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Prancūzija atsisakė mokėti karo skolas

J. VALSTYBIŲ VYRIAUSYBĖ TYLI, 
BET KONGRESE TRIUKŠMAS

ROMOJE DIDELĖS DEMON
STRACIJOS PRIES SERBUS

SUGRIAUTA PRANCŪZI
JOS VYRIAUSYBĖ

MUSSOLINI S PRIEŠ 
SERBUS

PARYŽIUS, gr. 15. — Pra-| ROMA, gr. 14. — Prieš vąl- 

ncūzijos parlamentas vakar dančius Jugoslaviją serbus čia

nusprendė nemokėti karo sko
lų J. Valstybėms. Tuo būdu

sukeltos didelės demonstraci

jos. Į demonstrantus kalbėjo

jis reiškė nepasitikėjimo prernjš Venezia rūmų balkono pre- 

jero Herriot’o vyriausybe ir |injeras Mussolini’s. Serbus jis 

ši atsistatydino. Prancūzijos išvadino vandalais.

prezidentas Lebrun ieško kito 
premjero.

Demonstracijos įvyko del se

rbu nedoro šeimininkavimo

Vyriausybė griuvo del to, jDalmatijoj. Tenai jie naikina 

nes ji stovėjo už sulygini karo Dairius istorinius A enecijos 

skolų mokėjimų Amerikai. (){valdymo paminklus, kad tuO| 

parlamentas mokėjimui pasi-P)adu tų brastų pakeisti serbų 

'ortodoksiniu kraštu, padaryti 

j jį vulgarišku.

Jugoslavijos pasiuntinybės

priešino.

ŠIANDIEN BUS ŽINOMA

VVASHINGTON, gr. 15. — 
Šiandien pagaliau paaiškės, 
kurios valstybės mokės karo 
skolas ir kurios nemokės.

Tad del Prancūzijos ir Bel

gijos nusistatymo krašto vy-

apsailgai buvo 
riuomenė.

iššaukta ka-

LENKAI NUSISKUNDŽIA 
SKOLOMIS

VARŠUVA, gr. 14. — Len-

SUSTABDĖ PRIEŠKATALIKIŠ- 
KĄ PER RADIJĄ PROPAGANDĄ

* * rS

CINCINNATT, O., gr. 13. —^kininiains jis nėra autorizuo- 

Iš šio miesto WLW radijo sto-Įtas.

ties nuo spalių 23 d. kaž koksYpač nedovanotinas jo pa- 

iFranklin Ford kas sekmadie-1 reiškimas, kad šv. Mišios kas

jnį varė per radijų prieškata- 

likįškų propagandų, kuri turė

jo tęstis iki sausio 15 d.

kart vis daugiau ir daugiau 

virsta tik simbolizmu. Fordas, 

kalbėdamas Katalikų Bažny

čios vardu, nežino nė pats ka
Kun. IT. B.’Schulte iš Win

chester, I\v., prieš tai ener
v " , , n, , autoriteto, kurs galėtų jo ta

gingai užprotestavo. Tas gel-1 ’
l,_. ,r. , 'pareiškimų patvirtinti. Tokioj bėjo. Minėta propaganda per,1 e 1

kalba. Jis negali niekur rasti

radijų nutraukta.

Kun. Scbulte protestų pa

siuntė radijo stočiai. Jis pa

reiškė, kad Fordo sakomos ka

lbos griauja namų šventumų.

į autoriteto nė nėra. Jo pareiš

kimas yra melagingas. Šis pa- 

jreiškimas išjudina prieš jį vi

sus katalikus.

Fordo kalbas per radijų rc-

Iš Hollywood, Cal., vaizdas. Apie 1,200 našlaičių, bernaičių ir mergaičių, kurie ten į-iFordas klaidingai ir neteisin- mė viena prieškatalikiška or-
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paleisti pažaisti šalia vaidintojų studijų.

WINNIPEGE UŽDAROMOS | 
KATALIKIŠKOS MO

KYKLOS

WINNIPEG, Kanada, gr. 

14. — VVinnipego arkivysku

pas A. A. Sinnot paskelbė, kad 

po Naujų Metų šiame mieste 

bus uždarytos visos pradžios 

katalikiškos mokyklos, nes 

katalikai jau negali vilkti il

giau tos sunkios naštos.

Arkivyskupas apie tai pra-

CHICAGOJE
X

RASTA KOMUNISTIŠKŲ 
RAŠTŲ

SUSPENDUOTAS POLICI
JOS KAPITONAS

gai aiškina istorijų ir net pa- jganizacija, kuri platina prieš- 

tį šventųjį Raštų. Tokiems ai- katalikiškus raštus.

LIETUVOJE LAIVŲ REKORDAS KLAI
PĖDOS UOSTE

riausybė kol kas tyli. Tik ry- ka* nusiskundžia, kad palūka- nešė miesto majorui, kad jis 

toj reikia laukti jos pareiški-'nos ^aro -sk°las Amerikai j parūpintų viešose mokyklose 

mo.'Gal bus išaiškinta, kas!>’ra Perda«S didelės ir todėl apie 2,400 vaikų vietas, 

bus daroma,1 jei tos, ar kitos |neteisin^»c»s. Sako, lenkai šias Arkivyskupas labai apgaili 

valstybės nemokės karo sko- Į)askolas užtraukė ne pinigais, g j įvykį. Ir pažymi, kad kata 

lų.

Bet kongrese yra didelis 

triukšmas prieš Prancūziją.

Pareiškiama, kad seniau Pra

ncūzija slapta veikė prieš J.

Valstybes. Šiandien ji jau at

virai rodo savo nedraugingu

bet maistu, drabužiais ir ki- ūkiškose mokyklose vieno vai 

tokiais daiktais. ko per metus mokinimas lė

šuoja apie 30 dol., o viešose 

mokyklose — apie 85 dol.

Katalikiškose mokyklose vi

sų laikų laikytasi valdiškos 

SANTIAGO, Čilė, gr. 14. —jmokslo programos, išėmus ka

rnų. Atsidėkoja J. Valstybėms iNaaiai išrinktas šiai respub- sdien pusvalandį, skiriamų ti- 

už nuoširdžių jai pagalbų ir,Hkai P^dentas Alessandri kėjimo pamokoms.

užims savo ofisų gruodžio 241

UŽIMS PREZIDENTO 
OFISĄ

Pirmadienio vakarų Berwy- 

n’e nužudyta du policmonai. 

Ji nešė i čeko A. Lavac’o na-
• • I

mus pakvietimų teisman del 

nesiuntimo vaikų į mokyklų, i 

Ijivac abudu policmonus nu-1 

šovė.

Jo namuose padaryta krata.l 

Sakoma rasta komunistiškų! 

raštų.

Lavac teisinasi, kad polie- 

monai jam atrodė plėšikais. 

Tad jis jų į-vidų neįsileido. 

Tik per stiklines duris paleido 

keletu šūvių. Abudu policmo- 

;nus tuo būdu nušovė.

Miesto majoro įsąkymu su

spenduotas Sbeffield avė. po

licijos distrikto kapitonas A. 

C. Christensen. Šio distrikto 

vienam “alaus flate” anų va

karų nužudytas policmonas.

Majoras jsakė visam mies

te išnaikinti visus policijai ži

nomus “alaus flatus” ir sia-

ŠELPS EMIGRANTUS
Lapkričio 18 d. į Klaipėdos 

uostų šiemet įplaukė iš eilės 

1000-sis laivas. Toks įplauku

sių laivų skaičius yra beveik

Daugelis emigrantų, išvažia

vusių į Pietų Ameriką, dėl , 

ten įsigalėjusio krizio pateko'r<“k0r',lnlS' ”CS «ak

į labai sunkių ekonominę būti.
kė per visus 40 iš eilės metų.

paramų.

LOS ANGELESE ŠALČIAI
VOKIETIJA PATENKINTA

BERLYNAS, gr. 15. — Del 

Prancūzijos nusistatymo nemo 

kėti karo skolų Amerikai, Vo-

UŽĖMĖ SUKILĖLIŲ 
POZICIJĄ

LOS ANGELES, Cal., Cal., 

jgr. 14. — Šį miestų ir apv- 

,linkės per šį mėnesį ištiko ne

kietijoj visaip kalbama. Pati ^r* 1 yriausybės kariuo-

vyriausybė tuo įvykiu paten- ,neiK" stipriųjų sukite-
kinta. Ji sako, kad jei Pran-Į1"! «<» La Esperan-
cūzija atsisako mokėti skolas, iza”

ji tuo būdu paneigia sutartį 

su Amerika. Taip darydama 

ji neturi norėti, kad kitos val

stybės sutarčių laikytųsi.

Kai kurių jų likimas tiesiog 

baisus: jie neturi ne tik dar-

ptas smukios. Vyksta policijos |bo’ W nė ko ir »P-

“reidai”. Majoras pareiškia, Tbki, reikalingų pa-

kad kapitonių turi žinoti, kas >a!uoa ir norin{i« atSal

darosi jų distriktuose. Jie yra ! keli ‘f*8“““-

IŠJUDINO KRAŠTO MOTE
RIS FANATIKES

įsavo distriktų viršininkai.

DAUGIAU MOKESČIŲ

Iš Springfieldo pranešta, 

kad valstybės mokesčių komi-

šitų nelaimingųjų likimu 

pagaliau susirūpinta ir Lietu- 

' oje. Būtinai jos reikalingie

ms, pirmoj eilėj našlaičiams, 

ligotiems ir su kitais stam- 

liuis defektais, bus duodamos

NEW YORK, gr. 14. — Per 

radijų kalbėjo prezidento elek- 

to Roosevelt ’o žmona. Ji rei

škė nepalankumo probibicijai. 

Tarp kitko sakė, kad šiandien 

jaunos mergaitės pratinasi, 

kiek jos gali svaigiųjų gėri

mų “panešti.” Tos nustaty

tos normos ir laikosi. Kitaip 

būta, kaip ji buvo jauna. Ta

da mergaitėms svaigalai nebu

vo žinomi, o jauni vyrai nesi- 

nešiodavo kišenėse buteliukų. 

Nes tais laikais gyvavo lais

vė. Nebuvo jokių asmeniškų 

varžymų.

Viso krašto prohibicijos ša-

sija padidino valstybinių n,o- P»»alP®8- kal' ’»•

grįžti į Lietuvų. Pašalpų klau

simas dabar yra minist. kabi

nete.

kesčių normų 11 centų dau

giau už 100 dol. įkainuoto tu-

Tto. Iki šioliai mokėta 39c. A- 
Pieno kompanijų pieninėse teinan(,iais metais reik5s m0.

3 DOL. MAŽIAU -

dirbantieji darbininkai nuta

rė, kad jiems atlyginimas ga

li būt sumažintas tik 3 dole

riais per savaitę. Jiems mokė

ta 39 dol. Dabar gaus tik 36 

dol. Šių organizuotų darbinin

kų yra apie 2,000, iš kurių

kėti 50c. Taip tai mokesčiai I 

“mažinami.”

REMIA NAUJĄ PARAPIJĄ

SUIMTAS ĮTARIAMAS

TEGUCIGALPA, Hondūras,'tik sniegas, bet ir nepapras . ,

v ... . ... -- apie 600 neturi darbo,
tas saltis, ko nebūta per o5

metus.

KANKINO ŽMOGŲ

Del Austino mokyklos or

kestro vadovo E. O. Schild- 

bauer’io nužudymo policija a- 

reštavo vienų įtariamąjį jau-

Kelmė, Raseinių apskr. Jau

kelinti metai renkamos aukos .
I i »• , i lininkės fanatikės moterys da-
1 naujai Kelines valsčiaus Ju-, J
i , • .. .... v 'bar protestuoja prieš tų po-

deikių parapijos mūrinei baž- j . tL . . ..
nyčiai pastatyti. Bet ligi šio 

laiko, dėl lėšų stokos, staty

ba dar nepradėta, o vietoj ba-

nios Roosevelt prakalbų.

7c PIENO KVORTAI

! PRAHA, gr. 14. — čekoslo- 

Tačiau Vokietija turi ko ir vakijos vyriausybė nusprendė 

džiaugtis. Ji senai pageidavo,' 0^°j auksu išmokėti J. \ als- 

kad tarp Prancūzijos ir Ame- tybėms .1,500,000 dol. skolų 

rikos suirtų santykini. Atro

ČEKOSLOVAKIJA MOKĖS MILWAUKEE, Wis., gr. 
SKOLAS J14. — Čia pienas buvo par

duodamas 8c kvortai. Dabar 

sumažinta iki 7c.

2 ŪKININKAI ŽUVO

do, kad prie to žengiama.

NORI PARDAVIMO MO
KESČIŲ

WASHINGTON, gr. 15. — 

Iždo departamento sekretorius' 

Mills vakar ragino kongresui 

skirti pardavimo mokesčius.,

11 VAIKŲ PRIGĖRĖ
BERLYNAS, gr. 14. — Va

kar Roxheim’e ir Sennheime 

11 vaikų prigėrė. Čiužinėjant 

įlūžo ledas.

MURDOCK, Ilk, gr. 14. — 

Traukinys sudaužė skersai bė

gių važiavusį trokų. Žuvo du 

ūkininkai.

Trys plėšikai klastingu bū

du įsigavo j namus, 2617 Wil- 

cox gat. šeimininkų ir du į- 

namius surišo. Namuose radę 

tik 9 dol., pas šeimininkų rei

kalavo daugiau pinigų. Ėmė 

svilinti jam rankas ir burnų 

cigaretais. Pagaliau du pašo

vę paspruko.

nuolį, Paviję CaliiU alias San-I*"^’08 5™ iren8ta laikina k»- 
bert, 21 m. amž. ,r'J*’a- lūžiausias darbuoto-

jas ir aukotojas Judeikių ba-

NE VYRIAUSYBĖ, BET 
REDAKTORIUS ATSI

PRAŠO

KOALICINIS KABINETAS

MOKĖS IR LATVIJA
RYGA, gr. 14. — Rytoj La-jvimaki sudarė naujų Suomi- 

Jis taip pat parėmė alaus grų-’’ tvija išmokės J. Valstybėms jos koalicinį ministeriu kabi- 

žininio sumanymų. 148,852 dol. skolos. netų. Jame nėra radikalų.

HELSINKIS, gr. 15. K Ki-

1 NUŠAUTAS, KITAS 
SUŽEISTAS

Du plėšikai puolė gazolino 

stotį Oak Parke. Abiem kliu

vo. Vienas jų nušautas, o ki

tas sužeistas ir suimtas.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

TRYS SUIMTA

Del policmono Magoon’o nu 

žudymo vienam “alaus flate”

žnyč.ios statyboj vra Miežai- 

čių kaimo ūk. Rimkevičius, k u (( *

ris neseniai dar paaukojo me

džiagos ir pinigų dėl kleboni-

LONDONAS, gr. 14. — So- 

vyriausvbės laikraštis

Izviestija”, Maskvoje, nese

nai paskelbė pluoštų melų 

prieš Anglijos vyriausybę. Ši
• •« | . j., y .. i įji vuiaunvuc. oisuimta trys įtariamieji 2mog- l°s reikal,J ir del HPltoles Pa‘ pareikalavo, kad bolševikų vy-

žudžiai.

ĮVES ORO PAŠTO SUSI
SIEKIMĄ

Teko girdėti, kad tam tik
rose sferose svarstomas klau-

statymo.

NEBESURANDA GATVĖMS 
PADORIŲ VARDŲ

Klaipėdos miesto policijos 

valdyba su magistrato ir hur-

riausybė Anglijos atsiprašytų. 

Bolševikų vyriausybė nenorė

jo to padaryti. “Izviestija” 

redaktorius tačiau atsiprašė 

Anglijos vyriausybę. Jis pa

reiškia, kad jį “suklaidino” 

Londono korespondentas.simas įvesti Lietuvoje oro pa- mistrų žinia šiomis dienomis 

što susisiekimų. Pagal tų pro-,2 naujai išvestoms gatvėms da 

jektų korespondencijas išva-^ė tokius vardus: “Altenbergo

žioti būtų paimti į darbų du g-vė” ir PHeinrich Pietsch-----------------------------

karo lėktuvai, kurie jų labai gatvė”. Tokių svetimų vardų1 CHICAGO TR AI‘5 I lv 
greitu laiku pristatytų į svar- kaišiojimu vietos lietuviai la-jKES. — Šiandien saulėta ir

ORO STOVIS

besniuosius punktus. bai nepatenkinti. šalčiau.



DRAUGAS Ketvirtadienis, gr. 15 d., 1932

DRAUGAS” kalauti, kad ji būt sumažinta arba visai pa- j 
naikinta.

Ueina kasdien. Uskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metame — »«.00. Pu

tai Metų — p.60, Trims Mėnesiams — JJ.OO, Vienam 
Mėnesiui — 76e. Europoje — Metams |7.#». Pusei Mė
ty - M-M. Kopija Mo

Bendradarbiams ir korespondentams raitų necry- 
ttna, jei nepretom* tel padaryti ir neprlsiunčlama tam 
Uratui paMo lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:M iki !>:•• vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet
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DIENOS KLAUSIMAI

LIETUVOS SKOLA AMERIKAI

Kaip jau buvo pranešta, gruodžio 15 d., 

t. y., šiandien, Lietuva turi sumokėti 92,386 , 

dolerius Jungtinėms Valstybėms už skolą. 

Toji šešių milijonų dolerių skola susidarė 

1919 metais, kada Lietuva paėmė kreditan iš 

likusių karo reikmenų visokių daiktų, me

džiagos, vaistų ir maisto dalykų. Pinigais 

Lietuva nė cento neėmė iš šio krašto vyriau

sybės.

Einant sutartimi, padaryta 1924 m., ši 

skola ir nuošimčiai išdėstyta išmokėjimui per 

62 metu. Tuo būdu visa Lietuvos skola Ame

rikai, mokant sutartu laikotarpiu su nuošim

čiais, siekia $44,000,000. Iš viso Lietuva jau 

sumokėjus daugiau vieno milijono dviejų ši

mtų tūkstančių dolerių.

Kadangi ir Lietuvų yra palietęs sunkus 

ekonominis krizis, dėl to p. B. Balutis, Lie

tuvos pasiuntinys Vašingtone, spaudos pra

nešimu, kreipėsi į užsienių reikalų sekretorių 

p. Stimson’ų ir įteikė Lietuvos vyriausybės 

raštų, kuriame pareiškiama, kad Lietuva no

rėtų atidėti skolos sumokėjimų.

Mūsų manymu, Lietuvos vyriausybės pra

šymas turėtų būti išpildytas.

Prancūzija, Didžioji Britanija ir kitos 

valstybės karo reikalams iš Amerikos sko

lino grynais pinigais. Jos tuos skolintus pi

nigus sunaudojo taip, kaip tik išmanė. Be to, 

jos iš karų pralaimėjusių valstybių renka re- 

peracijų mokesčius, iš kurių Amerika nieko 

negauna. Dėl to šio krašto vyriausybė turi 

pagrindo reikalauti, kad tos jos skolininkės 

be jokių atidėliojimų ir Išimčių mokėtų sko

las.

Kas kita yra su Lietuva. Ji, kaip aukš
čiau minėta, pinigų iš Amerikos neskolino. 
Ėmė už šešis milijonus įvairių daiktų, kurie 
buvo likę nuo grįžtančios į Amerikų kariuo
menės. Tie daiktai Amerikai jau buvo nebe
reikalingi.-Juos parvežti atgal, būtų daug pi
nigų kainavę. Be to, daiktai, sakoma, buvo 
seni, kai kurie sugedę. Lietuva turi pilnų 
teisę ne tik reikalauti, kad tos skolos mokė
jimas būtų galima atidėti, bet taip pat rei-

Atvažiavęs iš Lietuvos kun. dr. V. Bar- 

tuška “Darb.” bendradarbiui papasakojo a- 

pie aktualius Klaipėdos reikalus. Apie to 

krašto atlietuvinimų jis pasakęs:

“Klaipėdų atlietuvins žydai. Atėję iš Lie 

tuvos dėl biznio, kurių didelis nuošimtis skve

rbiasi į Klaipėdų instinktyviai jausdami uos

te pirmyneigų ir miesto augimų. Ir lietuviai j 

pripratę derėtis ir lietuviškai kalbėtis neina 

pas vokietį, brt pas žydų. Vokiečiai tų pašte ! 

bi ir stengiasi mokytis lietuvių kalbos. Antrų į 

lietuvinimo darbų atliks kariuomenė. Klaipė- j 

diečiai nuo 1930 m. priversti stoti kariuome- j 

nėn. Ten jie išmokomi kalbos ir istorijos ir 

disciplinos. Ten susidurs su Lietuvos jauni

mu, su valstybingumu. Klaipėdos krašto jau

nimas skiepijamas laikraščių ir mokyklose 

memeliškuinu. Jie valstybingumo niekur ne

gauna; jaučiamas didelis priešvalstybingu- 

mas. Memeliškumas su laiku išnyks. Klaipė

dos jaunimo renesansas netoli. Nors lietuviš

kai kalba, bet vokietiškumas dar gilus.

Atlietuvins kraštų pačių lietuvių apsi

gyvenimas, nejudinamo turto įsigijimas ir bi

znio praplėtimas. Amerikos lietuviams yra 

daug galimybių pirkti miestuose nuosavybes. 

Apie pusantro šimto, gal mažiau, licituoja

ma dvarų. Šių dvarų triobėsiai verti prašy

tos kainos viso dvaro. Čia ūkiai geresni, su 

kanalizacija, elektra ir k. Bet ekspansijos pas 

lietuvius maža. Ligi. šiol vos desėtkas dvarų 

lietuvių nupirkti. Amerikos lietuviai labiau 

traukia į savo gimtas parapijas, nesiekdami 

toliau, kur pelningiau. Klaipėdos mieste yra 

15 amerikiečių, kurie verčiasi iš nuomų.”

Į klausimų, kaip dalykai atrodo po Ila- 

agos sprendimo, kun. Baltuška atsakęs:

“Suvereniškumas aiškus į Klaipėdos kra

štų. Gubernatoriaus teisės praplėstos. Reika

lui esant turi teisę prašalint direktorijos pir

mininkų už nelojalumų nieko neatsiklausiant, 

kų ligi šiol vokiečiai užginčydavo. Dabar gu

bernatorius ir skiria ir šalina. Lietuvos val

džiai yra aiškus dalykas statyti klausinius ir 

reikalavimus, kad konvencijų literaliai pil

dytų Klaipėdos valdžia. Jai nepildant galima 

imti griežtų priemonių tai vykinti.”

Dėl ko vokiečiai kišasi į Klaipėdos rei

kalus? Į tai gerb. svečias atsakė:

“Iš patriotizmo. Klaipėdiečių ekonominis 

stovis geresnis už Vokietijos. Berlynas turi 

slaptingų fondų ir šelpia atskirtus kraštus. 

Biudžete skirta šelpimui 31,000,000 markių. 

Iš to fondo Klaipėdoje šelpiami organizaci

jos, trys laikraščiai, mokyklos, knygų leidė

jai, teatras. Nors nieks į teatrus neina, bet 

atremontavo ir artistus užlaiko. Ypatingai 

šelpiami agitatoriai ir mokytojai (400). Mo

kytojai yra užtikrinti Vokietijoje vietomis, 

jei lietuviai išmestų. Šie ir vokietina. Trys 

tūkstančiai vokiečių piliečių, turi Klaipėdos 

piliečio teises, krašte valdininkauja ir gauna 

Berlyno pašalpų.”

“Mokyklų klausimas yra opiausias Lie-

Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

WHAT MAKES MY 
TEETH BLEED?”

Rašo Dr. K. Draugelis

kokį retkarčiais vaikai randa 

j laukuose. Dėl puvimo dantims 

' nutrupėjus ir žandikauliams 

geliant ne be reikalo sakoma: 

“kaulo ir to Dievas pavvdė-
šis klausimas tenka gan da

žnai išgirsti dentisterijos ka

binete. Kartais net žymiai su

sirūpinus pacientė atsargiai 

klausia: “daktare, kodėl iš j 

mano dantų kraujas teka?”

Taip atsiklausia ypač tie 

pacientai, kurie, savo nustebi

mui, jau kelintu kartu pama

to kraujų burnoje, spjaunant 

seilėse arba ant dantų šepe

tėlio. Ištiesų, yra kuo susirū

pinti!

(Sužeidus, nors ir menkai, i- 

irkime pavyzdžiui rankų, žmo

gus patiria didesnį ar mažės- , Siaurumoje, pulpos mažutėj 

n į

mažai

danties (pulpos) lauko pusėn 

nėra įmanomas. Net iki gyvuo- 

nio (pulpos) nudaužtas ar nu

puvęs dantis labai, labai retai 

kraujo teleidžia ir jei lašelytį ; 

leidžia tai tik prie didžiausio l 

skausmo.

Iš visa to, kas viršui pasa

kyta, rodos, galima suprasti 

ir save įtikinti, kad “kraujas 

iš dantų neteka.” Dabar bu? 

vietoje įrodyti, geriau sakant 

suminėti, aplinkybes, kurio> 

sukelia jėsnų erzinimų ir, pa 

sėkmėje, kraujo tekėjimų:

1. Lygi jėsnų nugriuvę dau 

lys (vaikų ir suaugusių) smai 

liais ir aštriais kraštų atsikiši 

mais nuolatos erzina jėsnas 

sukelia jose įdegimų ir įtini 

mų (lryperemia). Kad ir ma-

jo.” Jeigu dantį jau vadinti 

kaulu, tai, ištikro, dantis yra 

ypatingiausis- kaulas visame 

žmogaus organizme. Ilgieji 

kūno kaulai yra viduje, išil

gai kiauri, vien tik minkšta 

mase užpildyti. Kiek tvirtes

nės medžiagos randasi tokių 

kaulų galūnėse. Plokštus kau

las tuštumos neturi. Patys kau 

lai nėra taip jau labai kietos 

medžiagos.

Dantis, taip pat, viduj yra1? 2?
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Kiauras — skylėtas. Danties

2. Seilių išmatomis ir kai-

Vašingtono laikraštininkas 

į M. Ii. Mclntyre, daug dirbęs 

Roosevelto rinkimų kampani

joj. Dėl to pranašaujama jum

gera vyriausybėje vieta kai 

žiausia tokių jėsnų šepetėlių, Rooseveltas pradės eiti prezi- 

pirštų, krapštuku ar maistu l<iento pareigas.

užgavimas iššaukia kraujo te- f______________________________________________________

, • » i • i i-, ,1'ėmis apaugę dantų kakleliai
Tokion klctkelej ir sakmes kanalėly .

kraujo tekėjimų. lanau . i atstumia jėsnas nuo dantų, su-

gludi lymplios, kraujo cirku- J .
tokia padėtinu susnu- kelia No. 1. minėtas aplinky.

Paparcnis

Dabartiniam Panevėžio apskrity yra 

mažas bažnytkaimis — Upytė, 12 kilo

metrų nuo Panevėžio miesto prie vieške* 

lio į Krekenavą. XVII šimtmetyje čia gy

veno garsusis Sicinskis, žmonių vadina*- 

mas čėčinskiu. 1652 metais jisai — Vla

das Viktorinas Sicinskis — pirmas panau

dojo liberum veto ir suardė Varšuvos sei

mų vienu pasakymu: “niepozwalani.” 13 

jo notarialio akto 1664 metais, kuriuo ji

sai išskaitliuoja visų eilę savo dvarų ir 

kaimų, matyti, jog tais metais jisai dar 

tebegyvenęs ir, rodos, ar tik ne tais me

tais vedęp- žmonų Alenų Sologubaitę (He

lena z Solloliubovv). Tolimesnis jo gyve

nimas nyksta amžių tamsumoje. Tiktui 

painūs, neaiškus padavimai sako, esą Ka- 

rytų nutrenkęs jį perkūnas drauge

•u meiluže Gentrūda ir tarnu Jonu Gorš- 

ja (Autorius straipani® “Iitoričeskij

trup” klaidingai nurodo datų, būtent, 1652 

m.). Šitų nuotykį žmonės taip nupasako

ja. Sicinskis turėdavęs daug meilužių, liet 

jų tarpe žymiausioji buvusi Gentrūda. Sū 

ja Sicinskis dažnai jodydavęs po laukus, 

medžiodavęs ir keldavęs įvairiausių puo

tų. Vietiniai žmonės, ypač moterys, labai 

bijodavę Sicinskio, nes buvęs be galo nuo

žmus. Pav.', jei susitikdavęs kelyje nėščių 

i moteriškę, jų sulaikydavęs ir pradėdavęs 

i su Gentrūda ginčų: ar sūnų, ar dukterį 

moteriškė nešiojanti. Ginčai baigdavęs! 

tuo, kad gyvų moteriškę supiaustydavę ir 

tikrindavę kūdikio lytį. Daug kitokių bai

senybių vietiniai žmonės ir dabar paslap

tingai apie jį pasakoja. Ir eina tos paša-' 

kos iš kartos į kartų ir slepia savyje am

žių atbalsius, kuriuose dabartinio žmo

gaus ausis nestengia skirti tiesos nuo pra

simanymo. Dėl to ir Sicinskio mirty su

maišyta. gyveninio faktai su fantastiško

mis pasakomis.

Žmonės kalba: “Sicinskis buvo toks 

garsus ponus, kad be jo kunigas negalė

davo eiti mišių (Galėjo būti tat istorinis

liacijos ir nervų systemų o-1
- Ypač mažesnėse žaiado-j c c - įbes ir, žinoma, prie užgavimo

se gydymo procedūra yra la-kraujo tekėjimų, 

bai įprasta: žaizdų pačiulpė, Ifctrulduros 18ll^ai visų danų pvorrhea (Duliavimas)

pirštu užspaudė ir jau viskas >ra Pirma dengiamos taip va-o P>° a (Paavimas)

tvarkoj. (Taip paliktos žaiz- duiama dentina (tai panašiau-

dos dažnai pūliuoja ir ilgai- is^a kaului dalis danties). Pa

nini reikalauja gydytojo prie- 

! žiūros). Pasirodęs burnoje 

kraujas žmogų surūpina, čia 

žaizdos nepačiulpsi ir surasti 

jų nevisuomet^ lengva, kai bū

tų galima pirštu užspausti.

Siurbimas (suction) padidina 

kraujo tekėjimų. Su kiekvie

nu dantų valymu ar jėsnų ma- 

sužavimu vis daugiau kraujo 

pasirodo. Pasekmėj, nevarto

jama šepetėlis ir apleidžiama 

burnos higiena.

Teikiant šiam klausimui at

sakymų, reikalinga, pirmoje 

vietoje, įrodyti ir užakeentuo- 

ri, kad iš dantų kraujas nete
ka, o antroje vietoje, įrodyti 

'tas aplinkybes, kuriose krau-

pina

skui — kiek kietesne medžia

ga — cementumu yra dengia

ma, virš dentinos, danties ša

knis (ta dalis danties-, kuri 

randasi jėsnose ir, sykiu, žan

keliant įtinimų ir pagalios 
kraujo tekėjimų.

6. Negalėjimas tinkamai k ra 

mt/ti dėl skaudančių dantų, 

blogai suaugę ir iškraipyti da

ntys, trukumas dantų viename 

žandikauly ir _ nenaudojimas 

dantų priešingame žandikauly

jėsnų ir žandikaulio liga, kuri gamina jėsnų silpnumų ir krau 

gan tankiai prasideda su Na ,1° tekėjimų.

2 aplinkybėmis, apart skaus- Į Yra dar keletą kitų rečiau 

mo ir visiško dantų pasiliuo- pasitaikančių priežasčių, pav.

savimo, pasireiškia tankiu 

kraujo tekėjimu. f

tuberkuliozo, sypliylio ir tu

morų atsiradimai su kraujo

4. Vincent’s Stomatitis (tre- j tekėjimu ir kitom nemaloniom

dikauly). Pagalios, išorinė-ma- inoutli) ypatinga jėsnų

tomoji danties dalis yra ap

vilkta labai kieta paliva — 

enarnel’iu vadinama. Kietoji 

enamėl tatai ir duoda dantims 

tų reikiamąjį atsparumų mūsų 

visokioms “gudrybėms” (pav. 

triuškinti riešutus, nukąst bo-

liga. Ji pasireiškia greitu, pra 

dedant tarpe dantų pavydale

pasekmėm.

Beje, skaityčiau šį i ašinį 

per daug rūstu, jei jo nesu-

giiovio (trench) jėsnų puvi-igvenyčiau siuo pareįškįlnu;
niu, dideliu skausmu, niežėji

mu, puliavimu ir kraujo tekė

jimu.

(Šių ligų turįs asmuo neten-

nkos kakliuko kepuraitę ir t. ka apetito, nevalgo, nemiega 

t.), kuriomis dantys esti taip 

dažnai kamuojami.

Nors kraujo takai ir ner

vų sistema dalinai įeina denti- 

nan, vienok enamelio nesiekia. 

Reiškia, kietojoj danties stru

visuomet burnoje 

biauriai sinardų kvapų).

I ♦

5. Neganėtinai tinkamai pri

taikintos aukso karūnos, auk

so indėliai (inlays) ir “sidab

ro” plumbos (fillings) nors

ti

sveikas jėsnas taip pat pasi

taiko sužeisti, ypač aštriu še

petėliu, ir galima pastebėti 

kraujo burnoje. Gi visos aukš

čiau įrodytos aplinkybės yra 

jaučia sekniingai vaistais bei chirur

gija pagydomos. Todėl cheer 

up! būt “see your dentist 

tvvicė a year!”

!jas burnoje pasirodo.

i Daugelio žmonių manymu ktūroj kraujo takų nesiranda jir mažais kraštelių atsikisi- 

dantis yra tik kaulas, gal tok?. ir todėl kraujo tekėjimas is mais neretai erzina jėsnas su-

tuvos valstybės ribose. Nuo jo priklauso su- 

valstybinimas ir sulietuvinimas Klaipėdos 
krašto. Kol mokyklos bus vokiečių piliečių 
(100 iš, 400) vedamos, kol mokytojų semina-

Tibeto (Afrikoj) gyventojai 

labai vandens bijo, geriau sa

kant jį garbina. Jiems vanduo 

j tai šventenybė. Dėl to niekad

i pašalinė ir jų dėsto vokiečiai mokytojai ir vandens neliečia jokiu nešva- 
tokiu metodu, kad įvaro vaikams baimę, kad,rumu: niekad jame dėl švaros 
jos nekęstų. Apie valstybingumų nėr kalbos. Į nesimaudo, neplauna nešvarių 
Kaip kurjozų atpasakosiu mok. Mačernio (iš,baltinių, net ir lėkštės po val-

riįa vokiečių dvasioje (mokytojai dauguma i Tauragės) patyrimus krašto mokyklose. Jam gio nemazgoja, bet liežuviais
I _ . . I • V1 .• M 1 • 1 i —

| vokiečiai), kol valdininkija vokiška, tol lie
tuvybės dvasia neturės pasisekimo. Mums pi

liečiams nežinoma kų centralinė valdžia da

rys, ne mums spręsti. Išskyrus privačias mo- 

i kyklas, draugijų remiamas, krašto mokyk

los 95 nuoš. vedamos vokiečių kalba (net po 

10 metų išsiliuosavimo!); lietuvių kalba yra

paklausus mokinių, kas yra valstybės sosti-jišlaižo kaip katės 
nė, atsakydavo Berlynas, o kas valdžia, at
sakydavo Kaizeris. Tai toks apverktinas auk
lėjimo tempas Klaipėdos mokyklose.”

Iš to aišku, kad Lietuvos vyriausybė ir 

visa mūsų tauta Klaipėdos reikalais rimtai 

turėtų susirūpinti.

Pittsburglie, Pa., gyvenantis 

Edvardas Reynolds ’as, yra 

retas pasauly žmogus, nes gy

dytojai rado, kati jis turi dvi 

širdis. Žmogus yra normalus.

faktas, turint galvoj vadinamųjų koleto 

rių santykius su bažnyčia). Kalėdų rytą 

kunigas ilgai laukė Sicinskio atjojant, bet 

nesulaukė. Liepė skambinti varpais. Si

cinskis įpyko, kad kunigas drįsęs be jo 

pradėti pamaldas. Raitas įjojo šventoriun, 

šovė kelis kartus į dangų ir buvo beban- 

dųs raitas joti bažnyčion ir nušauti kuni

gų prie altoriaus. Bet griaustinis trenkė 

Sicinskj, jo meilužę ir tarnų. Tuo pačiu 

momentu jo dvaras nugarmėjo žemėn. Be

liko pilies kalnas, kurio viršūnėje pasiro

dęs vanduo. Po kiek laiko Sicinskis pri

sisapnavęs vienam Upytės klebonui ir pra

šęs atlaikyti kalne mišias, kud žemė grą

žintų jo nugrimzdusius turtus. Vienintelė 

sąlyga: pasiimti kalnan visa, kas reika

linga mišioms. Po mišių iš tikro iškilę iš 

žemės turtai. Bet zakristijonas pirštais 

užgesino žvakes, nes taip buvo pratęs da

ryti — o reikėjo pasiimti žnyples. Ir nu

garmėjo atgal turtai ir daugiau nepepu- 

sirodo” — baigia pasakojimų Upytės kai

mietis. Kitus padavimas sako, esą Sicins

kis įniręs Šeduvos parapijoj, kur jo lavo

nas rastu nuošaliai gyvenamųjų vietų Re- 

ginėnų kaimo kalneliuose. Taigi Sicins

kio mirties tikrai nežino nei istorija, nei 

žųionių padavimai.

Spėjama, kad Sicinskio lavonas bu

vęs balzamuotas. Taip bent spėlioja au

torius “Tygdnik’o,” kuris sakosi pats la

vonų matęs ir taip jį aprašo: “Matai gel

tonų, tarsi suakmenėjusį, kūnų, aukštų 

tiesų stuomenį, kryžium sudėtas rankas, 

ištiestas kojas. Lavono kiaušas plikas ir 

geltonas, pakaušy apaugęs tankiais be- 

žilstančiais plaukais. Užmerktos bepūp- 

sančios akys ir matomos blakstienos, šiek 

tiek įdubęs veidas, nosis lengvai kupro

ta. Lūpos, aut kurių tebeniatomi ūsų pluo

štai, kažkaip išdidžiai prasižioję. Visame 

veide žymus buvęs gražumas.

Mickevičiaus eilutėse: “Popas w Upi- 
eie,” Sicinskio lavonų irgi matęs, taip j; 
aprašo:
“Ilgos iv juodos kojos styro, kai kojokai 
Rankos, kryžium užlaužtos, išliesėjęs vei

das
(Bus daugiau)

Kada Širdį Skauda...
Juk žmonės nesupras dejos!

Kam rodytis, kad šiidį skauda?

Juk niekas, niekas nesustos,

Kad .tavo siela nevuitos!

e ♦ •

Vai, nuslopink krūtinėj raudų,

Kad nebeiškęsi jau kančios?

Geriau, kad niekas nežinos,

Jog tau giliausiai širdį skauda.

W. Vaitkus

Nuoširdumas — ramstis, kopiant į 

stataus gyvenimo kulno viršūnę.

Tikro gyveninio kelias saulėtas. Del 

to piktos valios žmonės neina juo, nos jų 

akys bijo šviesos.

Gyvenimo arfos stygos skamba pa

vergto žmogaus skundais, ir nelaimė tie

ms, kurie jų negirdi...
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Tikėjimas
(Pasikalbėjimas Jono sii Bau- 

• lu.)

{Žiūrėk “Draugo'’ Nr. 28!))

KAULAS: .Tonai, ar buvai 

tu “Daktaro Auto” prakalbo

se? )
JONAS: Ne. O kų jis taip 

svarbaus kalbėjo ? Apie kokias 

ligas aiškino?

R. Kad tu žinotum, kokių 

svarbių dalykų jis papasako

jo. Jis yra mokytas daktaras. 

Jis pasisakė tiek daug žinųs, 

jog Dievo nematąs, sielos ne

randąs, todėl, sakė, niekam ne- 

reik tikėti. Tikėjimas yra tuš

čias dalykas.

J.: Raidai, ar manai, kad 

jis yra mokytas, jei kalba apie 

tikėjimą ?

R.: Nu, kaipgi, toks moky

tas daktaras; jis viskų žino.

J.: Raulai, jis gal žinoti vis

ką apie ligas ir vaistus, bet 

ne apie tikėjimų, nes jis nėra 

kunigas. Tiktai kunigai moki

nas tikėjimo dalykų. Tik jie 

gali viską žinoti apie Dievų, 

sielą ir kad tikėjimas bei ge

ri darbai yra būtinai žmogui 

reikalingi.

kytas? Dėl ko-gi šauktum dak- 

atrą?

R. Dėl to, kad advokatas ir 

inžinierius ne tų mokslų moki

nos. Jie yra mokyti kitiems da 

lvkams.

J.: O jei kas nors jus aps

kųstų? Ko šauktumeis: duk

SOUTH SIDE
per Piemenėlių šv. Mišias turi|suki savo radijo ant lietuviu

bent per 4 valandas sušilai- radijo pusvalandžio. Negaliu
kyti nuo valgymo arba nuo va

karienės, kuri paprastai būna 

■ G vai. vakare. Žinoma, pagei

suprasti, knip ten j tų lietuvių 
radijo klubų pateko pirminin
kauti p. Antanas Katilius, vi-

Lapkrieio 29 d. ]>er 40 va

landų atlaidus prie Tretinin

kų prisirase sekantieji: Blio-[dalijama, kad ko daugiausiai siems gerai žinomas muzikas, 

ka I etias Tietininko \m- per ^ag pdšias prieitų prie geras, ištikimas ir uolus kn- 

jdas Pranciškus, Jevarans- gy. Komunijos ir įsigytų daug jtalikas. Antanai, kų tu darai, 

tkas Jonas — Petras, Savuky- [maionįų nuo Kūdikėlio Jėzaus juk tu katalikų vnrdų žemini 

Juozapas, j0 gįmimo dienoje. Antros šv.nas Pranciškus

Janušonienė Katarina — Ma- Mišios bus 8 valandų, o tre-

rijona, Jevarauskienė Elžbieta ^iog _ ]0:30 to Mi§
* e _ -w i • . • • -w-» * * w— Jadvyga, Jasulaitienė Pau-' 

liną — Ludvika, Podziūnienė 

Ieva — Elena, ir Zamulevičie- 
nė Petronė — Teresė.

Atlikę ištisų metų naujoka- 

vimų profesijų padarė šie: Zi- 

mnickas Jonas — Antanas,

nebus; palaiminimas švč. Sa

kramentu tuojau po paskuti

niųjų šv. Mišių.

PITTSBURGH, P«.

(aro arini inžinieriaus, kari iš- R Pranci5kns _ Jurgis> 

teisintų?

R.: Ne. Eičiau pas advoka

tų, nes. jis turi tam tikrų moks Teresa> Jucevičienė Ur§ulg 

lų ir valdžios teises ginti apkal Wdalelia> jonelaįtienė Ana- 

t i ntus.

J.: Jeigu norėtum pastaty

ti didelį tiltų, didelius namus, 

ko šauktumeis: daktaro, ar 

advokato?

Girdauskienė Elena — Kata

rina, Januškauskienė Rožė —

stazija — Teresa, Jurkonienė 

Viktorija — Angelą, Mikelio- 

nienė Elžbieta — Barbora, Ru- 

pšiūtė Elžbieta — Marijona, 

Tarvydienė Marė — Teresa,

R.: Eičiau pas inžinierių, ku Turauskienė Petronė — Elž- 
ris padarytų man planus ir jbieta, Žilionienė Bronė — Ma- 

apskaičiavimus paduotų. Irijona ir Sakalauskienė Elena 

J.: Kodėl nesikreiptum prie j__ Kamila. Pas mus tretinin- 

<itų mokytų žmonių, k. a. dak- kai gražiai gyvuoja, sutikime

tarų, advokatų?

R.: Jonai, supraski, jie yra

mokyti visiškai kitiems daly

kams, net ir pati valdžia ne

leistų jų prie tokių darbų.

J.: Raulai, čia jūs aiškiai

što oru tebekvėpudjųs ir, grei
čiausiai, neturėčiau jokio su
pratimo apie Pittsburgh’o <lū- 

Dnng metų atgai, iaręs gia’ij|nus j,. |iP(uvių gyvenimų tame 
— “Smoky City.”

Kelintas mėnuo viena to ne

paprasto miesto radijo stotis 
vaišina rius sekmadieniais 

“lietuviškom” polkom, solo, 

Įduetais ir trumpom “prakal

bom.” Garsinti lietuviu var

dų sudiev’ Tėvynei, atvykau 

į Piltsbugh’ų sau laimės pa

ieškot. Iždinė. Koks tai magi-i 

škas žodis. Kas apie jų nesva

joja, kas jos neišsiilgsta. Nuo

ir remi prieš katalikiškus pa- savo kūdikystės iki pat kars 

garsinimus ir t.t. Neatidėlio- to ko*aas tikisi geresnio ry- Į

damas kų nors tuojau daryk. ^°-ians sulauksiąs. Ar buvo ka

Vaisbos Butas tuomi turė-

!tu susirūpinti ir i}ci šiol pa

dėjėjas darytas
klaidas atitaisyti. Tu

rime gerų, veiklų pirmininkų, 

kurs rūpinasi lietuvių ir kata

likų geru vardu, reiktų jį la

biau paremti neatsižvelgiant į 

trejetų ar ketvertų rėksnių, ų

Čia pas mus nuo poros nr 

trejetos melų gyvuoja, lietu

vių Vaisbos Butas. Tai lietu

vių biznierių draugija, labai

naudinga ir tiesiog mums, biz- jkuriems terūpi tik kad jų bū- 

būtinai reikalinga.. fnmenams.
Gražiai įvairiose šakose dar

buojasi, prie visokių pramo

nių prisideda, visiems prigel-

da tokia žmogiška širdis, ku 

ri nieko nebenorėjo, nieko ne- 

1 betroško, — nesiima spręsti. 

Bet niekam ne paslaptis, kad • 

milijonų milijonai protiškų e-1 

sybių nesurado šiame pasaulv-

dų — pagirtinas dalykas. Bet, 

Į kad tautai tas išeitų į sveika- 

,tų, reikia mokėti ir sugeb-'-ti 

garsinti. Nemokša daugiau b,ė 

dies, kaip gero gali padaryti. 

Gerai, kad Pittsburgh’o lietu

viai užvedė radijo pusvalandį, 

kad nemoka .jo
je to, ko ieškojo, ko tikėjosi ............., . . T . .v!tik liūdna,

— laimes. Ir as esu vienas is, , .
.v . tvarkyti. Susimildami, liauki- „ nenuoramų, vienas is tų, • .

. . , y. , i,- iv- tęs tas polkas čirškinę ir bekūne kažin ko laukia, ka/.iu «.v, \ . . *
tnviskų dainų profanavę svir-virsus, o ne žmonių gero-,^, . . T . ,_ . . . ‘. . tikisi... Jei ne tas jausmas.

vė. Ir jei kokiam darbui atli

kti nėra mūsų pačių tarpe at 
sakančio žmogaus, reik jo pa-

šiandienų būčiau gimtojo krc fTęsinvs 4 pusi.)

bsti. Bet nuo kai kurio laiko jsiieškoti kur kituę Bet klai- 

atsirado tarpe musų trejetas das iki šiol padarytas reikia 

ar ketvertas neva tai “biznio- būtinai atitaisyti. B. Narys
rių,” kurie ir pradėjo “veik

ti.” Iš to jų veikimo tik sui-

X Pastarose dienose kun. J. 

Skripkus pakrikštijo Joną-Pra 

nite prasideda tarpe mūs ir n.} Miller sūnų Jono Miller e 

gėda svetimtaučių akivaizdo

je. Štai, praeitų mėnesį išren

kama komisija, kad lietuvių 

vardų pakelti, pagarsinti sve-' čiūtės. Augkit, jaunučiai, su

timtaučių vietiniuose laikraš-

u DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETO.

, , , Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė

Agnietės Valavičiūtės; Aldona „ „ . , . T_ . 'm , ,, . „ ; .. • Pranas. Pusi. 14. Kaina..................................................................................................................... 10c.

-Teresę dukterį Bernardo Si 
monavičiaus ir Pranės Valiu

Dievo palaima.

IŠ ŠV. KAZIMIERO MO
KYKLOS DARBUOTĖS

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto

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

Ausi31 menų. Pusi. 71. Kaina ............................................................................. ........................................ 20c.

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 

Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.

R.: Jonai, tu nežinai, kadlrantu

ir meilėje gyvena. Dvasiškai 

susipratę, prie visų dvasios la

vinimų uoliai prisideda. Už čiuose.

tai kad mes turime gerų savo. Sekmadienį gruodžio 4 d. 

dvasios vadų asmenyje knn.Pittsburgh Press” pasirodo 

Kazėno, kurs nieko nesigaili .“straipsnis” apie ' vietinius

suprantate, kad žmogui reik'dėl mūs, kad tik mus tobulės- lietuvius. Tiesiog reikėjo rau- 

turėti tam tikrų mokslų ir lei-Įniais padaryti. Tik mes galėti sutikus svetimtautį, kurs 

dimus, tai yra autoritetų, tol, nevisuomet jo patarimus ir nu'skaitė tų “straipsni”. Tarpo 

kol jis gali kų nors autorite-,rodymus atsakančiai įvertina-■ visų tame “straipsnyje” ap

tingai aiškinti. , . [me ir prie jų kasdieniniame [ rašytų nesąmonių, didžiausia

R.: Taip, aš labai gerai sup-'gyvenime prisitaikome. Tad nesąmonė, tai aprašymas, kad

I daugiaus atkreipkime į tai a-

daktaras Autas daugiau žino, 

negu kunigas; jis yra moky

tas. <

J.: Labai gerai sakai, Rati

lai, kad jis yra mokytas; aš 

>ripažįstu, kad jis yra niokv- 

:as, kaipo daktaras, bet ar jis 

;ali būti autoritetu ir kituose 

įoksluose, kurių jis nesimoki- 

10?
R.: Na, kam man čia reikia 

io autoriteto. Aš žinau, kad 

jis yra mokytas ir kų jis sa

lo, aš tikiu.

J.: Raulai, netiesų kalbi.

*irmas dalykas, nesenai sa- 

ei, kad niekam nereik tikėti, 

ies tikėjimas yra tuščias da

rkąs. O dabar jau, kų tau Au- 

saĮco, tu tiki. Antras dair

as, Raulai, ar tu nepripažįsti

įogui autoriteto?

R.: Aš nežinau, kų tas auto- 

itetas reiškia?

J.: Autoritetas reiškia tai, 

lad žmogus turi teisės aiškin- 

dalykus, kurių jis mokinos,

;o jis specializavos ir už kų 

‘.s teisėtai gauna paliūdiji- 

ius, kurie yra valdžios pripa-

nti.

R.: Kam man reik čia tokių

įtoritėtų. Jei žmogus turi mo„ ... ,
. .... -v, - , I leidimo. Daktaras tegali

do, tai jis gali aiškinti ką), ._A._ . 1;_ ._a
no.

J.: Taigi, Raulai, pasakyk tvdoš, o tuo syk pasieksime 

man: ar daktaras ir kunigas

yra mokyti žmonės?

R.: Taip, tiesa.

J.: Ar daktaras mokinas 

apie kūno ir sielos dalykus?

R.: Apie Mino. Kam gi jam 

reik tos sielos?

J.: Taigi, kaip jis gali aiš

kinti apie sielų, apie kurių jis 

nesimokino ir neturi autori

teto?

R.: Ištikrųjų, tiesa.

J.: Apie kų kunigai moki

nas, išskyrus pradžios mokyk

las, aukštąsias mokyklas, ko

legijas ir universitetus?

R.: Aš girdėjau, kad dar jie 

mokinas filosofijos ir teologi

jos. Bet kų tas reiškia, aš ne

žinau?

J.f E i 1 o s o f i j a ir teo

logija reiškia mokslų apie Die 

vų ir sielų. Negana to, kunigai 

gauna savo diplomus ir val

diškus leidimus aiškinti tikė

jimų, Dievą ir sielą. Todėl, 

Raulai, pats pripažinai, kad

lietuviai geriausiai atsižymė

ję vyno-munšainės išdirbiniu.
kur kas aukštesnį tobulybės Tai reiškia, kad lietuviai yra 

laipsnį. Tretininkė didžiausi butlegeriai, girtuok

liai. Užtad ir neveltui ant ry-

X Sulig Pittsburgho vyskn- tojaus įvyko pas lietuvius ko

pijos parėdimo, kas trys me- Hose vietose “reidai.” Mat

Nesenai buvo laikraštyje mi 

nėta, kad mūsų mokyklos vai- į 

kai ėmė dnlyvumų rašyme ko

mpozicijų apie “Susisiekimo 
pagerinimą.” Visi tie, kurie 

rašė, gavo pakvietimus daly

vauti vakaro programe, kame 

buvo dalinamos dovanos už 

geriausias kompozicijas.

Vienas vaikutis iš mūsų mo 

kyklos gavo penkių doleriu

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 

asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina______ 40c.

tų.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa- 

Pusl. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina............................................................................. 20c.

J.: Gerai, Raulai. štai, dak- 

migai yra monyti žmonės, 

irai, advokatai, inžinieriai ir 

r tiesa?
R.: Žinoma, kitaip negal bū-

J. Raulai, daleiskime, labai

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden

gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Cliicago 1920. 

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

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun, 

V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly

vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina.....................................................20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 

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

Kaina ....................................................................................................................................................................................... 10c.

($5) dovaną. Tai buvo Jurgis
Grafas iš septinto skvriaus.

• . ' . . ... * . *
Kiti visi gavo paliudijimus už į

dalyvavimą. Garbė Jurgiui už į
_______________________  pakėlimų gero vardo mūsų

šįmet komiteto rinkimas įvyks gerų, naudingų dalyką, tik bloįSv. Kazimiero mokyklos. Un-,2334 South Oakley Avenue 
sekmadienyje, gruodžio 18 d. gai jį įvykdė, o lengviau ga-įkime ir tolesnio pasisekimo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tai renkama naujas šv. Kaži- prohibicijonistams parūpo ta- 

miero R. K. parapijos komi- sai gerasis lietuvių vynas-mn- 

tetas. Klebonas paskelbė, kad nšainė. Vaisbos Butas sumanė
“DRAUGAS” PUB. CO.

Chicago, III.
Kandidatų (apie 30 vyrų) są

rašas paruoštas ant tam tikrų 

“ballotų,” kuriuos reikia at

nešti minėtame sekmadieni į 

bažnyčių ir įmesti į dėžutę pa

skirtoje vietoje. Ateitis paro

dys kas laimės! Ausis
X Gruodžio 9 d. palaidotas 

su bažnytinėmis apeigomis a. 

a. Jonas Šermukšnis, dar jau

nas vyras — vos tik 39 m. am

žiaus. Bet, matyt, giltinė ne

atsižvelgia nei į amžių nei į 

varge liekančių šeimynų. Gai

lėjo būti ir gerai atliktas. Tik 

neapmąstyta, neapsvarstyta, 

daugiau pasitikėta savo jėgo

mis už tad ir užtraukė ant lie

tuvių juodą taškų — padarė 

gėdą.

Tuo tarpu jei neatsirado at

sakantis žmogus mūsų pačių 

tarpe Vaisbos Bute atliktų to

kį svarbų žygį, juk lengvai 

galima buvo surasti tinkamų

Mažiutė

ATITAISYMAS

P. Milius, radijo klubo vice- 

pirm., labai neužganėdintas, 

kad Pittsburglio Žinių kores

pondentas straipsny klubo ko

ncertas pavadino jį Milius 
(Miller). Jis nori, kad jį va

la!.. Senas Ex-choristas
X Nebetoli Kalėdų šventės.

Ant kiek man privačiai nuo 

kiekvienas mokytas žmogus klebono teko sužinoti, Kalėdo- 

gali tik savo mokslo šaką aiš- Į se Piemenėlių šv. Mišios bns 

kinti, o ne kitų, o ypač kurių vidurnaktyje lygiai 12 valan- 

nesimokino ir kuriems neturi Gą, kaip kas met. Per tas mi- 

aiš- Sias šv., kus norės, galės eiti 

kinti apie ligas ir vaistus; ad- pne šv. Komunijos. Tik kle-

vokatas — apie teises; inži-, bonas pastebėjo, kad kurie eis ausį drasko, jei netyčiomis už- 

nierius apie statybą, o kuni

gas apie Dievą ir sielą.

R.: Jonai, atrodo, kad tu sa 
kai tiesą. Tai daugiau papasa
kok man apie tokius dalykus.

J.: Labai gerai, Raulai. Ki
tą sykį papasakosiu tau daug

dintų tik Milium. Girtinas jo 

žmogų, pažįstantį lietuvių gy-[nusistatymas vadintis lietuvi- 

venimą, kur kitur, kad ir ne iš škai ir šiuomi “klaidą” ati- 

Vaisbos Buto narių. Bet kad įtaisome. Klaida įvyko ne iš 

būtų mokėjęs tinkamai lietu-'j Pittsburgho Žinių redakto- 

vius perstatyti svetimtaučių riaus nei jo korespondento

akyse. Pabaigi būtinai turime priežasties. Pittsburglio Žinių 

kaip nors atitaisyti. j korespondentas p. Miliaus pa-

Taip pat Vaisbos Butas ga vardę nugirdo kada p. Milius 

lėtų paimti į savo rankas ir buvo perstatytas kalbėti kon- 

radijo pusvalandį, jį sutvar- certe. Vakaro vedėjas jį per 

kyti ir vesti kaip reikiant, kati statė kaipo p. Milių Mr. Mil- 

gėdos nedarytų ir ausies ne- ler ir nei pats p. Milius to 

gadintų, šiandien gi tiesiog pavadinimo nepataisė.

Artimas

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

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

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

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės j

« « <

!CIU AGENTORA
į

inkiai susirgai. Kurį iš tų j svarbesnių dalykų. O tuo tar-

lokytų žmonių šauksi, kad su 

likti pagalbos?

R.: Šauksiu daktarą.

J.: Ar advokatas yrą nemo

tas? Ar inžinierius nemo-

pu sudiev! — Kun. J. V. S

GARSINKINTES
“DRAUGE”
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draugas I Ketvirtadienis, gr. 15 d., 1932

PittAvgJn Lieto- p ™ «“««» "• »• ,J5™ rie visiems aiškiai rodo, kad pusmečiui, o nebenorėsite nie-
progų pi

, v t , į prie svetimo kunigo. Šį syk
U||| /Minę gana didelis būrelis tuja pro-■H| fclUlUv 1 g-a pasinaudojo.

X Sekmadieni gruodžio 4
d. S valanda vakare trvs vv-

pliškais balsais poniu ir pa- rai plėšikai užpuolė viena šei- .
1 i 1 1 . doms rogutes.

liekų. Pasirinkite dainas, ku- mynų. \ yro nebuvo namie, į 
rios teikia žmogui estetiškų pa moterį gi atstatę revolverius 
sigerėjimų, sužadina prukil- grųsino nušauti, jei neatiduos 
nius jausmus, mintis ir užžie- pinigus. Atėmė nuo jos $20.00 
bia tėvynės ilgesį, meilę klau- ir išėjo savais keliais. Tuo ta-

(Tęsinys nuo o-eio pusi.)

didele atmintim.
Mergaitė No. 11 

Red. priedas. Jei Kalėdų Se
nelis neatneš, tat visos mer
gaitės paprušvkit kun. kape- užio

MISIJOS

mokinanties angliškai, galima 
Amerikos b. K. Studentu išmokti ir Kolegijoje puikiau-

organizaeij.'s žurnalų, lietuvy-
gyne

Šv
------------- bės ir katalikybės naujų

Juozapo parapijoj gruo- jų.
11 d. prasidėjo misijos.! Pirmasis numeris pasirodys

šiai kalbėti ir rašyti lietuviš
kai.

liono, kad jis padirbtų Kalė- kl‘nos gruodžio 18 d. Kalėdų šventėms.
G rąžius pamokslus sako Tėvas Metams prenumerata $2.00. 
Alfonsas, Žmonės gausiai lan- J užsienį $3.00. Atskiro nume- 
ko bažnyčia ir klauso Dievo rio kaina 20c.
žodžio. Tikimos, kad gerb. mi
sijonierius prisimins ir apie

YOUNGSTOWN, OHIO
Pas mus gražiai veikia Šv. katalikiškųjų spaudų, paragins 

sytojų širdyse. Kabaretinio rpu parėjo ir vyras. Rado I i-į Vardo draugija. Ateinantį se- žmones užsirašyti dienraštį 
pobūdžio dainuškos tinka Į bai išgųsdintų moterį su vai-j kmadienį vėl rengia gražių “Draugų” ar kitų kokį kat
“kabare,” žmonių pakaušiam kuriais ir dvidešimkę išneštų, 
įkaitus nuo “gyvybės lašų” [Vyrai vakarais turėtų namie 
bakalo... Jūsų dabartinė muzi- būti ir tokiu būdu apsisaugo- 
kalė programa vargiai bęuž- tų nuo daug nelaimių.
ganėdintų šiandienų ir Lietu
vos kaimų. Mes raustume iš 
gėdos, svetimtaučiui užsimi
nus apie lietuviškų radijo pus
valandį.

Be to, pamokinkite savo “o-

Draugo” Draugas

MT. PROVIDENCE, PA.
Gruodžio 8 d. visas katali-į 

kiškas pasaulis šventė Nekal-

“card party” 8 vai. vakare, laikraštį.
parapijos naudai. Labai gra-1
žios dovanos laukia atsilanku-j
sius. Tat vist nedėldienio va-,
kare eikime j parapijos sve- Į
taine. Parodvkime, kad ir mes t 

■ , • . . j

esame susipratę. Dirbkime iš 
vien su mūsų jaunuomene pa
rapijos nafldai. Jaunuomenė iš
anksto taria širdingų ačiū.

ratorius’ lietuviškos kalbos, pi to prasįaėjimo Marijos šven- X Jaunų mergaičių sodali-
rm negu kviesite juos prie mi 
krophono. Neleiskite savo klu 
bo “tūzams” pranešimus da
lyti. Jiems kalbant reikia au
sis užsikimšti. Paveskite ta 
“džiaba” n. Dar

tę. Švento Pranciškaus

bfldu šįmet tų šventę minėjo, 
suorganizuojamos Marijos Vai 

- kelių draugijų. Aštuntų vala
nda vakare, susirinkusios Ro

čiam gražiai lietuviškai prabi-! plyčioje atgifcltojo «Veni Cre. 
lti.

gini, mokaii-

yjo. eija turėjo net du susirinki
mus,
jų narių. Youngstovvn’o jau
nuomenė yra susipratusi ir ge
rai supranta, kad kiekvienas 
turi gyventi Dievo garbei, sa
vo tobulybei. Linkime sodali-

nuolyno akademikės ypatingu utus, per kuriuos įsirašė nau-

ator,” atkalbėjo rožančių, pa-jeHa^ pasisekimo, 
i'e yra užtektinai skili suklaupusios prieš papuo 1 X Sužinojau, kad šunet kie 

ir niuzikališkų štų Marijos altorių atkalbėjo,
pasiaukojimo aktų ir gavo parapijoms

l’ittsburg 
inteligentišku 
pajėgų. Reikia mokėti prie jų

bonas su vargonininku lankys 
(kalėdos). Yargo-

Povilas

NAUJOS KNYGOS

‘‘Laivas” yra skaitomas ne 
tiktai Amerikoje, bet ir Lie
tuvoje, Anglijoje, Brazilijoje, 
Argentinoje, Kanadoje ir net 
Afrikoje, kur tik randasi ka
ta’i kų lietuvių.
‘‘Laivas” pusei metų $1.09, 

metams $2.00, bendrai su Ko
legijos Rėmėjų naryste $3.00.

“Laivas” tinkamiausia Ka- 
1 ledinė bei Naujųjų Metų svei-

_ _ __ į kinipio dovanėlė netiktai A-
PGP VlScį. ZlGIDc^ menkoje, bet ir Lietuvoje.

‘Laivas’’ dažniausiai ir v-

kuomet su juorai skirtis. 
Rašykite:

“LAIVAS”
2834 So. Oakley Avė. 

ClllCAGO, ILL.

“STUDENTŲ ŽODIS”
336 W. BR0ADWAY 

So. Boston. Mass.

Už Vieną Dolerį

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

Taip šimtai moterų suko. Jis stip
rina nervas... nuodą grresnį apeu- 
14... geriau miegi... atleidžia ganos 
sKliuilt-jimg, nugaros skaudėj.nm... 
sunkiosios dienos pakenčiumos.

Je.gu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
lelį šiandien.

ratite turėti kas savaitė
u LAIVĄ

ira Lietuvon siunčiamas gitui-, 
r.ėi’is ir prieteliams, kaipo 111a-:Ką tik atspausdintos, nau-

, dingos knygelės, ir visiems “Laivas” kas savaitė duo- 
palartina viena kita iš jų įsi- da šešiolikų puslapių gražių ! yaj užsisakykite sau ir ki- 
gyti. Jų kaina visai nedidelė, f asiskaitymų. j tiems “Laivų” nors vienam
Mokestį galite siųsti krasos “Laivas” vienatinis Ameri-
(uašto) ženklais/ (stamps). koje dvasinio turinio savait- 

Gyvybės Šaltinis, parašė 1 rastis.

loniuusia atmintis.

prieiti, juos užinteresuoti. Rei- [naujokių ženklelius. Gerb. ka- jniniI1kas pasiųaudodamas ta 
kia sudaryti tokių aplinkumų, pelionas, kun. J. V. Skripkus PrwKa apnešios plotkeles, ku

un. J. Vaitkevičius, kaina 19c
Mąstymai apie Šv. Jėzaus 

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

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

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

“Laivas” deda gražių strai
psnių apie tikybų, dorų ir Švč. 
Marijos garbinimą.

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

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

“Laivas” duoda žinias iš 
misijų, apaštalavimo darbų ir

Su Baltu Nuometu, eilės, pa- kiekvienų mėnesį išaiškina Ma 
rašė J. Augustaitytė, naujas Idos Apaštalystės šv. Tėvo pa- 
dalykas, vakarų rengėjai gali tvirtintas maldos intencijas, 
pasinaudoti. Kaina 50c. “Laivas” mūsų darbų sky-

Viršminėtas knygas galima riuje plačiai informuoja apie

RAY-DIO SALVE

kad jie jaustųsi tenai “na-1 pasakė gražų pamokslėlį, 
mie”... turėtų šiokių-tokių ga- Jau ir seniau mergaitės at

ilos, paprastai, yra pašventin
tos. Lietuviai galės pasinau
doti senu ir kilniu mūsų pro-rantijų, kad jų įsitikinimai ne- i sižymėjo dievotumu prie Pa

bus užgauliojami, neaiškaus neles Šve. Marijos, bet daba’- papratimu linkėdami sa
nusistatymo dabartinio radijo
klubo narių.

vo giminėms ir draugams ne 
tik žemiškos, bet ir dvasinės

MOSTIS, ypatingai gera 
dvi didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimų, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmų, giliai įsiga
lėjusį kaip:

KIMATIZM.)
ETRftNl’ DIEGIMĄ

ŠALTĮ MUSKULUOSE 
PAŠTY RIMA NARUOSE

MEšLUNGf
NEURALGIJĄ

I’ERSIDIRHIMA
NUGAROS ŠKAC D.

IŠMĖGINKITE
Jeigu karių pamėginsit RAY—1)10 
most) ir pajusit palengvinimą. Jūs 
visuomet laikysite ją savo namuose. 

Jūsų apteikoj — 50c

SULIESĖJO 10-ČIA SVARI? 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Euedere Iš Duyton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui
— per vieną savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
išgirti lą vaistą.

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
neavojingai imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bli
aus pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gai.

I Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgd2iojmų yra daug 
ir tuii saugotis.
— ------------ ------- -i----------- ------

VARICOSE VEINS
Gydomos Nan j u Būdu

Be operacijos, be įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vals 
tų. ei negelbės aptlekininkas grąžins
pinigus.

Tatgi, vardan meilės Lietu
vos, meskite į šalį ambicijas 
ir, suburtom jėgom, užtrauki-1

žada uoliau sekti Josios pa
vyzdi maldingume, darbštu
me ir meilėje, idant tikrai ga-

Ar •• •> plotkeles Adomo ir Ievos die-letų vadintis Marijos vaike-p
bais. , ...

X Youngstovvn’o lietuviai y-

laimės, laužydami šventintas 
plotkeles Adomo i 
inoje per vakarienę

gauti:
“DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avė.,
Cbicago, UI.

isė jo iš spaudos maldakny 
Atlaidų šaltinis. Paruošė 

jų ir išvertė T. Kazimieras

tp eražia *>alin,>a lietuviška1 1 Jutimame busuinkniie is. . ,te oia/.ių, „Minimų utiu\isr.i ...... .. .. .. ra susipratę įsemus keletą, kn g
,1 • į-.i.-; nhroii’iiu arinkta Marijos vaikelių drau- 1 \ 'dainų, kui i atgan in., musų-ap-j ne laižo abiejų sienų pakras
samanoj u-ius jau.mus ir uz" , p,.- v i v /*nis> ° tikru keliu eiti neturi kapucinas, išleido seserys kot-
žaiės svetimtautį. Vilimas, ’ atvirumo nei vyriškumo. Pa-'rinietės. Maldaknygėje yra pa

Kolegijos vienatinės Amerikos 
bernaičiams šviesti aukštosios 
įstaigos reikalus, mokslą, pa
žangų.

“Laivas” talpina Kolegijos 
mokinių lietuviškus raštus, ku

TEL. PROSPECT 7960—61

Your
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Obio St., Chicago

Tyros, Aiškios, Brežkoa

GRĄŽUOS AKTI

V ra didelis tartas
Murinę v&lo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit* 
Knyga "Eye Care” arba “Eye 
Beauty" ant parelkalai dno.

|iike; Gertrūda Blaževičiui 
[(Braddock, Pu.) viee Įiirniiui- 
inke; Marė Jeskelevieiūtė (Pili 
• ladelphia, Pa.) raštininkė.; 0- 

Praeitų savaitę Mickūnai iš !na Kedžiūtė (Hartford, Conn.)

BRIDGEV1LLE, PA.

Traveskyn, Pa., ir Pomeriai iš 
Sygan, Pa., viešėjo Pittsbur- 
gh’e pas savo vaikus. Ten, tur

iždininke. 3.
X Gruodžio 10 d. pasirodė 

pirmasis sniegas. Visos Šv.
auk-būt, buvo krikštynos pas Po- įUranciskaus \ ienuolyno

aiškiniinas apie atlaidus ii 
daugiau, kaip 300 įvairių mai 
rų, kuriom popiežiai suteikt Atlas Fuel Company

Lietuvit) Aaglii Yanbs
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 

taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot \Vater ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocabontas, beduminės. Pennsyl
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sabara anglys.

Specialės kainos, mokant cash.

4013-19 SO. PAULINA STREET .
Near 49tb Street. Cbicago, Illinois

V. GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

jsiduoda save akliems vesti po 
raudona vėliava, kini per ke
letą šimtų natų turėjo Lietu
vą po savo jungu. Gal ateis ai laidus. Nors visos maldos ge 
laikai, kad susipras ir tie lie-iros, bet už vis geriausios yra [ 
tuviai. Pliotkų sek.rctor.U3 ^tos, kurioms suteikti atlaidai, i 

Ši knygelė turėtų būti visų ka : 
tulikų rankose. Kaina su ap į 

tuisais 65c.
“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue,

DIDELIS SKIRTUMAS

Du vaikinai kalbasi apie sto 'lėtinės ilgų laikų jo laukė, nes
čia via gražių kalnelių, nuo ras, nutukusias merginas. Pi- į

šnių iš Pittsburgh’o. Aidimai ikuri,Į «alin,a Puikiaį pasiva-' rmas sako: — Stebėtinas (lū
žinėti. Į lykas, kad J. A. Valstybėse

Tiesa, rogių dar netrtrinie ir nutukusios moterys, bei mer- 
negalime tikėtis kad ir nuo ūgiuos, visokiais būdais dar

buojasi, prakaituoja, kad bent

mėlius. Morgan, Pa., pas Va
siliauskus buvo svečių ir vie-

lankėsi pas savo tėvelius — 
uošvelius. Minimi miesteliai, 
tai Bridgevillės apylinkės Jie-
tuvių kolonijos. Savame laike(Santa liaus) 
gražus būrelis lietuvių ten gy- n,asU tėteliai ne-
vt no, dabargi išvažinėjo, pusi 
likusius vargas prispaudė, be 
darbūs užklupo.

BENTLEYVILLE, PA.
Gruodžio I d. Keistučio dr- 

stė, laikė savo mėnesinį susi 
rinkimų ir nominavo kandida
tus į 1933 m. valdybų. Rinki
mai įvyks sausio mėnesyje. 
Žingeidi! kas luimės: respubli
konai ar demokratai.

X Pirmų sekmadienį mėne
sio šv. Luko parapijoje- yra 
užvfcsta, kada visi eitų išpa
žinties ir prie Komunijos. Nors 
klebonas kun. J. Misius gra
žiai rūgino ir jn'ašė, kad atei
tų, bet apart vaikų mažai kas 
teatėjo. Gaila, kad taip senai 
mažai teklauso savo klebono 
pa raginimų.

X Gruodžio 11 d. mūsų kle
bonus apsimainė su Tėvu Jo-

dilba. Na, kų-gi padarysi. 
Nors rogučių neturėsime, bet 

Svečias ’r(hr<‘aeijos melu galėsime snie 
|gn pasiįirausti.

Būtų labakgeras Kalėdą Se
nelis, kad nepamirštų aplan
kyti mūs su knygomis, kurias

keletą svarų numetus. •
Antrasis: — Anglijoje joms

kur kas geriau.

Pirmasis: — Kodėl*
Antrasis: -- Mat, kuomet

Anglijoje bankas užsidaro, lai 
jos šimtais “svarų” praranda.

Sk.

JMIIS ’S UNCLE
•1<

t t!.u*ago.

SWEET'O ARBATA DEL 
KRAUJO

(Hweet’s Blood Ten)
Yra g.mitOB vaistas nuo Nevalgu- 
ino. Kepenų ir Kraujo l.igi). Gal
vos Ska lalėjimo visokių Negailų 
Viduriuose. Odos Ligų, Nervingu
mo. Reumatizmo. Gcltonligės, Be- 
krauj.vstės, I žsišaIdytno, Jnfluen- 
žos. Prarogimo Pilve.

Gvarantuojame kad Južns paliks 
arba pinigus sugrąžinsime. Gauna
ma visur. Kaina 50 rentų.

Reikalaukite musų free sample. 
Stvicl .Mlg. Co.. 2NI Coi-Us SI., 
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Atsisaukimas Del Kalėdiniu Kresni 
Badaujančioms Lietime Šeimynoms

Maldavimai Kalėdinių, krep-jJoe F. Budrik, 3417 So. llals- 
selių ii- anglių tiesiog užvertė (ted st.; Beek’s Department Sto 
Lietuvių Komitetų Joseph B. i re, 3323 So. llalsted St.; V. 
McDonough vardu.

Lietuvių Biznierių Komite
tas sukėlimui Fondo Kalėdi
nių Krepšelių parūpinimui 
praneša, kad sekantieji biznie
riai ir profesionalai prisidėjo 
prie sudarymo reikalingo fon
do, paimdami po $5.00 ar dau
giau vertės tikietų minėto šo
kio; Charles Kai, adv. 35 st. 
ir Halsted st.; F. Woidat, mė
sos vholsesale pardavėjas, 3- 
320 So. Emerald Av.; F. S.
Kurauski, Batery Station, G- 
50 W. 35th St.; Neisner’s 5 
and 10 c. Store, 3431 So. Hal
sted St.; Mm. F. Stulpin, ap-

M. Stulpinas, adv. A. Olis, 
K. Jurgelionis ir F. T. Fa- 
rrell.

Kurie norėtumėt pasiųsti 
piniginę dovanų Lietuvių Ko
mitetui, išrašykite čeki arba 
Money Orderį vardu Joseph 
B. McDonough ir siųskite ad
resu; V. M. Stulpinas, 3400 S.

delj pasirinkimų čeverykų į- 
\airių rūšių ir įvairių kainų.

Atlas Fuel Co., 4913-19 So. 
nus ir visus graborius, kad vi- Paulina st. Tai didelis lietu
si ateitumėte su savo pagalba, vių anglių yardas. P-nų Gap- 
dėl sudarymo užtektinai aukų, Svirių šeimynos savastis. Ge- 1446 So 49th ct 
kad nei viena lietuvių šeimy-, rU anglių norint pašaukite: į /Utar. ^tv- 
na 11 vardos, į kurių įeina vi- Piospeet 7960-61.

vadinamas lietuviškas i l'enzaus Millinery, 1646-4S

jį daktarus, dentistus, advoka
tus, groseminkus, buėemin- 
kus, duonos kepėjus, restora-

sas
Bridgeportas, nepaliktų nega-į^- st. 1 uri didelį pasirin 
vusi Kalėdų krepšiukų, kurie 
įtiktai yra tikrai reikalingi ir 
verti pagaliais.

— F.J/. Stulpinas.

BIZNIERIŲ TARPE

“Draugo” skaitytojai kvie-
Emerald Avė., sekretoriui Lie- (f įami atsiminti, kad su biznio 
tuvių Biznierių Komiteto. Tie r,.įkalais reikia kreiptis į tas 
pinigai bus priduoti Jos. B įstaigas ir Į tuos biznierius, 
McDonough, Kalėdų Krepšių kurie skelbiasi ‘Drauge.’ Štai 
Fondui. primenu kai kurias įstaigas.

Ištiesų, būtų didžiausia ne- Drovers National Bank, Ha- 
lainiė tų šeimynų, o ypaš ma- Isted and 42 st. Joje dirba lie- 
žutėlių vaikų, jei negalėtų nei tuvis Geo. Stungis, į kurį vi- 

tiekorius, kampas 35 ir liais- Kalėdų krepšiukų gauti Ka- si lietuviai gali kreiptis savo- 
ted St.; F. Sbimkus, aptieko-'lėdų šventėms. Jau yra šimtai je kalboje.
rius, kampas 33 ir Halsted st. i lietuvių šeimynų užsiregistra- 
S. Lovii 
Ilab 
gral><
Av.;
krautuvė, 3505 So. Halsted st. nierių Komitetas atsikreipia nos

linių moderninių skrybėlių į 
vairiomis kainomis.

Geo. P. Tavlor, Jr. Coal Co., 
2;26 So. llalsted st. Turi įvai
rios rūšies anglių, turi ir Li
thuanian Creain Coal. Reikale 
pašaukite Canal 5059.

European Style Bakery, 341 
W. 33 st., p. Kavaliauskas sa
vininkas. Grynos lietuviškos 
tl nonos kepėjas. Vietoj malū
nas ir kepykla.

IŠ N. P. P. Š. DR-JOS 
SUSIRINKIMO

Bridgeport. — Draugija Ne- 
Laito Prasidėjimo Šv. Marijos 
I Panos laikė priešmetinį susi
rinkimų gruodžio 5 d. NariųA. F. Czesn&’s Baths, 1657

Vai.

kaitė, vieepirm. A.

G R A B ORI A I:

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

. Cicero, 111. 
ir PėtnyčioiuiM 

9 vai.
Huls*ed St. Chieugo

Sered. ir Subat. 2 — a vai.

Phone Boulevard 70*!

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 612!

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X—RAY.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

Marąuette Wet Wash Lau- lauskaitė> nut raSt _ A Ku. 
ndry, 6551-53 So. Kedzie avė.'nevičiū^ finansų rašt _ A 
Tai grynai lietuviška įstaiga, llazmuitė> ižd _ c (Jar 
darbų atlieka gerai ir prieina- kaitg> iždo globgjos 
ma kaina.

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

Kaz- 4847 VV. 14th St. Cicero, 111.

t , LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia ir Petarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti. o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 IVest 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 8515 arba 1614

2314 W. 23rd PL, Chioago

ue- 
P. Pa

kabutė ir C. Slepavičiūtė, ma
li. Makuskaitė.

Tikimos, kad naujoji valdy- 
n- sūrių olsells. Tui veikėjas ,)a |;0 „,.,.ialHiai ,|ar.
n- geras rėmėjas kilnių dur-'buotis drau,;i;„s iabui. Vj., 

įtų ir organizacijų. Lietuviai sagalis uievas jums 
i valgomųjų daiktų krautuvių i !

AVin. J. Kareiva, 4644 So. 'ršalka 
I’aulina st., sviesto, kiaušinių

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarnlnkals, Ketvergais lr Subatomis 
242U W. Marų mite Kd. arti Western 

Avė. Phone Hemlock 7828 
PanedAliais, Seredomis ir PAtnyčiomls

1821 Ko. Halsted Street

Tel. LAFAYETTE 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 lkl 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomis pagal

sutarties

Ofisas Tol Grovehill 4617
Rea <7 87 S. Artesian Avė.

TeL Grovehill 0617

OR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8428 West Marųuett* Road 

TaL: 2-1 lr 7-9 P. M Ket. 8-12 A.M. 
Nedėlioj susi taras

| Office Phone Res. and Office 
į Prospect 1028 2850 So. Leąvltt 8t
Į Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 \V. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS;

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242 9 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 lkl 12 ryto, 7 lkl 9 vakare 

ntant Iv Ketv. vak. pazcal sutarti'

Phone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

1489 S. 49 Court, Cicero, UI į ir valgyklų savininkai ragi
nami į jį kreiptis. Tel. Boule- 
vaid 1389.

Universal Shoe Store, 3265 
So. Halsted st. Savininkai pp. 
Zaleskis ir Martinas. Turi di-

TeL Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

TEL. LAFAYETTE 76 50

DR. F. G, VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

l’lione Canal- 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

TaL lafayette 5792

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 lkl 5 po pietų, 7 lkl 9 vak.
Office: 4459 S. California Avc*

Nedėlioja jogai sutarti

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7484

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—II v. ryto, 2—4. 7—9 v. ta 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

TSL. CICERO IMT

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UL

+
A IA

JULIJONA BAITIS

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

N-SPINDULIAI

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7327

DR. MAKGEIilO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę 

vietą
3325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

I. J. ZOLP
UKABORIUI IB LAIDOTUVIŲ 

▼UDJUAI

1650 WEST 46th STREET
Kampos 4ttk lr Paulina Ita

Tel. Boulevard 6242-8411
Nubudimo valandoje kreipkltėa 

prie manęs, patarnausiu sim patil
tai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofiso*

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

IGNACAS BUIVIDA3
(BOYD)

Mirė gruodžio 11 d., 1932 m., 
6:20 vai. vak., 52 metų amž. 
Kilo iš Telš|,ų apskr., Varnių 
parap., Vlgmontų kaimo. Ame
rikoje Išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Juozefą po tėvais Ma
žeikaitė, dvi dukteris: Stanisla
vą Ir Oną Hartašienę Ir du sū
nūs: Pranciškų. James; brolj 
Antaną ir broliene Veronikų, 
seserj Uršulę Lietuvoj žentą 
Antaną Bartašių, marčią Anta
niną du anukus lr gimines.

Kūnas pašarvotas 6029 So. 
Richmond SI. Laidotuvės jvyks 
petnyčioje, gruodžio 16 d., iš
namų 8 vai. bus atlydėtas j 
Gimimo Panelės šv. parapijos 
bažnyčią, kurtoj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sleią. 

' Po pamaldų bus nulydėtas j
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys

I tuinus-inas dalyvauti šiose lai 
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Dukterys. 
Kintui, Brolis, Brolienė, Sesti. >, 
Žentas. Marti, Antikai Ir Gimi
nės.

Laidotuvėms patarnauja gra 
(bortus Mažeika. Yards 1138.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 13 d., 1 vai. po pietų 
1932 m., sulaukus 21 metų am
žiaus, gimus Chicagoj, vasario 
22, 1911.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Julijoną, 2 brolius An
taną ir Vincentą, eioeę Agnieš
ką ir dėdę Pranciškų Vuluckus,
3 pusbrolius Kazimierą, Pran
ciškų ir Stanislovą Valuekus ir 
gimines Amerikoj, o Lietuvoj 
brolį Joną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3542 S. Parnell Avenue.

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
gruodžio 17 d., 8 vai. iš ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lą, o Iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a, Julijonos Haitis gl- 
■ minės, draugai lr pažystami e- 

sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse Ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekamo. Motina. Bro 
lial, C'locė, Pusbroliai ir gimi
nės.

Laidotuyėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

GARSINKINTES
"DRAUGE”

ADŲ GYDYTOJAI i

DR. VAITUSH, OPI.

Ofiso vai. kiekvieną dieną iruo 9 iki Tel. 
12 rytu (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki H vai. vakare Ltarniukals 
ir Ketvergals.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T. STRIKŪL’IS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Grovehill 1595

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

Seredomia po pietų ir Nedėldieniala 
tik susitarus

2422 W. MARŲUETT E ROAD

Res. Phono 
Englewood 6641 

Ofiso valandos; nuo 2 lkl 4 lr nuo Wentworth 8009 
8 lkl 8 vai. vak. Nedėliomis pagal

eu tartį
Ofiso Tel. i Boulevard 7H2O 
Namų Tel.: JPruapcct 1930

Office Phone 
Wentworth 8004

DR. A. R, McCRADIE

.t
Tel. CICERO 204

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 835.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50t.h Avė.. Cicero, Th.

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

Republic 3100

2596 ». KM Str.

MATEUŠAS GODAVICZ
Mirė gruodžio 12 d.. 1932 m., 
11:30 vai. ryto, pusumžiaus. Ki
lo iš Kauno red., 'laurages aps., 
Aržvilkų parap., Balnių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 28 metus. Z

Paliko diaeliuine nuliudime 
Uctuvoj amtim, Marijoną po 
tėvais Paulauskuitė, seserj Oną 
Tamošaitienę, brolius Izidorių, 
Domininkų, Petrą, Jurgj, Joną 
ir Antaną tr gimines; o Ame
rikoj sesuo i’runetška Kava
liauskienė Ir švogeris Kavullau- 
skus, 2 anūkai, 2 pusbroliui 
Beozą Domininką ir Juozapą 
Ktsellų ir gimines.

Runas pašarvotus 2106 \Vest 
24th Street. Laidotuvės jvyks 
Pėtnyčioj, gruodžio 16 d., iš nu
lipu 8:30 tai. bus utlydėtas j 
Aušros Varių parapijos bažny
čią. kurioj jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pumaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Seserys,
Broliai. Po.sbn.dlai Ir Kiminė^.

Laidotuvėms putarnauja gra
borius H. M. Hkudas. Telefonus 
Roosevelt 7582.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
sėti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio. nervuotu
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
Jataractua. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
•tas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 1* ryto Iki I vaka
ra Nedėliomis pagal sutartį.
K. REIV AM AKIS ATITAISO J TRUM 
PĄ. LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugeliu atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Muaų kainus pi
gesnės, kaip kitų.

<713 S. ASHLAND AVI.
Tet Boulevard 7589.

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
6558 S. HALSTED STREET

Vai.: 8-4 ir 7-9 vai. vakare

Tol. Yarda 1829

DR. 6. SERNER
z

LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAfl

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

NedėUomle: AM !• UU Xl>

I’HONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 1’. M.

Trečiudicniuis ii- sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6809 SO. WESTERN AVĖ. 
Chlcago, 111.

. DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS!

Nuo 10 lkl 12 dieną 
Nuo 2 lkl S po pietų 
Nuo 7 lki 9 vakare
Medei, nuo 10 lki 13 dieną

A. L. DAVIDONIS, M. 3,
4310 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio lr ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 1687
Of. ir Res. TeL Hemlock 1874

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

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SU. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: «UO l 9 vv 
piet. Utarn. lr Subat. nuo 8-6 vak>. 

Aventadleniais pagal sutarimą,

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą pe numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų l»* Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 14—18 nuo 8—4 po 

pietų: 7—8:89 vaL vakare.
Nedėliomis 19 lkl 12

Telefonas Nlidway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. TeL Stewaxt 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

65.^ S ll.\l„-H.I) STltFET 
VaL; 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

i - f I •! 11, . , ,rd (.918

DR. A. J. BERTASH
7..G W. 35111 STREET

Dfteo yąh: ana PA •<
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CHICAGOJE LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMAS

itaių ir advokatų, ir apie lOjW. 47 Street, atsigulti į lovai 
studentų ir studenčių, kurie ir šauktis gydytojo pagalbos, ruošė savo mokinių koncertą, 

llanko Chicagos universitetus, kurių suteikė jo sūnus, Jonas,'per kuri pasirodė, kati jos

IŠ VYČIŲ ‘ DAINOS’’ čiij jr Jš Ritų kolonijų. Prn- 
CHORO VEIKIMO džia 7:30 vai. vak.

------------- , X Kelios dienos atgal vie-
Praėjusį penktadienį įvyko,nam požeminiam “pleise” po- 

Vyčių “Dainos” choro prak- licija padare “reidą.” Bado
tika ir trumputis susirinki

mėlis, kuriame pasitarta be
ndrais šių dieni) reikalais.

Iš įvairiu komisijų paaiš
kėjo, kad prieš choro akis 

stovi dideli darbai, tokie, Ru

svai galų ir mergų bei jaunu 
vaikėzų. Visi buvo išgabenti 
šiltojon. Tėvai, žiūrėkit, kur 
jūsų sūnūs ir dukterys naktis 
praleidžia.

X Praėjusi antradienį vie

Grįžus namo savo bute su-,Gydo Dr. J. J. Simonaitis. Li
gonę lanko kasdien daug lan
kytojų: Vnsi’itienė, Katkienė 
Mikolainienė ir kilos.ai vra labai gražus darbas, kurs praeitais metais baigė mokiniai dam dideli muziko- 

. * • i . 1. iApie tai pravartu pagalvoti ir medicinos mokslus ir netru- je progresų.
kitiems mūsų inteligentams, v-jkus atsidarys savo ofisų kur j X P. Murpliy, prancūzų lai- 

lietuviu radijo programai, yniipae ėia ginuisiein-', veikėjams, į nors South sidej. ,vų linijos atstovas, dziaugia-
įdomūs, gražūs ir rūpestingai [spaudos bendradarbiams ir X P-lė Z. Ivaškevičiūtė, si. kad jo šeima padidėjo gra-į 
prirengti. Taip pat ir praeito I jaunimui. 8410 So. Justine st., muzikos žia ir sveiku dukrele. Jo žino-j
antradienio vakarų tikrai bu- Visi turėtume paremti P. Imokytoja, nesenai buvo nuvy- na yra lietuvaitė. Dabar ran 
vo ko pasiklausyti, nes paga- Jnrgėlų naujam bizny ir pa- kus į Omaha, Nebraska, kuičiasi Lietuvių ligoninėj, 
rsėjęs Peoples radijo kvarte- linkėti jam ko geriausio pasi-j lietuvių parapijos vakarienėje

sekimo. dalyvavo programe (skambi-
Bridgeporto reporterė no solo pianu). Skambinimu^ 

visns suiavėjc.

Kiekvienų antradienį iš WG 
ES stoties, 7 vai. vakare, duo
dami Peoples Furniture Co.

tas ir duetas labai gražiai pa
dainavo keletu dainelių; kai
kurios jų dar nebuvo girdė- 

rie reikalauja .laug pas,šven- tos s,jungiatės laikė susirin- ,oa rn<„ jo. Tajpgi girtinni 
ti.no, kaip iš vadu, t,„p ir ,s kimo. Puošiasi d,delei bnneo so|o (|.|innvo Bartll5ienS
visų choristų. _ 'partv. j, pomnuas. o graži ir -klasiš-

Visnpnma pradėta sinarlual j x Didysis Aušros Vartų pa- ka mnzikn ,aip |ghai pa.

tiko klausytojams. Be to, nau-

CICERO ŽINIOS

Sunkiai susirgo E. Bložienč.

M. Žemaitis

BOLIVIEČIŲ LAIMĖ
JIMAS

SVEIKSTA

ruoštis vasario 19 <1. didžiu- rap. choras jau ruošias Kale
lio koncerto, kurį sutiko cho- doms. Mokinas Kalėdinių gie- 
ras duoti Lietuvių Auditorijos smių.
bendrovės namini, toje pačio-j x Varg. .T. Brazaitis labai 
je Audit. ibizi su išnešiojimu kalėdinių

Toliau, artinasi šventas ko- plotkeliu.
neertas, kuris irgi reikalauja! X Metropolitan Electric 
daug triūso nuo pasišventusių Shop (p. Nevedomskis sav.) 
choristų ir jo vadų. Kiek te- savo krautuvę ant 22 gatvės 
ko girdėti, choro vedėjas muz. netoli Leavitt st. aprūpino vi 
J.

dingos kalbos, kurias sakė dr. 
K. Drangelis, dentistas, ir ra-

Dievo Apvaizdos parapija.
— Mūsų kolonijoje p. Miekū- 
i.ienė turėjo sunkų dusuli, ku
lis jų labai vargino. Bet sn i 
dr. Simonaičio pagalba tas ne 
malonumas pašalintas iidijo vedėjas J. Krukas įdomu-įniai()nu,nas Pasuuntas >>• ji jan 

vo klausytojus. Dėl to šiuos ;l,asv <‘iko. 1. Alickūniene yra 
programus mėgsta klausyti vi k* kai dėkinga dr. Simonaičiui 
si Čikagos ir apylinkės lietu
viai, taip pat ir daugybė ki-

Radijo Raporteris

už gerų ir sėkmingą gydymų, 
nes dabar jau gali laisvai kvė 
puoti ir gerai jaučiasi.

CEVERiKAl
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, beveik kiek
vienus žmogus mano pirkti kam nors
kokią dovaną. Todėl, mes dabar ir
pnrdundun.c (vairios rūšies čevery-
kus su nupigintom kaine**), kaip
tai už S2.1I5 Ir aukščiau. Mes užlai
kome geriausius ėcvci) kils ir turim 
dideliausį pasirinkimą visai šeimynai: vyrams, moterims ir vaikams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALESKI IK MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

Sauris šventam koncertui ^skuo, ko tik reikia namams Pereitam sekmadieny teko ^la^‘a\ž‘nomas mŪ8lI Para'1
įęi'inl.'ng VPI 1 • » -no minėti TADU TC o 1 Tiri n X ttauTac i i . • • • TH1O1P Y’Pl if P144 < A VI t fl Tl IK “ra išrinkęs gražų veikalų ^apuosti per Kalėdų šventes, klausytis lietuvių dainų ir mu- PČi°Je vrikūjas Antanas Gri- = 

kantatų), kuris lietuvių tar- Visko galima gauti pigiau ne- zjkos jg radijo stoties WCFL, i^us (1827 S. Union Ave.) ne- 
e dar nebuvo girdėtas. Chi- gu “daun taun.” kurios buvo duodamos Jos. R Svnai buvo strytkari° sužeis- |

LA PAZ, Bolivija, gr. 14. 
— Ofiųialiai paskelbta, kad 
Gran č'ako srity boliviečių ka
riuomenė atsiėmė iš pa.agvi'o- 
čių Plataniilos tvirtumų.

Iteikalinga vidurinio amžinus 
moteris prižiūrėti namus ir kū
dikį, turi kalbėti lietuviškai ii* 
angliškai ir kad būtų katalikė.

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 8o. Oakley Ave., 

Cbicago, III. Box 100

yra išrinkęs 
(kantat 
pe
cagos lietuviai, laukite; tai 
bus tikras pasigerėjimas.

Vedėjas pranešė, kad jis. jau 
pradėjo versti iš anglų kal
bos operetę, kuri bus statoma 
Gimimo P. Š. parap. svetai
nėj užbaigimui šio sezono.

Vyčių “Dainos” choras kta mūsų gabioji ir energin- Reikia pastebėti, kad Budri- 
džiaugiasi turėdamas savo ta-jgOji veikėja, O. Aleliunienė.. ko krautuvės duodami radijo 
rpe taip žymų choro veikėja. Be-to, ji išrinkta ir korespon-!programai visados būna gra- 
S. Šimulį, kuris dilba visa ši- dente to paties apskr.
rdimi choro gerovei. Stasy. Į Linkime savo veikėjai nenu

PAŽINKIME SAVO 
VEIKĖJAS

Budriko radijo ir rakandų 
krautuvės, 3417 S. Halsted st.

Programas buvo įvairus ir 
į turiningas. Dainuota solo, du-

tils ir turėjo nėt atsigulti. D- 
rui Simonaičiui pradėjus tvar
kyti jo sveikatų, jis jau svei
ksta ir stiprėja. Ant. Grišius

Siunčiame pinigus į Lietuvą ir i visas šalis;
Parduodame laivakortes ant greičiausių ir geriausių laivų;
Prirengiam (galiojimus Lietuviškus, Lenkiškus ir visokius doku- S 

mentus. B
Išpildomo visokias blankas ir Suv. Valstijų pilietybės aplikacijas. — 
Apdraudžiame namus, baldus — fornicius ir kitų. turtų, nuo ugnies ■£ 

ir vėtros.
Taipgi apdraudžiame automobilius;
Išverčiame visokius dokumentus;
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus Ir mokame cash. Atsilankyk b 

asmeniškai arba prisiųsk per paštų apdraustame laiške.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

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

Engletvood 5840
.. P. C0NRAD .

730 West 62nd Street

žūs.

tavo darbus choras įvertina ir ilstančiai darbuotis, 
prašo nepailsti. Taipgi nema-1 Reikia pastebėti, kad O. A- 
žiau darbuojasi ir kiti, kuriij loliūniene yra ir A. R. Dr-jos 
vardus negalėčiau sužymėti, , o skyriaus nutarimų rašt. ir 
nes per maža būtų vietos. korespondentė ir tos pat dr-'rarys P. Jurgėla įėjo į biznį 
Prie progos noriu priminti yį- jos centro korespondentė. plačiai žinomo, biznierio M. J. 
siems choristams, kad kita j Matyti, kad Aleliunienė yra Kiro, kuris turi ofisų Bridge- 
praktika įvyks kitoje vietoj?, tykaus ir malonaus būdo. kad porte, 3335 S. Halsted St. (TQ- 
Apie tai visiems choristams sn visais veikėjais ir veikėjo- lefonas: Yards 6894). Ši įstai- 
bus pranešta atvirutėmis. Kuo nijs gražiai sutinka, kad nuo-Įga per Jungt. Am. Valstybių
met gausite nt\irutes, visi, be širdžiai darbuojasi kataliku,paistų pigiausiai siunčia pini- 
didelių priežasčių, neapleis- labni •|gUR . visaR va]stybes (money
kitę praktiko, nes darbu tu-j Valio, Federacijos valdyba'orders). Taip pat parduoda 
rime daug ir reikia prie jų su ;r jos veikėjai! Rap. laivakortes visų laivų kompa-
nuoširdumu ruoštis.

ŽINIŲ - ŽINELĖS
Užėjus šalčiams, vienas, ki-1

tas lieka juo paliestas.
) Prisiėjo ir plačiai žinomam 
I biznieriui, Jonui Šukevieiui, 
I kuris turi didelę departamen- 

Buvęs Draugo redakcijos tinę aprėdalų krautuvę, 1890

John J. Zolp
4559 SO. PAULINA ST. TEL. YARDS 0145 =
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JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
= West Side: 2151 W. 22eid St.

Fanedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

JURGĖLA NAUJAM 
BIZNY

LABDARINGOSIOS SĄ
JUNGOS KUOPOMS

Lietuvytis j KALĖDOS IR FOTOGRA- 
GRAFIJOS

.HORTGAfiE BAHKERSjk

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St

JOHN A. K ASS
(KAZAKAUSKAS)

Laikrodininkas, Auksorius Ir Muzikalių Instruni. Krautuvininkas 

DVI KRAUTUVĖS

Abiejose dideliausis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipgi taisome visokius 
laikrodžius, muzikaliu:', instru
mentus ir akinius pritaikome.

Turįs 23 metus patyrimo.

4216 Archer Ave. 2049 W. 35th St.
Tel. Lafayette 8(117 Tel. I,afayette 3315.

I

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 7 7 \V. AVashington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7'1C6

Valandos: 9 ryto iki 4 po pirtį,

Vakarais; Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Ave. Tel. I-afayette 7337

3395Natnų Tel. Hyde Park

“ J, P. WAITCHES
ADVOKATAS

lOSrd PLACE IR STATE ST. 
Tel .Pullman 5950—6377

£lmil[||l!ll!llllll!i(ll3ll3llllieill!U3lliltlllllll!lilUllil!::i9ltlllllllllllll!IIIIIUIIIIIItlli: *
4600 S. AVOOD ST.—Ketvergo vak. 

Tel L.afayette 6 393

niju linijomis. Apdraudžia 
žmonių gyvybę, namus, auto
mobilius, baldus, surašo įvai
rius amerikoniškus ir lietuvi- 

TJžėjęs pas pagarsėjusį lie- skus dokumentus; tarpininkai!
. Guvių fotografų p. Stankūnų, l ja perkant ar parduodant na-

Netoli Kalėdos, Kristaus gi- 3315 So. Halsted st., be kitko mus, morgičius ir atlieka ki
rpimo šventė, per kurių labda- j0 paklausiau kaip stovi foto- tas real-estate’o biznio ir no
riai turi parodyti ypatingos grafinis biznis Kalėdų laiku. Jaro pareigas. P. Jurgėla ve-i 

Meilės savo artimui jo varge, į yra fotografų — sakė p.' da įvairios rūšies apdraudos! 
skurde. Tat visos Labd. Sų- Stankūnas — kurie Kalėdų ir laivakorčių skyrių, 
gos kuopos turi iš anksto ste- metu daro labai gerų biznį. Į Be to, P. Jurgėla yra geras 
ngtis. kad ko daugiausiai su- Kai kurie vidurmiesčio foto- kalbininkas — gerai moka Ii- į 
šelpus vargšų savo kolonijo- grafai tik dabar tėra “busy.” kratinę lietuvių kalbų. Jis į- 
se, kad apdovanoius juos rei- Jie šiuo laiku užsivaro bizny- steigė liet. kalbos mokykla, 
kalingiausiais daiktais. Dėl to jc tiek, kad iki kitų Kalėdų kerių jau lanko keletas dak- 
visos kuopos, visi labdariai tu mažai kų ir tedaro. Mat pas į
ri pereiti per savo kolonijos Amerikos milijonierius ir vi-1 
biznierius, geraširdžius ir pa- sus turtuolius ra paprotys ap-1 
prašyti auku tam gražiam, šve simainyti fotografijomis. Tai- 
ntam tikslui. Gi lietuviškoji ei dabar didžturčiai su savo 
visuomenė prašoma, kiek išira- šeimynomis ir fotografuojasi, 
lodama, prisidėti prie to kil- vidurmiesčio fotografai yra 
naus šelpimo darbo. Aukas ga busy. Pas mus-gi vidutiniškus 
Įima siųsti centro iždininko fotografus nieko ypatingo Ka- 
vardu: Rev. J. Mačiulionis, ledu metu nesidaro.
2334 So. Oakley Ave., Chica-Į Pasižvelgius p-no Stankūno

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

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

go, Tll.
Lab. Są-gos Centro v-ba

KAS NAU-TA PO WEST 
SIDE

studijoj, depresijos nesimato. 
Jo studija po senovei puošniai 
išrodo ir kostnmerių nuolatai 
užeidinėja įvairiais reikalais 

— fotografuotis, atsiimti fo
tografijų, nusipirkti paveiks-

X Ši vakarų parap. salėjo lams rėmų ir t.t. Rap.

Geriausia cash kaina už mo- _ 
rgičius, bondsus ir deposit ce-jš 
rtifikatus. 134 No. LaSalle St. | = 
Kambarys 316. Atdara vaka
rais.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria plonus lr storus vilnonius 
svederius dėl vyrų, moterų, mer
ginų Ir valkų.

Parduodame vilnones gijas dėl 
įvairių nėrinių. Mes parduodam 
žemomis kainomis, kad galėtumėt 
sutaupyti nuo 75 iki 100 nuošim
čių.

Neriam vilnones pančiakas dėl 
moterų ir vyrų. Taisom senus sve
derius.

F. SELEMONAVIČIA
504 West 33rd St.

(Arti Normai Ave.)

Phone Victory 3486
(Atdara dienomis Ir vakaraisl

160 N. LASALLE ST.— pagal sutartį

R, ANDRELIUNAS
s Užlaikome naujausios ma-

x, , . * , b dos žiedus, laikrodžius, radios,ši dideliausį aprėdalų — drabužių krautuvS jau perėjo į lietuvių S ’ ’
rankas. Čia rasite didelį prekių pasirinkimų: vyrams, moterims, taip- = taipgi elektrikinius laikro- 
gi ir vaikams. Viskas čia pardavinėjama žemiausiomis kainomis. 5' _1; džius, movie cameras, projee- 

S torius dėl judomų paveikslų 
5' rodymo. Kainos labai nupigin 

tos.
2650 W. 63rd St., Chieago, DI.

Tel. Hemlock 8380

WOOD ST. DEPARTMENT 
STORE

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.

1 Wood Street
I DER’T. STORE
| 1800 W. 47 Street į
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| MES MOKAME CASH UŽ Į
s Lietuvos Bondsus

Darome
Pirmas morgičių paskolas

Išrašome
Visokias apdraudas (Insurance)

| UNIVERSAL MORTAGAGE & INVESTMENT CO. g
Not. Ine.

?. 3320 S. Halsted Street Tel. Yards 52151
'ihiJiiiiiiiiiiiimiiiimiiimiiimmiiimimmimimiiiiimimiiiiiimmmmiiimiiiiij?

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DSi geriausios rųSies 
Ir patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1889

Phone Roosevelt 2078 
STANISLOVAS PABIONA8, Sav.

i WEST SIDE EXPRESS CO.

PAUL M. SMITH & CO.
Real Estate - Loans - Insurance

Turime pardavimui Ir mainymui visokios rflSIes properčių, biz
nių, Įlotų Ir farmų. Jei mes negalėsime išmainyti, niekas negalės.

Apdrnmlns dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turimo artimus 
rySlus su stipriausiomis Ir didžiausiomis apd.randos įstaigomis.

Kolektuujanie morgičius, notas Ir bilas. Padedame namų sa
lininkams surasti (uos, kurie yra pirkę morgičius ant Jų pro- 
parčių bankose, kurios užsidarė.

Atsilankykite mflsų raStlnėn vlsoktnls reikalais ar tai biznio 
ar patarimo, kuris bus veltui suteikiamas. Bus jums ant nau
dos.didplė bunco partv, kurių su-j---------------------

ruošė p. Balčiūnienė savo ini- SKATTYKTTR TR PLATTN- 
ciatyva. Žada būti daug sve-Į KTTR “DRAUGĄ” 4425 So. Fairfield Avenue Tel. Lafayette 0455

Coal, Wood, Expressing and 
Moving

2146 So. Hoyne Avenue 
Chlcago. TU.

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną IS geriausių rnSlų automobl- 

ill ue — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu. 

I Taipgi mes turime pilną pasirinki- 
mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nehrnngrla kaina
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVENt’B 
Talephone Lafayette 7189
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