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MEKSIKO! KANDIDATU j PREZHHN 
TOS PASKIRTAS KATALIKU 

PRIEŠAS
PREZ. ROOSEVELTAS SMER

KIA LINČIUS
PRANCŪZIJA DIRBA PRIEŠ EUROPOS 

NUSIGINKLAVIMĄ

GEN. CARDENAS PASKY- PREZIDENTAS SMERKIA
RE KANDIDATU

QUERETARO, Meksika, gr. 
7. — Meksiką, valdančioji re
voliucinė partija kandidatu į 
prezidentus paskyrė gen. L. 
Cardenas.

Gen. Cardenas yiVw buvęs 
karo sekretorius ir yra žino
mas aitrus katalikų priešas.

Suvažiavime po nominaci
jos jis pareiškė, kad priešbaž 
nytiniai įstatymai nuodugniai 
bus vykdomi. Girdi, tas reika
linga valstybės ramybei.

Jo skyrimas kandidatu reiš
kia jo išrinkimą. Kiti kandida 
tai negaus progos dalyvauti 
priešrinkiminėje kampanijoje. 
Ateinančiais metais jis bus 
“išrinktas” kareivių durtu
vų jėgomis.

DIRBA PRIEŠ NUSIGINK- 
KLAVIMĄ

LONDONAS, gr. 8. — Ži
niomis iš Paryžiaus, Prancū
zijos vyriausybė energingai 
dirba prieš Europos valstybių 
nusiginklavimą. Prancūzai 
stengsis savo pusėn patraukti 
daugumą valstybių.

BUS SKIRIAMI NAUJI 
KARDINOLAI

VATIKANAS, gr. 7. —
Prelatų tarpe kalbama, kad 
priešu pasibaigsiant Šventie
siems Metams bal. 1, 1934 m., 
įvyks Popiežiaus konsistori
ja. Bus skirti nauji kardino
lai.

SUKILIMAI PRIEŠ 
SOVIETUS

TOKIJO, gr. 7. — Išorinėj 
Mongolijoj vyksta dideli su
kilimai prieš bolševikų val
džią, anot apturimų čia žinių.

NERIMSTA KUBOS KA
RIUOMENĖ

HĄVANA, Kuba, gr. 8. — 
Eina gandai, kad greitu lai
ku saloje pasireiškė nauja re
voliucija, prie kurios prisidės 
ir kariuomenė.

I

LINGIUS

AVASHINGTON, gr. 7 — 
“Federal Gouncil of the Chur 
ches of C’hrist in America” 
suvažiavime prezidentas Rco- 
seveltas sakė prakalbą. Aš
triais žodžiais smerkė linčius, 
linciuotojus ir jų pateisinto- 
jus. Linčiai yra aiški žmog
žudystė, sakė prezidentas.

NESUTIKIMAI TARP 
VIRŠININKŲ

AVASHINGTON, gr. 7. — 
Tarp žemės ūkio atstatymo 
viršininkų pasireiškė rimti ne 
sutikimai. Pats prezidentas 
mėgina išlyginti nesusiprati
mus. Žfmės ūkio naujos san
tvarkos vykdymas nukeltas į 
NRA.

AREŠTUOJA L1NCIUOTO- 
JUS

ST. JOSEPH, Mo., gr. 7.- 
Policija areštavo kelis linčiuo 
tojus, kurie andai dalyvavo 
kalėjimo puolime ir vieno neg 
ro linėiavime.

RAGINA STREIKUOTI

AVASHINGTON, gr. 7 — 
Kad papiginti svaigiuosius 
gėrimus, kongreso atstovas 
Cochran (dem. iš Mo.) ragina 
vartotojus sukelti streiką.

PACIFIKO PAKRAŠČIAIS 
AUDRA

AVASHINiGTON, gr. 8. — 
Atsistatydino J. Valstybių 
atstovas Čekoslovakijai Fr. 
AVhite. Atsistatydinimas pat
virtintas.

Apaštališko Delegato 
Linkėjimai

Uuited
DKLEGATION

.tęs of America
1811 Biltrnore Street 

AVashington, I). C. 
December 4, 1933.

The Rev. Joseph Maciulionis, M. I. C.,
Mauager of Daily Draugas,
Chicago, Illinois.

Reverend and D«ar Father:
I wish to extend greetings and best wishes to the supporters 

and readers of the Lithuanian Catholic Daily Draugas. The fact 
that this Daily is now in the turenty-fifth year of its publicaftioil 
is an indication that the Lithuanian Catholic people in the United 
States realine the importance which the Catholic press cnjoys in Ca
tholic life.

It serves not only to keep its readers informed on tbpies of 
Catholic intersst, būt it amplifies the instructions they have received 
on the principles and teachiugs of the Faith and defends and pro- 
teets them against the enemiea of eternal salvation.

May the number of your Catholic Daily readers multiply mani
fold.

Wishing you every blessing, I remain,
Sincerely Yours in Christ,

f AMLETO GIOVANNT CTCOGNANI,

Archbishop of Laodicea 
Apostolic Delegate.

SIUNČIA LINKĖJIMUS

Jo Eksc. Amleto Giovanni 
CIPOGN1ANI, Apaštališkas 
Delegatas, sveikina “Drau
go” skaiflytojus ir rėmėjus.

JACOBS LIUDIJA

Cooko apskrities turtų įkai
notojas Jacobs ėmė budy.i 
apskrities teisme dėl mokes
čių įvairioms miesto dalims 
skyrimo.

Kalbama, kad jo aiškinimai 
užtruks keletą dienų. Jis turi

. teisme išaiškinti, dėl ko vidu- 
, miesčio nekilnojamų turtų sa 
vininkams žymiai sumažino 
mokesčius, o mažųjų namų sa 
vininkams — labai mažai.

SUIMTA PINIGŲ DIR
BĖJAI

APASTALIftITALIŠKA
i. Amerikos

DELEGATORA
Valstybės

». - m.
1811 Biltrnore gat. 

AVashington, D. C. 
Gruodžio 4, 1933.

Kun. Juozapui Mačiulioniui, M. I. C.,
Dienraščio “Draugo” vedėjui,

Chicago, III.
Gerbiamas ir Brangus Tėve:

Geidžiu pareikšti sveikinimus ir geriausius linkėjimus lietuvių 
katalikų dienraščio “Draugo” rėmėjams ir skaitytojams. Tik tas 
faktas, kad šis dienraštis leidžiamas jau dvidešimts penkerius metus 
yra vaizdus liudymas, kad lietuviai katalikai J. Valstybėse supranta 
katalikiškosios spaudos katalikiškam gyvenime reikšmę.

Si spauda ne vien patarnauja Rkaitytojams, informuodama juos 
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet dar paduoda nurody
mų apie Tikėjimo mokinimo dėsnius, gina ir saugo juos nuo amžinojo 
išganymo priešų.

Tegul Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skaičius daugerio
pai padaugėja.

Linkėdamas Jums visokios palaimos pasilieku,
Nuoširdus Jums Kristuje,

f AMLETO G1OVANNI CTCOGNANI, 
Tjaodicea Arkivyskupas,

Apaštališkas Delegatas

PANAIKINS AUKSO 
PAGRINDĄ

EL PASO, Tex., gr. 7. — 
Senatorius J. H. Lewis iš III.

NENUTRAUKS SANTYKIŲ 
SU AIRIJA

KITAS NUBAUSTAS 
MIRTIES BAUSME

SEATTLE, AVash., gr. 7.
— Žiemių vakarų Pacifiko pa numato ir tvirtina, kad arti- 
kraščiais siautė baisi audra. j miausiomis dienomis Prancū- 
Užlieta daug žemųjų vietų, ^zija panaikins savo pinigams 
Žuvo 5 asmenys. .aukso pagrindą.

VYSKUPAS MATULIONIS 
LANKĖSI DAUGAVPILY

DAUGAVPILTS, Latvija 
(per paštą). —• Čia lankėsi iš 
sovietų Rusijos grįžęs vysku
pas Matulionis, kuriam valsty 
binėje gimnazijoje direktorius 
ir lietuvių latvių vienybės 
pirmininkas Obšteinas surengė 
iškilmingą sutikimų.

Susirinkus iškilmių salėje 
gimnazijos mokiniams, korui 
ir pedagogams, direktoriuR pa 
sveikino vyskupą, po to koras 
ir mokiniai sugiedojo Lietu
vos himną ir specialę hažnyti-

sakymo — Latvijos himną. 
Tuose pačiuose rūmuose

CHJCAGOJE
ŽEMĖS ŪKIO REIKALAIS 

FUNDACIJA

Eederaliniai agentai vakar 
žiemių vakarų Chicagos daly 
vienuose namuose suėmė pen 
kis 5, 10 ir 100 dolerių bank
notų dirbėjus ir skleidėjus.

Konfiskuota apie 30,000 do
lerių netikrų banknotų ir spau 
sdinimo įtaisymų.

ASMENIŠKI MOKESČIAI
Nusiskundžiama, kad retas 

kas žmonių moka apskričiai
Miręs International Karves 

ter kompanijos prezidentas
J r

A. Legge paliko apie 900,000' skirtus asmeniškus mokesčius.
dol. žemės ūkio reikalais fun
dacijai. ,

Šios fundacijos tikslas yra > 
gerinti žemės ūkį ir tuo bū
du ūkininkams palengvinti 
būtį.

BEDARBIAI REGISTRUO
JASI

Ieškoma priežasčių, kurių y- 
ra svarbiausioji, tai neteisin
gas šių mokesčių paskirsty
mas.

ROMA, gr. 4. — Buvusia 
žynius New Yorke protestan
tų episkopalų dvasiškis, dr. S. 
P. Delany, kuris prieš trejus 
metus perėjo katalikvbėn, iš-

Cooko a^kritj^ bedarbiai I Vyk° BomOn mok>tis ' katali-'
via dar regietruoįaai ir kaa-lk'» k»niK”s- P"«'n
dien po kelia šimtus pašaukia- mSn' 12 <k pnSm8 dijak<”!° 

, , i šventimus ir ateinančią Gavėnia j darbą. * . •"»nią priims kunigo šventimus.
Registravimasis baigsis ry-| l>r Delany yra gimęs Fond 

toj. Paskiau iš registruotų tar ju Lac, wis., 1874 metai*, 
po šaukiamų į darbą skaičius Augintas presbiterijonu, pas-
bus didinamas.

DAUGIAU DARBO

1 Cooko apskritis yra autori
zuota dar 23,000 bedarbių
daugiau sukelti civilinių dar
bų per tris mėnesius.

Pirmiau šiai apskričiai bu

kiau eidamas mokslus Harvar
do universitete virto episkopą 
lu.

WAUKEGAN, ILL.
Šiandien vietos lietuvių pa- 

rap. salėj, 7:30 vai. vakare ka- 
vo skirta darbai *99,260 bedar lb€s 8ve*iaa iš Brazilijos kun. 

i bių. Tai dabar darbais galės• ^en’ Sugintas.
LONDONAS, gr. 7. — I>or- 

dų rūmuose iškeltas sumany
mas, kad Anglija nutrauktų 
santykius su Airija. Vyriausy 
bė atmeta sumanymą. Lauks 
Airijos žygių.

UŽDRAUDĖ SUSIRIN
KIMUS

DTOATUR, Ala., gr. 7. - ■, Panaudoti jau 123,013 bedar 
bių.

Visai Illinois valstybei dar
bų kvota skirta 232,000 bedar
bių.

.Garsi Scottsboro septynių 
negrų byla ir vėl garsėja. Tre 
tį kartą jiems skyrium, by
la pakartojama. Andai vienas, 
o dabar kitas negras ir vėl 
nubausti mirties bausme už 
dviejų mergaičių užpuolimą.

APIPLĖŠTI TURTUOLIAI

BERLYNAS, gr. 7. — Ka- 3 ŽUV0 T,ES MEKSIKOS 

SIENAvyskupas Matulionis mokėsi dangi tarp protestantų sro- 
ir 1890 metais baigė tuometi- vių nesutikimai ir ginčai pa- 
nę realinę mokyklą, kurioje aršėjo, Vokietijos vyriausy- EL PASO, Tex., gr. 8. —
taip pat mokėsi ir a. a. kan. bė uždraudė visoj Prūsijoj J- V. pasienio sargyba čia vie
Tumas, prof. Matulionis ir kt.' protestantams religinių gin- noJ gatvių mėgino sulaikyti 
keli lietuviai. • ėų susirinkimus. , svaigalų šmugelninkus. Tie pa

Latgali jos vyskupas yra' ——— ----- įkėlė kovą. Žuvo vienas sar-
žinomas iš ankstyvesnių lai-Į Fulton turgavietėje (marke- gfts ir dti šmugelninkai. Tre
kų, nes čia darbavosi kaipo te), kur streikuoja dešrų dir- čias šmugelninkas sužeistas.
kunigas apie 10 metų. bėjų unijos darbininkai, va-

nę giesmę, o po vyskupo at-1 šului.

Vyskupas Matulionis pada-kar pasireiškė riaušės. Kele
re čia vizitą ir Lietuvos kon- tas asmenų sužeista peštynėse

I. su streiklaužiais.

Iš St. Paul atvežtas grobė 
jaR Touhy su trimis savo sėb
rais.

Trečiadienio vakarą pieti
nėje miesto daly plėšikai api
plėšė tris Chicagos turtuolius 
su žmonomis. Pagrobė apie 
7,500 dolerių pinigais ir įvai
riais daiktais.

Užpulti, kada sulipo į au
tomobilį važiuoti į gyvulių 
parodą.

verte — 
mainyba

NiEW .YORK, gr. 8. — Ir 
vakar krašto vyriausybė nepa 
didino naujam auksui kainos, 
tad dolerio vertėje įvyko ma
ža atmaina.

Tiesioginiai su Estija susi
siekti Lenkija nori statyti ge
ležinkelį per Latviją. Tačiau 
manoma, kad latviai su tuoj 
nesutiksią, nes tada Latgalija 
patektų j lenkų įtaką.

Vakar pinigų kursas buvo
toks:

Anglų svaras $5.11
Kanados doleris įzn
Prancūzų frankas .06
Italų liras .08
Belgų belgas
Vokiečių markė
Šveicarijos frankas .30

ORO STOVIS
CHIOAOO IK APYT.TNKRS 
— Numatomas lengvas

sniegas; šalčiau.
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Mbo. Jei neprašoma tai padaryti Ir nepriatundlama tam 
tikslai palto tankių.

Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 19:11 vai. 
IhmmUsu.

dkelbimai sekančiai dienai priimami ik)
5 vai. po piet
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DIENOS KLAUSIM/

BOLŠEVIKŲ APGAVYSTES

kiti (iki antros valandos nakties), kad, štai, 
koks tardytojas ateis ir ištemps bado išvar
gintą kūną iš patalo tardymui, o gal ir... mi
rčiai. Visi bijo, kaip ir pačios mirties, G. P. 
U. įstaigos, kuriai viskas leista ir kuri neat
sakinga prieš nieką. Jos valdininkai yra žmo
nės, kurių širdyse nerūsena dieviškoji kibir
kštėlė. Jiems nekaltojo artimo kančios — pa
įvairinimas sąžinės neramumo užtemdytų va
landų. (Budeliai visada girti).

Kraujo šaukia raudonasis slibinas, o jo 
tarnai komunistai malšina troškulį. Pilni ka
lėjimai nekaltųjų. Kamerose, skirtose 21 žmo
gui, kalinama 120 kai., kur 1 — G. Kalina
ma čia dvasininkai ir šiaip tikintieji. Žmog
žudiškas darbas sutvarkytas planingai. Ne
daroma vienoje vietoje masinių suėmimų, bet 
pamažu šalinami “pavojingieji”. Ypač sun
ku katalikams ir jų dvasininkams. Nori iš
griauti Kristaus Bažnyčios pamatus. Bet ar 
pasiseks? Jau daugelio Neronų vėjas dulkes 
išnešiojo, daug kankinių kraujo ir ašarų ma
tė žemė, o Bažnyčia didi ii- galinga, savo gar-

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

sų dienrašty dr. Račkiui veda Sveik įlos Skyrių. Jis 
teikia profc»ijoua.'lus patarimus skaitytojams Ir nite. 
lai atsakinėja | klausimus sveikatos dalykuose. Vist 
kviečiami naudotis Sveikatos Skydu. Taisyklės yra 
Uos:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo’’ redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Račktd, 3051 W. 43rd 8 L, Cldeago,

9) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori li
nui! su kuo reikalų tari. Pavardė nebus skelbiama.

3) Jei klausimo Ir atsakymo negalima butų dė
ti 1 laikrašti, tada Ipausėjul bus atsakytu laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto lenkelį ui S centus.

NEDERLIAUS SKOLOS 
JAU SUTVARKYTOS

ityti negali ir dėlto jo skilve
lis tinkamai neguli dirbti, dėl j
j to visokios vidujinės ligos pra • ----------
įdeda žmogų kamuoti. Kad ap-j 1928 metais buvo tokia lie- 
sisaugoti nuo daugelio ligų, tinga vasara, kad šiaurės Lie- 
katl turėti sveikus dantis, reik tuvoje daugumas javų supuvo
kasdieną valgyti šviežių dar
žovių, orandžių ar kitokių vai
sių. Juose esantieji vitaminai 
C teiks sveikatos.

D-ro Raikaus atsakymai

DII.A.M. KAOKUS 
lei. Dolayette 8037 

C'ldeugo
SCSI W. 43rd Si.

TREČIASIS VITAMINAS i pervirusiose daržovėse vitami 
• “G” Ino C nesiranda; taigi raugin-

----------- 'tos ir prezervuotos daržovės
Žmogaus sveikatai yra la- tuo atžvilgiu neturi jokios ve- 

bai svarbu valgyti pakanka- rtės. Svarbu yra valgyti tik 
mai maisto su vitaminu C. šviežius vaisius ir daržoves.

Vitaminas G stiprina žmo- Kas atsitinka kai pristinga

laukuose; peršlapus dirvoms, 
žiemkenčiai kitiems metams Ii 
ko neįsėti. Turtingam šiaurės 
Lietuvos kraštui ėmė gręsti 

' not bado pavojus. Be visuome- 
Inės aukų, vyriausybė tada iš- 
Jdavė sianres Lietuvos ūkinin-

Atsakymas R. T. Nuola- ]<ains apje 39 milijonų litų pa
los vartoti ‘soda bicarbonate’!gkolų; paeė tų .p»«koiy buvo 
kai rieuiuo graužia, yra nege- į juota pinigais ir pusė javais, 

lai kreiptis į gydytoj,, nes ki-l P“skol1 «r’zul“‘iaB. bu;

Litvinovui grįžtant iš Amerikos į Mask
vą kažkas paklausė, ką reiškia davimas A- 
merikos piliečiams koncesijų religiniu atžvil
giu? Vėdinąs, kuomet kitų kraštų piliečiai 
religinės laisvės neturi, amerikiečiams ji ga
rantuojama. Litvinovas į tai atsakė: “Aš sa
vo laišku prezidentui tik nurodžiau, kad re
ligijos praktikavimas Rusijoje yra laisvas.
Mes turime įstatymus. Jie liečia visus lygiai 

•— prancūzą, italą, amerikoną ir vokietį. Vi
si svetimšaliai turi prisitaikinti prie mūsų 
krašto įstatymų. Aš padariau tik tiek, kad 
painformavau prezidentą Rooseveltą apie vei
kiantį įstatymą”.

Tuo pareiškimu bolševikų komisaras Lit
vinovas nori pasiaiškinti prieš pasaulio be
dievius, kad jis, laimėdamas Amerikos de ju
re pripažinimą Sovietų Rusijai, nepadarė iš
imties šio krašto piliečiams, gyvenantiems 
Rusijoj. Jis jaučiąs p. Rooseveltą prigavęs, 
nes jis “patikėjo” Litvinovo pareiškimui, 
kad Sovietų Rusijoj yra laisvas religijos pra
ktikavimas.

Visas pasaulis aiškia usiĮ£"žiiio, kad Lit
vinovas ir kiti bolšdvikų vadai, kalbėdami 
apie tikėjimo laisvę dabartinėj Rusijoj, per 
akis meluoja. Tos laisvės ten nėra. Kad tą 
įrodyti, nereikia grįžti į tolimesnę praeitį.
Gana pažvelgti j prieš mėnesį sugrįžusius iš 
Rusijos kalėjimu lietuvių kunigų ir vysku
po T. Matulionio atvaizdą, kuris tilpo mūsų 
dienraštyje ir Amerikos laikraščiuose, kad 
įsitikinti, kaip kenčia Rusijoj tikintieji ir dva 
usiškija. Bet paklausinėkite jų, jie jums pa
sakys:

Rusija, tai baisus, milijoninėmis gyvybė
mis nepasotinamas, jūrinėmis nekaltųjų aša
romis hepagirdomas, slibinas. Slibinas, kuris 
alsuoja kankinių kūnais, jų kraujuje plasta 
žiaurioji širdis, šiandieninėj Rusijoj senieji 
katakombų laikai. Kai vienų gyvybės, kaip 
rudenio lapai, krinta, kiti — iš jų ašarų sau 
įkvėpimo ieško...

Didžiausia dalis gyventojų kasdienę tol
uti m.■<,,,,, ---- . l - _____________ _______ _____

Ražo'kKp. P. Jurgėla nau, kad seimo paskirta ypatingoji komi- patvirtina ir tas faktas, kad lenkų įgalio-

MEkftS IR TEISYBĖ APIE LIETUVOS si^a tyrinė^°’kodėl rugs> 22 lenkai pra_' <o”

, „ . v. , 2 „ v, , gaus dantis, užlaiko sveikais žmogaus/ kūne vitamino C?bės aureole šviečianti tebestovi. Apaštalo ke- , . . „ ..,. v. , . , . , • - • ; dantų smagems, apsaugoja! Nagi žmogus gauna ligą vadinas ne rožių žiedais, ne palmių lapais žemėje v v, , . k
.v. . . , • i • \ i- • •, škorbuto.išklotas... Jų gyvenimo taure tulžimi perpil-
dyta. Bet jie ir linkdami po kančių našta ky-' Augantiems vaikams 
Ja aukštyn ir nematoma savo dvasios jėga sval')l1 "kloti valgyti

Inamą “škorbutas”. Ankstyvi 
ypač škorbuto ženklai yra šie: gal- 
dau"ivU dažnai skauda, oda pasida-

tiems.
Suimtieji, beveik visi, kaltinami šnipinė- 11U kraujas iš dantinių smage 

jimu ir be įrodymų kalinami. Vysk. Matulio- nib 0 dantys trupa ir gen 
nis, klebonavęs už Nevos Vartų, 1923 m. nu- taip, tai, galbūt, stin-
teisiamas 3 metams ir kalinamas Maskvos £tt dumtos kūne vitamino C. 
kalėjime už tai, kad atsisakė atiduoti bolše
vikams bažnyčią ir liturginius indus. Po dvie
jų metų paleidžiamas. Vėl dirba savo gany
tojišką darbą, palaikomas tikinčiųjų, kurie 
patys vargdami, aukodavo bažnyčiai išlaiky
ti (nuoma 1000 rub. mėn.) ir patys uoliai 
lankėsi pamaldose, nors nevienam už tai te
ko po 3 metus kalėti. Nenurimo kraujo iš
troškusi bolševikiškoji širdis.

1929 metais lapkričio 24 dien. neva už ’ l,ienaa’ bulv5s’ ži.rniai’ 
šnipinėjimu Lietuvos naudai vėl suimamas.11101 kob’ įmokai, vynuogės, 
ir tardomas. Tardyiųo metu išsėdėjo 11 jnėn.
ir buvo tardytas 24 kartus. Po to nuteisia
mas 10 metų koncentracijos stovyklon į So- 
lovkus. Solovkuose dar sunkesnės dienos, čia 
kaliniai turį atlikti sau skirtus uždavinius 
(urok). Pav., 50 mtr. per dieną išgrįsti ar
kliams kelią, t. y. prikirsti šakų, jomis išklo
ti ir apiberti žemėmis, kurių miške tarp ša
kų sunku gauti, arba sunešti malkų iš miš 
ko. Silpnesniuosius siųsdavo grybauti, uo

Gausiausia vitamino C ran
dasi sekančiose daržovėse: ko
pūstuose, salotose, svogūnuo
se ir batviniuose. Taipgi gan 
daug to vitamino, randasi He
leriuose, gručkuose, rubarbuo-

vis labiau ka-'vo iadė“‘.',‘aB laikui-
Tačiau netrukus kraštą palie
tė ekonominiai sunkumai, že
mės ūkio gaminiai atpigo ir 
ūkininkai pasijuto negalį pa
prasta tvarka tų paskolų grą
žinti. Vyriausybė p»ereitais nie 
tais dovanojo palūkanas, ku
rių buvo susidarę jau 1,800,- 
000 litų; pačią paskolą paver
tė procentine, išdėstydama da
limis ligi 1934 metų. Ir šių 
palengvinimų neužteko. Galu
tinam nederliaus skolų sutva
rkymui, vyriausybė dabar iš
leido įstatymą, kuriuo sutei
kiama naujų lengvatų. Pagal 
tą įstat^jią, skolos ketvirtada
lį pinigais reikia grąžinti ligi 
šių metų galo, o kitas tris da
lis grūdais ligi 1936 metų ko
vo mėn. 15 dienos. Javai bus 
vertinami žymiai aukštesnėmis 
kainomis, negu dabar yra. Už 
rugių centnerį dabar mokama 
8 — 9 lt., o už skolą ims ru
gius skaitydama centnerį .po 

115 litų. Kviečiai dabar 11 — 
12 litų, o paskaitys po 19 litų. 

Taigi, nederliaus skolų grą-

taip liemuo 
muos; dar ir kitokios kompli
kacijos galį susidaryti, gali 
gauti skilvyje “ulcerį”.

Atsakymas M. D. — Jei ta
mstos nosyje atsirado šašai 
dar neseniai, tai galima pamė
ginti plauti su ramunėlių ar
bata ir patepti su atlišiuota 
jlycerina arba su vaselina. Jei

jo kabinasi dėl stokos vitami
no C. Kada jau škorbutas la
bai įsigali, tai iš dantinių sma 
genų kraujas lengvai plusta, 
taip kad vos tik pačiupus ga
lima gan daug kruvinų seilių 
išspjauti. Po to dantys pra 
deda trupėti ir kartais taip 
pasidaro liuosi, kad net patys 
iškrinta. Daug žmonių neteko 
perankstyvai dantų todėl, kadse, a', ietėse, pyčėse, tanžeri 

nuošė. Kitos versmės vitami- neval8« "žU-ktinai daržovių, 
no C yra: nobeliai, bananus, luriniil! “'J* 'itam.no C.

Vaikučiai, kurie dažnai ver
kia, yra nenaudus, arba tin
kamai neauga ir neturi judru-

rui, arbūzai, saldieji komai, iiio, tai veikiausia reikalauja 
vitamino C. Daug orandžių ir 
šviežių žalumynų jiems reik

grušės, žali pipirai, kalifijo-

grupe fruit.

Čia suminėtose daržovėse ir 
vaisiuose vitamino C randasi 
lik tada, kada jie yra švieži. 
Raugintuose, prezervuotose ir

duoti valgvti.
Vargas žmogui be dantų, 

nes maisto tinkamai sukram-

Seną
paslėpsnyje ruptūrą nei su jo
kiais prietaisais išgydyti ne
galima, tik bereikalinga gai
šatis ir pinigų eikvojimas. Tik 
operacija tamstai pagelbės. Jei 
dėl tūlų priežasčių operacijos 
negali turėti, tai reik dėvėti 
tinkamai pritaikintą diržą; 
bet tas tamstos nepagydys, tik 
prilaikys ruptūrą nuo išsiver
žimo.

— Ne\v York, N. Y. Šiomis l
dienomis gavo užsakymus plie 
no ir geležies išdirbiniams, 
šios firmos: McWane Cast I- žinimo klausimas yra jau ga-
ron Pipe Co., Pensacola, Fla. 
Warren Foundry, LudJow, 
Mass., ir mažesnės dirbyklos 
Paxton, Mass., Kenosbu, Wis., 
lonia, Mieli, ir kitur.

tutinai išspręstas. Tsb.-

BRANGI KALĖDŲ DO
VANA

Žinote, kokia dovana ir kam 
bus brangiausia -per visus a- 
teinančius metus? Užsisakyki
te “Draugą” 'savo giminėms 
Lietuvoje. Gaudami “Draugą’ 
kasdien, jie atmins Jūsą -ge
rumą per visus metus ir bbs

kia manyti, kad Cbicagos lietuvių katalikų 
pavyzdį paseks ir kitos kolonijos. Supažindin
kime jaunąją kartą, kaip Lietuvos žmonės 

jo valia kiti po keletos metų, štai, grįžo į į gynė savo tikėjimo ir tautybės teises, kiek 
savo Tėvynę...

Taigi, vien iš šio čia nupiešto vaizdo aiš
ku, kad Litvinovas ir jam panašūs ponai, 
kalbėdami apie religijos laisvę Rusijoje, be
gėdiškai meluoja.

nųją Aukų. Neužmiršdavo ir tikinčiųjų, su
teikdami jiems dvasiškos paramos... Taip sli-

gauti, paskirdami surinkti tam tikrą normą, nko nekaltųjų ištrėmimo dienos. Aukščiausio-
* • * * 1* 1 •A* 11a 4- y A • •Už tą darbą gaudavo 1000 gn ir truputį me

nko viralo. Sekmadieniai nešvenčiami. Yra 
poilsio dienos. Penktoji savaitės diena. Kata
likai, ypač dvasininkai, ir grąsinami švęsda

vo sekmadienius. Dėl to dirbdavo poilsio 
dienoje. Klausyti išpažinčių, laikyti Šv. Mi
šias kunigams draudė. Kaip katakombų kri
kščionys, 34 kunigai keldavosi naktį, iš va
karo paskirtąją valandą, po tris keturis ei
davo ant aukšto, kur šaltyje be altorių, net 
ir be liturginių rūbų, atnašaudavo Nekruvi-

Malonu yru pastebėti, kad Federacijos 
Cbicagos apskrities susirinkime, įvykusiame 
praėjusį trečiadienį, nutarta tinkamai minėti 
Kražiaus skerdynių 40 metų sukaktuves. Rei-

KARIUOMENĘ
(Tęsinys)

O Klešcinskis buvo gabus karininkus, ne
blogas strategas, labai greit išmoko liet. 
kalbą. Tais laikais nebuvo nė vieno lie
tuvio, baigusio karo akademiją (aukštų 
viršininkų karo mokyklą}, o 1919 m. sau
sio 4 d. buvo mobilizuoti visi gyvenan
tieji Lietuvoj karininkai. Šiandien Liet. 
•kar-nėj yra vos keli rusų ar lenkų kilmės | 
'karininkai, bet ištikimi Lietuvai. O gr. 17 
?<L p~rver3mo vadai 1920 m. buvo karo

iukuoss.
Nemanau įžeisti pulk. Žuką. Manau, 

kad jis galėjo būti geras ministeris, bet 
vyr. karo vado pureigos reikalauja aukšto 
karo mokslo ir ypatingų gabumų. Tad

laužė mūsų frontą Suvalkų krašte ir pa
darė didelių nuostolių mūsų kariuome

nei. Lietuvos karininkai labai domėjosi 
tuis įvykiais ir norėjo patirti tikras prie
žastis, kad būtų galima iš klaidų pasi
mokyti ateičiai. Bet tos komisijos tyri
mui nebuvo paskelbti net kariuomenei. 

Taigi, klaidų visi padaro. Klaidų pa
darė ir didysis karo genijus Napoleonas. 
Galėjo klaidų padaryt ir pulk. Ž., tuo la
biau, kad jis neturėjo karo patyrimo.

Bet kodėl lenkų įgaliotiniai buvo ta
da išsiųsti? Jei tai buvo staiga padary
ta, tai, matyt, buvo būtinas reikalas. Kau
tynės su lenkais prasidėjo rugp. 25 d. L".- 
nkfti pirmi pradėjo pulti mua Augustavo 
apylinkėj, kai tik, bevydami rusus, susi
tiko su mūsų kariuomene. Lenkai visada 
buvo klastingi. Tad ir pirmi lenkų at
siųsti atstovai rūpinosi lenkų karo žygių 
pasisekimu: norėjo geriau patirti Lietu-

tūliams sėdint jau Kaune jų kariuomenė 
puola Augustavo apylinkėse. Kaip į tai 
galėjo žiūrėti karo vadovybė? Matyt, bu
vo reikalingi greiti veiksmai. Apie tai 
paskiau.

Bet jei vyr. karo vadas ir kr. ups. 
ministeris nepasiklaušė min. pirm. Gri
niaus ir ne tuojau pranešė jam apie pa

darytą žygį, tai tas tik įrodo, kad dr. Gri
nius buvo blogus valdovas ir su savo 
partijos pagalba pasirinko “neklusnų” 
vyr. karo vadą iš savo partijos narių tar
po. Jei karo melu ministeriai gali rimtai 
miegoti, tai karo vadai ištisas naktis ne
miega ir budi štabuose, įmukdami skubių 
pranešimų iš karo laukų, svarstydami ka
ro eigą ir valdydami savo kariuomenės 
veiksmus.

Tad jei “N-nų” rod-rius nori už len
kų įgaliotinių išsiuntimą ką nors kaltinti, 
tai turi kaltinti dr. K. Grinių už neveik
lumą ir blogą valdymų, o vyr. karo vadą 
(liaudininką) — už savavališkumą ir blo-

nebfldamas savarankiškas, priklausyda
mas savo partijoM, seimo ir turėdamas 1 vos vyriausybės ir visuomenės nuotaiką, 
rusą padėjėją-patu rėją, pulk. Žukas gale- šį tą apie kariškus dalykus ir nukreipti 
jo padaryti klaidą ir be blogo noro. 2i- L-os vyriausybės dėmesį nuo fronto. Tai gą darbų. Bet už tų “blogų darbą” vyr.

vargo ir kančių iškentėjo.

Mūsų žinomas žurnalistas p. K. “Darbi- Junis begalo dėkingi
ninke” rašo apie Padėkos Dieną ir savo ra
šinį taip baigia: “Taigi dėkingumo moky
mas — ne vien tik paviršutiniško, bet ir es
minio dėkingumo — yra svarbus auklėjimo 
uždavinys. Tėvai ir auklėtojai turėtų kreipti 
į tai nemaža dėmesio, kad jaunąją kartą dė
kingumo išmokytų”.

karo vadas nebuvo atleistas nuo savo pa
reigų ar nubaustas. Matyt, kad vyriausy
bė (min. pirm. Grinius ir ministeriai) ir 
pats st. seimas įsitikino, kad taip ir rei
kėjo padaryt. Jei karo vado buvo nege
rai pasielgtu, tai būtų kilęs didelis skan
dalas — Lietuvos seimai buvo triukšmin
gi ir “karingi”. Valdžios opozicija (so
cialdemokratai) tikrai būtų skandalų pa
kėlę. ,/

(Daugiau bus)

Į VILNIŲ!

(Ateities vaizdelis)

žemės nesiekę, orkestro bangomis,
1 Vilnių, į Vilnių mes traukiam, — 
Meilėj isskėsitonns vargo rankomis, 
Žemė ten mūsiškė laukia.

Barška ginklais mūs’ lietuviškos kuopos, 
Saulė peilius sidabruoju —
Einame kovose kruvintos kuopos,
Širdys karinę dainuoju.

Užsisakykit dabar, kad Ka
lėdoms galėtų pradėt gauti.

Hin«inp
Privertė ponai mūs’ ramų artoją.
Žagrę palikus, kariauti, —
Žengiartie drąsiai -mes koja į koją,
Sau išsisprendę mūs’ kliautį.

Ne-nžkabyki mūs’, gobšus kaimyne, — 
Ginklus į žagrę suliesim,
Mūsų ir jūs’ tegyvuoja tėvynė — 
Kojom mūs’ josios neliesim;

Bet tu nutykok dvarų atkovoti,
Liaudis kuriuos mūs’ įkūrė, —
Ir kartu su liaudim jūs, stengsime stoti 
Kultūroje kilti, pečiais susidūrę, —

Tik nu tu {Hivk tu karingą arėlį 
Liaudžiai sava,jai nuo sprando, — 
Lietuva, Lenkija, savo laukelį 

-Ars, — jau ginklų nab’gulandę;

Kuopos lietuviškos — kuopos artojų — 
Jau bedainuos tik liaudinę, —
Taigi nekelk į laukus mūsų — kojų, * 
Darbo daina pamainyki karinę!..

Ar. Vitkaoėkaa •

itam.no


Penktadienis, gruodžio 8, 1933
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Detroito Lietuviu Žinios
WESISIDE lūs

ti
. Ypač bus įdomu paniaty- 
Dariaus - Girėno laidotu

vės Lietuvoje.

Gtuod. 3 d., Šv. Antano dr- 
jos įvyko priešmetinis susirin
kimas. Nariai susirinko skait
lingai. Dr-ja gyvuoja gerai. 
Šiemet gauta daug naujų na
rių. Ir turtas paaugo virš Į 
$200. Sulig blogais metais, tai, 
gerai.

Nutarta surengti vakarą Jo 
nui Žyrinui, kad parodžius at
jautimą dėl jo nelaimės nete
kimo akies. Valdybą ateinan
tiems metams sudaro: 1\. Bels- 
kas, pirm., M. Brazevieius, pa
geli)., J. Andruškeviėius, nut. 
rast., J. Žyrinas, fin. rast., P. 
Yarmokas, ižd., globėjai: A. 
Šinkonis, A. Ambrosas, P. Sma 
liukas, J. Bendorius ir A. Ba- 
risas.

Padėkos Dienoje Petrui A- 
domaiėiams buvo surengta su- 
rprizas, 25 m. ved. sukakčiai) 
paminėti. Dalyvavo skaitlin
gas būrelis artimesnių drau
gų. Vakaras praleistas gražiai. 
Jubiliatams sudėta gražių lin
kėjimų. Platesnis aprašymas 
tilps sekančiame numery.

“Draugo” vajaus didžiulis 
vakaras bus rengiamas sausio 
mėnesį. Programa pienuojama, 
plati. Detroito katalikai, tėmyj 
kitę! “Drauge”, Detroito ži-, 
niose, bus paskelbta diena ir 
programos dalyvių sąrašas.

Praeitą savaitę kleb. kun. T. 
F. Boreišis, varg. J. Blažys su 
žmona buvo Grand Rapids, 
Midi., a. a. Jono Gilio (Mrs. 
Blažienės tėvuko) laidotuvėse. 
Palaidoję laimingai grįžo.

Gruod. 10 d., Lietuvių svet. 
Šv. Rožančiaus moterų dr-ja 
rengia buneo party 7:30 vai. 
vakare. Pelnas eis Šv. Anta
no parapijai. Dr-ja kviečia vi
sus dalyvauti. Bus duodama 
geros dovanos.

D. B. Brazis Undertaker
Albreebt 
Balusia 
Matui 

i Brazis 
Noroskus

160
101
201
155
170

128
92

160
149
210

Iriuos traukė “Birutės” 
116 praeitą vasarą.
109

128
119

787 739 r v 600

Gre'-n and Gold Cafe
! Taulaumskus 128 105 145
Tautin 143 132 123

| Yersaskis 130 101
; MavS 135 130 156
Akovitz 162 188 136

| Baron
j

144

698 656 704

23 d.

Willis Baking Co.
Willis 
Pi ragis 

.Galomen 
•Bandy 
Sbultze

SUSITUOKĖ

Rapolas Bračiulis ir Ona Legotienė (Skaityk korespon
denciją iš West Side).

darže. Šeštadienį, gruod. 16 d. bus 
'iškilmingos Mišios (mėnesinė 
' atmintis) ųž sielą a. a. Mari-

Bazaras gražiui sekasi. Dar jos Masevičienės, klebono mo- 
pratęsiamas vieną savaitę, tinos. Neužmirškim geros mo-

1931Baigsis šį sekmadienį. Visi teries, kuri taip sunkiai para- 
kviečiami į bazaro užbaigą. , pijai dirbo.

Šv. Jurgio bažnyčioje Misi
gruodžio

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

Sunkiai susirgo Mitkienė 
18 iki nuo Chamberlain Avė. Būda- 
TylutS ma sveika neapleido nei vie- 

I ną dieną šv. Mišių. Aplankv- 
kim ją ir pasimelskim už jos 
sveikatą.

154 105 145
145 133 L‘l3
99 150 133

•133 112« 121
120 145 126

651 646 663

Antradienį 
gruod. 12 ir

Suzana, žmona Prano Švo- 
704 ko, sunkiai susirgus, nugaben

ta į Wyandotte ligoninę ir 
gruod. 4 d. padaryta operaci-

ir
13 d.

Jonas Andriliūnas iš Mislia- 
waka, Ind., svečiavosi pas se
sutes ir brolį Antaną moks 
leivį Andriliūną, kuris studi
juoja dentisterijos šaką. Bro
liai sesutės ir tėveliai remia 
ir moksleivio pastangomis su
silauksime naujo profesijona- 
lo, kuris ir veikime galės daug 
padėti.

Lapkr. 11 d., 6 vai. vakare,
Šv. Antano bažnyčioj kleb. 

kun. I. F. Boreišis surišo mo-

bieta; kitos dvi dukterys ve
dusios. Tėvus jau 63 metų, bet 
dar tvirtas, raudonas. Per 
vestuves šokdamas lietuvišką 

1 polką už miklumą galėjo lai- j 
mėti dovaną. Žmona Mikali-! 
na jau mirė prieš tris metus, 
šeimvna gražiai išauklėta. Tė-

SPORTAS EASTSIOE
LITHUANIAN B0WLING 

LEAGUE

The Lithuanian 
League l'inisbed second

LANKĖSI SVEČIAI

trečiadienį
Šv. Petro 

parap. svetainėj, bus rodomi 
Lukšio judamieji ir kalbamie
ji paveikslui. Bus paveikslų ir 
iš Detroito. Nepamirškit atei
ti ir pažiūrėti, kaip atrodot 
judamuose paveiksluose.

Jaunimo draugija buvo už
simojus suruošti keletą vaka
rėlių, bet visus atidėjo ant to
lesnio laiko iš priežasties mi
rties klebono motinos. Klebo
nas jaunimo draugijai dėkin
gas už tokį pasielgimą.

GRAND RAPIDS, MICH.

' Pas muz. Čižauskus lankėsi
Šv. Petro parap. choras ved. 

ivarg. Smalio rengia koncertą| ivarg. SmaJio rengia koncertą
B«wling J. ir K. Pavilionis su dviem j)? ,,, ,Mrapijos svetai. 
n,l week,sūnum iš Clevelando. K. Pu-' -• ,l.i.

tervstės ryšiu Rapolą Bračiu- 
lį su Ona Legotiene. Rūpesčiu 
muz. J. A. Blažio, vyrų kvar
tetas per šliūbą giedojo “Veni 
Creator”; J. Vasiliauskas “A- 
ve Maria” (vargonais grojo 
J. A. Blažys).

r- i • ir j t* < • Vestuvių bankietas buvoGruod. 14 ir 15 d. Lietuvių TI . , „ v. , ,
, , • t i x j Barlnm ITotel. Svečių dalvvasvet. vakarais Luksys rodys, . v „. .

vas džiaugiasi vaikais, vdikai £ Bowling witb a tliree way vilionienė yra didelė veikėja
tėvu. Visi gražiai, sutikime gV i t į 
vena.

Ona Bračiulienė (po tėvais

judamus ir kalbamus paveiks-

Lapkr. 25 d. mirė a. a. Jo
nas Gilius, 72 111. Į šermenis 
atvyko giminės iš kitų mies
tų.

Lapkr. 29 d. atvažiavo sve
čias iš Detroito, kun. I. Borei

šis, su vargonininku Juozu 
Blažiu ir Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioj*' atlaikyta pamaldos. 
Egzekvijas giedojo kun. Bo
reišis, kun. Lipkus ir varg. J. 
Blažys. Mišias laikė kun. I. 
Boreišis ir pasakė įspūdingą

(Tęsinys 4 pusi.)

nėj. Bus gražių lietuviškų dai
nų. Nepraleiskit progos. Išgi
rskite padidinto choro daina
vimą. Bus ir kitokio pasilink
sminimo.

ie for t'irst place. D. B. Bra-, Clevelando moterų tarpe, ypač 
zis team won tbree gailies j Mot. Sąjungos 26 kp. Jau 20 
from. AVillis Baking Co. and (metų kaip eina finansų rašti- 

Buziutė) jaunose dienose Mo- Litbuanian Sweet Sliop ninkės pareigas.
ntreale, Kanadoj darbavosi won two games from The' p H)imul Pavilioni(.ni, 
L. Vyčių kuopoj; buvo p.nna Cafe. >llkta,vakare> c,

T. Noroskus l.ad a game of pirm M čižauskienė surengė 
“arbatėlę”. Buvo sukviesta ir

..v . ta * I*’ Biazis team won a (įaUgįan vietinės kp. veikėjų
Atvažiavus į Detroit ą pn- • furkey for tlie liigb single 

klausė L. "V yčių 79 kuopai, <la team game and had a big Pele

Vyčių delegatė iš Kanados 
Lawrence, Mass., 8 Vyčių ko- 210 and Matui had a 201 game.
ngrese.vo virš šimtas. Surpraizą pa

darė jaunojo tėvas Alekas Bra 
ičiulis; nieko nesakęs atvyko iš
i Plymouth, Pa., tiesiog į' vi,>5 I '"aV° <'llore- vaidinime
būtį. Sūnūs dideliu džiaugsmu

Ve
dus irgi darbuojasi L. M. klu
be, kuris surengia dideliussutiko senyvą tėvą. Jaunieji j 

manė po vestuvių pas tėvą 
paviešėti, o čia kitaip įvyko, i Jaunavedžiams linkime ilgo, 

Jaunasai R. Bračiulis yra laimingo gyvenimo moterystės

bankietus įžymesnėse vietose.

policijantas - motoristas. Kiti

EXTRA
PIRMIEJI KALBAMI LIE

TUVIŲ KALBA JUDO- 
MIEJI PAVEIKSLAI 
pagaminti C. G. Lukšio 

Didvyrių Dariaus ir Girėno
išskridimas iš Chicagos į New 'O-ys broliai irgi tarnauja po- 
Yorką, ir iš New Yorko į!Įvijoj: Alekas Bračiulis —
Kauną. Nelaimės vieta Soldi
no gilioj, Vokietijoj ir iškil
mingos laidotuvės Kaune.

Taipgi bus rodoma daug pa
veikslų iš Amerikos Lietuvių 
gyvenimo. Matysite ir girdė
site žymiausius lietuvių cho-

liutenantas, Juozas Bračiulis 
-— detektyvas, Pranas Bračiu
lis — trafiko tvarkytojas. Vi
si keturi broliai yra daug pa
sižymėję.

Dažnai laikraščiuose matosi

luome. Jaunavedžiai su broliu 
ir broliene po vestuvių buvo 
nuvykę Chicagon, aplankė Pa
saulinę Parodą ir pasisvečiavo 
pas draugus. Dėl trumpo lai
ko nespėjo nei “Draugą” at-j 

onkyli, nes O. Bračiulienė 
nuo jaunų dienų gerai pažįsta 
L. Šimutį iš jo darbuotės. Man 
išsikalbėjus, kada bus rengla-

bration and banųuet the fol- 
lowing Wednesday, P. Padols- 
kus, the president of tlie Lea
gue gavę a speecli compliment- 
ing tlie team on its fine špi- 
rit.

Sanding won lošt
kitliuanian Sweet Sbop 4 2 
Green and Goki Cafe 4 2 
P. B. Brazis undertaker 4 2 
AVillis Baking Co. 0 6

Paviešėję pas gimines ir pa
žįstamus grįžo atgal Clevela- 
ndan.

SCORES

Detroito E. S. “Draugo” 
kontestininkai darbuojasi kad 
kuodaugiau gavus “Draugui” 
skaitytojų.

Dr. Jonįkaitis užsakė laik
raštį visiems metams. Dr. Jo- 
nikaitis gerai žino savo pro
fesiją. Reikale patartina krei
ptis į jį.

Per bazarą taip pat užsisa
kė “Draugą” p. Kakanauskas 
visiems metams.

NEW DEAL ŪIL 
BURNER SALES

2149 W. Cermak Road
Tel. CANal 6395

2858 W. Cermak Road
Tel. CRAwford 1123

Bračiulių vardai, kaipo pasi
nis ir pavienius dainininkus; žymėjusių savo pareigose. Iš- nias “Draugo vajaus vaka 
Lietuvių dieną pasaulinėje pa-'tikrųjų, retenybė pas lietuvius, ras Detroite, ir atvyks Šimu 
rodoje Clticagoje, kur dalyva- kad keturi broliai užimtų po-
vo kelias dešimtis tūkstančių 
lietuvių. Matysite patys save, 
o tie kurie nedalyvavo maty
site savo pažįstamus ir išgir
site visą programą.

Rodys C. G. Lukšia 
Gruodžio 8 <1., West Side ( 

Hali (buvusi Meldažio), 2244 Į 
W. 23rd PI.

Gruodžio 10 d., Gimimo Pnn. 
Šv. M. parap. svet., 68th St. 
ir Wasbtenaw Avė.

Gruodžio 12 ir 13 dd., Šv. 
Petro parap. svet., Detroit, 
Mieli.

Gruodžio 14 ir 15 dd., Lie-1 
tuvių svet., 25th & Vernor Hi-! 
gbway, Detroit, Micb. •

Gruodžio 16 ir 17 dd., Šv. 
Jurgio parap. svet, Detroit,} 
Micb.

Gruodžio 1.8 ir 19 dd., Para
pijos svet., Dayton, Ohio.

lįcijoj vietas. Tėvas gyvena 
Plymouth, Pa., sykiu ir vie- Į vo “Draugą 
nas sūnus Antanas, duktė Elz- gyvenimą.

tis, Bračiuliai prašė, kad at-j Paddol 
lankytų juos. Užsiprenumera- 

” ir seka lietuvių

Lithuanian Sweat Shop
Cummings 135 105 162 — • 1
Rose. 102 115 161 Lukšys atvyksta su judo-
Macall 172 142 135 mais ir kalbamais paveikslais
Paddol 122 145 138 gruodžio 16 ir 17 d. Patarti-
Sliimkus 115 165 135 na detroitiečiams nepraleisti

646 672 731
tų paveikslų, nes lubai įdomūs. 
Lukšys rodys ir paveikslus, kn

Pirkite savo aliejinius ši
ldytuvus dabar. .Mūsų kai

nos yra žemos.

Specializuojame RANGE 

aliejinius degtuvų pritaisy- 

mv.s jūsų pečiams po

$19.50

SOUIRE EDGEGATE
y£5 sę>u>*L 

YrLRZ. LlVlH IN

THE.
OLD O R O t p Of 
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*0!d TJmer** Puts Up a Powerfuf Argument ftut He flas to Back Up! BY LOCIS RICITARD
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C H I C A G O J E

IŠ ŠV, KRYŽIAUS PAR 
T0WN OF LAKE

, guitė, vicopiiin. •— J- ’Razba- 
dauskaitė, nut. rašt. — E. O- 

jgintuitė, l'in. rast. — B. Kal
vaitis ižd. — M. Uaurinskuitė.

1 Vis*
Į lės.

1 sk. darbuojasi vienybėje.
Rėmėja

NAUJIENOS Iš YISĮI 
ŠVENTIMŲ PAR AP., 

ROSELAND
Itoselando lietuviai

. aldybų sudaro mergai-' vienybėj g> v ena

PAGERBĖ VEIKĖJAS

, ja ir didelė darbuotoja, šio giasi, kati vyrai vėl sugrįžo eiene, 
klubo pirmininkė deda pasta- prie darbo. Bedarbė kelis me-

' ngų, kad veikalas gražiai iš-jtus vargino žmones, 

įeitų. j. X B. Zubienė ir J. Juškie-
Aš manau, kad sekmadienio nė rūpestingai rengia buneo 

vakare nei vienas nepasiliks party pa ra p. naudai 
labai' namie; visi trauks pažiūrėti, gruodžio 17 d.

Punkuitė, P. Punkienė, nias bus vaikams. Užtikrinu,
V. Pužas, F. Balakavieius, O. 
Balakavičienė, Šukys, B. Šu
kienė, Mustry, X Macikus, P. 
Maeikienė, ,J. Čepulienė, P. b- 

kin.. Akeli linas, J. Čepulis, Oškeliū-

k,ud visi bus patenkinti.
Našlaitė

Lapkr. 26 d., į įvykusių va-
kų tos idealistės parodys. 

Pelnas eis pusiau su para-
karienę publikos taip skaitlį- Įjdja. 
ngai atsilankė, kad salė pasi-į 
sotie permaža. Tokiuose sun-į 
kiliose laikuose, o vienok de-j 
dama visos pastangos, kad ne-

Rtis

.1Lapkr. 20 d. mūsų koloni- apleidus svarbių parapijos rei
jos uolios veikėjos Elzbieta O-- 
gintienė ir Elzbieta Ogintaitė 
šventė savo vardo dienų. Ta 
proga artimiausios bendrada
rbės susirinko į jų butų, 5648 
So. Justine g., ir gražiai jas 
pagerbė, l’o užkandžio Elzbie
ta* sveikino E. Gedvilienė, L. 
Račkauskienė, J. Razbadaus- 
kaitė, B. Kalvaitė ir kitos, o 
M. Sudeikienė pasveikinus nuo

kalų.

Programa buvo graži. Neap- • 
seita ir be kalbų. Kleb. kun.' 
J. Paškauskas plačiai kalbėjo 
apie parapijos reikalus. Buvo 
ir daugiau kalbėtojų.

Valgiai buvo geraširdžių su
aukoti. Reikia pastebėti, kad 
mūsų biznieriai geros širdies: 
bučeriai aukojo visų mėsų, 
duonkepiai -- duonos, kiti ki
tokių dalykų. Pp. Telskiai ne

ŽINIOS K & PETRO IR
POVILO1 PARAPIJOS, 

WESTftRlMAN

nienė, Linkieilė, Leliner.
Ant galo S. Alknnavičiūtė 

West Pullmun lietuviai kiek- dėkojo savo tėveliams už su- 
viename name sau “Draugų’’(rwnk3ų puotų ir svečiams už 
turės. Katalikas be katalikiš- atsilankymų. Dėkingumų sve

iko laikraščio, tai šimtmetį pa- eianis pareiškė ir

X Kaip tik dailiai pagerės,

Dr-ja Saldžiausios Širdies 
V. J. No. 1 rengia buneo par
ty gruodžio 9 d., 6:30 vai. vak., 
nario B. Ustilos name, 4526 S. 
Fairfield avė. Visi kviečiami 
atsilankyti ir paremti draugi- 
pų. |/ėšų dr-ja turi gana daug, 
o jiajamų neperdaug. Ateida-Alkimavi-

sililųs nuo pntango.. O Sofija ■ Pranciška apdo-i™ i buneo, prašomi atsiverti
pullmaniočiai tokiais nenori; vanota gražiomis svečių .lova-1 'r savo pažįstamus linksmai 
bQti nomįs. Dulke laikų praleisti. Taipgi prašo

mi atnešti dovanų.
G. P., nul. ražt.

X Pabaigoje praeito mėne
sio mūsų bažnyčioje per dvi 
savaites buvo net trejos Mi
sijos. Moterims ir merginoms 
vienų savaitę; vyrams ir mo
kyklos vaikučiams kitų savai-j 
tę. Misijas vedė Tėvas Jonas)
Bružikas, S,. J.

Per Misijas aflie keturi tū
kstančiai žmonių priėjo prie 
šv. Komunijos. Grįžo prie Die

vo daug sielų, kurios buvo 
nuklydę nuo tiesaus kelio. Da
bar jiems lieka tik ištesėti iš
tikimai Kristui tarnauti.

b
X Prieš adventų mote' ys- 

tės luoman įėjo sekantieji as
menys: Juozas Ragauskas su
Paulina Urbonaite; V. Pulei-jvisų motinėlei ir dukrelei įtei
kia su K. Kibartuite; V. kė dovanų. Abi Elzbietos vlė- 
Knapp su Ona Šernaite ir P.1 Rojo atsilankusioms už linkė- 
Kalvaitis su A. Mikolaite.! jinius ir už dovanas.
Jiems šliūbų davė gėrb. kun.! ,, (, ... . • ... ... J)arbo ž»>oneliai smulkes- 
P Vaitukaitis Rep ' U dukrele L»L niŲ dalykų sudėjo. Vakarienei

__2______  P’!zbieia yra nares Labdaringos nieko nereikėjo pirkti, o pa-
bų-gos l kp., Šv. 1 įaneiškaus | va|gydįnta 409 žmonių.

galybė. 
Rosslandietis1

Šv. Kazimiero Akademijos! 
Rėmėjų k skyriaus priešinei!-' 
uis susirinkimas įvyko gruo
džio 3 d. Susirinkimas buvo

\ lenuoluio Rėmėjų 3 skyr. 
Šv. Kazimiero Akatl. Rjinėjų 
ir Apaštalystės Maldos dr-jos. 

i L. Ogintaitė yra narė

X Gruod. 8 d. — Nekalto 
Pras. P. 6. šventėje — Mišios 
bus 5 ir 8 vai. Vakare mišpa 
rui 7:30. Iš vakaro bus klau
soma išpažinčių.

Po mišių mokyklos mergai
tės bus priimamos į N. P. P. 
Š. Sodalieijų.

X Gruod. 10 d., 3 vai. po
piet parap. salėje bus rodomi 
gražus iv įdomūs judamieji

’l

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MARQUETTE PARK

Iš N, PRAS. P. Š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

Adventui užstojus ir pasi- 
lijiksniiniinanis sustojus, yra

Metinės Sukaktuvės

Lapkričio 26 d. Alkimavičių progų pamatyti gražių vaidi-, 
dukrelei Sofijai suteikia Su-inimų. Tuo tikslu Federacijos 
tvirtinimo Sakramentas; vai-J19 skyrius rengia didelį vo 1 
dų gavo Pranciška. Kūma bu-ikarų. Statys scenoj gražių 4 
vo J. Čepulienė.- į veiksmų dramų “Nepaisyto-

Ta proga Alkimavičiai, 6946 ja”. Visas pelnas eis pavapi-1 
erb. klebonas iI

upinas, kad šis j
p. įengia vakaių su riuose dalyvavo nemaža sve-i vakaras kuogeriausiai pasine-1

tik dovanų kepa, bet ir mėsų paveikslai mokyklos vaikams, So Roek^n St, savo gražioj jos naudai. G 
tokiai didelei vakarienei iške- o vakare 7:30 Labdarių Sų- rczįdencijOj iškėlė Įlietus, k u- kun. Briška rū

A A

gos 10 k
programa. • . -|y

X Mokyklos leistų kalaku- '

-'n'
9r

Vienybėj —

skaitlingas. Pasirodė, serga E., 
n . .. - • - ,,-liras. ran. Svene. mergaičiųOgintiene ir P. Navickiene. Re ® *

...... , Isodahcijos ir kai kuriose dr-niejos, nepamirškite jas apla
nkyti.

Rėmėjos rengė “food 
AVer” sesutėms ketvirtadienį, 
gruodžio 7 d., 7 vai. vak., pa
rapijos svet. Geraširdžiai re-1 
mėjai ir rėmėjos ir mūsų biz- ’ 
nieriaį bei kiti tautiečiai, ne-J 
pamiršo suteikti savo aukų kų' 
nors
rie
šiaip kokių aukų; kad galėtu-1“' n,un vardo ienoje:!
Ulėm užpildyti sesučių lenti-

kurios yra tuščios. nu

MŪSŲ IDEALISTĖS

JONO VIRGINO
Kuria mirė Gruodžio 8 d.. 1U32 
m. ir tapo paluidolaa Gruodžio 
11 d., 1932 ŠV. Kaziipiero ka
pinė*; amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tirtas, ku
rie suteikė jain puakutin) pa
tarnavimu ir palydėjo Ji ) tą 
neiSvengluma amžinybės vietą.

Mes atmindami t'r apgailėda
mi jo pt-iisišulinitną LA mūsą 
tiu'po, už jo sielą, bus atlaiky
tos iSkilinin^os Av. Mišios su 
ekzekvi.iolnls ir pamokslu'. 
Gruodži'o 9 du 1932, AuSros 
Vartų paray’jos bažnyidoje 9 
valandą ryto.

Kviečiame visus gimines ir 
pažystamus dalyvauti virSminė- 
tosc pamaldose.

Kulludusi,
Virglnų šeimyna.

Per pietus neapseita ir ktų. Įžanga 25c. Vakaras bus 
be kalbų. Gražių linkėjimų sekmadienį, gruodžio 10 d., pa 

tų laimėjo Kiupelių šeimyna. I Alkimavičių dukrelei sudėjo: rupijos svetainėje.

X Antrų Kalėdų dienų 1110-i K- Balakavieius, M. Balakavi- Antrų valandų popiet loši- 
kvklos vaikai rengia gražių Į -
programų.

Kun. A. LinkusX paskel- i
Rengia gražų vakarų, gruo-jBė, kad partaukė gražių Kalė- 

gijose raštininkauja. Abi pla-1 džio 10 d., parap. salėj. Vai-|<lU šventėms atvirukų ir do-
jčiai žinomos veikėjos, visur 
dalyvauja ir darbuojasi lietu
viškoje dirvoje. 

Ilgiausių metų!

s iš valgomųjų daiktų, kuz.į 
galėtų ilgiau išbūti, arba ,‘‘l

Rep.

ŠIRDINGAI AČIŪ

Širdingai dėkoju už sureng- 
‘surprise” įiiano mamytei

“Draugo” Kalendoriai
dins 3 veiksnių komedijų ‘Mi-jvano,ns daiktų. Bus paruavi- 
kutis ir Genutė’. Pradžia 7:30 Vejama parap. svetainėje sek- 
val. vakare. jinadieniais popiet.

A. Sirtautienė, scenos niėgė-' X Keletas šeimynų tižiau-

Gatavi

1 M. Sudeikienei, E. Gedvilie- ■ 
B. Kalvaitei, J. Razba-nūs,

Rėmėjos tų vakarų žaidė 
kauliukais ir visus gardžiu už 
kandžiu pavaišino. \ akaru ru-' Gražūs linkėjimai buvo taip 
pinosi komisija: (rast. L. U- malonūs, kad net ašarų iš a- 
gintaitė, buvus pirm. E. Ged- kių ištraukė, puikios dovanos 

’.vilienė, M. Sudeikienė, B. Ku-iBus visados atminimas mūsų 
lvaitė, J. Razbadauskaitė). a- širdyse.

dauskaitei ir L. Račkauskie 
nei iš Brighton Purk.

pie Centro susirinkimų prane-, 
s ė M. Šedienė.

Apsvarsčius einamuosius reij 
kalus, rinkta skyriui valdyba: 
1934 m. Vienbalsiai išrinkta: 
dvasios vadas gerb. kun. Pr. Į 
Vaitukaitis, pirm. — S. Jut-!

Elzbieta. Ogintaitė,
5648 S. Justine St.

ĮKAITYKITE IR PLATEN 
KITĘ “DRADG4”

GRAND RAPIDS, MIOH.

(Tųsa iš 3 puslapio J
I

pamokslų. Per Oftertofium I 
gražiai solo giedojo vargonais 1 
pritardamas J. Blažys giesmę 
“Kad širdį tau skausmas kaip j 
peiliais susiims”. Altoriai bu
vo gedulu gražiai pupuošti;

Bažnyčia buvo pilnu žmonių. 
Kūnus palaidotus lietuvių ka
puose.

Parvažiavus iš kapų pas Ma 
zuravičius buvo pietūs, kuriuo 
se-dalyvavo klebonas kuri. J/i- 
pkus, svečiai kuri. I. Boreišis, 
varg. J. Blažys su žmona, Kri
vickui. Prunckevičiai iš De
troito. Svečių buvo iš Pilts- 
burgh’o, l’ctoskey, Mieli.

Velionis turėjo plačių gimi
nę. Paliko net 15 anūkų, o •> 
mirė. A. a. Jonas buvo geros 
širdies, su visais gražiai sugy
veno. Patarnavo grali. Bartu- 
škevičius. Amžinų jum atilsį.

“Draugo’’ skaitytojas

Nuo Reumatišky Skausmu
Rcumatislnj skausmų kentčjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni* 
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo
jau* jausite maloniu šilumų, kas liudys, 
kad l*ain ExpeIleris dirba savo darb«.

Nesikankinkite, kuomet Pain Fxpel- 
leris nugali skausmų tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EXPELLER

Mada No. 93S
MISCHA FASHIONS

yra teisingai sukirptos pagųl di
dumų ir yra padarytos iš stiprios 
popieros. Lengvai suskaitomas 
kirpimo parodymas ir praktiš
kas žingsnis-po-žingsnio siuvimo 
rodyklis, yi'a sykiu duodamas, 
šių madų galima gauti didumais 
8-10-12-14-16 metų mergaitėms. 
12-tain dydžiui reikia 3 jankis 
39 colių materi joto arba 2% jar
dus 54 colių niaterijolo.

B —
nitAKOAS FASH1ON JjEPT. 
2334 So. Oakley Avc.,
^hlcago. Illinois
-Jčl kiekvieno pavyzdžio siŲski’te 

' 35c

Patiem No.

5lze .. •
Name .

Ad drena

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

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

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų 

| Metų užbaigtų senas sęskaitas su savo kostume- 
riais. Kaip žinoma “Draugas” metams kainuoja

ą $6.00; pusei metų $3.50; trims menesiams $2.00; 
1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

Tyme, AMUoe,
GRAŽIOS AM T B

Yra didelis tartas
Murinę vats, Švelnins gaivias 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit* 
Rnygs “Eye Care” arba “Eys 
Beauty” ant pareikalavimo.

Murini Co., Dpt. H. S., 9R. OhioS«.7 Chicngo

SUGRĄŽINKITE JAUNYS 
TĖS DIENAS

Nl'GA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių ir silpnų žmonių. I’o 
to kaip jus jį vartosite vieną savaitę, 
jeigu ir toliaus vartosite, jus atgau
site suvo normalią • sveikatą ir spėką.

Jokie kiti vaistai neturi tokfų pa. 
stebėtiną Istoriją kaip NUGA-TONĘ 
Per 45 metus jo gyvavimo milijonai 
moterų ir vyrų atgavo savo sveikatą 
ir spėkas. NŪGA-TONE parduoda
mas visose vai'stlnyčiose. Žiūrėkite, 
kad gautumėte tikrą NL'GA-TONE. 
Ketinkite pavaduotojų, nes jie yra 
bevertės.

New 50/ Size
LYDIA E. PINKHAM’S
TABLETS FOR WOMEN

They relieve and preven* 
periodic pain and associated 
disorders. No nareoties. Not 
just a pain klller būt a modern 
medicine which acts upon the 
CAUSE of your trouble. Per* 
sistent ūse brines permanent

. relief. Soid by alTdruggists. ,

M«dway’s Pilis
For Constipation

A faiM
Wbat Tker Aret

r«lubl« v^eabt. l»*rti*«

or dirtmfc digsatioa. Nnt hd>it 
ins- Caataia ao hsradul drugs.

Wi»t Tker Doi 
MiMaro <d rmb ami wao*n, aist, 
1847, h»v« uMd dirtn to nlirv. wrk 
Įi—ihii-hii. aorvotMiMn, fcin<u«, Ina 
a< poo, romplmion ,nd I>*1
hraatb vtvn (Imk condicion. «r« 
caasad by ron.tip.tinn.

At Ali Orucsho
lbdway « Co., Ine., N« York, N.Y.

n

Moyn oroo



Penktadienis, gruodžiu 8, 1933 D R ? tT G I S
C H I C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

Keli iš jų — universitetu stu
dentui. Tai yru gabūs artistai, 
kuriems ne naujiena eiti j sce-

ziu 10 d., Liet. Auditorijoje
stato “Genovaitę”. Tai yra ži į Taigi, atnaujintą “ Geno vai- 
nonia G veiksnių drama. Nors tę” vaidins naujoji teatralinė

grui»etai yra daugeliui lietuvių ži
nomas veikalas, bet jis dabar' graži, 
scenoje statomas “naujuose; matys

Tikrai vertu pamatyti 
įdomi drama. Kas jų 
gruodžio 10 d. 7 vai.

į Amerikos Lietuvių Advokatų 
Sų-gų, ieškodama paramos.

Advokatų draugija išrinko 
tam tikslui trijų narių komisi
jų (adv. J. Borden, Va Šalie 
ir'J. Grisb), kurie sykiu su 
Sų-gos pinu. adv. J. T. Z vi
riu atlaikė kėlės konferencijas 
su įtakingesniais aldermonais,

NAUJAUSIOS MADOS ŠIL 
DYMO PRIETAISAI

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikon Liet. Daktarų Draugijos Nariai

rūbuose”. Tai yru, pats vei-I \ ak., tas niekados neužmirš to Į supažindino juos su reikalu 
rginu dr-ja eis prie kalus naujai pertvarkytas, pa-'tragiško vaizdo iš tolimos pra i1' kalbėjo už vardo pakeitimų, 
i.ios metinėj savo tobulintas teatro meno atžvil-Įeities. Atnaujintoji “Genovai-,flurodydalni kokie yra žuvusių 

ir pagyvenusiųjų, ir jau-j lakūną nuopelnai
nuolių širdis kutens! , Moterų Piliečių

X Nekaltu Prasidėjimu Šv 
Panelės invi
šv. Komunijos metinėj 
šventėj, gruodžio 8 d., G va
landų ryto. Narės malonėkite 
susirinkti. Valdyba

gili. Taip pat ir šios 
dramos kalbu geriau

gražios,tė’ 
sutvar

ATNAUJINTOJI
VAITE”

kyta, lietuviškesnė. Dėl to vi
sko “Genovaitė” bus visai at- 

‘GENO- naujinta.
Bet ir vaidilos (artistai) bus 

tikrai rinktiniai: kunigaikštį
Uolusis spaudos platintojas Į Sigitų vaidins ,J. Poška, jo

IŠKIŠTAS LITUANICA 
AY. KLAUSIMAS

Lyga ir
Taip nugirdęs j Advokatų draugija skaito Au- 

burn Avenue vardo pakeitimų 
stambiu laimėjimu.

Chicago j jau išrištas Litua- 
V. Stancikas nesenai suorga-Į žmonų Genovaitę — Z. Bajo- nic Avė.’klausimas. Lapkričio 
nizavo scenos vaidintojų gru-Į rinaitė, Guliu — K. Pažars- 28 d. miesto tarybos posėdy-, 
pę. Tai žada būti .profesinis, Į kis, kariuomenės vadų Brunų je, aldemionų tarybos susirin
nuolatinis čikagiečių teatras, 
kurio direktorium (menadže-

— J. Ziekaitis, Oderų — J. kime vienbalsiai užtvirtinta 
Gricaitė, Vedą — K. Šimkus, i Street and Alleys' komisijos 

rimu) liko pats organizatorius j Berdų — J. Parkauskas, Liu-j rekomendacija Aubuni Avė. 
V. Stancikas, kuris gerai nu- dgardų — Kelmutis, Oginų —'pakeisti į Lituauica Avė., žu-

Chicagos lenkai mėgino 
Crawford Avė. pakeisti į Pu- 
laski Road. Bet nieko negavo, 
nors už jų sumanymų agitavo 
puls majoras, lenkų aldermo- 
nai ir dideli šulai. Tačiau jų 
projektas nepriėjo nei prie 
balsavimo miesto taryboje.

Z.

Šiemet ’visi pradėjo vartoti 
aliejum kūrenamus pečius. 
Mat, išrado, kad galima labai 
gerai apšildyti namų. Tuo pa
čiu laiku išrado, kad visų da
rbų prie šildymo galima šva
riai atlikti, ir be sunkaus da
rbo. Visus populiariškus mo
delius šių šildytuvų galima į- 
sigyti pas Ne\v Deal Gil Bur- 
ner Sales, kulių krautuvės ra
ndasi viena adresu 2149 W. 
Cermak ltoad, o kita 2858 W. 
Cermak Rd. ši įstaiga taipgi 
užlaiko “range” aliejinių de- 
gtuvų prietaisus jūsų pečiams' 
po $19.50.

Tel. GROvchIU 1695

DR. A. L, YBSKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vale. 
Seredomls po pietų Ir Nedėldieniat 

tik susitarus
3433 W. MARU L ĖTI K ROAD

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 80. 43th CT., CICERO, ILK 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. IIALSTKD 8®., C1UCAU4 
Paned., Sered. Ir Subat. 3—9 vai

LIETUVIAI DAKTARAI:

siniano apie teatro menų.
Ši teatralinė grupė gruod-

Tcl. LAFajetle 7050

DR. F. C, WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
▼ai.: 8—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th Bt.
TeL CANal 0403

Dienoms Tel. LAFayette 6193 
Naktimis Tel. CANal 0403

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

Nedėliojo pasai sutartį

OfflHC Tel. RKVublic 7690 
ltca. Tel. OltOvehlll 0617

6917 S. WASHTEINAW AVIE.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS 

2423 W. MAKQUETTE ROAU 
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryta

Nedčlloj susitarus .

Office Phone Kės. and Offfce 
' PROspect 1038 8869 6o. LeavlU St.
| CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKA$
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

Tel. LAFayette 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. ne'oll Kcdsie) 
Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nekėliomis pagal 
sutarti

Phoae CANal <432

DR. S. BEŽIS
GYDYTOJAS. Jr CH» S'JIMUf

2201 W. Cermak Road '
Valandos 1—J. Ir 7—8 rak. 

Šaradomis Ir Nedėliotais pagal sutari 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas IlEPubUo 7868

B. Armoška. Visi yra gerai ži- vusių lakūnų Dariaus ir Girė-l
įlomi vaidilos, dainininkai, j no atminčiai* Posėdžio salėje' “ DRAUGĄ'

i buvo adv. J. T. Zuris, J. Bor- 
den ir M. Zolpienė.

Iš aldemionų pusės daugiau 
šiai pasidarbavo Tliomas A.

G R A B ORIAI: Metinės Sukaktuvės

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglaosia. 
Reikale meldžiu atslBauktl. o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. OANal 2616 arba 361d

2314 W. 23rd PL, Chicago

Telefonas YARds 11

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu antomubilisB visokiem^ 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 ATTBURN AVENTJE 

Chicago, UI.
1439 S. 49th Court, Cicero, III.

TEL. CICERO 6917

Phone BOUIcvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už 325.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th bt. Tel. GANal 6174 

Chicago. III.

Į Dovio, aldcrm. 11 (Bridge- 
porte) tvardo ir John Toman, 
ir kili aldcrinonai ir Street* 
and Alleys komisijos pirmi-1 
įlinkas 23 tvardo; taippat kiti t 
komisijos nariai. r

Iniciatyvų šiaine dalyke ė-*5 
mė Chicagos Lietuvių Moterų 
Piliečių Lyga. Lygos x pirm. 
Zolpienė, norėdama užtikrinti i 
savo darbui sėkmės, kreipėsi

ONA JONIKIENĖ

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrengua nes neturi
ma lglaldų allalkymul

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

▼BDS/A3
1646 WEST 46th STREET

Tol. BOUIcvard 6208—8411

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

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

TeL LAFayette 3673
J. Uulevičius

Tol. CICERO 394

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ai fSB.tl 

KOPLYČIA DYKAI
1344 PL 60tb Ava. Oi<wo. Iii.

Graborius
Ir

Bateamuotojas
Patarnauja Chl- 

eagoje Ir aplelln- 
k*Je.

Didelė Ir grali
Koplyčia dykai

4983 Archer Avė.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲĮSTAIGA

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

Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsą 
namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl germeną. Pašaukite EUDEIKf pirm nėgu kreip
sitės kur kitur. , «?

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisus

4605-07 South Hertnitage Avenue

PETRAS SAM0SKA
Mirė gruodžio 5 d., 1933 iii.,

2 vai, ryto, sulaukęs pusės am-, 
Raus. Kilo į'š Tauragės apskri
čio, Pagramančiu purup., Ma
žiulių kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime' 

brolio sūnų Jonų Huiuoškų. bro-f 
lienę Antaniną, šeimynų fr gi
mines.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioj. 1410 So. 49th Ct.. 
Cicero, 111. Telefonas Cicero 
1898. Laidotuvės Įvyks šeštadie
ni, gruodžio 9 d , iš koplyčios 
8 vai. bus atlydėtas J šv. An
tano parapijos bažnyčių, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už- 
velionio sielų. Po paniadų bus 
nulydėtas j Šv. Kazlr.ilero ka-. 
pinos.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės, draugus-ges Ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę- Brolio biurus. Bro
lienė ir G rilnės.

Laidotuvėms pils.rnauja KTa- 
borius J. F. Eudeikis. Telefo
nas YARds 1741.

Mirė gruodžio 9 d., 1932 in.,
ir tapo iškilnu-’ngai palaidota: 
8\. Kazimiero kapinėse.

Kilo iš Girdžių parapijos, Ju-, 
rbarko valsčiaus, Žinduičių kai
mo.

Paliko dideliame nuliūdino 
vyrų Dominiką, <lvi dukteris 
Kotrinų ir Marijonų, du žen
tus. dr. Jonų Slinonait), ir Pra
nciškų Papievj, dvi anūkes, Ko
trinų ir . Leonardų, vienų sese- 
rį, tris brolius Ir kitus gimines.

Gruodžio 9 d. jvyks gedulin
gos pamaldos už a. a. Onos Jo
nikienės sielų lilevo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje, 8 vai. ry
to.

Vienų metų atgal palikai 
mus, nesi su mumis daugiau, 
bet mes tavęr niekad neužmir- 
■<ne.

Tegul Dievjis tau duoda mil
žinų atilsį, o šviesybė amžina 
tegul tave apšviečia.

Nuliūdę .lisrikiii .šeimynų

Phone GROvehlll 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6869 8<>. AVESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

BOUIcvard 7589
Re*. HEMlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
Nedėltomis pagal autarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. BOUIcvard 7042

Tel. GANal 0257 
ltes. I’KOspvct 6634

Tel. Ofiso BOUIcvard 5913—14 
ltez. VlClory 2343

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

C^TISo vai.: nuo 1-1; nuo 4:88-8:30

>
Office Phone Res. 6107 S. Franclsco 
Prospect 2230 Phone Grov. 0961

DR. J. SZDKIEWIGZ
PHYSICIAN and SURGEON 

; 5058 SO. ASHLAND AVĖ., Cbleago 
Houra: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appoittment

DR. G. Z. VEZEL’IS
D ENTISTA8 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal autarti

TcL CANal 6123

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 1 vakare 
Seredoj pagal autarti

ORIAI:

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. RE P. 3100

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 8<>UTU UALSTED STBNIPZ
Ibezldencija 6600 So. Artet>la« šių 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

4 Iki' 8:10 vakare

Ofiso: Tel. CALumet 4089 
Res.: Tel. UEMIock 6286

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vcX 

Rezldeucijos Ofisas: 2656 W. OVlh bk 
Valandos: 16—11 ryto 

Seredomls Ir Nedėllomia pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VlRgtnla 0036

ĮVAIRŪS D AKT AR A It

Rea Phone 
ENGlewood 6641

Office Phone 
TlUangle 0044

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7650 So. Halsted Street
ROOM 210

vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar*

JUOZAPAS
LABANAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pusuuiiu 
antradien), gruodžio 5 d., 2.30 
vai. popiet 1933 m., sulaukęs
63 iii. amžiaus, gimęs kiaulių 
apskr., Tryškių purup., Daugi
nių kaime.

Amen’KoJ Išgyveno 30 metu.
Priklausė prie Lietuvių Kęs

tučio Pašelp. Klubo.
Paliko dldellaūic nuliūdimo 

moterį Barborą Libanauskicnę, 
tris pusbrolius: Petrų, i’ranųlš- 
k.ų Ir Leonų Lubanausklus ir 
pusbrolio, sūnų Jonų Chicagoj“, 
o Lfotuvoje du brolius Antanų 
ir Kazimierų.

Kūnas pašarvotas, randavl 
1614 So. 49th Ct.

Laidotuvės Jvyks subutoj, 
gruodžio 9 d., 8 vai. ryto Iš na
mų i Av. Antano parapijos ba
žnyčių, kurmjū atsibus gedulin
gos pamaldos, už velionio sičių, 
o IŠ ten bus nulydėtas t Av. 
Kazimiero kupb.es.

Vi'sl a. a. Juozapo lxibanau\- 
ko giminės, draugai Ir pažįsta
nti entit nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse Ir sutei
kti Jntn pnsatu.ini patarnavimų 
Ir ulsi'sveiklnb- ų.

Nuliūdę llokame- Moteris, 
Piisbrollal ir giminė*.

Isildotuvėse patarnauja gra
borius A. Petkus Telefonus 
Cicero 2109. ,

2506 W. 63i*d St.

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAICHIGAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsą telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokią išlaidą.
EUDEIKIO 30 metą ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimyną.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

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

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvią pa-^ 
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

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

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.

OFSSO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vul. 
vakaro. Nedėliotais nu-o 10 Iki' 12 
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Ofiso TeL VICtory 6693
Rea lcL DRKzei 3131

DR.A.A.ROTH •
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moterišką, Vyrišką, Vaiką M 
visą chronišką ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted SU
Kampas 31 s t Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. * 
Nedėliotais ir šventadieniais 16—13

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB
Tcl. YARds 0994 

Re».: Tel. PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. i/to; 2-3 Ir 7-9 v. 4 
Nedėldieniais nuo 10 Iki 12 dles<>

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 We«t 63rd ytreet
Vai.: 1 ur 4 Ir 7 to 9 P. M.

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutart]
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj 

Cbleago. III.
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite platinkite 
dienraštį “Draugę” io 
remkite v*sus tuos pro 
fesionalus ir biznieriusi 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
O Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VTRAR LfOAR VYRŲ IR MOTERŲ PER 38 METUS NRftlURINV 

KAIP LasMENftJUSIOS Ir NCMGYDOM08 JOK YRA 
Bpeclallškat gydo llgae pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, ulnuodljlmų kran- 
jo. odos. Ilgas, lalsdas. revmsttsmų. galvos skausmus, skausmus nugi • 
rojn. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslsptlngas llgaa Jeigu kiti ne
galėjo jus Išg’dyU, ateikite čia Ir persitikrinkite kų jis Jums gali pada
ryti. Prakukuoja per daugeli metų Ir tšgydd tūkstančius ligonių. PatMjI 
mas dykai OFISO VALANDOM i Kasdle nuo lt valandos ryto tkt 3 
valandai ir nuo I—I valandai vakare Nedėtomis nuo 11 ryto Iki 1 eS't

WKWT «ath Wė. kampas Kas*w Ava. CM.

kupb.es


JU»« BKICBIg Penktadienis, gruodžio 8, 1933 

lės apskr., seniau gyvenęs Ro-. terbury, Bridgeport ir kituose

PUIKAUS TURKIŠKO TABAKO x.

semont, W. Va.
Malcevičius Antanas, Jono 

s., gyvenęs Glen Cove, L. I., 
N. Y.

Labanauskas Kazys, kilęs iš 
Betygalos v., Raseinių apskr., 
gyvenęs Somniersville, Conn. 
ir Waterbury, Conn.

Palkauskas Kazys, kilęs iš 
Žiežmarių, gyvenęs Broekton, 
Mass., neva vėliau miręs be
protnamy Foxborough, Mass.

Pažėra Petras, kilęs iš Pa-

Connecticut miestuose (10 — 
1925).
. Ieškomieji arba apie juos kų 
nors žinantieji prašomi atsi
liepti į C’onsulate General of 
Lithuania. 11 Waverly Plaee, 
New York, N. Y.

Lietuvos Generalinis
Konsulatas

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo-

>•
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• .?•

: r >S-

•« >>$• b

m

<
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-

žėrių km., Veiverių v., gvve- torų, merginų ir vaikų, 
nęs New Pliiladelpbia, Pa.

Piškinas - Pisbkin Mykolas, 
gyvenęs 61.5 Crown St., Broo- 

Iklyn, N. Y. Jam priklauso ke
li šimtai dolerių (10-1714).

Buožis Povilas, pasivadinęs 
Paul Biržis, kilęs iš Joniškio 

’ v., Šiaulių apskr., gyvenęs Pbi 
ladelpbia, Pa.

Klikūnas Povilas, kilęs iš 
Ramygalos apylinkės, Ameri
kon atvykęs tuoj po rusų - ja
ponų karo. (10-1894).

Vaitkevičius Antanas, pasi
vadinęs Tony Watkins, gyve
nęs New York’e, vėliau 69 Hu- 
dson Avė., Brooklvn, N. Y., 
kilęs iš Rietavo valsčiaus.

Budrikas - Klimavičius Fe
liksas, kilęs iš Mikalavos km.,.
Aukštadvario v., Trakų apsk.,< 
gyvenęs Cambridge, Mass., da
bar gyvenęs So. Boston, Mass.

Gapšiai, Dominikas, Vincas 
ir Tekle. Dominikas gyvenęs 
Minneapolis, Minu., Vincas py 
venęs Utica, N. Y., Teklė gy
venanti Chicago, UI.

Vyšniauskas Jonas, iš Pa
nevėžio apskr., gyvenęs Hock- 
lev, Wis.

Vyšniauskas Jonas, iš Ben- 
diškių km., Šiaulių apskr., at- j 
vykęs Amerikon prieš karų. .

Sakalauskus Jonas, kilęs iš 
Tauragės apskr., gyvenęs Wa-

VYRAMS norintiems dirbti 
prie Insurance kompanijos.
Gera proga išmokti biznį ir 
gerai, uždirbti. Atsišaukitę 
prieš 12 vai : -

JOHN A. VILKUSIUS 
175 W. Jackson Blvd.

Room 2146 '

LIETUVIAMS GERA 
PROGA

PARDAVIMUI ice cream ] 
parlor, saldainių ir mokyklai 
reikmenų (school supplies) 
krautuvė. Vieta prieš pat Šv.
Antano bažnyčių ir dvi mo
kyklas.

t 1447 SO. 50th AVĖ.,
Cicero. Illinois

Neriam vilnones panėiakas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 
senus svederius.

Atdara ir šventadieniais.
F. SELEMONAVIČIA

504 W. 33rd St., Chicago, UI.
Prie Normai St. 

Plione Victorv 3486

Pcrmanent $1.50 A up
Phone CANal 4674 

Spccialtztng In Porinančiu Waving 
antį conipletc Beauty Service 

2302 S. I.EAVITT ST.
M. Drumsta. Prop. Cliicagn

yra
'/nei

'COBjri*tt.l8M. TU J

VISUOMET puikiausia apdirbimas •

VISUOMET Lucbmspatenkina?

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO i Lietuvių Raudonosios Rožės
j klubas paskutiniam savo susi-

7. , . , • . ' rinkime nutarė priimti vedu-Ir vėl vakarienė. Praėjusi tai visi daugiau ploja ir sa-' . , ,, . . ... ,, „įsius vyrus, bet ne senesniussekmadienį Dievo Motinos So ko: “ot, tai gerai aklina” Oį. praside(Ja
pūlingos draugija turėjo savo kur t.krai ' ekt.h.mas reika- l u , t, hai kovo
metinę iškilmę — bankietų. lingas, tai stovį kaip kuolas.-
Žmonių buvo pilna svetainė. Atsipraiiau už atvimmą, nes m™eM0 sua,nnkun0-I valdJ- 
Per vakariene 23 narės apdo- mano tokia laidas - slnptv-lb,> sekantiems metams nauju 

i nariu įėjo tik nutarimų rast.vanotos už neėmimą pašalpos bių nemėgstu, 
per 10 melų. Dovanas išdali
no pats dvasios vadas klebo- ------- ,
nas kun. II. J. Vau-ūnas. Nors JAV GRĮŽO IS LIGONINĖS taPti, «arb5s ”ari“ tarP‘„“ti’ 

jo balsas dar nėra kaip reikia,

Svečias vyras Šiaip užgirta ta pati. Nutarta 
surengti kaukių balių. Nutarta

vienok kalba jau aiški. Netrn- važiuojant jai į mokyk-
kus, tikimos, visai išsitaisys, sovaitf ja„ grj,|)i
kaip ir buvęs.

nio skridimo; paaukota $25.00. 
S. Bružaitę buvo sutikus ne į Klūbietis

Ciceriečiai, būkite atsargūs, 
iš ligoninės Dabar randasi „a v„Ki|i„kai pra(lfjo ,laryti
iiinnun 1 QfV\ AOlVi e

M-upus’ po Cicero. Gruodžio

yerejK£0,jvei imto s#o/uo
Ant tam tikrų kalnų Artimuose Rytuose yra 
apribotas žemės ruožtas — turkiškai vadi
namas “Yacca”. Ten auginamas tabakas 
kainuoja net iki $1.00 svarui. Jis yra 
rūpestingai išnagrinėjamas, lapas po lapo. 
Dažnai žmogui ima ištisą dieną, kad išrankio
jus du svaru to puikaus tabako. Lueky 
Strike yra pasaulio didžiausia puikaus 
turkiško tabako naudotojas. Kadangi tie 
gležni, delikatni turkiški lapai yra tinka
mai sumaišomi su parinktiniu tabaku iš 
mūsų pačių Pietų krašto — kad padaryti 
jūsų Lueky Strike cigaretę pilnai prikimštą 
— apvalų ir kietą — laisvą nuo liuosų galų. 
Štai kodėl Luckies turi geresnį, švelnesnį 
skonį.

teras te d *
Dftl. CF.iųU.tS APSAUGOS — DĖI. GERESNIO SKONIO

gių. Šiais bedarbės laikais rei-. skyrius turi nustatęs tikrai, 
kalinga parama; daugelis ke-kiek kainuoja per dienų ope- 
nčia didelį vargų. Musų pa-J moti elektrikinis šaldytuvas, 
reiga pagelbėti. Atliksim la- j paprastame šiaurinės Illinois 
bai kilnų darbų. Komisija valstybės name. Kainuoja tik-

_______ tai vienas penktukas ir du ce-
-Rūbsiuvių lokalo 269 A. C~ ntai — kaina vieno važiavimo 

W. of A. valdybos rinkimai ,Cbieagos gatvėkariu. 
įvyks penktadienį, gruodžio 8 Į
d., nuo 1 vai. popiet iki 7 vai. ’ 
vak., Amalgamated centro na
me, 333 So. Ashland Blvd. Ei
dami balsuoti pasiimkite kny-

P AI E ŠK0MI:

Kuras Juozas, kilęs iš Ša
kių apskr., gyvenęs 400 Ne- 

gutes. Visų narių pareiga da- war^ St., Hoboken, N. J. 
lyvauti linkimuose lokalo vai-i Muraškienė Ona, gyvenusi 
dybos 1934 m. Susirinkimas į- Į Binghamton, N. Y. ir pas Ko- 
vvks tų patį vakarų 7:30 vai. Nanticoke, Pa.

Kalbėtojų buvo galybės. Vi- urnose, 1805 So. 49th Ct. 
ei linkėjo draugijai gerų sek-Bružaitė yra rimta mergai- į 2 <1. padarė “liold-up” bnce-

- x------ --- tė, priklauso chorui, Nekalto: riams Warren ir Rocc, 1536 Public Service Company of'
Sausio 7 <1., parapijos salėj prasidėjimo mergaičių sodali- So. 49 Avė. Girdėjau, slankio Northern Illinois statistikų 

Maskolaieių grupe loš veika-j cijai, Dievo Motinos Sopulin- jo ir apie kitus biznierius, bet

F. Prūsas, sek r. Rutka Juozas, kilęs iš Jo- 
nauko km., Šilavoto (seniau 
Klebiškio) valsč., Marijampo-

liukų. Vadinasi, Cicero Mas- gos dr-joj ėjo finansų rasti? :negavia progos. Gerinusiai hū-
kolaičius pamėgo. Neseniai jie 
Kareivių draugijai vaUJįno _j.r 
buvo geros sėkmės. Dar rei
kėtų žodį/ kitų pasakyti apie 
to vakarą programų. Dainavo 
mažos mdlrĮęaitės, '‘vabaliukai’

PRANEŠIMAI

arba “pnj 4r kas juos su- 
nesuprantu. T*mokino ;

mažyčių^TSlentai žymūs, bei 
jau tos dainos, tai jau ne ma
žiems, ypatingai apie nmnšai- 
nų, tų ęevidonų, kuris tiek 
blėdies pridaręs ne tik lie
tuviams^' liet ir visoms tauto
ms. Ir dar apie tai dainuoti! 
Užmirškime jį amžinai!

Programų rengėjai gaii pa
rinkti, pritaikinti dainų sulig 
asmens. Blobas įspūdis daros 
mažiems dainuojant ir gestus 
darant. Bet pas mus pripras
ta: jei kas daugiau kraiposi,

ninkės pareigas. Prašome ne- ti visados atsargiems. Rep. 
užmiršti jų aplankyti.

Linkime Bružaitei kuogrei- 
čiausiai pasveikti ir vėl sn 
mumis darbuotis. B.R.,

Lietuvių Moterį] Piliečių Ly 
gn, sušelpitnui neturtingi; šei
mų Kalėdoms, rengia rankda
rbių bazarų gruodžio 10 d., 

Labdarių 3 kuopa rengia i Sandaros svet., 814 W. 33rd
gražų vakarų sekin., gruodžio1 gt. Pradžia 2 vai. popiet. Pro-

KATRIUTĖ .PIRMĄ SYKĮ 
CICEROJ

PARDAVIMUI farma. Be 
skolos. 200 akrų. Kainavo 
$20,000. Dabar parduosiu už 

Į $8,000. Įmokėti reikia $3,000. 
Likusius 4 nuošimčiu galima 
išmokėti už pienų, už medžius, 
ir dBugumų gyvulių.

Atsišaukite:
8LAUŽIS

2147 Webste<r Avė.

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

r
 Laikrodininkas, Auksorius 
_ ir Muzikalių Instrumentu 

Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVĖS

A* ą , ,

t/

17 d., 7:30 valandų vakare, pa
rapijos svetainėj. Veikalų ‘Ka
triutė’ išpildys North Side ar
tistų grupė, vadovaujant Mas- 
kolaičiams.

Pelnas skiriamas beturčia
ms, todėl širdingai kviečiam 
visus atsilankyti į šį vakarų 
ir paremti gražų tikslų. PatyR 
pasidžiaugsit gražiu veikalu.

K. S.

gramų išpildys mūsų jaunoji 
karta. Visuomenė kviečiama

t

kas kuo gali prisidėti prie šio, 
bazaro; kas rankdarbiais, nu-j 
komis ir atsilankymu, kad pa, 
darius kiek nors pelno, kadį 
galėjus pagelbėti esančioms į 
bėdoje neturtingoms šeimoms, 
nes visas pelnas skiriama tam 
tikslui — Kalėdų dovanėlėms. 
Bus pagaminta krepšiai vai-

PARSIDUODA
KEPYKLA

Gražiausioj Lietuvių apy- •
linkėj, Marųuette Parke. Bi
znis išdirbtas per 7 metus. 
Kam reikalingas tokis biz
nis, pasinaudokite proga. 
Ėenda pigi; parduosiu pi
giai. Priežastis pardavimo 
labai svarbi. Patirsite ant 
vietos. Atsišaukite:

9616 WEST 69th ST.

4216 Archer Avė.
TH. bafayettc 8617

INSURANCE
NOTARY 
PUBLIC

Abejone dldelIauRlR pnulrlnklman 
tl«du. deimantų, vlsokloi, rūRlea 
laikrodžių Ir muzikalių t nu! r u me
nių Talpirl talaome vlaoklua laik
rodžius, muzikalius Instrumentus 
Ir akinius pritaikome.
Tilps 24 metus patyrimo

2049 W. 35th St.
Tel. lafayotte 3315

iHMTOitiE 8AI

PERKAM
Lietuviilraa

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVA 1086IŲ AOBVTUBA 

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TKUOVOITMU PAMATUOTAS BOUfB 

9608 WEST 47th STR. Tai. LAFayette 1083

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas HTAte 786®

Valandos 9 ryte lkt 6 popiet 
2201 W. Cterm&k Road

Panedėlto, Seredoa fr Pėtnyfiloc 
vakarais « Iki •

Telefonas OANal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utaralnko, Ketverto Ir 8ubatoa 
Vakarais T Iki »

Telefonas REPigi:h» >—

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, Ui.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEU. REPUBUIO 8402

Katrie perkate anglis IS dral- 
verlų. siųskite juos j CRANE 
COAL, CO. Gausite geresnes 
anglis,'' už mažiau pinigų. 
Pocahontas M. R. liktai 87.00 
tonas.

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingų vogą-
Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš 
Peoples Coal Co.

Poehy M. R. 
Kent. M. R.
Lnn^i ........
Btack Band

I. 2, or 4 ton 
S tons or mor

. 87.78 87.2
88.76 85.4
88.76 88.2

Bgg ......................... 88.60 86 0
Lump .................... 88.76 86.2




