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Anglį)a reikalauja panaikinti karo skolas
VOKIETIJOS KANCLERIO VIETA 

TEKS SCHLEICHER’IIII
PENKIOS VALSTYBĖS TARSIS 
NUSIGINKLAVIMO KLAUSIMU

SVARBIAUSIAS KLAUSI
MAS - MOKESČIŲ

KLAUSIMAS

KARO SKOLŲ KLAU
SIMAS

i? O

UŽ SKOLŲ PANAIKINIMĄ KANCLERIU BUS SCHLEI- 
--------------- CHER’IS

AVASHINGTON, gr. 2. — _________
Viešumon paduotas Anglijos BERLYNAS, gr. 1. — Iš pa

imtos turinys karo skolų kiau- tikimų šaltinių patirta, kad 

rimu. . 'nauju kancleriu prezidentas

Anglija prašo, kad karo sko U įndenburgas paskirs krašto 

lų mokėjimas būtų atidėtas, apsaugos ministerį gen. Schlei 

?<es jei ji šio gruodžio 15 d. Įeher’į. Sakoma, tas bus pada- 

išmokės 95 milijonus dolerių, ry'a, ar kuri partija tam prie- 

skaudžiai pakenks savo iždui, ginsis, ar nesipriešins.

Anglija toliau argumentuo

Naujas Nikaraguos respub

likos prezidentas, dr. J. 

Sacasa.

B.

ja, kad milžniškos karo sko

los yra sukėlusios šiuos sun

kiuosius laikus. Tad ji stovi

MAŽIAU UŽSIPUOLIMŲ
PENKIOS VALSTYBES 

TARSIS

LONDONAS, gr. 1. — Vai- ŽENEVA, gr. 2. — Nusigi-

M’ASHINGTON, gruodžio L

— Pirmadienį susirinkus ko

ngreso sesijai svarbiausias 

klausines bus mokesčių klau

simas. Artimiausiomis dieno-

I
mis prezidentas įduos paren-

'gtų išlaidų sąmatų ųž 1933-34 

’r.ietuA

į Valstybės išlaidos numato

mos didelės, nes ižde yra di- 

, delis nepriteklius. Spėjama,1 

ka«i prezidentas rekomenduos 

kongresui kai kuriuos pajamų ; 

šaltinius. Pirmoje vietoje pir

kimų mokesčiai. Reikia abe

joti, kad prezidentas rekome

nduotų grąžinti alų ir iš to ša

ltinio gauti žymių mokesčių 

čalį. ' '•

.1
• Kongresas gi, ypač senatas, 

yra nusistatęs už griežtų eko-

AVASHINGTON, gr. 1. — 

Karo skolų klausimas dar nė

ra galutinai išaiškintas ir nu

statytas.

Anglija nauja nota reika

lauja karo skolų mokėjimą to

liau atidėti.

Prancūzija taip pat reika- 

1 tuja atidėjimo.

Kitos kelios mažesnės vals

tybės seniau pasisakė, kad jos

VYKDYS 30 VALANDŲ SAVAITES 
DARBA PRAMONĖSE

Taip pat sieks darbininkams 
apdraudos nedarbo metu

CINCINNATI, O., gr. 2. — čių valstybių vykdoma ir tva- 

Amerikos darbo federacijos su rkoma.

uz visišku karo skolų panai- stybės tarybos lordas prezide- Ir,Įdavimo klausimų norima pa- t. y. išlaidų mažinimų.
Lininių. Intas Baldwin’as reikalauja, stūmėti pirmyn. tik bus galima, išlaidos

----------------------------------------------- [kart anglai mažiau kritikuotų

SVARSTYS MANDŽIŪRIJOS j. Valstybes dėl skolų klausi- 

KLAUSIMĄ lmo. jjes |r jt Valstybės turi

savo vargų ir sunkumų. Bald-

ŽENEVA, gr. 2. — Ateina- ivin’as nurodo, kad pirm visa-

ntį antradienį bus atidarytas k0 Anglija yra reikalinga J. 

specialus T. Sųjungos (ne ta- Valstybių draugingumo.

rvbos) suvažiavimas. Susiren-j_________________________

ka svarstyti Mandžiūrijos kiau

simų, kurio negalėjo išspręsti 

taryba.

pirmyn

J. Valstybių atstovų pasta

ngomis sukviesti penkių did

žiųjų yalstybių atstovai. Tai 

Anglijos, Prancūzijos, Vokieti

jos, Italijos ir J. Valstybių. 

Angliju ir Prancūzijų atsto

b«s apkarpomos.

NAUJAS JAPONŲ PUOLI
MAS MANDŽIŪRIJOJ

2 MOTERIŠKĖS NUŽU
DYTOS v

Mažosios valstybės reika

lauja, kad T. Sąjunga pripa

žintų neteisėtai pasielgusius 

japonus Mandžiūrijoj. O did

žiosios valstybės nenori japo

nų kaltinti. ,

RUMUNAI PRIEŠ VEN
GRIJĄ

CLUJ, Rumunija, gr. 1. —

Federacijos prezidentas 

Green pareiškė, kad organi

zuoti darbininkai šiuos nuta-

važiavimas šiemet padarė du 

svarbius nutarimus.

Nutarė, kad visose pramo-

Karo skolų klausimu pas>'&e būtT vykdomas 30 valan-'Ernus ramiuoju keliu vykdys, 

kutinį žodį tars susirinkęs ko- dl-1 savaitės darbas, t. y. pen- Bet kur darbdaviai rodys prie 

rgresas kių dienų darbas po '6 valan- š’mgumo, tenai bus panaudo-

__________________________das per dienų. ta jėga. Ši jėga reiškia strei-

Taip pat nutarė, kad visų kų, boikotų ir pikietavimų. Ta- 

valstybių legislaturos pravestų čiau streikas bus naudojamas 

darbininkų nedarbo metu ap- kaipo paskutinė priemonė, ka- 

_______________ jdraudos įstatymus. Ši apdrau- da jau nebus kitokios darbi-

AVASHINGTON, gr 1 ___  da turėtų būt privaloma ir pa- ninkams išeities.

Pagaliau apskaičiuota, kad

įneišgali skirtų laikų mokėti.

ČANGŪUN, Mančukuo (Ma-
vau., premjerai. Vokietiją - Mūrija), gr. 2. - Kim, su- 
užsieniu reikalų ministeris to-kariuomenė, kuri iki
rona, von Neuroth. Visi jau veikia žicn,i« vakan)
ai vyksta Į Mandžiūrijoj, paneigė japonų

i šių vaistyti, konferencijoje Reikalauta, kad ji
BOGOTA, Kolombija, gr. 1. bus aptartas Vokietijos lygy- 

Sativa Notre kaime, Boya- h6s klausimas, o paskui — be- 

ca departamente, areštuota 10 ndrieji nusiginklavimo reika- 

asmenų. Kaltinami dviejų mo- Ki

tėviškių nužudymu. Jos buvo 

įtariamos ‘ ‘ raganiavimais. ’ *

JAPONŲ JENOS KAINA’
PUOLA

iš nelaisvės paleistų kelis šim

tus ten pagrobtų japonų.

Dabar japonai pradėjo puo

limą prieš tuos sukilėlius, ku- 

Pe'nkių valstybių konferen- rių yra apie 30,000. Japonų 

cija gal prasitęs porų savai*, tikslas yra juos visus išnai- 

čių. kinti, nepaisant nelaisvėje e-

sančių japonų likimo

APKULDAČINO MIESTE
LIO VIRŠININKĄ

Šiandien sukako 14 metų, kaip j TOKIJO, gr. 1. — Japonų 

Vengrijos provincija Transyl- jenos (pinigai) kaina ėmė sma

SUSPROGO GAZO 
VAMZDŽIAI

rkiai pulti žemyn. Vyriausy

bė planuoja pati pinigų mai-

vanija prijungta Rumunijon.

Vakar rumunų būrys čia su

kėlė demonstracijas. Vengri- n)’bų kontroliuoti.

jos konsulato langus išdaužė.'-------------------------------------------

Nes Vengrija nori atgauti tą U KALINIŲ PASPRUKO
provincijų. Į -------------

____________________________j VICTORIA, Tex., gr. 1. -

AV1NNIPEG, Man., Kanada,
gr. 1. — Arborgo miestelio MONTREALIUS, Que., Ka

nada, gr. 1. — Šio miesto žie

DAUGIAU KAIP 39 MILI
JONAI PILIEČIŲ BAL

SAVO

apskaičiuota, 

per buvusius prezidento rin

kinius visam krašte daugiau 

1 aip 39 milijonai piliečių bal

savo. Už Roosevelt’ų paduota 

22,314,058 balsai, ouž Hoove- 

r’į — 15,575,474.

CHICAGOJE Už GREITESNĘ PROCE
DŪRĄ

PAPIGINTAS PIENAS į Remiantis senaisiais Illinois 

' valstybės įstatymais yra nu

statyta kebli ir ilga procadų-
U akar Chicagoj pienas pa- . . , .
... • n * i . • ra, jei valdžia nori paimti sa-

pigintas iki 9 centų kvortai. . , ..
r. • , ,, . - vastis dėl mokesčių nemokėji-
Inmiau buvo 11 centų. ! .

, , , . . • _ mo. šiandien ima ilgiau poros
las padaryta daugiausia u- , , , »

AVATERBURY, Conn., gr. 1. ldninkų lėšomis. Ūkininkams <0 'a ia ®a 1 u^10

— J. L. Allard, 62 m. amž., pasakyta, kad šis pieno papi- b^ kilojamus ar asmenį ns 
arti savo namų rado pamesta ginimas yra laikinas. Paskiau

daugiau kaip 16,000 dol. Jis įr vėl bus pabrangintas.

1,000 DOL. LAIMĖJO

to nepasisavino, tik paskelbė 

laikraščiuose. Atsirado savini

nkas. Davė jam 1,000 dol. ra

dinio.

NUTRAUKTAS MARYNŲ 
REKRUTĄ VIMAS

AVASHINGTON, gr. 1. — 

Ekonomiškais sumetimais vi

sam krašte nutrauktas mary- 

n ų tarnybon rekrutą vimas. 

Planuojama tarnaujančių ma- 

lynų skaičių sumažinti.

viršininkas nusprendė parduo 

ti visų eilę ūkių dėl mokės-.mių dalį praeitų vakarų išti- KIEK DABAR PARDUODA- 

čių neužsimokėjimo. j ko katastrofa. Po vienais tri- MUS ŪKIUS ĮKAINOJA

Suvažiavę į miestelį ūkini-;^aukSt,)nRmais s”“Pro«° S"-1 „v . .

• ii zo vamzdis. Kilo gaisras. Pol Vyriausybes Žiniose da- 

rikai viršininkų gerai apkul-|

dačino, privertė jį atšaukti ū-«to S®*0 vamzdžiai ir kitur

VENGRIJA PROTESTUOJA Victoria apskrities kalėji-'kių pardavinio nuosprendį įrjPlud®i° sPloginėti. Kai kur 
u,o išsiveržė ir pabėgo 11 ka-'pagaliau privertė pasirašyti a- «az° licPsnos SovS >

liniy. . Itsistatydini.no rašt,. padanges. Apie 100,000 žmo-

mų buvo pavojuje. Daugiau
VIENA, Austrija, gr. 2. — 

Del {vykusiųjų rumunų demo

nstracijų Transylvanijoj Ven

grija pasiuntė protestų- Rumu

nijai.

Šveicarijos katalikai protestuo
ja prieš Meksikos vyriausybę

kaip 20 asm. sužeista.

UŽ SKOLĄ SIŪLĖ VAIKĄ

turtus.
Šių procedūrų norima pakei-

FRIBURGAS, Šveicarija, nimą provokuoja — varu trau 

gr. 1. — Katalikų Jaunųjų kia jį kovon. Jei ateizmas gru 

Vyrų federacijos vokiškai kal-'moja katalikų jaunimui, tai 

MEXICO CITY, gr. 2. — bančiojo skyriaus leidžiamas j jis susilauks kovos. Ateizmas 

Vidurinę Meksikos dalį ištiko laikraštis “Jungmannscliaft” į dulkes bus pakeistas 

nepaprasti šalčiai. Šio miesto paskelbė energingąjį protestą

srity keletas asmenų dėl šal-1 prieš Meksikos vyriausybę dėl

MEKSIKOJ ŠALČIAI
BELLAIRE, O., gr. 2. — 

J. Borish, 48 m. amž., karo 

veteranas iš Dillies Bottom y- 

ra skolingas vienam gydyto

jui 32 dol. Už tų skolų jis gy-

Visos Šveicarijos krikščioni- dytojui pasiūlė sayo vaikų 10

čio mirė.

RASTA AUKSO KASYKLA

katalikų persekiojimų. 

Proteste pareiškiama, kad

Akas jaunimas pakyla ir ene

rgingai protestuoja prieš ka

talikų slėgimą Meksikoj, pa

metu amž. Gydytojas atmetė 
pasiūlymą.

krikščionių persekiojimai Me- reiškiama proteste. Visą pa- PAŠALINTAS IS PARTIJOS 
1STANBULAS, gr. 1. — Tu- ksikoj ima pradžią iš bolševiki šaulį jaunimas informuoja ft- 

rkų vyriausybė paskelbė, kad zmo, ir kad įsikariavęs Rusi- pie smerktinus Meksikos vy- 

Šalia Ararato kalno rasta tu- jos, Ispanijos ir Meksikos a-Įriausybėa darbus ir visų pa- 

rtinga aukso kasykla. teizmas pasaulio katalikų jau-'šaulį ragina protestuoti.

Be ūkininkų nusileidimo ne

galėjo būti pigesnis pienas. 

Nes išvežiotojams penkiais do

leriais atlyginimo sumažini

mas negalėjo padengti papi

gini mo. Išvežiotojams šiandien 

Įmokama po 40 dol. per savai-

bar pilna ūkių varžytinių ske

lbimų. Kaip pigiai parduoda 

mi ūkiai įkainojami, rodo šie 

pavyzdžiai.

Naumiesčio nuovados taikos 

teisėjo kameroje parduodami 

ūkiai, tarp kurių ir ūkin. Pra- 

nckaičio Valent. ūkis iš 33,5 

lia su trobomis. Jis įkainotas 

3,000 lt.Vadinasi, vien žemės 

ha įkainotas mažiau kaip po 

100 lt.

PASIDAVĖ POLICIJAI

sti trumpąją procedūra. Tam 

tikslui gaminamas įstatymo 

projektas.

PARGRĮŽO MAJORAS
X

Iš Washingtono pargrįžo 

Cbieago majoras, kur jis sn 

bitais valstybės atstovais dar 

apie 5 milijonus dolerių lai

mėjo paskolos iš Reconstrue-

Elmer McDonald iš Dės Moi t,on Fi"ance Corporation to

nas, Iowa, pasidavė Chieagoskepimui.

policijai. 1929 metais ten jis Į Grįžęs majoras ima dirbti 

padarė keletu plėšimų ir pas- už įvedimų pardavimo mokes- 

pruko į Chicagą. Čia užsiėmė čių valstybėje bedarbių nau- 

bnllegeriavimu. Aštuonis do- dai.

lėlius įsiskolino vienam smur

tininkui. Šis reikalavo skirtų 

laiką grųžinti skolų, o jei ne, 

tai automobiliu “raidas.”

Tad McDonald ir pasidavė 

policijai. Jis siunčiamas į Dės 

Moines.

DVI DIENOS BUS 
ŠVENČIAMOS

Rytoj iš užimamos vietos 

pasitraukia Cook’o apskrities 

valstybinis prokuroras Swan- 

son. Jo vietų užims naujai iš

rinktas prokuroras Courtney. 

Pasirtaukiantis prokuroras su 

trimis savo padėjėjais kuria 

advokatų firmų.

Chieagos miesto kontrole- 

bus rius parengė miesto išlaidų są

matų 1933 metams. 1932 metų 

miesto, išlaidų sąmata buvo 

o 1933 motų 

bus 52,519,863 dol. Mažiau tik 

2,174,971 dol. Daug kas ne to

kios sąmatos laukė.

I

šiemet Kalėdų šventė 

sekmadienį. Tad Chieagos pa

šte ir pirmadienis bus šven- 

Joniškio taikos teis. kame- činnias. Apie tai praneša paš- 54,694,834 dol., 

roj parduodamas Ant Adomai tos viršininkas.

čio. Rimšonių km. ūkis iš 38,7 

ha žemės su trobesiais. Įkai

notas 3,500 lt. Taigi mažiau 

kaip po 100 lt. ha. ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN-

UŽDARYTA LIGONINĖ
Uždaryta Bellevue ligoninė,

437 E. 60 gat. Ji senai bank- 

Pandėlio nuov. taikos teisė- j r nt: jo. Tačiau kreditoriai nė

jo. kameroj parduodami ūkiai, galėjo sulaikyti ligoninės vei- 

ROMA, gr. 1. — Iš fašistų tarp kurių Vilko Ant. ūkis iš l imo, nes ten buvo vienas Ii-Į KUS. — Šiandien iš dalies de- 

partijos pašalintas buvusia jos apie 14 ha su trobesiais. Įkai- gonis. Dabar šis perkeltas j besuota; nepastovus oras; kiek 

viršininkas A. Turati. notas tik 1,000 lt. apskrities ligoninę. šilčiau.

Itsistatydini.no
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tinii, bet rojumi. Nuo Mandžiūrijos stovio 

priklauso rytų Azijoj taika. Tai kilnus idea

las ir už šio idealo siekinių yra verta pagul

dyti galvas. Mirusieji bus patenkinti, o gy

vieji jausis laimingi.

Pagaliau gen. Honjo pripažįsta, kad be 

Mandžiūrijos ir Kinijos japonų gyvavimas ne

galimas. Nė tų abiejų kraštų gyvavimas be 

japonų negalimas. Del to, japonų svarbiau

sias troškimas ir yra, kad Mandžiūrijoj ir 

Kinijoj gyvuotų gerovė ir laimė.

KATALIKŲ MOKYKLOS YRA REIKA
LINGOS pagalbos

DIENOS KLAUSIMAI
JAPONŲ VEIKIMO TIKSLAS

Pasaulis įdomauja, ko japonai siekia at

kakliai veikdami rytų Azijoje. Koki jų tiks

lai? Ar jie nori užkariauti ir pasisavinti Ki

nijos ir Sibiro plotus?

Ingis W3shingtonas
tmge sušuko: “Kų Dievo Ap

vaizda suvienijo, lai to nei 

vienas žmogus nebando suska

ldyti.”

(Tęsinys)

labokų siuntė 1/ondonan ir 

ja išlygindavo skolas. Taip 

darydavo ir Jurgis Wasliing-

ton. Bet jam pačiam Anglijoj Praėjo apie desėtkas metų, 

aplankyti neteko. Apie tų ke-jkai tas pat Franklin ir Otis 

lionę jisai šitaip išsireiškė:lėmė vykdyti tų, kų francuzų 

“Aly indulging myself in a'diplomatas pranašavo.

Uip d“Pl;nds “'l0"! pasakė Waahh«ton

Jurgis AVasbington neprana 

savo kolonijų sukilimų prieš 

Angliju, bet jis dažinojęs prie 

ko varosi Anglijos vertelgos, 

išpranašavo finansinį karų, 

kurs ilgainiui privedė prie re-

so many contingencies, which 

in all probability, may never 

occur, tliat I darė not even 

tbink of such a gratification. 

Nothing, however, is more ar- 

dently desired.”

Apie pasaulinius įvykius, a- 

pie įvairias kautynes, kurių

C'larence W. Mendell, Yale 

voliucijos. Anglija išėjo per- kolegijos prefektas, kuriam

Katalikų mokykloms šiandien yra reika

linga municipalinė (miestinė) pagalba.

Apie tai rašo Brooklyno, N. Y., vysku

pijos organas “The Brooklyn Tablet”. Jis 

pareiškia, kad jei miestas atsakys savo pa

galbų privačioms katalikų ir nekatalikų (pro

testantų ir žydų) mokykloms, tada daug šių buvo visuose pasaulio pakraš- 

mokyklų bus uždaryta. O kada jos bus už- čiuose, Jurgis Washington su

darytos, tada nepaprasta sunkenybė supuls žinodavo iš laikraščių. Kai su- 

ant viešųjų mokyklų. i žinojo, kad Quebec’e francū-

Laikraštis rašo tik apie Didžiojo New zal pasidavė, jisai pasakė: 

Yorko miesto privačias mokyklas. Pažymi, 

kad šio miesto katalikiškos mokyklos atlie

ka milžiniškų švietimo darbų. Tik vienas pa

rapijų mokyklas lanko apie 200,000 vaikų.Iš pat pradžios, kada japonų kariuome

nė apvaldė Mandžiūrijų, japonai nuginčijo į- dei šios pradžios mokyklos būtų uždarytos,

vairius užkariavimus ir savinimosi kalbas. Jie 

tai visa ir šiandien nuginčija. Už įsiveržimų 

į Mandžiūrijų japonų kariuomenės vadovybė 

ant savęs ima visų atsakomybę. Ši vadovybė, 

galima sakyt, veikia savarankiai. Apie savo 

žygius ji neat siklausia vyriausybės. Tik jai 

praneša apie nuveiktuosius savo darbus ir 

reikalauja išlaidų.

Japonijoj kariuomenės vadovybė yra įsi

galėjusi daugiausia dėl to, kad ji aklai atsi

davusi imperatoriui. Ši nepaprasta imperato

riui ištikimybė japonus palaiko karingais ir 

galingais. Kaip karininkai, taip kareiviai im

peratoriaus vardan pasirengę kiekvienų mo

mentų pasiaukoti. Nėra tokio pavojaus, prieš 

kurį jie negalėtų grumtis ir, prireikus, žūti.

' Tokia tai japonų kariuomenės vadovybės 

dvasia. Šios dvasios mažiau turi japonų karo 

laivynas. Nes šis dažniau susiduria su išori

niu pasauliu, persiima įvairiomis pažiūro

mis. O žemyno kariuomenė visais laikais yra 

užsidariusi aklojo imperatoriaus garbinimo

kevale.

Mandžiūrijų užkariavo gen. Honjo. šiau-

visi vaikai pasuktų į viešąsias mokyklas. 

Šioms gi mokykloms per metus išlaidos pa

didėtų iki 27 milijonų dolerių. Kad turėti 

vietos šiems visiems vaikams, reikėtų tuo

jau skirti mažiausia nors 60 milijonų dole

rių naujiems mokyklų butams.

O parapijų mokykloms uždarymo pavo

jus tikrai gręsia, pareiškia laikraštis. Sun

kieji laikai katalikus labai spaudžia. Kaip 

matosi, jie ilgiau neištesės savo mokyklų iš

laikyti.

Jei miestas rūpinasi lygiai visų vargšų 

likimu, tai jis turi rūpintis ir visomis mokyk

lomis. Reikalingas maistas patiekiamas vi

siems be jokio skirtumo. Tad ir mokykloms 

pagalba neprivalėti} turėti skirtumų. Miestui 

bus lengviau ir pigiau duoti privačioms mo

kykloms reikiamos pagalbos, negu skirti mil

žiniškas sumas naujiems mokyklų butams ir 

padidintam mokyklų vedimui. Visiems yra 

žinoma, kad šiandien negalimas daiktas su

daryti milžiniškas sumas. O ir artimoj atei

ty tas nebus galima. O jet miestas nutars 

privačias mokyklas kiek nors šelpti, jis tuo

“Tlie French are so well drub- 

bed, and seem so much humbl- 

ed in America.” Bet jam krau 

jas neužvirdavo ir jis neužsi- 

manydavo grįžti armijom

Kuomet Francija neteko vi

sų kolonijų Amerikoj, kuomet 

jos laivynas buvo sunaikintas 

ir jos garbė pažeminta, tai jos 

užsienio reikalų ministeris 

Cboiseul bandė savo tautie

čius raminti sakydamas, kad 

Anglija gailėsis išplėšusi Ka- 

nadų iš Franeijos. Jisai sakė, 

kad iki šiol anglų kolonijos iš

tikimos Anglijai buvo dėlto, 

kad bijojo francuzų ir turėjo 

remtis Anglijos laivynu. Kai

galėtoja, užkariavo daug že

mių, bet karas prarijo daug 

lėšų. Vertelgos, norėdami iš

vengti mokesčių naštos, per 

valdžių stengėsi tų naštų' su

versti ant Amerikos kolonijų. 

Jurgis Wasliington tų žinojo 

ir pramatė finansinį

siūloma prezidento vieta Prin- 

ceton universitete.

Už Vieną Dolerį 
Per Visą Žiemą
galite (urėti kas savaitė

“LA I V Ą ”
“Laivas-’ kas savaitė duo- 

’da šešiolikų puslapių gražiu 

I asiskaitymų.

“Laivas’’ vienatinis Ameri
koje dvasinio tarinio savait
raštis.

“Laivas” deda gražių strai
psnių apie tikybų, dora ir Švč. 
Marijos garbinimų.

“Laivas” duoda iš Katali
kų pasaulio žinių, iš Ameri
kos ir Lietuvos žinių.

“Laivas” atsako į skaityto
jų klausimus ir už tai jokio 
atlyginimo nereikalauja.

“Laivas” duoda žinias iš 
misijų, apaštalavimo darbų ir 

kiekvienų mėnesį išaiškina Ma 

Idos Apaštalystės šv. Tėvo pa

tvirtintas maldos intencijas.

“ Laivas” mūsų darbų sky
riuje plačiai informuoja apie

sulipo į laivų ir suvertė arba 

tos maišus į jūrę.

Anglijos vyriausybė tada ry

žosi griebtis griežtų prieino- 

karų, [nių. Sumanė uždaryti Bostono

nois nei ištolo nedaleido, kad,uostų, tikėdamasi, kad Massa- 

guli prieiti prie atsimetimo į cbusetts kolonija ims badauti 

nuo Anglijos. lir pasiduos, o kitos kolonijos iKolegijos vienatinės Amerikos

Kas buvo pramatyta, tas ir nusiSandusios irgi pasiduos Ibernaičiams šviesti aukštosios 

Bet įvyko atbulai. Kitos ko-!įstaigos reikalus, mokslų, pa-
įvyko. Anglijos valdžia Ame- 

rike įvedė žyminį mokestį .

(Stamp Act). Tas įstatymas i’r ?,a{los orS“iz“°tis ku' 
reikalavo, kad visokie legali- Hu sykiu

ški popieriai-dokumentai ture - & © P njoj .kolonijų de’ie-
. , v- v i i galai turėjo suvažiavimus. Ištų zvmimo mokesčio ženklus. , . .

Virginijos kolonijos be kitų

lonijos ėmė remti bostoniečim

dien jis yra tautos didvyris. Jis yra kariuo- Į būdu daug kų pelnys.

menės vadovybės priešaky, nors nėra karo 

ministerių.

Šiomis dienomis šis generolas vienam ja
ponų žurnale parašė apie japonų kariuome
nės veikimo tikslų rytų Azijoje. Jis rašo, kad 
japonų pareiga yra Azijos (azijatams) ra
sėms grąžinti aukščiausiųjų laimę. Japonija 
yra tolimųjų rytų žmonių išgelbėtoja. Tad 
japonų tikslas — Azijos žemynų pakeisti tai
kos ir laimės žeme. Dirstelkite, sako gen.
Honjo, į sųlygas namie ir svetur ir pasvars- “K-vis” rašo: “Slaptos ‘diplomą#jos' 

tykite, kokiais takais japonų kariuomenė turi ir intrigų Susivienijime yra daug daugiau 

žengti. O ji turi žengti pirmyn ir tų pačių ' negu visuomenė žino.” O kas tas intrigas 

Mandžiūrijų pakeisti žmonėms ne ašarų sri- Į daro?-------------------------

Toks privačių mokyklų stovis rytuose. Ir 

kitose krašto dalyse negali būt geriau. Del 

blogųjų laikų ir. viešųjų mokyklų sistemas

Laikraščiams ir visokiems 

spausdiniams buvo pritaikin

ta mokestis. Anglijos vyriau

sybė iš to tikėjosi į metus į- 

piaukų pusę milijono dolerių.

delegatų buvo ir Jurgis Wa- 

sliingtcn.

Tuose suvažiavimuose Jur

gis AVasbington visai mažai

Tai rodos nedidelė suma, bet tefigūravo, mažai tesikišo
girdi dabar kolonistams tas 

pavojus išnyko, tai ateis die- Amerikoj gyventojų te

na, kanos gal, girdi, nešalau- buv° ”Pie 2,000,000. Kolonis-

ksim, tai Amerike kils revo- tai tam «nežtai P^P™5*“0 

liucija ir Anglija būsianti su-i" vyriausybė įstatymų atšau- 

silpninta. Tas pat ministeris !»• Be“° ™toi ivedė lS«abe- 
dar anksčiau Anglijos atsto-'11/1//

vui pasakė, kad kolonijos ne-

daiktai iš A 

nglijos išgabenami Amerikon

truks numesti savo prigubny- 

bę Anglijai, jei tik Kanada 

bus iš francuzų išplėšta.

Tada veik visi juokėsi iš to 

francuzų diplomato pareiški

mo. Benjamin Franklin šitaip.

Ikaip va arbata, stiklas, malia

vos ir kitokie daiktai gabena

mi Amerikon buvo apdėti mui 

tais. Ir tam kolonistai griež

tai priešinosi. Buvo ir daugiau 

įvykių, kurie erzino Anieriko-

svarstymus. Bet kuomet pn 

ėjo prie klausymo kų rinkti 

vyriausiu armijos vadu, tai 

Jurgis Washington vienbalsiai 

buvo išrinktas.

(Daugiau bus)

MYLI DAINAS

žangų.

“Laivas” talpina Kolegijos 

mokinių lietuviškus raštus, k u 

rie visiems aiškiai rodo, kad 

mokinanties angliškai, galima 

išmokti ir Kolegijoje puikiau

siai kalbėti ir rašyti lietuviš

kai.

“Laivas” yra skaitomas ne 

tiktai Amerikoje, bet ir Lie

tuvoje, Anglijoje, Brazilijoje, 

Argentinoje, Kanadoje ir net 

Afrikoje, kur tik randasi ka- 

ta'ikų lietuvių.

“Laivas” pusei metų $1.00, 
metams $2.00, bendrai su Ko
legijos Rėmėjų naryste $3.00.

I
! “Laivas” tinkamiausia Ka
lėdinė bei Naujųjų Metų svei- 
[ kinimo dovanėlė netiktai A-

,juokavo iš Franeijos ministe-jnus. ir ?ah* gale Pavedė prie 

jau susmukęs. Daug kas neišgali mokėti mo- irio pasakymo: “Jei jos nega-Kadangi Ameri- 

kesčių, be šių gi mokyklų vedimas negalimas. Įėjo sutikti susijungti kovai' daug arbatos būdavo su-; jengęS gedulo šydas, bet

Gadonavas. — Nors liūdna

sis ruduo nugalėjo žydint lųjų 'j.ierikoje, bet ir Lietuvoje, 

vasarėlę ir klaikūs vėjai liūd

nai švilpauja po tuščius lau 

kus, arba, rodos, visa gamta 

tyli nuliūdus lyg būtų jų pri-

Brdoklvn, N. Y. mirė Danielius, ilgokai 

dirbęs “V-bės” administracijoj. Velionis bu

vo dar jaunas vyras.

j ries indijonus ir francūzus, 

tai ar galima daleisti, kad jos 

gali susivienyti kovai prieš 

savo tautų, kurių, kaip gerai

naudojama, tai atviros kovos 
pradžia ir įvyko dėl jos. Iš

Ga-

“Laivas” dažniausiai'ir y- 

ra Lietuvon siunčiamas gimi

nėms ir prieteliams, kaipo ma

loniausia atmintis.

donavo apylinkėse kiekvieną i Tad užsisakykite sau ir ki- 

vakarų girdisi skambančios ! tiems “Laivų” nors vienam

Pbiladelpbijos ir New Yorko įdainos, tai jg to galima spėti,'pusmečiui, o nebenorėsite nie- 

laivai su arbata buvo pasių-,pa(Į Gadonavo jaunimas dar kuomet su iuomi skirtis.

yra žinoma, jos myli labiau, !sti at«aL Charlcstone arbata

negu viena kitų? Vienybė to

liam tikslui ne tik nedaleis- 

tina, bet negalima. O Bostono 

veikėjas James Otis masmi-

tebemyli daineles, kurios ver

žiasi iš jaunų krūtinių ir ai

di per tamsias girias, per pa

buvo sukrauta į drėgnus rū 

sius ir greit sugedo. O Bosto

ne buvo taip: būrys vyrų, in-Įgeltusius beržynus ir dingsta 

dijoniškai pasirėdžiusių naktį amžinai!

Rašykite:

/LAIVAS”
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

Kapitonas P. Jurgėla

bisnais Lietms 
KainMė

JOS REIKALINGUMAS

(Pabaiga)
K* dabar veikla Lietuvos kariuomenė

Lietuvos kariuomenė nesijaučia užbai

gusi Nepriklausomybės karų. Galingoji 

Santarvė neleido jai visų Lietuvos žemių 

atvaduoti. Užtat Lietuvos gynėjai yra pa

sirengę bet kada baigti tų Lietuvos k ras- 

tų vadavimų ir atgauti laisvajai Tėvynei 

senųjų sostinę Vilnių.

Bet ir po oficialaus karo Lietuvos 

respublikos teritorija šiaip ar taip padi

dėjo. 1922 m. kovo 31 d. jos kariuomene 

įžygiavo į Falangų, o 1923 m, vasario 20 

d. į K lai pėdų.

Bet anksčiau minėjau, Lietuvos ka

riuomenė buvo organizuojama ir didina

ma karo sūkuryje. Ir’nors ji nebuvo siste

mingai karui parengta ir nors jai vadova

vo jauni vadai, bet ji visur nugalėdavo 

savo priešus ir savo žygiais atitaisė pa

senusį Europos žemėlapį, atgaivinę senų

jų Lietuvos valstybę. Užtat po karo veiks

mų ji tobulinasi kareivinėse: specializuo

jasi karo moksluose ir moderniškai tvar

kosi. Jai vadus rengia žymiai tobulėjan

ti karo mokykla, aukštieji karininkų kur

sai ir nesenai įsteigtoji karo akademija 

aukštiems viršininkams rengti. Be to, ke

lios dešimtys gabesniųjų ir Nepriklauso

mybės karo pasižymėjusių karininkų iš

ėjo ir tebeina aukštuosius karo mokslus

Prancūzijoje, Belgijoje, Čekoslovakijoje,

Italijoje ir kitur. Karišku parengimu Lie

tuvos* kariuomenė šiandien stebina senų- 

sias kitų valstybių kariuomenes visos lie

tuvių tautos džiaugsmui. Iš tikrųjų, ja ga

lime džiaugtis ir' didžiuotis. Tai reikš

minga jėga, su kuria šiandien rimtai skai

tosi ne tik Lietuvos kaimynai, liet ir ki

tos didžiosios valstybės kada sprendžia

tarptautinius Europos klausinius ar Lie

tuvos reikalus diplomatinėje arenoje. Lie
tuvos kariuomenė šiandien yra labai svar
bus faktorius Lietuvos respublikos egzis
tavimui bei tolimesniam likimui.

Bet ji ir morališkai yra labai stipri. 

Jų cementuoja bendras tautiškas susipra

timas ir laisvės pamėgimas. Aš nežinau, 

ar gali kita kuri kariuomenė parodyti di

desnę tėvynės meilę. Pačioje pradžioje be

veik pusė kareivių nemokėjo skaityti ir 

rašyti. O šiandien kariuomenėn ateina iš 

šimto tik 30 beraščių. Visi kareiviai mo

komi skaityti, rašyti,.skaičiuoti, istorijos, 

geografijos, Žemės ūkio ir kitų bendrojo 

lavinimo dalykų. I^abai rūpinamasi ka

reivių švietimu ir kultūrinimu. Toje sri

tyje daug nuveikia įdomi, gerai sutvar

kyta ir karių mėgiama karo spauda, ypač 

“Karys”. Pulkų bibliotekose yra apie 

100,000 knygų, kurios visada turi daugy

bę skaitytojų. Lietuvos kareivis ir gra

žiai aprengtas ir gerai maitinamas: jo 

dienos maisto davinys turi daugiau kalo

rijų, negu kitose kariuomenėse.

Kam iš Amerikos lietuvių teko ma

tyti Lietuvos kariuomenės paradai ar ma

nevrai, tas niekad neužmirš to ir visada 

gėrėsis gražiausiais įspūdžiais. Verta pa 

matyti savo tautos ginkluotosios jėgos. 

Juk tai yra mūsų tautos dalis ir dargi 

pati geriausioji dalis, nes ji visada yru 

pasirengusi atstatyti priešo kulkoms savo 

krūtines ir savimi pastoti priešui kelių 

į laisvųjų, žymiai progresuojančių, ramią 

ir taikingųjų Lietuvos šalelę. Lietuvos ka

ro berneliai labai brangina tautos laisvę 

ir nesigaili savo galvelių padėti už šven

čiausių tautos reikalų. Jiems daug padės 

milžiniška šaulių sųjunga, kuri turi savo 

būrelius visuose Lietuvos kaimuose. Šian

dien gintųsi jau visa tauta, ne vien tik 

jos kariuomenė. O jeigu taip, tai Lietu

vos nepriklausomybė užtikrinta ir anks

čiau ar vėliau Vilnius su visu savo kraš

tu susilauks išvadavimo. To trokšta ir 
reikalauja keturių milijonų lietuvių tauta.

Brangūs tautiečiai! įvairiais būdais 

stenkitės pažinti laetuvos kariuomenę ir 

jos atliktus darbus. Lietuvos kariai yra

perdaug kuklūs, nesigiria savo žygiai 
ir 1918—1920 metais pareikštu narsumi 

Tokie pat kuklūs, tylūs jie ir mirdav 

karo lauke. Tiktai tikri karžygiai tai 

' miršta savo tautiečių gerovei. Užtat n« 

daug to karo atsiminimų turime. Bet šiai 

ar taip stenkitės pažinti tų Golgotos (Ka 

vari jos) kelių, kuriuo mūsų karo jaun 

mas išvedė mylimųjų tautų į laisvę. B» 

šiandien įsidėmėkit, kad tas erškėčių k< 

lias mūsų karo bernelių krauju nušlak 

tytas ir nusagstytas dviem tūkstančiai 

kryželių, kurie, anot Lietuvos Prezident 

A. Smetonos, rodo lietuvių tautai keli 

į lenkų pavergtąjį Vilnių.

Neklausykite tų pranašų, kurie ša 

kia naujai gyventi, patys seniems dievar 

tarnaudami.

* * *

Ieškok prakilnaus žmogaus tarp 1
kuriuos peikia pasaulis.

* > • •
Branginkime laikų: kiekviena min 

tė — siūlas mūsų gyvenimo audeklo.
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REIK PASTABA: Jau vienuolikti melai, kai mu
sų dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
teikia profesljonalius patarimus skaitytojams ir mie
lai atsakinėja ( klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 

šios:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Račkui, 3051 \Y. 43rd St., Cllicago,

Illinois.

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

3) Jei kCaiusitno ir atsakymo negalima butų dė
ti į laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Vi tat visada reik pridėti pašto ženkelĮ už » centus.

Z

DR.A. M. RAČKUS 
3051 W. 4Srd Si. 

Cllicago
Tel. I-afayette 3057

4) — švariai užsilaikyti.
Prieš kiekvieną, valgį reik įna-

_________ Įzgoti rankas su muilu. Kam-
Rudenyje visokios ligos pra j barius reik vėdinti kasdien, 

deaa siausti. Apsiniaukusios, į Tyrame ore ir prie švaraus

RUDENYJE LIGĮT SAU
GOKIS

šiurpios ir darganotos dienos 
netiktai žmogaus ūpą slopina, 
bet ir pajėgas silpnina. Bu

kino ligos rečiau kabinasi.
5) — Tinkamai pasilsėti,

stipresnis būsi, ir daug ligų
dens metu atsparumas prieš išvengsi. Kas gerai neišsimie-

DETROITO ŽINIOS
M. J. ŠIMONIS, vedėjas

Antrašas: — 35G4 Vernor Highvvay W. 
Telefonas Lafayette 1298

a , fr. --------------- g -, ą

ŽINIOS IR NAUJIENOS

X M. Adomaitis lapkr. 10 
d. su lakūnais kap. S. Darium 
ir lak. S. Girėnu iš Detroito 
orlaiviu buvo išskridęs į Cbi- 
cagą ir praėjusią savaitę grį
žęs papasakojo, kad Chicagą 
pasiekė per 2 (A valandas ir 
kad turėjęs smagią kelionę.

Cbicagoje ir apylinkėse at
lankęs daug giminių, Lietu
vos konsulą, iš kurio daugiau 
sužinojęs apie mūsų lakūnų

ligas sumenkėja, už tat dabar ga, kas per naktis baliavoja, 'pasirįžimą ateinantį pavasarį

Amerikoje, kas įdomu kiek- 
iv ienam žinoti.

X Ateina laikas valdyboms 
rinkti. Bus skaitlingi dr-jų su- 

1 si rinkimai. Katalikų pareiga 
raginti narius, kad užsiprenu
meruotų “Draugą,” ar kitą 
katalikiškąjį laikraštį. “Drau 
gas” pradės dažniau talpinti 
veikėjų, chorų, dr-jų paveiks 
lūs, kas labiau mus supažin
dins su Amerikos lietuvių vei
kėjais. Reikia, kad visi kata- 
1 kai prisidėtų prie kilnaus 
kat. spaudos platinimo darbo.

v*.

M
af

varomas kitokiu būdu. Todėl, 
pasidavę brolišką ranką, ben
drai dirbkime.

M. J. Šimonis, pirm.

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

daug žmonių serga ir miršta. 
Nėra ligos be priežasties.

Beveik visų ligų priežastimi 
yra: 1) persišaldymas, 2) nuo-

tas dažniau serga.

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Eklezias- 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Komentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas, 
pienais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo ir 
Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00.p

eilios laikas patogiausias 
orlaiviu pasiekti Kauną. Ūžė-Įskaitymui, t0(jgi pasidarbuoki 1

Prauskitės iš ryto ir ,ięs į “Naujienų” redakciją ir H,e, kad ko daugiausiai imtu- 
einant gult tik šaltu vandeniu, pradėjus kalbėti apie mūsų la- Į Jne gerosios spaudos. Mūsų 
kiltas vanduo kūną lepina, o kūnų žygį, naujieniečiai pasi- 'imamos komunistai ir kitokie

6)

vargis, 3) nešvara, 4) persi- šaltas užgrūdina ir stiprina, rodė priešingi. Esą, lenkai su- i gaivalai nesigėdija savo šla
mštus platinti, tat mums šim-

-Agi

\ algymas
G) lepumas, 7) toksinai bei Į šalčio,- reik užsigrūdinti, tada Tas Adomaitį užgavo 
nuodai, 8) išgąstis bei rūpės- {žiemos speigai taip greit žmo-

5) stoka tyro oro, [Keik išanksto pratintis prie šlapę, ir lietuviai tą sutiksią.

čiai, 9) stoka, saulės spindu
liui bei vitaminų. Tos tai sva
rbiausios priežastys, kurios 
kraują nusilpnina. O kai krau
jas silpnas, tai neturi gana jė
gų kovoti su infekciniais mi-•
krokais, ir įvairios ligos prie 
ž'iioaaus kabinas.Z

Rudens ir žiemos metu la
biausia siaučia skarlatina, to- 
nsilitas, difteritas, bronchitas, 
pneumonija, influenza, nefri
tas, reumatizmas ir daug ki
tokių pavojingų ligų.

Kad išvengti ligų, pataria
me užsilaikyti sekančiai:

1) — Nepersišaldyti. Dėvė-

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
ją ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys kot- 
rinietės. Maldaknygėje yra pa-

1 ai Tliomas J. O’Malloj, konduktorius Cllicago & North- aiškinimas apie atlaidus ir 
w steni geležinkelio, praėjusiuose nacijonaliuose rinkimuose daugiau, kaip 300 ivairių mal- 

eutenant-gub.erna torius \\ isconsino valstybėje.
teriopai reikia darbuotis dėl 
gerosios spaudos.

X L. Vyčių 102 kp. Glee 
Club rengiasi prie įvairaus 
programo — Minstrel show, 
kuris susidės iš Įvairių pamar
ginimų, dainų, juokų, vaidini-

M. Adomaitis yra patrio
tas lietuvis, remiąs visus Lie- 

deniu praustis vra .pavojinga,' , . .J d " .tuvos reikalus ir jos pramonę,

mat nuo šilto vandens odos Į
ląstelės atsidaro ir, jei šiur- - X Šv. Antano parap. kleb. 
pesnis vėjas užpučia, tada grei |knn. I. F. Boreišis sunegalėjo
eiau gaunama slogas. |šalčiu. Tačiau ligai nepasiduo- . v . .

/) — Jei sloga užgultų, reik|Ga> visas savo pareigas aniKi-j ’ > «
nevilkinti ir tuoj gydytis. Ge-Įnėja. Parapijiečiai apgailės-; u-
ri vaistai nuo silpnų slogų y-i tauja savo garbų vadą ir linki' Vyčių choras taip pat mo- 
ra karšta arbata medum už- Į greit pasveikti. ; kinasi ir naujus bažnytinius

kurinius. Varg. J. A. Blažis 
sutikime su visais darbuojasi.

gaus neįveiks Su šiltu van-

saldinta ir citrina parūkštin-( ix Tx Vy^ų 102 kp. basket- 
ta. Išgėrus tokios arbatos bentibau tymas pirmą žaidimą tu-
tris puodukus, reik gulti lo-!r<-,s gruodžio 8 d., 8 vai. va- mokinimos darbas spa

nius reik pamainyti sausais 
Jei po tokio gydymo sloga ne

kito drabužius atatinkamus se- [atleistų, tada aišku, kad sloga 
zonui; jie turi būti šilti, bet [yra nepaprasta; ir, nieko ne- 
repersunkūs. 'laukus, reik šauktis gydytojo

2) — Nesušlapti kojų. Jei ,pagalbos. Negydoma sloga (la
kai tais kojos peršlaptų, tai žnai duoda pagrindą pneumo-

von ir gerai užsiklostyti, kad,kare, Lakeview & Vernor Hi- 
išprakaitavus. Šlapius marski- j g],way. Kas mėgsta sportą,

iš ink tas

Detroitą, čia bažnytinėmis a-, įėjo civilį šliūbą imti, bet len 
peigomis Šv. Jurgio bažnyčio-,kūtei nesutikus, susituokė le- 
je palaidotas Mt. Olivet ka
[puošė. Laidojimu rūpinos Jaz- 
il učių šeima. Patarnavo gra
borius D. I>. Brazis. rnu, kad Simas jau sykį vedęs

Į ir Lietuvoje turįs žmoną ir 
X Baisi tragedija. Simas šeimą. Slapta susirašius laiš- 

Flatukas, G9 m. amž. nesenai įkais antroji žmona pašalina
savo namuose, Garden City 
(arti Detroit) užmušė ir su 
skustuvu supjaustė savo žino

rų, kuriom popiežiai suteikė 
atlaidus. Nors visos maldos ge
ros, bet už vis geriausios yra

ūkų bažnyčioj. Jo pusseserė dos, kurioms suteikti atlaidai, 
pranešė apie "tai jo žmonai knygel? turėtų būti visų ka- 
Lieluvoj ir naujajai Platukie- ltalikU rankose. Kaina su ap

taisais 65c.

simą, atsitraukdama net su 
trimis vaikais. Simas dar la
biau sužvėrėjo. Po kiek laiko

rčia? eina. Choras skaitlingas, r‘U 69 metų senukę. Sūnus su būdamas girtas, pusseserės pri 
nes prie Vyčių kuopos priklau žmona ir vaikučiais buvo iš-1 kalbintas, išpirko laivakortę 

važiavę į Detroitą. Sugrįžę ne- [žmonai ir sūnui, duktė Mari
kė kolonijoj turėti tokį skait- £a*ėjo į namą įeiti. Manė, kad!jono buvo įnirus. Atvažiavus 

Lietuvos pradėjo sykiu gy-

tuoj reik avalinę pamainyti. 
Labai gera yra mazgoti kojas 
šaltu vandeniu bent keletą sy
kių į savaitę; tas pripratins 
kūną prie šalčio.

3) — Nepersivalgyti. Kada 
oras atvėsta, žmogus greit iš
alksta ir dažnai persivalgo. 
I’ersivalgymas duoda priežas- 
tį'daugeliui ligų.

NAUJOS KNYGOS

mjai ir kitokioms pavojingo
ms plaučių ligoms.

8) — Dantys, jei sugedę, 
reik -būtinai taisyti. Jei ton- 
s.lai blogi, reik juos lauk iš
imt. Nieks taip labai kraują 
nenuodija, nieks tiek daug li
gų nepagamina kiek supuvę 
tonsilai. sugedę dantys, netva
ri: ūs viduriai, išdykumas, iš- 
is’h pinklias ir nešvara.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
PAKLAUSIMUS

Ką tik atspausdintos, nau
dingos knygelės, ir visiems 
paiartina viena kita iš jų įsi-

Atsakymas M. Č. — Iš bur 
nos atsiduodąs kvapas, jei flo- ųie bus renkama valdyba, ku 

ri toliau darbuosis, kad mū

patartina pamatyti, kaip vy-l80 v*r^ ^00 narių. Tai retenv- 
čiai savo miklumą rodo. #

X Šv. Antano parap. baza- 
lėly gražiai pasidarbavo pa
rapijos komitetas, S. Luckus,
J. Andriuškevičius, P. Jurge
lionis, P. Keblaitis, p-lės A.
Lnekaitė, V. Švelniūtė ir E 
Vyčių 102 kp. pirm. V. BeA- 
doraitis. Ačiū darbuotojams, 
rėmėjams, biznieriams ir visie
ms, kas kuo prisidėjo.

X Lietuvių Aviacijos Die
nos komitetas šaukia lakūnų 
skridimo į Lietuvą bendrą rė
mėjų susirinkimą gruodžio 8 
d., Lietuvių svetainėj, 8 vai. 
vakare. Komitetas prašo visų 
rėmėjų susirinkti: garbės na
rius, kurie jau prisidėjo prie 
paramos, ir visus tuos, kurie 
tam pritaria. Šiame susirinki-

Hngą jaunimo būrelį. Kun. I. tėvas girtas, negirdi bildesio. 
F. Boreišis nuolatos ragina jau iLšmušę langą atidarė duris ir 
nimą rašytis prie Vyčių, ku- rado motiną miegamajam ka- 
rie sudaro kaip ir lietuvių vei-1 rnkary atšalusią, gražiai pa

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal
dą, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago, III.

gyti. Jų kaina visai nedidelė. Av.ie ir gerklėje nėra kokie ne- 
Mokestį galite siųsti krasos [formalumai, z tai paeina nuo 

maisto putrfakcijos žarnose. 
Kai maistas nesusivirškina ir 
pūva žarnose, tai smirdanti 
gazai susigeria į kūną ir per 
plaučius išsikvėpuoja lauk. Jo 
kio recepto tamstai negaliu 
duoti nepatyrus tamstos svei
katos stovio. Patarčiau kreip
tis prie gydytojo.

Atsakymas J. B. — Jei ta
mstai dažnai iš dantų smage-

(pašto) ženklais (stamps).
Gyvybės Šaltinis, parašė 

1- un. J. Vaitkevičius, kaina 10c
Mąstymai apie Šv. Jėzaua 

Širdį, vertė J. Vaišnora, M. I. 
C. Turi 208 puslapius. Kaina 
40c.

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. J. Vaitukaitis, kai
na 10c.

žmonijos pradžia ir galas,
raudinga pasiskaityti, kaina m, kraujas bėga, tai turi ligą 
3oc. vadinamą “pyorrhea” ir yra

Su Baltu Nuometu, pilės, pa- pavojus netekti dantų. Eik 
rt.šc J. Apgustaitytė, naujas dentistą ir gydykis. Išsi- 
d.ilykas, vakarų rengėjai gali
pasinaudoti. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galima j}ga galima pagydyti, 
gauti;

"DRAUGO" KNYGYNE

sendinusi “pyorrhea” yra ne
pagydoma, bet pradžioje toji

2334 So. Oakley Avė., 

Cbieago, III.

Atsakymas A. G. — Jei ta

mstai gydytojui pripažino, kad 

turi ligą vadinamą ‘psoriasis,’ 

tai jie nemelavo jog ši liga y-

sų lakūnai S. Darius ir S. Gi
rėnas atsiektų tikslą.

Lauksim skaitlingo susirin
kimo.

X Artinasi Kalėdos. “Drau
go” Detroito Žinių skyrius 
Kalėdoms norima padaryti j- 
vairus biznierių sveikinimais, 
pranešimais, parapijų apžval
gomis, visų metų draugijų ap
rašymais ir t.t. Prašoma ko
respondentų paruošti įvairių 
žinių, kurios būtų bešališkos 
ir teisingos.

kimo centrą Šv. Antano para
pijoje.

X Kai kurie pageidavo, kad 
mūsų žiniose būtų įvesta jau
namečių — mokyklos vaikų 
skyrius (7ir 8 skyrių) ir kurie 
parašys geresnius straipsne
lius, tiems skirti dovanėles. 
Geras sumanymas jaunuolius 
pratinti prie lietuviškumo. A- 
pie tai pasitarsime su parapi
jų mokytojoms sesutėmis pra
nciškonėmis; laikui bėgant gal 
ką ir atsieksime.

X Nauji biznieriai broliai 
M. ir J. Butkai atidarė krau
tuvę, 4414 Vernor lligbuay 
W. naujų pečių, kuriuos kūre
nama aliejum. Tinka ir prie 
senų pečių lengva įtaisyti. Tai 
geras išradimas. Lietuviai no
rintieji pamatyti tuos pečius, 
atsilankykite į minėtą krautu
vę-

X Mat. Danauskas, 7446 W. 
Fort st., užlaiko bilijardinę ir 
bowling svetainę. Vieta didę- 
lė, paranki ir lietuvių jauni
mui, sporto mėgėjams.

mblytą, dar ir iš šakalių kry
žiukas ant lavono padėtas. 
Kraujas visur taip užkavotas, 
kad jokios žymės nerasta. Pa
šaukus gydytoją rado, kad 
kirvio pintini galva sudaužy
ta, šonkauliai sulaužyti ir dar 
veidas skustuvu supjaustytas. 
Atlikęs baisų darbą senis ėjo 
gatve ir policija pamalė ką tai

venti, bet gyvenimas buvo ne
žmoniškas: diena iš dienos kei
ksmai, išmetinėjimai. Visada 
grasinęs užmušimu žmonos ir 
sūnaus. Galų gale norėta per
siskirti, bet Simas prie to ne 
daleidęs, nes keršijęs, kad nuo 
jo rankos turėsią žūti. Prie to 
ir prieita. Dabar pats senat
vėj tuivs gyvenimą baigti ka-1 
Įėjime. Nors teismo dar neb n-1 
vo. bet aišku, kad tokiam žmo- 1
;ui kitaip negalės būti. Prie [

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausią lietuviš
ką, ruginę, pumpermekol ir 
baltą duoną. Pri.statom i vi
sas miesto dalis ir į Ham- 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

X Lapkr. 27 d. Šv. Petro 
parap. choras parapijos sve
tainėj suruošė koncertą. Pro- 

Taip pat, kiek galint ieško-'gramas buvo gražus. Susidė
ti naujų “Draugui” skaityto- .1° dainų, solų, duetų. Cho- 
jų. “Draugas” daug rašo a-vedamas varg. K. Smalio
pie lietuvių veikimą visoje dainavo naujas dainas. Buvo [damas greit šeima užmiršo ir i 

ir kitokių pamarginimų.

X A. a. Pranas Taučius, ex- 
l areiVis, 40 m., mirė Įjos An
geles, Cal. ir pargabentas į

įtartino. Nugabentas į polici-! (os baisenybės privedė bedie 
ją prisipažino prie žmogžudy-! vybė, ištvirkimas ir girtybė, 
stės. Apgailestavo, kad sūnui į i
ir visai šeimai to nepadaręs. J X Spaudos Rėmėjų Dr-jos 
Sakoma, būk senis nuo senai susirinkimas bus gruodžio 7 
žadėjęs taip padaryti- visai,d., 8 vai. vak., Šv. Jurgio pa-j 
šeimai. x i rupijoje. Prašoma draugijų,

kuopų atstovai būtinai susi
rinkti, nes šis susirinkimas tu- 
?<;s nustatyti planus tolimes
niam spaudos rėmėjų veiki
mui. Labai prašome dalyvauti 
parapijų klebonus. Šis darbas

A. a. Elenos Platukienės kū I
nas buvo pašarvotas pas 
Stonienę. Po pamaldų Šv. An-, 
tano bažnyčioj palaidota Šv. 
Kryžiaus kapuose.

Velionė paėjo iš Lietuvos. 
Šiukšiukalnių kablio, Daugu
parapijos. Laidotuvėmis rūpi-•
rosi-sūnelis Alfonsas ir pus- 

[seserė M. Stonitmė, kurie su 
didžiausiu širdies skausmu tu
rėjo tą baisenybę perkęsti. 
Graborium buvo I). B. Brazis.

turi būti bendras visų katali
kų darbas. O jei šiame susi
rinkime nesi ras bendros dar 
Įmotės, užuojautos, darbas bus

Simas Platukas į Ameriką 
atvyko prieš 3G metus. Pali
kęs žmoną nnbašninkę ir vai
kučius, Alfonsą'2 metų ir Ma-į "

VTNEWOOD 1—4350

MAT DUNAUSKI
Billiards and Bowling

Tlollnlmas 15c: bollų (tralus 5c.
7445 West Fort St. Detroit

4628 - 25th ST.

Euclid 4530

PRANAS WILLIS

LITHUANIAN BAKING
S H O P P E

11920 Conant Avė., Detroit

HOOARTH 1631

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: 10 ryte Ikt 9 vakare 
Seredomis: 10 lkl 12-tos dlen$

9621 Belleterre Avė ir 
Grand River

DETROIT, MICH.

Plione Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

iiiiiiiiiiimmiimmiimmiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiimi^

ra nepagydoma. Kartais per
maina klimato pagelbsti. Pa
mėgink pagyventi Lietuvoje, 
tai gal ten pasveiksi.

DR. J. B. RYDZAUSKAS

jiiiiiiiiiii

ri.joną 7 metų Lietuvoje var- Š 
gingame padėjime čia gyven- =

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydau visokias Ilgas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: Elektros 

iirn.Jr.ir lnievn m vonimo flir “ Lempas, ArtlfldallSk^ Saulis Aviena. Dtathermlą, Slnusoldal tr L t.
pn.K ĮG llllh\ą gy \ t llltuą. UIT- , B Randau kraują, Slapumą Ir t. t. Prieinamą kaina.
pi (’mr labiau suėdė io sme- § RpecUIISkumas: Ilgos moterį, h Ilk-— .Muilu n.r.i, Ir rr-omalDi.M. S 

•' .1 ' • ig Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare. 5
genis. Susipažinęs sn lenkaite = 1943R Jne fiamnnn Avo komnaa Tralleclr T5tifvr.it- “
15 metų apsivedė. Simas no

12438 Jos. Oampau Avė., kaanpas Halleck, Detroit
S Telefonas dieną tr nakt): TOWNSFIND 6 1600
MiiiiiiiiiiiiimiiiitiimmiiiimimiiHiiiiHmiiimiimiiiiiiiiiimfiiimimiiiiiimiiiiL
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Du nauji senatoriai demokratai: John H. Overton — 
Louisiana valstybės (kairėj) ir 'VVilliam H. Dietrieh — Illi
nois valstybės (dešinėj)

LIETUVOS GYVENIMAS

G) Apdėti mokesčiais kunigus, atliko vysk. Justinas Staugai-
7) “Suvisuomeninti” kapines. Į tis. J iškilmes buvo atvykę iš
8) Tautos ir valstybės šven-[Kauno 150 svečių su preziden
tes švęsti be bažnytinių upei- tu, priešakyje. Naujasis gele- 
gų; vėliavų šventinimai — tai žinkelis kaštavo $2,20O,9tX). 
prietarai. 9) Neleisti mokyk- Dabar bus galima trumpesniu 
lose dėstyti “dogmų” (kitaip keliu, be siekimo Latvijos že- 
-- pašalinti iš mokyklų tiky- mis, traukiniais susisiekti 
bų). 10) Vietoj “dogmų” įve- Kaunui su Klaipėda.
sti “moralės mokslų,” kuri tu
'retų dėstyti paprasti mokyto
jai. 11) Tęsti toliau ir plėsti 
šūkį “Los von Rom” (šalin
nuo Romos!). 12) Kas nori te- Senovės teutonų žiaurumas 
steigia tautinę bažnyčių, apta- nei kiek nesumažėjo nuo Kęs- 
inaujamų vedusių kunigų (re-pūčio laikų. Vokiečiai Lietu- 
plikose iš publikos: o Šliupų [vos žemėje nori išnaikyti lie- 
paskirti tos tautiškosios baž- tuvius. Tik pastaromis dieno-

VOKIEČIAI VIS VO
KIEČIAI

mis vokiečiai net keliose vie
tose kumštimi ir riksmu puo
lė lietuvius.

X Tilžėje jau antru kartu

X Tilžės mažųjj susisieki- nors Jfaagos teismas pasmer- 
mų su Lietuva vietos teutonai ike jo važinėjimų Lietuvos va-
užsimoję panaikinti, kad ne- 
jsileidus maisto iš Lietuvos ir 
Klaipėdos, kame maistas žy
miai pigiau.

lstybės pinigais daryti dery
bų su Vokietija, be Lietuvos 
Įgaliojimo.

X Vokietija atšaukė save
X Tilžėje Lietuvos Konsu-‘ atstovų Lietuvoje p. Moratb. 

lo iškaba tapo ištepta. Lietu-Į Jo vieton paskyrę savo dabar- 
vo.' atstovas Berlyne užpro-Įtini konsulų Leningrade, 
testavo Vokiečiu vvriausvbei! -------- ------------ -
ir pareikalavo kad kaltininkai 
būtų surasti ir nubausti, 

j X Klaipėdos seime lapkr. 
2 u. vokiečiai arogantiškai at
sisakė “Otto Boetteher” gat-

Dr. J. Tumėno 25 metų li- 
teratinio darbo minėjimas į- 
vyko lapkr. G d., pedagogu 
tarybos iniciatyva.

Pradžios mokyklos didina
vės pavadinimų atitaisyti, skyrių (skaitlių. Paprastai jos

teturėdavo ligi keturių skyrių. 
Dabar jau 57 mokyklose įve
dama 5 ir G skyriai.

J CIT!
BOBUTĖ 

|\ ATEINA

; >. /M
VARTOK WEIAM)NA TABLETlS

Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių “History of Rhe- 
umatism” dykai. Kreipkis į:

VELIiONA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J.

' ” ‘ Draugo’ žinnešių pranešimai...... .

KARALIAUS ŠVENTĖ pas kitaip manantiems ir to-
----------- — liau tolerancijos nepripažįsta.

Dar tik keletas metų, kaip

nyčios vyr. vyskupu). 13) Ta
da (lai įvykdžius) “sąžinės lai 
svė” Lietuvoje bus užtikrin
ta, nes 14) Lietuvoje katalikų
Bažnyčia ligi šiol tik skaldė j u£pUi|as p-as Vidūnas.
|ir kiršino gyventojus (!) ,Dvi lietuvės iš apylinkės kai- 

* 'mielės kurios matė tų ineide-
ŽEMAIČIŲ GELEŽINKELIS ntų užsistojo už puolamąjį, bet

-------------- i vokietys policininkas jus vie-
Spal. 29 d. atidarytas nau- šai įžeidė. Kalbantieji Tilžės 

jas Telšių — Kretingos gele- gatvėse lietuviai viešai puola-

UŽ VIENĄ DOLERĮ

Katalikams jis norėtų įvesti 
popiežius įvedė naujų švente, Lietuvoje bolševikų inkvizici .žinkelis. Bažnytines pamaldas mi. 
Kristaus pagerbimui kaipo jų. Neseniai įvykusiame be-
mūsų sielos karaliaus, o jau 'dietių “Kultūros” suvažiavi- 
ta šventė tapo įvertinta Lie-'me Lietuvoje Jonas Šliupas il- 
tuvoje ir vis plačiau, vis gra- goję kalboje pakartojo savo 
žiau švenčiama. Įsenus, amerikiečiams ligi gy- 

Kauno Ateitininkai tos šve- įvaro kaului įkyrėjusius, plepa- 
ntės proga po pamaldų susi-[lūs prieš Katalikų Bažnyčių, 
rinko į ateitininkų rūmus, ka- Kogi daugiau nuo persenusio 
me buvo išstatytos visos atei- siaurapročio laukti. — Lais- 
tininkų vėliavos. Dr. Kl. Rn- vamanių kongrese buvo ir at
gims paskaitė savo aktuali skalūnai — Augustaitis ir Pu- 
kurinį apie vidaus kultūros [liekis, lr Judošius turi pase- 

kėlimų. [kėjų. •
Kauno pilies pavasarininkai, fe,iupui. reikt., p,.isiminti 

po pamaldų susirinko į Zitie-I^.^. „Kad įiaulį

ragus visų pasaulį išbadytų.

ŠLIUPO 14 PUNKTŲ LAIS 
VAMANIŲ KONGRESE

čių salę išklausyti prof. Pra
no Dovydaičio paskaitos.

Katalikų Veikimo Centro 
Karmelitų skyrius iškilmingų 
Kristaus Karaliaus minėjimo
šventę buvo suruošę KarmeJi- , . ,,. * Šliupas patiekė 14 savo pu

nktų sakymų”, kurie ryškiai 
Šv. Kaaimiero Seserų gim- parodo, ko vadinamieji “lai-Į

r. arija ytin tų šventę gražiai svamaniai ir kultūrininkai” t 
pažymėjo. Mišių tų dienų vi- siekia Lietuvoje. Štai jie: 1) 
sos gimnazistes su savo auklė- Įvesti civ., metrikacijų. 2) Nu-Į 
tujomis išklausė moksleivių traukti konkordatų. 3) Atimti 
bažnyčioje. Pamokslo metu vi- kunigų ir vienuolių “privile- 
sos mokinės priėmė švr Komu-1 gi jas” ir juos imti į kariuo- 
nijų. Prieš Išstatytų Švenčiau- menę. 4) Bažnyčių ūkį ir tur- 
sių Sakramentų visos choru tus konfiskuoti, o vienuolynus 
atkalbėjo pasiaukojimo aktų jeį ne visai panaikinti, tai jų 
savo širdžių Dieviškajam Vai- žemes išsekvestruoti ir atiduo- 
covui. — Po pietų iškilmės tę- tt bežemiams. 5) Bažnyčias, 
siamos gimnazijos koplytėlėje, kaip viešo naudojimosi namus 
\ ięšarn pamaldumui išstaty- apdėti verslo ir k. mokesčiais.
tas švč. Sakramentas. Moki-___________________________
nės ir skaitlingai susirinkę
svečiai atkalba šv. Rožančių.
Po to salėje graudinanti kun.
Paukščio, S. J. paskaita. Jai 
i-žsibaigus visos klasės neša 
savo pasiaukojimo aktus ir 
klasės gėles prie Švč. Jėzaus 
Širdies paveikslo. Rodoma ke
letas vaizdelių scenoje. Įspū
dingiausias — visų šalių pasi 
aukojimas. Išeina scenon iš 
eilės Afrika, Azija, Amerika,
Australija ir Europa atatin
kamuose kostiumuose: aukoja
si Švč. Jėzaus Širdžiai, sude
da prie paveikslo savo vaini 
kus, skeptrus, valstybių vėlia
vas. Visa 'baigiama giesme:
‘Širdie Jėzaus, mes dėkojam.'

A|A
BOLESLOVAS ŠEKLECKIS

Mirė lapkr. 29 d., 1932 m., 7:15 vai. ryto, pusam- 
žiaus. Kilo iš Panevėžio apskr., Subaičių parap.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Onų po tėvais 
Palonikė, keturius švogerius: Juozapų (iaruckų ir šei
mynų, Mykolų Palonį ir šeimynų, Petrų Palonį, Joną 
Preidį ir šeimynų; švogerkų Onų Kunevičienę ir šei
mynų, gimines; o Lietuvoj motinėlę, trys brolius, se
seris ir gimines.

i .
Kūnas pašarvotas 3351 Auburn avė. Laidotuvės į- 

vyks Subatoj, Gruodžio 3 d., iš namų S vai. bus atly
dėtas į Šv. Jurgio parap. bažnyčia, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: Moteris, švogeriri, švogerką ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius S. I*. Mažeika. 

Telefonas Yards 1138.

Jūs gausite per ištisus 1933 metus gerą, katalikišką 
laikraštį ,,Žemaičių Prietelius.”

,.Žemaičių Prietelius” yra katalikiškas žemai
čių laikraštis ir išeina kas savaitė žemaičių sosti
nėj Telšiuose. Tačiau jis plačiai skaitomas visoje 
Lietuvoje.

„Žemaičių Prieteliuje” rasite įdomiausių žinių 
iš visos Lietuvos, o ypač iš žemaičių krašto.

„Žemaičių Prietelius” deda gražių straipsnių 
apie tikybą, mokslą, ūkį, istoriją, sveikatą; rasite 
gražių apysakėlių, kelionės įspūdžių, įvairenybių, 
galvosūkių, juokų, vaikams pasakėlių ir kitų įvai
riausių dalykų. Jūs, porą numerių perskaitę, tikrai 
nebenorėsite su juo skirtis, kaip tūkstančiai kitų 
žmonių padarė.

“Žemaičių Prietelius” atsako- per laikraštį į 
skaitytojų .atsiųstus teisės, sveikatos ir kitus klau
simus ir už tai nieko neima.

„Žemaičių Prietelius” rašo lengvai, visiems 
žmonėms suprantamas ir įdomus.

„Žemaičių Prietelius” siunčia vieną ar porą 
numerių kiekvienam susipažinti, kas prisiunčia sa
vo adresą.

„Žemaičių Prietelius” kaštuoja metams 3 li 
tai, pusmečiui pusantro lito. Latvijoj metams 6 li
tai, o Amerikoj ir kitur 1 doleris.

Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenan
tiems giminėms „Žemaičių Prietelių,” nes jiems kaš
tuoja tik 30 amerikoniškų.centų.

„Žemaičių Prieteliaus” redaktorius-lediėjas 
Kazimieras Berulis.

„Žemaičių Prieteliaus” adresas: Lithuania, Tel
šiai, Kalno g. 20.

Argi tad jūs pagailėtumėt dėl tokio gero laik
raščio VSENO DOLERIO PER METUS?

neglect 
Colds

šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins i .3 
miniitas Musterole, “counter-irrit- 
ant”! Panaudotas sykį kas valan
dų per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir 
slaugytojų.

Įtching
SSkin

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais Odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptikų Žemo— 
saugus. Aptiekose. 86c., 60c.,
$1.00.

Al A

ŠLIUPAS NIEKO NE
IŠMOKO

Amerikiečių Šliupas apart 
religinio fanatizmo nieko dau
giau Lietuvoje nepajėgia pa- 
leikšti. Nors jo nekultūringu 
kovos būdų pasmerkė, kad ir 
be religijos išauklėti, jo pa-

■- ,1,kH'.. 'i . -ei.,-

Snna'kinamas Peršalimas 
an Nebrangiu Vaistu

"Mano trijų metų aunas susirgo di
deliu peršalimu. Aš ištepiau Prin- 
Expelleriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sakantį i*ytų peršali
mas buvo jau vi<i’kai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain-Erfpelfe- 
rj gydymui nuo persišaldyrtio, skau
damu muskulų, sustirusių sąnarių ir 
gebančių kojų pčdų.’*

S. D.
Travis, Staten Island.

PA1N-EXPELLEB

ELZBIETA, SWEDAS
(I’O TĖVAIS CRVVAKAITė?

Persiskyrė su šiuo pasauliu lapkričio 30 dieną, 12:45 valrfndą 
ryte 1932 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Telšių 
apskr, 1.nokės parap., Rudupių kaime.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nOlludlnie vyrą Joną, sūnų Waltcr ir marčią 

Bernadettę Gečus, seserį Evą ir švogerj Aleksandrą Gečus, sesers 
dukterj Kazimierą Kcharep, sesers 2 sūnūs — Viktorą ir Ernest 
ir gimines Amerikoj, o Lietuvoj, seserį Zofiją Slasiultenę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi Masalskio koplyčioj, 3307 Auburn avė.
Laidotuvės (vyks šeštadieny. Gruodžio 3 d., 9:30 vai. iš r\,o 

iš koplyčios j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už veliones sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. <a- 
timiero kapines.

Visi a. a. Elzbietos Svvedas giminės, draugai Ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai. pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinmą.

Nuliūdę liekame: Vyras, Simus, Se-uo, Marti. švogerls ir gini.m s.
Ijnidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel. Boulevard 

4139.

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus. .

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištę doku

mentų reikalais kreipkitės j

žemo
FOP SKIN iRrtiTjBlTtONS

1 •Ti
teikia

barberiškų
skutimosi

patogumą
namie

< • <

SORGU AGENTŪRA M

Buy glo ve s wlth what 

it savęs
Nerelk mokėti 60c. ui 

dantų most j. Listerine To- • 
oth Pašte gaudama po 26c. !
Tėmyk. kaip garai ji vei- ) 
kia. Ją vartotadamas par ' 
metus sutaupai 83 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE
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Penktadienis, gruodžio 2, 1932

CICEROS LIETUVIU ŽINIOS
bv. Antano bažnyčioje da-i atstums nuo Dievo maloniu 

bar Misijos, kurias duoda ge- šaltinio.
rb. kun. J. Jakaitis, mūrijo-[ Turiu vilties, kad nebeliks 
nas. Misijonierius savo iškal- į nei vieno ir nei vienos šioje 
bingumu ir gražiais turiniu- kolonijoj lietuvio sielos, kuri

uis

“Kas nevalgys šios duonos, 
Kurių Aš jums duodu, neturės 
gyvenimo manyje. Aš esu duo
na gyvybės.“

n r a tr c* a s

KLAIDOS PATAISYMAS DAKTARAI:
Straipsnyje “Mažų Vaikų 

Auklėjimas,“ Įdėtame trečia- 
“Ko čia įėjai neturėdamas dienyje “Sveikatos Skyriuje“

rūbo?“
Todėl, brangūs" cicerieeiai, ] L ienės vardas, 

dar sykį raginu ir šaukiu vi-j--------------------

DR. ATKOČIŪNAS
, . . X - Tk u <31 DENTISTASpraleista autores Dr. S. Sla- 144fi So . 4ath ct

pamokslais patraukia da- nesusivienys su Dievu, per Piie (iyvybės Šaltinio, prie |nors čia Amerikoje gimusi, ne- - 
....  • _ • i." i I „ • - r. . . . . - . ... DieVO innlnniu lut-i inlrinc r»nVrninns tiofl tnr-

Cicero, 111. 
Vtar. Ketv. ir Pėtnyčioniie 

10 —- t vai.
3147 S. Halsted St. Chicago
Pttiied., Sered. ir Subat. 2 — i) vai.

ng žmonių prie Dievo malo- šias Misijas ir 40 vai. atlaidus, 
niu. Rytais ir vakarais skait- Tie ir tos bus užsipelnę paga- 
lingai žmonių lankosi į Misi-įrbos, kurie moka patys save

Dievo malonių.
Jus mylintis

Kun. H. J. Vaičūnas,
jas. [valdyti ir 

i vardui.
pergalėti Kristaus

&• sekmadienį per sumų pra
sidės 40 valandų atlaidai. Mi- [ šiame pasaulyje tik tada

J lietuviai namų savininkai, 
iVJsi, kai vienas, dalyvaukit

turi jokios pakraipos bet tar
tum Lietuvoj gimus, augus ir 

‘mokinusis. Tiesa, jinai vienus J 
Klebonas, r ietus dabar išbuvo Lietuvos i 

Operoje, bet maža yra ir Lie
tuvos operoje artistų, kurie 

taip gražiai lietuvių kalbos1

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122
sijos baigsis su 40 valandų at-;rasime kų nors gera, kada vi-’]dubo 8USįrįnkime gruodžio 7(gražumų sugebėtų išreikšti. IW fi I DI ftylO 
laidais, antradienio vakare. A’-1 si stengsimės pažinti tikrųjį j ,, t a___ :i,„„ UIli Ui Ii DLUtlOvakare, p. Lukštienės sve-'šis faktas duoda Amerikos

Todėl raginu visus šios apy
priklauso. Mes papratę tuviskų kalbų 

[Kas nori iš pasaulio vergijos'po ]aiko kitu>s kaltįntį, 0 pa-|
iuetci .w,B.un «*rj-; o ,x . ’ " I Jeigu svetimtaučiai kritikailinkės ir parapijos loviusJ’ ta u 3.. . .. Kl. 'į'>s kalf'lausi del 8av0 “P811“-'negali atsigerėti mūs, artiste,

pasinaudoti ypatingu Dievo C- en 14 ' ke *»-ektL kn-|uir.!o, atsidėjimo ant kitų. Bū-„„

DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

Tei. Lafayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedėliomis pagal
sutarties

Office Phone 
Prospect 1028

Res. ttnd Office 
2359 So. Leavitt 8t

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SUROEON

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

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

Ofisas Tsl. Grovebill *617
Rea. 6787 8. Artesian Ave.

TaL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West Marąuette Road 
TaL: 1-6 lr 7-9 P. M. Ket. '9-12 AM 

Nadčlloj susitarus

pasinaudoti ypatin6 
malonių proga. Nors kai ku
liam būtų ir ilgas laikas pra-1 “Aš esu Gyvenimas, Tiesa 
ėjęs nuo paskutinės išpažin- .ir Kelias; kas mane seka, tas 
ties; nors ir prie parapijos ne-[tamsybėje nevaikščioja.“ 
priklausytų, dabar, brolau, se-j “Ne tas įeis į dangaus ka- 
suo, eik, dabar drųsiai stok i ralystę, kurs man sako: Vieš
vilės tikrų Kristaus sekėjų, su pat i e, Viešpatie, bet tas, kuru 
gailesčiu už praėjusio gyveni daro darbus sulig mano va 
mo klaidas, o niekas tavęs ne-[1 ios — įsakymų.“

GRABORIAI:

p tas sako: 1 ite vūd .susirinki,,,, nrikluu |dainininke’ ““ lietUviai pn ' DR. A. P. KAZLAUSKASLite visi susirinkime, plikiau-' lome neiuažįau branginti ta
šykite savo organizacijai irk. .ym|J vw ]ie_
ginkite savus reikalus.

Klubo nairys

CHICAGOJE

duviai, kuriems teko proga su- 
|sipažinti su artiste Mickūnai- 
Ite, beabejo labai tuomi džiau
giasi ir didžiuojasi, bet gana 
Jdaug lietuvių dabar ir apgai- 
Įlestauja, kad buvo proga iš-

DENTĮSTAS
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki į vakare

Tel. Cicero 1260 X—ItAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
„ _ . „ v • • i- ■ Nedėliomis ir Seredomis susitarus
P-Le E. MICKŪNAITe PA- įgirsti žymiausių lietuvaitę ar- 4347 \y i4th Cicero, III.

Vai.

TEL. LAFAYETTE 7650

OR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147 WEST 25th STREET 
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662 
ir

2924 W. WA8HINGTON BLVD. 
Kito* vai. ant Wasblngton Blvd. 

4:29 — 6:29 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2469 — 2451, arba 

Cicero <62. Rez. teL Cicero 2881

TaL Lafayette 5791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai : 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 rak. 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioja pagal sutartj

DARIUS DIDELI PA
ŽANGĄ

Itistę, dainininkę Amerikoje, 
bet nesiskubino pasinaudoti.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS DIET. GRABORIUS 

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

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 617 4 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Kas girdėjo p-lę Emilijų Mi- 
ckūnaitę dainuojant prieš še
šerius motus, galėjo pastebė
ti, kad jinai padarė didelį pro 
gresų. Gražus ir aiškus buvo 

[jos balsas ir tada, bet neparo- 
’dė tiek teknikos kiek matėsi 
Į pereitame sekmadienį Eighth 

1432 8. 49 Court, Cicero, m.lfe_h'eet teatre ir pirmadienį šv.
TUL. CICERO (997

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiansta- 
Reikale meldžiu atulšauktl, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt įsu arba 9616

2314 W. 23rd PI., Chicago

ROSELAND

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
graborius

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

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. ». 
Nedėliomis tr šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
patogesnę

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Ricbmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7317

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ket vergsią ir Subatomis 
2420 W. Marnuętte Rd. arti Wi-itern

Ave. l’boue Hcinks k 7828 
PanedCltnis. Reredomis ir PStnyčiomi*

1821 So. Halsted
Lapkričio 20 d., parap. sa

lėje buvo rodomi judamieji pa
veikslai. Veikalas iš prancūzų 
gyvenimo, labai Įdomus. Pa 
veikslų žiūrėjo dauguma vai
kučių, dėl to pelno padalyta 
neperdangi ausiai: $24.75.

Gerb. kun. J. Paškauskas,

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Kazimiero Seserų akademijų 
je. Artistė matyt turi didelius
talentus muzikos srity. Josios !atjausdamas seselių būtį, šį va
(aplankymas Chicagos nebus;kurėli ruošė jų naudai. Dabar 
.greit užmirštas. Roselando amerikonkos taip

Graborius >ir Balsamuotojas Į Dainuodama jinai itališkai,1 pat, atjausdamos sunkių sese- 
Turiu automubilius visokiems,nn£^kai ir lietuviškai nepa-'lių padėtį, rengė bunco par-

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, HL

I. J. ZOLP
9RABORIUI IR LAJDOTtTVTŲ 

TNDNJA1

1550 WEST 46th STREET
n-amy <|tk ir Paulina Ita

Tel. Boulevard 6292-8419

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
jrie manęs, patarnausiu simpatii- 
cai„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
cltur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

rodė jokių trūkumų, bet visas 
(tris kalbas tobulai vartojo. Y- 
patingai jos lietuviška tarmė,

ATMINTINES ŠV. MIŠIOS IŽ

A.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

•558 SO. WESTEKN AVE.

Ofiso vat kiekvienų dienų nuo 9 iki v (| 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 
lr Ketvergals.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Persikėliau j erdvesnę ir 
vietų

8325 SO. HALSTED ST. 
nu-o 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOULEVARD 8483

I

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu

E tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
ii Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

Jono Dominiko, Pranciš
kaus ir Augustino Mi

kužiu sielas
įvyks pėtnyčioj, gruodžio 2 •!., 
1932, 7:45 vai. ryte. šv. Jurgio 
parap. bažnyčioj.

Giminės, pažįstami ir drau
gai širdingai kviečiami atsilan
kyti į tas pamaldas.

šį atminimų daro velionių se
suo ,

Barbora NaujEkletiė

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimu 
galimas už 635.00 

KOPLYČIA DYKAI 1344 S. SOtb Ave.. Cicero, Ih.

ty lapkričio 30 d., 7:30 vai. 
vakare, parap. svetainėj. Ga
rbė moterims už jų gerų šir
dį. Visuomenė prašoma pare
mti gražų darbų.

— Depresija! —- šaukia vi
si, kuriems ir visai nežinoma 
depresija. Bet seselės tikrai 
gyvena didelę depresijų. Vie
nuolyno lapuose, gal, bus juo 
com raidėm įrašyta ši skaudi 
depresija.

Broliai ir seselės, katalikai: 
Susirūpinkime seselių likimu, 
neužmerkiine akių, kad jos ne
turi ir duonos phdelės; dalin
kimės, kaip pirmieji krikščio- 
r.; s, pusiau tuo, ko mums ge
rasis Dievulis davė. Nebus se
selių, nebus mokyklos, nebus 
kam diegti katalikybę ir lie
tuvybę į jaunutes vaikų šir
deles.

Roselandietig

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDULIAI

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CIHRCRGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
6 iki 8. vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Tel. Grovehill 1595

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

Seredomis pe pietų ir Nedėldieniaia 
tik susitarus

2422 W. MAityUETTE ROAD

AKIŲ GYDYTOJAI!

Dt. VAITUSH, OPT.

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Rea Phone 
Englevvood 6641 
Wentworth 2000

Office Phone 
Wentworth 3009

1.1. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa

šaukite

Republic 3100

2506 W. Bi Str.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
»sti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
tno, skaudamų aklų karšti. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regyst. 
Ur tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos, 
atsitikimuose, sgzamlnavioaas daro
mas su elektra, parodančią mažlau- 
nas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki t vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKUS ATITAISO J TRTJII 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi- 
Komės, ItAip IyHjj

4712 S. ASHLAND AVE. 
TeL Boulevard 7589

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

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, III.

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

ai.. L.

/

j >

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVŲ AKIU 8PCIALISTA8

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė

756 WEST 35tb STREET
Kampas Halsted SL 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—S
Nedėliomis: nuo 19 Iki 19.

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. ILYLSTED STREET 
Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS. M. 0,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenuood 5107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
▼•L: ryto nuo lt—19 nuo 9—4 po 

pietų: 7—8:29 vai. vakaro.
Nedaliomis lt Iki lt 

Telefonas Midway 2880

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Iton. TeL Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 po 
piet. Utarn. lr Subat. nuo 2-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON .i

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 Wost Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. 7 Iki 9 vakare

Utarn, tr Ketv. vak. pagal sutarti

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare,

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

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

Ofjao vah: nuo 1-8. n«o <:X> (:1
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MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

X Parapijos naudai draugi 

jų surengtas bazarėlis neblo

giausia pavyko. Į keletu va

karų padaryta virš $500 pel
no. Šiais blogais laikais taip, 

kaip penki tūkstančiai gerais 

laikais. Visos draugijos šiame 

darbe kiek galėdamos pasidar- 

bavo.

X Penkių metų parapijos 

gyvavimo pokylis lapkričio 27 

d. buvo gana didelis. Virš ke

turių šimtų žmonių jame da

lyvavo. Valgiai buvo gardžiai 

paruošti, o programas tai tik

rai buvo įvairus. Buvo keletas 

kalbėtojų, muzikalė dalis ir 

ant galo sulošta dviejų veiks

li.ų komedija. Publika buvo 

patenkinta vaišėmis ir prog

ramų.

X Adventui užėjus, šokiai 

ir linksmumai biškį nurimo. 

Šio mėnesio 11 d. Šv. Teresės

l*p. Maskolaičiai yra pla

čiai žinomi po Chicagos lietu

vių kolonijas. Nėra tos para

pijos, kad nežinotų pp. Mas- 

kolaičių, kaipo lošėjų. Dėl to 

jie ir įsigijo daug gerų drau

gu-
Nežiūrint sunkių laikų, su

sirinko gražus būrys pagerb

ti darbuotojus ir priduoti dau 

g au energijos ateičiai.

Sumanytojos tų sukakčių 

buvo pp. Saliukienė, Sriubie- 

nė ir Kregždienė.

Apie 11 valandų atvažiavę 

jubiliatai ir rado supraizų. Po 

to sėsta prie skanios vakarie

nės.

Pavalgius viena rengėjų p. 

Sviubienė, gabi kalbėtoja pir

miausiai pasveikino jubiliatus 

ir perstatė vienų kitų pareikš

ti savo mintis. O tų minčių,

kient. Dabar Pirmoj Violoj 
“Draugo” Vajoje

Trečiadienį popiet staiga V.

Stancikas atsilankęs į “Drau

gų” laimėjo virš 16,000 balsų.

Dabar “Draugo” konteste jis 

stovi pirmoj vietoj.

P-nia O. Rašinskienė taip 

pat gavo žymų skaičių balsu.

Matomai, ji siekia galutino sustojimo.

Sąjungos 20 kuopos įvykt |nos ir rūsis. Sienos mūrytos 

I priešmetinis susirinkimas gruo iš labai stambių plytų, kurios 

jlžio 4 d., 2 vai. popiet, moky

klos kambaryje. Visos narės

Neseniai pas mus buvo ra-

išbraižytos kažkokiais taškuo- šyta, kad Vilniaus vienas lė

tais braižiniais. Matyt, jie bus nkų laikraštis įdėjo priedų — 

i būtinai turite susirinkti, net (padaryti kažkokiu smailu dai- sąrašų ūkių ir namų, kurie tu- 

j'bus renkama nauja valdyba ktu dar prieš išdegant plytas.'rėšiu būti licituojami šį mėne-

1933 m. Taip pat reikia užsi- Be to, ten pat randama ir ko- sį. Dabar 'Slowo” davė vėl

'mokėti mokesčiai už šiuos me- kliu, kurie yra su savotiškais naujų sųrašų ūkių ir nejud o - 

M. Misiūnas iš Roseland’o Įlus ir aPtarti mūsU ateinantį ornamentais bei pagražinimais, n tųjų turtų, kurie turį būti li- 

sh\ia į “Draugo” vajų su di-|^°k’U vakarų bei kitus nebai-, L visa ko matyti, kad tai bus kituojami lapkričio ir gruod-

lahnėjimo.

Kalbėjo garbės narės E. Ju

rienė, V. Punkauskienė, rašt. 

J. Pukelienė, A. Nausėdienė, 

It. Mazeliauskienė (sveikino 

nuo Šv. Petronėlės draugijos 

ir linkėjo ilgiausių metų), ga

rbės narė O. Tamošaitienė 

(nuo Ražaneavos sveikino ir 

linkėjimus sudėjo).

Ant galo kalbėjo pirm. E.gražių minčių buvo daug. Pir

miausiai kleb. kun. Vaičūnas Jonaitienė dėkodama dvasiški- 

sveikino pp. Maskolaičius, kai jai ir vrsiems svečiams bei vi- 

po gabius, nenuilstančius dar- 'siems, kurie prisidėjo prie va- 

dr-ja rengia kauliukų lošimo huotojus ir linkėjo, kad per'karo.

pramogą Gi 18 d. bus labai•sekantį jubiliejų jau būtų Ci-i &iu0 norime pareiksti pad?. 

Į.omus vakaras, kuriame da.Įccros gyventojai. Visi ir vi-!kos pralotui M L Kru5ui> 

lvvaus Princas Maliojara, m- s01i kalbėtojai lr kalbėtojos su- k vedėjui k j šauĮi. 

dusas. Ji,įrodysvisokius ma. ląejo pp. MaskoUiaaIns graži,

giskus dalykus. Tų vakarų re-, komplimentų. Kaip tai gera 'paI.apijos saselėms.mokytojo.

ugia Šv Vincento a Paulo dr- turėti gerų draugų. Jei ne 10 , j vaiku(iių progra.

ja sušelpimui bedarbių Kalo- isnloiktic ir drnnirni n i . ‘ \ .* SUKaKtls ir draugai, P-|ni;}) Sv. Kazimiero Seserims

„ , ,, .. . ,Maskolaiti, būtų sirgęs (ture-akademikių orkestrų, varg.

X Mokyklos seseles rengia Ij., didelį šaltį), pasijutęs tar-lpoaiuij dain p Garuckaitei,

vaikučius prie kalėdinio va-p® būrio draugi, jautėsi daug r n,i™itei Ir 4 Tr„mn,,ii„i 

Laro. Programas žada būti į- 'sveikesnis.

Tat gerbiamieji, būkit svei

ki ir‘nepaliaukite veikę.

Beje, nepamirškit Cicero.

vairus ir įdomus. Vakaras bus 

antrų Kalėdų dienų.

X Apaštalystės Maldos dr- 

ja gana gerai gyvuoja. Kas 

pirmų penktadienį tui i savo 

susirinkimus. Prieš susirinki

mų dvasios vadas duoda pa

mokinančių išaiškinimų mėne

sio intencijos. Reiktų ir vy

rams susidomėti šios draugi-1

jos naudingumu ir prie jos'nos 20 metų sukakties vaka- 

prisirašyti. Rap. rflg įvyko lapkričio 20 d., Šv.

Jurgio parap. svetainėj.

Vakaras buvo sėkmingas; 

atsilankė daug svečių. Garbės

Cicero patrijotas^

4AUNUS SUKAKTIES 
VAKARAS. — VIEŠA 

PADŽKA

Bridgeport. — Dr-jos Šv. 0-

F. Gricaitei ir A. Trumpuiiui, 

kalbėtojoms, taip pat komisi

jai už didelį pasidarbavimų. 

A. Vinckienei, M. Kalenienei, 

C. Petraitienei, visoms šeimi

ninkėms už skanus valgius, vi-

ŽJNELĖS Iš AVEST 
PULLMANO

deliu pasitikėjimu.

E. Stulginskas iš Cicero ir

P. Fabijonaitis iš West Side 

didina savo balsų skaičių be

RADIJO VALANDA

gins reikalus. kokios nors senoviškos pilies, Ho n,fnesiais. ši kart , „

E. Statkienė, rašt. .bažnyčios ar vienuolyno lie-1 ,L matome s
----------------------------------- kanos

PADĖKA

Lapkričio 28 d 

ms buvo dideli

Pasakojama, kad prieš ka-

sųraše jau ir didelių 

dvarų kaip: Pliaterių, Pšez- 

dzieckių, Sapiebų ir kitų dva-

akademike-į ^uv0 kažkas atvažiavęs tos raį jg vįso> kaip priede niaty- 

1000s “surpiiza
Vietos kasinėti, bet ar kų ten į-j, pflsią licituojama per

Visos susirinkome auditorijo- iado, niekas nežino. Dabar įvairių namų ir žemių sklypų, 

je ir laukiame p-lės Mickū- .tuos mūrus ūkininkai ardo irPereitų sekmadienį iš radi

jo stoties AVCFL, nuo 1 iki 2'naitės. Orkestras irgi grojo, naudoja plytas ūkiškiems rei- 

val. po pietų, buvo gražus lie- i“Surprizas” buvo kai buvome ]iaianis.

tuvių dainų ir muzikos radijo sužavėtos gražiai išlavintu ar

programas, kurj davė Jos. F. 

Budriko radijo ir rakandų 

krautuvė, 3417 S. Halsted st.

tistės balsu. Toks balsas! Iš 
tiesų, visi lietuviai turėtumėm 
džiaugtis tokia dainininke.

Gražiai dainavo S. Rimkus Kaip “Šarkis,” p-lė Mickūnai-

«- baritonas; J. Čepaitis — te- ,tė kelia mūsų vardų.

noras ir T. Kušleika — bari- T • tv i i • •
Lai Dievas duoda jai gra-

tonas. Visų dainos buvo gra- v- , . v ' , ...,
* ° zių sekimų į skaisčių ateitį!

i.ios, rinktinės ir darė malonų 

įspūdį į klausytojus. Budriko 

radijo orkestras — tai mūsų 

šauniausieji muzikantai — vi

sus palinksmino savo gera ir 

suderinta muzika.

Ketvirtadienių vakarais ir

gi būna graži Budriko radijo 

programa iš stoties AVHFC • 

nuo 7:30 vakare.

PRANEŠIMAI

Klaus.

Geriausia cash kaina už mo

rgičius, bondsus ir deposit ce- 

rtil'ikatus. 134 No. LaSalle St. 

Kambarys 316. Atdara vaba

P. CONRAD, .Fotografas
Turime tokias pat šviesas kaip 

Hollyvvoode muaų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai išeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
polntmentų ir sempelių pašaukit mus 
telefonu- ENGI.EW(M)D 5S40

lies. 730 W. #2nd St.

lu 11

GERAS UŽDARBIS
Reikalinga — vyrai ir moterys. — 

“ Dftfin’’ fDndfri i n es turime naują išradimą, kuris
' * ' 1r»r»«rv;ii rsidnnrin kipkvii

__________________ I boję. Galite dirbti pilnai arba liuos-
Į laikiu. Patyrimas nereikalingas. 

RASTA NEŽINOMŲ MŪRŲ V.OO užstato už sampelius bus su- 
T x grąžintas. Kretpkites nuo 9 ryto- iki

QT’Ii’’N,nQ & val- vakaro.&A£*JNUb 6812 So. Westem Ave.

Grinkiškis, Kėdainių apskr.! 

Buvusio Burbiškiu dvaro lau-1 

kuose, ūkininko Lukmino že- i 

mėje, netikėtai rasta kažkokių i 

jseuobinių trobesių liekanos. 

Metro gilumoj, žemėje, atka'/-

Marąuette Park.
Idbuiį, gruodžio 4 d. yra šv., 

Barboros draugijos globėjos

siems aukotojams. Ačiū jauni-j^lena’ draugijos šventė. Visos 

kaičių Šv. Vardo draugijai už,Iiar(Ss prašomos šeštadienį at- 

papuošimų salės, Nekalto Pra-,^^^ išpažintį, o sekmadienio | 

šidėjimo mergelėms už patar-eitx

Bučernė ir Grocerne tini nar-1 
Sekma- |'s!(‘u°ū trumpu laiku. Pi iezas- į

tį sužinosit ant vietos.
JOE BOJUNAS 

1501 So. 49th Ave.

CICERO, ILL.

na vimą. Valdyba

PEOPLES FURNITURE 
CO. RADIJO PROGRA

MAI GRAŽŪS IR 
ĮDOMŪS

Gruodžio 4 d. vakare, ua- ,larėa įlyde,os 8U ",ar5u J- B“' 

rap. salėj įvyksta Šauni vaka- J>8 ivedS mažos m‘r’

i i eilė su labai gražu progra- *-aitfs: L ir L. Jo

niu. Vakarienę rengia Labda- ,na’Mfita ™ roži1 kaSe- Sak'J 

rių Sųjungos 10 kuopa. Komi-,s"!lko P1™1; * jM",tie"f ir 

sijoj darbuojasi žymūs veikė- ra8t' ^“iselienS.

jai: pp. A. Žitkevičius, K. Rai- Vakar« ved5 kun' J- Aoulin' 

la, U. Gudžiūnas, Ad. šliužas Vakarienę pradėjo mai-

ir kiti.Be abejo, vakarienė bus ,au'

parengta geriausiai ir svečiai' Vflkarienės pirmiausiai 

atsilankę nesigailės. Programų kalb<‘ti pralotas M.

išpildys skaitlingas parapijos krk“ria pažymėjo, kad _ 

choras, kuriam vadovauja va- »»• «“• ^r-j. yra pirmutinė e,„s,o antradienio programas

? — - ! • v* • ••• • ii v? 1H n irt im from rioinininl/n

X

rg. S. Raila. Bus ir solistų;

taip pat ir gerų kalbėtojų. 

A^akarienė prasidės lygiai 7:30 

vai. vakare. A’akaro pusė pel

no eis parapijai. Įžanga 50c. 

X Sunkiai serga Kiaura-

kienė. Klebonas kun. A. Lin

kus jų aplankė ir aprūpino 

Šv. Sakramentais. Reikia pa

žymėti, kad Kiaurakienė, ro

dos, mėnuo atgal paliko našlė 

— neteko vyro. Jų šeimynėlė 

randasi vargingoj padėty. Li

nkime Kiaurakienei greit pa

sveikti. Rap.

PAMINĖTA 10 M. SU
KAKTIS

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7 660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
West Side: 2151 AV. 22tod St.

Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčios 
vakarais 6* iki 9 

Telefonas Roosevelt 90 90
€459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republlc 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Oflsi 
Room 906

Valandos:

a 77 W. Washlnrton Bt 
TeL Dearborn 79C(

• ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkats Ir Ketvertais 
— • Iki • vai.

4146 Archer Ave. TeL Lafayette 7SS7

Praėjusio antradienio vaka

re Čikagos ir apylinkės radi

jo klausytojams vėl teko pa

siklausyti gražaus radijo pro

gramo, leidžiamo pastangomis 

it lėšomis Peoples Furniture 

Co. krautuvių, iš stoties WG 

ES.

“in eorpore” (su že

nkleliais) prie šv. Komunijos 

8 vai. ryto.

I’o pietų 2 vai. bus drau

giškas susėjimas ir kauliukų 

žaidimas su dovanomis; bus 

arbatėlė ir gražus programas. 

Kviečiame ir viešnias. Įžanga 

veltui.

Sekmadienį visos narės pra

šomos susirinkti į parap. sa

lę 7:30 ryto. Komisija

Marąuette Park. — šv. Ba

rboros dr-jos narės prašomos 

sekmadienį susirinkti į parap. 

svetainę 7:30 vai. su ženkle- 

ei

Valdyba

liais. 8 vai. “in eorpore”Programų leidėjai deda pa

stangų, kad tie programai bū-isime į bažnyčią, 

tų gražūs, ir įdomūs. Ir pra-

III BINKI S TAISOM
Atliekame Plasterio — Plytų — Pe- 
luento darbus. Kaminus statom ‘— 
taigom. E’lasteruo.iam skliautus — 
Califomijos tinkav.-.nu. Darbą atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Side WEST ««»3 
Tel. South Side VAROS «438

JNO. LYNCH

50® WF,ST 47th STREET 
2052 M EST AIADISON STREET

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės j Crane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis ir už mažesnę 
kainą negu kur kitur.

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

Namų Tel. Hyde Park IMS

j. p. wahches
ADVOKATAS

63 E. 107 ST. prie MICHIOAN AVE. 
Tol. Pullman 6960—4377

4409 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 4393

149 N T.A RAI.I.E ST—pagal mtartl.

PS0

ir seniausia šioj parapijoj ir 

linkėjo, kad ji visada gyvuotų.

Muzikos dalį atliko Šv. Ka

zimiero Akademijos mergaičių 

orkestras; Šv. Jurgio parapi 

jos mokyklos vaikučiai.

Dainavo F. Garuckaitė, P. 
Gricaitė ir. A. Trumpulis. Pi

ano solo skambino A. Dam

brauskaitė.

Garbės narės, išbuvusios dr- 

joj 20 m. gavo dovanas: M. 

Bartkienė, 0. Novacka, K. Če- 
batienė, E. Stanevičienė, E. 
čurienė, M. Vaitkienė.

Garbės Darės išbuvusios 10 

n.etų: F. Burba, B. Balienė, 

C. Petraitienė, EL Smolinskie- 

nė, B. Navickienė, M. Lenkar-

susnlėjo iš gerų dainininkų, 

rinktinos muzikos ir įdomių 

kalbų.

Taip pat dalyvavo dar pir

mų sykį per radijo “Jaunosios 

Birutės” dainininkės. Jos due 

tu ir kvartetu padainavo kele

tu dainelių. Girtina, kad mū

sų jaunimas mokinas lietuviš

kų dainų, taip pat kad Peop

les Furniutre Co. duoda pro

gos jam dalyvauti programuo- 

se. Taip pat reikia pastebėti, 

kad šį sykį ir mūsų senas ra

dijo dainininkas Antanas čia-

Marąuette Park. — šv. Ka

zimiero Akademijos Rėmėjų 

8 skyriaus priešmetinis susi 

rinkimas įvyks ateinantį sek

madienį, gruodžio 4 d., lygiai 

1.30 vai. po pietų, parapijos 1 

svetainėje.

Kadangi šiame susirinkime 

bus renkama nauja valdyba 

ateinantiems naujiems meta

ms. kviečiame visus narius-es 

atsilankyti į šį susirinkimų.

Valdyba..

Ramygaliečių Aido klubo 

susirinkimas bus pas A. Žala-

pas artistiškai išpildė porų Įtarių, 2322 S. Leavitt str. gruo ;

Praėjusio šeštadienio vaka- Į tienė, A. Knistatutienė, D. Če- 

rų, pp. Saliukų namuos**, 1432 rkauskienė, J. Strazdauskienė, 

So. 48 Ct., Cicero, Ilk, gražiai P. Urbienė, D. Jonikienė, 

paminėta pp. Maskolaičių 10 Suteikta dovana iš dr-jos V. 

metų vedybinio gyvenimo su- Punkaruskienei už pasidarbavi- 

kaktis. j mų per 20 metų.

dainelių. O graži muzika da 

vė daug malonumo klausyto

jams. Įdomios kalbos ir nau

dingi nurodymai interesavo 

kiekvienų klausytojų, nes ka

lbėjo dr. Bložis, L. Šimutis.

džio 2 d., T:30 vai. vak. Bus, 

renkama nauja valdyba 1933, 

melams ir pasitarta apie kau- ! 

liukų ir kortų pramogų, kuri 

įvyks gruodžio 4 d., 4 vai. po ' 

piet., Aušros Vartų parap. sve-1

PeopleR Furniture Co. verti dainėj. Visi prašomi skaillin-į

didelio pagyrimo

programus.

už tokius

S. VA8

gai atsilankyti. RamygalietL

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome nauj’ausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

JOHN A. K A SS
(KAZAKACSKAS)

laikrodininkas, Auksoriits ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas 

DVI KRAUTUVĖS

Abiejose didelinusis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios ruSies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipgi taisome visokius 
laikrodžius, muzikalius instru
mentus ir akinius pritaikome. 

Turįs 23 metus' prityrimo.

2049 W. 35th St.
Tel. Ijafayelte 3.115.

4216 Archer Ave.
T«l. lafayette SOI 7

CEVERYKAl
Tai Gerinusia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, beveik kiek
vienus žmog-us mano pirkti kam nors 
kokią dovaną. Todėl, mes dabar ir 
parduodame Įvairios rūšies čevery- 
kus su nupigtntorn kaltinu, kaip 
tai už 93 95 Ir ankščiau. Mes užlai
kome geriausius čeveryk'.is ir turim
dideliausĮ pasirinkimą visai Šeimynai: vyrams, moterims ir valkams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZAI.ESKI IR MARTIN. Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RESIAKOS SULFERINĖS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
AvrdlSkf mankšllnlmal Ir cliktrt.s masažas

Treatmentai vtaoklų ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, Haičio 
Ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima lAsigelbėtl nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motoru skyrius atdaras Utarnlnkals nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kamgms So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

Wm. J. Kareiva
Savlnlnkaa

DSl geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells ftvtežių kiauli
nių, sviesto lr surtų.

4444 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2073 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
' Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago. Tik

BUDINKUS TAISOM 
Atliekame Plasterio — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
Califomijos tinkavimu. Darbą atlie
kam ui pusę kainos

Tel. West Side WEST 0493 
Tel. South Side YARDS 0I1S 

JNO. LYNCH 
509 WEHT 47th STREET

Jei manai pirkti automobili, ateik 
paa mua pirmiau, nes mes užlaikoma 
vieną II geriam,1,, ruAlų autotnoM- 
Uua — 8TUDEBAKER, kurte yra 
pacarsėję savo stiprumu Ir grafcmu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieiname lr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR BALE8

44M ARCHER AVENUE 
Telephona Lafayette 7139

kiti.Be
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