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BAŽNYČIA AMERIKOJ 
INA GALINGYN

Turi daug kovoti su organizuotu

PARYŽIUS, saus. 24. — 
žymiųjų katalikų susirinkime 

'turėjo paskaitą, apie J. Vals
tybes prof. Bernardas Fay, žy-
milsis Amerikos istorijos stu- 
dijuotojas. Paskaitą surengė 
vienuoliai dominikonai.

Gerb. prelegentas pareiškė, 
kad prohibieijos atšaukimu J. 
Valstybėse užduotas didelis 
smūgis protestantams. Katali
kų Bažnyčia neturėjo nieko 
liendra su prohibieija ir visi
škai nesikišo j tą politinį vi
daus klausimą. Tuo būdu ji 
sau pelnė daug pagarbos ir 
didžiai padidėjo jos prestižas.

Anot prof. Fay, Katalikų

BAVARUOS MIESTELI 
IŠTIKO BAŽNYTINE 

BAUSMĖ

CHAUTEMPS SUSILAUKIA 
DAUGIAU SKANDALO.

ateizmu
Bažnyčia darosi galingasis re-
Ilginis faktorius Amerikoj, b«t| delbta reta 'bažnyti 
podraug » kaskart vi, 9mar-| m- _ inter(iiktas 
kiau puola plačiai organizuo

WASHINGTON, naus. 24. 
į— Šiomis dienomis J. Valsty- 

pasirašys*, draugingumo,MUNTCHAS, Bavarija, sau-
šio 25. — Jo Emin. kardinotoj prekybos ir kotisnlorinių tei- 
baulhaber nuosprendžiu, Bava; gįy padarytą, sutarti su Kuo-
rijos miesteliui Braunstein pa-imįja

inė baus-į gįos sutarties dė
mė interdiktas. j^rybos vedamos ’su sov. Rusi-

tas ateizmas. Amerikos ateiz-l Bažnyčia šios priemonės ė- J®
mas yra susijęs su komuniz-1 m®si, kada to miestelio kai 

kurie piliečiai pradėjo denun- 
cijuoti savo parapijos kunigą,)
* 1 1 — •• 1 *a| • • i i — v I

mu ir šis nelemtasis veikimas 
savo šaknis giliausiai yra su
leidęs Columbia ir Chicagos 
universitetuose. Šie universi
tetai, anot prof. Fay, yra atei
zmo tvirtovės.

Prof. Fay randa, kad J. Va-

J. Valstybės Ikišiol yra pa- 
darusio8 devynias prekybos ir 
konsularinių teisią sutartis sn

PARYŽIUS, saus. 24. — Po 
didelių mieste demonstracijų 
ir po didelio triukšmo parla
mente pagaliau vakar vėlai 
vakarą parlamento dauguma 
dar kartą reiškė pasitikėjimo 
premjero Cbautemps vvriausy. 
be.

Nežiūrint to, vyriausybė vi 
su smarkumu puolama. Demo
nstracijos prieš vyriausybę pa 
sireiškia ir kituose miestuose.

MINISTERIS PIRMININKAS PASI
SKELBĖ LAIKINU PREZIDENTU

Prezidentas naudosis plačiomis 
teisėmis

TALINAS, kitija, saus. 24. Prezidentas autorizuotas spe
Po nUaikyto estų ministe- daliais dekretais leisti reika-

rių posėdžio pereitą vidunaktį, dingus įstatymus, vetuoti sei- 
ministeris pirmininkas K. Pa-įmo pravestus įstatymus ir, pri 
ets pasiskelbė laikinu respub-! reikus, paleisti patį seimą ir

skirti naujus rinkimus.likos prezidentu. Jis eis pre
zidento pareigas iki gyvento
jai išrinks prezidentą pagal 
pataisytos konstitucijos.

Pereitą spalių mėnesį Esti
joj gyventojų plebiscitu pa
keistos kai kurios konstituci
jos .dalys. Respublikos prezi
dentui pripažintas platus kra
što valdžioje autoritetas.

Prezidentą rinks ne senatas, 
bet patys gyventojai betarpiš
kai.

ŪKININKŲ GAISRININKŲ 
KOMANDA♦ t .

Lukšių apylinkėje pradėjo 
pasikartoti netikėli gaisrai. 
Neseniai buvo padegtos, grei
čiausiai iš keršto, viršaičio P. 
Ulinsko trobos. Tat Švėdiškių 
kaimo ūkininkai suorganizavo 
gaisrininkų komandų. Gaurų 
gesinimu susirūpino ir vietos 
šauliai.

įskundė jį hitlerininkams, būk šiomis valstybėmis: Vokietija, Šimtai demonstrantų nreštuo- 
kunigas veikęs valstybės ne- j Lenkija, Austrija, Vengrija,: ta ir šimtai sužeista, 
gerovei ir tuo būdu prisidėjo Estija, Latvija, Norvegija, Ho į jr gį nenutran

nduras ir EI SaJvador. f kiami puolimai prieš vyriau- 
Be to, J. Valstybių derybos sybę. ^Rytoj, sakoma, tie puo- 

yyksta su Suomija skolų klau, lima. Vargiai ^riau.
simu. J. Valstybės yra linku- pybė atsį|aįky8. penktadienį

prie jo areštavimo. 

Interdiktas reiškia, kad mie
Istybėse ateizmas pradėjo la- stelio bažnyčioje suspenduotos 
kinu reikštis iš iškiiisiojo pro-' jyairios iškilmingos pamaldos,

«-w* ■>• j • l *•■••• L*** • ° stestantų bažnyčiose kairiojo ( giedamos šv. Mišios, varpais .'. a g . L • f .
sparno, kurio vadai yra per- skambinimas, vargonais groji* 
siėmę komunizmo ilėjomis. mas, arba giedojimas.

JAPONU VYRIAUSYBE
»«.:

Nori draugingai sugyventi su 
visu pasauliu

POLICMONAS PLA&IKAS

sios sumažinti skolas Suomi
jai.
r* 1 . . / • : ~ d

PB9TESTH0JA PRIEŠ 
LAIVYNO lšfBAUKIM<

parlamontas dar kartą balsuos 
pasitikėjimo klausimu. Vy
riausybės šalininku atstovų 
skaičius mažėja.

Policijos “skvadas’’ sugavo 
policmoną Bėyoe. Bernot, kurs 
apiplėšė Illinois Central gele
žinkelio bilietų pardavimo sto
tį, <n gnt.

Bernot tarnavo New City
bet tarptautinėm taikos ir ra- policijos nuovadoj. Išpažino, 
mybės idėją. Premjeras Saito'kad jis apiplėšęs kelias stotis, 

kiti ministeriai siii idėjai

—r

TOKIJO, saus. 24. — Pa
staraisiais laikais japonų spau 
dos dalis pradėjo vystyti ga
lingąją karo propagandą, k&ip 
namie, taip užsieniuose. Pro
paganda daugiausia nukreip
ta į J. Valstybes. Pažymėta,
kari J. Valstybės rengias ka-i ganda užsiima, nė įstebėti- grobė 300 dol. pinigais 
ran prieš japonus ir japonai į na. Tačiau Japonijoj ko pa- dol. čekiais ir'prtspruko'-auto

mobili u.

ir
pritaria ir pareiškia, kad bus 
imtasi griežtųjų priemonių 
prieš karo propaganda, Kad 
Rusijos sovietai kan- propa-

APIPLĖŠ* KAPŲ OFISĄ

WASHINGT0N, sauę. 24. 
— Kongresmongs Dockweiler, 
degi. iš CaL, pareįškė protes
tą prieš karo laivyno ištrau
kimą iš Pacifiko vandenyno.

Kongresmonas sako, kad Pa 
eifike tarptautiniai reikalai 
šiandien tiek daug susipainio
ję ir tiek pablogėję, kad lai-

25,000 ŽUVUSIŲJŲ 
INDIJOJ

“DRAUGO” KONTESTININKAI 
PASIRENGE | “MOSI

Aukikalnis vis dar pirmoje 
vietoje 7

H

d i Du plėšikai puolė Mt. Car- £7 • j, .
. i „*„ ., ... r. "lips- Su laivyno ištraukimu reiv- mel kapų, Hillsttle, ofisą. Pa-”. . ... ■
u- i * ’ • • 1oh kėjd.paląukh. nors kitų metų,

i- grobe 300 dol. pinigais ir 120'L* L^ ._, •

KALKUTA, .saus. 25. — In
dijos provincijos Monghyr va
ldovas (maharadža) praneša, 
kad jo valdomoj provincijoj 
išilgai Ganges upės nuo žemės
, , . .. ' v . • ,-vAAn i mn rtu I\umx-Iiu vnnuiut T u.,drebejimo žuvo-apie 25,000 a-‘_. , . . ,................... ’
umonu nrnvinnUAon LiettlVlU Auditorijoj, kdTlteS-

tininkų tarpe prasidėjo naujas 
sąjūdis. Atgaivinta energija

smenų. -• Kitose provincijose

i

privalo skubiai ginkluotis ir 
budėti. Taip pat japonai bau
ginami Amerikos karu, jei 
kartais japonams prisieitų rh- 
siremti su bolševikais Azijos 
rytuose. Sakoma, kad Ameri
ka tuojau nusvirtų bolševikų 
pusėn prieš japonus.

Atidarius japonų parlamen
to sesiją, pirmiausia aukštes- 

piinose parlamento rūmuose i- 
mta reikalauti, kad japonų v\ 
riausybė tuojau nustelbtų tą 
propagandą, kuri visam kraš
te sukelia nerimą

Vidaus reikalų ministeris 
Yamamoto parlamente prane
šė, kad vyriausybė ims kon
troliuoti (cenaurnoti) tuos vi
sus leidiniu^ kurie užsiima 
karo propaganda, ypač. kurie 
denuncijnoja ir provokuoja J. 
Valstybes.

Aukštesniųjų parlamento rū 
mų narys, grafas Fntara, pa 
reiškia, kad spauda privalo 
skleisti ne karo propagandą,

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLtĮJ 

KEK. — šiandien debesuota; 
numatomas sniegas; atoipa ša
lčio banga; vakare daug šal
čiau.

nnšans neturi būti.

400 KATALIKŲ VYRŲ
I • t • .

GELVONAI. — Prieš pat sios vadas dek. Juknys. 
Kalėdas Gelvonuose į|yko ne
paprasta katalikų vyrų Šventė, 
kuri visoje Vilniaus pafrontė
je ir Kaišiadorių vyskupijoje 
bene bus tik pi nno jį. I

490 organizuotų ir ^rikiuo
tų vyrų bendrai atlikę kalėdi
nę šv. išpažintį ir tvarkingoje 
iškilmėje, poromis žengdamiXĮ T 4*. » - I .. . .
prie Dievo Stalo, priėmė šv.
Komuniją.

Tai buvo labai gražu. Tai 
grtH būti kitiems pavyzdys.

Kartu sn 400 priėjo prie 
Dievo Stalo ir bemaž visi Gel-

čia
buvo pagerbta gruodžio 17 
diena, giedamas Tautos him
nas ir minimi Lietuvos didvy
riai. ••

-r

NAUJAUSIOS ŽINIOS

vyno ištraukime Atgal į At- „. t 5inlUi. „ , ir tflk.
lantiką vra neapgalvotas žy- staačįai ?;

Viskas , sugriauta ir sunai
kinta. .Ims ilgas savaites su
skaičiuoti žuvusius ir ilgus me 
tus atstatyti nukentėjusius k ra 
štns. /

kada Daėifikė grįš reikalinga 
tarptautinė ramybė.

AMERIKOS NEGRŲ 
NUSISKUNDIMAI

WASHINGTON, saus. 24. - 
Valstybės, rūmų patalpoje yra 
viešasis restoranas, kuri ap
tarnauja daugiausia kongreso 
atstovus ir kitus žmones. Ta
čiau nieko neparduoda neg
rams. Pažymima, kad jiems

NEW YORK, saus. 25. —- ten ne vieta maišytis sn bal-

DAROMAS BALKANŲ 
PAKTAS

Paskelbus, kad “Draugo” Bet S. Staniulis -turi vilties, 
kontesto pirmas periodas baig! Rengia bombą A. Knnickas, 

t sis su koncertu vasario 4 d., V. Stancikas ir Labutis su Gc- 
mČiu, kad sprogdinti pirmųjų 
pozicijas. Ligi “Draugo” kon 

.certo dar 10 dienų, taip kati 
ėmėsi darbo, nes suprato, kad Į dar visko gali Iriiti. žodžiu 

‘prie pirmųjų vietų prisivary
ti, -tai ne ropę sugriaužti. Nors 
konteRte yra visa eilė smarkių 

'ir patyrusių spaudos platinto
jų, bet nuversti nuo sosto ga- 
rietį J. Ąukškalnį nelengvas 
bus darbas, nes turima reikalo

“vaina” prasideda ir koks jok
bus galas, tuo tarpu niejts ne
gali pasakyti. Nors šiandien 
“vakarų fronte nieko naujo,’ 
bet kas bus rytoj, pagyvensi
me — pamatysime. Beje, ry
toj ir kontestininkų susirinki-

su apsukriu ir darbščiu vyru.imas Aušras Vartų par. salėj.

Grasina sustreikuoti šio mies
to viešbučių ir restoranų 
12,000 virėjų ir tarnautojų.

taisiais.
Kongreso žemesniųjų rūmų 

atstovas Oscar de Priest iš

VIENA, Austrija, saus. 25, 
— Belgrade pasibaigė “ma
žosios santarvės”, konferenci
ja. Sudarytas Balkanų valsty I 
bių paktas, kurin įeina ir Tu
rkija. Bet neįeina Bulgarija 

ir Albanija, ftioms palikta pa
kte vieta, jei jos to norės.

Šiuo reikalu bulgarų kara-

Dabar kontestininkų stovis

ATĖNAI, saus. 25. — Grai
kijos valstybės taryba nų- 

vonų gerbiamieji inteligentai, sprendė, kad S. Insullis turi

Chicago, vienatinis negras.at.j liūs vyksta j Bnkarests pasi- 
stovas, negrų neaptarnavimo | matyti sn rumunų karalium, 
viešajam restorane klausimą' ’ ————

iškelia kongrese. SULAIKYTI DU VAIKAI

ponas viršaitis, pašto viršinin
kas, gerb. mokytojai ir riki ki
ti. Jiems anksčiau buvo išsiųs
ti rašyti pakvietimai dalyvauti 
katalikų vykų šventėje - ir jie 
dėkingai paklausė.

Gelvonų katalikai vyrui pa
juto savo galią. Jie dabar 
džiaugiasi, kad čia Vilniaus 
pafrontėje auga stipri ir. pat
riotinė katalikų Lietuva L.' z

Po pamaldų valsčiaus salėje 
įvyko vienų vyrų katalikų su- 
eitinkimas, kurį atidarė dva

būt pašalintas iš Šio krašto.

BERLYNAS, saus. 25. — 
Hitlerininkų teismas Bavari
joj nubaudė kalėti tris katali* 
ki] kunigus.

--------- 1---------  »
VATIKANAS, saus. 25. — 

Ateinančią savaitę Vatikanas 
pradės derybas su Ispanija 
konkordato reikale.

SKAITYKITE IB PLATDI 
KITĘ "DRAUGĄ”

r /

DUBLINAS, saus. 24. — 
Airijos pramonėR ministeris 
paskelbė, kad airiai šiemet 
pradės steigti savas pramones

Vienoj Chicagos geležinke
lio stoty policija sulaikė du iš 
Pili la dėl ph įjos pabėgusius vai 
kus —Klementą Kairuštį, 12

ir netolimoj ateity nereikalaus j m., ir J. Avenick, HB m. amž. 
įvairiausiu daiktų importuoti I Jiedu, kaip sakėsi, vyko į Ho-
ii užsienio.

Illinois gubernatorius Hor- 
ner paskelbė atsišaukimą. Ra
gina valstybės gyventojus, kad 
jie minėtų prez. Roosevelto 
gimimo dieną šio sausio mėn. I 
30 d.

llywood.
Pinigai I Sakosi jie Philadcl- 

phijoj ant šaligatvio radę pi
niginę ir joje 200 dol. Tad me
tę mokyklų lankymą ir išdū
mę. e ,

Grąžinami atgal į Philadcl 
phiją. z

J. J. Ankškalnis, Šv. Kazimiero, Gary, Ind. ... . 501,407
S. Staniulis, Gimimo Šv. Pan. M. ..... ......................406,632
V. Stancikas, Šv. Kryžiaus................................................. 300.962
A. Knnickas, Aušros Vartų......................... -241,809
3. Straukps, Aušros Vartų .......................... .. v........ . .  226,050
P. Labutis; Šv. Jurgio,........... .................................. ............ 138,613
Karotina Lengvis, Sv. Antano, Ciceyo, Tll.............. ... 132,052
K. Vaitkienė, Gimimo Pan. Šv. M................................... . .  120,803
J. P. Gerutis, Nekalto Pras. Švč. Pan. M. .......... 109,494
A. Stulginskas, Šv. Antano, Cicero, Tll..............................  102,109
A. Gilienė, Šv. Jurgio ....................................... ..i....... 90,450
K. Šerpetis, šv. Mykole ............. ............................................ 86,006
M. Misiūnas, Visų Šventą.........?.................77,884
O. Rašinskienė, Gimimo Šv. Pan.( M.......... ... ................ t. 70,107
P. Varakulis, Dievo Apvaizdos . 55,004
V. Gaižauskas, Visų Šventų ......................................... 54.217
A. Švilpausftie^ė, Mt. Carmei, Melrose Pk., Tll. ,..........^48,700
C. Deveikis Jr., šv. Antano, Cicero, Dl. ...........................  47,906
V. Mandravickas, Šv. Petro tr Povilo, Kenosha, Wi». 37,502
Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos.......................... 36.000
A. J. Janušauskas, Av. Antano, Cicero, TH......................35,7CM
F. Ivanauskienė, Dievo Apvaizdos •. ............. ............ 32^363
K. Raila, Sv. Petro ir Pavilo................................ 26,261

Ą, Condrot, Šv. Kaslmiero, Phila, Pa.....................26,256
A. Bacevičins, šv. Mykolo 16.543
Paul P. Petrauskas, Binghamton, N. Y..............  7,?W
A. .T, Sutkus, ftv. Baltramiejaus, YTaukegan, Dl........... t 5,508
S. BąlČinniettė, Aušros Vartų .'..............:.............../...... 4.234
P. J. Čižauskas, Aušros Vartų...................... ...... t....... 3,750
K. Gaubia, Šv. Juozapo ........................................... .. ............... 3,601
F; -Vaičekauskas, Nekalto Pras. Pan, Šv. M. 3,000
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“DRAUGAS”

I tol nu kaadien, Aakyrus eekinat'lenlua
1’IlENUM EKATOH KAINA: Metama — <8.00. r»' 

■ei pietų — IS.50; Tr)ma mėnaalame — 12.Ot: Vienai# 
mėaeaiui — 76c. Europoje —* Metama $7.00; Puaei ma* 
tų — H-00. Kopija .01c.į j Skalbimų kainos priatunifamoa pareikalavus.

Bendradarbiams lr korsupondaotains raitų negrą- 
jei neprašesne tai padaryti lr nepriklųnOlama tam 

Redaktorius priima — niA 11:00 Iki 11:00 vai.

i

t

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL po piet. /' '

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Kccept Sunday. 
8UBSCRIPTION8: One Teai — |0.00: Slx Montha

— >2.60; Three Montha — 02.00; One Month •— 7&<m 
Ėurope — One Year — |7.00; Slx pohths — 04.00; 
Copy — .00®.

Advertieing in “DRAUGAS” brlnge best results. 
Advertlslng rstea on appilcallbn.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave„ Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

DIENRAŠČIO SAVININKŲ SEIMAS

RAGINA PRIE KILNAUS DARBO

A,. L. R. K. Federacijos centro vaidyba 
pusk uliniame savo pratesime visuomenei e- 
nergingai ragina lietuvių kolonijas iškilmin
gai nrtnėti Lietuvos Nepriklausomybės suka
ktuves — Vasario Šešioliktąją, Šis paragi
nimas yra visai vietoje, nes yra kolonijų, 
kurios tą brangią mūsų tautos šventę pralei
džia be jokio paminėjimo.

• . Visps kit’ęs tautos, airiai, vokiečiai, len
kai, čekai ir kiti, kiekvienais metais švenčia 
savo-tautines šventes, pasikviesdaūii šio kra

pšto politikos ir visuomenės vadus, plačiai ga
rsindami* savo tautas spaudoje, kodėl mes 
tukime nuo ją atsilikti. Pasirūpinkime į tau
tos šventės minėjimo iškilmes įtraukti kuo

Šiandien renkasi į savo seimą dienrąščio 
>• Draugo” akcininkai t. y. tikrieji jo savi-* 
ninkai. Laukiama, kad į seimą suvažiuos di- 

B dėlė akcininką dauguma ir dėl to autorite
tingai galės svarstyti mūsą dienraščio reika
lus, ir daryti planus ateities veikimui.

nuos«

SVEIKATOS SKYRIUS
Sį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

BURNOS HYG1ENA

Rašo Dr. C. Z. V eželiu, 
Dentistas, Chicago, III.

Burnos nešvarumas dalinai 
patina nuo blogų dantų ir 
padaro daug įvairių nesma
gumą sveikatoje.

Nešvarioj burnoj pasidart 
prastas ir labai nejaukus

daugiausia jaunimo, supažindinkime jį su kvapas, taip, kad kartais ir 
Lietuvės laimėjimais ir jos praeitimi, šukei- geriausias draugas visai ne- 
kinie jaunojoj kartoj pasididžiavimą lietuvy-! nor*te kalbėti!? pasakęs vieną 
ste. Ypatingu būdu turėtą minėti Vasario j kitą žodį eina šalin. Toks

Šešioliktąją iii ūsą mokyklos. Mes manome, 
kad tuo būtina pasirūpins mokyklą vedėjai.

įtaigi, neturi pasilikti nė vienos lietuvių 

kolonijos^ -didelės ar mažos, kuri tinkamu bū
du nepamipėtų Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės. V

žmogus pamano^ kad jo drau
gas pyksta, nenori kalbėti, o 
nepamano apie blogą savo 
burnos kvapą. žmogus tu
rintis tokį kvapą, pats ne

. k
Kaip užlaikyti svorių bur

ną, Kad užlaikyti švarią bur-
Jungtinėse Valstybėse dar ir dabar yra n^’ reibia užlaikyti dantis 

švariais ir sveikais, 
riais ir nesveikais

TAIP NETURĖTŲ BŪTI

dvidešimts asmenų, kurie turi pajamų dau- 
Ypa< svarbu, kad šių metų akcininkų gįa,u ^nilijono dolerių į metus. 2.16 asmenų

seimas- būtą gausingas, nes už kelių mėne
sių “Draugas” minės savo gyvavimo sidab
rinį jubiliejų ir dėl to reikės tinkamai prisi
rengti. tą įvykį kiek galima iškilmingiau švę
sti. “Draugo” akcjninkų taijie yra žmonių, 
kurie buvo jo rėmėjais aud pat pirmo nume
rio ir dabar tėbėVa skaitytojais ir bičiuliais. 
Jie ypatingai yra kviečiami atvykti į šian
dien įvykstantį seimą. Tokie žmonės, kurie 
per tiek mėtų rėmė tikybinės ir tautinės mi
nties laikraštį, yra verti pagarbos. Šiemet 
juos ypatingų būdu reikės pagerbti ir įver
tinti jų nuopelnus. Įsigydami “Draugo” ak
cijų^ jie gerai sutrata katalikiškos spaudos 
reikšmę. Tuo būdu katalikiškos spaudos rė
minio reikalą jie pastatė ne paskutinėje, bet 
pirmoje vietoje, kaip ir turėtų būti. Jei to
kių nuoširdžių rėmėjų būtų daugiau, nerei
ktų dejuoti dėl visokių spaudos negaliavimų.

Kas iš katalikų nežino, kaip svarbų vaid- 
nunrį “Draugas” suvaidino praeityje, ener
gingai remdamas kiekvieną naudingą religi
ni ir tautinį darbą, šiandien jo vaidmuo yra 
dar didesnis ir svarbesnis. Be tikybinės ir 
tautinės minties dienrššeio mūsų visas veiki
mas susilpnėtų. Dėl to reikia stengtis, kad 
ląs dienraštis pats stiprėtų ir drauge palai 
kytų bei stiprintų Amerikos lietuvių religi
ni ir tautinį judėjimą. Kad taip butų, kata
likišką spaudos platinimą ir palaikymą rei
kia atkelti iš paskutinės į pirmą vietą.

* • Mes pasitikime, kad spaudos platininio 
klausimas bus plonai apsvarstyta* “Drau-
go” akcininkų seime ir padarytos tinkamos 
išvados.

artafe!
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Šešių mčaeeią. ftuanti šmo

telį vatos, apsukti apie pirš
tą, pamirkyti į boric acid 
skiedinį, ati galit padaryti 
patys, nupirk aptiekoj boric 
acid crystal, su pilt į švarią
bouką, užpilti vandens, s urnai - 

auga ir bujoja pagamindamas į Syti įr p^į į yą nu. 
cmi'ziR rnafttk rwtis Ri.i gįg^ogj su&lapink ant piršto ap-gaišią rūgštį, kas veikia. Ei 
nant gulti reikia dantis išva
lyti.' • f H

Didesnė žmonių dalis neži
no, kaip vartoti dantų šepetu
ką. Paprastai, pasiėmę šepe
tuką, užsideda mosties ir va
ro skersai dantų, kiek tiktai 
turi sveikatos. Šitaip tiktai 
sužeidžiama dantų smagenys. 
Šepetukas turi būti neparkie- 
tas, vidutinio kiečio; jei yra 
perkietas, reik jį įmerkti į Į v

vyniotą vatą tuo skiediniu ir 
po kiekvieno valgio nušluos-Į 
tyk kūdikio dantis ir ištrink J 
dantų smageuia. Vatą pada
ryti drėgną, neperdaug Šlapią.

Šitaip valyti kūdikio dantis
iki metų. Nuo metų iki dvie- « lr .. ,

v xj.a- x k. j Winiam H. Hartnbrook išjų galima uždėti dantų mos- T . m ,
;. ® x .... '< Salt Lake City, Utah, prez.
ties ant vatos ir valyti kartą „ _ f .r

i I Roosevelto paskirtas J. A. V.
* ną. ministeriu Persijai.

Po dviejų metų vartoti ma-

šiltą vandenį vieną sekundą;^ 
taip pat neturint dantų su vi
sa sveikata.

Dantys išvalyti
kančiai; ant šlapio šepetuko

žą šepetuką specialiai pada
rytą dėl vaikų ir pradėti kū
dikį mokinti, kaip valyti dan

•ma, kad jis turėtų gerus, _pa- 
stovius dantis.

Kūdikis nepasakys, kad jo

t

tis. Bet reikia atsimint, kad dantis pradeda pūti. ' Tiktai 
reikia se- jeį dantys yra pažaliavę pa-] kad----Jt 1 *’pradės skaudėti, o jei

gal smaginis ir jei užsilaikys! skausmas yra pakenčiamas, ir
, - y xi ■ P^r ihteb-tei kūdikio dagtys tada nenori sakyti. Kada
bružnot. šepetnk, snkmejan^ pradiwi Tokį paj^j ! WMi atvwla

mą galima nuvalyti tiktai o- kabinetan, daugiausia yra 
pet vėlu, nes dantukas yra 
perdaug išpuvęs ir reikia iš-

jaučia iki kitas jam nepasa- uždėti mosties, pradėti dantis 

ko.
į apačią ir į viršų užleidžiant 
ant smagenų. Tas masažuo-1 
teoaitaishrdlu etaoin etaoinn 
ja smagenis, ir tas padaro 
geresnį kraujo cirkuliaviją 
Eidamas išilgai dantų šepetu
kas išvalo dantų tarpus.' Ši
taip reikia <bružuoti dantys iš 
Riaukti, iš vidaus, iš viršaus ir 
pavojinga, nes po dantų iš- 
apačios. j,

Jei vartosi šepetuką tiktai 
skersai dantų, tarpai dantų 
pasiliks nešvarus ir šitoks 
dantų valymas mažai ką gera 
padarys.

Dantys pradeda pūti tar-

Nešva- 
dantimis 

žmogus atrodo senas ir rūs
tus; bijo šyptelėti, kad nepa
sirodytų blogi dantys..

Jei žmogus užsidėtų naujus 
marškinius ir užsidėtų nešva
rų kalnierių, ką/ pamanytn- 
mėt susitikę jį gatvėje. Kaip 
atrodytų, jei mergaitė užsi
vilktų naują I suknelę, o jos

1932 ai. turėjo įeigų po $300,000 ar daugiau.
Vadinas, keli šimtai asmenų į metus puima 
14 bilijonų dolerių, kuomet krašte yra mili
jonai žmonių be darbo, gyvenančių iš labda
rybės ir pasiryžusių dirbti už $15.00 į sa
vaitę. Kiekvienam protaujančiam žmogui tu
ri būti aišku, kad, laikantis teisybės, krašto 
turtai neturėtų sueiti į kelių žmonių kišenius, 
bet jais turėtų naudotis visi žmonės ir vi
sas kraštas. Dėl to Prezidentas Rooseveltas kaklas būtų nemazgotos. Kaip 
ir daro žygius, kad įvykdinti teisingesnį tu- D atrodytų susirinkime! Ma

rio padalinimą. Jei jam tei pavyks atsiekti, 
jis padarys šventą darbą.

Japonijos karo ministeris (viso kabine
to “smegenys”) generolas Araki perdaug iš
siplepėjo apie karo pavojus ir dėl to būvą 
priverstas iš valdžios išeiti. Tai, be abejonės,

nau, kiekvienas ne tiktai pa- 
tėmytnj, bet iri pasijuoktų.

O kaip. atrodo, žmonės, ku
rie pasipuošę*, nusiprausį, o 
dantys nešvarūs: pageltona
vę arba pažaliavę! Tas dar 
blogiau atrodą,, tiktai dauge-

Išdaryta strateginiais sumetimais. Araki pa- tai neateina į minti..

gąsdino, o. jo įpėdininkus' apie taiką pradėjo 
kalbėti. Bert vis vien kur nors ten “šuniukas 
yra pakastas”.

* * « ? . ♦
Savaitraštis “Laivas”/papėdė savo var

dą ir šiek tiek pakeitė išvaizdą. Numeris 4 
išėjo pasivadinęs “Kristaus Karaliaus Lai
vas”, Tėvų Marijonų Kolegijos Rėmėjų sa
vaitraštis. Pakeistas ir viršelis. Smagu pažy
mėti, kad “Laivas” darosi turiningesnis ir 
gyvesnis.

• • ‘ •

Dar vieno veikėjo Lietuva neteko. G ruo

Švarūs ir • /sveiki dantys 
prašalina mažiausiai 50 nuo
šimčių įvairių ligų. Jei tokie 
dantys prašalina šitokį nuo
šimtį įvairių ligų, dėl ko jie 
pamirštami j.ir leidžiama 
jiems pūti!

Kad turėti sveikus ir šva- 
rius dantis, neikia juos pri
žiūrėti; maistą, su šepetukų 
ir dantų mostim, bent du sy
kiu į dieną — ryty ir vakarą 
valyti, nes naktį burną nor-

džio 17 d. pasimirė kun. A. Žebrauskas, Kar-Į mališkai turime uždarę ir kvėr 
tėnų klebonas, sulaukęs 50 mėtų amžiaus. Jo į puojarae per nosę. Tai ne- 
asmenyje Bažnyčia neteko uolaus darbininko.' valytoje burnoje liakterijos

Ii ' Ui1 i»irr*rr*

Kun. A. Petrauskas, X. I. 9.
URQ LIEPSNOSE ffl SUKU)
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' Nevidonas, bedievis, plėšikas!, 

Vaduvos visuomenė panašiai kaip

Kremončugo ir Volimjos, išlydė jusi ir ki-- 
bis savo pulkais j karą, nekantraiiilaina 
lankė žinių iš karo lankų. Tų žinių, ta- 

i'miu, 1aip greit negalima buvo gauti. Ka
ro vadovybė kai iuoinonės Jnde.ty laikė pu 
sląjftyjc. Kitaip, labai sunko*būtų kuriuo^ 
‘menės jfcygius neparodysi it priešui. ;

Nesuluukdiuna tad iš kovų lauko tik
rų žinių, visuomenė tildė šavo smalsumo 
lro<ki ji \ i okiomis bei iš kur au/b'iriitn-’ 
mis žiniomis. D tų žntių iš pašaliu* pri* 

•su'Hn’imiių buvo. gyvos marios. Žmogutis* 
4r rąiuiu metu vuizduoklė^ugnba paga
minti labui sensacingų vaizdui * "kfl b<‘- 
ItHOali karo metu} Kiekvienas ką tik 4tu 

ginlė.jęs apie kanj ntiožmunius w iš

Jtaujus vaizdus apie dabartinį karą ir siu
ntė juos į žmones. Juo keno vaizduoklė 
pataikė gyvėsių*, įdomesnį dalyką sugal
voti, juo lobiau žmonėms patiko, “juo su 
didesniu vikrumų buvo į žmonos siunčia
mas, juo su didesniu pamėgimu buvo gau
domas, ir klausomas.

Dažnai tokiuose žmonių tarpe va?kš 
eiojančiu«se ganduose tiesos nerastum nė( 
tiek, ki^k nago juodymo, tačiau jie laiko
mi visų tikrenybe ir pagal jnos visuome
nė nusistoto savo nuotaiką. Pavyzdžiui, 
Mloj* po karą paskelbimo, pasigirdo įvai
riausių žinių -apie vokiečių žiaururųus. 
Būk vokiečiai įsiveržę į I^enkų žemę ir 
užėmę On atakavo vienuolyną kariu su 
stebuklingosios <0vč. Marijos šventove. 
Būk stėbnklingą.jf paveikslą apiplėšę ir 
ušfvoktuosius Imtus išsivežę į savo že
mę. Būk viėnaoliiis Paulinus ištaikę rš 

' riennrtlyho, o į vienuolyną suvarę iš mies
to moteris ir merginus-neva grindims ir 
kambariams vrflvti,. o’iš tikrųjų kelią sn 
jomis kuo šlykščiausiu*.'prajovus.. Toje 
šventmrėjr, kuri tiek daug padarius gero 
ljenkų tuntui, ,J kurią visų atkreiptos a-pasakų. ar iš įvftųiausių romantiškų apy-

|ų*,vjabar iš jų kūrė šuvu vaizduuklėje kyu, vokiečiai pudurę tikrą (Sodomą ir

fise.
Valykit patys dantis kaip 

minėjau -f rytą ir vakarą,1 imti. 
bet kas šįši mėnesiai duokit j Nuo; pat maženg kūdikj rei. 
daktarui ierifiūrėti. Ria hokinti, kaip užlaikyti

Kad užlaikyti dantys svei- į dantis švariais ir sveikais, 
kais, reikia juos prižiūrėti. , aiškinti jam; ką reikia turė- 

Pasidari is menkiausiai sky-. ti £erus dantis ir kiek skriau- 
i užleici, nes vienas dos padaro blogi dantys. Jei 
itig sugadins kitą ir kūdikis bus taip mokinamas, 
ifco visi dantys iš- J jįg patėmys mažiausią skilutę 

liks nešvari. | įr praneš tėvams. Tuomet

lutei, duo 
blogas da 
po kiek 
pus ir bjirna

Burna

puošė. Priežastis yra si. Zmo- uįjaįkytį
nės paprastai brukuoja dan
tis skersai," tarpai pasilieka 
nešvarūs ir dėl to jie pūna. 
Jei negalima su šepetuku 
dantų tarpų išvalyti išilgai 
brūžuojant, reikia naudot Ha
lą patraukti po tarpus.

Kiekvienas žmogus privalo 
turėti nuosavą šepetukų. Var
toti vieną visai šeimynai yra 
valymo, nors šepetuką ir nu
plausi, bet vis ant jo pasiUks 
bakterijų. A-'JI

Tos bakterijos nėra taip 
pavojingos tam pačiam žmo
gui, bet pavojingos kitam ir 
dėl tos priežasties reikalas 
turėti nuosavą šepetuką ir jo 
neduot vartoti kitam.

Kad užlaikrii kūdikių dan
tis švariai, reikia pradėti va
lyti, kaip jie išdygsta — nuo

(Jonienę! Kiek išžudyta nekaltų moterų ir 
vaikelių! Tikri Erodo žudiko atėję laikai...

Jeį toki gandai buvo leidžiami ir vi-, 
suomenės tikra tiesa buvo laikomi jau 
tuomet, kai vokiečiai dar nebuvo net ne
peržengę Lenkų sienos ir dar niekam nie
ko pikto nebuvo padarę, tai ką bešnekėti 
apie bailiąsias paskalas po to, kai atsitiko 
vienas kitas nusikalstamus darbas iš vo
kiečių kareivių pusės? Pavyzdžiui, pačioje 
karo pradžioje vokiečių kareivių būrys 
perėjęg Lietuvos sieną ties Slavikais (6a- 
ktyapskr.), pradėjo pulti nekaltus gyven
tojus. Du iš tokių užpuolikų užpuolė Sla
vikų katalikų kleboniją ir nieku niekam 
nenusikaltusį kun. Andriejų Penį nušovė 
ant vietos, o klebonai kun. J. 6t¥ipiul kul-* 
ka nuskriodė galvą ir įvarė nervų ligą, 
kift-ios ligi šiol vargšas negal išeigydyti 
kaip reikiant. Ūitokis įvykis Vokiečius pa
darė žmonių akysę tykius baisius, kad pa
skui ir mandagiai elgdamiesi nepajėgė j‘« 
savo vardo atitaisyti ir sušvelninti. Teu
tono vardas, turbūt, kaip mūsų tėvams 
buvo prakeiksmo žmižiu, taip pasiliks ir

tnūsų ainių ainiams.*
. Tų kazokų gudrumas ir vikrumas

ra ddižiau8is kelias jau jūsų pareiga bus atvesti 
bakterijomis pasiekti kūną ir vaiką ofisan'ir tokiu būdu iš- 
pagamint įvaiiras ligas. Kad', laikyti kūdikio laikinius dan- 
tai prašalinti, reikia dantis tys sveikais. Jie laiku iškris,

Tėvai
švariais ir sveikais, 
mažai ' kreipia' dė

mesio į kūdikių dantis; jie 
mano, kid. kūdikių nėra rei
kalo pri; iūrėti dantis. Jie sa
ko, kad laikiniai dantys iš
kris ir ,ų vietoj išdygs kiti. 
Tas tiesi, bet atsiminkit, kad, 
jei piru iėji dantis išpus, tos 
pak<*nks kūdikio sveikatai ir 
antriem dantims.

Pirmi-ji dantis yFa pama-
tas ant ųjų dantų ir jei lai
kiniai t intys išges, jie suga
dins artrupsius dantis ir jei 
pirmiej dantys iškris nelai
ką, tai pastarieji dantys iš
dygs m vietoje, kreivi ir pa
siliks t ampesni kaip kad tū
lotų b ti, ki.s sugadina kū

dikio v ddo gražnitią.
Kūdjdų dantys reikia pri

žiūrėti

tikrieji dantys išdygs vietoje,,j .. i - ' V*! » ♦ a . *» K *. • i » • -
kūdikio veidas enpersiiiiainys.

Kaip minėjau, dantis reik 
prižiūrėti, kaip jauniems, taip 
ir suaugusiems. Pasirodžius 
menkiausiam išpūviinui, reikia 
užtaisyti. . - i

Būkit.užtikrinti, kad Vie- 
nae pūvantis dantis gadina 
kitą ir laikui bėgant visi iš
pus; votys ant smagenų pra
dės darytys, burna liks nešva
ri, kas kenkia sveikatai ir ga
mina įvairias Hgas.

Norint prašalinti mažiausiai 
50 nuošimčių įvairių ligų, rei
kia užlaikyti burną švariai, o 
kad užlaikyti burną švariai, 
reik • užlaikyti dantis švariais 
ir^syeffkaįs. ’ i

kaip galima, jei nori- PIKTINKITE “DRAUGAn

Kaip neapkenčiamų vokieč 
mas visur stengtasi iškelti kuo 
spalvose, taip rusų ir jų sėbty poelgiai 
buvo piešiami kuo šviesiau. Ki 
šių anekdotų buvo iš anksto 
kazokų drąsai ir vikrumui išaukštinti. Ue- 
ttrvoje nedaug kas buvo matęs tikrąjį ka
zoką. Išvys raitą kareivį su pike prie 
šono — tai jau kazokas. Tuo tarpu, ir 
šiaip raitininkai turėdavo pikes. Bet žmo
nių mintyje pike, tai būtinai kotofco gink
las ir ženklas. Kuris nesame gUBėję apie 
drąsuolį kazoką Kriučkoffą. Kokia jo drą
sa ir vikrumas, kad viens ar tryiiką vo
kiečių susi movė ant savo pikės! Visai )>a- 
iiašiai, kaip pavasario metą išdikšlis vai
kėzas ant Ilgo smaigo sūvarsto ilgą rie
tuvę varlių ir didžiuojasi prieš savo to
kius prft nuožmaus būdo draugus, gėrė- 
dertnos, kaip vargšai gyvulėliai vartosi, 
tamposi iš skausmo ant iešmo suverti... 
Ar galėjo.atsirasti toks galinčius!— Nie
kam tai nepareina į galvą. Kazokas viską 
gali* A

Kas bus toks vikrias ir eomaMs, kaip 
kazokas? fttai kazokų ptdkotis atdari hA- 
igybos netoli Seinų pareiga^, ^tyfja tia-

ų nuožmu- name kaime vokiečių žvalgų yailkelį. Vo- 
ryškesnėse kiečių arkliaj sustatyti kieme, o pats vo- 

’ ' kiečiai suėję į ūkininko pirkią. Kaip čia 
dabar sužinojus, ar daug jų čia esama. 
Kas sugalvos laidą vokiečiams suskaityti? 
Žinomo, kazokas ras sau išeitį. Vienas iš 
pulkelio atsiliepia: Aš sužinosią, kiek tų 
“pliufcųK’čion yra. Nogi sužinoki pri
tarė jam draugai. - •

Tada tasai suzianiugasia pujojėjn 
kiek arčiau prie ūkininko trobesių ir nu
siėmęs nuo peties šautuvą: Pykšt, pykšt, 
pykšt! po kelis-kartus. Pats sėdi ant ar 
klio ir žiūri, kas iš’pirkios jiasirodys?

Vokiečiai, užgirdę šūvius, kuo grei 
čiau išbėga rš pirkios. Kiekvienas prie 
■avo^rlUin. Tuo tarpu kazokas, skaito 
garsiai: y lemto, du, trys, keturi, ty*.hki, lę
ši, septyni — penkiolika!.. Ir kuo grei
čiau arklį užsdko atgal ir dui pas savo 
draugus. Vokiečiai vytis, šaudyti, 'šaukti:.. 
Bet kazoko įr pėdsako jau nebėr. Vadi- 

i naši, penkiolika vokiečių, nėra ką su'jais 
prasidėti, i»er didelis būrys, vely jiari- 

trankti. * '' ■ e ’

k gražiau- 
pa gaminta

■■♦ė (Daugiau busĮ 1
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PinSBURGH’O LKTUV1Ų ŽlHIOS
R E 1) AKCIJOS ADRESAS : 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
P. O. Box 542, BridgevUle, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pn. 

Telephone Hemlock 2204

Prašau mano vardu nuošir
džiai pasveikinti’ Jūsų mokyk
los sesutes mokytojas ir mo-

DIEVAS
BAU LAS : — Jonai, po gra

žių apie tikėjimo dalykus aiš
kinimų ir aš buvau sumanęs 
tapti kataliku, bet Dr. Autas 
paaiškino, kad neverta, nes 
katalikai vargingai, neturtin
gai gyvena. Bedieviai, arba, 
protestonai, gyvena lengviau, 
yra turtingi ir linksmesni.

JONAS: Ranlai, labai ge
rai, kad pakėlei šį klausimų. 
Yra pet ir gerų katalikų, ku-

pertekliuje, linksmybėse, tada 
visi bėgte bėgti} į katalikų ti
kėjimų; Tat, fiasnkyk man, 
Kaului, ar žmonės eitų j ka
talikų tikėjimų, kad būti ka
talikais, ar kad tapti turtin
gais ir laimingais* ,

skas. Pittsburgh’o lietuviams 
į katalikams trūksta dar inicia- 
I tyvos, apsukrumo, atsakomy
bės jausmo. Jie tada tiktai kinius bei mokines ir pasakyti 

i subruzda, kaip\ kiti ant kalnų jiems, kad aš labai nuošird- 
I pradeda lipt? ir nebėra gali- žiai jiems visiems dėkoju už 
' mybės sulaikyti įsisiūbavusio jų gerus norus ir gražių jų 
I judėjimo nepageidautina kry-* dovanėlę. Visiems jiems aš 11- 

|ptimi. Katalikybė be tautybės nkiu gražiai augti, gerai mo-
nėra įmanoma lietuvių gyve- kytis ir išaugus būti savo tė 
nime. Tos dvi sąvokos taip veliantis džiaugsmo šaltiniu, o 
yra susijimgusios, kad viena Lietuvių tautai — garbingais 
be kitos negali klestėti. Yra sūnais ir dukterimis, 
neginčijama tiesa, kad tie, ku-

Aeštadienių vakarais bingo 
sutraukia nemažų būrelį žmo
nelių; pramogos parapijai sek-

Dėiula

SOUTH SIDE

Kvotimai jau visai arti. Vi 
kuliai ne vien imdamies kn 
gų, bet ir nuolatinėmis mf 
domis prašo Dievo, kad pad 
tų jiems atlikti tų sunkų da 
bų. Kai kurie ir novenas atl 
kūlėja, kad lik geriau išlf 
kius kvotimus. Tikimasi, kf 
sėkmingai* atliks mokslo da 
bų. Lai Dievas juos laimina.

rie nutolsta nuo tikėjimo, nu
tolsta ir nuo tautos, o tie, ku
rie spiauja į tautybę, nedaug

KAULAS: - žinoma, kad ‘epT Pi‘‘s-
bnrgb’o katalikų vadai netu-visi norėtų būti katalikais tik 

dėl to, kad tapti turtingais. 
Tada ir aš būčiau pirmas ka
talikas. ’

JONAS: —. Tiesa, Kaulai, 
sakai, bet tada tikėjimas ne
būtų dvasinis, nei amžinas, bet

Nuoširdžiai Jūsų 
(Parašas) B. K. Balutis,

Įgaliotas Ministeris
AMD. O

VVEST END PITTSBURGH 
IR MCKEES ROCKS, PA.

retų pamiršti tų dalykų. Kie
kvienas tautinis sąjūdis pri-1 
valo išeiti iš katalikų ir turi 
būti jų vadovaujamas. Mums! 
ne pakeliui su tais, kuriems' n^ra kitos tokios kolo-
rūpi svetimi dievai. Netolimos n’j°K» kuri būtų taip skaudžiai 
praeities įvykiai kalba prieš nukentėjus dėl užsidarymo ba- 

bendrų. darbų su nutolusiais nkų, kaip ši kolonija. Čiohni

ko milžiniškas “budinkas”, su; ir iš apylinkės atsilankyti į 
marmuriniais pagražinimais šių cnrd party. 
viduje. Tat ir atrodė, kad toks
bankus negali užsidaryti ir 
Žmonelių sutaupyti centeliai 
pražūti. Žiūriut gi į lietuvių
bankinės įstaigos “ budinkų”,Įmingos. 
matosi visai paprastas namas, 
be jokių marmurinių viduje 
pagražinimų. Taip panašiai a- 
rgumentavo mano nabagai
draugai ir pažįstamieji. Boti Saasio 21 <>• pilWi>! Kh''m 
-žinių rinkėjas niekuomet ne- aalė> iv>'ko !»*"<•*» <>™»- 
nori nei vieno užgauti, tat ir g'j«- "»S«nkta»
be jokių užgauliojimų atsa- Vaizbos Bllt° ™™t>'va« pasi- 
kiau. kad namas arba “budi- h11"*' aP’° minėjimu Lietuva., 

tikas” ir marmuriniai pagra
žinimai nesudaro apsaugos pį- 
nigams. Tiktai rimta ir gerai 
apgalvota banko iždininko it 
direktorių priežiūra sudaro a- 
psangų sutaupytiems centelia
ms.

BRIDGEVULE, PA,

ie taip sako: “O, aš einu į! liglaikinis ir medžiaginis. Ti- 
bažnyčių, meldžiuos ir gerai kėjimas yra dvasinis dalykas.1 nuo Katalikų Bažnyčios mūsų pavieniai, šeimynos ir drau

damu, o niekas nesiseka: tur
tų'neturiu. Bedieviams geriau 
sekasi negu man”.

Jis rūpinas žmogaus ateitimi, tautos vaikais. Kada tiktai SU03 — vifi0S aimanuoja, kad
amžinu gyvenimu, dūšios lai- sueita su jais į artimesnį kon- j*J sutaupyti centeliai bei
me. Jei čia per kelelų desėt- taktų, katalikai visados nuke-l^°^er^ e*na i pražūtį. 18 tri-

m . . . . ,, . ,. kų metų būna truputį vargo, ntėjo. *
Taigi į tų klausimų galima ,, . . . . . .

, , . . .v •, • Ibet viskas tas baigsis su gra- .. .x..v. _-X j------- ----- Salin ištižimas! Daugiau 1-
bn, kad anapus grabo rastu-1 . . . , ...

. . , . . , , mciatyvos, apsukrumo ir įsi
meni didesnę laime ir kad per .... . . ,.. , gilinimo i savo priedermes,
amžius, be pabaigos butumem

atsakyti iš dviejų atžvilgių: 
1. iš zoologinio atžvilgio ir 2. 
iš tikėjimiško atžvilgio.

jų McKees Kocks bankų, vos 
vienas išliko sveikas, o dviem 
didelėms, su keletu milijonų 
dolerių, bankams tenka iš nau 
jo persiorganizuoti. Vienas iš

1. Zoologai, kurie mokinasi , . ’!’ . 1 . Nebūkime kitų pastumdėliai, . . ton ra,5yti ant
. , , laimingi — Dievų regėdami ... . , i „ tų dviejų didžiulių bankų jau, ..

""J,., ,a!.aJ’. «»«•»<■ linksmybėse. SavOm k°JOra„’^į kaip girdėja... iTmajo per- "

Seniai laukiamo laikų pa
gerėjimo vis dar nesimato. 

(Tęsinys 4 pnsl.)
nepriklausomybės sukakties, 
Vasario IG d. Įvairaus politi- Į 
nio ir tikybinio nusistatymo 
žmonių suvažiavo gan apsčiai 
virš šimtas ir atstovavo apie 
30 visokių pakraipų draugijas. 
Nutarta surengti vakaras Va- 

. 'salio 18 d. su’muzikaliu pro-
supažindina juos su savo lie-1. granni ir prakallmni pilisčių 
siekimai suartina lietuvius irĮ klūbo svetainėje ir išrinktai 
supažindins juos su savo lie-| i«>niisijąi jg 8 žmonių paves- 
tuviškomis bankinėmis įstaigo |a pasirūpinti kalbėtojais, dal
inis ir, abejo, ateityje lie- nininkais, muzikantais ir t.t. 
tuviai daug daugiau pasitikės į komisijų Įeina pusė katali-. 
savomis įstaigomis. lkn . y ;
K • —•— i •• ------------ ■■

Sausio 21 d. buvo metinis j 21 d. pasimir6 a. a.
Moterų Šv. Marijos dr-jos su-. Stanislovas Nedzinskas, jau- 
sirinkimas, kuriame svarstyta, nftg vaikinas> 22 m. Laidotu- 
kas daryt: ar sutikti'ir pasi- vgg įvyko iš šv. Kazimiero ba- 

banko prasynfb, ar jnv^.fos parapijos kapuose sau 
nesutiki ir nesirašyti. Karštai sio 24 d Amžinj> fttilgį dnf)k

Ame r i cas 

favoritei

Pageidaujamai skonis 
tikro mayonnalse lr tik
rai senoviškas virintas 
••dresslng” naujoj kom
binacijoj!

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING

VISADA
UŽMIRŠTA

. v , ; narės svarstė šį reikalų. Be- • v:,5nftf;Asiorgamzavo ir žada trumpu . , Jani Viešpatie.ViEmasko, kad yra vabalų, kurie la
bai laimingai gyvena kito gy
vūno krauju. Tie vabalai va
dinasi — parazitais (parasi- 
tes). Parazitai patys negali gy
venti, negali užsilaikyti; jie, Žmonija yra reikalinga su-, . , . . . ~ v ,
gali gyventi tik kito gyvūno, raminimo, paguodos. Nors mu . . ’ ’ .
krauju. Kad genau tau, Rau-' sų gvvenamųsis laikotarpis ne J *

J. v. s.

MtNČIĮĮ PABIROS APVAIZDOS KALNAS
laiku tluris atidaryti. Bet, pa-Į 
čiai didžiulei, kurioje daugiau. 
šiai lietuvių pavienių, šeimy-

svarstant noroms nenorams di 
desnė dalis sutiko pasirašyti. 
Taip, visi tos draugijos cen
teliai buvo sudėti tam McKees

ŠV. KAZIMIEBO MOKYK
LOS ŽINUTĖS

Šv. Jurgio mokyklos 8 8ky. nU ir draugijų sutaupyti pini- Roekrs banke Liku8 cento
gtu buvo padėti, kurio apy- , . , . „ v.

, . . v, . i dr-ja nutarė, per sesis mene-varta buvo apie pustrečio mi-1 . v , ...

... . , , .5 . . ‘sius nemokėti .pašalpų ligoje.
-------- v— o--------—, —_ ---------v......... .. vvkdė o-ražn natriiotini dar- hJon°- «oienų, persiorgomza

lai, būtų suprantama, imkime, I ra sunkesnis už praeitus lai- ’ \
pav., utėlę arba blusų. Tie' kus, vienok yra faktas, kad *? ’ ar as aP°
vabalai negali gyventi ant lau visaomenė šiandienų npbeįste- i įe UV°S ™in’s ‘
kų arba žolynų,^ vien tik ant ngia pakuti tiek vargų . ir Į žyrtesZ'oeile Liethl » Shsk tiek “"M** kad
suvargusio gyvūno, kuria ir nelaimių, kiek tai galėjo pa- | istorijos asmenis ir “ Avienas už 40 nuošimtį šutau-1 Sausio 21 d. vyrukai Šv. Vi- tus visi džiaugtųsi savo dar- 

•‘-turi maitinti tuos parazitus daryti mūsų pirmtakunai. Da- . • . or|., 2n_a • <<3/ pytų pinigų imtų, arba pirktų hcento parapijos susirinko be- bo vaisiais. ?
savo krauju, juos šildyti ir barties žmogaus širdį labai 1 nJ.. .1 or?, šėrus naujai perorganizuojamo

varta buvo apie pustrečio mi-'

. . , . . k, iTiktai tokiu būdu bus galimavimas sunkokai einasi. .
-r, ... i > , atsigriebti ir po senovei gy-Praeitais metais jie šaukėsi * '

visų tų, kurie turėjo Susitau-1 VU° ’*

Sausio 11 d. gerb. klebonas 
atsilankė mokyklon išduoti pa 
liudijimus. Trumpa kalba pa
skatino vaikučius pradėt šiuos 
naujus metus naujais pasiry
žimais ir nauja drąsa, taip 

: kad Įmigus šiuos mokslo me-

savo krauju, juos šildyti ir barties žmogaus B1rd| labai " nntnralėmk ^ruf} nai«ai perorganizuojamo 'ndrai pasitarti, kad, kų nors —---------------

nešioti. Tie vabalai yra daug greitai užviešpatauja skaus- q. .... . banko. Bet. šiomis dienomis suruošus parapijai. Nutarė T(*o nugirsti, kad kai ku-

, ,---- , r .— artistiškai ant lentelių išraši khjkvivuhh poaizaueių ir, Rau.mivų v
jie (bedieviai) yra laiminges- dieniniai mūsų amžiaus reiš- .. _ . ? .. ? I* . ' pasirašytų išsižadėti, kai ku-!hime visi po vienų dolerį lė- grožėjosi vaikučių piešiniais
ni, tai tik ant kito gero. Da- kiniai, didžiai kenksmingi šie riam laikui pusę savo šutau- Boms apmokėti, tai grynas va- kurie ištikrųjįp yra gražūs.

py*1? P’n*?n» kurie padengtų karienės pelnas liks parapijai. mokykloje yra gana gra j 
Sumokėjo, nors ne visi, išrin- žus būrelis artistų, kurie karts j 
kta komisija, kuri pasirūpins nu0 karto savo piešiniais ir

rrtta visus aprūointų, jeigu ta- lai ir kūnui. Mums reikia dau- 
rpe žmonių būtų teurrhft. Da- gitu optimizmo, daugiau gie-

vius, Lietuvos, prezidentų, vė to banko nuostoliui 
Skaudu ir griaudu man dabar gi, žiūrėk yra didžiausia dresnės nuotaikos, daugiau ,. . ženklą Vv- r»K»uuu ir griauna niau ua-in-unnnyn, - - j-----------

minia žmonių beturčiu, varg- dvasių raminančių pašnekėsiu, * Birute \ tt * kada dažnai savo getui suruošti tų parapijos vakarie- išdirbiniais pagražina mokyk
lų ir alkanų, o milijonieriai pamokinimų. Bauginimas tik- Qayūs darbelius Lietuvos' pučistą1011* sutinku su tokiais nę. Vienbalsiai patarta komi- J*!-

v • f *. • v i y • . asusigrobę visus pinigus, žinai, I rais ar išsvajotais baubais, ne
Tasiuntinybė atsakė šiaip:visuomenėj yra panašiai, kaip! pagirtinas dalykas, paj rusių 

pas gemblerius: jei vienas už- nervų gadynėje. Į nusiminimo Sv« Pi-anciškanw Seserys, 
grobė, tai kitas pralaimėjo, suvargintų žmogų, švelnus, vi- 1309 E. 66th Street,

Taip ir milijonieriai —- jie su- pridnodųs žodis veikia, Cleveland, Ohio. 
sikrovę turtus, o liaudis pali- kaip saulės spindulių šviesa Mano maloniosios sesūtės:

ir panašiai atsišaukimais. Bet, 
beieškodama!: žinių, sutikau ir 
tokių, kurie su širdies skaus-

sijai, kad, be vakarienės, ne
pamirštų parūpinti gerų mn- Išvengk tą Baimę

Abejojimą -veilgl taip, kaip veikia 
ttfkrl vyrai Ir lboterys — nArą rel- 

. . . kalo kankinti)) nuo (temptų nervų ir
mu man pasiskundžia, kad kitus lietuvių šokius pagriež- nueiipu»io» eveikatoe. Didi* Oydyto- 

I r Jas 8peclal»«taa ĮSrado preakrlpciją.
prieš tris metus ištraitkė sa- tų. Lauksime* tos vyrukų va- kurią dabar vąrtąja tūkstančiai, ji 

parduodama valetmyCIoee Ir vadinasi

zikantų, kad klumpakojį ir .v?r,*L.,.r ',otery« — nėrą rei-

ko tuščiomis rankomis. Todėl ir šiluma į atgijančių pevasa- 
bedieviai. gyvena kaip parazi- r*o gėlę. -. 

ki ant kito gero, tat ir atro-
do, kad jie yra laimingi. Ži
noma, Reniai, jei nebūtų kito

Jūsų laiškelį ^avau. Netru-
vo centelius iš lietuviu ban
kinės* įstaigos “Pohthania

karienės.

Nusa-ToneSausio 28 d., 3 valandų po-
niet dnrbščins mnlorvą rontrin Kiekvienas butclia yra garantuotu piei narDSCIOS, moterys rengia _ vienu Doleris nUnokės u* mėne-

Ar žinot, kodėl Joa ne
mėgo? JI pati nežinojo. 
Joe blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą galt pagalinti. 
Gargaliuok su Lleterlne lr 
tu atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ra
do, kad Us vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHARMAOAIj 
OOMPAVY 

at Louls. Mo.

USTERINE
antiMptfcs can’t hlda ln 4 daya

- (amžinojo) gyvenimo, bedie
vi^ ištikrųjų būtų laimingi. 

‘Bet čia dar ne viskas; jie tn
' tur^ų nenusineš į grabą. O 

Kristus aiškiai pasakė, kad 
skriaudikai neįeis į dangaus 
karaliją.. Tat, ten ir prasidės 
jų nelaimės.

2. IŠ t'kėiimiško atžvilgio, 
Kristus niškiai nesakė: “Ma
no Vorabrotė vfa ne iŠ tn n«- 

sentin” Dievo lrerslvntą nė- 
; ra žemiška, bet dangiška; nė

ra medžiarinė. bet dvasinė. 
Todėl, labai klvsta tie, kurie 
sako: “Esu katalikas, einu į 
bažnvčia, o man niekas nese
kąs”. Leiskime, iei būtu taio, 
kad kstslikams viskns sekin
si kuo gerionsisi: gvvenėri fu- 
rtuose, raškožiuose, visokiame

kus, turbūt, ir žadėtasai siun-1 State Bank” ir pasidėjo di- 
Nesenioi skaičiau Pittrimrg- linelis ateis. Kadangi už kelių deliam banko. Beklausinėda- 

h’o Liet. Žiniose straipsnį‘Ko dienų aš išvykstu Lietuvon, mas priežasties, dėl ko jie iš card party ir bingo. Dovanų, di®ntr^mn«prtMtekPvw 
mums trūksta’. Daug karčios skubinu Jums paacinoti pirm minėtos bankos ištraukė, taip kaip girdėjau, bus gražių ir
tiesos pasakyta, bet dar ne vi- išvykstant. | aiškina: McKees Rnek’s ban- brangių. Kviečiame vietinius Pn,xSį^>xt’urrn'

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

They relieve and prevent 
periodic pain and associated 
aisorders. No nareoties. Not 
just a pain kilier bot a modern 
medicine which acta upon the 
CAUSE of your trouble. Per- 
sistent ūse brings permanent 
relief. Sold by all druggist*.

SQUIRE EDGEGATE—Tbt KidJie c«g>e ĄcroM Witt t Lii>e a!Rem)niii<Th«t MtJt t StroatCiu? IT IMTIS ltrCBAVn
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smuko 25, 1984-

Uždarykite duria nedorovin

gai spaudai, saugokite šeimos 

tyrumų.^

CHICAGOJE
M 1C fįlDDėT AUcDflę nienei, Biulaitivnei iv K 

RuofiVj čienei Be t0; KiįkftJlį,

VARTŲ PARAPIJOJ) Budina aukojo dov!
I Liln-jiir/Uui/ infiA nvrn

Sausio IG d. pas kun. Piku, Katf nebūtų kokių neeusi- 
tį buvo suvažiavę Pittsburgh’o' pratūnų, komitetas prieš pa- 
provincijos kunigai, kad pa-. rengimų pasiųs kiekvienam pa 
sitarus šios apylinkės iietuviQ, rapijonui j namus tikietukus. 
religiniais ir tautiniais reika- j jeį gavęs- tikietukų. parap. ne
žais. Be kitų dalykų, nutarta dalyvaus, ateinantį sekmudie- 

suorganizuoti visam l’ittsbu-' nį ’ jįs privalo įmesti tikietų 

rgh’o apskričiui Katalikų Vei sykiu su mišių aukos vo 
kimo Centrų. Susirinkime da-!keliu‘ įdedant į vokelį tikietų 
lyvuvo šie kunigai: Čepananis,' ki| jr uj jį 25c.
Vaišnoras, Misius, Kazėnas,
Pikntis, Vasiliauskas ir Jur Butarta> kad kiek
„ v vienas parapijomis privalo u:i bUllS. . v. . v ...

I (Tęsinys iš G pusi.)

s žmonių be jokio užsiė- 
įo mažiau beturime, kaip 
eitais metais, bet tie, ku 
ir dirba sau duonos nepa- 

’®. Skursta šeimos, led ko- 
velka draugijos, šlubuoja 

•apijus reikalai. Nėra iš kur 
mti centas reikalingiausiom 
/lėm užkišti. Esant tokiai 
akiai materijalei padėčiai, 
mnių veidai paniurę, ūpas 
islėgtas, dvasia nerami. Vr- 
kenčia, kupron susitraukę 
laukia geresnio rytojaus iš 

ištant. Kaip ilgai dar prisi- 
s viltimi gyventi, —'•vienas 

lievas težino.

IS. SĄJUNGINIŲ 
VEIKIMO

Į Moterų Sujungus 55 kp. vei
kimas eina savo keliu.j . -

( Senus metus palydint ir lau 
kiant Naujų Metų, surengta Į 
savybės- vakarėlis pp. Jasnau-1 

I IHJHUd tUVYNi URIU Į Parapijos komiteto pirm. J. skų nOTne. jįa taip gražiai pa- 1
------------ | Strainis perskaitė parapijos vyko ir visus patenkino, kad *

Šv. Pranciškaus parapija (finansinį stovį. Pasirodo, per i, šiandie dar apie jį kalba-Į 
sausio 14 d. laikė metinį susi- šių depresijų nepadaryta nei ma. Vakarėly dalyvavo veiki 
rinkimų, kuriam išrinkta nau- jokių naujų skolų, išimant ne:' visos sųjungietės su savo šei-1 
jas parapijos komitetas. pilnai apmokėtas algas klebo- niomis, taip gi buvo ir sve-1

Kadangi pereitųjų metų ko-. nui ir vargonininkui, ginant čių, kaip Čižauskai (vietiniai) 1 
mitetas .buvo gana darbštus ir domėn klebono, komiteto bei įį Brighton Parko vaistįnin- 
parapijonai buvo patenkinti parapijonų darbuotę, pasirodo, kas Jofiaitis su žmona ir kiti. 

į jų daibuote, tat ir šiems me- ,nuveikta daug.. Skiepas po ba Vakarėlio sumanufhas ir gra- 
tams išrinko tuos pačius, iš- žnyčia iškastas, žemė išvešta,1 ži nuotaika priklauso dąrbš- 
skiriant vienų naujų į vietų pamatai po bažnyčia atremon- čios komisijos narėms: Klikū- 
mirusio a. a. P. Bukano. Tai- tuoti, stulpai po bažnyčia, kur ■ , ■ , — .
gi, parapijos komitetų sudaro: reikalinga, sudėti. Žodžiu, pa- dais- remti komiteto ir klebo- 
J. Strainis — pirmininku*, E. j daryta daug darbo visai dy- no sumanynuts ir padėti jiems 
Bar&tinskas, J. Andrijauskas kai, išimant medžiagų, už ku-1 visuose parapijos naudai dar- 
ir naujas V. ’Janušaitis. . . rių būtįnai. reikėjo mokėti. jbuoie.

Nutūriu išleisti 1934 ui. pa- Dabar įcomitetas sykiu su.į Yra vilties, Jcad šiais metais 
lapijos kalendorių ir išdalin- į[klebonu pasiryžęs pilnai bai-j pagerės darbai, kas iš dalies 
ti parapijonams užsimokant' gti įrengimų pobažnytinės sa-'jau žymu, tat ir parapijos da- 

'25c. lės, kad sutaupius $50 taksų Lrbai bus nuveikti, žinoma, jei
Nutartu dažniau rengti kard už tų žemų svetainėlę, kuri’tik visi vienybėje dirbsime ir 

parties parapijos labui. Kada- stovį ant parapi ios jardo, už j kiekvienas, pagal savo išalės, 
ngi rengiant panašins vakarus kurių kasmet priseina taksai paraD. reikalus remsime, 
dažniausiai lankosi tik tie pa- mokėti. Geriausios klū^ies klebonui
tys parapijonai, kiti nekreipia Todėl visų parapijonų šven- ir komitetui.
į tai dėmesio, nutarta, kad ta pareiga visais galimais bū-i K. J. Žvirblis

PAKVIETIMAS
L.ldūsų veiklios sodalietės re- 

Įpa Card Party parapijos nau 
lai, vasario 11 d., trečių va 
andų( popiet. Tai pirmas ban
dymas sutraukti žmones į pa
rapijos pramogų sekmadienį. 
Odažūs, brangūs “praisai” 
jau plaukiu užmanytam kortų 
lašiniui. Laukiama atvažiuo
jant daug svietelio iš "Pittsbu 
rgh’o ir visos apylinkės. V.

Širdingai kviečiu visus Chi
cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
Žydelį. ..

NATHAN KANTER
470? SCk.HAL&TBB ST. 

Tai.: ¥ARda 0861

Kuopos susirinkimas, bran

gus svečias

- Sausio lti d. įvyko- skaitlin
gas susirinkimas, kuris buvo 
ypatingas tuo, kad į jį atsi
lankė svečias Tėvų Marijonų- 
provincijolas gerb.-kun. Jakai
tis. Gerb. svečias savo kalbo
je prisiminė Moterų Sąjungos 
kūrimosi pradžių,' kad M. S. 
istorija labai jam yra gerai 
žinoma. Nurodė ir keletu silp-

Nekalto1 Prasidėjimo .mer
gaičių sodulicija širdingai kvie 
čia visus šios parapijos biz
nierius bei profesijonalus da
lyvauti jų šokių vakare, sau
sio 27 d., Dievo Apvaizdos pa
rapijos svetainėj. Bus gera 
muzika. Parodykime prielan
kumų joms, tas priduos dau
giau ūpo darbuotis.

Katalikams netinka ir to
kia spauda, kuri nors nestoja 
atvirai į kovų prieš tikėjimų, 
bet ir negina tikėjimo, nei 

(nesirūpina katalikų reikalais.

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
KONCERTAS PRASIDĖS 5 VAL. PO PIETŲ /

ŠOKIAI 8-ų VALANDĄ VAKARE
* T*- ' ’ • * \ ‘ Z.r . *. f . , j ‘

P»ograiine daly vaus įžy tuvis artistais, k. t.,p-nia E. RAKAUSKIENĖ, p-aia O- JUO
ZAITIENĖ, art. Jį. KUDIRKA, muz. K. SABONIS, p-«as K. PAŽARSKIS> A. 
CHAPAS, ir cteug kitų. Dalyvaus du didžiuliai chorai: SASNAUSKO vyrų choras po 
vadovyste komp. A»S. POCIAUS, ir AUŠROS VARTŲ parap. choras po vadovyste 
muz. J. BRAZAIČIO.J i .

* * * «. . I ' . ’ J • « ' •V ' l MR ' '■ J, ' * fw’ * K
Prof. ANTANAS ŽYDANAVIČJUS, ąnutkos virtuozas, pirmu kartu Chicagoj gros 

žymiausius klasiškus kurinius. * « . '
* ' ‘ t K •’

• < ■ ' ' Ą’r / 1 < ... , » » • k ' . •
• ' W "* J" \ k A ‘ **V ,W.

Po koncerto bus smagūs šokiai prie geros muzikos. Tikietus galima gatiti pirkti dabar 
jau visose kolonijose. jfi&Sb
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ETUTIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Atsišaukimas daromas dėl prie 44 gatv. ir FairfieltT avė. 
to, kad tą pat vakarų kitas (Sausiu 2Rf 
choras rengia vienų iš savo | 
vakurų. Šio choro valdybos 
nariai žinojo tai, bvt užlindo! 
mūsų chorui už akių. Pamatę Į 
musų choro drų$), kad nusta
tytos dienos mes nemuinysi- 
me nė šiais metais, kitas cho
ras pridėjo šokius prie savo 
vakaro.

N. P. P. ft. parap. choro na
riai rėmė šį chorą dalvvauda- 

• .... Inn jų parengimuose; reme ki
tų parapijų chorus, Šv. Vardo 
draugijas, N. P. P. Š. Sodali- 
cijas, vietinę Vyčių kuopą ii 
kitas dr-jas jų parengimuose.

Dabar laikas visiems atsi
lyginti! Ar būsite parap. svet.

ŽIEMINIS PASILINKSMI 
NIMAS Zig. Vyšniauskas, rast.

P. ŠVEN. PARAPIJOJ 
MARQUETTE PARK

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
▼ai.: 8-11 ryZ 2-4 ir 7-8 vak. 

Beredomis po plotų tr NedoidleuMA 
tik susitarus

RD W. MARQOBXEB ROAD

Offlco Phone 
TKIanjcle IRI 4 4

Š A PRAS. P, t PARAP 
BRIGHTON PARK

Sunkiui serga Šv. Kryžiaus yisi, seni ir jauni, kviečiami 
ligoninėj Jucienė, gyv. 7124 S. vakarą j Gimimo Pan. Šv. 
Rockwell St. Liga įsimetė iš parap. salę. šokių muzika bus 
mažos priežasties: įsidūrė oda- j pritaikinta visiems. Pasišokę 
ta delną; užsinuodijo kraujas. Į gal$8 pastiprinti užkandžiais 
Padaryta jau trys operacijos. gėrimu. Už 35c įžangos, ko 
Gydo dr. Biežis. misija užtikrina visiems kuo

Draugės prašomos ligonę n- iinksmįausįQ vakarą, 
tlankytį (Kambarys 314). Komisija

Pasidarbavus P. Šauklienei i_______ _ .
ir P. Ališauskienei, surinkta
a„kll$27 25c. ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLU

Aukojo: Budreckiene $2, nanan UnDTU CinC
Brazauskienė $1.25; po $1: Ju- f AtlAl ij WUol IH viUL
škienė, Zemeckienė, Baranaus-; -------------
kienė, Repšienė, Ponaitienė,! Moterų Sujungus 4 kuopa 
^Šidlauskienė, Rnpšiūtė, Tva- rengia buneo party, sausio 25 
nauskienė, Juškienė, Valanti- d., Karcčkų namuose, 1700 Wa 
nas, Petrokas, Dargis, Čiuže- bansia avė. Pradžia 7:30 vak. 
lis, Davidonis, Ališauskai. Pe-| Kviečiam visus atsilankyti, 
trikonis, Agnis, Petrokas, A-1 Komisija
domaitis, G argas, Pocienė: Da j-------------------
rinslfienė 50c; Tamašauskienė' Svarbus susirinkimas Šv. 
jr Paulauskienė po 25c Juozas Vincento Pauliečio dr-jos į-

GYDZTOJAS lr CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street 
ROOM 218

vai.: 2-4 tr 7*8 vai. vakare
Office: 264S W. 47th Street 
VaL: 2 IMI B popiet. 7 Iki 8 vak, 

Nedėliojo pagal sutarti
GYDYTOJAS te CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.; 2—d te 7—8 vaL vakaro

Res. 2136 W. 24th St. 
Tet OAJM (MM

ATSIŠAUKIMAS Į PARA 
PIJŲ CHORŲ NARIUS! LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFayette 8087

GYDYTOJAS tr CHIRUOAS
8438 W. MMMHHenB BOAD 

Vai. 2-4 te 7-8. vak. Ketv. 8-12 ryki 
MeASUaj susitarto

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str. .
(Prie Archer An. aetoll Kedzie) 

Valandos? nuo 2 ik, 8 vai. vakaro 
• Beredomis tr nedėllomta pagal 

atitarti

Ofiso Tel. CICERO 49 
Rez. Tel. CICERO 3«58 PHYSICIAN and BUROEON

2403 W. 6Srd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to.8 P. M. 
Sunday by Appolntment®uves Cicero 

miestelio plr- 
ma8 Sveikatos 
•Koinisijoirte. 
rius (lr laikė 
tų garbės ofi
sų Per 10 me- 
tų) yra gerai 
Cleerfečiams 
žinomas per 
27 metus. Da
bar speciali- I 
zuoja gydyme, 
Plaučių, Šir
dies lr Reu
matizmo ligų. 
Valandos*

Pitone GROvehill 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. H. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

šutai*GYDYTOJAS te CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 lr nuo 4 Iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutarti 
Ofiso telef. JBOUlevard 7820 

Kaulų tel. PROspect 1930

įdėtu vis Gydytojas te Chirurgas 
4889 SO. WE8TERN AVĖ. 

Chioago. III.

BOUlevard 7680
Rez. HEMlock 7001

Ofiso: TcL CALumei 4088 
Res.: Tel. HEMlock 4284Tel. BOUIevard 7042

DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 18 ryto Iki 8 vakaro

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS9

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Litnanica Avenue
Chicago, III.

GYDYTOJAS te CHIRURGAS
3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 2-4 lr 8-8 vai. vak, 
Rezidencijos Ofitsts: 2454 W. 491h Sė.

Valandos: 19—12 ryto 
Beredomis Ir Nedėliomis pagal sotortį

DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

TeL CANal 0357
lies. PltOspiet 605*

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfntl
Trt. CANal 2515 arba 2616

2314 W. 23rd PI., JOhioago

ROSELLI BROTHERS, INC
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

S|*ecia istai iškalime ir išdirbl- 
inc viMukių rūšių parniūkiąs ir 
grubuamius.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite ptr.ųnkhi n-ikaJųs (le- 
sidi'sM pačiais išdirbėjai*

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI
Tel. CICERU 8027 GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TeL Vingl—s OAM

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
1821 SOUTH HALSTED HTKESU

kezldcuaųa 6ttoo So. Artesku. sra 
Valandos: U ryto Iki 4 popiet 

• lkf 8:88 vakare TeL CANal 0122LIETOVTV GRABORIUS 
Palaidoja u* >28.90 lr auMčtaa 

Modernlžka koplyčia dykai.
•48 W. 18th ««. Ta*. OdKt «194 

 -įCj^yiye. lll.

4830 WEST lfitb STBEET 
Cicero, THinoin 

TeL CICERO 2109 ir 859-J.

Office Phone Res. 6107 8. Franclsco 
Prospedt 2230 l'hone Grov. 9962. JONAS TALKEVIČIUS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
stiusid 33 d., 1934 m.. 5 vai.
vak., sulaukęs pusės amžiaus, 

/gimęs Panevėžiu apskr., 2eiinės 
parap.. Aukfitadvarlo dvare.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Onų. po tėvais Murelul- 
tė, 4 sūnus: Juozapų ir marčių 
Marijonų. Jonų ir marčių Juze- 

•rų, Benediktą ir Stanislovų, du
kterį Elzbl'otų. Svoger) Stanis
lovų 4r Atogerkų Elenų lr Šei
mynų Murelų, sesers sūnų Ale
ksandrų ir Onų Negilius, Avo- 
gario sūnus Albinų lr Edvardų 
3r ivogerlo dukterj Stanislavų 
Bruvarius, 6 anūkus lr gtmlnes.

Kūnas paSarvotos randasi 883 
W. 33rd St. Laidotuvės Įvyks 
ReBtadien). sauai'o 27 d.. 8 vai. 
ryto, 18 namu ) Sv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o IA ten bus nuly-' 
dėtas J Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono TalkevlČIaus 
giminės, draugai ir pažįstami 

I esat nuoSirdžlat kviečiami daly- 
I vauti laidotuvėse lr suteikti Jam 

paskūtlnj patarnavimų Ir atsi
sveikinimų.

I Nrillūdę liekame-. Moteris. Nū
nai, Duktė. Marčios. Anūkai, 
SvogerlH. Svogerka Ir giminės. 

Laidotuvėse patarnauja gra-
I bortus A. Phillips. Telefonas 
I Uoūtevard '4139.

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road 

(Kampas Leavttt St) 

Valandos: Nuo 9 Iki 22 ryto

Nuo 1 (kl 1 vakar* 

Seredoj pagal sutarti

Vienas blokas 1 rytus imk, 
didžiulių vartųA. MASALSKIS

GRABORIUS 
3307 Lituanica Avė. 

Tel. Boulevard 4139

PHYSICIAN and’ SURGEON
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago 

Hours: 2 to 6 - 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
▼HDBJAB

1646 WEST 46th STREET
TeL BOUIevard 880te—4418 Trys telefonai:

Rez. I’EVSACOLA 4011 
RELMONT 3483 

Office: lll 14,SIDE 5863 
Vinccnt RoseUi, scer.

ToL CICERO 144

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvinis pilnas pataraavlmi 
galimas ai 828.88 

KOPLYČIA DYCAJ 
JM4 R fiOth lv<. CiMro.

Tel. Ofiso BOUIevard 8418—14 
Rez. VICtory 2343Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 H-RST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos-: . 
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Alfred Hoselll, pres.

J. Uulevlčius
766 V. 36tb 8tr«il

BakMMHSOVOjM

Patarnauja Chi
cagoje lr aptella- 
Uja.

Didelė te graB
Koplyčia dykai

4402 Archer Ava.

UOZAPAS EUDEIKĮGRABOTUUS IR BATMAMUOTOJAS 
Patamsvtmas geras te nebrangus 

718 W. 18th St .
Tek MONroe U7T

. , OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir huo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. &cdėllo<UiM nuo 10 llu' 12 
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Vfei Telefonai: YARds 1741 ir 1742 JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUM0 
LAIDOTUVĖSE.........PAŠAUKITE......... Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 1 
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SL 
Kampas lįst 8trest 

▼ai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—8 v. ▼ 
NedėlTotnla Ir Bventadienials 10—1*

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

f Neturimo sųrySių nu firma tuo pačiu vardu)
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIBTUVIŲ
EUDEIKIS it vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už ankštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžnrasį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 

pątarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint | tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Offlcv; Rea:
PROspect 2011 BEVerly 0081 

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 Weet 63rd Street
▼Al.: 8 to 4 lr 7 to 9 P. H.

Katv. te Sekmad. pagal sutarti
Ryto vaL Sv. Kryžiaus Ligoninėj 

ChlcAge. III.
Phone: HEMlock 6700

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVM
Tel. YARd« 0494 

««■».: Tel. PLAaa 3200
. - - VALANDOS:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 lr 7-9 v. A. 
NbdėldlAlaia auo 14 iki 19 dldng

PAULINE
KATAUSKAS

Mirė suumIo 84 d.. 1934 m.. 
3 vai. rytu, muIuukuh 26 luotų 
ut n žiu u n. Gimus Chl<u<4]...^/.

Paliko dYdflt&mc miltSUhiie 
notinų t'otrunėle. tėvų Aleksan
drų. tris brūllus: Jonų. Vlctor 
Ir Alex tr daug kitų giminių.

Kūnas p«iAarvota« 2826 .Li
tuanica Avaline, Laidotuvės i- 
vyks plrmadlcn), sausio 29 d., 
IA namų 8 vaV-bus atlydėta | 
švento Jurgib parapijos bažny
čių, kurioje Jvyks gedulingas 
painaldoė už velionės sielų. Po 
pumai d ų bus nulydėta J Av. 
Kazimiero kapines.

N iniftlrdžtal kviečiame visus 
Kilpines, Aruugus-gės ir pažys- 
lamus-inus dalyvauti At'oae iui- 
dsžuvėse.

• Nuliūdę: 1'iSvai, Uruliai ir gf-

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. Pašaukite: '■

KapitonM Lm Specialistai ii
PasaulŽBŠame kare Rusijot

OTDO VISAS LIGAS VVRę IR MOTKĮĮV MCH 2S MYTIIH MKMURHFP | 
Btlf C2MIHENA4U8lOeir RfKI8OVDOMO44 JOS VRA i

RpectaltRkat gydo Ilgas pilvo, plautių. Inkstų lr pn.lėA, trtnuodlflme >'*•-
Jo. odos. Ilgaa. Ulsdss. rsnmstlsmų, gaivos skausmus. **‘£”‘u*
rojs, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir pėHaptlngas lUf«K
galėjo Jus IDcrdytl. ateikite čia Ir porslUkrlnklts kų Jis Juom
ryti. PiAktlkuoja psr daugeli metų Ir Ugydd tnk.«i«n..iu. ligonių p«iotb
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdls auo IA ramios ryto lkJ» ,
▼ a>M4> lai i/ ii »io M FAiAnriai vakare Nad*l,«>»nla ono 11 ■ V®*

4M. tklCMT SOO «rr k--**-. Ae»S~ A.< Tei. CMAvfovd *■

Tei. REP. 3100
JŪSŲ GRABORIUS

Bėdysu Ofisas

4605-4)7 South Hermitage Avenue leidot u vėms patarnauja gra- 
boytua S. P. Mateika. Telefonus
YARds UJA .
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KANTATA VYTAUTO DIDZ. STATO L, V. "DAINOS"CHORAS 
LIET. AUD., 3133 S. HALSTED ST.

SAUSIO
SEKM.

7s45 V,V. 
ĮŽANGA 50C

lėšomis (kantatai reikia dide-i 
lės orkestro?). Todėl tik seki 

, madienį, Lietuvių Auditorijoj 
bus vienatinė proga pasiklau
syti kantatos nuo pradžios iki 
galo. J žangu 50a.

Ne choristas
_  ‘t *

NAUJOS AUKOS DARIAUS 
GIRĖNO PONDAN

.Visp fopdę yra $4,477.94 į

Kas daugiau?
Visas aukas* reikia siųsti 

Dariaus - Girėno paminklo fo
ndo globėjų pįrm. p. A. Kal
vaičiui, Lietuvos konsului, 100 
K» Bellevue Place, Chicago, TU.

P A UI KOMI:

CICEBP
1 . - - - ■ 1 w

BUN00 PARTY

i—*$-•—
Linksmas sųjungiečių bune.o 

party vakaras įvyksta ketvir
tadienio vakari*, sausio 25 d., 

A. Jnukštienės naniuo- 
48th Ct. Pradžia

j sų-tės 
se, 1822 S.

“DRAUGO” BENDROVĖS ŠĖRI
NINKŲ SUSIRINKIMAS

“Draugo” bendrovės šėrininkų metinis. susirinkimas j- 
vyks šį yakarų sausio mėn. 25 d.,' 1934 m., 7:30 vųl., Aušros 
Vartų parapijos svetainėje, 2323 W. 23 rd Place, Chicago, III.

Visi šėrininkai kviečiami susirinkti. Kurie negali patys 
susirinkime dalyvauti, prašomi savo vietoj raštu {galioti ki
tus kuriuos šėrininkus.

‘ Draugo * administracija

Plačiai žinomas dainininkas A. Čiapas, 
kurį dažnai girdime dainuojant per radijo so
lo, duete ir kvartete, dalyvaus “Draugo” ju
biliejiniam koncerte, 
Auditorijoj.

vasario 4 -d., Lietuvių

C H I C A G O J E

P-NIOS B. DRANGELIE- 
NĖS DEBIUTAS'

Antradienio vakare Chica-

Per p. Kas. Stulgaitį iš Ke 
noslia, Wise. į Dariaus ir Gi
rėno paminklo fondų prisiųs
ta $45.50. Per prakalbas buvę 
susirinkta $35.00, bet atmokė
jus išlaidus liko $27.50. Lie-

Adomavičius Ignas, kilęs iš' 1 v- '■ ^’J-tės ir jų draugės 
Lužiškių km-, Žiežmarių vai,,! Ian,os skaitlingai daly-

Trakų apskr., Juozo sūnus, A 
merikon atvykęs 1911 metais. 

Balčius Jonas kilęs iŠ Ra-j
• • S

vauti ir draugiškai praleisti 
vakarų. Bus gražių dovanų. 

Pasisvečiavimų pas P. A,
sęinių apskr., gyvenęs Bosto-^nr’me skaityti sau' gO> p,

joje, dirbęs Mountaindule ar 
Martindale kasyklose.

(lopšiai Vincas, Dominikas 
ir Teklė, gyvenę Minncapolis, 
Minn., Utico, N. Y. ir dliiėa-

rio apie juos žino, šiuo ant
rašu :

KAZIMIERAS BAčKlS,
401 Stadium St., 
Pittsbnrgb, Pa.

ne, Pittsburghe'fr kituose mioj11^ malonumų, nes jos vaisin-Į Jasmontas Jurgis, kilęs
j gumas jau daugeliui yra žino- 
įinas. Taigi visus į sų-čių hun

us
tuvių Dainos if .Dramos 4r-jhj stuose (10-855)?|
Birutė aukojo $19,00. Su pa -J .' , ' I
..... . • ,, Kirkutis Antanas, kilęs isveikslais ir aukomis surinkta -«fUM. Kenoahięčiai darbo dar' Š*15n,f, \!>raFft,J kn,’.;K'±;H 

nebaigė? Jie kreipėsi į drau-|U'! lftu aJ*s"r'1 ' ' ~ Įtone ir New Yorke.

m.‘ gyvenęs Cambridge, Mass.,

co. Narė

Vilniaus miesto, gyv. ITarri- 
son, N. J.

Jackevičius Jeronimas, gyvo 
nes Bostone ir Newark, N. J.

I

NUŠAUTAS VIEŠASIS 
PRIEŠAS

gijas ir iš atskirų žmonių au , , „ - , , K
, , ix{ i .. • j dabar neva Brooklyn, N. Y. 1 VT J .. ’ 8'
kas dar renka šiam kilniam į , Brooklyn, N. Y., dirbęs vago-

1 ’ ! nu taisymo dirbtuvėse,' pasi-' v i
VySmauskaa. Jonas, Juozo ir I

Elžbietos Vyšniauskų sūnus, ...
. -tr • ♦ , v *• i Budrikas - Klimavičius Tekilęs iš Veiverių .valse., Ame-l , _

___ , OA „ _ .liksas, gyvenęs Bostone.

Apartamentinių namų bute, 
Kuras Juozas, kilęs iš Rygi- Oak 1>ark<‘- "n5anlas Chicagos
. - — --- - .... vioSfčepinskas Mykolas, gyvenęs gkių knb> Griškabūdžio v., Sa- vieAasift PrieAas — William 

\Vhite (Three Fingered Jack),
tikslui.

Per “Margutį” aukojo šie: 
B. Žvirblis $10.00, J. Karpa
vičius ir A. VineviČius po $2; rikon atvykęs prieš 30 m., gy-

kių apskr., gyvenęs TToboken,

Kunickas Jeronimas, gyvo- į 
nęs Mabanoy City, Pa.

Klikūnas Povilas, kilęs iš
i Aleksandravičius Petras, į parnygalos apylinkių, Ameri-J. Valančius ir J. Stupelis po( venęR BQstone zįM877)

$1.00; K. Balbek, F. Gerdžius,Į Degutis VinČŽfc, Mykolo 
S. G ižas, R. Sanders, M. Be-' jevos Snnns, kilęs iš Pilviškių 
nediet po 50c.; f h. cinga 25c. -ęaisč., gyvenęs SJcranton, Pa.1

Iš Melrose Park per Aug.; ftvelnys Petras, kilęs iš tfu- .
Urbelį pririš 5io» aukos:' šlakai,uio. Slayik, vai., a,. I Węs .s_SkomU1p vk, Paba.s- 

A. Urbelis $2.00, Ona Urbe-'kių apskr., gyvenęs TVaterbu-
lienė $2.00, p. Aperavičia irĮry, Conn. ,

ir i
i Juozo ir Liudvikos ftafranni- 
tės sūnus, Amerikoje gyvenęs 
apie 34 metus.

Bakšys Antanas, Igno sūnus,

Adolfas Urbelis po $1.00. Vi-1 Rutka Ju 
so ligsiol fonde buvo $4,402.69. Vofo - Klebinu

VYTAUTO DIDŽIOJO KA
NTATA SAUSIO 28 D,
Trys dienos beliko iki meti-

gos operoj debiutavo p-nia B.' njo didžiulio, turiningo L. V. 
Drangelienė (Barbora Darlys). “Dainos” choro vakaro - ko- 
Ji dainavo Giocondo.^ rolę tuo ncerĮO? kuriame bus išpildyta 
paties vardo operoje. Bet kad nauja komp. J. Žilevičiaus Vy- 
statyta tos operos tik treciojo tauto Didžiojo kantata. Clio- 
akto antroji scena, debiutantė raK koncertui pilnai pasiruo- 
Neturėjo progos visoje pilnu- Rytoj daro generalę Te
moje pasireikšti kaipo artistė, peticija su visa orkestrą, ku

ri akompanuos didingai kan
tatai. Kaųtatos išpildymas* į* 
ma virš valamlą laiko. Be ka
ntatos, pirmoje, programos da 
lvje choras padainuos eilę 
naujų liaudie? dainų. Koncer-

Kenosba, Wisc. .. 
Per “Margutį” .. 
Per A. Urbelį, Mel

rose, Park ..
L. R. K. S. A. 163

kp., Chicago ..

45.50 -polės ajiskr., 
18.75

ilęs iš Sila-
I., Marijam 

gyvenęs Rose-

ko v., Ukmergės apskr., Ame
rikon atvykęs 1931 m., gyve
nęs New Britain, Stamford ir 
Hartford, Conn. miestuose.

kon ahykęs tuoj po rusų - ja- 
ponų karo (10-1894).

Ieškomieji arba apie juos kų 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti į OoDsulate General of 
Lithuania, 11 Waverly Place 
East, Nevj York, N. Y.

Liet. Generalinis Konsulatas

mont, W. Va.
Bagdonavičinh Juozas, kilęs 

6.00 iš Panevėžiuko - Babtų parap., 
(gyvenęs Odesoje, dirbęs lai- 

5.00 ynose, neva gyvenęs Vnšing-

ir parodyti savo balso gražu
mų ir jo jėgų. Bet vis dėlto 
padarė daleli žingsnį pirmyn 
ir įrodė, kad ji operos artis
tė pilna to žodžio prasme. Tr 
iš tiek, kiek ji turėjo progos 
dainuoti, pastel; lome. kad sce |as jVyks Rietuvių Auditorijoj, 
noje jinai laikosi visai laisvai, sekmadienį, sausio 28 d. Pra- 
'ly g būtu su in sna-gusi, ir d2la 7:45 vakare.. Po progra- 
kad turi gražų ir stipru dra-! nios bus Sokiait knriems grieš 
matinį soprano balso. Beveik j2 muz. orkestrą, 
netenka nhoioti, kad kitu me-
tų operos sezone ii i.ns -arJ ltcikia 'ienas
šiųjų artisčių . damininkių ta 'inbi-as- Yra žmonių, kurie 
rpe. Taip pat reikia pasakyti,!n,ano’ kad Vy‘l’’t0 
kad ji seeuoie Kražiai atrmlf. i kantala '*Bau bnR Wle kur 
Jai pasimlžtns-gausim™ pu-' P»k»rto‘‘>. tat, esų, bile kada 
lilika daug ir nuoširdžiai pio-J bl,s Kalin'a J’t išgirsti. Taip 
jo. Netruko aplmlismentų nė ( v^na»' kita vieta iš kantatos 
akto pabaigoje. f gal ir bus vėliau^ vienur, kitur

Naujosios artistės lietu va r- pakartota, tačiau visas veika-
’tės pasiklausyti atvyko nėma- ,as niekur TiFhtIg kartojamas,
žas ir lietuvių būrys. .. ...
/ « . « » .. nes J,s ^ristas su didelėmis

P-nia Barbora Drange.liene,,
po tėvais .Bernotaitė, yra gi
musi ftkotiioj ir jaunutė at
vežta. į ši kraštų. Augo Wau- 
kegane. Jos tėvai gyvena Cbi- 
vagoie. Viena sesutė dirba IJe 
tuvos konsulate. Vyras dr. K.
Drnno'elis turi ofiso nri« 63 ir 
Westem avė. Nuo 1929 m. dai 
nininkė niokėgj prie žinomo 
mokvtoiaus Eduardo Saeerdo- 

* ti Cbicavoi. I užsienį ir į ki
tos šio krašto miestus studi
juoti nevažinėjo. Dėl to ia ti
krai galima vadinti “Cliica- 
go made”. Lietuvių tarpe kol 
kas dar nekoncertavo. Dėl to 
daug iš mūsų nė nežinojo, kad 
p-nia Drangelienė rengiasi |

M “DRAUGAS” JUMS DUODA:

Ceškeyičius Juozas, Jono sū
nus, kilęs iš Patašinės km., 
Veiverių v.

Dilginąs - DllgLntlitis Augu 
stums, kilęs iš Egliniškių k., 
Kaupiškių (Kapsodžio) v., Vi
lkaviškio apskr., gyvenęs Ca- 
mbria apskrity, Pennsylvani-

Aš, Kazimieras Bačkis, ieš
kau savo j kaimynų Marijonos 
ir Amilij$s Barzdyčių, po tė
vais ir I’iiro Ritndžiaus, ir ki
tų pažįstamų, kilusių iš Kauno

44 m. nmž., buvęs kalinys, ra- 
kieteris ir žudikas, kurs tarna
vo Al Capone reikalams.

Nušautojo tikra pavardė bu
vo Čeruv. Jį į kapus nuvarė, 
kaip spėja policija, jo paties 
bičiuliai, kuriems gal nusikal
to.

JOHN B. BOROEN~—
advokatas

105 W. Monroe St.. pria Clark
Telefoną* STAte

V»le.n4oe t rrt» Iki S poplH 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo. Beredoe fr Pėtnyčla: 
vakanla • Iki •

Telefonui OAMal <1U
Namai: 0459 S. Rockwell St. 

nurnlpko. Ketrervo Ir Subatoe 
Vakarais Y- Iki •

Talefonao REPoblIe —M

7, V
1. Suprantamoj kalboj išdėstvta? svarbiausias Lietuvos ir

Amerikos žinias ir pĄlitik^, nūdienio kiau
šinius;

2. Kasdien įdomias Vyi^7edak/ori08 j^isKusijūs apie dietos
klausimas; ;‘7. v • , ' ' • ‘ ’’ '

3. Žinių skyrių? įš visų Jiėtuifcų/ koloniją Amerikoje; ‘
4. Parinktas įdomias ištrauka? iš Lietuves laikraščių;

5. Parinktos juokų skyrius (garsusis profi Kampininkas); 
fi. Kasdien rinktinos beletristikos ar phlzljoš skyrių;
7. Jdomins straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galirūa gant patarimų 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomins paveikslu3 ir juokingos piešinius;

10. Vėliausius pranešimos iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

Drangas ^'metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa

vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUD. Cū.
2334 S. OAKLEY AVBNUE,

Chicago, Illinois
-mrpT

rėdybos, (iaulių apskr., Gruz-
ožių valfč., Rudiškių kaimo,
atsišaukt patiems arba tų, kn-

A. BERZYNSKIS
BIRCH TAVERN

Ai naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai 
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai. 
Simpatingas^ patarnavimas. Užprašome visus lietu

vius pas mus atsilankyti.

2555 WEST 63rd STREET
(arti Roekwell Street)

Telefonas REPUBUC 4544

INSURANCE

NOTARV

PUBLIC

PERKAM 

Lietu viikns 

BONUS

K F. A Vj E R T A T E 
SIUNČIAM PINIGUS, I LIETUVĄ

L A I V A K O U C I j: AGENTŪRA 
PRISIRAŠYKITE J1 MOŠŲ SPVLKĄ

TEISINGUMU PAMkTVOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

tokio didelio darbo.

TV OUff OFFICE

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chleafo. UI.

Katrie perkate anglis 1S dral- 
terhj, et imkite Juoa i CRANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
an<li«, ui mažfan pinigo 
Pneabontas SI. R. tiktai 17.00 
tom*.

— T

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, IU.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Bes. 10742 8. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

■J“ —

—"




