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Lietuva pildo sutartį su Amerika; vakar išmokėjo skolų dalį
KAS SAKOMA TONGIONE APIE 

SKŪIŲ NEMOKĖJIMĄ
JUGOSLAVIJA IR ITALIJA 

ŽAIDŽIA SU DINAMITU

LIETUVA PILDO SUTARTĮ 
SU AMERIKA

ITALIJOS NESUTIKIMAI 
SU JUGOSLAVIJA

AVA SHING TON, gr. 15. — ROMA, gr. IG. — Italijos 
Šios Europos valstybės išmo- nesutikimai su Jugoslavija 
kėjo J. Valstybėms skirtas sko nuolat didėja. Žinovai nurodo, 
lų dalis: j kad abi valstybės žaidžia su

Anglija, Italija, Lietuva, La dinamitu, 
tvija, Čekoslovakija ir Suomi- Italijos vyriausybė pareiš-
ia.

Nemokėjo:
Prancūzija, Belgija, Lenki

ja, Vengrija, Graikija ir Esti
ja.

J. Valstybių kongresui įduo 
tas sumanymas, kad toms vi
soms valstybėms, kurios ne
moka karo skolų, būtų uždran 
stos visokios privačios šiame 
krašte paskolos.

AMERIKA ATSISAKĖ 
LAUKTI

kia, kad Jugoslavija yra Pra
ncūzijos Įrankis. Jį Įvairiais 
būdais provokuoja italus. Tas 
yra labai pavojinga.

KA SAKO HERRIOTAS

PARYŽIUS, gr. IG. — Pra
ncūzijos prezidentas Lebrun 
vis dar nesuranda tinkamo' 
kraštui naujo premjero. Jis 
norėtų atgal kviesti atsistaty
dinusį premjerų Ilerriot’ų. Šis 
tačiau stato sųlvgų. Sako, jis

W ASHINGTON, gr. ,15. —
Lietuvos vyriausybė per at
stovybę kreipės į J. Valstybių |tartis turi bflt Pildoma- 
vyriausybę, kad ji prailgintų, Kol kas nenumatoma, kad 
skolų mokėjimui moratoriumą, i parlamentas pirmesnį savo nu-

Vakar J. Valstybių vyriau- tarimų keistų.
sybė pranešė Lietuvos atsto-1--------------------
vybei, kad ji nesutinka skolų

APLEIDŽIA CHICAGĄ

Gerb. kun. J. Jakaitis, M. I. C.
Šis plačiai žinomas ir visų lietuvių gerbia

mas veikėjas šiandien apleidžia Cbicagų. Vy
ksta į Thompson, Conn., kad ten, kaip ir vi
sur kitur, dirbti sunkų savo pašaukimo dar
bų. Gerb. kun. J. Jakaitis yra labai daug pa
sidarbavęs Lietuvių Bernaičių Kolegijai.

TAIKA, DARBAS IR 
DUONA LIETUVOJE

BERLYNAS, gr. 15. — Vo-
tik tada griž, jei parlamentas kieti->os Sel.lei-
n,įtars, kad'karo skolos Ame-,c,u;r’is sav0 vyriausybes prog- 

rainai vykdyti pripažino šūkį: j 
taika, darbas ir duona! Tuo'
šūkiu vadovaujantis prasidės Į p?afios apylinkės tabako rū 
naujas Vokietijos atstatymas

rikai turi būt mokamos ir su-

mokėjimų atidėti.

Tada Lietuvos atstovas nu
vyko J. V. iždo departamen 
tan ir ten įdavė vietos bankojR 
92,386 dol. čekį.

MEKSIKA IŠEIS IŠ T. 
SĄJUNGOS

ŽENEVA, gr. 15. — Meksi
ka planuoja išeiti iš T. Sųjun- !|jn)0 
'gos, kurioje yra vos G mėne-v, 
sius. Sako, kad priklausymas 
T. Sųjungai yra brangintinas

KAS WASHINGTONE 
SAKOMA

AVAS1ITNGTON, gr., 1G.
Iždo departamento sekretorius 
Mills pareiškia, kad nieko y- 
patinga negali įvykti, jei kai 
kurios Europos valstybės at-i 
sisako mokėti skolas. Su to- į 

mis valstybėmis, anot jo, rei-i 
kalai, kaip paprastai, bns ve
dami. Sako, jei jos šiandien' 
nemoka, tai paskiau turės dau' 
giau mokėti. i

J. E. VYSKUPAS BŪČYS 
KALĖDAS PRALEIS 
THOMPSON, CONN.

MONTERREY MIESTE, MEKSIKOJ, 
9 KUNIGAI AREŠTUOTIPatirta, kad Jo Eksc. Vys

kupas P. Būčys, vyriausias ma 
rijonų kongregacijos vadas, MENICO CITY, gr. 15. — i Kol kas nesužinota, ka vy- 
Kalėčų šventę praleis Bernai-[Monterrev miesto prezidento riausybė darys su suimtais ku
ilių Kolegijoje, Thompson, !sakvmu ten areštuota devyni nigais. Bet gana aišku, kad 
Conn, [kunigai ir perduoti krašto vy- |katalikų kunigams Meksikoj

riausvhės agentams. šiandien gyvenimas yra lygus
VOKIEČIAI APIE PRAN 

CŪZIJA

BERLYNAS, gr. 15. — A- 
pie Prancūzijos atsisakymų 
mokėti karo skolas Amerikai, 
Įdomiai atsiliepia vokiečių 
spauda.

Vienas laikraštis pareiškia:

Kunigai areštuoti už katali- kunigų gyvenimui raudonųjų 
kiško laikraščio “lloja Domi- valdomoj Rusijoj. Kaip vie- 
nical” skleidimų katalikų ta- nur, taip kitur kunigams drau 
rpe. Šio laikraščio vienoj lai- džiauta skelbti šventų tiesų, 
doj buvo atspaudinta iš šven- Gaanajuat0 valsl Ws katali.

*' d .kai kreipėsi į legislaturų, kad
apie jauni.no anklėjinų maža .. panaikintl! pamaldl( baŽDy.

čiose varžymus. Nes tais var-
ištrauka. O ištraukoje nurody
ta, kaip tai daug jaunimui v-

LIETUVIŠKAS TABAKAS. 
KONKURUOJA TUR

KIŠKĄJĮ

Gustonys, Panevėžio apskr.

Prancūzija turi susikrovusi mi ra kenksmingos pasaulinės mo ^yTna’s kai kur žmonėms sta- 
lžiniškas aukso atsargas. Tr kvklos, iš kurių pašalintos ti- <aai užginta viešai Dievų gar- 
jei ji atsisako išmokėti kelio- kojinio pamokos. ibinti.
likų milijonų karo skolų, tuo 
būdu ji rodo Amerikai savo 
tikrųjų spalvų.

Kitas laikraštis: Kada Pra
ncūzija negali iš Vokietijos 
išspausti reparacijų, ji šaukia, 
kad vokiečiai nepildo sutar
ties. Šiandie Prancūzija pati 
skelbia, kad ji nieko nedaro 
iš tarptautinių sutarčių.

Kitas: Turtinga Prancūzija’

NEPAPRASTAS ŠALTIS CHI
CAGĄ IR APYLINKES ŽNYBIA

ORO STOVIS
CHTCAGO IR APYLIN

KĖS. — Šiandien saulėta; ne 
tiek daug šalta.

FEDERALIS DARBAS 
ILLINOIS E

Federalė darbo programa 
! baigiama vykdyti Illinois’o va 

Šaltis dar smarkiau sužnv-1 lst)'wie- Ten ir kitur P»sta-

, . , . ...... . ... bė Cl.icnga ir apylinkę. Vakari1)“ ir statomi troliai "a-
atsisako Amerikai išmokėti J!) , , . ; , „ , . niai Tam tikslui bus išleista, , . . anksti rytų mieste buvo 3 lai- mau ,anl llKblul DUh teisiamilijonų doleriu, o pati kieki . . „ . „ r„, 1V. _r . . psniai žemiau 0. Tas pat buįmanydama spaudžia \ okieti- . _. . , , i ____________, ... vo ir praėjusių naktį. V akar I
„ dėt repara«« nemokeJ,mo.:v.dud.e y BUS PASTATYTI DARBAN

Vienas laikraštis apie Bel-| vv. n n ,......... , v | ------------
Gaunantieji pastogę bedar

biai Chicagoj bus pastatyti 
prie bet kokio miesto darbo 
gatvėse vienų dinnų per sa
vaitę kiekvienas. Už tai bus 
užmokama 4 dol. ir bedarbis 
iš to per savaitę turės pragy
venti. Pastogė bus veltui duo
dama.

kytojai liovėsi pirkę atsiliepia: Belgija sako JaukSHau «• 0 dar Paskiau «»
tuvėse tabakų. Parduotuvinin- 
kai skundžiasi, kad dabar per 
pus mažiau tabako parduoda, 
kaip prieš porų mėnesių. Jei 

LENINGTON, V a., gr. 15. tabako prekyba nepagerėsian- 
Del influenzos (gripo) siau

čia laikinai uždarytas

UŽDARYTAS UNIVER
SITETAS

ti, tai niekas ja ir nesiversiųs. 
Pasirodo, ūkininkai tabako ne- 

' ashington & Lee universite- perka todėl, kad patys geres
nio užsiaugina. Kam esu rei
kia menkų ir brangų turkišką

kad ji negali mokėti skolų A- 
merikai. Bet prieš keletu die
nų ta pati Belgija už pustre
čio milijono dolerių užsisakė 
pastolų kulkosvaidžiams.

LENKIJA REMIA PRAN
CŪZIJĄ

134,180,070 dolerių.

ltis išnaujo ėmė didėti.
Del šalčio vakar prieš pu 

siaudienį mirė 3 žmonės. Daug 
žmonių serga.

Iš oro biuro praneša, kad 
šiandien bus ne tiek daug šal
ta, o rytoj gal šis smarkus šal
tis turės pagaliau nutrūkti.

TARYBA REMIA MAJORAĮ PRIEŠ AUTOMOBILIŲ 
VOGIMĄ

VARŠUVA, gr. 15. — Len- 
tabakų iš parduotuvės pirkti, 'kų vvriausyW paskutine va
je! pats gali geresnio ir pigaus Jandą buvo pasiryžusi niokėti

ATĖNAI, gr. 15. — Roja- pasiRamintb Ir lš tlknl™’ r‘ia skolas J. Valstybėms. Staiga ____ o__________ ,c „ 
Griuvus Prancūzijos vvriausy-ilistų partija, kuri yra Graiki-i^aaR kas tabakų moka gerai praneūzija sulaikė mokėjimų, prieš slnptas smukles ir, taipkduoįas sumanymas, kad būtų 
bei, nusiginklavimo reikalai Į jos vyriausybės priešaky, nu- I,arua!di. Šiemet jo čia ii ge- ^atia įr lenkai nusprendė ne- vadinamus, “alaus tintus. Po uždrausta pardavinėti ra-

KAS BUS SU NUSIGINK
LAVIMU

LONDONAS, gr. IG. -

NUTARĖ STOVĖTI UŽ 
RESPUBLIKĄ Chicago miesto aldemionų 

taryba remia majorų kovoje Cliicago aldemionų tarybai

taip pat suiro. tarė stovėti už respublikų. ?ai uzau£°-

KOMUNISTAI DALYVAVO voliucijon ir tada turės kliūti
KATALIKŲ KUNIGO 

LAIDOTUVĖSE
^visiems Romos kunigams. Bet 
|šį mirusį žmogų Jakobs’ų mes

----------- [savo'rankomis nunešime į ka-
MUNTCIIAS, Bavarija, gr. pus. Jis yra vertas mūsų pa

lo. — Muęlilheime, Ruliro kra garbos.”
m . , ,nirS Sv- Mari-'os P“™’! Minėtas katalikiškas žnrna-
Tax-.ian kongrese tol, k,ta,p pijos klebonas, kun. dekanas |a„ paaiikina> kad kun. Ja_ 

žiūrima , visus tuos kraštus, Jakohs, rašo vietos "Katalikų kobK vpatinKai
kurie nemoka skolų. Ypač , Bažnyčios Žurnalas.” Velionio’,,inKnoju krikščionies gyveni- 
tokių Prancnzijų, kuri turtin- kunigo laidotuvėse be kitų da-'mu ir bav0 pasiaukojęs'varg. 
ga, tun daug aukso, o tačiau lyvavo ir 51) komunistų, šie 5ams vi?ur ir vi8ados jnm 
išsisukinėja nuo mokėjimo. komunistai ant kunigo kapo daugiausja r,-ipiijo vargšai.'Jis 

audėjo do didelius gyvųjų gė- ljiems visklJ_ k(J tik tnrtjOi ati.

UNGURIŲ IR RIEŠUTŲ 
EKSPORTAS

Viena užsienių firma sten
giasi iš Lietuvos eksportuoti 
ungurius ir lietuviškus riešu
tus. Kokį pasisekimų turės 
mūsų riešutai, tuo tarpu sun-

FRANKO KAINA NUPUOLĖ lių vainikus.
--------------------------- į Prieš pat laidotuves komu- davė. Mirdamas jis viso tur

to paliko tik 46 fenigus (apie 
10 amerikoniškų centų).VTENA, gr. 15. — Prancū- nistai turėjo specialų susirin- 

zijos atsisakymas mokėti sko- kimų’. Vienas jų kalbėjo taip: 
las Amerikai ir premjero Ifer-į “Draugai, dekanas Jakobs 
riot’o ministeriu kabineto griu mirė. Jo pagarbai visi atsisto- tantų dvasiškiai per savo pa- 
vimas, vidurinės Europos vai- kime ir vienų miliutą tyloje mokslus aukštino kun. Jakob 
stybėse sukėlė reakcijų. Visur praleiskime.”

Pačiam Muehlhelme protes-

mokėti — laikytis Prancūzijos|^cb)ai įsakyta naikinti v*sas,ktus, vadinamus “master 
įnusistatymo. Jas vietas, bako, kada bus grą- keys,” kuriais galima atraki-

Ačiū lenkų įtakai, ir Esti- žintas teisėtas alus, tada mie- nd kiekvienų automobilį. Ma
ja pagaliau susilaikė su sko-s^e neturės būt nė vienos tosįnorna, kaj įUQ badu bus ga_ 

slaptos vietos, kur Budinki-[iima sumažįnti automobilių volų mokėjimu.

JADVYGOS BEATIFIKA 
VIMO KLAUSIMAS

VARŠUVA, gr. 15. — Len
ku pasakyti, bet ungurių ga- kįjoj imtasi pastangų, kad be- 
Įima bus eksportuoti

mus turi vien piktadariai.

PRIEŠ EKONOMIJA

j ginių.

BASEBOLININKŲ GYDY
TOJAS PAŠAUTAS

Chicagos aldermonų taryba 
pagaliau nusisuko prieš visus NEAV YORK, gr. 15. — Vie-

„„„„ .... _ . i. . i x * i • nas vvras mirtinai pašovė Newgaaa atifikuoti (įskaityti , Bažny-[tuos, kurie nuolat saukia ma-; •

daug. Firmos adresų galima ėios palaimintųjų skaičių) ka- žinti miesto išlaidas. Sako šie-
sužinoti užsienių reikalų mi- ra]įenę Jadvygą, karaliaus Iju- met išlaidos sumažintos 12 mi 
nisterijoj ekonominiam <h‘Par- dislovo Jagielo žmonų. I/inkai lijonų dol. O dabar norima dar
t amen te.

RAJONINIS PIENININKŲ 
IR KONTROLASISTENTŲ 

SUVAŽIAVIMAS

nurodo, kad karalienės Jadvy-,daugiau. To negalima, šaukia

gos pastangomis Lietuva su

krikščioninta.

---------------------------------------- -
ir kontrolasistentų reikalai, jų'

aldennonai.

KREIPIAS Į TEISĖJUS

francūzų franko kaina nupno-j Po to jis toliau kalbėjo: sto socialistų taryba atsisto- 
(“Neužilgo mes sukilsime re- jiniu pagerbė mirusį.

gydytojų W. J. AValsh’ų. Bė
gantį žmogžudį gatvėje nušo
vė policija.

PAGROBĖ POLICIJOS 
VIRŠININKĄ

Trys plėšikai pagrobė ir a- 
piplėšė Coal City, už 27 myliųgyvenimo sųlvgų pagerinimas Cook’o apskrities komisijo- 

rajoninis ir kit. • nieriai kreipėsi į 47 teisėjus, vakarų link nuo Jolieto, po-Panevėžy įvyko „ , ......
pienininkų ir kontrolasistentų { — Teko patirti, kad pasta-kad jie savanoriai sutiktų nors lieijos viršininkų E. Pierard’ą 

s’o šventųjį gyvenimų. O mie- suvažiavimas, kuriame dalyva-; moju metu Panevėžio darbo 7 nuošimčiais sumažinti sau i-
vo apie 40 žmonių. Buvo ap-, biržoj nėra užregistruota nė mamas algas. Komisijonieriai

tarta svarbesnieji pienininkų vieno bedarbio. patys negali algų kapoti.

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

jauni.no
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“D R A U G A S”

IAeln* kasdien, Uakyrua sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — »6.00. Pa
šei Metų — >1.50, Trims Mėnesiams — *3.00, Vienam 
Mėnesiui — 7io. Europoje «— Metams Pusei Me
ili — M-M. Kopija .Mo.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negre
itu*. Jei nepraloma tai padaryti lr neprisiunčiama tam 
tikslui pakto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:M lkl 1I:M ral.
Skelbimų kainos prislunfllames pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“D RAU GA S”
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Published Daily. Bzoopt Sunday.
SUBBCRIPTOOMS: One Tear — »1.00. Biz Montbs 

— |I.IS. Three Months — HM. One Month — Tlo. 
Europa — One Tear —- IT.M. Biz Months — |4.M. 
Copy — .Mo.

Advertlslnf tn “DRAUGAS” brlngs best resulta
Advertlsln* rates on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Į DIENOŠ~ KLAUSIMAI Į

NAUJA KOVA SU KAPITALISTAIS

Kitados šio krašto darbininkai vedė at
kaklią, kovą dėl aštuonių valandų dienos dar
bo. Šiam darbininkų žygiui priešinosi kone 
visi kapitalistai (pramoninkai). Jie sakė, kad 
toks darbininkų reikalavimas yra ne kas'ki
ta, kaip tik radikalizmas. Jie ėmėsi visų sau 
prieinamų priemonių, kati tą darbininkų są
jūdį sutriuškinti. Tais laikais darbininkai už 
mažą atlyginimą dirbdavo mažiausia 10 va
landų ir ilgiau. Šis ilgas darbas nešė didelį 1 
pelną kapitalistams. Tad ir buvo vargas 
jiems skirtis su tuo ilgu darbininkų darbu.

Galų gale po ilgų ir sunkiųjų pastangų 
darbininkai laimėjo. Visur įvesta aštuonių 
valandų dienos darbas. Kapitalistai įsitikino, 
kad trumpesnis dienos darbas jiems nuoskau
dos nedaro. Dar daugiau jis gaivina pramonę 
ir prekybą, sukelia kraštui geresniuosius lai
kus.

Šiandien darbininkai rengiasi naujon ko
von. Amerikos Darbo federacija nusprendė, 
kad pramonėje darbo valandos dar daugiau 
būtų sumažintos. Federacija reikalauja, kad 
visur darbininkams būtų įvesta 6 valandų 
dienos darbas ir penkių dienų savaitės dar
bas. Tas reiškia, kad kiekvienas darbininkas 
per savaitę dirbtų ne ilgiau kaip 30 valandų.

Šis naujas organizuoto darbo reikalavi
mas yra sąmoningas ir teisingas. Darbo ma
šinų įvedimas iš darbo pašalino milijonus da
rbininkų. Mašinomis šiandien milžiniška vi
soko gamyba padaroma. Buvo manoma, kad 
nepaprastas technikoje pažangumas duos lai
mę darbininkams. Viskas išėjo atvirkščiai. 
Technika, kaip sakyta, milijonus žmonių pa
darė nelaimingais. Visokius darbus dirban
čios mašinos ant viso krašto užtraukė nelai
mes.

Kas gi šiandien? Fabrikantai su mašino
mis žeriasi didelį pelną, o ’ darbininkai alks
ta. O kurie ir dirba, tai dirba ilgas valandas.

Taigi, atėjo laikas, kada darbininkai iš

tikrųjų turi rimčiau galvoti apie savo liki

mų. Organizuotų darbininkų vadai randa, kad 
tų likimą iš dalies galima pagerinti netrum
pinus darbo valandas. Tai įvykdžius, dau
giau darbo būtų ir bedarbiams. Šių pastarų
jų nors dalis gautų progos užsidirbti kiek 
duonai. Be to, tuo būdu, kaip spėjama, būtų 
išjudintas pramonės veikimas. Tačiau tie pa
tys vadai pareiškia, kad trumpinant darbo 
valandas neturi būt mažinamas darbininkams 
atlyginimas. Organizuoti darbininkai yra 
griežtai nusistatę prieš atlyginimo mažinimą.

Taigi, turime naują darbininkų kovą su 
kapitalistais. Kaip kitados, taip ir dabar jie 
pareiškia, kad trumpinti darbo valandas nė
ra praktiška ir yra brangintina. Netolimoj 
ateity jie pralaimės šią kovą ir pasiduos.

NAUJAS BOLŠEVIKAMS ATESTATAS

Raudonosios Rusijos agentai daug dirba 
J. Valstybėse. Didžiausias pastangas jie deda 
už tai, kad J. Valstybių vyriausybė pripa
žintų bolševikų vyriausybę. Jei tas būtų pa
daryta, abu kraštai susijungtų diplomati
niais santykiais. Tada tie raudonieji agentai 
šiame krašte įgytų daugiau sau laisvės. Čia 
jie daugiau galėtų praplėsti savo veikimą, 
suprantama, paties krašto negerovei.

Bet prieš bolševikų vyriausybės pripa
žinimą smarkiai čia dirba visi tie, kurie yra 
susipažinę su šiandieniniu nelaimingos Rusi
jos stoviu. Prieš bolševikus dirba jiatys ru
sai tremtiniai ir jų prieteliai amerikonai. Šie 
žmonės jau visą eilę atestatų yra pripažinę 
bolševikams. Tie atestatai, tai vilko bilietai. 
Iš tų atestatų galima sužinoti, kas bolševikai 
yra ir ko jie verti.

Naują atestatą tomis dienomis bolševi
kams patiekė žinomo rusų rašytojo Tolsto
jaus duktė — Aleksandra Tolstoi. Ji apie 
bolševikus kalbėjo vienam susirinkime Chi- 
cagoj. Tarp kitko ji pareiškė:

Kada Leninas su savo sekėjais karo me
tu užgrobė Rusijos valdžią ir pasiskelbė val
dovu, nusikamavę kovomis žmonės grįžo ua
mo. Tuo būdu jie pasprukę iš karo tironijos 
pakliuvo Lenino vergovėn. Yra baisus daik-

Sveikata -- Brangus Turtas

1) Klausinius galima siųsti 
arba tiesiog Dr. Kaėkul, 3061 

lUluois.

3) Jei k ausinto ir atsakymo negalima butų dė
ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku, 
l'ž tat visada reik pridėti pašto žcnkelj ui 3 centus.

KAIP APSISAUGOTI 
REUMATIZMO

Žmęnės yra pratę vadinti 
reumatizmu kiekvieną sąna
rių gėlų, kiekvieną raumenų 
arba nervų skaudėjimą. Ypač 
jei skausmas paaštrėja orui 
mainanties, na, tai vargšas 
pilnai Įsitikinęs jog tai “reu
matizmas;” o jei gydytojas 
jam pasako, kad tai nėra tik
ras reumatizmas, bet kitokia 
liga, tai žmogus nenori tikėti.

Medieijos mokslas jau senai 
atrodo, kad skausmai prieš o- 
ro atmainas gali būti ne tik 
nuo tikrojo reumatizmo, bet 
ir nuo daugelio kitokių ligų, 
kaip tai: kraujo užnuodijimo, 
džiovos, sifilio, gonorrhejos, 
gripo, podargos, ir t.t.

Kas turi reumatizmą, tai ly
giai kenčia jei šuva jo kūną 
grauštų. Ypač žiemos metu 
reumatikai baisiai kamuojasi; 
daugelis neištveria skausmų, 
nes širdis nusilpsta, ypatingai 
greit širdį nusilpnina tie, ku
rie perdaug aspirino vartoja.

Be priežasties reumatizmas

Paparčiais

Suskis, Upytės Atsimos
(Tęsinys)

“Tvgodnik’o” autorius nurodo visų 
eilę jo matytų mumijų Pažuisly, Kiciecbo- 
ve, Bialoj ir kitur. Niekur,,tačiau, mumija 
taip gyvai neatrodžiusi, kaip Kieinskio. 
Bo Kieinskio mumijos, kaip Dievo baus 
mę už nusikaltimus, autorius nurodo dar 
Liublino vaivados Tarlo lavoną, kuris iš
džiūvęs, kai lenta ir durpinis, kai špižas, 
guli Lupovicuose. Talio esą pirmutinis 
Lenkijoj stojęs į dvikovą dėl privataus 
reikalo. Kažkokioj pranciškonų bažnyčioj 
(rodos Krosnoj — Krosne) laikomi lig 
šios durnos brolio ir sesers Osvieeimų ne
sugedę lavonai Juodu norėję vesti, bet 
staiga mirę. Taigi ir Kieinskio mumija, 
autoriau*! supratimu, sveika išlikusi ne 
balzamavimo dėka, bet kaip Dievo baus
mės objektus.

Kur buvęs palaidotas Sicinskis, nie
ko tikra negalima sakyti. Spėjama, jog 
turėjęs būti palaidotas tam tikrame rū-

RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai nm- 
sų dleuraaty dr. Karkus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
teikia profesijona'.lus patarimus skaitytojams Ir mie
lai atsakinėja | klausinius sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
įlos:

“Draugo” redukcijai, 
W. 43rd Sk, Cbk-ago.

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

DR.A. M. KACKVS 
3051 W. 43rd hl. 

Clilcago
Tel. ijvrnyctt*- 3057

'Reumatizmas dažniausia laikraštį nei per laišką patai- 
I metasi į tas vietas, kurios bu-lti negalima. Tokiume dalyke 
vo sužeistos, sutrenktos, pana-'reikalinga stropi gydytojo 
rintos. Darbininkai nuo sun- priežiūra, ir geriausia bus jei 
kaus darbo ir nuo raumenų su-'jūsų brolis kreipsis prie lic- 
varginimo dažnai gauna mus-Jtuvio gydytojo Lietuvoje.
kuliarį reumatizmą. Atsakymas M. G. Ausų

Bet ir turtuoliai nėra liuosi X™ nevienodos. Varvan
ti uo reumatizmo. Jie dažniau- ausi nee^d\ti ir laukti kol 
šia gauna reumatizmą todėl, lxa1'ėjimas pats savaimi sus- 
kad gana neišsimankšto, per- ^os’ ^ia °an Pa'°j’n8'a. Gydy-
daug sėdi, perdaug valgo, daž- kis kol 

1 tonsilai 
išimti.

dar ne 
yra blogi,

per vėlu. Jei 
reik juosnai ūlioja. Kas per daug mė

sos valgo, tam pavojus gauti 
reumatizmą. Nutukėliai taigi 

; tiznio pavydalu. Tokią progą dažnai gauna reumatizmą, 
duoda staigi temperatūros at- Pasninkaujantieji rečiau reu- 
maina, vėjo perpūtimas, drė- matizmu serga.
ginė, šaltis, kojų peršlapimas, J Reumatizmą pagydyti nėra
įvarginiai, sutrenkimai ir viso- lengva. Reumatizmo rūšių yra'dingos knygelės, ir visiems 
kiog slogos, gripas bei angina. įvairių, o ir reumatizmo prie-į pat artina viena kita iš jų įsi-

NAUJOS KNYGOS
Ką tik atspausdintos, nau-

Po gripo epidemijos ir po žasčių yra visokiausių, taigi gyti. Jų kaina visai nedidelė
anginos, labai daug žmonių ir gydymo būdai yra ne vieno- 
gauna reumatizmą. Sakoma, j di. Pačiam ligoniui. save nuo- 
kad gerklės uždegimas yra tai dyti aspirinu ar atofanu ne
vartai pro kuriuos į apsimoka, nes tai gali labai pa
reumatizmas spraudžiasi. Jei kenkti širdžiai, gali sugadinti 

inkstus, gali nusilpninti visąnenori, kad tave apkramtytų 
šuva, jei nenori, kad reumatiz
mas tave kamuotų, tai užda
ryk tiems nevidonams vartus. 
J ei tau nuolat gerklę skauda, 
jei dažnai slogomis sergi, tai 
išimk lauk sugedusius tonsi- 
lius, pataisyk trūnyjančius 
dantis, tada uždarysi reuma
tizmui vartus.

tas apie vergovę kalbėti. Bet štai šiame 20-
anie amžiuje 160 milijonų gyventojų Rusi joj J ^ią duoda susirinkusieji 
gyvena didžiausioje vergovėje. Viena didžiau- i žmogaus kūne nuodai tok- 
sių vergovių yra, taip vadinamuose, kolek- siniai; o nuodai žmogaus kūne 
tivizmo ūkiuose. Daugybė valstiečių turi sun
kiai dirbti ir neturi ko valgyti. Ir jei išni
kusios moterys pasisavina kiek grūdų, už tai 
mirtimi baudžiamos.Z

1931 metų. visų krašto įplaukų 91 nuo
šimtis teko pačiai bolševikų vyriausybei. Mi
lijonai valstiečių alksta, nes vyriausybė iš jų 
visus maisto produktus atima. Ji atimtus ja
vų grūdus parduoda užsieniams ir gautais pi
nigais perka įvairias reikalingas mašinerijas.
Visam krašte brangenybė neapsakoma.

Šiandien Rusijoj jauni vyrai negali pa-

Jei neleisi ligai įsigalėti, jeii 
tuoj gydysies, tai liga greičiau 
išeis. Pajutęs sąnariuose skau 
smą, tuoj privalai eiti pas ge
rą gydytoją, tai greičiau pas
veiksi ir mažiau kainuos, ir 
mažiau teks kentėti.

Reumatizmas įsigali drėg
name bute. Sergantis reuma- 

neatsiranoa. Reumatizmui P,ajtizmu privalo negyventi drėg
name name, jis turi tuoj per
sikelti į sausą ir šiltą— saulė-

kūno sistemą. Sergantis reu
matizmu privalo būti gydyto
jo priežiūroje ir šventai pildy
ti jo įsakymus.

Jau kas reumatizmu serga, 
to raginti kad gydytųsi ne
reik; jis be jokio raginimo ieš
ko pagalbos. Svarbu yra ne
leisti reumatizmui įsigalėti, 
nes įsigalėjusį reumatizmą y- 
ra labai sunku pagydyti. Bet

į užvis svarbiausia kiekvienam 
žmogui, tai žinoti kaip pasi- 

reumatizino.saugoti

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
PAKLAUSIMUS

Klausimas. Brangus dakta
re: Mano brolis Lietuvoje t il

susirenka nuo netikusių val
gių, nuo mėsos putrefacijos 
žarnose, nuo svaigalų, ir jei 
viduriai yra užkietėję. Taigi 
reumatizmui pamatą duoda

tą namą, nes kitaip 
tuščios pastangos 
nuo reumatizmo.

O jei kas nori, kad reumatiz

Mokestį galite siųsti krasos 

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

un. J. Vaitkevičius, kaina 19c 

Mąstymai apie šv. Jėzaus 
Širdį, vertė J. Vaišnora, M. L 

C. Turi 208 puslapius. Kaina 

40c.
Jėzus Kristus Karalius, pa

rašė kun. J. Vaitukaitis, kai
na 10c.

Žmonijos pradžia ir galas.
naudinga pasiskaityti, kaina 
35c.

Su Baltu Nuometu, eilės, pa
rašė J. Augustaitytė, naujas 
dalykas, vakarų rengėjai gali 
pasinaudoti. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galima 

gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Ave.,

Chicago, 1)1.

go
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Išėjo iš spaudos maldakny- 

Atlaidų Šaltinis. Paruošė 

ir išvertė T. Kazimieras
ri ligą vadinama “vilkas,”,
kurs jau šešti metai kai įsi- 'kapucinas, išleido seserys kot- 
metė į nosį ir jį ėda. Būsiutik bus

gydyties iabaį dėkiugas jei Dr. Račkus 
praneštum ir patartum, ar ta 
liga yra pagydoma ir kaip

; mas smarkiai sužnybtų, tai te- gydyti, etc.
gul smarkiai suprakaitavęs i Atsakymas V. S.

V. S.
— Liga

rinietės. Maldaknygėje yra pa
aiškinimas apie atlaidus ir 
daugiau, kaip 300 įvairių mui
lui, kuriom popiežiai suteikt 
it laidus. Nors visos maldos ge
ros, bet už vis geriausios yra

bailios bakteįijos patekusios į atsistoja ant vėjo ar skersvė- “vilkas” vra odos tuberkulo- t°s> kūnams suteikti atlaidai.
jo, tegul sušąlą greit, — tai zas ir tinkamai gydant tą Ji-,Si knygelė turėtų būti visų ka- 
puikiausia priemonė gauti re-' gą pilnai galima pagydyti. O, tulikų rankose. Kama su ap- 
umatizmą. j kaip tą ligą gydyti, tai per baisais 65c.

1 kraują.
Kūne nuodai visad laukia 

progos, kad pasireikšti reuma-

badu mirti. Kiekvienam žingsny prievarta, 
nekalbant jau apie žodžio laisvės griežčiau-

tekti į aukštesniąsias bolševikų mokyklas, jei J šią suvaržymą. Rusijoj šiandien žmonės ne
nepriklauso komunistų partijai. Jei kurie da-'gali nei protestuoti, nusiskųsti, nei dejuoti, 
rbininkai nenori bolševikų švenčių minėjimuo-; Tai visa užginta. Turi skaityti tai, ką vyriau- 
se dalyvauti, tie pašalinami iš darbo ir turi svbė duoda, turi rašyti taip, kaip liepiama.

O pradinėse mokyklose vaikai mokomi 
tik priešreliginės propagandos. Jie įpratina
mi negerbti savo tėvų ir visų namiškių. O jei 
tėvai ką priešingo prieš vyriausybę atsilie
pia, vaikams įsakoma apie tai pranešti komi
sarams.

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue,

imago. II’.

GARSINKINTES
“DRAUGE"

sy. Kur tas rūsys buvo — irgi sunku kas 
nors tikra pasakyti. Tiesa, po dabartine 
Upytės bažnyčia yra gana senas rūsys, 
kame ir Sicinskiui būtų užtekę vietos.

Galima tačiau rimtai abejoti, ar ga-
lėjo cielybėje išlikti Kieinskio giminės rū
sys, kada pati Upytė tiek perleido per
versmų, kad iš apskrities miesto virto 
šiandien mažyčiu bažnytkiemiu. Juk nuo 
antros pusės XVI šimtmečio Upytė buvo 
Trakų vaivadijos apskrities ir seniūnijos 
miestu, kuriame buvę apie K(HM) gyven
tojų, keletą bažnyčių, valdžios įstaigų ir 
apskrities seimelio vieta (Tokių statisti
nių žinių duoda “Istoričeskij trup” au
torius. Be baimės, tačiau, galima tikinti, 
jog lokiu dideliu miestu Upytė nebuvusi). 
Nuo 1614 metų apskrities seimeliai buvo 
perkelti iš Upytės į Panevėžį. 1842 iii., pri
jungus Upytės apskritį prie Kauno vedy
bos Panevėžys padaryta apskrities mies
tu. Galima tad suprasti, kokių didelių po
litinių bei ekonominių perversmų yra ma
čiusi Upytė (1655 m. Janusas Radvilas pa
sirašo Upytėje uniją Lietuvos su Švedija). 
Galima taip pat suprasti, kad Kieinskio ' 
mumija tegalėjusi ramiai ilsėtis šeimyni

niam rūsy, iki lenkų bajorai panaikino 
“liberum veto”. Tat dalinai jvyko Var
šuvos Seime 1768 m. ir galutinai konstitu
cija gegužės 3 d. 1788 m.

Atsiminus Targovicų šeimą, kuris vėl 
grąžino “veto” teisę ir kilusias po jo ba
jorų tarpusavio kovas, galima suprasti, 
kad tuo laikotarpiu koki nors aršūs libe- 
rum veto priešininkai sunaikino Klebiš
kiu šeimos rūsį. I.X*I to Kieinskio mumija, 
kaip pirmojo didiko, liberum veto pasi
naudojusio, liekuna, buvo išmesta iš kar
sto ir palikta viešai niekinti (Tokių fak
tų tų laikų istorija žino gana daug). Ga
lima spėti, jog liberalu veto šalininkui ba
ndę Kicinskį žemėn kasti, bet liberum ve
to priešininkai pusisjtengdavę jį atkasi i. 
Iš čia galėjo kilti padavimas, būk Kiein
skio žemė nepriimanti ir net ketinius kar
tus jį išmetusi. Tokių gandų turėję lei
sti lenkų patriotai, kaip tik tais laikais, 
kada prasideda tautinis Lietuvos atgiji
mas ir aštri lenkų kova sa juo. Įbiaurinti 
separatinius Lietuvos troškimus bebrėkš- 
tančius Vilniaus universitete ir beplintan- 
čius Žemaitijos bajorijoj, pravartu buvo 
lenkams naudoti visa, net tat, kas Dievo

bausmę primintų. Galima suprasti, kad 
ne pasigailėjimo, bet atgrasumo dėliai Si- 
cinskio mumija atsiranda indaujoj, yra 
statoma bažnyčioj ir rodoma, kaip kokia 
baidyklė.

Neturėdamas kol kas aiškesnių išro
dymų, užsiinteresavau Kieinskiu, ne kaip 
niekšu, bet kaip tų laikų Lietuvos patrio
tu (Negaliu suprasti, dėl ko Maironis či- 
činskio buladą rašydamas nei vieno švie
sesnio bruožo Kicinskvje nepastebėjo). Šio
ji mintis man siūlosi štai dėl ko:

1) 1652 m. Sicinskis, lenkų istorikų 
nupasakojimu, vienas sušunka: “nie pož
emiam.” Žinant lenkų karštakošių būdą, 
negalima būtų abejoti, kad tokį drąsuolį 
seimas vietoje būtų kardais sukapojęs, jei
gu už jo pečių nestovėtų galinga partija. 
Juk Lenkijos istorija žino tokių atsitiki
mų, kada beseimuo.įantieji bajorai ne tik 
už liberum veto. bet ir už mažmožį, nosis, 
ausis ir galvas nusikapodavę. Kieinskio 
tačiau niekus nedrįso kliudyti ne tik sei
me, Imt ir po seimo. Jeigu vienas atstovų 
Įiasakė prieš Kicinskį karštą kalbą, jeigu 
jį prakeikė, jeigu ir visas seimas pasakė 
“Amen”, tak tik rodo, kiek galybės turė

jęs Sicinskis ir kaip stiprios būta jo par
tijos. Kitaip — lenkai nt- žodžiais, bet ka
rdais būtų pradėję veikti. Galop tosios 
kalbos ir tasai neva viso seimo smerki
mas, gali būti veikiau tik gražus poetin
gas seimo posėdžio aprašymas, — kaip 
tat būta Liublino seime, — negu faktų 
konstatavimas.

2) Sicinskis, grįžęs iš Varšuvos sei
mo, labai arti gyvenu su Biržų Janošu 
Radvilu ir drauge su juo pasirašo Upy
tėje 1655 metais uniją Lietuvos su Švedi
ja, kad nutraukti ryšius su Lenkija. Ma
tyt ne privatu, bet separatizmo idėja ver
tė Kicinskį suardyti Varšuvos seimą. Prie
žasčių buvo. Juk Šiaulių vadinamoji “E- 
konomija”, kuriai priklausė didžiausi že
mės plotui Žemaitijoj, visas savo paja
mas turėjo atiduoti karaliaus stalui lai
kyti. Toks Lietuvos naudojimus galėjo 
nepalikti ne tik Sicinskiui, Radvilams, 
lx*t ir daugumai Žemaitijos bajorų. Taigi 
veto arba protestas dėl Šiaulių “Ekono
mijos” turėjo būti patriotizmo, ne priva- 
tos reiškinys.

(Bus daugiau)
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DETROITO ŽINIOS
M. J. ŠIMONIS, vedėjas

Antrašas: — 3564 Vernor IIighway W. 

Telefonas Lafayette 1298

REKOLEKCIJOS ŠV. JUR- [dirkienei.
GIO BAŽNYČIOJ

Gruodžio 19, pirmadienio 

vakare Šv. Jurgio bažnyčioje 

prasidės Rekolekcijos, kurias 

ves marijonas kun. A. Pet

rauskas. Maloniai prašau vi

sus Detroito lietuvius skait

lingai dalyvauti rytais ir va

karais pamaldose ir pasinau

doti Viešpaties malonėmis.

Kviečiu visus,

Kun. J. čižauskas

IŠ SAJUNGIEČIŲ 
VEIKIMO

Bankietas
Rankiotas buvo sėkmingas. 

Dar ir pelno liks. Pirm. Uvi

ckienė dėkojo komisijai: I.e- 

gotienei, Ambrosienei, Pilai

tienei, Kudirkienei ir narėms 

už jai suteiktas gėles. - 

Kalėdų dovanos
Šįmet moterys duos volgo- 

inųjų daiktų pavieniai. (Pra

eitais metais buvo daug dar- 

jbo). i

Todėl, kuri narė žinos kai- 

mynysteje suvargusių šeimy

na, sakė, pagelbės duodant po 

beskę valgių ne tik vienai, 

i keletui.

Moterų Sųjungos 54 kuopos 

metinis susirinkimas Įvyko 

gruodžio 1 d. Šiame susirin

kime išrinkta nauja valdyba 

1933 m. Į valdybų kai kurios 

paliko tos pačios.

Kitos naujos.

Kuopa gyvuoja labai gra

žiai. Visos dirba vienybėje ir! 

visoms užtenka darbo.

Linkiu naujai valdybai dar

buotis vienybėje, nes “vieny

bėje galybė.” Taigi steng- 

kimės darbuotis savo organi

zacijos labui.

Ligonė
Šiais laikais mūsų kuopoje 

randasi net šešios ligonės; jų 

tarpe ir mūsų darbšti narė 

Druškauskienė. Serga sunkiai.

Guli Fordo ligoninėje. Ligo

nes lanko narės ir draugės, i išrinkta valdyba: pirm.

JULIJA H. MEDINIENĖ
Kilusi iš Šiaulių miesto, mo

kslus baigus Šiauliuose (prie 

rusų) pradžios mokyklų, buvo 

įstojusi į Šiaulių progimnazi

jų. Karui kilus, turėjo aplei

sti gimtąjį kraštų, bėgti į Ru-

kaip dubar ir jei norėsime pa - jMedinienė, Clias. Stepanaus- 

tys susitvarkysime, bendrai 'kas, F. Motuzas ir išrinkta va- 

nieko neturėsime su kitais.

Susirinkusieji nors ir buvo 

iš abiejų parapijų ir dr-jų at

stovai, pasiryžo laikytis vie

nybės. Taip ir palikta. Jei ka

tros dr-jos arba veikėjai nori 

bendrai darbuotis, tartis spau 

dos platinime, katalikų akci

jos reikale, galės tų atlikti, 

dalyvaujant D. K. S. Rėmėjų 

susirinkimuose, kurie bus lai

komi Šv. Antano parapijoje.

Vietų ir dienų sužinosite 

“Drauge,” Detroito Žiniose.

Vargiai kur rasis toks mie

stas kaip Detroitas, kad ka

talikai negali prieiti prie ben

dro darbo.

blyba.

Detroito lietuvių vaizbos bu 

tas išleido savo dailų sieninį 

kalendorių. Visi reikalingi Iii- 

znieriai tame kalendoriuje su

dėti.

Per M. Šimonį užsisakė lie

tuviškus ir gražius kalendo

rius D. B. Brazis, graborius, 

Ig. Zabalavičius, gazolino pa

rdavėjas, J. Pi ragis valgomų 
daiktų krautuvė, S. Rokas gra 
borius.

“Draugo” pardavinėtojai 

turės parduoti labai gražius 

“Draugo” kalendorius, kurie 

tinkami visur čia ir Lietuvon 

pasiųsti. Reikalaukite pas vai

kučius prie bažnyčių “Drau

go” pardavėjus.

Bėgyje trijų metų iš Detro

ito tilpo visuose laikraščiuose 

daug neteisingų koresponulen- 

sijų. Kkaterinoslave pora me-'cijų kas skaitytojus labai er-

!tų mokinosi gimnazijoje, pas-lzino: vienai]) yra, kitaip ap-ikia veltui apsaugojimų nuo di

skui turėjo persikelti į Cliar-Įrašoma. Tas privertė net su- fterijos ir išegzaminuoja. D.

.kovų. Tenai tęsė aukštesnį mo- siorganizuoti, kad išvengus ne- Rydzauskas yra

Dr. J. B. Rydzauskas sutei-

PADĖKA
Pasidarbavus kai kuriems

byloj prieš A. Panemunės til
to statytoju*-', kur buvo numa
nyta išleisti apie 640,<MH> litu,

geradariams, gražiai iSremon-;o bnvo a|li(. «, mi|

'luotą sesučių mokytojų name 
dis. Viskas gerai atlikta? Se- 

jsntės širdingai dėkoja gerb. 
i kleb. kun. I. F. Boreišiui už 

įlinkų $5.00 ir sliades, Šv. Ro- 
Jžančiaus dr-jai 5.00, J. A. Bla- 

zis 2.00, S. Klapatas 1.50, R.

(Gudinienė 1.00, M. Petkienė 

j 1.00, K. Mogalis 1.00, S. T.lie

kni už visų darbo atlikimų.

.Sesutės šventes švęs puošnia- 

'me namely. Už aukas ir pasi

darbavimu ačiū.

Šv. Antano parap. mokyk

los sesutės mokytojos Kalėdų 

vakare Lietuvių svet. rengia 

gražų programų. Kalėdų Die- 

iliukas vaikučiams dalins sal- 

Į dainius ir kitokias dovanas. 

K v ieč iam i atsilankyti.

Gražus sumanymas nepaini-iksl» ir Crakov’° F™* 
ršt tu, kurie arti gyvena, bet zi» SuSrižu'i > >Lietuvl> m°-

vargo prispausti. Reikia pa

stebėti, kad vargšams leng

viau būtų gyventi, jei pas žmo 

nes nebūtu tiek savymeilės.

kėši lietuvių kalbos ir steno

grafijos. Atvykusi į Kanadą 

apsilankyti pas seserį, ištekėjo

S. L. R. K.

teisingi} korespondencijų; or- A. 17U kp. kvotėjas ir nuola- 

ganizuotas veikimas neduos tinis “Draugo” lėmėjas, 

taip laisvai žmones suvedžio

LIŪDNA ŽINIA IŠ LIE
TUVOS

RAY-DiO SALVE
MOST1S, ypatingu! ff.-ri. 
dcl didesniu skaudCjiiną, 
tuojaus .suteikia palengvi
nimą. kuomet, kitas neį
veik ia.

PamPginkltc ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, Kiltai (siKti- 
lSjusJ kaip:

RVMATIZMĄ
KTUftNV DIEGIMĄ 

ŠAI,T| MUSKULUOSE
1‘AKTYRIMA NARIUOSE 

MĖŠLUNGI 
NEURALGIJA 

l’ERSIDI RUIMĄ
NUGAROS SKA U O. 

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą pa mPginsit KAY—TUO 
mostj ir pajusit palcnKvinima, Jūs 
visuomet laikysite ją savo namuose.

Jūsų apteikoj — Stic

VINEYVOOO 1—4 350

MAT DUNAUSKI
Billiards and Bov/ling

Bolinimns 15c: boliu Kraitis 5c.
7446 West Fort St. Detroit

Gauta žinia iš Naumiesčio 

(Šakių apskr.), kad mirė Le

ono Širvaičio mamytė Bace

vičienė (po trečiu vyru).

Tub Daths 30c. Steam "5c
Ulifford 3214

THE ALFRED
Rusiška ir Turkiška Pirtis

Atdara dienoms 9 ryte iki 12 aaktj

Seredoms tik Moterims
J. lloscnfcld prop. 572 Alfred St.

Artinasi šventės. Visi ren

giasi prie iškilmių. Šv. Anta-

virimu V p'-* neviu vjiuy.

1913 m. L. Širvaitis buvo 

j atsikvietęs jų į Ameriką. At

vykus iš Pennsylvania į De

troitą čia ji ištekėjo ir, už ke

lių metų išvyko į Lietuvų. Liū

di jos vyras Juozas Bacevi-1 

_ . . čius, sesutė Ona Teresevičiūtė Į

so prie Lietuvos Dukterį} dr- Įbės ieškotojams nepatiko. Bu- kuopos reikalus nutarė Kv. A-1 jjeĮnvoj^ H-,nus J eonas ma-

ti. Bet tai padaryti nelabai

e I
pavyko. Redakcijos pasitiki 

ir apsigyveno Detroite. Jinai [korespondentams, o korespon- no bažnyčioje per Kalėdas gi- 
turi rašytojos gabumų, yra pa dentai, norėdami patikti kai rdėsime Vyčių choro gražias

Remia lakūnų žygi . . . . . . ,
Kapt S Dariaus ir lak S rašiusi naujų kurinių. Kai ku-Į kuriems žmonėms, garbina naujas giesmes giedant

kaip tik beišmanydami, kad 

tapus “Big sliots.” Kuomet

. v , . rie jos raštai pasirodė dienraš-
Gireno žygį — ateinantį pa-i “ T- ,• • • •

...... T—• t nr .ty Drauge . Linkime jai ir
vasari skristi i Kauną, L. Mo-'/,. , .v, . , , , ,

toliau dirbti literatinį darbų, buvo aiškinama, kad korespo- £°s 64 kuopos įvyko

torų klubas nutarė remti pa
aukojant $25 ir įstojant į Ga- Julija H. Medinienė priklau

Gruodžio 8 d. Moterį} Sųjun- 

is 64 kuopos iv 

ndentai laikytųsi tiesos gar- gus susirinkimas. Apkalbėjus

rbes narius. Be to, klubas bu- . . . , . VI. . , .v . + •• • ui v......................................................... ........................’ —-, . , , jos. Ėjo nutarimų raštininkės vo pranešta per kelis įžymius ntano parapijai surengti vaka-1 . . fl • vn,.:o i..

vo juos pakvietęs i savo ban-11 . m . *. i , i • . , + i rtl 11 anūkai, kuiie jų labaipareigas. Taipogi priklauso [katalikų tarpe veikėjus, kad rienę, kad padarius keletą <lo- nivl-- Kitas • s(inus Kos.

į kietų.
Cosmopolitan Club

Visų Tautų klubo lietuviu . _ _
_ , _ . . . , .* .reigas. Priklauso1 pne Šv. Jur-grupe laike pirmų susirinki-' . .. ,

mų p. Širvaitienės bute, 
dalyvavo ir Liet. Dukterų dr-

prie Moterų Sąjungos 54 kuo- '“Drauge” Detroito Žiniose lerių. Sųjungietės turi gerų

pos. Fina korespondentės pa- vengtum tuščių pagyrų.

M. J. Šimonis,
]_ur gi° parapijos choro. Alpha

Kai kurias apdovanoja gėlė

mis ir dovanomis.

P. Druškauskienė jau greir 

mano apleisti ligoninę. Ji pri

klauso L. D. draugijai, kurios 

narės taip pat lanko.

Linkime visoms pasveikti ir 

vėl sykiu su mumis darbuotis.

Buneo vakaras

Nesenai buvo surengtas bu

co vakaras, kuriame pasida- 

bavo darbščios sųjungietės: 

M. Vaičiūnaitė ir V. Čepulio- 

iūtė ir kitos jų padėjėjos, 

akaro tikslas buvo sušelpti 

edarbių šeimas. Dovanos bu- 

o visos suaukotos pačių sų- 

ungiečių. Pelno liko nemažai.

Malonu yra pažymėti, kad 

arės darbuojasi ne vien sau, 

et ir artimui. Padėka pri- 

riauso rengėjoms, dovanų au

kotojoms ir visiems atsilan

kiusiems.

Jaunamečių veikimas

Girdėjau, kad ir jaunametės 

esnaudžia, rengiasi prie gra- 

aus vakaro. Jos žada visus 

ražiai palinksminti, padai- 

uoti, net ir pašokti. Visos pi- 

įos gerų nonj lanko susirin- 

mus ir uoliai darbuojasi sv- 

iu su savo vedėja dain. M. 

ižauskiene. Kaip visuomet,

jos pirm. p. Bndžienė. Klubui

P.
Uvickienė, vicepirm. — M. 

Maitienė ir ižd. — A. Berno

tienė. Moterų Sųjungos 54 kp. 

pirm. K. Paurazienė, M. S. Ce

ntro pirm. Čižauskienė nebu

vo. Tžd. — Stankienė ir Hill, 

Carson ir Powell. Kitos nega

lėjo dalyvauti dėl svarbių prie 

žasčių, bet arba pašaukė ar 

parašė, nes tai amerikoniškas 

paprotys.

Pavvzdis lietuviams. Nes sa 

koma kad mes tik per žmones 

ir pasimokinam. Ir tiesa.

Dalyvavo sus-me ir pati Co

smopolitan klubo pirm. G. A. 

Cottle ir džiaugėsi susipaži

nus su lietuvėms moterims.

Tų patį vakarų buvo Mote

rį} Sųjungos 54 kp. buneo. 

Klubo pirm. Širvaitienė pata

kad rast. M. Aukščiūnienė į 

susirinkimų pribusianti vėliau. 

Protokolas iš buvusio susirin

kimo neskaitytas, tik perskai

tyti “Drauge” tilpusieji nu-

ŽINIOS IR NAUJIENOS

paprotį — rengia kauliukų ve- ęionn 

rtimo vakarėlius ir arbatėlę;

Žinių vedėjas dalyvauja ir pašaliniai žmo-

____  nės.
Valdyba palikta sena: V. 

Stepuiionienė, pirm., A. Am- 

brazienė, rašt ir ižd. Valdyba 

veikli, darbuojasi kiek galė

damos sųjungiečių naudai.

jos

tanias gyvena AVaterliouse.

Ateinantis “Draugo” De

troito Žinių numeris bus Kū

Gruodžio 8 d. Lietuvių sa

lėj įvyko lietuvių lakūnų ko

miteto snsirinkitnas. Lietuvių 

tarimai. Litą prie klausimo (A.viaeijos Dienos valdybos pi

kas toliau daryti, kad taip rm. M. Šimonis išdavė atskai- 

mažai į Spaudos rėmėjų susi- [tų. Dėl lakūnų ir fondo pacla-

rinkimus atstovų lankosi. K. [ryta virš 200 dol. pelno, gau- ledinis numeris. Bus daug ži- 
Jokūbaitis aiškina, kad dva-'ta keletas garbės narių ir dar Įnnb linkėjimų. Kiekvienas įsi

stos vadai turi prie paragini- yra pasižadėjusių įstoti į ga- Mykite Kalėdinį numerį. Rasi-

mo prisidėti. Pirmininkas pa

prašo kun. J. Čižausko tarti 

žodį, kų mano daryti ateityje, 

ar spaudos bendrų darbų re

ms ir ar verta toliau taip va

rgti? Kun. J. Čižauskas atsa

ko, kad turėtų daug kų pasa

kyti, bet pasakysiąs trumpai. 

Ar visur Detroito Žinių vedė

jas taip darąs, ar tik East

rbės narius. Darbas atliktas, 

bet prašant patiems lakūna

ms, S. S. Dariui, S. Girėnui, 

kad komitetas pasilaikytų ant 

toliaus. Išrinkta valdyba: adv. 

J. P. Uvickas, pirm., M. J. Ši

monis rašt., Clias. Stepanaus

kas, ižd. Tartasi, kad sausio 

31 d. sušaukti susirinkimų, į 

kurį sukviesti visus lakūnų'

te' gražaus pasiskaitymo.

Plioue Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

HOGARTH 1631

, .. . _ . v. . Vedėjas atsako, kad dėl išvenre paremti sųjungiečių vaka- . . . v
• i j- j** i i k • gimo kliūčių Šv. Jurgio para rų, kų didžiuma klubo narių » r

Side — Šv. Jurgio parapijos .rėmėjus ir kas lik norėtų pri- 
korespondencijas trumpinąs. Įsidėti prie paramos valdybai

ir padarė.

SPAUDOS PLATINIMO 
REIKALU

D. K. S. Dr-jos susirinkimas 

įvyko gruodžio 7 d., Šv. Jur

gio parapijos mokykloj. Susi

rinkime dalyvavo sekanti: Šv. 

Antano parapijos: Šv. Antano 

dr-jos, K. Belskas, pirm., Šv. 

rip ir šiuo sykiu, manau, jos j Rožančiaus dr-jos — A. Žvir- 

įrės daug publikos neg visi gždinienė, M. Belskienė, Sal- 

įėgsta jaunamečių parengi- džiansios Širdies dr-jos Ona 

ms. Jos moka publikų pri- 'ir Elena Markevičiūtės. Detro- 

•aukti. Laukiame jauname- ito Žinių skyriaus — M. J. Ši

monis. ftv. Jurgio parap. Mal

dos Apaštalystės — K. Jokū-
s pasirodant scenoje.

Kuopos korespondentė

BUS NAUJA DIDELĖ 
BYLA

Prieš kelias dienas ypatin

gai svarbių bylų tardytojas 

Navickas apklausė Voldemarų 

liudininku užvestoj stambioj

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

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

4628 — 25th ST.

Euclid 4530
’O*

pijos korespondentus prašyda

vęs rašyti teisingas žinias ir 

pasiųsti tiesiog į “Draugo” 

redakcijų. Jokių koresponden

cijų netrumpinęs. Toliau kun. 

J. čižauskas dar pasakė, kad 

nepageidaująs, kati vedėjas 

kviestų kunigus ir susirinki

muose dalyvauti. Mes ir gi ga

lime patys savoj kolonijoj iš

sirinkti neprastesnį vedėjų,

palikta susirinkimų sušaukti 

ir kas reikalinga prirengti. 

Susirinkime dalyvavo ir Dr. 

Jonikaitis, Clias Samsonas, M.

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: 10 ryte Iki 9 vakare 
Seredomls: 10 Iki 12-tos dieną.

9621 Belleterre Avė ir 
Grand River

DETROIT, MICH.

Valandos: 10—2 dieną ir 4—8 vakare.
12438 Jo.?. Campau Avė., kampds Halleck, Detroit 5

Telefonas dieną ir nakt): TOWNHEND 6—1600
Mmiimiimiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiimiiiimiiimiiiiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiimi*

Ihte Man Boneht This Man Bought
QnaUty Coal Cut Rate Coal

Frss ■ Veltui Srazias Dm
Duodame su kiekvienu tonu mūsų geriausių anglių kas 

užsisako anglių ar koksų tonų gauna aluiiiinį puodų vi

rimui, kavai, setų stiklų gėlimui arba į Jlollywood 

Tbeatre bilietų geras visada.

Užlaikome geriausius anglius ir koksus per 18 metu
S0LWAY COKE PEA...................................... $6.50

POCAHONTAS
SMALL NUT ............................................... $5.50
LARGE WASH NUT ...................................... $6.00
STOVE SIZE ....................................................... $6.90
EGO OR LUMP........... ............................. $6.90
SOFT COAL........................$5.25 IK $5.65

Veltui supilam — auglys gvarantuotos.

CENTRAL !CE & FUEL COMPANY
1228 Central Avė. Vinewood 1-1638

DETROIT, MK H.

Hitt and Runn—The Idea Was All Right, Būt How About the Wherewith?':

į baitis, O. Aksomaitienė, Tre- 

XGruodžio 4 d. Lietuvių .tininkų — J. Straukas, sve- 

[oterų klubas laikė savo su- įčias A. Aksomaitis, S. L. R. 
^rinkimą ir turėjo pietus Ba- A. 171 kp. — P. Medonis. 
lum viešbuty. Buneo dova- įK. Jokūbaitis pakvietė kun. J. | 

[O* teko \';ilHiiicnci, kortų 1 Čižauską. Pinuiniukas atidarė 

p ana l viekienei, 2 — Ku-1 susirinkimą, pabrėždamas,

MLHIIL

, 0H1 iMATfc Just a »dk<įėar' 

ISTR«CtV« r<3FSM KA N CĄmviVf
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RYTINIŲ VALSTYBIŲ LIE
TUVIŲ KATALIKŲ 

SEIMELIS

Didžiojo New Yorko apskri
tis savo susirinkime nutarė 
Rytinių Valstijų Lietuvių Ka 
tulikų seimeli šaukti gruod
žio 2G d. (Kalėdų antrų die
nų), Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 147 Montgomery Place, 
Paterson, X. J. Prasidės ly
giai 10 vai. ryto.

(Seimelio dienotvarkėje nu
matomi šie dalykai svarstyti, 
būtent:

1) Lietuvių Dienos klausi
mus.

2) Spaudos klausimas.
3) Katalikų akcija.
4) Jaunimas.
5) Mokyklos.
G) Lietuvos katalikų padė

tis.
7) Įvairūs sumanymai ir į 

nešimai.
Šiems visiems klausiniams 

nušviesti, yra pakviesti prele
gentai, kurie pažadėjo prisire
ngti su paskaitomis.

| Nepatenkintas teismo spre- tų ir paeina nuo senovės die- būna duodamas svetiniam žmo| Daugely valstybių “Appel- Marijampolės apygardos tei- SKAITYKITETRPLATIN- 
ndiinu žmogus galiAlalykų pa- nų, kuomet visi teismų rekor-'gui. lute” teismų teisėjai gali iS-lsmas nubaudė dvarininkę Le-
vesti aukštesniam teismui. Kol dai buvo rašomi lotynų kalba, j Galima atimti žmogui Jais- duoti “writ oi' liabeas cor- KITE “DRAUGĄ”

tie teismai neišduoda galui i Žodžiai “writ oi’ liabeas cor- vę kitokiais būdais ne vien tik pus“. J. A. V. Aukščiausias 
no sprendimo, jis būna paliuo- pus” reiškia “turi pristatyti pasodinant jį j kalėjimų. Kar- Teismas taip pat gali išduoti
suolas užstatant parankų. Tas kūną....” Yla įsakymas aukš- tais žmonės sulaikomu bepro-,“writ of balams eorpus”, ku-i'^10
reiškia, kad kas nors turi ga- tesnio teismo kalėjimo virsi- čių Įstaigose arba privatiške- ris būna pripažintas visoje ša- i
rantuoti už ji paskirtų pinigų ninkui, arba kitam asmeniu, se ligoninėse, kur giminės juos lyje, bet valstybių teismai ir
sumų, jei nepasirodytų teisme, kuris sulaiko žmogų, kad pa- jrasiunėia ir, nejiaisant nieko, J. A. Valstybių distriktų teis-
kuomet Ims pašauktas. 'skirtu laiku jį pristatytų teis- kuomet kas išgauna “wr»t of mai gali “writ of liabeas cor-

Įstatymas aiškiai sako, kad mui ir tuii prisilaikyti prie liabeas eorpus,” turi jį prista- pus” išduoti tik savo ilistrik-
negalima nuo žmogaus atimti teisdario sprendimo. tyti į teismą. tuose. FLIS
laisvę, tik de geros ir įstatv-l

sevičienę K) metų sunk. daru. 
kalėjinfo už nužudymų savo

Bile žmogus, kuris tiki’kadl Atsitikime ateivio, kurį imi-j — Netikėtai mirė žymus a-
niiškos priežasties. Jei žmogus laisvė jam neteisingai atimta, gracijos viršininkai įsako de- ilgių kompozitorius, l’ercv 
būtų ir kalėjime, konstitucija gali reikalauti, kad jį atvestų portuoti, jis privalo būti at- Pitt. Pitt ilgus metus dirbo 
teikia jam teisę ieškoti lais- prie aukštesnio teismo teisda- vestas į teismų, jeigu tik gi- lamdono operoj ir buvo arti- 
vės reikalaujant “writ ot' lia-irio, ir jis jam paaiškins, kodėl minės ar draugai išgalįs “writ nias žyniaus italų kompozito- 
beas eorpus”, arba kalinio rei- teismas turi jį pahuosuoti. Pa- of liabeas eorpus.” Daugelis rilius Puceini bičiulis.
kalavimas teismo ieškoti prie-[prastai, pats žmogus turi pra- ateivių buvo tuo būdu paliuo- i------------------ —--------------------
žasčių jo įkalinimo. [syti “writ of liabeas corous,” Jsuoti. Jei nepilnametis vaikas,

“W-rit of liabeas eorpus” y- bet ir kiti tai gali atlikti. Yv- prisirašo prie armijos arba lai- 
ra viena svarbiausių apsaugų, [ras gali reikalauti “writ of vyno, be tėvų leidimo, tėvai 
kuri priklauso vyrui, moten-i [ liabeas eorpus” žmonos pa- gali išgauti jo paliuosavimą 
-arba vaikui J. A. Valstybėse [liuosavimui, žmona — vyro, turint “vrit of liabeas cor- 
ir todėl svarbu kiekvienam su 1 nepilnametis vaikas tėvams a- pus”. Tas pats ir atsitikimuo-! I i e

I juo susipažinti. Anglijoj var-.rba artimiems draugams. Bet se, kada vaikai būna nuo tė- 
’ tojamas jau per tūkstantį me-“writ of liabeas eorpus” ne- vų atimti.

u

Suna kiviama* Persalimas 
su Nebrangiu Vaistu

‘‘Mano trijų metų jotui RUfrirgn di
deliu peršalimu. Ar ištepiau Pain- 
Expelkriu au alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytą pergali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
rį gydymui nuo persišaldymo, skau
damu muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų."

8. D.
T raviu, Staten Island.

For COLDS, COUGHS

Sore throat, muscular rfeeu- 
matic arhes& paing,apply Mus- 
terote, tbe "counter-irriUuit”

AT ALL DRUGGISTS

PAIN-EXPELLER i

1 Eat t his fi

DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

cbeese food 
oftener!

Vasario 1G d. minėjimo rei
kalu galutinai nieko nenutai- 
ta. Yra spėjama, kad tai die
nai vietos vargonininkai ren 
giasi prie vaidinimo naujo vei 
kalo Vytauto Didžiojo garbei 
Kantatos. Jeigu vargonininkai 
nerengtų, tuomet apskritis re
ngs paminėjimų.

Fed. apskr. sekr.

KOJŲ SKLIAUTAS ARBA 
ARCH LIGA

Žmonės dažnai mano, kad 
kojų areli liga yra reumatiz
mas. Aš pabandysiu trumpai 
paaiškinti apie šių ligų.

Žmogus, turintis šių ligų, j 
pastebės, kad jam sunku vaik i 
ščioti kaip atsikelia, bet, pa
vaikščiojus valandų, pasidaro 
lengviau. Naktimis mėšlungi- 
traukia kojas. Ligonis labai 
pavargsta po pietų. Patėmijus 
rasite, kad čeverykai yra nu
dėvėti išlaukiniam šone. Kas 
šių ligų turi, pastebės, kad 
vaikščioja su išmestomis ko
jomis, panašiai kaip žąsis.

Ši liga dažniausiai kankina 
moteris, bet neužmiršta ir vy
rų. Maži vaikai nuo dešimtie* 
metų yra kankinami, bet re
tai. Žmogus, turintis kojų 
skliautus pastebi, kad laike ti
ro atmainos jo kojos daugiau 
skauda, bet kiti kūno sųna- 
riai neskauda.

Šios ligos vergai dažnai mė
gina pasigydyti su visokiais 
linenientais, bet mažai pagal
bos gauna, nes ligos karštis 
yra giliai kojų sąnariuose ir 
šie vaistai tai ligai negelbės.

Ta liga sergantieji kreipki
tės prie savo šeimynos gydy
tojo arba kojų specialisto.

Su pagarba
Dr. Vincentas S. Norkus

“WRIT OF HABEAS 
CORPUS”

Elektriški Žaislai

ŽEMIAUSIOMIS
KAINOMIS

ISTORIJOJ
Pilnus Šlakas LIONEL i.' 
AMERICAN ELYER Traukinių

Atsivesk savo berniukus 
pamatyti Husų didelę traukini'/ 
parodą — pilnai Įrengti bu svietam, 

tuneliais, signalais, kaimais, freito 
ir pasažieriniais traukiniais, tiekiais 
ir priedais—visi sujungti ir gatavi 
važiavimui.
Elektriški pečiai dėl žaidimo,
ant kurių tikrai galite virti .... $1

Elektriškas Garo Inžlnas, su
švilpino .................................................... 83
Elektriškas Klausinėjimo ir
Galvasukio Žaislas ..................... kl.50
Elektriškas Zatrovai prosus su 
kuriuo tikrai galima prosintl . . ».*><• 
Elektriškas Kaster Kit ................ S'.

Apari musų re
guliariu 311 die
nų inokė.jini > 
plano, jus gali
te illdesiilus /a'- 
mIiis irasipirkli 
ant musų 1 sy
kių mokėjimo 

niuo.

J. A. Valstybių Konstituci
ja rodo, kml negulima nuo 
žmogulis atimti laisvę be tam 
tikro įstatymiško žygio; reiš
kiu, jis turi būti išklausyta-* 
teisnm, prie teisdario, prie pii 
siekdinių teisėjų ir tas žmo
gus Imi asmeniškai būti teis
me, turi teisę ginti save ir le
galiu patarimu (su advokato! 
pagalba) reikalauti jam pri
klausančių teisių.

7

Elektriški Traukinių Setai

Taip
Žemai
Kaip

gatavi
važiavimui

PAGARSĖJĘS WINNER SETAS
Pilnas su 6-colių elektrišku stilingu garvežiu ir l’u’l- 
liisino karais, S ilgio 0-guiig-, vingiu'1a geležinkelio ii- 

s nija, ir stoties trunsforincrių. Papirkinėti nieko nerei
kės s 3 2‘
1.at»ai žemos kainos ant visų traukiniu. T,rėkiu ir Prie
dų. Dabar laikas Įsigyti elektrišką traukinio setą, kuris 
bus geras daugelį įmetu, arba dupirkite prie to, kurį 
jūsų sūnelis jau turi.

Tikri Telefonai, Telefonų Setai $103 

Pasitikėtinos eglaitei 8 spal

vuotos Mazda lempos ..........y ■

Elektriški Vainikui ........................ s0<'

liethleheino žvaigždė ................. $1.05

SVARBIAUSIA BUVEINĖ VISŲ ELEKTROS PRIETAISŲ
Atdara Vakarais iki Kalėdų

CO M MO N WE ALTH EDISON

— ELECTRIC SHOPS
Vkiiu-nilnsty — 72 W. Adams st. — 132 S. Dnarhom Street 

Telefone s RANilolrdi 12110. Iširai !2tO
Skyrių Šankinti.Atdaros Ne'.tadiciiiais iki 0:30 Vakare.

Itroadtv: y 4562 Hroadtvay
Irting Vark--4888 Irving I’ark lllvd. 
Irąran SiĮUaie -2618 Milvvaukee Avė. 
.Madlson-Crattforrt—4231 \V. Mudisou St.

Aslilaml 1K34 South Ashland A\<-. 
SimiIIi State—3460 South Stale St. 
l.ngSnoist - 852 VV. 63rd St.
SiMitli ('4iicag<»—2951) E. 92nd St.

DI ODĄ M E 

fedekal 

KUPONUS

Įlosi land—11116 So. Miehigan Avė.

Ant visų pirkinių (tadarylų ant musų išmokėfinio plnuo pi-iskaitoma niaiiu. suma už paUu-nuvintą.

s

Aušrele. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 
Pranas. Pusi. 14. Kaina......................................... .................. 10c

Baltakė. 3 veiksnių Sulietuvinta drama. Parašė Vikto- i 
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 1G as- , 
menų. Pusi. 71. Kaina ........................................................... 20c.

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina ’.... 40c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusk G4. Parašė Gėlėlė. Kaina....................................... 20c.

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. G3. Cliicago 1920. 
Kaina ........................................................................................... 50c.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun. 
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina...........................20c.

Doipelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 
Kaina ............................................................................................ 10c.

“DRAUGAS” PUB. CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, III.

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

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

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

JU1 + + +
(TRIPIE PIUS)

Nedyval, kad milijonai mė
gsta Kraft Velveeta ... užsi
tepti, atsipiauti, virti su juo.

Minkštas, patraukiantis sko 
nis nuo seno Cheddar sūrio. 
Varškus, kaip pienas. Užtvir
tintas Almerican Medlcal As- 
sociation. Užsipelnija aukštą 
niaitingumo ratą. plius, plius, 
plius. Gauk kitą pakečių nuo 
grocerninko šiandien.

KRAFT

eeta

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar iinot, kodėl Jos ne
mėgo? Jt pati nežinojo. 
Jos blogas kvapus buvn 
priežastim, nes blogo kvk- 
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą galt pašalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vatatas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

I.AAIBEKT PHAAMACAL

ICOMPANY 
St. Lotiis, Xo.

LISTERINE
prompfly «nd> odora ordb»«ry 
antlseptlcs con’t hlrf« In 4 day>

WJ£LL . 
uJhat'% n 

KV.V ABOUT 
?
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Penktadienis, gruod. 16, 1932

CICERO LIETUVIŲ MS
T) R A TT O A S

Įtoma altoriuje kas dieni}. Kas nės yra labai gailestingi. Jie 
antradienį bus laikoma puma- Įiš širdies gelbsti vargstančius 1 
Idos garbei šv. Antano — No-

DAKTARAI:
RADIJO C. Z. Į + Gruodžio G d. vakare, šv. jvena< 

iAntano bažnyčioje baigėsi Mi-1 ’4~ Jeigu kurie norėtų prisi-
PRANEŠIMAS DR. ATKOČIŪNAS

+ šiame sekmadienio vaka- sijos ir 40 valandų atlaidai. dėti Prie ftv- Autano Noveu,J Visi Vyčių “Dainos” choro 144fi So. DENTISTAS 
49th Ct. Cicero, 111.

re, gruodžio 18 d. Šv. Antano 
draugija surengė labai smar
kias ristynes ir kumštynes, pa 
rapijos svetainėje.

+ Imtikų bus net trys po-

Misijų ir 40 valandų laike pa- altoriaus, dabar yra gera pro- nariai būtinai pribūkite į pra-'
J. J. irumokslus sakė gerb. kun

Jakaitis, marijonas. Į -j_ šv. Antanas mūsų baž-
-f- Gerb. kun. Jakaičio iš- nyčioje yra daug stebuklų pa- 

kalbingi pamokslai ir pasida-1 daręs. Šiuose metuose net du 
ros. Drūtuolis J. Bancevičia jrbavimas mūsų bažnyčioje nie-'aiškiu stebuklu parodė. Mūsų
imsis su Zbiško, J r., J. Bagd kad neišnyks iš mūsų cicerie- klebonas turi liudijimus, 
su drūtuoliu Bložių iš Ne\v čių sielų. 4- Dienraščio “Draugo” va

jus Ciceroje eina visu smarku-
, , mu. Kontestininku yra nenui-budavo i................... .... , / . .

zai ir visi lenktyniauja gan
• • i smarkiai,tūkstančių žmonių pasinaudo

jo Atgailos Sakramentu. I + Punia Baltaduonienė, bu- 
4~ Į 40 valandų atlaidus at- lvariškė, turėjo skaudžių ope- 

silankė 3G kunigai. Gerb. Pra- racijų, sunkiai sirgo, bet da- 
lotas M. L. Krušas laikė už- bar jau sveiksta. Pasimelsk!- 

me už jos sveikatų.

+ Per misijų ir 40 valandų 
laikų rytais ir vakarais erdvi 
Šv. Antano bažnyčia 

pilnutėlė žmonių. Virš trijų

Yorko, ir da dviejų vardus 
nepagavau.

-b Be imtynių dar bus ir 
kitokių įvairybių. Dabar iš 
Lietuvos grįžus p-lė Vaišvilai
tė kalbės apie Lietuvos jauni
mų. Jonas Šlyleris apie Lietu
vų kų nors bendra pasakys, 
nes jis kų tik grįžo iš Lietu
vos. |baigos Mišparus. Gerb. Misi-

+ Jonas Brazauskas, mūsų'jonierius pasakė pamokslus ir 
parapijos trustisas, grįžo iš suteikė Šv. Tėvo Palaiminimų 
Lietuvos. .Jis žada sekmadie- ir visuotinus atlaidus, 
nio vakare pakalbėti apie da-; + Gerb. mūsų klebonas į- 
bartinę Lietuvų ir Lietuvos įtaisė Šv. Antano Relikvijos 

Altorių, Slirine of Saint Ant-
4- įga i imtynes ir visų

vakaro programų visai pigi.
honv. Labai gražus.

4* Prie Šv. Antano ‘Slirine’

tybų penktadienį, gruodžio 16 
d., 8 vai. vakare, Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 S. Halsted St.

Vieta šį kartų pakeista to
dėl, kad senoji vieta šį vaka
rų yra užimta. Toliau bus vėl 
toje pačioje vietoje. Valdyba

4* Pt*r Šv. Kalėdas Šv. An
tano bažnyčioje bus kas nors 
nepaprasto.

4- Šv. Vardo Jėzaus drau
gijos nariai ir klebonas yra 

• labai dėkingi ponui Walt.er 
Babitz, savininkui Grant Tlie-

Pelnas nuo minėto vakaro eis bus galima laikyti šv. Mišias. Į aLre, už uoįų pasidaibaviinų
* Šv. Autano parapijai. Šv.

GRABORIAI

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

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

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Antano Relikvija bus ma-'savilue ir parodyme judamojo 
paveikslo King of Kings, net 
per dvi dieni.

4- Grant Tlieatre i>onus Ba
bitz visuomet rodo gražius pa
veikslus. Lietuviai turėtų ne 
pamiršti savo tautiečio.

4- Teatrų gerų šiuose lai- į 
kuose maža yra. Walter Ba
bitz, Grant Tlieatre pagirtinai 
gerus parodo ir gerai.

4- šv. Antano parapijos žmo

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti. , o mano

darbu busite užganėdinti.
Tol. Rooeavalt 9619 arba 1116

2314 W. 23rd PL, Chicago

1438 S. 48 Court, Cicero, HL
TBL. CICERO (IU

AlA
BARBORA SHOPKUS,

Po tėvais Mockaltė

Mirė gruodžio 15 d., 1 932 m., 
8:25 va!, ryto. 20 metų u..nž. 
Gimusi Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
vyrų Stanislovų, dukrelę Elaine, 
24 vai. amž., motinų Cecilijų 
Mockienę, du broliu Kazimierų 
ir Albertų, 2 tetas Eleną Ja
nuškienę ir Joannų Adomavi
čienę, 2 dėdes Aleksandrų Jo- 
nuškų ir Aleksandrų Adomavi
čių, 2 pusbrolius Pranciškų ir 
Dominiką Jonuškus, pusseserę 
Eleną Adomavičiūtę, uošvį ir 
uošvienę Stanislovų ir Oną Sho- 
pkus tr 4 švogerkas, švogerį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 8 37 IVest 
34th Place. Laidotuvės jvyks 
Utarninke, gruodžio 20 d„ iš 
namų 8 vai. bus atlydėta j Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nubudę: Tyras, Diikrc’ė. Mo
tini:, Kroliui, švogeriai, Uošviui 
ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius S. i*!> Mažeika. Telefo
nas Yards 1138,

Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis 
10 — 9 vai.

3,14 7 S. Huls'ed St. Chicago
Puned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7 691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 12 60 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 VV. 14th St.. Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkaia. Ketvergais lr Subatomis 
2420 W. Marųuette lt<J. arti Western

Avė. Pbone Hemlock JH2S
Panedėbnis. Seredomis ir P6tnvčioini» 

IH21 Ra. Halatr-ri Ri.reet

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandoe: nuo Ž lkl 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėllomls pagal

sutarties

| Office Phone 
I Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt 8t

Canal 0706

DR. J, J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

Ofisas Tel Grovehill 6617
Rea 67 87 8. Artesian Avė. 

Tel. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1421 West Marąuette Road 
VaL: S-6 tr 7-9 P. I< Ket. 8-12 A-M.

Nedėlioj tusi taras

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 lkl 12 ryto, 7 lkl 9 vakare 

rrtam. tr Ketv. vak. pagal atitarti

TEL. LAFAYETTE 76 50 Tel. Lafayette 6791

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
VaL 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 Ava.

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

Plione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir ncdėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmcnd Street
Telefonas Republic 7868

DR. A. J. JAVOIŠ
▼ai.: » iki 6 po pietų, 7 Iki I vak.

Offi ce: 4459 S. California Ava.
Nedėlioja pagal sutartį

Ofiso: Tel. Victory 689.3
Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsilleoia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Ltusas 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. v. 
Nedėliomis lr šventadieniais 10—13

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Klaidą, atitaisant. Per neap- 
1 sižiūrėjimą buvo išleista pali
ko dideliame nuliūdime Elena 

l Virginienė iš pagarsinimo a. a.

STANLEY P. MAŽEIKA 1 grU°d&°_ , . .dienomis.
Grabonus ir Balsamuotojas ______ __________________
Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

Telefonas Yards 1138

P A D Ė K 0 N Ė

AlA

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDULLkI

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
a kabo arui ia laidotuvių

VTPDNJA8

1650 WEST 46th STREET
Kampaa 46tk Ir Paulina Rta

Tel. Boulevard 6211-8411
Nuliudlmo valandoje kreipkitės 

orte manęs, patarnausiu simpatiš
kai.. mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

JONAS VIRGINAS

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRAB0RIU8

Didyste Ofisu

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1141 ir 1742

Mirė gruodžio 8 d., 1 932 tn. 
20 melų ir po pumuldų lupo 
puluidotuH š\. Kazbnicro kapi
nėse, amžinai nutilęs ir negu
lėdamas atidėkoti geradariams, 
mes jo vardu dėkojame kun. 
klebonui J. Mačiulioniul už at- 
'laikytnų šv. Mišių ir pasakymų 
pritaikinto pamokslo, kun. I,. 
Draugeliui už utlaikymų šv. Mi
šių. varg. Brazaičiui Ir vaikučių 
chorui už pagicdojimų laike 
Mišių. Dėkojume gėlių aukoto
joms, grabnešiams ir visiems 
kurte prisidėjo prie šit, laido
tuvių. Dėkojame graborltil l.a- 
chavičlui ir Hunui už mandagų 
ir simpatingų patarnavimų Ir 
tvarkingų laidotuvių priežiūrų. 

Nubudus Virgiui, šeimyna

PETRAS ANDZELAS
Mirė gruodžio 15 d., 1932 tu., 

5:05 vai. ryto, pusamžėms. Ki
lo iš Įvarų miesto, leistų aps
kričio, Tverų parap. Amerikoje 
išgyveno i 7 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Agotą po tėvais šim- 
kaitė, dukterj Kristinų ir sun.ų 
Pranciškų, Lietuvoj seserį levų, 
švogerį Stanislovų Dargužį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4929 Ko- 
min8key Avė. Laidotuvės įvyks 
panedėlį. gruodžio 19 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių,’ ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas Į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: .Moteris, Duklė, Su
irus ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja g "i- 
bortus 8. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

AlA
MATEUŠAS GUDOVICZ

GARSINKINTES
"DRAUGE'’

AKIŲ GYDYTOJAI 1

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 186.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. fiOth Avė., Cicero, Iii.

J. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63nl Str.

Mirė gruodžio 12 d., 1 932 tn., 
11:30 vul. ryto. pusuiužiuus. Ki
lo iš Kauno rėd., Tauragės ups., 
Aržvllkų parap., liutnių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 28 metus.

Puliko dlacbume nubudimo 
Meluvoj giotinų Marijonų po 
tėvais Pauluuakultė, seserį Onų 
Tamošaitienę, brolius Izidorių, 
Domininkų, Petrų, Jurgį, Jeną 
ir Antanų lr gimines; o Ame
rikoj sesuo Pranciška Kava
liauskienė ir švogeris Kavaliau
skas, 2 aliukui, 2 pusbroliui 
Urozų Domininkų ir Juozapų 
Kisellų ir gimines.

Kūnas pašarvotus 2106 \Vcst 
24th Street. Laidotuvės įvyks 
Pėtnyčloj, gruodžio 16 d., iš nu
lipą 8:30 vai. bus atlydėtus į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čių, kurioj Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. I’o 
pamaldų l>us nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tai nus-tuas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Molina, Seserys,
Broliai. Pnshitišiai ir giminės.

latidol u vėlus patarnauja gra
borius H. M. Skudas. Telefonas 
Roosevelt 7532.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastim gaivos skaudėjimo, 
iv&igimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nulmu 
tataractus. Atitaisau trumpų regystų 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itai tikimuose, egzaminavimas daro- 
nas su elektra, parodančių mažiau- 
nas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 
PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugailų ataltlkimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip Utų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tat Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIAL1STAS

Ofisas ir Akinių DLrbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4: nuo 6—•

NadėUomls: aso 19 Iki 18.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7317

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vukare Ltamlukaie 
lr Ketvergais.

Rez. Tel. 11} de Park 3395

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

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

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7620 
Namų Tel.: Prospect 1930

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. MAHGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę 

vietų
3325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Grovehill 1596

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

Hsrsdomls po pietų ir Nedėl dieniais
t tik susitarus

2422 W. MARUUETTE ROAD

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 1'. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6859 SO. \VESTERN AVĖ. 
Chicugo, III.

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 13 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedel. nuo 19 Iki II dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—18 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:89 vai. vakara 
Nedėllomls 19 Iki II 

Telefonas Midway 2880

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworuh 8009

Office Phone 
Wentworth 8009

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 1-4 lr 7-9 vai. vakare

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

Tel. Kenwood 6107 
Valardos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 8879

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

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
plot. Utarn. lr Subat nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTUN
Gydytojas ir Chirurgas

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

Ofiso lr Ros. Tel. Boulevard 5918

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

Ofiso vaj.: nue 1-8, nno 8:88-9-89
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CHICAGOJE

DIEVO APVEIZDOS PAR, 
LAIMĖJO SVARBIĄ BYLA,

BYLĄ GYNĖ ADV, K. 
ČESNULIS

Gruodžio 13 d., Circuit teis
me, prie teisėjo J. Burke, bu
vo išspręsta byla, užvesta prieš 
Dievo Apveizdos parap., jos 
kleboną kun. Albavičiu, Rugi
nį ir kitus dėl Jeronimo En
drejausko palikimo. Byla iš-

iE. Kardinolo kalbos ir dabar 
rengiasi dideliam šelpimo da
rbui, kuris jų laukia trumpo
je ateityje.

-į- Jau arti Kalėdos, todėl 
visur matosi daugiaus gyvu
mo, judėjimo, ypač krautuvė
se. Visi stengiasi gerai apsi
rūpinti ateinančioms šven
tėms. Tr bažnyčioje jau senai

“DRAUGO” VAJAUS VEIKIMAS
A. GILIENĖ SEPTINTOJ
VIETOJ; A. ŠVILPAUS- 
KIENĖ, S. STAŠAITIS 
IB KITI PADARĖ DI

DELĘ PAŽANGĄ

. .v, . v. , Bravo, Bridgeportui! A. Gi-
rengiamasi iškilmingai šia bra r . , .... .„2 vJLu. I1"”10- kuri etnjo 1 “Drnngo”

A. Švilpauskienci pradėjo 
vėl sektis darbas ir mano ne
trukus pralenkti I’, kabuti.

S. Stašaitis, kuris turi ne
toli 100,000 balsų ir yra pir
maeilis Ciceroj kontestininkas, 
energingai darbuojasi, kad pa- 

! siekus viršų.

916 Kačinskui K.
{,22 Latveliui Stelini 
931 Rapolienei Onai 
935 Sakui Adomui 
940 Statkui Rapolui 
942 Stribui Juozapui

PASIKVIESKITE
Amerikos L. K. Studentu 

organizacijos žurnalą, lietuvy- 
P. Labutis laikos savo po- bės ir katalikybės naują gvnė-

Brighton Park. — Kolegi
jos Rėmėjų 35 skyriaus susi
rinkimas Ims gruodžio IS d., 
(sekmadienyje, tuojau po su 
mos, parapijos mokykloje. Ria 
.šonui narių nevėluojant susi
rinkti, kad peržiūrėti visų im 
tų veikimą ii perrinkti valdy
bą. Pirm., Valskio

Geriausia cash kaina už nio-
ngią šventę minėti. Mokyklos I----- ’ ...... * ‘ i r Labutis laikos savo po-,nes ir Kataokynes naują gynė- rgičius, bondsus ir deposit ee-
vaiknčiai ir parap. choras la- P{ontest,l t,k PrieS savaitę, pra zicijoj. j ją. rtifikatus. 134 No. LaSalle St.
vinasi gražiame giedojime, ku i ^augeli kontestininkų ir A. Valančius, P. Fabijonai ) Pirmasis numeris pasirodys Kambarys 316. Atdara vaka- 

šiandien įšoko į septintą vie-dis, St. Staniulis ir kiti skubi-! Kalėdų šventėms. jrais.
tą. Smarkiai varosi, kad pa-j naši kad gavus 100,000 balsu, Į Metams prenumerata $2.00. ]^i|{a|inga vidurinio amžinus 
siekus 100,000 balsų skaičių )o pirmutinis 100,000 balsų gau J užsienį $3.00. Atskiro mime-

riuo papuoš bažnyčios pamal
das. Ašt.

iPaulo dr-jos direktorius suma
nė surengti vakarą gruodžio 

>18 d., parnp. salėj. Tikietai 
įpigūs: dideliems 25c, vaikams 
jlOe. Visas p< Inas eis vargšams 
šelpti.

Vakaras bus įdomus. Prog
rame dalyvaus indusas garsu
sis “juodasis” Tndijos raga
nius, kuris darys “čėrus” ir 
visokius “triksus,” kokią ėia 
niekas dar nematė.

Atsimename, kaip Lietuvoj 
senuoliai pasakodavo apie vi-

spręsta Dievo Apveizdos par. sokias raganas ir ju “čėrus.” 
ir visu tų naudai, kuriems ve- Jaunieji klausės su dideliu į- 

„lionis testamente paliko savo 'domumu. Taigi sekmadienį vi- 
turtą. Byla tęsėsi nuo 1929 m., si galės tuos “čėrus” pama- 
liepos mėn, Parapiją ir kun. tyti.
Albavičiu gynė adv. K. Čes-j Šv. Vincento De Paulo dr- 
nulis. ija turi rėmėjų skyrių, kurie

1929 m. raitė Dievo Apveiz- "“ko'a $Ln0' ar P"’

ŠĮ VAKARĄ “DRAUGO 
KONTESTININKŲ SUSI 

RINKIMAS

prieš Naujus Midus. ti vra sunkiausia. rio kaina 20c.

čia. Nerūdijantis plienas; au
tomobilio priekiniai stiklai, ku 
rių skeveldros laike nelaimės

naudojama Luekies išdirbinio. “STUDENTO ŽODIS"
Šį vakara, 7:30 vai., Auš- . , , .
,r . įiii neiaksto į visas puses; sudėti-ros vartų parap. mokyklos ka i . . . . . , .

, ... ' ,, . metalai, kurie yra danembaryj įvyks “Draugo” kon 
testininku susirinkimas. stipresni, negu bet kurie iš se-

Visi kontestininkai yra pra-
dos par. parapijonas Jeroni- nnanu 1 vemejas. Rėmėjais ga gomi susirinkti, nes bus svar

, i, • v . Ii būti vvrai ir motervs. Bemas Endrejauskas. Prieš mir-: • . . .• .
. , . . , . , , • to gausūs atlaidai teikiami užtj padare testamentą, kuria- v

, . • i šelpimą pavargėliu,me savo turto žymią dali pa-, 1 v 1
vedė Dievo Apveizdos para- Pastaba marąuetteparkiečiams 
pijai. Testamento išpildytojais I “Draugo” ir “Laivo” skai- 
palikto turto velionis pasky- iytojai, kurie perka prie baž- 
rė kun. Ig. Albavičiu, A. Ru- nyčios “Draugą”, “Laivą” ar 
ginį ir A. Mantiką. Ruginis knygeles, turi žinoti, kad vi- 
ir Mantikas buvo jo artimiau- sas pelnas eina Šv. Vincento 
si draugai. Tariamieji giminės *J)c Paulo dr-jai. Tuomi visi 
užvedė bylą, norėdami į rody-1 atlieka didelį darbą: savo ce- 
ti ir savo giminystę ir testą- ntais platina katalikų spaudą 
mento netikslumą. Bet bylą'ir sykiu šelpia vargšus. Kai 
užvedusieji to įrodyti negalė- kurie “Draugo” ir “Laivo” 
jo. Kai kurie patys teisme pri- (skaitytojai ne tik patys skai- 
sipažino nėsą Endrejausko gi- Jo, bet ir perka ir neišgaliu 
ulinėmis. Byloje figūravo ir tiems nusipirkti dykai dalina.
Lietuvos konsulatas Chicago- Tai gražus darbas, 
je, kaipo atstovas Endrejaus- Į Lietuviai katalikai žino iš 
ko neva giminiu Lietuvoje. Šv. Rašto, kad žmogus gyve- 

Paskutinis teisėjo Burke žo- na ne vien duona, bet ir Dievo 
dis buvo skaudokas skundė- žodžiu. Suprantama, reikia še- mos pasidarbuoti 
jams ir jų Rūdininkams, ku- lpti pavargėlį maistu, bet ne
ne viens kitam kontradikta- reikia užmiršti jo dvasios. Y- 
vo. Teisėjas aiškiai pažymėjo pač dabar bedarbis gavęs dy- 
testamento leralumą, sulig ku- kai “Draugą” ar “Laivą” la- 
rio Endrejaiuko paliktas tur- bai nudžiunga ir skaito kiek- 
tas ir turi bn‘i išdalinamas.

bių pranešimų. Tikietai 
“Draugo” koncerto, kuris į- 
vyks vasario 5 d. jau gatavi.

nųjų; radio; televisio; tai yra
tik keletas iš moderniškų mo-

.'ikslo stebuklu. Progresas vra dėl

336 W. BR0ADWAY 
So. Boston. Mass.

KALĖDŲ BARGENAI 
MARIJONŲ FARMOJ

Parsiduoda gražūs, jauni pa

PRANEŠIMAS VISOMS LA
BD. SĄJUNGOS KUOPOMS

ir Šis puikus tabakas, jį tinka
mai pasendinus ir išnokinusi 
yra perleidžiamas per pageri-j 
namų spragininio procesą. Štai i 
kodėl Lucky, kurio pasieki, y- 
ra puikiausia cigaretas, kurį 
lada rūkei. Valymas išimai 
tam tikrus nešvarumus, kurie

industrijos obalsiu šiandieną, .paprastai randasi žaliame ta- 
Cigaretę industrijoj, Lucky j bake ir priduoda Luekies tą 

Ftiike isdiibėjų, buvo padary- malonų lengvumą, kurį lepus ršiukai, antys, vasarinės viš
ta didelis žingsnis pirmyn į-.rūkytojai taip mėgsta. Ir to- tos. Didelis pasirinkimas. Taip i 
gyvendinant spragininio pro- dėl spragininio procesas šutei- pat galima gauti medaus kvo-j 
cesą, kinis įima \artojimą uI-įKč milionams rūkytojų daug rtomis, sūriu ir miltu.

v’ , j -r> i i tra-violetinių spindulių. Luc-i daugiau malonumo iš jų eiga- Sv. Vincento de Paulo dr- . . ....... I . , .. ikies išdirbėjai pasisaukė pa- reto. (Advertisement).ja vėl pradės visose parapi- „ , , . . . v '. v , galbon mokslą, kad pagaminusjose šelpti suvargusius dėl ne- , , . , . .tikrai lengvą cigareta, o at-darbo katalikus. Tat, visos 
Labd. Sąjungos kuopos, Šv. 
Vincento de Paulo skvriai........ . .procesągaus lesų taip kaip ir praei-1 _
tais metais.

sakymui mokslas davė rūky- i 
tojams tą dabar garsų valymo j 

kuri apibrėžia saki-| 
Toasted. ’ ’ ;

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE

Malonėkite visos kuopos ir Luekies išdirbėjai supranta,
905 B lon sku i Juozui 
908 Dianis Paul

Kelias geras, nėra sniego, 
nesibijokit važiuoti, arba pa
duokite orderius “Draugui.” 
Telefonas Roosevelt 7790.

į Marijonų Farmų produktai 
južtikrina pilnas linksmas Ka
lėdas.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DR-JDS 

PRIEŠMETINIS SUSI
RINKIMAS

skyriai sušelpti visus neturte- ^{dias tabakas neturi vie- 
lius Kalėdų šventėms, kad jie į*os cigaretuose. Jie pripažjs- 
nekentėtų bado, alkio ir šai- Tiesą, jog Gamta savo žaiu- 
čio ir kad turėtų kuo kūną (in°j ^ai švelni ir lengva, ir
pridengti. Visos kuopos prašo- iic .iau(‘*a Aliejų, vyrų ir mo

terų rūkytojų reikalavimą tik- 
L. S. Centro Valdyba raį lengvo eigareto. Šie m i lio-. 

______ ______ nai rūkytojų Lucky Strike ei- i
štiliu 91IICI rO garėtuose rado neabejotiną le-:
£IMŲ"£IIilLlu ngvumą, kurio visi ieško, o

-R Ciceroje Trockio apuokai kadangi, jie yra spraginti, juo- i 
vienų eilute. Aš tai patyriau. ^aukia žmones į susirinkimus, se nesiranda žalio tabako.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SVUFEKTNfcS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
Švediški mankštlnimai ir elektros masažas

Treatmentai visokių lig-ii, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
Ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės Vanos duotfti didžiausių, kraujo eirkulia- 
cijų, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl perguiėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Pnullna St. Tel. Boulevard 4552

Draugo” Draugas žada Lenino Rusijos rojų, o 
kad gauti pagalbos pasiduoda 
po globa Šv. Antano parapi
jos globėjo Šv. Antano. “Ne- 
spiauk į vandenį, reiks atsi-1 
gerti.”

+ Praeitame sekmadienyje 
7:30 mišiose virš dviejų šimtų 1 
Šv. Vardo Jėzaus draugijos

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

+ Ateinantį sekmadienį A- 
mžino Rožančiaus draug. re- 

!ngia įdomų, t. v. “pyragų va-
------------- karą.” Prie šitos draugijos pri

Šv. K. A. R. D. visų skyrių klauso labai veiklių parapijos jnarkJ ėjo prie šv. Komunijos,
susirinkimas įvyks sekmadie- moterų būrys, kurių kiekviena įHaibė musų vyrams, nes į uli
nį, gruodžio 18 d., 1932, Šv. šiam vakarui iškepa ‘keiksą’. nėtą draugiją vien vyrai pn- 
Kazimiero Akademijoj 2 vai J Atsilankiusieji svečiai bus vai 
popiet. Įšinami, o be to kiekvienas tu-

Visų A. R. D. skyrių pra- rėš progą laimėti gardų “kei- 
šome atsiust atstoves, nes bus ksą”. Bus išpildyta taip pat 
C. V. rinkimas. Tūipgi visi graži programa. Šio vakaro 
skyriai prašomi atvežt savo pelnas skiriamas parapijos

guli.

MOKSLO STEBUKLŲ ERA

Mes gyvename mokslo ste
buklų laikuose, industrijos sri

j . i , t- , • j . . • • • • . • • • tyje. Technikos pažanga pa-dovanelę Sidabro I'ondan ir naudai, taigi visi parapijonai ; ’ . . ”
v , . v. ,. ..... . . , lietė beveik visą, ką žmonėsatsiskaitvt uz Jubiliejaus va- širdingai kviečiami atsilankv- t

, . . ,... , , i .• mato, naudoja, girdi ar paliekanenes bilietus, kad galėtu- ti. r
me šių metų sąskaitas suve-j -Į- Praeitą antradienį įvyko
sti tvarkiai — ir užsibrėžt iškilmingos laidotuvės a. a. O- 
planus ir darbus Naujiems nos Jonikienės. Jonikų šeimy- 
3933 Metams. (na gerai yra žinoma šioje pa-

Širdingai kviečiame visų sk. rapijoje, jau senai apsigyve- 
valdybas ir atstoves dalvvaut nusi šioje kolonijoje. I>aidotu- 
susirinkime. Valdyba vėse dalyvavo skaitlingas žmo

------------------nių būrys, tarp jų Dr. J. Si
monaitis, kuris yra vedęs Ko- 
triną Jonikaitę, velionies duk
terį. Nuljūdusiai šeimynai rei
škiame gilios užuojautos žo-

VAKARAS VARGŠŲ 
NAUDAI

Marąuette Park. — šv. Vin
cento de Paulo dr-ja čia dar- džius.
buojasi šelpdama suvargusius ( J- Šv. Vincento Pauliečio 
dėl nedarbo lietuvius. Šelpia, visuotiname susirinkime, ku- 
kiek gali, bet vargas, kad trū- ris įvyko praeitą sekmadienį 
ksta lėšų ir dėl to negali visų Stevens viešbutyje, dalyvavo 
^Šelpti. būrys mūsų labdarybės veikė-

Tat mūsų gerb. kleb. kun. jų, knn. P. Gašlūnui vadovau- > 
A. Baltutis Šv. Vincento de jant. Visi išklausė įdomios J.,

Long

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Crane Coal 
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias -anglis lr už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ...........$8.50
Poeahontas lumps ,.,.$9.00 
Summer Creek lump ..$8.00

Joks kitas cigaretas nesutei
kia tokios gerklei apsaugos, 
l okią duodą spraginimas. Jis 
buvo išrastas išimtinai dėl Lu- 
ckies, ir vien tik Luekies ji 
luri. Todėl nenuostabu, kad 
žmonės visur skaito Luekv 
Strike tikrai lengvu cigaretu.

Tik rinktiniai puikiausio na 
minio ir turkų tabako lapai

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Nerta plonus Ir storus vilnonius 
svederius dėl vyrų, moterų, mer
ginų ir Vaikų.

Parduodame viln-ones gijas dėl 
Įvairių nėrinių. Mes parduoda.n 
žemomis kainomis, kad galėtumėt 
sutaupyti nuo 75 iki 100 nuošim
čių.

Neriam vilnones pančlakas dėl 
moterų Ir vyrų. Taisom senus sve
derius.

F. SELEMONAVIČIA
504 West 33rd St.

(Arti Normai Ave.)

Pbone Victory 3486
(Atdara dienomis Ir vakarais)

CEVER1KAI
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, beveik kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors
kokių dovanų. Todėl, mes dabar Ir
parduodame Įvairios rūšies čevery
kus su nupigintam kalndi, kaip
tai už $2.05 Ir aukščiau. Mes užlai
kome gerlnus’ns čeverykus ir tūriui 
dideliausĮ pasirinkimų visai šeimynai: vvraurs. moterims ir vaikams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZAUESKI III MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

moteris prižiūrėti namus ir kū
dikį, turi kalbėti lietuviškai ir 
angliškai ir kad būtų katalikė.

DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, Tll. Box 100

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū
sų namuose prie 
eglaitės už dolerį. | 
Telefonuokit:

Englewood 5840 
.. P. CONRAD .

730 VVest 62nd Street

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
Vvest Side: 2151 W. 22nd St.

Fanedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republie 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 \V. \Vashington "t. 
Room 905 Tel. Dearborn 79C6

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais- Utaminkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4143 Archer Ave. Tel. I.afayette 7327

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

103.rd PEACE IR STATE ST. 
Tel .Pullman 5950—6377

4 600 S. WOOD ST.——Ketvergo vak. 
Tel E-afayette 6 393

160 N. I.A SALLE ST.— pagal sutartj

R. ANDRELIUNAS* ,
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

ŠMiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiiiiiiĮ:  = s5 Siunčiame pinigus Į Lietuvų Ir Į visas šalis: S
= Parduodame laivakortes ant greičiausių tr geriausių laivų;
S Prirenglam Įgaliojimus Lietuviškus, Lenkiškus ir visokius doku- 3 
S mentus.3 Išpildome visokias blankas lr Suv. Valstijų pilietybės aplikacijas. ~ 
3 Apdraudžlame namus, baldus — forničius ir kitų turtų, nuo ugnies S

lr vėtros.
= Taipgi apdraudžlame automobilius;
S Išverčiame visokius dokumentus;
3 Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame cash. Atsilankyk

asmeniškai arba prisiųsk per paštų apdraustame laiške. g

I John J. Zolp (
| 4559 SO. PAULINA ST. TEL. YARDS 0145 S

JOHN A. K A SS
(KAZAKAUSKAS)

LalkrtMlInlnkAs, Auksorliu Ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas

DVI KRAUTUVĖS

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

4216 Archer Ave.
Tel. Lafayette SOI7

Turjs 2.3 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Tel. lafayette 3315.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šau
kit.

GREEN VATJiEY 
PRODUCTS

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto lr sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1889

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Tloyne Avenue 

Chicago, Tll.

Jei manai pirkti automobll). ateik 
paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų Iš geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų Ir 
nebrangia knlna
MIDLAND MOTOR SALES

4492 ARCHER AVENUE 
Tslephone Lafayetts 7189
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