibą ir dainų tarpuose buvo inn 
zikos ir įdomių pranešimų. 
Klausytojų dėmesys kreiptas į 
tai, kad dabar Peoples kran-

SIUKSLIŲ IR AKMENUKŲ 
IŠNAUDOJIMAS

šiukšlės ir akmenukai su 
renkami nuo miesto gatvių bu 
vo Vokietijoje pagrindu suku 

tuvėse eina metų baigimo iš- rti naują pramonę. Visos to
pardavimas, kad sumažinus
didelį staką. Prekės parduo-plačiau sužinojo,no, „a- Kia„sia k|kilJ kuriuo.

nianauskaitu yra smulkių K»n- kl|y() Vilniaus klau- .lamos numažintum kainom.
no kojon, duktė, prieš knr,po ,ik birt„voi ir] -------------------
Kvykusi 1,rakijon ir ten tai. „žsioniuow.
gusi gimnazija. Lietuvoj, bū- .... ......Vilnim vaduoti sąjunga jau

..... , iVra surinkusi apie 300 knvgųRamanauskaitės viena teta,'*
tenl Kėdainiuose tebegyvena 

iena teta, 
kuri prekiauja riestainiais.

S viriui iriu, 1 . . » . .... . ... i išleistų užsieniuose svetimo-prekiauja riestainiais. I . , „ „..., ....... , . niis kalbomis. Daugiausia to-a. a. mirusios sa-. Kitokiu giminiu Ramanauskai- . . , . , ... .
I v ’ , - , • L- . • / • ‘1 t , M knyffV pasirodė yra islei-i vo žmonos kūnų, kurį is Sv. te Lietuvoje nebeturi. Jos ino-
Kazimiero kapu perkėlė į gi-įtina buvo lietuvaitė.

Taigi lenkai turi lietuvių 
kilmės ir prezidentienę.

1 Iki šiol žemaičiai klumpių 
pramone nesivertė ir dirbda
vo jas namuos. Dabar Telšiuos 
via įsikūrusios dvi klumpių
dirbtuvės, kurios klumpėmis_______

j aprūpina visą Žemaitiją. Kiti-Į žemės Reformos įstatymu, 

,ni]x"s labai patogios dėvėti, dvarininkams turėjo būti grą-

DVARININKAMS GRĄŽIN
TA UŽ 8.000.000 LITŲ 

MIŠKO

sta Prancūzijoj, Švedijoj ir 
Anglijoj. Be to, bus daug pa
rodoj knygų išstatyta ir ame
rikiečių rašytojų, kurie rašė 
apie Vilnių.

MARGUMYNAI
KARO MOKESTIS LEN

KIJOJE

ORO SUSISIEKIMAS PER 
LIETUVĄ PERTRAU

KIAMAS

PARDAVIMUI PIGIAI
Siūtai, overkautai ir įvairūs 
stygų muzikos instrumentai. 

FRANK KUZMARSKIS 
2335 W. 39th Place

atmatos patenka į tam tikrą (prie Archer Avė.) 
dirbtuvę Berlyno priemiesty-Į Telefonas LAFayette 1347 
je, kame sudeginamos didžiu

' lėse krosnyse, ir gautieji pe- 
1 lenai perdirbami į luitus (ply-
i tas). Ta pramonė laba! pelni
nga. 1929 metais buvo paga- 
į minta apie 3’/a milijonų tokių 
| luitų, kuriais išgrįsta daugy
bė gatvių Vokietijos miestuo
se. Arėjas Vitkav.skas

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Cliicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

1931 111. rugpiūčio mėn. 24 
d. Jjenkijos ministerių taryba 
yra nutarusi apdėti karo mo
kesčiu tuos visus vyrus, ku
riuos ėmimo komisijos pripa-, 
žino netikusiais tarnauti ka
riuomenės eilėse, bet iš kario 
paskyrė atsargom Dabar vi
daus reikalų ministerija smu
lkiau paaiškino, kas, būtent, 
privalės tą mokestį mokėti iri 
kas bus nuo jo atleistas.

Karo mokestį mokės visi vy
rai, kuriuos ėmimo komisijos 
paskyrė atsargon nuo 1925 m..

neatsižvelgiant, ar tie vyrai 
stojo komisijon savo laiku ar 
pavėluotai.

Karo mokesčio nemokės vy
rai, kurie gimė 1898 m. ir jau
nesni, ir kurie pasirodė komi-1 Miškų departamento zinio- 
sijai 1925 metais ir vėliau, nes je esančiuose durpynuose dar-

AIRIJA PASIRYŽUSI ĮVE
STI NUOLATINES PRIEŠ 
ALKOLINES PAMOKAS

Tain reikalui buvo sudary
ta komisija, kuri darytų bau- > 
dyinus su mokiniais ir sektų 
to jiasekas. Paskutinių metų 

į pranešime komisija nurodo, 
kad jos pastebėjimu paskirto
se vietose bandymui įvestos 
priešalkolinės pamokos davu
sios pakankamų įrodymų, kad 
artimiausiu laiku ir visur to-į 
kios pamokos reikėtų įvesti. '

Oro susisiekimą per Lietu
vą palaiko “Deriiluft” ben-

------ ---------  — ........... .. drovo dviems linijoms: Kara-
domėjo net klaipėdiškiai ir ne. rinįnl<ai gavo atgal 15,807 be- RauČius — Ryga ir Karaliau-

Zemaitijoj nuo senų senovės v . .
Žmonės ne tik kaime, bet ir/ražios kaKtuoJa laba’ P‘-|žinta, iš nusavintos žemės po 
miesteliuose dėvi meilines klit- gini* KlumPilJ ’)rfl,nono . 25 l.ekt. miško. Tuo būdu dva-

mpes. Didžiausi turgui ženiai-
senai dirbtuvėj užsakė vienas ktnrų miško, kurio vertė sie- 

Į dvarininkas 120 jiorų klumpių kįa apįe 8,000,000 litų.
— lai klumpės ir moli

niai puodai kuriuos nuo am .
v- , 1 • » • i- prie žiemos darbu. Panašiosžiu dirbdami žemaičiai sti|> l * - ‘ .

. . . .... • ... • „ klumpių dirbtuvės — steigiamu ir savotiškai meniskai pa- 1 { ,
, .. ... . si Plungėje, Kretingoj ir ki-daro. Meniskai dirba žemaičiai, 1. .. .
. ,. rr- . - • v •* 1 tuose Žemaitijos miestuose,ir klumpes, viršų uznei :a, is- •'
piausto, nudažo visokiomis gė- | Aukštaičiai 
lėmis, margumynais ir paskui pių nedėvi. Kai kur buvo mė- 
parduoda už du penkis Ii- ginta klumpes dirbti, nes jos

eitis — Maskva. Pašlapus o- 
rams ir permirkus nerodroma- 

Dnugiausin miško grąžinta ms, susisiekimas laikinai nu- 
šiaulių nps. apie 2,500 hekta- traukiamas. Pirmoje linijoje

. rų, po to eina Kėdainių apsk.
11,700 ha., Ukmergės aps. 1,- 

niediniu kiliui- -500 ba., Kauno ir Panevėžio 
nps. jMi 900 ha., Biržų 544 ha., 
Alytaus 300 ha. ir Mnrinmpo-

tllS. labai lengvos ir šiltos, bet nie-1 lės nps. 213 ha.

lėktuvai nebeskraido nuo spa 
lių 15 d., o antroje nuo lap
kričio 1 d. Del skraidymų per 
Lietuvos teritoriją yra suda
ryta sutartis, kuri baigiasi 
1934 metų gegužės 1 dieną.

VILNIETIS DARIUI IR 
0IRĖNU1

'^c o n. (įli

LIETUVOS ANGLIAI

'fiala t!n p
Gy/i/mftlr

Grnfer'

GARSIOJO AVALINES 
FABRIKANTO BATIOS 

PALIKIMAS

B-

■ ūki m.

_, WKtKIKtrfM

___n
*1^
'Ji

jų šaukimas kariuomenėn bu 
vo įvykęs jau pagal veikian
čius įstatymus.

Karo mokestį reikės mokėti 
miestuose per magistratus ir

i Žinomas muzikas ir kompo-j kaimuose per valsčius
jzitorius vilnietis V. Galkaus- 
1 ( 
kas atsiuntė Lietuvon Dariaus- 
ir Girėno gedulingą maršą iš 
savo simfonijos ir dvi kantn-: 
tas. Tos kantatos buvo gieda-'
mos Vilniaus lietuvių gimnn-. Paliktame testamente, kuria 
zijoje. Net vietiniai lenkai ne-; ine tarpe kita ko, Batia palie- 
kėlė, kaip paprastai, triukšmo ka dovanomis savo miestui 
tas kantatas išpildant, o kai Zlin, (kur jo dirbtuvės), sko- 
ktirie ir labai jas gyrė. Lietu- lą jam — 3 milijonus iv 300,- 
vos muzikų manymu, Dariaus 000 kronų (čekoslov.), taip 
ir Girėno maršas ir kantatos pat pažymėta, kad miestui pa- 
yra labai vykusios. Tsb.-1 liekamas didžiulis darbininkų

(Edvzard J Hughes
jrjeerstary

Illinois valstybės sekretorius Ed- 
ward .T. Hughes (’biengoje ir Cook 
apskrities viduryje — 120 South 
Asldand avė. atidarė automobilių 
leidimų (lieense) centrą. (>00,000^-^ __
Cook apskrit ies automobilistams žy BaWian>>n^man^nnaMaSanm/r^ 
mini palengvins įsigyti 1934 metų ' 
leidimus. jj

Kreipiantis 193,4 m. leidimo žino
tina, kad sekretorius išleido nau 
jus reikalavimus. Aplikantas turės 
įrodyti, jis ištikro vrn savininkas 
automobilio, kuriam prašo leidinio.
Tai daroma sumažinimui automo 
bilių vogimą.

•’ ~7/
r, —/Z..

' Cfr/aiulofark^,

’ZįliiiJilanJ.

UW00Ū

Vi

AuioMPiua-
rrurr c«$ -----------—
tUVATtt »

Crane Coal,Co. 
5332 So. Long Avė.

ChlcoRo. III.
TF.Tj. REPIIBIiIO 8402

Katrie perkate anglis IS drol- 
verl/i. sliiski'le juos j CHANE 
COAfi t’<>. Onusite geresnes 
anglis, už mažiau pinigu 
Prn-ah<uitas Al. R. tiktai $7.00 
tonas.

bai jau baigiami. Rankomis 
— ūkininkų reikalams — 
durpių prikasta 50,090 tonų, 
o mašinomis — pramonės rei-Į 
kalama — 30,000 Tonų. Per-Į 
nai durpių buvo prikasta 500 
tonų daugiau negu šiemet.

JOHN B. BOROEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefoną« STA te 7$#O 

Valandos • ryta Iki t popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėito. Bsredos fr Pėtnyeioc 
vakarais « Ik1 8 

Telefonas CANal $12$
Namai: 6459 8. Rockwell St.

Utarnlnko. Kstvergo Ir 8ubatos 
Vakarais 7 Iki 8

Telefonas REPubUc MM ».

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą vogą.
Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iŠ
Peoples Coal Co.

I. 2. or 4 tona
S tona or morr

Pochy M. R. ... . $7.75 $7.25
Kent. Al. R........... 85.75 $5.45
I.ump ... $$.75 $4.25
Rlaek Rand
Egff .............. ......... $S.5O $8.00
Liimp .......... ......... $5.75 $8.25

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVItKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIU S:
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien

raštis, išeinąs 2334 S. Oaklev Avė., Chicago, UI. Me-
t tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun- 
gos organas, išeina dukart j savaitę, 366 W. Broadtvay, 
So. Boston, Mass. Metams $4.00, Pusmečiui $2.00.

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo or
ganas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pn. Me
tams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams $2.00. 
Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

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

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis Žurnalas, 2322 W. 24th St., Chicago, III. Metams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį, 
4736 S. Wood St., Chicago, III. Metams $2.00.

INSURANCE
NOTAEY
PUBLIC

I J ' ' 3" -w-
Pu iKi!.wez<s(ge

PERKAM
Lietuvišku*

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITAIORCIJ AGBKTCRA

PRISIKASYKITE ) MŪSŲ SPULKĄ
TEIKlKGVMl P AM AT LOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

JOHN A. KASS
(KAZAKIUSKAS)

)Liikrodininkas, Auksorius
f Muzikalių Instrumentų 

Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVĖS

M dldellauata pnitlrlnklmaui 
deimantų, vlaokloa rūltaa

Irodlly ir muclkalfų inatrum*- 
nrį Taipgi talaoma vtaoklua lalk- 
rcAlua, mualkallua lnatrumentua 
Ir fcklntue pritaikoma.

Tnrh 24 mama patyrimo
4216 Archer Avė. 2049 W. 35th St.

Tel. bafarrtte $«17 Tad. Lafayette MIS

t
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