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PRANCŪZIJA STATO NUSIGINKLAVI

MO KONFERENCIJAI REIKALAVIMUS
MIRĖ KARDINOLAS FRUEH- 

WIRTH BAŽNYČIOS 
KANCLERIS

PRANCŪZIJA STATO 
REIKALAVIMĄ

ANGLIJOS KABINETE 
NESUSIPRATIMAI

LONDONAS, vas. 9. \n-P A RYŽTUS, vas. 10. — Pra , 
neūzijos vvriausybė pasiuntė j ministerių kabinete pa
nusiginklavimo konferencijai, sirei5ki nesusipratimai dėl ka

JŪRA GRĘSIA SALAI

ST. JOIIN’S, N. F., vas. TO. 
— Niufoundlando vakariniam 
pakrašty, už kokios vienos my
lios nuo krašto, yra Samly 
Point sala, apie 3 mylias ilga 
ir 1 mylių plati.

Saloje visų laikų gyveno a- 
pie 700 žmonių. Vakar jūros 
bangos sid Puškino svarbiau
siąjį apsaugos pylymų ir ba
ngos ima skalandinti visų sa-

VAKAR CHICAGOJ BUVO -19 
LAIPSNIŲ ŠALČIO

TIK DALIS MOKYKLŲ BUVO 
ATIDARYTA

tikieriai patirs, knd tokia tva
rka yra netvarka.

TARPTAUTINĖS LENK
TYNĖS

Ateinančių vasarų Chicagoj 
įvvks tarptautinės oru (lėktu
vais) lenktynės. Sakomu ši 
pramoga tik 4 dienas tęsis.

ORO STOVIS
APYLTN- 
saulėta ir

KAS MOKĖS MOKESČIUS

kaip sakoma, savo paskutini 
griežtų reikalavimų. kad gre
ta nusiginklavimo klausimo ei
ti/ ir Prancūzijai reikalinga, 
garantuota apsauga, dei to ne
bus, Prancūzija atsisakys gi
nklavimąsi mažinti ir nusigin
klavimo konferencija bus tuš
čius dalvkas.

NEPASIRENGUS GRĄŽIN
TI AUKSO PAGRINDO

ro skolų. Ne visi kabineto na
riai nori Amerikai mokėti ka
ro skolas.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
VOKIETIJOJ

Miss M. Thompson bus ofi
cialė sekretorė prezidento Roo- 
scvelt’o žmonai, kada ji nusi
kals j Baltuosius Rūmus, AYa- 
sbingtone.

MIRĖ KARDINOLAS 
FRUEHWIRTH

CHIC ADO T R 
KĖS. — šiandien

lų. O saloje nėra jokių aukš-’daug šalta.
tumų, kur būtų galima žmo- _____________
nėms pasislėpti nuo potvynio. Vakar rytQ ša,lis Chįeagoj 

Tad gyventojai, palikę na- padarė rekordų. Apie 9:00 bu
mus ir mantų, valtimis skubiai į vo — 19 (19 laipsnių žemiau 
krausto.! Žemyno pusėn. Yra 0). Paskiau keli laipsniai at
baimės, kad sala visiškai bus šoko atgal. Bet tai ir viskas, 
užlieta ir panardyta. 12:00 popiet buvo — 10. Kai

----------------- kuriose Cbicagos apylinkėse
IŠ- |vakar rytų buvo iki — 30. Per 

34 metus Chicagoj nebūta to
kio didelio šalčio.

VYRIAUSYBĖ TURI 
EITI 3Š BIZNIO ”

KARLSRUTTE, Vokietija,
vus. 9. — Vakar rytų per po- j ROMA, Vhs. 10. — Mirė Jo 
in minutų eia ir apylinkėse Eminencija kardinolas Fineli- Kongreso skirtas specialus ko- 
atjaustas stiprus žemės drėbė- įrtli, 87 m. amžiaus. Velionis mitetas ištirti, kaip daug kra- 

buvo Romos Katalikų Bažny- što vyriausybė užsiima priva
čios kancleris. Buvo domini- (*iu “bizniu” rado, kad vy-

AVASHINGTON, vas. !). —

jimas

SUSITAIKĖ SU DARBI
NINKAISLONDONAS, vas. 10. —

Premjeras MacDonald’as pra
nešė parlamentui, kad Angli- TOKIJO, vas. 9. — Amen 
jos vyriausybe dar nepasiren-, kos siuvamųjų mašinų kompa- 
giis krašto valiutai aukso pa- niia susitaikė su streikavu-

konas ir 17 metų kardinolu iš
buvo.

3 LAKŪNAI ŽUVO

riausybė tikrai kai kuriais at
vejais kenkia privačiam “biz
niui.” Pataria iš to “biznio” I . . .į išeiti. Tas reikalinga krašto

grindų grąžinti. siais japonais darbininkais.

MAIŠTININKAI STATO 
SĄLYGAS

5 ŽUVO GAISRE

BATAVIA, Java, vas. 9. — 
Sukėlę maištus keli šimtai o- 
landų jūreivių iš savo karo 
laivo pranešė, kad jie pasire
ngę tik sąlyginiai pasiduoti.

Paskelbta, kad artimiausio
mis dienomis bus išsiuntinė
tos 1931 metų mokesčių są
skaitos Cook’o apskrity. T r 
pažymima, kad už minėtus me
tus mokesčiai, imant bendrai, 
bus tik K) nuošimčiu mažesni.

i VALSTYBĖS LĖŠOMIS BUS 
PALAIDOTAS

B EDA PEŠT AS, Vengrija, 
vas. 9. — Miręs įžymus ven
gro valstybės vyras, grafas 
Alb, Karolyi, 87 m. amž., val
stybės lėšomis bus palaidotas.

MIRĖ LIETUVOS PREZI
DENTO BROLIS

Sausio 25 d. mirė Ignas Sme

Ištikrųjų mokesčiai už 1931 
metus turėjo būt sumažinti 50 
nuošimčių, bet ne 10 nuoš., 
palyginus su 1930 metų mokes
čiais.

Nestebėtina, jei žmonės ne- tona, Lietuvos prezidento bro- 
Anot oro biuro, žemiau o!nioka mokesžių. Kur jie gali ,lis, sulaukęs 72 m. amžiaus, 

šaltis laikęsis šiandien ir dar!«auti Siais laikais Pin^ to-1Mirė plaučių uždegimu. Pa
niekiančių nakti. Gal rvtoj į. k>us didelius mokesčius mokė- [laidotas tėviškėje. Laidotuvė- 
vyks bet kokia atmaina. BetltL Nieko čia gelbės nei ra- se dalyvavo ir prezidentas, ko
dar nieko tikra negalima pa-, 
sakyti. !

A’i ose J. Valstybėse siaučia j 
šaltis ir nenormali tempera-1 
tūva. Delko taip yra, niekas

gerovei. Tarp kitko komitetas | mgf.ii išaiškinti.
DETROIT, Mieli., vas. 9. 

Naujų Stinsono lėktuvų išban-»
Idant 3 lakūnai žuvo: vairini-I

pataria panaikinti ir 
ūkių boarda.

ginimai, nei grasinimai. Poli- rį velionis išleido mokslus.

MIRĖ KUN. PRANCIŠKUS GARMUS
Sausio 22 diena mirė Lekė-

išlaidui ATakar tik dalis mokyklų J'11/ katalikų parapijos klebo- 
Cliicagoj buvo atidaryta. Ka- nas kun* P’’- Garmus, sulaukęs

nl.as, vyriausias inžinierius ir 
TTSDALE, Sask., vas. 9. — išio padėjėjas.

Sudegė Imp°rial viešbutis. Žu
jvo 4 moterys ir l'vyras. 5 ki
ti asmenvs sužeista.

400 NETENKA DARBO

PARDAVIMO MOKESČIAI

ŽENEVA, vas. 9. — Japo
nai padavė naujų planų Azi

HOLLYVVOOD, Cal., vas. 

10. — Univcrsal Studio filmų

T. ----- r--------  ---- r-—r -------- gamvba G savaitėms nutrau-Jn nori, kad nebūtų baudžia-1 - , + • m - ‘i - * •. . „ , , įjos rytų taikai. T. Sąjunga kiama. Apie 400 asmenų ne-
m? ir kad atlvgimmas nebūtų i _____ x i j i• n C nusprendė ta plana svarstvti. tenka darbo
mažinamas.

SPRINGFIELD, Ilk, vas. 
10. — Su pardavimo mokes
čių sumanymu legislaturoj nė 
ra pasisekimo. Senate negau
ta reikalinga balsų kiekybė. 
Sumanymas atidėtas iki antra
dienio. »

NORĖTA KITĄ PAGROBTI

ANGLIJOS PAŠTAS TURI 
PELNO

RELIGINĖ TOLERANCIJA 
EGIPTE

LONDONAS, vas. 9. — An
glijos pašto ministerija, kuri

AVASHINGTON, vas. 9. - 
Aną dieną apaštališkoj dek

valdo dar telegrafą ir telefo- Lgipto atsto\as J. \ a-
pereitais metais turėjo pMybėms, J. E. Sesostris Sida- 

ugiau kaip 13 milijonų dol. ‘riuos paša, turėjo paskaitų a-
pelno.

DE VALERA VĖL PREZI
DENTU

ipie Rytų bažnyčių. Paskaitos 
klausyti susirinko ne mažas

didelių persekiojimų, ta kata
likų šeima ir jos ainiai išliko 
Katalikų Bažnyčiai ištikimi.
Atstovas S. Sidariuos atšau
kiamas namo. Apaštališkas de
legatas reiškė gilų apgailėji
mą, kad Egiptas neteks Ame
rikoj aukštųjų moralinių pri
ncipų atstovo. Bet jis iš šio 
krašto išsivež pelnytų jam di
delę pagarbų ir nuoširdus lin-

skaičius kunigų profesorių, 'kojinius.
monsignorų, .1. E. Baltimorės Į Egipto atstovas savo pas-j sprendė už kai kurias įveža- 
vyskupas pagelbininkas Me-[kaitoj pareiškė, kad nė vie-[mas prekes muitus didinti.

KOANOKE, Va., vas. 19. — 
Suimta du jauni vyrai,, kalti
nami grasinančių laiškų raši
nėjimu lakūnui Lindbergh ’iui. 
Grasino jo kitų sūnų pagrob
ti. Reikalavo 59,(tX) dol.

DIDINA MUITUS

talikų parapijų mokyklų dire
ktorius kun. D. E. Cunning- 
ham paskelbė, J<ad mokyklos

G2 metų amžiaus. A’elionis bu
vo gimęs Piliuonos kaime, Pa
kuonio parapijoje, ant pat Ne

bus uždarytos, jei toks dide- niuno kranto. Garnių pavardė 
labai didelėje pagarboje viso
je Pakuonio parapijoje. Gar
binga Garmų šeima Petrakie- 
mio kaime, kuri išleidusi yra 
net du kunigu, iš kurių vie
nas jau miręs, o antras — kun. 
Si manas yra Bagotosios, Ma-

lis šaltis laikysis.

RASTAS PAŠAUTAS

Nežinia kas pavojingai pa
šovė J. F. Levoringtonų, G7 
m. amž., 4595 Congress gat.
Rastas gatvėje ir paimtas Į rijamp. apskr. klebonu, 
ligoninę. Nukentėjęs nenori sai Garbinga yra Garmų šeiniv 
kyli. kas jį pašovė. ina taip pat ir Antakalnyje, iš 

kurios kilęs vra amerikiečiams

dukters ištekėjusios — visur 
mylimos ir gerbiamos už savo 
malonų ir taikų būdų. Tos pat 
malonios ypatybės buvo žym 
ir velionio kunigo Pranciškaus 
būde. Kur jis tik buvo visur 
buvo mylimas ir gerbiamas. 
Kol sveikas buvo — itin pa
sižymėjo linksmumu. Draugi
jose buvo visų mėgiamas drau 
gas. Parapijonų mylimas dva
sios vadas.

A’elionis mėgo sportų, ypač 
medžioklę. Lyg tyčia jam ir 
teko Lekėčiuose klebonauti, 
kur aplink didžiausios girios 
ir miškai. Jis jais ir naudojo
si, gindamasis nuo mirties. Jis

gerai žinomas pamokslininkas j seniai jau sifginėjo ir, jei ne 
ir veikėjas kun. Pranciškus medžioklės ir miškai, seniai

NU3AUSTAS

Uždarytos Rural Grain Co. būtų buvęs jau mirties glėby
je.

Garbingos šeimos, garbingo-

Garmus. Taip pat žymi yra Ga 
įstaigos, 141 W. Jaekson bulv., rnuj šeimyna ir Būčkiemio kai- 
prezidentas E. V. Maltliy tei- 'me. Sie nuo senovės buvo lai- 
smo nubaustas nuo 1 iki 19,k«mi kaip ir koki bajorai. Net!je ir parapijoje gavo užbaig- 
metų kalėti ūžtos kompanijos j lenkiškai kalbėdavosi ir dnk-!ti savo gyveninio dienas. Le- 
fondų išeikvojimų. .jters visuomet su skrybėlaitė- Rėčiai, tiesa, nedidukė para-

_____________ [mis' dėvėdavo. Dabar tačiau pija. Parapijonai neturtingi
APIE 50 NEGRŲ IŠBĖGO 1 jau sudemobratėję ir lietuvių girininkai. Parapija tačiau ga- 

GATVĖN kalba ėmė viršų jų šeimoje. rrsi tuo, kad ją yra įsteigęs da-
_______ I Piliuonos Garmai, iš kurių, kartinis Telšių vyskupas Jtis-

Apie 59 negrų išdūmė gat- kn’P minėjau, yra kilęs čia tinas Staugaitis. Jis čia pir- 
vėn j didelį šalti kilus gaisrui minimas a. a. kun. Pranciškus, mas buvo klebonas, jis pirmas 

namuose, trip pat nieku neapsileisdavo jai parapijos vardų iš vysku-
šiems čia paminėtiems Gar- po išgavo. Antras klebonas 
mams. Piliuoniškių ūkis yra čionai buvo laip pat nemaž pa
laimi didelis, bet jie nuo senų garsėjęs čionai Amerikoje ir 
senovės visuomet nesiaukšti- buvęs ne vienos parapijos kle-

----------- no ir visuomet pasilikdavo de- bonu — kun. V. Slavynas.
Pasireiškus nepaprastai di- mokratais, nesiskyrė iš kitų' Po kun. V. Slnvvno paėmė

AVELLINGTON, N. Zelandi- 

, vas. 9. — Parlamentas nuF

DUBLTNAS, vas. 9. — A’a- Namam, keliolikos atstovybių [num musulmonų daugumos 
kar atidarytas naujas Airijos atstovai, tarp kurių buvo ir krašte nėra tokios plačios re- 
parlamentas. Vyriausybės ta-įLieluvon atstovas p. B. K. Ba-.liginės tolerancijos, kaip kad 
rybos prezidentu iš naujo de lutis, ir eilė įžymiųjų no diplo- Egipte, kur musulmonai ben-
Valera išrinktas. Parlamentas 
reiškė pageidavimo už Airijos 
sujungimų. ! J Ui
AREŠTUOTA VISA ŠEIMA

INEZ, Kentuekv, vas. 9. — 
Kentucky kalnuose policija a- 
reštavo visų šeimų — 8 na
rius. Kaltinami motinos, Mrs.

GRAŽINS NORMALŲ 
ATLYGINIMĄ

apartnmenliniuose
matų. jdrai su krikščionimis ir žy

do Eksc. apaštališkas dele-jdois dirba valstybinį darbų ir 
galas J. Valstybėms, nrkivys- visi gražini ir pavyzdingai su
kopus P. Eumasoni-Biondi ge- 'gyvena. Pats Egipto valdovas 
rb. prelegentų supažindino suiyia žinomas pasauliui toleran- 
susirinkusiais. Apaštališkas de'tas. Jis visas religijas lygiai

LONDONAS, vas. 9. — Lo- 3414-1G Indiana ave 
ndono apskrities tarnautojams 
pereitais metais sumažintas 
ai lyginimas. Dabar nutarta 
balandžio mėn. 1 d. tų norma
lų atlyginimų ir vėl grąžinti.

IR PLĖŠIKAI SUSTOJO 
VEIKĘ

legatas sakė, kad būtų didelio 
sunkumo rasti kitų kokį as
menį, kurs galėtų kiek geriau 
nupasakoti Rytų bažnyčios is-

L. Mills, 72 m. amž., nužudv- tori ją. Sesostris Sidariuos, ko
mu. Tenai praplitęs ypatingas plas katalikas, yra garbingos 
kultas, kurs reikalingas žmo- koptų katalikų šeimos ainys 
nių aukų.

garbia. Puikiausias tos religi
nės tolerancijos atvaizdas ga
li būt kad ir Egipto atstovy
bė J. Valstybėse. Sios atsto
vybės personalų sudaro musul
monai, ortodoksai koptai, ka
talikai koptai ir net vienas

Nežiūrint per ilgus šimtmečius: žydas.

Geliam šalčiui ir plėšikai su- savo kaimynų. jų n. a. dabar mirusia knn.
DAUG KIŠKIŲ IR VOVERIŲ mažino savo veikimų, kaip po-į Ši šeimyna pasižymėjo labai Pr. Garinus. Gražiai jis ėjo sa-

Salakas (Zarasų ap.) šios 
apylinkės gan miškingos, dėl 
to prisiveisė įvairių gamtos

licija praneša. maloniu būdu. Nors didelė bu- |VO kunigiškas pareigas. Para- 
(Vo skaičiumi, bet visuomet kuo pijonai buvo juo visuomet pa
grasiau tarpusavyje sugyven- tenkinti.A’ČASHTNGTON, vas. 9.

Atstovu Graikijai prezidentas davo. Taip pat ir kaimvnys-j Tesuteikia jam A’iešpats am- 
gyvulėlių, ypač kiškių ir vo- Hoover’is paskyrė R, N. Mat- tėję mokėjo santaiką palaikyti, žiną užmokestį.
vėrių dažnai matosi spriksint.. son iš AVyomingo. Jaunieji išėję į žmones, kaip Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.
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to dalies žmonių gerovei ir jų sielų išganv 

mui. Jisai turi ypatingų tikinčiųjų simpa

tijų, nes drųsiai gina katalikų if jų veikimo

teises.

J. E. Vyskupui J. Kuktai linkime svei

katos ir dar ilgus metus pagyventi, dirbant 

Dievo garbei ir lietuvių tautos gerovei.

PASTABĖLĖS

DIENOS KLAUSIMAI

Organizuojama valstybių skolų konferen

cija. Kokie bus rezultatai — nesunku įspėti. 

Europos skolos Amerikai bus žymiai suma

žintos. Dabar jau yra gana daug žmonių, ku

rie mano, kad geriausia būt tas skolas visai 

panaikinti. Tada visoms valstybėms' paleng

vėtų. Tai, girdi, teigiamai atsilieptų į eko

nominį tarptautinį sųjudį. Bet, jei šio krašto 

vyriausybė užsienių valstybėms panaikintų 

skolas, ji tai turėtų padaryti ir savo pilie

čiams bei įvairioms šio krašto įstaigoms. Ki

taip skolų dovanojimas Europos valstybėms

VYSKUPO KUKTOS 60 M. JUBILIEJUS
— —1 nebūt pateisinamas.

Praėjusio mėn. 22 d. J. E. Kaišiadorių 

vyskupui J. Kuktai suėjo 60 metų amžiaus. 

J. E. Vyskupas Kukta gimė Kurklių parap. 

1873 m. Mokėsi Kurkliuose ir Vilniuje. Bai

gęs Vilniaus dvasinę seminarijų, buvo pa

siųstas į Petrapilio Dvasinę Akademijų, kur 

gavo Teologijos Magistro laipsnį. Darbavosi 

šiose Vilniaus parapijose: Aušros Vartų — 

vikaru, šv. Mikalojaus ir Visų Šventų kle

bonu. Vėliau paskirtas į Vilniaus katedros 

kapitulų. Jis taip put buvo pirmuoju Vil

niaus dvasinės seminarijos lietuvių kalbos 

profesorium.

Gyvendamas Vilniuje J. E. Vyskupas 

Kukta buvo vienas iš žymiausių lietuvių vei

kėjų. Jis organizavo ir globojo lietuvių drau

gijas, kėlė lietuvių tautinę sųrnonę, gynė sa

vo tautiečių teises. Jo darbavimosi Vilniuje 

nuopelnai yra gausūs.

Karo metu buvo Lietuvių Komiteto nu- 

kentėjusiems nuo karo šelpti vicepirmininku. 

Jis pasirašė po Kontrinemorialu, įteiktu Vo

kietijos kancleriui dėl būsimo Lietuvos su

tvarkymo, už kų bažnytinės Vyriausybės buvo 

vienam mėnesiui suspenduotas ir pašalintas 

nuo klebono pareigų. Lenkai stengėsi jį pa

šalinti ir iš kapitulos, bet nepasisekė.

Užėmus bolševikams Vilnių 1920 m., Vy

skupas Kukta buvo areštuotas ir kurj laikų 

sėdėjo kalėjime. Lenkų okupacijoj išbuvo iki 

1922 m. Lenkai jį laikė Lukiškių kalėjime ir

ta **
kartu su vadinamųjų 33-jų grupe buvo ištre

mtas į Nepriklausomų Lietuvų.

1926 m. pertvarkius Lietuvos vyskupijas 

ir įsteigus naujų Kaišiadorių vyskupijų, J. 
E. Vysk. J. Kukta pakeltas jos vyskupu. Tas 
sunkias pareigas eina didžiausiu atsidavimu 
ir uolumu. Nors savo darbuose ir dabar su
tinka daug visokių kliūčių, tačiau, nieko ne
bodamas dirba savo brangaus Vilniaus kraš-

Kun. A. Petrauskas, K. I. 0.

Praeities Pabyrės
Revoliucijontariaus laidotuvės

Po to liūdno įvykio, kareiviai grįžo

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

sų dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. JU 
telkia protcsljociallus patartimis skaitytojams ir mie* 
lai atsakinėja J klausinius sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Uos:

1) Klausimus galinta siųsti “Draugo” redukcijai, 
arba tiesiog Dr. ltačkui, 8051 W. 48rd St., Chicago. 

Ullnola.

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

S) Jei klausinio ir atsakymo negalima butų dė
ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto ieukelj ui 8 centus.

NESILPNINK SILPNO 
LIGONIO

,kokių sodų gerti, ur bakinglte gydytojo nurodymų guli 

I sodų, ar biearbonate of soda, kartais sveikatai kenkti, 

ar kokių kitų sodų. Labai ma

lonu būt žinoti. Su gilia pa

gurbą.

Atsakymas K., K. — Tai

buvo tik vieno gydytojo pūty 

rimai, kas reikalauja patikri

nimo. Metlieinos mokslui tik 

tiek yra žinoma, kati Soda Bi- 

carbonate sustiprina spermn- 

tozoas, taigi pagreitina užsi- 

veisimų. Tam tik. lui vartojus 

tik Biearbonate of Soda, nes 

veikatai nekenkia 

Bet jei gersit Soda Bicarbo 

nate ir tuo pat metu su vui 

giais naudosit actų (vinegar) 

nio dvasių, dažnai net užmuša^ veikimas neutralizuosią L

DR.A. M. RAČKUS 1 
8051 W. 43nl bt. j 

Tel. UniiiySte 8051 [toji soda

ATSAKYMAS L. J. — 

Riaugėjimas gali paeiti iš 

. į maisto fernmntacijos skrandy

je, bet dažniausia riaugėja tie, 

kurie yra labai nervuoti. Kad 

surasti priežastį, kodėl riau- 

gėji, privalai nueiti pas gydy

tojų ir tinkamai sulyg gydy

tojo nurodymų gydytis. Daug 

gyventojų, ypač dabartinės de 

presijos metu, gauna skilvio 

ligas taip vadinama “nervous 

indigestion” ir t.t.

2) Pesimistinio tipo vivuo- 

klės lankytojos slopina ligo

Jei išmanai, kaip ligoniui paskutinę vilties kibirkštėlę. negeibgy

pagelbėti, tai gelbėk, nes tai 

yra mielaširdingas darbas.

Kad ligoniui tinkamai pa

tarnauti, neužtenka vien gerų 

norų. Ligonio lankytojas pri-

Nevalia prie ligonio kalbėti a- 

pie siratėlius, apie graborių, 

apie mirtį, apie inšiurinus, a-

Gerb. gydytojau!

Prašau duoti atsakymų į ma 

pie testamentus, apie nepagy- ro klausimų. Dešinėje pusėje 

domas ligas ir apie kitokius ag jall4''..įu tokj nesmagumų: nė 

nemalonius dalykus. Ligonį *la |aį skaudėjimas, tik taip 

reik linksminti ir taktingai i‘<* kažin kas yra. Kada guliu ant 

minti. Netikusios sugestijos kaįrįoj0 šono, taį jaučiu lig

Pliiladelphijoj išeinantis ukrainiečių laik

raštis “Amerika” įdėjo gražų ir ilgokų mū-!vaĮo būti labai taktingas, su

sų veikėjo Kazio Vidikausko straipsnį apie manus, simpatingas ir žinan- 

J. E. Vyskupų Tetrų Bučį, kulis yra išvykęs tįs bįgįjenos dėsnius.

į Seattle WaSl,. Prie straipsnio įdėtas ir Vy-| g popina ir silpnina ligonį ir kokį yerži,„9.ir labai ncslna

skupo atvaizdas. Tas pais laikraštis paraše! v ,

. •.. . . . ■, . . r, • Uasirdingų žmonių, bet, deja,ir apie mirtį musų tautos dainiaus Maironius, i

$ • •
daugelis jų nelaimingam žmo-. 

gui teikia “meškos patarna

vimų”, ypač kai ligonis yra 

silpnas, tų mielaširdingų lan-

Už Vieną Dolerį 
Per Visą Žiemą
galite turėti kas savaitė

“LAIVĄ”
“Laivas” kas savaitė duo 

da šešiolikų puslapių gr| 

fasiskaitymų.

“Laivas” vienatinis A ulei 
Loję dvasinio turinio savait

raštis.
“Laivas” deda gražių strai 

psnių apie tikybų, dorų ir Švč. 

Marijos garbinimų.

Šia proga norime pasidžiaugti p. K. Vi

dikausko darbštumu ir sugebumu lietuvių

vard» kelti kitų tautu tarpe. Ypatingai »«jįįįįų'pilna'stata 

ukrainiečiais p. Vidikauskas turi artimų san-

tykių ir jų tarpe gražiai lietuvius garsino. wti> pridap0 Jaug -a|os
Be to, būdamas uolus esperantininkas (mo

kus esperantų kalbų) ir kitas tautas stengia-

dažnai silpnesnių nervų ligo-'gn. q kada atsiverčiu ant de

niams net pagreitina mirti, štilio šono, tai galiu ilgai gu- 

Silpni ligoniai yra labai jaut-iį lėti, nieko nejaučiu. O kaip 

rūs ir greit reaguoja į suges- spaudau, tai biskį jaučiu skau Į “Laivas” duoda iš Katuli- 

tijas. Kai ligonis turi vilties, bet labai menkų. Visa kų pasaulio žinių, iš Ameri

kai jis yra tinkamai suramin-!jaį yi-a fyje vietoje, kur šon- 

tas ir palinksmintas, pas jį! kauliai, 3 colius žemiau, ir

randasi noras gyventi ir turi
nuo “klubo’’, gal būt, apie

daugiau jėgų iš ligos išsikasti.'3 cojįus. Kai kada tai jaU(-in

Prie silpno ligonio reik tik jggąstis ir jrukžnias jir apie “klubų” tokį pat ne
si su lietuviais supažindinti. Linkėtina jautienos išmintingos patarnauto sįjpnįna> Būriai lankytojų smagumų. Aš nežinau, ar. dėl 

jos, jomarkąs ligonio kamba dažnai ligonį baugina, ypač tokių dalykų reiktų eiti dak-sveikatėlės ir pasisekimo.
• * •

Prezidentas elektas Roosevelt’as su di

ryje yra nepageidaujamas. Ne trukšinas jaudina silpnų ligo tarui pasirodyt, ar ne. Gal

kos ir Lietuvos žinių. 

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

atlyginimo nereikalauja.

“Laivas” duoda žinias iŠ 

misijų, apaštalavimo darbų ir 

kiekvienų mėnesi išaiškina Ma 

Idos Apaštalystės šv. Tėvo pa
lėtai tie įkilus jomaikai silp- . krįtigkįausįanie ni0 kad nieko nedirbu, tai kas tvirtintas maldos intencijas.

dėliu atsargumu renkasi savo kabineto 11a-,n$ ligonį dar labiau nusilpni-lankvtoiai neprivalo 1 i- nors kenkia, 

rius. Matyti, jis nor i savo partijų patenkinti. neretai lankytojų jomarkai|IHen ( ’ y °J<U neprna 0

Jis taip pat, rodos, mėgina pataikauti kon- 

sefvatistams ir liberalams, liet, tuc-būt; nieko 

iš to neišeis. Geriausia būt, jei p.' Rooseveltas 

ne politikieriams pataikauAų^ bat savo ben

dradarbiui^ pasirinktų žmdnes, kurie rūpin 

tus krašto gerove.

• • •

Įdomu, kad ir pusiau “sucicilikėję” 

sandariečiai kai kada pasisako prieš socializ

mų. Vienas iš jų net “S-roj” teisybę pasako: 

“Socializmas aiba komunizmas, savo viene

tą pavergiančia sistema, prieštarauja žmo

gaus prigimčiai ir yra todėl nepriimtinos.”

Skęstantieji sandariečiai apie skęstan
čius socialistus taip sako: "... skęstantis žmo
gus ir šiaudo griebiasi savęs išgelbėjimui. 
Socializmas lietuviuose jau visai susmuko ir 

jokios ‘pažangų’ priedangos išsigelbėjimui 

vilties mažai beteikia.”

užgesina silpno ligonio gyvy

bės liepsnelę.

Silpnų ligonį žudo neišmin

tingi lankytojai, nes: .1) — 

Lankytojai ligonio kambaryje 

suteršia orų. O tyro oro kiek

vienam ligoniui labai reikia. 

Juo daugiau žmonių prisiren

ka, tuo greičiau išalsuoja tyrų 

orų, tuo greičiau prišvankina 

ir suteršia kambario orų, tuo 

greičiau pritrūksta tyro oro 

ligoniui. Be tyro oro ligonis 

negali tinkamai sveikti. Atsi

randa net tokių, kad net iš

drįsta rūkyti silpno ligonio 
kambaryje! O apie žmonių 
prakaitų ir pasmirdusias ko

jas, kurias ligonis turi uosty

ti, tai net koktu ir prisiminti.

j “Laivas” mūsų darbų sky- 
goniui rodyti savo susirūpinu-j Kitas dalykas. Mačiau ir riuje plačiai informuoja apie 

šių veidų, nes tai ligoniui ne- daugiau klausiant, bet neina jKoiegijos vienatinės Amerikos 

pagelbės, tik jį gųzdįns. Ne- čiau atsakymo, ar gali žino- bernaičiams šviesti aukštosios 

valia ligonį jaudinti, pykinti, 'g&us piktumu vaistai sumaži-(įstaigos reikalus, mokslų, pa

erzinti, ar gųzdinti, ar jam^di. Kitas labai greit supyks- žangų.

rūpestį užduoti. j ta, užsigauna; atrodo, kad per

Ligonis geriau sveiksta, jei daug jautrus. V. A.

“Laivas” dažniausiai ir y- 

ra Lietuvon siunčiamas gimi-

nieks jam ramybės nedrūtus- Atsakymas V. A. — Tams- r.ėms ir prieteliams, kaipo ma-

Čia. Negerai daro tie, ku’ieįlos laiške aprašytieji sinipto- 

savo netaktinguniu ligonim L>ai reikštų patrūkimų. Pei i- 

pakenkia.

GYDYTOJO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

taniausia atmintis.

Tad užsisakykite sau ir :i-

jtikrinimuį vertėtų nueiti pasj(įCJns “Laivų” nors vienam 

gydytojų, nes gali būti ir kas pusmečiui, o nebenorėsite nie-

kitas.
(b) Jautrių ir silpnų nervų

kuomet su juomi skirtis. 

“.Laivas” pusei metų $1.09,

žmogus greičiau supyksta nei. metams $2.00, bendrai su Ko- 
Klausia K. K. Gerb. Tams- normalūs žmonės. Yra įvairių legijos Rėmėjų naryste $3.00.

stos! Pora mėnesių atgal skai- vaistų nervotumo gydymui; o 

čiau “Drauge”, jog norint, 'kadangi nervų ligos yra nevie- 

kad berniukai gimtų, tai rei- nodos, tad ii gydymo metodos 

kia gerti sodų. Labai būčiau yra nevienodos. Vartojimas 

dėkingas, kad pasakytumėt, Ivaistų piktumo sumažinimu’ų

Rašykite:

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL.

Atvažiavus kunigui, žuvusis iškilmin

gai palaidota vietos kapinėse. Užkasant 

duobę, kaip paprastai kariai daro, taip ir 

susirinkusieji jaunuoliai iš revolverių da

vė keletu šūvių velionio garbei.

. Tasai visas įvykis — toks tragiškas 

jaunuolio žuvimas, tasai kunigo kaip ir

iš kur atėję, o išsiblaškiusieji nužudytojo po prievarta, dalyvavimas laidotuvėse, šau

draugai, kaip žvirbliai vanagui nulėkus, 

vėl pamažėl iš šakų pradėjo rinktis ir ap

gailestauti žuvusį savo draugų. Pirmus 

reikalas jį paluidoti. Kadangi Buktiškių 

kaimas priklausė Griškabūdžio parapijai, 

tai nutarta dviem žuvusiojo draugam vy

kti į Griškabūdį ir su revolveriu pareiku- 

lauti, kad atvužiuotų kunigas ir iškilmin

gai numirėlį palaidotų.

Nežinau, kodėl reikalingas buvo tasai 

revolveris? Kiek aš girdėjau, žuvusis vai

kinas nebuvo koks ypatingus prieš bažny*

dymai laidotuvių metu, kaimui vis tai ne

pripranti dalykai. Todėl sukėlė begalinių 

kalbų. Jos eina iš lūpų į lūpas. Vieni apie 

tai pasakoja, kaip apie didvyriškų mirtį 

ir velionį didvyriu daro. Kiti vėl su bai

me, prisidengdami runka burnų, puse lūpų 

pašnabždomis vos-vos girdimai išdrįsta 

savo artimam pažįstamai prasitarti. Pra

sitaręs, baimingai apsidairo aplinkui, nr 

kas nenugirdo. Tarsi, bijotųsi ar tui rusų 

žandaro, ar revoliucijonierių ir kad ne

reikėtų už tai nukentėti. Tie pilni Imimės

žiuje ir kiekvienoje tautoje. Kai tik pa

sidaro kokis didesnis sųjūdis, tuoj tasai 

nuožmumas pradeda ir rodyti savo iltis. 

Gi dabar per šių revoliucijų, kaip greit 

apėmė visus sluogsnius gųšlumas svetimo 

turto. Kaip matėme net pramokyti jauni

kaičiai, kurie lengvai galėjo turėti pado

rų sau gyvenimų, nenori tačiau kaip rei

kiant gyventi — jie velija eiti kartu su 

plėšikais, svetimų turtų grobti, nori būti 

policijos persekiojami, baudžiami... Lyg 

kokis būtų tai sportas ar nusi maginiams..

Toji liga paniekė net jaunuolius dar 

nepribrendusius, beveik mokyklos suole 

besėdinčius. Gi klausykite, kokį juokingą 

papasakosiu atsitikimų.

Gyvenau aš jau Marijampolėje. Vie
nų rytmetį ateįnu į bažnyčių laikyti šv.

Aš jam sakau: — Nėra ligi šiol čia 

vienuolyne. Gal jis kur kitur sustojo?

Man parūpo, kodėl jis manęs klausia 

ir kas tokiam vaikiščiai gali rūpėti Dauk

šių klebono važinėjimas? Taigi aš jo ir 

klausiu:

— O kodėl tu mane kiausi apie jį? 

Gal kas negero jam atsitiko?

O jis iitun pradeda neaiškiu balsu kal

bėti:

— Šiųnakt pas jį buvo užpuolikai.

—- Užpuolikai? — susidomėjau.
Gal jį užmušė ar sužeidė? Iš kur tu tai 

žinai ?

Neatmenu gerai, kaip jis nusuko savo 

kalbų, tik tiek, kad pasisakė, jog jis tikrai 

žinąs, nes girdėjęs karčiamoje besikalban

čius valkatas apie tai.

čių kovotojas. Net dalyvaudavęs kai kada ' laikai, kuriuos reikėjo tų laikų žmonėms
katalikiškose draugijose. Manau, kad ku

nigas ir be prievurtos būtų mielai jmlur- 

nuvęs. Iš tikrųjų, ir Įuitarnavo. Gal tik 

žmonės į savo nupasakojimus tų revolve

rį įdėjo, o iš teisybių gal jo nieks nė ne

rodė. Žmonių supratimu, kaip guli būti 

revoliueijonierius ir lw* revolverio! Gaila, 

kad man t u-pa rėjo niekad j galvų paties 

to kunigo, kurį aš lubui gerai pažįstu, iš- 

fciklaustų kaip ten buvo.

pergyventi, kaip ilgai dar vis atsiliepia!...

’ Net vaikai užpuldinėti pradėjo
Kiek daug žmoguje slepiasi plėšru

mo ir noro naudotis svetima gerybe, pa
rodo iie tik aprašymai senovės karų, kur 
tauta tautų puldavo ir žudydavo ne kito
kiais kokiais sumetimais,, bet vien tik 
tam, kad prisiplėšus svetimo turto, kad 
kitus pavergus ir privertus sau tarnauti. 
Tų pat galima pastebėti kiekviename am

Mišių. Pereinamojoje zakristijoje prieina ' Įdomus dalykas. Kas čia galėjo būti. 

prie manęs pažįstamus muno vaikinas R- Man nė į galvų neparėjo įtarti tų vaikutį, 

utis iš Degučių priemiesčio. Ligi tol, ro- kad lai jis buvo vienus iš tų užpuolikų, 

dos, geras vaikutis. Pažįstamų tėvų, ge- Į Po kokios vulandos kitos tikrai suži

rai prižiūromas. Brolis ir sesutė eina į 

gimnazijų, o jis prie tėvo mokosi batsiu- 

vystės amato. Ateidavo į bažnyčių patar

nauti prie Šv. Mišių. Dabar jis kiek susi

jaudinęs, prieina prie manęs, bučiuoja ra

nkų ir nedrųsiai klausta.

— Ar Daukšių kleLono nėra atvažia

vusio į Marijampolę! —

nome, kad Daukšių klebonas kun. V. Bal
trušaitis yra atvykęs į Marijampolę ir i;ad 
tikrai šiųnakt buvęs unt jo užpuolimas.

Klebonas juu buvo atsigulęs. Tarnaitė 
virtuvėje dar kų triūsusis. įsiveržia vienas 
ar du vyrukai ir pradeda reikalauti kle
bono. Klebonas tačiau buvo užsirakinęs 

Į duris iš vidaus. Įeiti pas jį negalima. Jie

belstis. Klebonas pajutęs, kad čia negero

vė, ne tik kų durų neatidarė, bet išsitrau

kęs revolverį pradėjo šaudyti juo langų 

į kiemų, šaukdamasis pagalbos.

Užpuolikai pabūgo ir jiabėgo. 

tik būta vieno iš jų to R-učio. Kad įuT 

verst nuo savęs bėdų, jis skubinasi kuo 

greičiau parlėkti į Marijampolę. Iš Dauk

šių į Marijampolę yra trys lietuviškos 

mylios (apie 14 anier. mailių). Kol par

lėkė, tai jau pradėjo ir švisti. Taigi pir

miausiai jis pas žandarų ir praneša būk 

jis girdėjęs karčiamoje, kaip taręsi šių

nakt apiplėšti Daukšių klebonų. Nuo žan

daro atsiskubino j bažnyčių mums kuni

gams pranešti ir tokiu būdu sumėtyti pė

das.

Pasirodė, kad žandarai ne toki mul

kini, kaip jam rodėsi. .Jie pirma jį glostė, 

kad tik jis pasakytų, kuriuos jis girdėjęs 

karčiamoje besitariančius! pulti klebonija. 

Kui pasakė, paprašė ir jį pūtį atsisėsti į 

kalėjimų, ligi kol visas dalykas nepaaiš

kės. Pagalios paaiškėjo, kad vargšas ir 

jiatsui buvo dalyvavęs. Neatmenu dabar 

gerai, kiek jis gavo kalėti, bet gavo. \r 

tuo jo ir užsibaigė norus didvyriškų žy

gių ieškoti, o gal ir toliau tuo amatu už- 

siimdinejn — nieko nežinau.

(Daugiau bus)_
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Detroito Lietuviu mios
EAST SIDE

MINĖKIME NEPRIKLAU
SOMYBĖS 15 METŲ 

SUKAKTĮ

Kad nei viena lietuviu kolo

nija neliktų nepaminėjus taip 

svarbios mūsų tautai istorinės 

šventės.

Toje svarbioje šventėje tu

rėtų būti apibudinta svarbiau

si tautos Įvykiai; turėtų būt 

paruoštos Lietuvos vyriausy

bei rezoliucijos kas link grą

žinimo gyvenantiems tėvynėje 

broliams pilnos laisvės, kad 

būtų grąžinta konstitucinė lai-

?, kurią priėmė steigiamasis 
bis.
Les, amerikiečiai lietuviai, 

aukojome sunkiai uždirbtus 

dolerius ne vieno žmogaus ge

rovei, bet visos tautos laisvei. 

Lietuvos diktatoriams turime 

teisės j akis pasakyti, kad Lie

tuvos laisvė nėra jų nuosavy

bė, bet visų žmonių gyvenan

čių Lietuvos padangėj. Jie 

gali aiškiai suprasti, kad prie

škariniai carizmo pančiai bu

vo stiprūs, bet atėjo valanda, 

kurioj tie pančiai sutrupėjo.

Prancūzijos revoliucija, bu

vo viena iš kruviniausių mo

derniškame amžiuje. Kankini

mas nekaltų žmonių kalėjimuo 

se be jokio reikalo žmoniją 

taip Įerzino, kad turėjo kilti 

baisiausios žudynės ir kraujo 

praliejimas. Tas sujudino visą 

Europą ir Ameriką ir nuo to 

^laiko laipsniškai keitėsi val

dymo formos, labiau ir labiau 

plėtėsi demokratija. Prancūzų 

visuomenė, vedama garsaus 

Napoleono Bonapartės vos ne

sutriuškino visos vakarų Euro

pos.

Taigi ir mūsų vyriausybė 

turėtų duoti laisvę tikriems 

Lietuvos sūnams, kati jie di

rbtų tautos gerovei.

Mes turime būti amžinai dė

kingi mūsų kultūros kelrod

žiams a. a. J. Basanavičiui, ar

kivyskupui J. Matulevičiui, 

dainiui Maironiui ir kitiems, 

kurie mūsų tautai daug jėgų 

pašventė, laisvei pamatus dė

jo.

Kad šis paminėjimas duotų 

mūsų vadams supratimo, kad 

jie atitaisytų tas klaidas, ku

lias padarė užėmę krašto vy

riausybę, kad grąžintų kons

titucinę žmonių laisvę. Tuo

met tik mūsų tauta galės di

džiuotis tarpe kitų tautų, kad 

yra laisva tauta.

Juozas N. Medinis

MINĖSIME LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS 15 

METŲ SUKAKTĮ

Taigi diktatoriai turi gerai 

suprasti, prie ko tautą veda 

laisvės varžymas, prie ko pri

vedė Rusiją caro diktatūra ir 

kitas tam panašias valstybes.

Tr mūsų tėvynės diktatoriai 

turėtų suprasti, kad vienintė- 

lis tautos plėtimasis yra lais

vės kelias.

Atskleiskime mūsų istorijos 

lapus ir pažiūrėkime, prie ko 

Jogailos užsispyrimai ir pui

kybė privedė mūsų tautą. Dar 

ir šiandien jaučiame Jogailos 

ilpas, užnertas ant mūsų tau-

dalies. i

lūsų tautos obalsis ir pasi

ryžimas išsipalaiduoti iš tų ki

lpų, atsiimti savo seną sosti

nę Vilnių, kuris nūdien yTa 

Jogailos bičiulių raųkose.

Nuostabu, kad mūsų tauto

je yra devyniasdešimtas nuo

šimtis katalikų ir nuolatos gi

rdime skundus dėl varžymo 

laisvės spaudos ir žodžio, dėl 

katalikiškųjų organizacijų pe

rsekiojimo ir t.t. Kad nepri- 

seitų tiems, kurie šiandien mi

ndžioja tautos konstitucijų’ ir 

žmonių teises, po svetimu ju

ngu priespaudą nešti.

Tautos laisvė priklauso vi

ai tautai. Vienas žmogus, te

ms bus ir mokyčiausias ir ga- 

iausias, niekuomet, be visuo- 

enės pritarimo, nieko neat- 

eks.

Graikai turi priežodį: “Vie- 

p dėl visų, visi dėl vieno?’

L

rm. pagyrė raštininkės bei iž- tė, N. Ka;nagytė. Vėliau at- 'rinkime, gruodžio 7 d., Šv. Ju- .Bendoraitis, V. Zemnickas, M.

Įdininkės tvarką. Nut. rašt. M. Įvyko iš Clevelando Gudienė, 

iširvaitienė taip pat gavo pa- Stepanauskienės sesutė.

PATRICIJA J. UVICKIENĖ
adv. J. P. Uvicko žmona; gy

vena Grosse Point. 8 metus ei

na Lietuvių Moterų Klubo pi

rmininkės pareigas. L. M. K. 

josios sumanymas. Narės ją 

myli, tat prašė, kad dar bent 

vieniems metams liktų pirm. 

Apsiėmė. L. 'M. K. narės gy-

'gyrimo uz rašinėjimą žinių į

rgio parapijoj bendras kata- .Mozūras.

likų šiame reikale darbas su-1 Pirmiausia iškeltas
klausi-

Per vakarienę gražiai gro- |tiukdytas, kad East Side grie mas bendros darbuotės reika- 

lietuviškus bei angliškus laik- j0 serbų orkestras, taip pat ir^fti atsisakius bendrai darbuo pu. Plačiai apkalbėta ir pers- 

raščius; laiškų rašymą— kvie 'šokiams. Kalbėjo prof. W. H. ‘ *is, Patys suorganizavę kaityta vedėjo spaudos plati- 

timą į lakūnų bankietų ir pa- Henderson iš Michigan unive-

Į skelbimą per radijo stotį W. rsiteto. Vėliau pranešimą apie

W.J.

Sausio mėn. “liostess” bu-

TLeatre party padarė p. Knntc 

Broun. Tlieatre party bus

vo C. Ambrosienė. Vasario mė Bonstelle Civic teatre. Kita

skyrių ir pavadinę tuo pačiu 

vardu.

Pasiūlyta išrinkti valdybą 

susirinkimams vesti ir užpro-

rimo reikalu straipsnelis iš 

‘•Draugo” gruodžio l(i d. Vie- 

teisingu.nbalsiai pripažinta 
Kadangi East Side paraše

nesį 0. Legotienė. pranešimą jiadarė p. Kilka a-
Lietuvių Moterų klubas an- į pie rengiamąjį simfonijos or- 

kojo $25 Aviacijos fondui. Bu .kestro vakarą — visų tautų 

vo ir pavienių, kurios aukojo'programą.

tam pačiam tikslui. j @aĮ })US įjomu žinoti, kad

Liet. lakūnų skridimo Pcr L. M. K. ir Cosmopolitan Club 

Atlantikų rėmėjų susirinkimas lietuvių grupė sudaro ne vien 

įvyko Uvicko ofise. Pirm. pra

nešė, kad komisija rengia va

karą. Norime sukelti mūsų ko

lonijai paskirtą aukų kvotą.

Mums pranešta, kad lakū

nai Darius ir Girėnas tikrai 

pasiryžę atsiekti savo tikslą.

Card Party

East Side ii West Side mote

rys, bet Dearbom’o ir Grosse 

Point’e. Liudmila

WEST SIDE

tokoluoti nutarimui. Paliktai l'rioS bli »tr«ip«neli, susirinki- 

mas vienbalsiai nutarė, vanlan 

tiesos, duoti paaiškinimą, ka

me yra tie-a. Komisija išrin

kta: S. Stepulionis, J. A. Bla

žys, A. Žvirgždienė, M. J. Ši-

pirmininkas tas pats M. J. Ši

monis, raštininke išrinkta M. 

Andreliūnaitė.

Susirinkime dalyvavo sekan

tieji: Šv. Antano parapijos Imonis ir M. Andreliūnaitė. 

kleb. kun. I. E. Boreišis; ko

miteto — S. Luckus, A. ši-
Nutarta, kad būtų platina

Sekmadienį, vasario 12 d., 

Šv. Jurgio parap. jvyks Lie

tuvos nepriklausomybės 15-os 

metų sukakties paminėjimas.

10:30 vai. ryto bažnyčioje 

bus laikomos gedulingos pa

maldos už Žuvusius dėl Lietu

vos nepriklausomybės didvy

rius — kareivius.

Bažnyčią tinkamai papuoš 

sesutės pranciškietės.

4:30 vai. popiet, parap. sve

tainėje bus įdomus programas. 

Bus gerų kalbėtojų, solistų- 

čių; dalyvaus artistai J. M. 

Čižauskai, dainuos Šv. Jurgio 

parap. choras. Bus vaizdeliai 

“Vytauto Dvasia” ir “Motu

tė ir Dukrelė.” Bus Įdomių 

deklemacijų.

Po programo bus šokiai.

Gerb. lietuviai!

Mes žinome, kad vasario 16 

pripažinta Lietuvai nepriklau

somybė. Taip pat vasario 16

vena gražioj taikoj, už ką ver- Sausio mėnesį L. M. K. iž 

tos pagyrimo. do lėšomis suruošė card par-

---------------------------------------------------------------------------------------------- ty ir vakarienę Legotienės sve-

talyst. dr-jos. Jos vardas per tainėj, kuri randasi jos gra- 

klaidą liko neįtrauktas į pro- žioj rezidencijoj. Šeimininkės 

tok olą. buvo Sottlerienė, ir Legotie

nė. Muzikos patiekė jaunasis 

Aukštakalnis.

L. M. K. narės dėkingos IjO- 
gotienei už gražų priėmimą ir 

Vasario 5 d., Šv. Jurgio pa-įp. Sottlerienei už pagaminimą

M. Aukščiūnienė, rašt.

GRAŽUS VAKARAS

D. K. S. R. dr-jos susirin

kimas įvyko vasario 2 d., Šv. 

Antano parapijos mokyklos 

kambary. Susirinkimą atidarė 

pirm. M. J. Šimonis paaiškin

damas, kad įvykusiame susi-

laikis, P. Adomaitis; L Vyčių i™a. *r kiti katalikiški laikraš- 

102 kp.: — J. A. Blažys, M?”

Andreliūnaitė; Šv. Antano dr- 

jos — K. Belskas; Šv. Rožan

čiaus dr-jos — A. Žvirgždienė,

M. Belskienė, Saldžiausios ši

rdies — A. ir E. Markevičiū

tės, Spaudos rėmėjų — M. J.

Šimonis, C. Samsonas, Moterų 

Sąjungos 64 kp. pirm. — V.

Stepulionienė, svečiai: S. Ste- 

jkilionis, J. Andruškevičius, V.

mai.

Pirm. Šimonis pranešė, kad 

(Tęsinys 4 pusi.)

amžinai užmerkė akis mūsų 

tautos didvyris J. Basanavi

čius.

Tad visi atidėkite visus pa

šalinius reikalus ir atvykite į 

parap. salę, kad tinkamai ap

vaikščiotume tą brangią tau

tos šventę. Įžanga labai maža.

rap. choras, vedamas muz. J. 

Čižausko suruošė gražų vaka

rų.

Programas prasidėjo apie 7 

vai. vakare, Šv. Jurgio parap. 

svetainėje.

Trumpu paaiškinimu vaka

rą atidarė muz. J. Čižauskas.

Dialogą: ‘Dėdytė ir Tetytė’ 

išpildė dėdvtės rolę Fr. Valat

kevičius, tėtytės — A. Širvai

tis.

Juokus “Tumba” išpildė: 

A. Širvaitis, Fr. Valatkevičius, 

R. Čepelionytė ir M. Petrokai-!

X Influenza serga O. Šna- 

iiūtė savo namuose, 9155 Ca- 

rdoni ąve. .

Onutę lanko giminės ir pa

žįstamieji, atnešdami gėlių ir 

dovanėlių. Nuolat aplanko ją 

jos darbo draugės. Onutė su 

savo sesute Elenute dirbo 

Park Davis medicinų išdirby- 

stėje.

Šnarų šeimyna perneša dang 

nelaimių. Pereitą vasarą mirė 

jų mylimas tėvelis, per Kalė

das sirgo mamytė. Onutė irgi 

nuo Kalėdų serga.

Šnarų šeimyną galima sta

tyti kaipo pavyzdį susipratu

sių katalikų. Jų tėvelis nenu

ilstamai, ligi mirties, darba

vosi Šv. Jurgio parapijai. Ele- 

nutė ir Juozukas gieda Šv. Ju

rgio parap. chore.

Onutė jau sveiksta ir dėko
ja visiems kurie ją lanko.

X Lietuvos Nepriklausomy

bės 15 m. sukakčiai minėti Šv. 

Jurgio parap. ir dr-jų atstovų 

susirinkime dalyvavo ir O. 

Aksomaitienė iš Maldos Apaš-

Operetę “Nastutė” išpildė 

Nastutės rolę — M. Petrokai- 

tė, jos motinos O. Braukienes 

— V. Čepelionytė, Petro, Na

stutės mylimo — R,. Valatka, 

Jono, Onos Braukienes gimi

naičio — A. Širvaitis, Stripa- 

vičio, raštininko, Nastutės jau 

nikio — I/. Barkauskas ir Dri

mbos, viršaičio, raštininko pi

ršlio — Er. Valatkevičius.

Operetei akompanavo muz. 

J. Čižauskas, pijanu ir Širvai

tis smuiką.

valgių.
Į L. M. K. įsirašė nauja na

rė Ona Prekevičienė ir grįžo 

viena senesniųjų narių A. Ma

tulaitienė.

Ateinantį mėnesį “hostess” 

bus Aukštakalnienė (Hill).

IŠ COSMOPOLITAN KLUBO

Lietuvių moterų grupė iŠ 

Cosmopolitan klubo laikė su

sirinkimą pas savo pirm. M. 

širvaitienę. Įsirašė nauja narė 

Jurgnienė. Nutarta pagelbėti 

Paurazienei ruošiamoj Lietu

vių Dienoj, International Ins 

titute.

All Nations’ Exposit:on
Į šį susirinkimą išrinkto 

Mrs. Carson, Powell ir Širvai- 

tienė. Susirinkimas įvyko 

Book Cadillac viešbuty. Šios 

trys moterys pašventė vieną 

dieną siuvimui drabužių varg

šams. Federation of Women’s 

Club’e labai daug yra drabu

žių taisymui dėl suvargusių- 

ijų. Pageidaujama, kad ir ki-

Artistai labai gerai atliko1® Mris

bei; tas dar labiau pakeltų lie

tuvių moterų vardą.
savo roles.

Publika turėjo skanaus juo

ko.

Po programo buvo šokiai. 

Griežė Širvaičių muzika.

L. M. K.

Lietuvių Moterų klubas lai

kė susirinkimą ir turėjo pie

tus Barlum viešbuty. Per sus

iną vienbalsiai išrinkta toji 

pati valdyba: pirm. — P. U- 

vick’ienė, vice pirm. — M. 

Mqi tienė, fin. rašt. — L Sott

lerienė, ižd. — O. Bernotienė, 

iždo globėja — E. Stepanaus- 

kienė, nut. rašt. ir korespon

dentė — I’ M. ftirvaitienė, 

tvarkdarė — Ona McCluskie- 

nė.
Knygų komisija radus kny

gas gražioj tvarkoj, už ką pi-
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i DR. J. B. RYDZAUSKAS j
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 3 Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo įrankius: Elektros a S Lempas, Artifieiališką Saulės Svies.')., Diathermią, Sinusoidal i.r t. t. 3

Bandau kraują, Slapumą Ir t. t. Prieinamą kaina.
3 Spccial iškurnąs: Ligos moterų ir ligos vidurių, nervų ir reumatizmo. S 
— Valandos: 10—2 dienų lr 4—8 vakare.

12438 Jos. Campau Ave., kampas Halleck, Detroit
Telefonas dieną ir naktj: TOWNSEND 6—1600 5uiiiiHiimiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimiiimiiimiiimiiimiiimiiiiiiimimiw

VAŽIUOJANČIŲ) LIETUVĄ 
DĖMESIUI

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 

jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks

to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 

ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 

visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty

rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš

pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę 
Parodą Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk

tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame

riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 

skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su

teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor

tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 

pasaulio kraštus.

X Metinis Cosmopolitan 

Club bankietas įvyko vasario 

4 d., Federation Women’s Clu- 

b'e. Iš lietuvių dalyvavo: Štan 

kienė, Valūnienė, Paurazienė, 

Powellienė, Jeselionienė, Šir- 

vaitienė, Carsonai, Stepanaus

kai, Uvickai, Maitai ir Sott- 

lcrs, p-lės Powell, II. Širvai-

l< «■«'«■

2334 SoOAKLtT
:CIU AGENTŪRA

V7'0

Brangintinas Patarimas
Jeigu Jųn greit pavargstate, Jeigu jųn 
netenkate spėkų tik truput} pasiju
dinus, jeigu Jus ne esate taip tvir
tas kaip kad buvote plrtnlaua, Jelrru 
rūpesčiai arba kokie kiti reikalai su
mažino Jūsų tvirtumą, priimkite

Nuga-Tone
Gydytojaus prcnkrlpcljų, kuri ntgro- 
žlno pasitikėjimų Ir tvirtumų tūks
tančiams. Sts pastebėtinas TONIKAS 
gali dabar būt nupirktas kiekvienoj 
vatstlnyčloj. Mėneolnls treatmentas 
kainuoja Vienų Dolerj, Nusipirkite 
buteli tuojaus — pilnai garantuotos.

r, . . > -A* ..--..k u. .

Tub Baths 30c. Steam 35c
'Cllffard 3214

THE ALFRED
Rusiška ir Turkiška Pirtis

Atdara dienoms 9 ryte iki 12 naktj

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

V______________________________________ ✓

Plione Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

PROBAK-
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

(PROBAK BtAOE)

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE

pasteurized 

with '}u£į
NATURAL 
FLAVOR

Švelnesnis valgytų geras kepimui 
— Sis naujas K.raft American 
Cheese. Kraft’o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime.

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo? JI pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niokas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali pasalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Sis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

/

LAMRF.RT PHARMACAL 
COMPANY

St. Louls, Mo.

LISTERINE
promptty ands odor» ordinary 
antlseptlcs can’t hlde ln 4 days



m i n a i b Penkiadienis, vasario 10, 19311

DETROITO
ŽINIOS 
BEST SIDE

kiek jis turi dar skolos, kiek į X Kaip pradėta Detroit ži-jh K. of C.? Jei Tamstai ne-t 
turi pajauni, kokius bankas nias rašyti į “Draugą” žino- aišku, Ui mes esame pasire n-, 
stato reikalavimus. nės labiau pamėgo laikraščius gę paaiškinti. L. Vyčiui pa- 1

šiuo tat kreipiuosi į visus skaityti. Kad taip būtų gert tieks Detroito žiniose, ką jie 1 
\cikėjus, kad būtumėm pa i- laikai, tai laikraščiai gautų
rengę prie “auetion sale”, [daug prenumeratorių, 
kad salė netektų svetimtau
čiams. Visi mes žinom, kad

SPORTAS pat lainu'jo antrų iš eilės žai
dimų. Merginų tymo kapito
nas p-lė II. Staniliūtė dedu pa- 

L. Vvčiu besketbolės tymas pirmenybei atsiekti. Ži
padarė geru tautai, o ypač Bu- žaidė su lioltzbaugii tymti. \'y jnomas daiktu.-, 
žnyčiai. Tik neslsteliėk, ar ne ų-.įHį laimėjo 34 prieš 32. šis lieš laimėjimų.

tas namas atsėjo $150,000, kad 
(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) turi 2 svetaines, G krautuves,

gavęs iš New Yorko Lietuvos 
konsulo Vilniaus ženklelių, Vi
lniaus pasų. Priimta kiek ga
lint išplatinti, visas pelnas 
Vilniaus vadavimo reikalams 
be uždarbio.

2 ofisus ir via datų
1 4 s ev

išmokėta 
žūna. ŠįDabar šėlai

namų gal būtų
pigiai nupirkti, tiktai reikia
būt prisirengusiems prie “au
ction sale.” Jūs; veikėjai, tu-
,rit sušaukti koki mitingų. JeiDaugiau nauja nesiradus su . - , • ,‘ne.-irastu mrkejas, tai, gal,sirinkimas uždarytas.

" > Sekantis susirinkimas
paskelbtas' spaudoj.

kokie 10 po vienąsusidėtų
tūkstantį, ar daugiau. Reikia

... v maž daug sužinoti, už kiek ga-M. Andreliunaate, rašt.',. . , °įima nupiiKti.

reikės apsiplauti rankas! žaidimas buvo smarkus iš a- Sporto judėjime eina riuits 
kova. Nors ir priseina pavar
gti, bet tai išeina ant naudos.

X Šiame mieste buvo aul-.š- biejų pusių. Bet vyčiums pa
tai iškilę svaigalų pardavėjui siryžus laimėti, ncpasiduuti,
ir jų gamintojai. Didelis nuo-'taip ir įvyko. Geriausiai pu-i Vyčių vardas plačiai garsina 
šilutis rados ir lietuvių. Vžė- L-ižymėjo A. Majauskas, kt:rs',nas .svetimtaučių tarpe. Sykiu 
jus blogiems laikams, kąi ku- nulėmė laimėjimų. Įjr lietuvių vaidas plačiau gai-

RAY-DIO SALVE
pastangos at-

MOSTIS, ypatingai gerb 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikiu palengvi
nimą, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite lr pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmų, giliai Įsiga
lėjusi kaip:

Detroit lietuvių centre, t. ;.. 

Šv. Antano parapijoj buvo i:o- 
jras palaikyti vi. nvbę tarp visų 
trijų parapijų. Norėta patrau
kti į vienybę rašant liendra: 
žinias. Deja, nepavyko. Dabar 
Šv. Antafto parap. sudaryta 
atskira spaudos komisija, ku
ri pasižadėjo spaudų platinti.

X Mūs vieno lietuvių choro 
susirinkime tūlas asmuo pa
klausė: — Kurie choro nariai 
priklausot prie L. Vyčių, pa
kelkit rankas! Keli nariai-ės. 
kurie priklauso prie L Vyčių.

Poliau kreipiuosi Į veikėjus, j pakėlė rankas. Jis tada pasa
liu tik dėl vienos svetainės, bet pė, kad esate išbraukti iš cho- 
kad kviestumėt lietuvius į sa j ro» eikite sau, mat, jiem; iš- 
vo kolonijas ap įgyventi. Ta-,r°d°, kad Vyčiai yra baisūs 
da visiems bus lengviau: drau- žmonės. Gi tas pats asmuo nu-

ti gerb. kleb. kun. 1. E. Burei. I«ijo1"’ ir ‘ K-.°f susiri”ki"‘» »
'tai. S. Karpšlis jeze spycių, kur re kiek anų

nenupeikė. Brolyti lietuvi, rt

JUBILIEJINĖ PUOTA

Kaip jau buvo rašyta, kad 1 
L. Vyčių 102 kuopos rengia- j 
moji jubiliejinė puota pagerb- i

šį sąryšy su 12 metų kleboną 
vinių Šv. Antano parapijoj 
perkelta iš šeštadienio į sel<- ; 
madienį vasario 2G <1., Lietu- j 
vių svet., G vai. vakare.

Ryto bažnyčioj bus iškiliai-, 
ngos pamaldos (per sumą). Va 
kare pagerbimo puota su įvai
riu programų. Gauta žinią,

SPAUDOS PLATINIMO 
DARBAS VAROMAS 

PIRMYN

"K. of L. netekie obalsiai, kaip

rie tų turtuolių atsidūrė ir ne- 
turtelių namuose. Didžiuma 
butlegeriu taip pat randas blo 
goj padėty.

X Matas Šimonis čia dar
buojasi spaudos reikalu. Bet 
atsiranda pavydėlių, knie no- į 
ri pakenkti.

X Su darbais čia blogiau 
negali būti. Rasi daug šeimy
nų, neturinčių nei ko valgyti, 
nei kitų gyvenimui reikmenų. 
Parapijoms sumažėjo pajamos, 
gi skolos dar daug yra. Mūs 
kl. kun. I. Boreišis jau treji 
metai, kaip neima algos, kad 
tik palengvinti parapijai.

Pervervytė

Vyčiai besketbolininkai sto- 'smailias, 
vi antroj vietoj. Ir jei toliau 
taip seksis, laimės vainiką.

Vytės bešketbolininkės taip
SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

RUMATIZMĄ
ETItftNV DIEGIMĄSalti muskuluose 

PASTYK1MĄ NARIUOSE
mėšlungi

NEURALGIJĄ
PERSIDIRBIMĄ

NUGAROS SKAUD.
IŠMĖGINKITE

Jeigu kartų pameginsit RAY—DIO 
mosi) ir pajusit palengvinimų. Jūs 
visuomet laikysite jų savo namuose. 

Jūsų apteikoj — 50c

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

kad į iškilmes atvyks svečių 
kunigų. Dus proga išgirsti ki-

Prie Šv. Antano bažnyčios 
bus pardavinėjamas ir A. L. 
K. Moksleivių organas “Stu
dentų Žodis” (mėnesinis žur
nalas)- pilnas gražių pasiskai
tymų. “Studentų Žodį” per-

KAIP SUSTABDYTI ŠALTĮ TAIP 
GREIT KAIP KAD JĮ PAGAVOTE

Naujas Metodas, kurj Gydytojai Visur Rekomenduoja
MUKITE DIREKCIJAS KAIP NURODYTA PAVEIKSLE.

Spaudos Darbus
tų miestų solistus, solistes. Vi
sų dalyvių sąrašą paskelbsime , ... . ...
VgĮįau’ ' gaivinsi sielą, susipažinsi si,

,, - -i-iii būsimais mūsų vadais. “StuSmagu pažymėti, kad puota1 t
bus nepaprasta. Biznieriai gau
šiai aukoja valgomųjų daiktų, 
jaunimas rūpinasi, kad vLką 
tinkamai prirengus. Šeiminiu- 
kės suku galvas, kokų sku- laikraštis irgi
nesnę puotų paruošus. Nėra bus Kaunamas iras vaikučius, 
abejonės dėl puotos pusi eki- l-.kraš.-rų išdavėjus sekma- 
mo. Daug vilties duodu ren- ,l"'"lals’ išėjus iš bažnyčios.

įkaitęs lietuviškąja dvasia at

dentų Žodis” vasario mėnesio 
įjau pas pardavėjus. Nusipir
kite.

“Darbininkas”, du syk į sa-

gėjams prielankus žmonių at
jautimas jubiliato, kuri. L F. 
Boreišio, kuris per 12 melų 
klebonaudamas įgyvendino ta
rpe Įiarapijoiių vienybę, pasi
tikėjimą. Savo nenuilstama Ma 
rbuote visada ir visur žadino

Be jokio sunkumo galėsite nu- 
. įpirkti gerų laikraščių, ku
riuose bus įvairių žinučių iš 
mūsų kolonijos veikimo. Skai 
tydami gerąją spaudą, neju 
čiomis apsivalysime nuo erzi 
nančios spaudos, savo namus

Skaudamą gerklę 
gydyti, i.šlarpyki- 
t<- “ Baver Aspt- 
rlu Tablelkns S 
.stiklo vandens ir 
gargaliuokite.

Beveik Ūmai Palengvina Šiame Atsitikime.

M

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

visus prie tautinio darbo, y- >apuo*įn? švariais’ teisingais 
pač daug dėmesio kreipė į jau- ^Įkiuščiais. Jausimės daug 
nimą, kad sudarytų stiprią ar- la’iningesni.
miją, kuriai būtų galima pa-
vesti parapija ir draugijas, X Vasario mėnuo mums, lic 
nes ateivių eilės žymiai retėja l,lv,anis> X“ '-torims. Tai Lie 
ir jaunoji kalta greit turės už- i‘uvos Nepriklausomybės suka- 
imti senųjų vietas. lk,les Penėjimo mėnuo. Ko-

Kviečiami ne tik Detroito ■'■ngmma Vas. 16 die-
lietuviai gausiai dalyvauti, bet nos Pannnėjnmu, špnet iš ei-
ir kitų miestų svečiai. Visus -*au

• , • , ; AVest Side Vasario 16 nepa-pasistengsi.ne malonumu suti- 1 .
prastos iškilmės bus vasario 
19 d., Lietuvių svet. Bus at
vaidinta tinkamas tai dienai 
veikalas “l’ž Vilnių malonu 
kentėti.” Vyčių 102 kp. cho- 
tas dainuos liaudies dainų, bus 
solų ir pat’ijotinių kalbų.

kti ir pavaišinti.
Įsidėmėkite dienų: vasario

2G d., G vai. vakare. Bilietai 
jau pardavinėjami. Iš anksto 
įsigykite. Įžanga tik 50c a m. j 
Puota ir koncertas bus vii šil

tinėj svetainėj, o šokiui žemu- 
tinėj. Komisija kviečia visus. 

V. Bendoraitis,
A. Petrulis ir 
A. Vileiškas

Jeigu jūs turite šaltį — nerizikuokite 
su “šalčio užmušėjais” ir paslapty 
laikomais vaistais, šaltis yra per 
daug pavojingas, kud imti bile ko
kią riziką.

Šis paprastas metodas, aukščiau 
parodytas paveikslėliuose yra dabar 
visų gydytojų visur vartojamas gy
dymui šalčio.

Jisai yra pripažintas kaipo GREI
ČIAI SIAS. saugiausias ir tikriausias 
būdas. Nes jisai sulaikys paprastą 
šaltį beveik taip greit kaip kud jį 
pagavote.

Tai yra todėl, kad tikrasis BAYER 
Aspirin turi tam tikras medikales 
ypatybes, kurtos pasiekia patį bran
duolį ir šaltis sustabdomas OMAI.

Jūs galite nugalėti bile šaltį vi
sai lengvai, Jeigu priimsite BAY E R 
Aspirin ir Išgersite ganėtinai van
dens kas 2 iki 4 valandų pirmą die
ną ir 3 iki 4 sykius į dieną vėliau. 
Jeigu skauda gerklę, gargaliuokite 
su 3 BAYER Aspirin Tabletkonils, 
sutrupinus jus Ir tštarpinus pusę 
stiklo vandens, pakartojant kas 2

arba 3 valandas reikalui esant. 
Gerklė sustos skaudėjus j keletą 
minutų, nors lai ir skamba neti
kėtinai

Paklauskite apie tai savo gydy
tojo. Ir jeigu pirksite, pažiūrėkite 
kad gautumėte tikras BAYER As
pirin Tabletkas. Jos ištirpsta be
veik ūmai. Ir Jų veikimas yra taip
gi ūmus, kuomet jas priimsite. Ir 
dėl gargaliavimo, Tikrosios Bayer 
Aspirin Tubletkos ištirpsta gnaa 
greit ir visai pusileidžta, nepalik- 
(lumos Jokių šmotelių arba tirš
tumų. Gaukite dėžutę iš 12 arba 
buteliuką iš 100 pas savo vaisti
ninką.

Paklausk savo aptiekoriaus apie nesenai numažintą kainą 
ant l(K) Tabletkų Bayer Aspirin

___________________________/Tn___________ ,_______________

TABLETKOS NĖRA ASPIRIN BE MO KRYŽIAUS

SALĖS REIKALU

“Drauge” Detroito Žiniose 
(No. IG) rudau pranešimą a- 
pie Lietuvių svetainės bank-į 

rutuvimą. Valdyba rašo, kadi 
jau ‘pusantrų metų kai mokes
čius už pilnius morgičius ko-

-Jektuoja bankas. Toliau rašo- 
mn, kad vasario 24 <1. bu; sve
tainės “auetion sale“, ši ži
nia yra man labai svarbi. Ko
dėl svetainės valdyba liepa 
Juoda tikrojo to namo stovio,

BR!

Draugas Pub. Co
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

JULLY'i, MCLE

ęuOULPN'T KAME A\_vę*c«> 
TO Gtt-Oūd UP Ttv
JTOUGH



VYTAUTO MUZIEJUS 
KAUNE - TAUTOS 
VIENYBĖS SIMBOLIS

iikhj. Lietuviai, ar tai Lietu

voje, ar Afrikoje, ur Ameriko

je, ar Azijoje gyvendami, te

siunčia savo aukas lietuvių

i yra lemta tapti lietuvių tau
tos vienybės bei ištvermės si
mboliu.

} Kadangi muziejaus statybos 

Idarbas dar nebaigtas ir kuda- 'tautos vienybės paminklui; te-

Ugi

l'hone PULLMAN 0866

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 East lllth Street 

Prie Y. M. C. A., Roseland

yra reikalinga dar žymi gul išeivijos skaitlingų orga- pasiruošusius į žūtbūtinę kovų

ietuvai reikalinga k ui- suma jo įrengimui, tai Vytau-jnizaeijų vardai bus įrašydinti , už Lietuvų, už Vilniaus atva-1 

ištaiga sumanvta 1930'to Muziejaus Statybos Komi- amžiams į marmuro lentų ar įdavimų. Tai bus labai gražu*

Ši Liet 

tūrinė

Vytauto Didžiojo metais. Vy-Į tetas vėl prabilo Į visuomene, 

tauto muziejus statomas pla- nurodydamas reikalų remti mu 

čios lietuviu visuomenės au- iziejaus statybos darbų iki pat

“aukso knygų” Vytauto mu

ziejuje, Kaune.

Tautiečiai, aptarkime šį sva 

komis. Iki šių 1933 metų pra- galo, kuris jau nebetoli. Jei|i'bų dalykų savo organizacijų 

džios Lietuvos visuomenė su- ne tas nelemtas ekonominis

aukojo apie 900,000 litų! Lie- krizis Amerikoje, tai, beabejo, 

tuvos išeiviai yra prisidėję ir j Amerikos lietuviai, kaip pa

savo aukomis, bet, sulygina

mai, nedaug (apie 20,000 litų). 

Ekonominis krizis pakenkė nu

*

DAKTARAI:

OR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero. IU.
Utar. Ketv. Ir Pėtnyčiomla 

10 — 9 vai.
3147 g. Halsted 8t Chicago
Paned., Sered. lr Subat. 2 — 9 vai.

minu, taip ir čia, mokėtų pa

sirodyti galingai. Bet jei Lie

tuvoje su mažiukais litais su

ku plaukimui, bet sustabdyti gebama sėkmingai krizį kovo- 

negalėjo: aukos ir dabar te- t i, tai kaip jau čia Amerikoje, 

bededamos šiam kilniam tiks-'galingo dolerio viešpatystėje, 

lui. Lietuvos kaimynai Pabal-

tjūry didžiuojasi savo kultūri

nėmis įstaigomis, kurias jie

nebūtų galima su krizių sėk

mingai grumtis? Todėl, nežiū

rint į nedarbo bei ekonominio 

betgi ne patys dabar pastatė, krizio sunkenybes, negalima at 

,et gavo iš prieškarinių laikų, sisakyti paremti (nois ir kuk- 

J.etuviai gi stato savo didžiu- boję formoje) tokį svarbų Vy 

lį kultūrinį paminklų dabar ir

savo lėšomis. Ir tas lietuvių 

padaras tikrai atrodo majes

totiškai, ir savo išvaizda ir

metiniuose susirinkimuose.

Lietuvos Žmogus

LIETUVIAI
AMERIKOJE

m i . a i ■ m

PHILADELPHIA. PA,
KVIETIMAS Į 16-TĄ VA

SARIO PAMINĖJIMĄ

ir įspūdingas vaizdas. Gink

luoti savanoriai, be kitų veik

smų, gražiai dainuos apie Lie

tuvų. Tas vaizdas — paveiks- 

las bus originalis, dar niekur 

nerodytas.

Ant galo jaunimas, o jei ne

tingės, tai ir seniai, galės pa

sišokti, nes griež muzika.

Todėl, brangūs viengenčiai, 

visi, be skirtumo, kurie tik 

jaučiatės lietuviais ir mylite 

brangių mūsų tėvynę Lietuvą 

atsilankykit į tųjį Lietuvos ne 

priklausomybės paminėjime 

vakarų. Rengėja:

Phone Boulevard 7042

OR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

Tel. Canal (12S

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Visi, kas gyvas, kviečiami 

tauto muziejaus statymo dar- dalyvauti 16 Vasario paminė- 

bų, su kuriuo yra surišta lie- jime, kuris įvyks ketvirtadie- 

tuvių garbė. jnį, vasario 16 d. vakare, Šv.

Atskiros Amerikos valst., JurSio ParaP- svetainėje, prie 

savo įrengimu pralenks pana- ženklimlamos tarpysavę vieny | Salmon ir \ enango gatvių, 

šios rūšies Pabaltos monumen- bę, įmūrijo savo atskiras pi y-j Paminėjimo programas bus 

tus. Vytauto Muziejui Kaune tas Į Jurgio Vašingtono paini- ivairus ir turiningas. Bus kai-

TĖVĮI MARIJONŲ MISI
JOS GAVĖNIOS METU
Kovo 6 12 dd. Norwood

Mass. (Kun. A. Petrauskas, M 

I. C.)

Kovo 6 — 19 dd. Montreai. 

bų, dafny; dainuos “Rūtos” ^an#(^a> (Kun. J. J. Jakaitis,

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir 1 ’atarnauju laidotuvėse kuopigiuusia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
dėl, kad priklausau darbu busite užganėdinti
prie grabų ičdirbys- Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 VV. 23rd PI., Chicagotėa.
OFISAS

66 8 West 18 Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS
32 38 S. Halsted Rt. 
Tel. Vlctory 4088

1439 S. 49th Court, Cicero, III. 

TEL. CICERO 5927

Boulevard 7689
Rei. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas YardB 1138 1

STANLEY P. MAŽEIKA į
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automcbilios visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, BĮ.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6203—8413

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 335.6(1 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 S. 50th Ave., Cicero, Iii.

• I Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvio patarnautoja. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Barmenų. Palaukite KUDSIKĮ pirm negu kreip
sitės kur Utar.

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

, Dldynta Oflaaa

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

ir Šv. Kazimiero chorai; bus

j muzika, bus gyvasis paveiks-' Kovo 13 19 dd. A\ ater-

Įlas: “Atsišaukimas į pasaulį ^uiy, Conn. (Kun. A. Pctrau- 

Vilniaus vadavimu.” Tame pa'8^®^’

veiksle dalyvaus apie penkias- į ^ovo T° ^d. Šv. Ka-
dešimts žmonių po vadovyste .zilniero ParaP*J°Je, Worcester, j

Jono Uodelio; atvaizduos gi- ‘^ass- (Kun. A. Būblys, M. I 

c 'I
nkluotus Lietuvos savanorius,

Kovo 20 — 26 dd. An 

tano parapijoje, Detroit, M’, 

ch. (Kun. J. J. 'Jakaitis, M. 
I. C.)

Kovo 20 — Balandžio 2 dd. 

Cambridge, Mass. (Kun. A. 

Petrauskas, M. I. C.)

Balandžio 3 — 9 dd. Balti- 

more, Md. (Kun. J. J. Jakai 

tis, M. I. C.)

Balandžio 3 — IG JJ. Bro 

ckton, Mass. (Kun. A. Petrau

skas, M. I. C.)

Balandžio 10 — 16 dd. We- 

įstfield, Mass. (Kun. A. Būb 

lys, M. I. C.)

Balandžio 10 — 30 dd. Ap

reiškimo parapijoje, Brooklyn, 

N. Y. (Kun. J. J. Jakaitis, M. 
I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 dd 

Aušros Vartų parapijoje, Wo 

rcester, Mass. (Kun. A. Būk 

lys, M. I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 dė 

Šv. Jurgio parapijoje, Phila- 

delpliia, Pa. (Kun. J. J. Ja 

kaitis, M. I. C.)

Balandžio 3 — 9 dd. Athol 

Mass. (Kun. A. Būblys, M. L 

C.)

WALTER 
RUPŠL AUKIS

(.Husų myli, nas Šimelis)
Mirė vasario 8 d, 1933 m., 9:i5 
vai. ryto. 16 metų amžiaus. Ul
inė Cnieago, UI.

Rauko dideliame nulludiinc 
molinų Marijonų, po tėvais Zig- 
monluitė, tėvų Antanų, dvi se
seris Berniee ir F.ranees; bro
li Antanų, tetų Johanna Ston
kienę, tetų ir dėdę Zofijų 
ir Pranciškų Mikutis; tetų ir 
dėdę Agniešką, ir Jonų Gutaus- 
kls; dėdę ir tetų Stanislovų ir 
Uršulę Rupšlaukial; 6 pusbro
lius, tris pusseseres ir daug Ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas 3643 VV. 
55th Pi. Tel. Hemlock 3646. 
Laidotuvės (vyks Pirmadieni, 
Vasario 13 d., iš nųmų 8 vai. 
bus atlydėtas i Gimimo Panelės 
Sv. parapijos bažnyčia, (Mar- 
quette Park), kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. I’o pamaldų bus nulydė
tas j Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Tėvai, Seserys, Bro
lis, Tetos, Dėdės, Ir (Ūminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefonas 
Yards 1138.

J. i. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republio 3100

2506 W. 63rd Str.

VILNIUS — ELGETŲ 
MIESTAS

Daktarast
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti Weatern 

Are. Pbone Hemlock 7H28 
Panedtllats, Seredomla lr Pitnyčlomia

1821 So. Halsted Street

AKIŲ ttYDYTOJAIl

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS Į
- X—SPINDULIAI

3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Av* netoli Kedsle)
Valandos: nuo 1 Iki 8 vai. vakaro
Seredomls lr nedėliomis pagal

sutarties

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 VVEST 25th STREET

Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 
Tel. CICERO 662

lr
3024 W. \VASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant \Vashington Blvd. 

4:30 — 6:30 kaadien 
Telefonai; Kedzie 2450—-2461; arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2883

Tel. .Ofiso lr ltes. Grovehill 0617
Res. 6737 S. Artesian Ave.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS III CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

Office Phone Re* and Office
Prospect 1028 2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2^03 W. 63rd St., Chicago 

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment1

TEL LAFAYETTE 7669

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ave.

VaL 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.

TEL CANAL 9493

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Na ryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Weat Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartįf Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVE.
1
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Residencija 6600 So. Arteelan Ave.

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

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
j VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191
Plione Canal 6122

B.t.am™
2201 West 22nd Street ,Kusas Gydyt0Ja« ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 

veneriškų ligų

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefouas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tet LAFAYETTE 7137

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. ▼. 
Nedėliomis lr šventadieniais 14—13

« h , i Ofiao vai. kiekvieną dieną mio • tklPalengvins akių įtempimą, kurtai J ™
Bflti priežastim galvos akaudėjimo. |12 ryU> (įkyrus seredomis). Taiptf 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 4 iki S vai. vakare Utarninkais
mo, skaudumų akių karšt). Nunnu 
jataractus. Atitaisau trumpų regyatę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
ttai tikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
itas klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRiJM 
P4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu f buvo. Musų kainos pj.

4712 S. ASHLAND AVI. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIAIJ8TAB

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.

Valandos: nuo 19—4: nuo 
VaSAIlAmiar n>n 14 Iki 1*

Ir Ketvergais.
lies. Tel. Hyde Tark 3396

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS III CHIRURGAM 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; auo S iki 4 lr nuo 
( Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutarti
Ofiso Tel.i Boulevard 7R2O 
Namų Tel. i Prospect 1230

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEVVICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVE.
Chicago, Iii.

. DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Yards 0994

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. lr Res. TeL Hemlock 1374

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 80. ARTESIAN AVE. , 

* 1
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Lr Subat. nuo 3-6 va*. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE 

TeL Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
PersikėUau ) erdvesnę lr patogesni 

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

Tek Grovehill 1695

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

Beredomia po pietų lr Nedėl dieniai* 
tik aualtarua

3423 W. MARQUETTB ROAD

Rea. Phone 
Englearood 6441 
Ventworth ««#•

Office Phon* 
Wentworth »98*

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 Uit 11KcCBMIE
Vilniaus miesto gatvėse el

getaujančių žmonių skaičius 

kas kartas vis didėja. Be tik

rų elgetų, kurie jokio darbo 

.dirbti negali, elgetauja ir be

darbiai. Ir kas jiems belieka 

daryti, jei okupantai jų būtim 

visai nesirūpina.

-- i...... -K,

WISSIG,
Specialistas iž

Rusijos

GYDO VISAS MGAS VYKIT IK MOTERŲ PER 2g SUPTUS NEŽIŪRINT 
KAIP I ZKISENfc.il SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Speclnliftkul gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užniiodljlinų krau
jo, od-os, ligas. žalx<t«.K, reumatizmų, galvoa skausmus, nkaunniun nuga
roje, kosėjimų, gprklėn aknudėjiinų Ir paalupting.-in ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per dungelj metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykui. OFISO VALANDOS: Kamile nuo 11 valandos ryto tkl 1 
valandai Ir nuo &—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 16 ryt-o iki 1 vai. 
42UU MEST 26th ST., kampas Keeler Ave. Tel. Cravvford U73

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

. -'v _

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1891 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk

štas. Pastebėkit mano iškabas.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki t po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedai, nuo Iš Iki 11 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numerio

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECU AUSTAS

Dšlovų. Moterų lr Vyrų Ijgų 
VaL: ryto nuo 19—II nuo 3—4 pe 

pietų: 7—8:19 vai. vakar*.
Nedėliomis 19 Iki IS

Telefonas Midway 2880

Tel. Lufayette 7875

DR. DAVID V. EFFRON
PHYSICIAN & SURGEON

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STItEEI
Vai.: 3-4 lr 7-9 vai. vakare

Tel. L&fayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgą® 

6558 S. HALSTED STREI 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Ofiso ir Re*.
— 7-

Tei. Itoulev;. I 5911

Valandos nuo 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Gfisns ir Rezidencija

skirtų valandų. Room 8. 
Phouu Caual 0523

) 4458 S. California Ave.
Valandos: 2-5 po piet. 7-9 vak.

DR. A. J: BERTASH
756 VV. 351 h 11.’L ET

Ofiso vųL; nuo 1-1; nuo <;30-U

ZKISENfc.il


CHICAGOJE

IŠVAŽIAVO į LIETUVĄ 
PER “DRAUGO” 

AGENTŪRĄ

gausus susirinkimas jvyko va

sario 3 <1. Gražioj tvarkoj ir 

vienybėj tartasi svarbiais rei

kalais. Kadangi jau artinas 

metinis vajus, kom. narė .T.

fcaltenienė pranešė, kad svotai-
Jj r I 1 ,

Vasario 9 d. išvažiavo Lie-į nė paimta kovo 26 d. Išrink- 

tuvon Prancūzų laivų linijini ta visa eilė darbininkių, 

laivu “Paris” Ona Petraus

kaitė, Juozapa

Kaip jau pirmiau buvo mi- 

' ^■amRar^*’l'®!nėta, vakarienė rengiama ska-

(chieagiete.s) ir Petras Kon-i-, o sosej(-s paruoš vaikučius 

diotas is L. Tianktoit, III. . gražiam prograniui. Re to, bus 

Tuo pačiu laivu, bet tik sM- (}ar jžvmiis kalbėtojai ir kito- 

rtingu laiku (kovo 4 .1.) per;k5u lnarffumymi.

“ Draugo’’ laivakorčių

blikos. Visi linksmai žaidė 

kauliukais.

Baigus žaidimų komisija: B. 

Bitautienė, J. šaltienė ir kilos, 

kurios joms pagelbėjo, gražio

je tvarkoje išdalino dovanas, 

kurias kas laimėjo. Publika 

patenkinta skirstėsi namo. Va

karėlis davė gražaus pelno.

Gi visuomet duosnioji C. Pe

traitienė, komisijų ir kitus kuo 

nors prisidėjusius prie šio va

karo šauniai pavaišino.

Ten buvusi

KAS GIRDĖT WEST SIDE
skyrių

išvažiuoja kun. dr. V. Bartuš

ka. Važiuoja j Klaipėdą.

Pirmoji “Draugo” ekskur

sija laivu “Tie De France” 

išplauks iš New Yorko balan

džio 29 d. Kitos ekskursijos 

organizuojamos vėliau. Kas 

nori važiuoti, gali pasirinkti 

bile laivų kompanijos laivą, 

nes “Draugas” turi visų lai

vų kompanijų agentūras.

Taigi, visuomenė, gerieji Nauji metai, nauja valdyba

i prieteliai prašomi iš anksto ir naujas veikimas, šiaip Au- 

] rengtis prie metinės ir ne pa- šros Vartų nioterų ir merginų 

i prastos, progos. Antrojo sky- draugija pradėjo naujuosius 

riaus valdyba ir visos narės įlietus.

turi vilties, kad ir šis, rengia-1 Visos dr-jos narės važiuos 

mas metinis vajus, pilnai pa-Į i Marąuette Parkų pas Žeko- 

vvks. nienę į bunco party. Marąuet-

Rėmėjos, depresijos metu teparkietės, mūs dr-jos narės 

atjau; damos mūsų duosnių bi- žada visas pavaišinti. Tai bus 

znierių sunkią padėtį, nutarė vasario 12 d. Žekonienė yra

gabenta į ftv. Kryžiaus ligo

ninę ir tų pačių dienų pada

ryta sunki vidurių operacija. 

Operacijų darė dr. A. R. Mc- 

Ciadie. Ligonė kasdien eina 

geryn. Guli kambary 317.

Duok Dieve: jui greit pa

sveikti.

X ftv. Pranciškaus Rėmėjų 

3 skyr. rengia bunco party va

sario 19 d., veikėjų pp. Ogin- 

tų bute, 5648 So. Justine St., 

3 vai. popiet. Visi kviečiami 

kuo skaitlingiausiai susirinkti 

ir paremti pramogų gražiam 

tikslui. Kviečiami svečiai iš 

kitų kolonijų.

X ftv. Kazimiero Akad. Rė

mėjų 1 sk. rengia bingo par

ty vasario 12 d., parap. svet., 

6:30 vai. vak. Prašoma visus

VASARI016 IR KLAIPĖ
DOS ATVADAVIMO 

PAMiNĖJIMAS
L. Vyčių — Dainos choras 

ir kitos mūsų dainos- ir muzi

kos meno jėgos rūpestingai i,” \ L
’’ n .. . tam kilniausi

šiam darbui

per daug jų nevarginti su ko- 

ilektomis. Už tat, šį kartų dau

giausiai dedas pačios narės tai 

pinigais, tai valgomais daik

tais. Mat, kur yra noras, ten 

ir galimumas. To galimumo 

duugiausiai turėtų rastis pas 

visus ir duoti, kiek kas išga

li. Geriau apleisti kitų kokį iš

ėjimų, o sykį į metus pašvęsti

am ir gražiau. - 

Visiems aišku, 

kad mūsų mokytojos, seselės, 

lošia svarbių rolę. Kaip šian- 

* jdien išsiauklėtų mūsų jaunuo- 

li&i, jei nebūtų seselių prad-

rengiasi prie Lietuvos Nepri

klausomybės paskelbimo 15 

metų ir Klaipėdos. krašto at

vadavimo 10 metų sukaktuvių 

paminėjimo.

^Paminėjimas įvyks ketvirta- »• iii
d 1 • žios mokvklo.-e, mergaičių a-

dienyje, vasario 16 d., McKin- kadenii

Beje, kaip kasmet, taip ir 

šįmet 2-sis skvrius nutarė eiti

ley parko gražioj salėj (38tb

Str. ir Westem Ave.). Įėjimas 

nemokamas. Programas Prasi ’!bendra

valdybos narė, tat visas nares 

pakvietė pas save į svečius 3 

vai. po pietų pasilinksminti. 

Žekoniai gyvena 7011 So. Ma- 

plewood Ave. Visos narės su 

savo draugėms prašomos at

silankyti ir paremti draugijų, 

parsivežti gražių dovanėlių, 

kurios daugiausia yra rankų 

darbo siuviniai. Dėl informa

cijų reikia kreiptis į komisija

Žekonienę, Čepienę ir I/)bi- 

kienę.

Dr-jos valdyba šįmet pusi 

keitė. Pirm. liko toji pati p. 

Gasparkicnė.

Gabių ir darbščių išrinkome 

vice pirm. Sinevičienę. Rašti

ninkė toji pati Čepienė.

dės lygiai 7:30 vai. vakare ir 

baigsis 10 vai. Rengia Fędę 

racijos apskritys. Visi nuošir 

džiai užprašomi.

i prie šv. Komunijos 

Švento Kazimiero dienų.

Laima

BUNCO” ŽAIDIMAS

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

IŽ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMO

Šv. Kazimiero 

Rėmėjų 2 skyr.

Akademijos

nepaprastai

Sausio 25 d. Šv. K. A. R. 

2 sk. suruošta bunco žaidimas 

vietinių seserų mokytojų nau

dai. Pramogėlė buvo labai gra 

ži. Žaidėjų prisirinko pilnas 

didžiulis mokyklos kambarys. 

Visi gražiai praleido laikų. Į 

bunco atsilankė ir vietinė dva

siškąja bei šiaip rinktinės pu-

« DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 

Pranas. Pusi. 14. Kaina....................................................,.......................................................... 10c.

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto

ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as

menų. Pusi. 71. Kaina ................................................................................................................... 20c.

P./nk t adienis, Vasario 10, 1933

NAUJA IR GRAŽI BAŽ 
NYČIA

Kuršėnai. Miestelis nemažas, 

vokiečiai karo metu buvo su

darę net Kuršėnų apskritį. 

Karo metu bažnyčių rusai ap

šaudė ir sudegino. Žmonės li

gi šiol vargstu nedidelėje So

potojo, tačiau netrukus jų var

gai pasibaigs, nes pastatyta 

didelė, stilinga ir graži gelž- 

betono bažnyčia, kainavusi a- 

pie pustrečio šimto tūkstančių 

litų. Tiesiog reikia stebėtis, 

kad tokiais sunkiais krizio lai 

kais klebonas kun. V. Damb

rauskas sugebėjo statyti tokių 

puikių ir didelę bažnyčia. Šiuo 

Isavo darbu, pasišventimu jisai

Bekonų (baeon lašiniai įamžino savo vardų Kuršėnų

prof. Kamp.) auginimų pa- j,. vyskupijos istorijoje bus mi 

skirstysią apskritims”

(“M.

Prašau Į Mano Kampelį
Rašo prof. Kampininkas.-

Nepamenu, ar tai prieš di

džiulę vainų varliavęs po Lie

tuvų “Garnys”, ar kitas koks 

štukorius, buvo labai pažėmi- 

nęs moteriškąjį stonų. Buvo 

numalevojęs tokį pikčerį: dik- 

ta sufragistė sako publikai 

spyčių reikalaudama moterims 

lygių su vyrais zokonų. Tik, 

štai, kur buvus nebuvus pe

liukė, o sufragistė šast ant 

kėdės. Tai, gal, buvo anais 

čėsais.

Šiandie moterys ne tik pe

liukės, ale net vilko nebijo. 

Neduosit meluot, ba patys skai 

tėt mūsų gazietoj, kaip Vare-

KĄ RAŠO MŪSŲ GA- 
ZIETOS

'Bekonas

noj

merginų uzspau- 

(“M. Jt.”)

'Karvių demonstarcija Vie 

(“L. A.”)

vaikui prišalo“Prie tilto 

liežuvis” (“D. N.”)

’Trnukinvs ant vežimo 

(“D. N.”)

atsilankyti ir paremti pramo- uos Valst. Sanatorijos tarnau- 

ga sesučių labui. X. Y. Z. toja Radžiukaitė vilkų' paga-
«_________________ Įvo ir jį ant žemės pargriovė.

X Sodalietės rengia bunco 

party parapijos seselių nau-

Tai bent lietuvė moteris! Sn- 

viV&yla ji gali bytinti net Sa-

dai vasario 23 d., parap. sa- 'msonų. Apsiženijęs su tokia

lėj, 7 vai. vak. Vis.) praSome' terinl vyras> ?J|ra> pri(,.

ateiti ir paremti pramogų. • , - - ,
T . f , , . .visokius neprietelius uz pačios

X Labd. Sų-gos 1 kp. rengia | . v .

, ,T , , ..... .stovėtu, kaip uz kokio mūro.
vakarų. A akaro komisijoj da-

rbuojasi: B. Kalvaitė, E. O- Zinoina» ir.jis pats turėtų pa-

gintaitė, O. Novickaitė, J. Če

pulienė, E. Gedvilienė, M. Su

deikienė. Manome, vakaras 

bus puikus.

X Prie Labd. 1 kp. yra pri

sirašiusi visa pp. Ogintų šei

ma. / : ‘ Onytė

NORTH SIDE ŽINELĖS
VALENTINE PARTY

kajų.

.....APSIEIS BE BALIO-------

SUNIES

BRANTFORD, Ont., Kana

da, vas. 9. — “Six Nations” 

rezervacijoj indijonai kas me

tai triukšmingai savo nanjus 

metus piini. Sukrauja jie di

delį laužą ir baltų šunį sude

gina, aplink laužų šokdami.

! Šiemet bus apsieita be šu

nies. Negali niekur balto šu-Nekalto Prasidėjimo Pane

lės Švenčiausios mergaičių so- nies gauti. O kitokis jiems ne 

dalicija rengia Valentine par- tinkamas.

Pecukrenė, gabi “kontrolės” ty ir šokius vasario 14 d., pa- 

svet. Visi atsilankusieji

X

L.”)
minas.

“Maskvoje... tam tikri su

sisiekimo milicionieriai ugni

mi tvarko važinėjimų.

(J. Paleckis, “D. N.’’)

“ Maryland — (valstybėje) 

draudžiama moteriai savo vy

ro kišenius kraustyti.” (“D. 

N.”). (Ak, laimingi ten vy

rai! — Prof. Kamp.). '

Rekomenduoja Nebrangų
Namini Vaistą

“Europoje mes visuomet laikėme la
ka r o Pain-Espellerį geriausiu sami
ai u vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reumatišlcų gėlimų. Net galvot 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungį greitai palengvina šia ne
brangus vaistas.“

>. P.
Bloomficld, N. J.

PAIN-EXPELLER
INSURANCE

NOTARY
PUBLIC

^lEThlLAVieZ^tg-

.MORTGAGE NUKERS;

PERKAM

Lietuviškus
BONUS

SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED
raštininkė visuomet stengiasi 

knygas vesti kuo geriausioj 

tvarkoj. Nauja ižd. Budavičie

nė viena pirmųjų narių ir vei

kėjų vėl pradės savo darbu ir 

pavyzdžiais vesti draugijų pi

rmyn. Zalatorienė ir Platienė 

iždo globėjos. Abi prisideda 

prie draugijos veikimo. Drau

gijos teisėjas Kiškūnienė labai;te vasario 14 d. ir yisi atvy-Į 

sąžiningai eina jai pavestas kitę. Įžanga 25c. Kvieslys 
pareigas. Lachavičięnė ir Va- 

lauskienė vėliavos nešėjom 

Kviečia Valdyba ir Komisija 

.Todikienė ir Žekonienė žiū

ri tvarkos ir labai rūpestingai 

eina savo pareigas.

Visus kviečiame atsilankyti 

į minėtų mūsų bunco partv ir 

sykiu pasilinksminti.

GANĖ GYVULIUS

Zarasai. Per Naujus Metus 

šioje apylinkėje paskutiniu 

1 laiku vietomis matyti ganosi 

avys ir kili gyvuliai vaikšto

rap

galės smagiai pasišokti prie 

gero orkestre. , f

Šiame vakarėlyje bus taip

gi visokių margumynų ir žai

dimų. Komisija deda pastan- ,. v ,
, , . ... . „ Po ganvklas, rugių želmenis,

gy, kad vakarėly patenkmtu aUitikimas, Ra„ a.

v,sus atlankus,«S. .

Taigi iš ankstų rezervuoki- ^,ujįus

iš vYčiy - 
RO VEIKIMO

L. V. “DAINOB” CHORO 
SPECIALĖ PRATYBA

Penktadienį, vasario 10 d. 

įvyks specialė “Dainos” cho

ro repeticija, lygiai 8 vai. va

kare, Mark AVhite Sąuare sve- 

X ftv. Kryžiaus bažnyčioje' dainėje, 29th ir Halsted Str. 

vasario 3 d. prasidėjo Nove- nariai-ės, malonėkite bu

na prie Panelės Šv. Lourdes. linai įvažiuoti, nes mūsų ren-

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. |Baigsis_vasario 11 d., 7:30 vu’. ffianias koncertas Lietuvių Au 

vakare iškilminga procesija. ditorijos naudai jau čia pa\ 

Gerb. kun. P. Vaitukaitis per vasario 19 d. Turime submzti, 

visus vakarus sakė įspūdingus kad pradėtas darbas pavyktų.

Žmonių nemažai' žinome kad mes visuomet.

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. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina......................... .... .............................................. 20c.

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden

gimų. Lošime dalyvauja ll asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920. 

Kaina .................................................................................................................................................................................... 50c.

Des&nzano Mergelė. Trijų«veiksmų drama. Vertė Kun. 

V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina............................20c.

Dolpelis Miinstcrijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 

Tinka del lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 

Ka ina  ......................................................................................................................................................................... 10c.

“DRAUGAS” PUB. CO.
%
1334 South Oakley Avenue Chicago, I1L

pamokslus.

lankėsi.

X Nek.

“PASIRINK SAU KAS 
GERIAUSIO”

Specialus Pasiūlymas:

5 Svarai “BURLEY 

BEST” Tabako

$1.00
Kentueky Burley natūra

laus lapo rūkymui tabakas. 

Del pypkės, cigaretu ar kram

tymui. Pats gerumas. Skanus 

ir malonus. Neturi kemikalų 

ar kitokių netyrumų. Nėra pa-' 

gražintas, nei dekoruotos dė-1 

žės, tik daug pačio pagrindi-

. , . » ... nio gerumo. 5 svarai padarys
pasiryžę visuomenę sužavėti, i .... , \

* /li/I/kliii mniunlin rlnl rtirtr

S

NAMŲ savininkų atydai Geriausia kaina Cash už Musų biuras suteikia patarimus na- ’
mų savininkams reikale nesuslpratl-Real Estate Gold Bonds, lUOr- 
mų su rendauninlnkals. Maža narinė
mokestis. Ekspertų patarimas visose,rj(v.jįr cerlifikatUS denozi- 
nnmu savininku tr rendauninku rei-e 1

134 North Ln Šalie St..
nami) savininkų tr rendauninku rei 
kalais. Męs neturtine skyrių. Atdara Įn 

kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto iki Room 316. 
piet. Jžylnųs namai originallo ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chica
goje.

LANDI.ORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 AVest Division St.

Tel. Armitage 2951—2952 
Męs esame jau Šiuo adresu vlrS 4 0 m.

PARSIDUODA Grocernė ant 

bizniavos gatvės, pigiai. Už 

teisingų pasiūlymų bus par

duota. 5 kamb. užpakalyje gy

venimu. Renda nebrangi; lea- 

sas sulig susitarimo, 4300 So. 

Western Ave.

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per S) vestuvių sezo
nų, kurie fotogrrafuo- 
sis mūsų Studijoj.

Reikale esant tete- 
fonuokite Englcivood 
&«je

P. CONRAD 
0023 So. Hatsteil St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. C2nd St.

CASH UZ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ. 
Mes mokame augftčtusia kainų už 

i sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.

HOME HEFINERS,
Kesner Bldg.

5 No. IValiasli Avenae
Kambarys 6(ie

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais 6 tki 9

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. RockweU St.

Utarninko, Ketvergo tr Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republie 9600

50 didelių maišelių del rūky

mo arba 40 susukimų del kra

mtymo. Tiesiog iš augintojo.

• •• u ~ j- --— -ĄĮSj„skįį ,nnrns $i.oo ir mes 
po pietų. Ryte 9 vai. eis in l1”!1 ^nvo P,lnni patenkinti. TnmD r,

Pras. Pan. Šven. Nes tai d;0’° P*™?*1- KaiP 

merg. sodalicija mėnesinį sus- atmename, praeitieji koncor- 

mų laikvs vasario 12 d., 1 vai. ^ni pavyko. Susirinku-

' • •• 1 • A t • A*

corpore prie šv. Komunijos. i^a’P norime ir šį karta pada- 

Visos narės kviečiamos gtsiia- ’u didesniu progrn-

nkyti į sus-mų, nes yra daug;mu’ t t .
svarbių reikalų svarstymui, i TaL ehori«tai-8b nepamirš- 

X Jau grįžę iš ligoninės M.atsilankyti į šių svarbių 

Vaznis. Dabar randasi namno^t sPec’alę repeticijĄ.

4544 Šo. Paulina st. Kasdien

eina stipryn P. Vaznis yra 

parap. komiteto narys.

X Vasario 3 d. staiga snsir-1 
ge Agota Razbudanskienė. Nu!

Ieva Lukofiūtė, rašt.

6ARSINKMTES
“DRAUGE”

tuojau prisiųsim Jums 5 sva

ri) pkg. Burley “BEST TO

BACCO.”

INOEPENDENT TOBACCO 
GROWERS ASSOCIATION
207-8 McClure Bldg. 

Frankfort, Kentueky

Kiekvienus Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vletuj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Grane Coal 
Kompanijų, ten Jua gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

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

Jei manot pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
▼lenų 1* geriausių ružtų automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.

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

4411 ARCHER AVENUE
Talephone LafayettA 7119

Mes Mokau Cask
$82.50 už #100

L. KAUFMAN& 
COMPANY

134 N. LaSalle St. 
priešais City Hali 

Kambarys 610
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