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Anglija prisiuntė notą Jungt. Valstybėms
KVIETIMĄ SKOLŲ KONFERENCIJON 

PRIIMA IR «
PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĖ 
‘PLANUOJA’ NUSIGINKLUOTI

J. Valstybių senatas yra prie- B šingas dolerio infliacijai

SULAUKTA ANGLIJOS 
ATSAKYMAS

VIS TIK PLANUOJA

PARYŽIUS, saus. 25. — 

AVASHINGTON, saus. 26. Kaip tik AVasliingtone paskel- 

— Anglijos vyriausybė prisiu- Fta numatoma karo skolų klau 

ntė karo skolų klausimu no- simu konferencija, Prancūzi- 

tų. Prezidentui elektui dėko- jos vyriausybė ėmė “planuo

ja už kvietimų konferencijon.'ti,” kad žymiai sumažinti sa- 

K vietinių priima ir pažymi. vo ginklavimąsi ir visų karo 

kad pasitarimų metu Wasbin- mašinų.

gtone bus galima ir kitus, e---------------------------------------------

komuninius, klausinius aptar

ti Anglija po kovo 4 d. pri-

siųs savo atstovus į Wasbing-

tonų.

PREZIDENTO INAUGURA
CIJOS PARADAS

Baigiamas J. V. karo laivynui dirbdinti milžiniškas diri

žablis “Macon”, kurs bus toks dydžio kaip “Akron? 

dirižablio stotis bus Sunnyvale, Cal.

CAP0NE PASILIEKA 
KALĖJIME

Naujo

SENATAS PRIEŠ IN
FLIACIJĄ

CHICAGOJE

MOKESČIUS MAŽINTI — 
DIDELIS DARBAS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KLAIPĖDOS ATVADAVI 
MO 10 METŲ SUKAK

TUVĖS

’Į

DAUG GĖLIŲ IMPOR
TUOTA

Kybartai. Nors dabar ir kii
Civic Federation of Bureau 

of Public Efficiency vicepre

zidentas G. Aldis pareiškia,
kad maitoti mokesčius už „ejvądaeuno 10 metų sukaktuvės, jas iš užsienio prieš Kalėdos 

|Iškilmingas paminėjimas bus iv Naujus Metus. Vien gruod- 

jKlaipėdos mieste. Jj ruošia žio 30 d. pro Kybartus impo- 

XX-iosios šauk rinkt. vad. Į įduota gyvų piautų gėlių 75 

paminėjimų Klaipėdoje vyks- klg. ir už jas sumokėta 1,500 

ta taip pat valst. drama ir kai lt. muito rinkliavos, 

kurie operos sol. Klaip. atva

davimo paminėjimas ruošia

mas taip pat ir kitose Lietu-

kilojamus tartus Cook’o aps

krity yra didelis ir neįmano

mas darbas.

TRAUKIA TEISMAN IN- 
SULL’Į, DIREKTORIUS

Sausio 15 d. visoje Lietuvo- zės metai, bet vis dėlto Kau- 

jc bus minimos Klaipėdos at-įr.an vežė dideles gėlių parti-

NUŽUDYTAS LIETUVIS
Apie 20,000 šėrininkų, kurių 

i apie 60,000,000 dolerių dingo! 

Insull Utility Investments, 

Ine., traukia tieson S. Insull’į, 

jo brolį Martinų, sūnų Samu

elį ir keliolikų buvusiųjų di-

Užvakar vakarų nežinomi 

žmogžudžiai garadžiuje, 331.5 

Kaune paminėjimas numato i-Amburn ave., nužudė J. Mar- 

tokia tvarka. Prie visų tinku, 45 m. amž., laidotuvių

vos vietose. Visur paminėji-

mus ruošia šaulių būriai.

mas
namų, kaip ir visoje IJietuvo-1aut°mobdių įmonės savininkų, 

je, tų dienų iškeliamos tauti- ! Šaudymų nugirdo jo žmona 

nės vėliavos. 15 vai. 30 min. va^kai. Jie -subėgo į gara- 

numatoinos iškilmės Karo mu- džių ir rado Martinkų miršta- 

ziejuje, 19 vai. 30 min. iškil- ntb Tuo mfitu žmogžudžiai au- 

mingas spektaklis valstybės tomobiliu paspruko.

WASHINGTON, saus. 25 

— Senatas dauguma balsų nu-, rektorių, 

sprendė, kad negali būti jo 

kios doleriui infliacijos. Pažy-

ATLANTA, G a., saus. 26. —

Caponės advokatas smarkiai 

dirbo, kad iš kalėjimo išimti 

Chicagos smurtininkų vadų Ca

TIENTSIN, Kinija, saus. 25. 'ponę. Teismas galutinai nūs- n,^^a’ kad krašto apyvartoje 

— Dalykų žinovai daro isva- prendė, kad jis turi kalėjime Jau taip per daug yia pini- 

būti.

JAPONUS BAIMĖ IMA?
NUŠOVĖ RASTĄ NAMIE 

VYRĄ

das, kad japonus ima baimė,, 

kada visos kinų politinės sro

vės ima prieš juos vienytis. Ja 

iponai tos kinų vienybės labai

. WASHINGTON, saus. 25- bij°- 

•— Prezidento inauguracijos iš- • 

kilmių rengimo komitetas nu-l 

sprendė, kad inauguracijos die 

nų paradas gatvėmis turi tęs

tis tik 2 valandas ir maršuo- BERLYNAS, saus. 25. — 

tojų neturi būt daugiau kaip Hapsburgų dinastijos sosto į-

JIS TIKRAS, KAD BUS 
KARALIUS

10,000 asmenų.

DU KARO LAIVAI SUSI
KŪLĖ

VISĄ PULKĄ SUNAIKINO

teatre, 20 vai. valstybės radio- Nužudyto duktė pasakoja,
Jess Murvine, 29 m. amž., ,

,-tr j’ • » •» j fone šaulių s-gos centras mo- kad ii per du vakarus mačiu-
Visi Mammond e grizo namo is da-iv. . ... ; J p moviu

u i • !rbo ir rado nas savo žmona C iSia sukaktuvių paminėjimų. ’ si palengva šen ir ten namų federaliai atsargos bankai vraiIho ir raao pas savo žmonų v. i .. , - ! , v. ..
u^rūsti auksu ir visi kiti ba- Boatright’ę, 23 m. amž. Jį nu- numatyta paska,- priešaky vazmejantj autamokl-

"g šovė ir policijai pasidavė. įta apie Klaipėdos kraštą, Pet-Jį. Jtotyt, šis nužudymas buvę
. Iro Babicko radio vaizdas ir planuojamas. Piktadariai ty-

šaulių s-gos choro- koncertas, kojo, kad kur vienų Martinkų 

Tų dienų taip pat visi Kauno užtikti.

gų. Sidabro pinigai gali stovį 

dar daugiau pabloginti.

ASUNCION, Paragvajus, nkai Pinigai Tad sidabro va

saus. 26. -— Paragvajaus in- 

dijonų kariuomenė Gran Čako 

srity sunaikino visų boliviečin 

' pulkų šešių parų kautynėse.

pėdinis, 'jaunas princas Otto, 

'Berlyne vieši. Su savo patarė

jais planuoja, kaip pasiekti 

Vengrijos sostų. O jis, kaip

SAN DIEGO, Cal., saus. 25. Vengrijos karalius. 

— Plaukiant Hawaii salų link 

į manevrus susikūlė du J. V. 

karo laivai (destrojeriai). Vie

nas jų gerokai sugadintas ir 

grąžintas pataisyti.

KARO DEPARTAMENTO 
SĄMATA

A

rtojimas nereikalingas.

SAKO, TAI “SAVAŽUDIŠ- 
KAS” DARBAS

BEDARBIAI TURI 
ŠELPIAMI

BŪT

STREIKUOJA MOKYTOJAI

HAVANA, Kub,a, saus. 26. 

— Kubos salos viešųjų moky

klų mokytojai sustreikavo.

Illinois’o gubernatorius IIo- 

BALTIMORE, Md., saus. 25. rner’is paskelbė savo nusista- 

— Johns Hopkins universite- |tymų bedarbių šelpimo reika- 

to bijologas prof. dr. R. Pearl'lu. Jis pareiškia, kad bedar- 

pareiškia, kad J. Valstybių biai turi būt šelpiami. Valsty-

prezidento darbas yra “sava-Įbes pareiga yra parūpinti rei-

pakosi, yra tikras, kad bus Rdka|a„ia „j g mėnesius už- Gudiškas” darbas. Nei jam ra-

UŽDARĖ BANKUS IR 
PABĖGO

HAVANA, saus. 25. — Fo- 

mento, Santa Clara provinci

joj, uždaryta trys dięieli ban- 

I kai, kuriuose buvb apie du 

milijonai indėlių. Bankų vir-

25 šininkai paspruko į Meksiką.
WASHINGTON, saus 

Kongreso žemesnieji rūmai 

ripažino karo departamento 

išlaidų sąmatų — 249 milijo

nus dol.

DU LAKŪNAI ŽUVO

kalingus fondus.

I tęsto atlyginimo.

NEPATVIRTINO SUMA
NYMO

ŪKININKAMS PASKOLA

WASHINGTON, saus. 25. 
— Kongresas pripažino 90 mi
lijonų dolerių ūkininkų pas

kolai.

mių atostogų, nei laisvo laiko, 

nei reikalingo atsilsio.

WASHINGTON, saus. 25. 
— Prezidentas Iloover’is ne-į

NEGALI IŠKOLEKTUOTI

šaulių būriai savo būstinėse 

ruošia paminėjimus. VI. Put-

Policija išklausinėjo vienų 

pas nužudyta Martinkų tarna-

vinskio vardo Kauno šaulių vusį šoferį. Tas pranešė, kad 

io ruošiamas paminėjimas iš Martinkaus tarnybos jam 

bus 18 vai. šaulių s-gos salėje., unija liepė pasitraukti, nes 

unijosIškilmės Karo muziejuje ir Martinkus nemokėjo 

iškilmingoji spektaklio dalis nustatyto atlyginimo, 

valstybės teatre bus transliuo-

jjamos per radio.

TEISMAS STUDENTO 
PUSĖJE

Paskelbta, kad iš uždarytų 

Illinois’o valstybėje 140 ban

kų šėrininkų nėra galima iš-

KAS KALBA IŠ VILNIAUS 
RADIO STOTIES LIE

TUVIŠKAI

EUGENE, Ore., šaus. 25. — 

lėktuvų stoty susikūlė du U-

BALTIMORE, Md., saus. 25. | kolektuoti nors dalies žlugu-
... . , ,— Iš Marylando universiteto, šiųjų bankuose pinigų. Nėra

patvirtino sunianvmo, kad pe-1 ...... . . . . , . ■ .... . v. .. .■ i pasalinti du studentai, kurie atitinkamųjų įstatymų,
rnioketų mokesčių gražinimo i . . , . , .

atsisakė dalvvauti mihtannio ---------------------reikalas būtų iš iždo departa

mento ištrauktas ir kongreso 

komitetui perduotas.

GEROVĖS FONDAS
Cook’o apskrities taip vadi-

lavinimo kurse. Vienas stude

ntų kreipės teisman. Apygar

dos teismas nusprendė studen

to naudai.

PARDUOTUVĖS SARGAS 
ŽUVO

nited Air Lines pašto lėktuvai, namam gerovės fondui surin- 

Du lakūnai žuvo. kta 4,600,000 dol.

VYSKUPUI LAIMINANT 
ESKIMAI Į VANDENĮ 

SUKLAUPĖ

IŠŠOKO IŠ TRAUKINIO, 
NUŠAUTAS

BATON ROUGE, La., saus. 
25. — Traukiniu vežamas įta
riamas žmogžudys S. Ander-

Gaisras ištiko departamen- 

tinę parduotuvę, 1509 — 1519 

Fullerton ave. Parduotuvės sa

rgas žuvo. *

Tas pat šoferis dar ir kitų 

dalykų policijai pranešė apie 

nužudytų. Sakė, kad velionis 

turėjo nesmagumų su prohibi

cijos agentais. Kiek čia teisy

bės, tik policija gali žinoti.

Gana-to, policija energingai 

ieško žmogžudžių.

KARO GALIMUMAI

CHURCHILL, Kanada. —'tyti, subrido į vandenį. Vys
’I * .

Cape Eskimo mažo uosto Hu- kūpąs iš valties ėmė juos lai-

T .->Tr,T-T « i dsono įlankoje eskimus kata- minti. Tada jie iki vieno kaip

__ __ , dikus aplanke Jo Eksc. vysk u- buvę vandeny suklaupė.

t , aPj 1 111108 ir# aP’ |pRg Turųuetil, kurs yra vadi-l Vyskupas Turąuetil yra Hn-

linkes apleido nepakenčiamas .7 . . , ' .. . . .. .. ,... . _ inamas “eskimų vyskupu. ’ Jo dson įlankos teritorijos apas-saltas oras, kurs per 8 paras
gyventojus vargino.

ŠALTIS IŠNYKO

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
SANTIAGO, Čile, saus. 25. 

— Vakar čia žemės drebėji

mas atjaustas.

jo motorinio laivo.

Eskimai, nesulaukdami vys-,
, . . . , - v, , . son iššoko is vagono per lan-

kupo pasiekiant kraštų, ka<l| . . . r7 . . ..
... .. .... ,. . gų ir pasislėpė. Paskiau na nu

grėbiau n pasitikti ir pama- ? A . .. .; 4. v ’j • i •ir šautas, kada norėjo prekybi-

niu traukiniu pabėgti.

351 KANDIDATAS Į 
ALDERMONUS

Vasario 28 d. Chicagoj įvyks 

aldermonų linkimai. Yra 351 

kandidatas į 50 vietų.

Iš Vilniaus radio stoties ka

lba du ekslietuviai studentai, 

kurie yra pašalinti iš Vilniaus 

Stepono Batoro lietuvių stu

dentų sąjungos: Lekneckas ir ,r ,

* » Harvardo universiteto pro-
Pangonis. Be jų, dar kalba - . . , T> rr .

„ . . fesonus emeritas A. B. Hart
Plečkaičio laikų emigrantas , .
„ ,T. 7, , .kalbėjo Chicagoj apie karo ga-

Ivaupas. Visus lenkų komuni-l,. ... , .. , r , .V1 . , įliniumus Azijos rytuose, kur

katus lietuviškai skaito ir lie- ... , .. . . .... . netolimoj ateity turės susiki-
tuviškai dainuoja Vilniaus mu , i A, ,, , . Fti trys galingos valstybes:

zikos mokyklos mokinė Deli- .. , .......... -7, . , 1L_A . . Rusija, Japonija ir Kinija,

nyte. Šių keturių kalbėtojų n- ,
, .. . .... . i i sake, kad to karo gali-

nktme per Vilniaus radio sto-l , .
,. ... - . ,, niurnų gali pasalinti taktingast, “informuoja” pasauli apie j » ' 1 veikimas ir tar-

Vilniaus krašto lietuvius ir nj j . . ,
• pininkavifrias.

PAŠTO VEŽĖJAS PASLĖ 
PĖ KREPŠĮ SU PINIGAIS

VAGIŲ PELNAS

Policija praneša, kad iš pa- 

1 Gauta žinia, kad Rokiškio vogtų automobilių vagims pel-

-------------------------- .pašto vežėjas J. Giriūnas, vež- r,as yra menkas pardavus au-

Priešais šelpimo stotį, 5020 damas iš Rokiškio į Kamajus tomobiliu dalis. Iš 755 dot ve- 

ST0KHOLMAS, saus. 25.— So. Halsted gat. bedarbiai su-jpaštų, pražudė vienų krepšį,pavogto automobilio va-

ŠIRDIES VEIKIMĄ 
SUSTABDĖ

BEDARBIŲ RIAUŠĖS

Ekscelencijos lankymasis buvo tališlps vikaras. Vizituoti te- Dr. C. Cravford darė vienai kėlė riaušes. Penki asmenys kuriame buvo 2,000 litų pinigų gyS Vos 34 dol. surenka.

_________ ____________ -Ji* Li___ is_______________________________________m_____________________________________________________ r' I_____ • _______i______ •_ ________ i____________pranešta per radijų- ritorijos tikintuosius naudo-;moteriškei operacijų. Turėjo areštuoti.

Skirtų laikų prieš vidunaktį jasi savo motoriniu laivu ‘The keturioms minutoms sustabdy-

į pakraščius susirinko eskimų rese’, kuriuo dažnai vos praš- ti širdies veikimų. Po padary- 

būriai. Nuo krašto pastumta liaužia didelių ledynų protar- (tos operacijos širdis vėl dar- 

nedidelė valtelė, kuriaja vys-'piais. Laivu vykti per ledy^ban išjudinta. Moteriškė svei- 

kupas paimtas iš jo didesnio- nūs visados yra pavojinga. ksta.

UŽDARYTAS BANKAS

ir revolveris. Pra vedus kvotų 

paaiškėjo, kad Giriūnas tų kre 

pšį paslėpė miške ir norėjo ji 

j pasisavinti. Krepšys su pini-

ORO STOVIS

Uždarytas Lake County Sta- gaiš vėliau buvo surastas. Gi

te bankas, North Cbicago. 'riūnui keliama byla.

CHICAGO TR ' 
KĖS. — Šiandien 

ir kiek šalčiau.

\I7 I.I.V-

i ' i

MM
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“DRAUGAS”

Oelna kaadlen, Uakyrue eeltmadlenlue 
PRKKUMERATO8 KAINA: Metama — |i.M. Pa

lai Metų — |>.St. Trima Mėneatama — Vienam
Mėnaatul — 7 B o. Europoje —• Metama I7.BB. Puaei Me
tų — »«••. Kopija IK.

Bendradarbiams Ir konapondantams nitų Man
tai padaryti Ir Mpriatuadtama tam

•nktų.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po Riet

— ano tltM tat U:M nu
tų *

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlabed DaUy, Bzoept Bunday.

BUB8CRIPTIONB: One Tear — M-M- Blz Montba 
— IB.il. Tbree Montbs — Ona Montb — TBo.
Europa — One Tear — |7.ll. Blz Montba — KIS. 
Oopy — .Mo.

AZeerttShMt M “DRAUOAB" brlnga beat reaulta
ACrarttatnc ratee on applloatlon.

“DRAUGAS" 2334 S. Oakley Av., Chica«o

Labor Defense; American association for the j 
Advaucement of Atlieism; nedarbo tarybos,' 

ir Amtorg Trading Corporation.

O rausvosios organizacijos, kurios remia 

komunistų veikimą, yra: Federal Council of 

churches; Metbodist Board of Tcmperancc, 

Prohibition and Public Morais; American Ci- 

vil Liberties union; Women’s International 

League for Peace and Freedom; Fellovvship 

of Faitb; League for Industrial Democraey, 

ir National council for Brevention of War.

Komisija randa, kad mokytiems asme
nims už komunizmo idėjų palaikymų, komu
nistai žada aukštas vietas, kada perversmas 
bus laimėtas.

Pasirodo, kad lengvatikių yra ne tik tar

pe prasčiokų, bet ir tarp mokytų, kurie sva- 

’ joja apie komunistų žadamus aukso kalnus. 

Tegul jie dirstelėja i baisių Rusijoj vergiją,

kurių Leninas su palydovais sukėlė.

DAR APIE PERSEKIOJIMUS RUSIJOJ
DIENOS KLAUSIMAI

KOMUNIZMO R4MBJAI

Amerikos Legijono Ulinois’o departame

nto komisija ištyrė komunistų propagandų 

Chieagoj. Raito, kad 30 įžymiųjų asmenų yra 

pasidavę komunizmo Įtakai ir jo gerovei dir

ba. Tarp šių asmenų yra protestantų dvasi

ninkai, švietėjai ir sociologai.

Minėta komisija pagamino savo tyrinė

jimų raportų. Pirmiausia pažymima, kad ko

munistų objektas (tikslas) yra visam pasau

ly įvesti proletarijato diktatūrų smurto prie

monėmis. Sugriauti civitines teises, savasčių 

teises, religijų ir šeinių, kaip Leninas su Sta

linu yra padarę Rusijoje. Tam tikslui Mask

voje veikia trečiasis internacionalas, kurio

z
priešaky yra raudonosios Rusijos autokratai 

valdovai. Šis trečiasis internacionalas skai

tosi viso pasaulio komunizmo eentras. Jis vi

sam pasauly užtaiso savo propagandos tink

lus. Šis Maskvos eentras kontroliuoja ir Ame

rikos komunistų veikimų.

'J. Valstybėse, minėta, komisija pareiškia, 

komunistus galima padalinti į dvi rūšis: vie

ni raudonieji —- tai tikri komunistai, kurie 

yra propagandos priešaky, kiti gi rausvi, ku

rie aniems pirmiesiems tarnauja, jiems tei

kia reikalingų pagalbų, palaiko ir skleidžia 

raudonąsias idėjas. Jie yra rausvi, bet pa

lengva darosi daugiau rausvesni, kad, atėjus 

atatinkamai progai visai paraudonuoti. Ta

čiau jų rausvėjimų gali sulaikyti plačiosios 

visuomenės griežtasis nusistatymas prieš ko

munistu propagandų. O laikas, kad visuome

nė jau pasisakytų, kad komunistams ne vie

ta čia, ir visame krašte, taisyti revoliucinės 

propagandos tinklus.

Tarp komunizmo rėmėjų komisija išvar
dija ir keletu moterų, kaip tai Jane Addams, 

Mary E. Mcl)owell įr kt. Šios moterys visa 

širdimi socialistams atsidavusios? O juk so

cialistai yra artimiausieji komunistams drau

gai.

Šiame krašte raudonųjų organizacijos y- 
ra: Young Communists’ league; International

Kbb. A. Petrauskas, M. L C.

Praeities Pafcyras
u* u W .
, . 4 ė

(Tęsinys)
Tai tau ir “aukos”! Pasidaro did

žiausias skandalas. Žaibu toji baisi žinia 

aplekia visų apylinkę. Visus perima di

džiausia baimė. Ne tik nieks dabar ne

nori išvien eiti sn revoliucijonieriais, bet 

kiekvienas stengiasi ir dulkes nusikra

tyti nuo padų, kad nebeliktų mažiausių 

žymių, bijodami tapti galvažudžių daly

viu.

Kad daugiau dar žmones įbaugintų, 

revoliucijonieriai senovės barbarų papro

čiu uždraudžia griežčiu griežčiausiai už

muštąjį laidoti. Teliekas nepalaidotas šu

nims suėsti! Taip pat atsiunčia griežčiau

sią uždraudimą Sasnavos parapijom kuni

gams, kad neišdrįstų dalyvauti laidotu

vėse.

Kiekvienam baisu mirti, o dar bai
siau liktis nepalaidotain! Žmonės drebėte 

ėmė drebėti. Bet vis kaip čia nepalaidotą

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

DANTŲ SVARBA

Ilašo d r. C. Z. V eželis.

Dantys yra svarbiausia niū 
sų kūno dalis. Jie vaidina 
svarbų vaidmenį žmogaus 
sveikatos palaikyme. Vienok 
ar tik ne mažinusia dėmesio į 
juos atkreipiame. Žmogus lyg 
ir nežino turįs dantis, kol jie

mui. Dėl to reikia turėti gerus 
dantis, nes su blogais, sukir- 
myjusiais ir sukiužusiais dan
timis, negalima gerai sukram
tyti maisto ir tuomet sumažė- 

jja kūno atsparumas, Suma- 
Įžėja ir baltieji kūneliai, kurie 
taip smarkiai kariauja apgin
ti ligonio gyvastį. Tai ištiki
miausia armija, kuri visada 

kaip sun-, j ..... , .... kovoja, nežiūrint

nepradeda griūti ir skaudėti. d ’
T . , i -• kiai žmogus serga.Jei skausmas pakenčiamas, *

Rusijos engė,jai, kurių priešaky yra J. 

Stalinas, nusprendė, kad visuose didesniuose 

miestuose ir pramonės centruose gyventų tik 

vieni darbininkai. Visi kiti turi apleisti mie

stus.

Žiniomis iš Maskvos, pirmiausia negeis

tinieji bolševikų vyriausybei asmenys bus pa

šalinti iš Maskvos, Petrapilio ir Charkovo, o 

paskiau iš kitų didesniųjų miestų. Kurie bus 

palikti miestuose, tie gaus pasus. Visi kiti 

pasų negaus' ir negalės grįžti į miestus.

Nesenai sovietų vyriausybė paskelbė pasą 

sistemų, kuri Rusijoj buvo panaikinta po Į 
įvykusios revoliucijos. Dabar tai sistemai ske- į 
Ibiami dar priediniai sprendimai. Tuos spren

dimus spauzdina Maskvos laikraščiai.

“Moskovskaja Pravda” pareiškia, kad 

iki ateinančio balandžio mėn. .15 d. minėtus 

tris miestus — Maskva, Petrapilį ir Cbarko 

vų, turės apleisti visi kunigai, šventikai ir 

kiti religiniai vadai, kurie neturi pastovių 

teisėtų vietų prie funkcijnojamųjų bažnyčių 

ir cerkvių. Taip pat turės miestus apleisti 

vienuolės ir vienuoliai, kurių vienuolynai se

nai uždaryti ir kurie gavo prieglaudos mies

tuose ir iki šioliai nežinia kaip gyvena. Taip

leidžia jiems kirmyti ir negal

voja, kad tai kenkia sveikatai.

Kramtyt maistų su sukir- 
myjusiais dantimis beveik vi
sai negalima, o nesukramty
tas maistas vidurius apsunki- 
na.

Maistų sukramtyti dar ne
pakanka. Rtdkia jį gerai bur
noje palaikyti, kad sumai
šius su seilėmis, ypač krakmo 
linį maistų. Maisto sumaišy
mas su seilėmis burnoje pag
reitina virškinimų viduriuose. 
Maisto virškinimas prasideda 
burnoje. Nuo to daug parei
na vidurių virškinimas.

Kuo daugiau kųsnosime, 
kuo ilgiau maistų laikysime 
burnoje, kuo daugiau jį su 
seilėmis sumaišysime, tuo 
lengviau viduriams bus su
virškinti. Kitaip kietėja

Sukirmiję dantys ne tik 
mus vargina skausmais, bet 
ir kitokių nemalonumų daro.
Pavyzdžiui, dančiui biski pra
dėjus skaudėti, kiek pagy- 
džius, sustoja. Sustoja kuo
met gyvis (nervas) numiręs.
Gyviui n mui rus apie jo šak
nis pradeda pūliuoti arba at- žas vaikutis prausti (maudyti), 
siranda votis ir tuos pūlius :

Dr. Herman N. Bundensen, Chicago’s. Sveikatingumo 
i misijonierius, į: teigė tėvams vaikų priežiūros ir globos k 
i sus. Atvaizde daktaras jaunam tėvui aiškina, kaip reikia ma-

kraujas išnešioja į visas kū-! tis su votimis. Dantis istrau-. di austa-, yra tavo, ii visų įni
ro dalis, duodamas priežastį' kus, votis pranyko ir veidas į rapi j onų, pareiga sudėti už- 
reumatizmui, širdies, inkstų,! atsitaisė. Tokių pavyzdžių tektinai pinigų
akių, nervų ir kitoms ligoms, lyra daug. Bet čia užteks tų 

Savo praktikoj turėjau vi-! kelių, kad įrodyti, kas dėl blo 
šokių atsitikimų. Kartų raš- j SU dantų gali atsitikti ir kati 
tinėn Įeina vyras ir moteris I &ern* ir švariai dantis užtai
su lazdomis. Maniau, kati jie į kant, galima būtų išvengti
mediko ieško. Vienok atsakė, aP^e 50 nuošimčių ligų. 
kad medicinos gydytojas juos į Suprantama, kad1 ne tuo

met yra laikas galvoti apie 
švarų dantų užlaikymų, kada

gus dantis. Patariau visus iš- jįe sfcauda, bet tuomet, kaip 
vl"įtraukti. Sutiko. Cžgydžius greit jie išdygsta ir ne vien 

duriai. Supuvę ir skylėti dan smegenis, padariau dantis ir, kiekvienų vakarų bei rytų, 
nuo to pasibaigė moters var- j juos prižiūrėti, bet nueiti pas 

dantų gydytojų bent du kartu

čia atsiuntė. Apžiūrėjus ligo
nį, pasirodė, kad ji turi blo-

tys nuodija kūnų
Žmogus, pasijutęs nesveiku, | gaį Daugiau krukių neberei;

eina pas medicijos gydytoją, kėjo. 
kuris duoda vaistų, kad už
mušti riiikrobiškus gyvulėlius,

pat miestus apleis ir buvusieji turtingi ūki- arba sunaikinti nuodus, kurie

ninkai iš kurių žemė atimta ir kurie su savo 

šeimomis į miestus suplūdo. Pagaliau turės 

išsinešdinti ir visi kiti, kurie nėra ištikimi 

komunizmui ir vyriausybei. “M. Pravda” pa

žymi, kad šiuos vyriausybės nuosprendžius 

vykdys slaptoji policija. Aplink miestus bus 

nustatytos zonos, kurių ribas pereiti bus grie- • 

žtai uždrausta visiems pasų neturintiems. Ap

link Maskvą ir Petrapilį bus 60 mylių plati 

zona, o aplink Charkovą — 30 mylių. “M.

eina iš supuvusių dantų ir 
surūgusio pilvo, kuriuos ligo
nis gauna Į vidurius ir visas 
kamaraites (colis).

Blogi dantys ir užkietėję 
viduriai sumažina kūno spė
kas ir tuo būdu greitai pa
gauna įvairias ligas.

Žmogaus krau juje yra bal
ti kūneliai. Jų uždavinys yra

Kitas pavyzdys: vyras apie 
32 m. anižiaus pajuto, kad 
akys silpnėja. Kreipėsi pas 

j akių gydytojų. Davė jam vais- 
itų, akinius lit jiė dėvėti. Vie- 
! nok tai nepagelbėjo. Vėliau
(gydytojas pastebėjo, kad jis Į 
turi. kelis- supuvusius dantis, 
kuriuos pašalinus, akys pasi-1 
taisė.

į metus, kad apžiūrėtų ir iš
valytų, nes patiems žmonėms 
sunku pastebėti mažus išpuvi- 
mus.

Norint turėti gerų sveikatų, 
reikia turėti gerus dantis.

BAILĖMS SAVO 
KLEBONO

tiems reika

lams. Jei tavo bažnyčia ap

sunkinta skola ir jei mokes

čiai laiku nepristatomi, sko

la eina didyn ir didyn.

Todėl nerūgok per daug 

ant savo klebono, jei jis la

ivai spaudžia ir ragina dėti 

aukas. Jis ne sau prašo, bet 

tau. Jis gerai žino, kad tie, 

i kurie neturi darbo, nei sutau

pę pinigų, negali aukot, ir 

jiems neišmetinėja. Bet jis tu

ri tikėtis paramos nuo lų, 

kurie turi darbų ir pinigų, nors 

ir yra nukentėję dėl sunkiųjų 

laikų.

Teisybė, sunku yra sakyt: 

“Duok, mokėk,” bet kas būtų, 

jei tavo klebonas neprimintą 

tau šios pareigos ir neragin

tų aukoti? Nauja skola būtų 

uždėta ant senos, kuri jau 

taip per didelė ir nebūtų pi

nigų kasdieninėms išlaidoms.

Tikintis žmogus nemano,
kad jis netekęs tų pinigų, ku-

bažnvčia lr^U€>s yra *uk°jęs bažnyčiai.

nuo įvairių
Trečias pavyzdys: vyras 

ateina pas mane su paralizuo-
Pravda” pripažįsta, kad iš miestų pašalin-1 sunaikinti bakterijas, kurios j tu veidu. Apžiūrėjus burnų, nui, ir jei nori, kad ji būtų Pasi^nksminimų jei reikalin 
tiems žmonėms nebus galimybės gauti darbą. įsigauna į kūną ligų gamini-Į suradau, kad jis turi du dan-j pataisyta, apšildyta ir ap- tuo aukų sudėti. Ir 

-_______________________ __ _____ *__________ ' Ijis žino, kad jis užsitarnauja

Tavo parapijinė
priklauso tau, ne tavo klebo-! net ats^sako

O kada neturės darbo, tai neturės nė maisto.

Ateinantį pavasarį, kaip pranešta, bol- reikės žmogui atlikti daug formalumų ir dar
ševikų vyriausybė įsakys visiems gyvento-'ne pigiai užsimokėti. Turės pasakyti, kada 

jains policijos nuovadose užsiregistruoti. Pas,,ir kur gimė, ar tarnavo raudonojoj armijoj, 

kiau visi tie, kurie jausis gali gyventi mics-’Taip pat turės gauti liudijimus iš fabriko, 

tuose, bus pakviesti paduoti policijai pareis-įkur dirba, ir iš namų, kur gyvena, 

kimus. Kad gauti pasų miestuose gyventi, Į Tas reiškia, kad bolševikai siekia milijo

nus sau negeistinų žmonių badu išmarinti. Jų didžiausio palaiminimų nuo 

visų išskersti nedrįsta. Tad randa kitokių jų|^*evo» kuris Pats yra sakęs, 

išžudymui priemonių. Badu marinimas yra Į kad net už padavimą puo

ly gus žudymui. O kadangi prie to tikslingai 'dūkų šalto vandens Jo Var- 

pasirengiama, bolševikų vyriausybė atliks ’du, bus šimteriopai atlyginta, 

baisų budelio darbų. - ! E. J.

paliksi Taigi žmona su vaikais įsimetu! 

grabą į ratus, atvežė į Sasnavos kapines 

ir bo jokių bažnytinių apeigų palaidojo. 

Net paskambinti varpininkas nedrįso. Iš 

baimės kažkur pasislėpė!

Nežinau ar tie petys, ar jau kiti “ko

lektoriai” apsilankė ir pas Sasnavos ku
nigus. Taip pat atėjo į kambarius apsi

ginklavę revolveriais. Išgavę iš klebono 

du rubliu, užrašė jo pavardę į “aukotojų” 

'sąrašų. Vikaras taip pat davė, bet šis pa

ėmęs knygų sava ranka įrašė du rubliu, 

bet nepasirašė pavardės. Ir visa laimė. 

Netrukus išgirdome, kad “kolektoriai” 

pateko į rusų policijos rankas kartu su 

savo surašais. Policija radusi klebono pa

žymėtą pavardę ir auką, šaukė pasitei

sinti. Daug vargo turėjo, kol rusams iši- 

aiškino ir likosi nenubaustas. Vikarui nie

ko nieks nesakė, n«« nemik) jo pavanos.

įsidrąsinę “kolektoriai” pasileido po 
visą Suvalkų guberniją, ypač, ten kur jų 
nuomone, galima buvo geriau pasipelbyti. 
Taigi Plutiškių klebonijų, Garliavos, 
Skriaudžių, Veiverių... Ūkininkams buvo

paskyrę sumokėti pagalvę po vieną rublį 
kiekvienam.

Žinoma, kai kurie bailesni, ar gyve
nantieji atokiau nuo didesnių punktą, ne 
ką darys-suiifokėjo. Drąsesnieji nemokėjo. 
Iš to kildavo įvairiausią grųsinimų, o net 
ir bausmių: sudegimlavo trobas, ar šiaip 
kokių skriaudų padarydavo^ ne vienam

lėtą buri jis pinigingas. Taigi ir “kolek
toriai” galvojo, kokiu čia būdu pasipel
nyti senelio sutaupytu turtu.

Vienų gražių naktį susitarę keliese 
ir ateina. Manau, bus geriau, jei leisiu pa
čiam nukentėjusiam klebonui visų tą biau
rų įvykį atpasakoti. Aš jo tik žodžius pa
kartosiu Taigi štai ką jis man pačiam

t
gal ir tekdavo ir gyvybės atsižadėti, kaip ' apie tą įvykį pasakojo:

anam Vinčų Kubiliui. * I v i «• i; ' l. i .. i i1 .Į — Kiek-ne-kiek, sako nedagalavau.
Įdomus buvo “aukų” kolektavimas .. ... . . ,*•

* 4 Nuėjau kiek anksčiau gulti. Del atsargos
priekinės (frontinės) durys nakčiai užra

kinama raktu ir dar užspirdinania tam

Šunskuose pas senelį klebonų V. Natke

vičių. Šunskai yra nedidelis bažnytkaimis 

koki devyni kilometrai nuo Marijampolės. 

Tarp girių, labai uSuočioje vietoje. Klebo

nija atokiai nuo ūkininkų, užkišta už baž

nyčios ir kitų parapijos trobesių taip, 

kad kokiai nelaimei, sunku prisišaukti pa

galbos iš kaimo. Klebonas paprastai ne

daug laikydavo klebonijoje šeimynos: po

ra tarnaičių ir vežėjas. Bet vežėjas guli

tikrai , prietaisais, kad ir norint jas iš
versti — nepusniiiotų. Langai iš lauko už
darinėjami stipriomis langinėmis. Kaip 
visados, taip ii\ tą vakarų viskų gražiai 
užsidatinėjęs, nuėjau į savo miegamąjį 
poilsio.

Apie vidunaktį (minėjo net ir valan- 
tvarte prie arklių. Klebonijoje vienas tik- \ dų, bet aš dabar jau neatsimenu), sako j 
tai senelis klebonas ir tarnaitės taip pat girdžiu, kad kas klabenusi į frontinės du

ris. Klabentis naktį pasitaiko ne kaitą. 
Tai koks susivėlavęs keleivis gali užva

Ueik čionai priminti, kad finns' 

klebonas buvo labai mylimas ir gerbia

mas tiek žmonių tiek kunigų. Todėl pro 

jo klebonijų nieks nepravažiuos kad ir 

vėlai pasitaiko. Svečias tikras yra, kad 

klebonijoje nakvynės ir vaišių pakeleiviui 

nepasigailės. Tad laimi dažnai čionai su

sivėlavusių svečių užklysdavo.

— Dažnai pasitaiko, kad naktį ir pas 

ligonį kas atvažiuoja — tęsė toliau se

nelis — taigi aš ir dabar nugirdęs klabe

nant, nieko blogo nemanydamas, einu pa

žiūrėti, kas čia ko nori. Priėjęs arčiau 

prie durų, jų neatidarydamas ir klausiu: 

— Kas čia ko nori

Kaip tik aš tai ištariau, pajutau, kad 

iš lanko visa jėga pradėjo gulti duris, 

norėdami jas išversti. Supratau, kad čia 

ne gerovė. Kas man daryti? Pagalbos 

šauktis nėra iš kur. Ginklo jokio neturiu. 

Tyliu ir laukiu, kas bus toliau?

(Daugiau bus)

rau apysenes.
Kadangi klebonas gyvendavo gana

kukliai, tai daug kas manydavo, kad tu- žiuoti.
Neapykanta nieko nesukuria jį nai

kina save ir kitus. Z. Krasinskii
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DIEVAS 'dis šauks: “Obl Dievo Galin
taiIšmintingumas

KAULAS: — Jonai, žadė-

gumas ir 

padarė!”

KAULAS: — Nu, argi nega-

pasidaryti, kaip gi tas mato- 8 vai. vak. jų pastangom bus susirinkimus. Pastebėtina, kad cijų j stotį ir išleido į Chica----------kvotimai, kurie tikrai pa-

mas pasaulis, gražios ant že
mės gėlės, puikūs ir dideli, ka

lnai, neišmatuojamos jūros pa

sidarė? Žvelgk į padangę: skai 

sti saulė, gražus mėnulis, mi

rgančios žvaigždutės argi ga

lėjo patys per save pasidaly

ti? Taigi Dievas turėjo pada- 

i ryti.

t KAULAS: — Tiesų sakai,

Jonai, tai tas neišmanėlis Au

tas bus melavęs nian. Jonai,

rodoma gražūs ir įdomūs ju- nariai kas mėnuo iš toliau kaip 

darnieji paveikslai tikybinio:Bridgeville, Nortb Side, Law-

go, iš kurios Jo Ekscelencija 

vyks į tolimus vakarus. Lai

mingos kelionės ir Dievo pa

laimos J. K. žygiuose. Ausis

... , . . ,A. Įėjo tie daiktai ir patys per
3ai įrodyti man, kad Dievas y-

save pasidaryti? Sykį dakta 

ras Autas pasakojo man, kad 

kas tik yra matoma gamtoje, 

JONAS: — Ratilai, kiaušy-1 viskas patys per save pasida-

ra; taigi daliar esu pasirengęs 

pasiklausyti tavo kalbos.

kis įr, jei bus kas nors neaiš

ku, tai klausk paaiškinimo ir 

įrodymų.

KAULAS: — Jonai, būk

rė, nes visokie dalykai maino

si ir eina evoliucijos keliu; vie 

nas daiktas išsivysto iš kito.

„ , ,, , i - JONAS: — Kaulai, paširo-

zmogus, nekalbėk per aukštai i, . , . , . . ,., ,° ’ . do, kad esi labai didelis, leng-
įr nesuprantamai.

JONAS: -- Raidai, nebūk 
tisai kaip kopūstgalvis, nes 

|aip gi aš galiu įrodyti Dievų, 

kuris yra Didžiausias, Bran

giausias, Išmintingiausias, vai 

kiška kalba, arba mažniekiais?

KAULAS. — Nugi, jei kal

bėsi man per sunkia, aukšta 

kalba, aš nesuprasiu.

turinio, kurie verta kiekvie

nam pamatyti. Tokio paveiks

lo jokiuose teatruose nepama

tysi. Paveikslas užvardintas 

“In tbe Service of tlie Que- 

en”. Būtinai turėtų mūsų jau

nimas vaikinai-merginos pama tui narių. Melsim Aukščiausio- 

tyti tuos paveikslus. Tikietus Į jo, kad atsirastų daugiau na- 

jau pardavinėja pačios mer-jrių. Sumokėjus mėnesinius mo 

gai tės ir mokyklos vaikai. Su-[kesčius susirinkimas baigtas

renceville, Solio, atsilanko, o 

iš čia pat neateina. Tai aiškiu 

apsileidimas. Mūsų kuopoje do

bar yra 1.20 pilnų narių ir 17 X Malonu mums pranešti, 

naujokų-nau jokių. Užtektinai 'kad geraširdžiai lietuviai biz- 

būtų vietos dar ir kitam šim- jnieriai neužmiršta mūsų mo

kyklos neturtingųjų ir menkos

ar negali daugiau papasakoti augusiems po 25c., o vaikams i taipgi malda, kurių atkalbėjo

;man tokių dalykų?

JONAS: — Taip, Raidai, tik 

skaityk Pittsburgh’o žinias ir 

toliau, o aš papasakosiu daug 

dar Įdomesnių dalykų.

Kun. J. V. Skripkus

vaprotis, pats savo smagėnų 

nei biškutį nevartoji, tiktai 

kaip aklas aklo veliamas. Kri

stus pasakė: “Jei aklas ves 

aklų, abudu supuls į duobę.” 

Dėlto, kad dr. Autas nemokino 

jūsų apie vaistus, bet apie tuos 

dalykus, apie kuriuos jis pats

JONAS: — Kaulai, tu, kaip;to matai pro langų gražiai ir 

ir visi bedieviai, dar nepradė- .lengvai pasnigta. Sniegas yra

jome kalbėti apie Dievų, o jau 

“tavo kojos atšalo,” t. y. pa

būgai. Man atrodo, kad bijai 

nepalikti tikinčiu?

KAULAS: — Aš nebijau, 
tik noriu išgirsti tavo įrody
mus.

JONAS: — Kaulai, jei netu

rėsi geros valios ir noro su

prasti Dievo esimų, tai bus,

10c. Soda-lifttė!pirm. Marijona Bliutienė.

Ten buvusi Tretininkė

SOUTH SIOE

X Sekmadienį, sausio 22 d. 

per visas šv. Mišias kun. Ka

zėnas sveikino savo parapijo

ms nuo visiems' gerai žinomo 

misijonieriaus kun. J. Vaitke

vičiaus, kurs dabar yra Ko

moje ir ten eina atsakomingas 

pareigas. Kun. Vaitkevičius li

nki visiems Šv. Kazimiero pa

rapijonams laimingų naujų me

X Vasario 2 d., ketvirtadie

nį, pripuola Švč. Panelės šve

ntė, vadinama Grabnyčios, ku tų, ypač kad jo pasėta mūsų 

rioje šventinama žvakes. To- širdyse sėkla atneštų didelius

je šventėje Šv. Kazimiero K. 

K. bažnyčioje taipgi bus tuo

jau po šv. Mišių palaiminimas 

Švč. Sakramentu, sulig nepa

prasto leidimo, suteikto mūsų

yra visiškai aklas. Daleiskime, j J. E. vysk. Boyle. Bus suteik- 

į Kaulai, žiemų atsikėlęs iš ry- ta ir Generalė Absoliucija tre-

minkštas ir matai žmogaus pil

dąs. Ar tos pėdos pačios pasi

darė ?

RAULAS: — Nu ne. Aišku, 

kad ėjo žmogus.

JONAS: — Kas tan sake, 

kad ėjo žmogus? Ar matei jį?

KAULAS: — Kamgi man 

reik matyti, juk pėdos pačios 

per save nepasidarė.

tininkams toje dienoje. Tai di

delių malonių diena. Kas tik 

gali, turėtų ateiti į bažnyčių.

X Vasario 3 d. pripuola Šv. 

Blažiejaus šventė. Toje šven

tėje šventinama taip vadina

ma žvakė, su kuria laimina

ma žmonėms gerklės. Mat Šv. 

Blažiejus yra užtarėjus nuo vi

sokių gerklės ligų. Kas su gy

vu tikėjimu prie jo kreipiasi, 

dažnai per jo užtarymų V. Die

vaisius mūsų sielų išganymui. 

Kad geriau prisimintų tų Jo 

gerų sėklų, pasėtų mūsų širdy

se, daugelis nusipirko kun. 

Vaitkevičiaus parašytų knygu

tę “Gyvybės Šaltinis.” Tai 

sutrauka jo pamokslų, pasa

kytų šv. Kazimiero R. K. baž-

X Praeitų savaitę pas kun. 

Kazėnų viešėjo garbingas ir 

retas svečias Jo Ekscelencija 

vysk. P. Būčys. Labai džiau

giamės, kad mus atlanko to

kie kilnūs svečiai. Tuo labiau, j 
kas J. E. vyskupas Būčys sek

madienį, sausio 22 d., per su

mų pasakė mums turiningų ir 

labai gražų pamokslų, kaip J 
galima apsisaugoti nuo dva

sios ligų — nuodėmių. Dvasios 

ligos, tai netaip kaip kūno.

sveikatos vaikučių. Pereitų sa 

vaitę p. Pivaronas, duonkepis, 

atsiuntė gardžios, lietuviškos 

duonutės vaikučiams. Kad jų 

pasaldinti ir padaryti skanes

ne, p. Stanley Simonavičius 

padovanojo iš savo krautuvės 

saldžios uogų košės (jellyL

Vaikučiai be galo yra dėkingi; gi8 mėnuo yra metinių su-

rodo kiekvieno vaiko pastan

gas moksle. Vaikučių įsidoma- 

vimas kvotimuose buvo nepa

prastas. Jie dėjo visas pastan

gas, kad kuogeriausiai kvoti

mus išlaikius. Nors dar nėra 

pilnos sutraukos sėkmių, ta

čiau jaučiama, kad daugelis 

pasiekė gana aukštų laipsnį. 

Kitame “Pittsb. Žinių” nu

meryje paskelbsime vardus tų 

mokinių, kurie bus gavę aukš

čiausius laipsnius. Mariutė

WEST END PITTSBURGH
(McKEESROCKS)

savo geradariams ir, negale- 'sirinkimų mėnuo. Sekmadienį, 

darni kitaip atsilyginti, vien sausio 22 d. įvyko net trys su- 

kasdieninėse maldose atsime- sirinkimai, kuriuose, be įvai- 

na ir prašo V. Dievo, kad lai-j nų atskaitų ir metinių pasi- 

mintų jų geradarius ir suteik-'tarimų, išrinkta naujos valdy

tų jiems gausių malonių. Prie 

progos reikia paminėti, kad 

p. Pivaronas kepa tikrai lie- 

įtuviškų duonų ir jų pristato 

pareikalavus į kiekvienų krau-

T_ tuvę. Tad reikalaukite savo
Kūno .ligos ne nuo žmogaus . , ... - .. , .v,

. • ® krautuvėse tikrai lietuviškos
paeina, sielos gi ligos su žmo

gaus noro, jam sutinkant. Kū

no ligos ne visuomet pagydo

mos, tik kaip kada, sielos gi 

ligos visuomet pagydomos, jei

Pivarono duonos. Dėkingas

ŠV. KAZIMIERO MOKYK
LOS ŽINUTĖS

v • n i - a u- • Tik žmogus nori. Kad apsisau-nyčioje apie Gyvybes Šaltini Į . . . 1 . .

Viešpatį Jėzų Kristų. Verta 

kiekvienam Įsigyti. Kas pra

eitų sekmadienį negavo, galės

goti nuo tų sielos ligų, reikia 

atlikti pareigas paties V. Die

vo žmonėms duotas dešimtyje

bos.

Šv. Jurgio Kareivių draugi

jos šiems metams valdyba iš

rinkta: F. Čižauskas — pirm., 

Juozas Paulauskas — vice pi

rm., Jurgis Seikius — rašt. ir 

kun. Jonas Vaišnoras — ižd. 

ir dvasios vadas. Antanas Ka

činskas — kapitonas.

Tretininkų valdyba: Birbi- 

lienė — pirm., Laimutavičie- 

nė — vice pirm., Kowk — ra

št., Bačkis — ižd., Naujokių 

motina — Jerengevičienė, nau 

jokų tėvas — Bačkis, dvasios

lygu kad saulėtų dienų eitum Į JONAS: — Labai gerai sa-Įvas atitolina gerklės ligas. Šv.

Kazimiero K. K. bažnyčioje ge 

rklių laiminimas su Šv. Bla

žiejaus žvake įvyks po šv. Mi-

i laukų žiūrėti, ar saulė švie- kai, Kaulai, kad pėdos pačios 

čia. Užsispyrėlis, kaip bedių- j per save negai pasidaryti. Lai- 

vis, nenori tikėti, kad saulė kyk tai savo mintyje. Daleis-1

šviečia, nors ir labai kaitintų, iki me, imsi kasti šulinį, giliai į šių 8 vai. ryto ir vakare 7:30 

RAULAS: — Kas gi galėtų

abejoti apie saulės esimų, nes

mes visi matome jos šviesų; statyk tų statulų savo kamba
ry ir mųstyk: koks tai galin

gas yra vėjas, atpūtė gabalų 

marmuro nuo didelio kalno:

jaučiame šilumą; net ir jos vai 

sius augalams matome.

JONAS: — Ratilai, tas pats 

yra ir apie Dievo buvimų. Ge-pietus pradėjo lyti ant jo; vė- 

rai palaimintas Jobas sako: jas pradėjo pūsti ir padarė 

“Klausk, gyvulėlių apie Su

tvėrėjų, ir jie jus pamokys;

žemėje rabi padarytų iš ak-! vai. Visi turėtų pasinaudoti ir 

mens žmogaus statulų. Pasi- parodyti ypatingų pamaldumų 

prie šv. Blažiejaus, o ypač tie. 

kurie kenčia kokius nors gerk-

lės skausmus. M. J. K.

, , .. • Dievo Įsakymų. Tos pareigos
dabar gauti pas vaikus prie .* • 1 ■ H
, v v- -r,- , - yra trijų rūsių: a) kaslink Pa-
baznycios. visų vardu noriu J ‘ .
v -iv,.................................................., ties V. Dievo, b) kaslink arti-
eja pareikšti misijomenui kun. . ,

_T ... .v. . v. ,. . . mo ir c) kaslink paties savęs.Vaitkevičiui sirdingiausj ačiū, n... /
, , _ v . v, . T . y. lik atliekant tas pareigas bus
kad mus neužmirštate. • Jei šis ®

raštelis pasieks, Jus, Tėveli, 

tai žinokite, kad mes esamo 

Jums labai dėkingi ir visuo

met Jus atsimename savo mal

dose.

Senas Ex-choristas

sveika žmogaus siela. Tie J. E 

pamokinimai ilgai neišdils iš 

mūsų širdžių. Tegul Jums Au

kščiausia atlygina už tokius 

gražius pamokinimus.

Senas Ex-choristac:

Sausio 18, 191 ir 20 dd. mū

sų mokykloje buvo pusmeti

niai kvotimai. Šiems kvotima

ms vadovavo Sesuo M. Aloy-[vadas — kun. Jonas Vaišno- 

za, mokyklų vizitatorė. Jos pa- j ras. .

stangomis įgyta taip vadinami j Tų pačių dienų suorganizuo- 

‘Stanford Achievement Tests’, (Tęsinys 4 pusi.)

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVĄ 
DĖMESIUI

klausk oro paukštelių ir jie 

jums pasakys; kalbėk į žemę 

ir ji jums atsakys; klausk va

ndeny žuvelių, ir jos jums įro

dys. Kas būtų toks ignoran- 

tas, taip užsispyręs, taip tam

sus, kad čia negalėtų matyti

' Dievo rankos tuose sutvėrimuo

X Šeštadienyje, vasario 4 d. 

Sodalicijos “Marijos Vaike- 

tokių gražių statulų. |Kų” išpažintis ir ant rytojaus

RAULAS: — Jonai, niekus Imėnesinė bendra šv. Komu- 

kalbi; statula pati niekuomet nija. P. R. I.
nepasidarys. Turėjo būti išmi
ntingas žmogus, kuris iš ak

mens iškalė žmogaus statulų.

JONAS: — Raidai, ar tu 

matei, kad žmogus darė tį sta

tulų?

RAULAS: — Kam gi man

se” (Job. XTT, 7-9). Pakelk I[reik matyti; sveikas protas sa

vo akis aukštyn, pamatysi ko, kad tokie daiktai patys 

negalėjo pasidaryti. Tik be

protis galėtų kitaip sakyti. 

JONAS: — Kaulai, teisiri

langių grožybę: dienų skai- 

gaivinanti. saulutė šviečia 

visiems, — augina augalus,

X Seniau paskelbtos “Card 

Parties” vasario 1 ir 15 dd. 

perkeltos į vasario 8 ir 22 dd. 

Lietuvių biznierių vakarienė i- 

vyks vasario 28 d., t. y. Užga

vėnėse, kaip kas met. Visi pri

sirengimai bus vėliau paskel

bti. . Ausis

X Visi kaip kas tik išmano 

ir kas kaip gali sukruto dar-

|X Girdėjau, kad praeitų se-' 

X Sausio 22 d. tuoj po miš- kmadienį pas mūsų klebonų 

parų įvyko Tretininkų mėne- kun Kazėnų, klebonijoje, įv^ 

sinis susirinkimas šv. Kazimie ko Jo Ekscelencijos vysk. P.

Bučio pagerbimui ir paminė

jimui jo 60 m. gimtuvių puo

ta, kurioje dalyvavo beveik 

visi Pittsburgh’o ir apylinkės 

lietuviai kunigai. Čia parūky

ta karštų kalbų ir palinkėta 

Jo Ekscelencijai susilaukti tos 

laimingos dienos, kad galėtų 

apvainikuoti savo sunkius, “o- 

vertime” darbus, Maskvoje 

kaipo visos Rusijos PATRI 
J ARKA. Jo Ekscelencija, at- 

pirm., M. Klimaitienė rašt., lykydamas į tai, pareiškė, kao 

Pr. Stankauskas ižd. Nau- Į netrokšta tokioc aukštos gar- 

jokių motina — Stankauskie- įr ųa(j vargiai sulauksiąs 

nė, o naujokų tėvas — Stan-L^y laimingos dienos, kuomet 

[kauskas. Šis susirinkimas pa- Busijoje grįš tikėjimo laisvė, 

sižymėjo skaitlingumu, nes da- neg “žmogus gyvenus virš 60 

lyvavo 105 nariai. Būtų labai m., gyJena “ overtime. ” Po va- 

gražu, kad visi taip kas mė- karienės kun. Skripkus, kun.

ro parap. mokykloje. Susirin

kimų atidarė gerb. kun. Skri

pkus malda. Paskui labai gra

žų tretininkams pritaikintų ka 

Ibų, kurioje ragino visus mel

stis, kad V. Dievas atitolintų 

tas bausmes, kuriomis dabar 

žmoniją baudžia; kad suteik

tų žmonijai ramybę ir palai

mų. Valdyba palikta tų pati 

ir šiems metams: M. Bliutienė 

-— pirm., Senionienė —- vice

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTIĮ LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks- | 

to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 

ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 

visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty

rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš

pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija Į Pasaulinę 
Parcdų Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame

rikų pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 

skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su

teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor

tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir visus

pasaulio kraštus.

duoda šviesos matantiems, la- gai sakai; jei pėdos ant švie-.buotis parapijos naudai. Mūsų

peliams žaluma; medeliams gy žio sniego, arba statula iš ak- jsodalietės “Marijos Vaikeliai’ Įnuo lankytųsi ir pelnytų atlai- 

vumų; gyvūnėliams jautrumų, 'mens negalėjo patys per save irgi nesnaudžia. Vasario 12 d. [dus suteiktus už lankymos į fonsas pa.;-cjo <.o j sci en- 

Naktį pakėlęs akis aukštyn

pamatysi milijardus, nesuskai 

tomas daugybes mirguojančių 

žvaigždžių. Tvarko visas pa

dangių erdves. Kiekviena pla

neta, t. y. milžiniškos žvaigž

dės, turi savo kelius, nesipai

nioja viena kitai ant kelio.

Kas gi būtų taip tamsus, tnip 

bemokslis, kad čia negalėtu 

matyti Sutvėrėjo ir Valdytojo 

tos gamtos? Vasarų atvažiuok 

j Pittsburgb’ų, į Penusvlvaui- 

ja, pažiūrėk gamtos gražumo: 

kalnai ir kalneliai, apauerę j- 

vairių rūšių medeliais. Kiek

vienas turi savo crrožj, kiek

vienas turi savo tikslų. Maty

damos tokių armonijų ir tva- [ 

rką, stebėsies iš to viso, o šir-

Kazėnas (Šoferi**) ir Tėvas Al-

■BILJ.Y'9 VHCLE

1
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D R A n O A S K'oiviHa'lii'tiis, sausio 26, 1933
luistus noro čia tinime paša-1uždarytos, kol išimtos vielos Pa. Gerb. Lietuvos svečias pa
kyli, kad mūsų koresponden- vėl anglių priaugs. pasakojo daug įdomių atsitiki-
tus Susirūpinęs yra teisingas. X Cokeburge Juozas Kadis mų, paties pergyventų, vokie- 
“gramotnas," darbštų ', turi buvo suparaiižuotas per 10 me'čiams valdant Lietuvę, ir api- 

,abi aki ir yra labai geros šir- tų. Keturis metus išbuvo Cou- budino dabartinę kovų. už lie-(

YOUNGSTOWN, OHIO lst assistant Dorothy Polis-

įlies žmogus.

IS SV. PRANCIŠKAUS VIE- 
NUOLYNO

2nd assistant Koše Barton.
Porų kartų teko man ma-j Secretary Francis Raman 

, . . l^ttsbuigh o Lietiniui (Jonsultors Mare Gužauekas.
nt> kome. Sausio 11 d. pasimi- j tuvių kalbos teisę Klaipėdos ^mrosv korespondencijas D ]<]ve Andreivs, Ilelen Coiista- 
rė ir tapo palaidotas ant Šv. krašte. Mes nesuprantame, Iko- *’os '<o'°nbi°s lietuvių S7*'nce> gtella Greeks, Helen Slip-

snus, dievotas; motinos šinlis 
plyštų iš gailesčio, jei jos du- 

(Tųsa 5 pusi.)

Luko kapinių. Paliko moterį, dėl Lietuvos vyriausybė, kuri ,vcnilllo> 1<as lobai žmones pa- j;ve polisky, Anna Ža
du sūnų ir dvi dukteri did- visur pabrėžia savo tautišku- įtenkino. Bet praėjo keletas sa- jonka> ]<;Velyn O’Kinis, Agnės 
šiaušiamo nuliūdime ir vargesnių, taip maža tesirūpina Kiai |vaa ’1-1 ’r vėl nieko nesimato, 'jsiipkoskv, Jzubel Kubilis, Ko- Buy gloves with what it savęs

Nereik mokėti BOc. ui 
dantų mostĮ. Listerine To- . 
oth Pašte gaunama po i 6c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kla J g vartotadamas per 
metus sutaupai $8 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c
10 PIECE COSMETIC 

SĖT $1.97
This Is a Pametu vlvanl S«t and ln. 

cludes face powd«r, *1.00; Runge, 75c, 
Tissue C-eani *1.00, Depilatory *1.00, 
Facial Aatrlngetit *1.75. Bath Salt 1.00, 
Tollot Wa»er *1.25. Perfunie *2.75, BrlU 
Dantine 75c, Skln Whltoncr 75c. To t R 
Value *12.00. Special prlce, *1.97 for 
ten pleces to lntroduce this line.

V a r das
Adresas ................................ ..  •
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grąžinami, Jei
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

A. A. pėdos mokyklom, kurios yra !rtn^os> čionai nėra nieko 
X Vietinio Couneilmano sau'vienintelis įrankis atlietuvinti Į'e*'<auna- N ienok anaiptol, č'io 

šio lt) d. eksplodavo namų. Nie 'suvokietėjusį pamarį? ,lla^ ^Ullo veikiama, tik mažai
mokinamės lietuviškos kalbos, jko nesužeidė, bet nuostolių pa- X Kuris laikas serga Mari- j™šoma.

Šiame pasaulyje mes daug Jar® apie l,onl rinitų dolerių, joną Daraškevičienė. Linkime1 »tab sausio 1.) d. parapijos 
pa-Į X Sausio 15 d. S. L. 1L K.1 gerai moterėlei, atgavus ligos sodalietės (jaunos merginos) 

A. 92 kuopa laikė savo mene-! pakirstus spėkas, nuoširdžiau g'av° palaiminimų Šv. Pran- 
sinį susirinkimų. Nieko naujo ‘padirbėti savo šeimynėlės dva- ciškaus lietuvių

Kodėl mokinamės lietuviškos 

kalbos?

Jau metas ir pusė kaip mes !

se Orvilla.
Savo pamoksle kun. lleieliet 

pažymėjo, kad motinos širdis 
pilna džiaugsmo, jei jos sū
nus ar duktė doras, geras, klu-

Pittsburgho Lietu
viu Žinios

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)

ta Šv. Jėzaus Vardo draugija, 
į kurių Įsirašė pirmiausiai mū
sų jaunuoliai šv. Vincento Ly- 
ceum. Taip pat neatsiliko ir 
senesnieji. Tai gražiausi pa
saulyje draugija, o taip gi ir 
patogiausia, nei susirinkimų, 
nei mėnesinių mokesčių ir jo
kių kitokių pareigų nėr, kaip , sutiksim žmonių, kurie 
tik sykį į mėnesį prie Išpažin-; kiaus mūs, kodėl mokinamos 
ties ir šventos Komunijos. Tai į lietuviškos kalbos, kam jos 
ir viskas. Gerumėlis neišpasa- reikia, ir kitų panašių klausi- 
kytas. Viri vyrai, — kaip vie- mų.
nas, turėtų rašytis. Kita syk' Alums, šv. Pranciškaus mo-7 T t! c J | z

plačiau apie tai parašysiu. kinėms, lietuviškoji kalba yra

nenubalsuota,
mėnesiniai mokesčiai.

sumokėta

Dėdula ir visados bus reikalinga. Ka- Misius Pra<3^° lank5,ti sav° 

'<!„ baigsim mokyklą ir eisim >rar,Jonus ir šventinti Jųjų

REDAKCIJOS ATSAKYMAS a lokyti vaikučių
NESUSIRŪPINUSIAI

bažnyčioje, 
priimdamos Įžadus ištikimai 

Sausio 21 d. sodaliečių pildyti draugijos įstatus, t. y.
tarnauti Dievui ir Bažnyčiai, 
pasiimdamos sau už globėjų 
Viešp. Jėzaus Motinų Marijų.

sios gerovei.

X Sekmadienį, sausio 15 d. surengtas šokių vakaras pura- 
mūsų gerb. klebonas kun. J. pijos naudai gražiai pasisekė.

Prisirinko pilna salė šaunaus,
jaunimo. Pasi- Iškilmėms vadovavo kun. Del-

Kitchen-Fresh!

KRAFTchet, iš Cleveland’o, padedant 
vietos klebonui kun. E. Steig- 
manui, 7:30 vai. vakare prie 
išstatyto Šv. Sakramento, ku
riuo ant galo suteikė palaimi-

Koresp. *'Draugo” Draugas X Sausio 22 d. įvyko para- nirnų.
X F Dubauskas iš Mont- IpDos inctinis susirinkimas. Kle Kadangi ir man teko daly- j

kitose mokv- nanie^us> Daugumu lubai jo šokę iki vidurnakčio, visi iš
klose, turėsim didelę pbreiį, laakia- krnl pašventintų na- 

mus, bet toli gražu ne visi. 
Gaila, kad nemoka savo dva--

juos mokyti mūsų lietuviškos 
Ačiū už pastabų, bet jos Į kalbos ir Lietui os istorijos,

siskirstė po namus patenkinti, 
gavęs progos kojas pamiklinti, 
save parodyti ir kitus pama-

‘ Pittsburgh’o Lietuviu Žinias’
n<r gimtoji kalba yra ^“^tėvo pagerbli:..
visiems lietuviams, ir neturi

negalime dėti, nes toje pasta- būti paniekinta. ,
boję be jokio pamato išlieja- Į fiendorait s' real, Canada, praneša kun. Ka jbonas Patiekė Dnansinę atskai Kauti tose iškilmėse, tat ir pa-
ma daug tulžies ir keršto aut | p s Jmmos ,nergaitės dar- zėnui, kad lietuvių klebonas Delei nedarbo, parapijos siryžau parašyti šių žinutę.

i i. i - i. n z • • .. Labai didelio įspūdžio darė
matant tokias jaunas mergi
nas^ pasišvenčiant gyventi ir 
dirbti Dievo garbei ir tautos 
gerovei. Kada jos suklaupė

mūsų nekalto korespondento, bfaS paniok(W nietu. jf iki Siol'kun. J. Bobinas sunkiai serga 1^™ didžiai sumažėjo. Sulig
kurs nei ki“k neapsilenk;* su netul-ėj0 progos lietuviškai mo j ligoninėje nno gruodžio 16 d., 
teisybe, jei jis nepažymėjo sau kytig j v g 1932 ,n Yra vilties, kad gal
nepažįstamų asmenų. Kų jis 
pastebėjo, apie tai ir aprašė.
Tų ir Tamstelė pripažįstate.
Būtų labai gerai, kad vietoj
pykti parašytumėt nesikarš- į X Kol kas čia darbai dar 
čjuodaina kų nors rimto kas nei kiek negerėja, bet vis dar 
savaitę, už tai mes labai bū- blogyn eina. Kaip kurias Ells- 
tume dėkingi ir “Pittsburgh’o Avortli ir Cokeburg kasyklas
Lietuvių Žinios” pasidarytų \ isai uždare ir mašinerijas iš-į V. Bartuška iš Klaipėdos .r 
kur kas įvairesnės. Sulig Ta- ėmė. Turbūt, ir bus taip ilgai!kun. Klimas iš Alt. Carmel,

BENTLEYVILLE, FA.

vyskupijos nustatytos tvarkos, 
šiemet buvo renkami nauji ba
žnyčios komitetai. Liko išrin-

ko ir trokšta visi parapijonys. jkt.‘ Sie rimti v>'roi: Marti™® 
______ . iMickūnas, Vincas Juškevičius,

artimiausioj ateityj pasveiks,

BRIDGEVILLE, PA.
Anų savaitę pas mūsų kle

bonų buvo užvažiavęs kun. dr.

prieš altorių, tai rodos, vaini- 
Antanas Klasauskas, Karolis kas gražiausių gėlių, kuris ne, 
Žukauskas, Ignas Mazietis ir muistančiai jaunų sielų bus
Antanas Saunoras. Vilimas pinamas Marijos garbei.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Šis vainikas susideda iš že- 
'miau pažymėtų mūsų koloni
jos lietuvių žvaigždučių:

Prefect Emiiia Raman.

DRAUGO

Labai Švelnus... stiprus, ska
nus mišinys parinktinio alie
jaus, švelnaus uksuso, rink
tinių kiaušinių, retų priesko
nių. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Pristatoms SVIETAS groser- 
ninknms kas ke tos dienos. 

Pabandykit jį!

N0W OFFERED AT 

REDUCED PRICES

/flNE
'texture
m your cakes^

\ **
THE DOUBLE TESTED 

DOUBLE ACTING
BAKING 
POWDER

ŠAME PR|ą 
42 YEAR*

25 ounces for 254
COOVtfckT IdSl JAOUt S MFC co I

MILlIOMf or POU0O1 UJtO BV 
■ OUR COVERNMtRT , į

[VIETINIS

K0NCERTASS0K1AI
ĮVYKS

Sekmadienyje. Vasario-Feb. 1933
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street

Koncertas Prasidės S-tą valandą po pietų 
ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ

Programe dalyvauja p-lė E. MICKŪNAITĖ, coloratura soprano, neseniai sugrįžus iš 
Europos kur ji dainavo Italijos ir Lietuvos operoj. Taipgi dalyvauja žymiausieji Chicagos 
lietuviai solistai ir solistės. Dalyvauja du didžiuliai Chicagos chorai: Lietuvos Vyčių “Dai
nos” choras po vadovyste J. SAURIO ir Sasnausko vyry choras po vadovyste komp. A. 
POCIAUS.

Dalyvaus šv. Kazimiero Akademijos orkestrą, kuri yra pagarsėjusi tarpe Chicagos lie
tuvių. Akademikės šoks lietuviškus šokius.

Po koncerto bus smagūs šokiai prie geros muzikos.
Tikietus galima gauti pirkti jau dabar visose kolonijose. Pirkitės iš anksto, nes gali jų 

pritrūkti.



Ketvirtadienis, sausio 26, 1933 DRAUG A S

ŽINIOS
(Tųsa iš 4 pusi.)

Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof. Kampininkas

mergelėm, jų tėvais, reikšti di* 

džiausiu pasigerėjimo ir. teik

ti pagalbos visuose tų jaunų 

sielų darbuose. O mūsų kleb. j

kun. E. Steigmanui už jo pa- j Rooseyeltą išrinkus J. A. V.

sidarbavimą sutveriant tokių prezidentu, nesenai “Sargy- 

krelė, ar sūnelis nedoru keliu gražių draugijų, lai Dievas lai boj” J. Baika taip užgiedojo: 

eina. Atminkite, kad Dangis- mina visokiomis dangaus go l“Šokit bonkos ir bačkelės,

koji Motina yra visų mūsų 

motina. Ji mus globoja nema

tomoj mums galybėj. Jos var

das Marija!

Klausant jo pamokslo ir ma (Aukoju Youngstown’o jau- 

tant tas jaunas sielas taip gra nonis sodalietėms)

žiai priimančias paveiksėlius, sesutė, rūtų savo,

kuriuos kunigas žegnodamas ^Brangink jaunas dienas tavo; 

užkabino kiekvienai ant kak-*s darželį apravėk . 

lo, prisimiuė gyvenimas šv. lr Mariją pamylėk.

Monikos, motinos šv. Augus- Į

tino. Nors ji buvo ištekėjusi už Išravėjus piktas žoles, 

pagono vyro, bet pati buriama Gėles gražiai aptaisyk; 

maldinga, ir Šv. Marijos glo- Dirbk su meile, netingėk 

boję, meldė ir savo vyrui iš- H' Marijų apkaišyk, 

ganymo, ko ir sulaukė prieš

radėjystėmis.

SĖK SESUTĖ

s&vo mirtį; vyras priėmė ka ti važiai gėles užauginus,'

taliku tikėjimų. Taipgi ir sa Liūdnos dienos tau praei:.; 

vo sūnui palaidūnui išprašė Linksma būsi tarp žmonijos 

Dievo malonės, kad ne tik at- Ir Marija neapleis, 

virto prie Dievo, bet dar tapo |

vyskupu ir dideliu kovotoju už Dirbk iš meilės dėl Marijos 

Katalikų Bažnyčių. tKad Altorius jos žydėtų,

Ar ne gražus pavyzdys Kad kuri Jai pasivedus 

mums? Tat mano troškimas, i“Sveika Marija” kalbėtų, 

sykiu su virš minėtom jaunom I V. Stupinkevičia

GRABORIAI;

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

DAKTARAI:

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GKABOBIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia lr Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsiftaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt iili arba 2818

2314 W. 23rd PL, Chicago

dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tėa.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

8238 S. Halsted St. 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

1439 H. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 8987

gomis, ir veža į Sibiru, kur 

mirusiųjų nereikia nei laido

ti. Štai, kodėl mūsiškiai bai

sa v i kai bijo Rasiejun važiuo

ti; jų nei varu neišvarytum. 

Sovietų “rojaus” jie bijo lig

KĄ RAAO MŪSŲ GA 
ŽĮSTOS

ro-

šlapias Ruzvelto bus kelias,

“bet likimas bus šviesus — 

ištrauks kamščius jum visus, kokios pavietrės. 

“Traukit dudaš ir dainuokit,

Šamui garbę atiduokit, 

daug degtinės ir alaus 

jis už tai pareikalaus.” 

šokti, džiaugtis, mano

kunda, gal būt dar per anksti, bo šaukia SOS.’ 

Tat, kol kas dar šitaip giedo

kime:

Šok munšaine garbečine 

Ir sprite kaponini,

Bačkos alaus užfiksuoto,

Galo jums dar nesimato.

Katiliukai beisnientuos,

Gal ilgai dar čia gyvuos.

Yalijos princas dėl netlar- 

(“L. A.”)

OR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, IU.
Utar. Ketv. Ir Pėtnyčioiuis 

18 — 9 vai.
3147 S. Halsted St Chicago
Paned., Scred. lr Subat.- 2 — 9 vai.

“Šniuravonių šokiai įvyks 

subatoje, Jan.-Sausio 14, 1933. 

Lietuvių M. (Maldos — prof. i 

Kamp.) Žinyčioj.” ( K is )

Phoua Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
▲rtl 4Ttk Street

TeL Canal *122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampa* Leavitt St.) 

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

Tel. LAFAYETTE 30 57

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedale) 
Valandos: nuo 2 lki 8 vėl. vakaro 
Seredomis lr nedėliomis pagal

sutarties

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 WEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:39 vai. vak. 

Tel. CICERO «62 
lr

2921 W. WASUISi(iTON IJI.VIK 
Kitos viii. ant Washington Blvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba 

Cicero 062. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Ofiso ir Kės. Groveliill 0617 I Office Phone 
Ites. 6737 S. Artesiąn Ave. Prospect 1028

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Itoad
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

ltes. and Office 
2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, EI.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

Rasiejaus balšavikų caras 

Stalinas susirūpinęs Sibiru, 

kuris neužilgo bns per mažas, 

jei ir toliau kas mėnuo bus 

gabenami dideli liodai — po 

S(X) — vyrų, moterų ir vaikų, 

kaitinamų priešbalšavistiiiiu 

Mūkimu. Sovietų “rojuj” prie- 

š’ialšavistiniu veikimu dabar 

yra stovėjimas alkanų masių 

prie maisto krautuvių. Dauge

lis, išstovėję per dienas, išva

rgę, alkani alpsta ir įniršta. 

Kiti, kovodami su badu, ke

lia maištų. Alkanųjų marša- 

vimų, kaip pas mus Ainerike, 

Rasiejaus balšavikų “rojuj” 

nėra. Jei tik kurie sumislija 

iuaršuoti pas Stalinų, tuojau 

policija šautuvus atstačius vi- 

kaip gyvulius į prekinius va-

1.1 BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa

šaukite

Republie 3100

2506 W. 63nf Str.

“Po keliu metu karsztos ko 

vos su prohibicijos virzinin- 

kais ant galo laimėjo Kaiero 

bravoras.” (“S-lė”)

“Į dangaus karalystę bus 

reikalingi pasai ir vizos.”

(“K.”)
Aišku, rašyta Maikio prie 

džiogo su “liekarstvom.”

Prof. Kamp.

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue

.Vai.: Nuo 10 ryto lki 8 vakare

Tei. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

, 1

ALEKSANDRA
MEŽLAIŠKIENĖ
Po tėvafta Grlgoroyvitz

Mirė sausio 2 4 d . 1933 m., 
12:35 vai. ryto, pusamžiaus. 
Kilo iš Raseinių apskr., Kel
mės pa.rap. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrų Antanų, dvi dukteris Lu- 
ctllų lr Antaniną, žentų Danie
lių Slaitis, anūkę Lucillų ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 2154 Wcst 
23rd St. Tel. Canal 0265. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, sausio 
28 d., iš namų 8 vai. bus atly
dėta į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lų- Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Duktė, len
tas, Anūkė tr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarnlnkala, Ketvergais ir Snhatemi* 
2420 W. Marąuette Rd. arti YVestern

Ave. Pbone Hemlock 7828 
Panedėllala Seredomis lr P4tnyčlonus 

IMI So. Halsted Street

AKIŲ fiYDYTOJAIj

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 935.90 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. SOth Ave., Cicero, Iu.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvis 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Palaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur

Eudeikis

JUOZAPAS MARTINKUS
Mirė sausio 24 įl, 1933 m., 11:25 vai. vak. 39 metų 

amžiaus. Kilo iš Tauragės apskr., Varsė-džio pa rau, 

Gaidilių kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Onų po tėvais 

Bargailaitė, dukterį Juozefą, sūnų Alfonsų, brolį Ka

zimierų ir brolienę Mortą, dvi švogerkas: Antaninę 

Kareivienę ir Marcijoną Antukauskienę, Z pusseseres, 

Pauliną Jurgaitienę, Pauliną Bndžienę ir Aliciją Se- 

reikienę, 3 pusbrolius Joną, Kazimierą ir Antaną Ma

rtinkus; dėdę Kazimierą Bumbulų ir gimines Ameri

koj, o Lietuvoje motinų levą, tris brolius, dvi seseris 

ir gimines.

Kūnas pašarvotas Masalskio koplyčioj, 3307 Auburn 

ave. Laidotuvės Įvyks šeštadienį, Sausio 28 d., iš na

mų 8 vai. bus atlydėtas į Sv. Jurgio parap. bažnyčią, 

kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kaziui taro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 

pažystamns-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnus, Brolis, Broliene, 
Svogerkos ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius A. Masalskis. 

Telefonas Boulevard 4139.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare O WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos

JUSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

GYDO VlfcAK LIGAS VVK V IR MOTERŲ PER M MFTVN NEŽIŪRINT 
RA8P I fcSIKF.NfUI STOS Ir VEIftGYDOMON JOS YRA 

Sppciflllftkaljtydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvon skausmus, skausmus nsrn- 
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS, Kasdie nuo 11 valandos ryto ik, i 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis duo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 W ESI 26th bT., kampas Keeler Ave. Tel. Crawford 6573

TEL. LAFAYETTE 7654

DR. F. G. W1NSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Ave.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEK CANAL 9482

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2403 VV. 63rd St., Chicago 

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

HEMLOCK 8151

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2420 West Marąuette Road

t

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį
< Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVE.

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6059 Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 660# So. Artesiąn Ave.

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

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

Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

Plione Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republie 7868

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgių

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas lįst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. 
Nedėliomis tr šventadieniais 1#—1*

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tek LAFAYETTE 7887
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kurie val kiekvienų dienų nuo 9 IU
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Ltaralnkais

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svųigimo, akių aptemmlo, nervuotu
mo. skaudamų akių karštį. Nuimu ir Ketvergais. 
cataractua. Atitaisau trumpų regyste | Res. Tel Hyde Park S3S5
ir tolima regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose — 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau
sias klaldaa

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos auo 19 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS -AKIS ATITAISO I TRUM

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

?A LAIKĄ~8U~ NAUJU*“MRkDIMa Ofls° “U®
Dau<«Llų atitikimų akys atitaisomo* • °
be akiniu. Dabar kainos perpuu pl.

£2p k$£°- k*lnoe *-
4719 S. ASHLAND AVI.

TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET.

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 19—4: nuo I—9

VaSAltemls- qwa SS Iki Vt

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

8 vai. vak. Nedėliomia pagal 
sutartį

Ofiso Tel.i Boulevard 7820 
Namų Tei.: Prospect 1980

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, 111.

t

DR. MAURICE KAHN _
G ydy tojas ir i Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nu* 2 lki 9 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 19 iki 12 dienų

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. lr Rez. TeL Hemlock 2874

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

Antras ofisas ir rezideneija
6504 SO. ARTESIAN AVE.

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

Šventadieniais pagal sutarimų. ”

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę lr patogesnf 

vietų
3325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 19 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

TeL Grovehill 1595

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

Seredomis po pietų ir Nedėidlnnlalg 
tik susitarus

>421 W. MARQUETTH ROAD

Hea Pbens 
Cnglewood (641 
W*ntworth 8004

Offloe Phon 
Wentvrorth >99*

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

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

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNiK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVK
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų IJgų 
VaL: ryto nuo 19—II nuo 9—4 *• 

*lstų: 7—8:99 vai. vakarų. 
Nedėliomis 29 Iki 18

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stevrart 8191

DR. H. BARTONDR. JOHN SMETANA
Telefonas Muitray ’zmmu

OPTOMETRISTAS ’--------- ---------------------------------- Gydytojas ir Chirurgas

.............  . 1-no sūriu i/ m mini h liL NJ) STREET
180L S. ASHLAND AM AI 1, MRS. ANELIA K, JARUSH Vai.: 2-4 ir , 9 vai. vakare.

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- physical therapy a midwiee

f

štas. Pastebčkit mano iškabas.’

Valandos nuo 9:3t) ryto iki, 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra

Naujoj vietoj 
6109 SO. ALBANY AVE.

Phone HEMLOCK 9252 
Patarnauja prie gimdymo, dundi! 

, i i -r. a muaeagc. electrlc treatment ,r mag-
skirtų valandų. Room 8. nette blankų,a Ir t.t. Moterims Ir

oetoi merginoms patarimai dovanai. Patar-
I I hono Canal Dožo nauja nunių arba ligoninėj.

Ofiso tr Uez. T«l. Boulevr I >918

DR. A. J. BERTASH
756 W. 351h STREET

‘ ijuo I >. nuo fi.30-8:l|
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DIDELE PAŽANGA “DRAUGO” VAJUJE
S. Staniulis įsivarė į antrų šimtų tūkstančių balsų. 

S. Balčiūnienė taip pat eina pirmyn
Smarki kova tarp P. Labu- ndien turi 153,006 baldus ir su 

čio ir V. Stanciko eina dėl pir-; visu smarkumu varosi, kad 

mos vietos. Vienas gerai va-!dar padidintu skaičių ir tada 

rosi, kitas dar geriau. Labu- jau stos į kompeticijų su pir

tis nori palaikyti pirmųjų vie- maeiliais.

tę, o Stancikas deda pastan- 

gų, kad jų :s Labučio paverž

tų. Labutis turi 421,092 bal-

A. Valančius ir A. Gilienė 

J taip pat daro pažangų, dides

ne, negu kiti kontestininkai, 

sns; Stancikas, turėdamas 461, kurie ne taip smarkiai varosi 

pirmyn.

Pirmaeiliu stovis:

055, smarkiai vejasi. Reiškia, 

tik .5,037 balsai skiria Labuti 

nuo Stanciko. Kas laimės?

St. Staniulis, kad kariauja, P. labutis, 917 W. 34tb st.,

tai kariauja. Kasdien kopia 1 fhicago, j|Į. ........................ 421,092'

aukštyn ir aukštyn. Dabar jis Į y Stancikas, 1706 W. 47ta Į

turi 208,504 balsus ir smarkiai',^ Chicago? p,....................416>055

varo: i, kad pralenktų A. Stu!
A. Švilpauskienė, 103 N. 20

. . . A ve., Melrose Park,
gus. Staniulis yra pavojus ne

A. Stulginskas, 1628 So. 50

ginskų, kuris turi 223,935 bal 

sus. Staniulis yra pavojus n< 

•tik Stulginskui, bet ir Švilpai! ;

skienei, Stancikui ir Labučiui. 

Jis sakos, kad, kol kontestas 

pasibaigs, visos kitos koloni

jos žinos, jog yra Chicagoje 

ir Marąuette Park kolonija.

S. Balčiūnienė taipgi smar

kiai varosi pirmyn. Ji šių sa-

Ave., Cicero, III. 223,935

S. Staniulis, 6651 S. Talman 

Ave., Cliicago, III. .. 208,504

S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 

st., Chicago, III.................... 153,006

S. Stašaitis, 1413 S. 48th

vaitę laimėjo daug balsų; šia- Ct., Cicero, III. 196,750

CHICAGOJE

“DRAUGO” B-VĖS 
ŠĖRINiNKAMS

Šiuomi nuoširdžiai kviečia

me “Draugo” Bendrovės šė- 

rininkus atvykti -į metinį su-

Adolfas Mondeika, Šv. Antano parapijos, Cicero, 

vargonininkas, Varg. Sų-gos Chicagos kuopos iždinin

kas, uolus “Draugo” rėmėjas, dedd pastangų, kad 

metinis “Draugo” koncertas vasario 5 d., Lietuvių 

Auditorijoj, kuo geriausiai pavyktų.

Programui prasidėjus, pasi

rodė scenoje solistė p-lė O. Na 

vickaitė, kuri jausmingai su

dainavo “Vai aš mergužėlė” 

ir “Oi, atmink atmink,” ako

mpanuojant S. Ivaškevičiūtei.

Pakviestas kalbėti p. Nau-

te, nežiūrint, kad senatvė jau įsėda, Labdarių Centro pirmi- 

jpečius lenkia, draugijų ir pa- minkąs, gražiai paaiškino Lab.

rap. veikime nepasiduoda net 

i jaunesnėms veikėjoms. Tik to

kie žmonės parapijai ir kolo

nijai lemia gražių ateitį.

Sų-gos reikšmę.

Mažytė G. Vereneckaitė gra man ave 

žiai padeklemavo.

O. Navickaitė ir O. Knatau- 

skaitė, akompanuojant S. Iva

škevičiūtei, žavinčiai padaiua- 

jvo duetų, .“Birutė ir gelton- 

I plaukės.”

sorius ir taip pat pradėjo ad- l 

vokatūros praktikų.

Prof. Mastas automobiliam 

važiavo j Tėvas (Gulf of Me 

xico). Ten išbuvo porų savai

čių. Oras buvęs gražus, šilta.. 

Buvęs svečiuose pas V. Karei

vų, kuris Texas valstybėj sė

kmingai ūkininkauja ir savo 

i likimu yra patenkintas.

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS
VASARIO - FEBRUARY 5, 1933 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
rie daugiausiai darbavos ir 

rėmė naujųji vienuolynų jam 

įsikūrus, mokyklos, kuriose 

!seserys pranciškietės mokyto

jauja, vienuolyno koplyčios pa 

šventinimo iškilmės, įvairūs 

vaizdai iš seserų ir mokinių

----------------- ------------ (gyvenimo, buvusio Federaci-

Amerikos Lietuvių Daktarų įjos seimo 1932 m. atvaizdas,

Draugijos metinis susirinki- J pirmojo Šv. Pranciškaus Rė

mas įvyks pas A. N. Masiulį, niėjų Dr-jos seimo atvaizdai ir 

6641 So. Westem ave., penk- daug kitų. Ši knyga bus tik- 

tadienj, sausio 27 d., 9 vai. ras namų papuošalas. Užsa- 

vakare. Bus įvada naujos vai- kymai jau dabar priimami.

Sisters cf St. Francis,
Mt. Providence R. D. 9

PRANEŠIMAI

dybos 1933 metams, raportai 

i senosios vaidybos taipgi svar-

I

stoma ir kiti svarbūs dalykai.

Dr. G. I. Bložis,
A. L. D. D-jos rašt.

South Hills, Pittsburgh, Pa.

BRANGUS RADINYS
šiomis dienomis j Kauno 

miesto muziejų pilietis Juozas 

Kraučenka atnešė yarinį kati

lų pilnų įvairių senovinių pi

nigų, viso apie 3749 įvairių 

’štukų. Tų senovės turtų Krau

čenka radęs beardamas savo 

žemę Patumsių kaime, Luo

kės valse., Telšių apskrity.

Rastieji senovės pinigai yra 

įvairūs: variniai, sidabriniai 

ir įvairių laikų. Sidabras savo 

svorio verte kaštuojąs apie 129 

litų.

Miesto valdyba, kaipo dova

nų už tų aukų miesto muzie

jui, padovanojo Juozui Krau- 

čenkai 300 litų.

{DOMI ISTORIJA

ketų prie svetainės durų eilėj 

stovėti, parankumo dėliai, iš 

anksto galima gauti tikietų 

sekančiose vietose (o sekma

dieniais prie bažnyčios pas lai

kraščių pardavėjų):

Nenartoni.-j, 6540 So. Camp

bell ave.

S. Staniulis, 6651 So. Ta!-

M. Varkaliene, 6335 So. Li

ncoln st.

SOFIA, Bulgarija, saus. 25. 

]— Bulgarų parlamento make- 

j donietis komunistas atstovas 

Christo Traikov nužudytas.Pradžioje 1933 m. išeis iš I 

spaudos didelė, graži knyga 

vardu “Šv. Pranciškaus Se

serų Vienuolyno Istorija.” 

Šita įdomi istorija bus albumo j 

pavydalo: didelio formato,liu] 

ksiukinės poperos. Šv. Pranciš-! 

kaus Seserų Vienuolynas, Pit- 

tsburgh’e, švęsdamas 10 me

tų sukaktį tų istorijų lei

džia sukakčiai paminėti. Is

torija bus arti 109 pusi., su 

daugiau kaip 80 paveikslų. 

Joje bus smulkiai aprašyta i 

lietuvaičių seserų atsiskyrimas 

jnuo lenkių seserų nazeretiečiu 

krautuvė, jr savojo, Šv. Pranciškaus vie-R. Andreliūno
2659 W. 63rd st. Galima užsi- jnuolyno, Įsteigimo istorija. Pa 

sakyti ir telefonu: Hemlock [veikslai taippat įdomūs: len- 

8389. Beje, Andrellunas duos nazeretiečiu vienuolyno,!

'dykai tikietų geriems savo ko- lietuvaičių seserų, atsiskyru- 

tė gražiai padainavo “Salve SĮun,e,.junH, kurie atsilankys

X Mūsų kolonijoj yra biz- 

sirinkimų, kuris įvyks šiame nierių, kuriems svetimi tiek 

mėnesyje, t. y. sausio 26 d. j parapijos, tiek draugijų reika- 

1933 m., 7:39 vakare, Aušros lai, tačiau tenka pastebėti, kad , ,, - ,. ,. T, ..

Vartų parap. svetainėje, 2323 lietuviai katalikai, užuot rė-;t(i

West 23rd PI., Chicago, III. mus tuos, kurie dosnūs ir pa- jp> . t ,, r . r.,, ,

Draugo ’ Administracija rupijai ir draugijoms, remia Qt \r • „ • um ,- prieš koncertų, Taip pat jis 

| Street Voice ir 1 amsi na- kiekvienam kostjimeriuil duo-

iktis.”

Visa pp, Vaicekauskų muzi-

netikėlius, nei cento neauko

-KAS GIRDĖT WEST SIDE jančius parapijos reikalams.
J X Sųjungietės 55 kp. uoliai

X Rytoj a. a. arkiv. Jurgio
i ruošiasi prie savo pramogos,

tų nuo lenkių, įžymių dvasi

ninkų, kurie darbavos už at

skyrimų. pirmųjų seserų įėju-

JUOZAPAS
MARTINKUS

.Mirė Sausio 23, 193'3 m.. 4:30 
vai. ryto, 12 metų amžiaus. 

Gimęs Chicago, III.
Paliko dideliame nuliudime 

motiną. Marijoną, po tėvais Skl- 
nkaitę, brolį Antaną, 10 metų, 
patėvį Justiną liūdiną, dvi to
tas Oną Aleksandrą ir Marijo
ną Lipskienę ir (rimines.

Kūnas pašarvotas 4620 South 
Wood St.

laidotuvės (vyks Penktadionį, 
Sausio 27. 1933, iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas J šv. Kryžiaus 
parap, bažnyčią, kurioj (vyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečialne visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvės?.

Nuliūdę: Motina, Brolis, Patė
vis, Tt ta lr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
iaorius Eudeikis, Aards 1741.

RAY-DIO SALVE

ANT RENDOS
4 kambarių flatas. šiltu vandeniu ap
šildomas, su ar be garadžiaus $20.00. 
Randasi

1446 S. 51st Ave., 
CICERO, ILL.
ATSIŠAUKIT:

1444 S. 51st Ave. 
Telefonas CICERO 593

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per šį vestuvių sezo
ną, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Englevvood 
5840

P. CONRAD 
6023 So. Hatsteil St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7(60 

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

Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republlc 9600

M. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

MOST1S, ypatingai gert, 
dėl didesnių skaudūjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimą. kuomet kitas neį
veikia.

•
PamSginktte ir pamaty

kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai įsiga
lėjusį kaip:

da “Draugo” kalendorių. S. S. tų į savo motiniškąjį namų, 

jų vadovių, naujojo vienuoly-

kalė šeimyna: motina su savo 

talentingom dukrelėm kuo gra
PROF. MASTAS SUGRĮŽO 

IŠ ATOSTOGŲ
no apylinkės ir statybos vaiz

dai, kunigai ir pasaulionys, ku

IEŠKOME PASKOLOS
Dirbtuvė — verta $60,009. 

Norime gauti paskolų $6,990 

,ant pirmų morgičių.

Atsišaukite “Draugas” Pub 

Co., 2334 S. Oakley Ave. Box 

84.

|bunco party, kuli įvyks sekim, [j 

sausio 29 d.

Matulevičiaus 6 metų mirtiesY’J'"'1 įžiausia; išpildė didelę progra

sukaktis. Aušros Vartų baž

nyčioje 8 vai. ryto bus iškil-

mo dalį; įspūdingai padaina 

X Sausio 27 d., Paliulio sa- ;v0, pašoko ir pagrojo ant įvai-
Prof. F. B. Mastas buvęs 

valstybės prokuroras, šiomis 

dienomis sugrįžo iš atostogų ir
mingos pamaldos. Kviečiami įIe^e *vyks Sln,arJ° Daukanto įrių muzikos instrumentų. Re- _______________ ,____________________

visi dalyvauti pamaldose jr spulkos natini.- šilininkų su faį tesiranda tokia šeimyna. Į pradėjo eiti savo pareigas Lo

pasųnelsti už žymų mūsų tau 

tos didvyrį.

X Šiomis dienomis mūsų ko

lonijų buvo atlankęs garbingas 

svečias J. E. vysk. P. Būrys. 

Nors niekur nebuvo paskelbta

sirinkimas. [kad putų taip talentinga mu

l----------------------------------- -- — zikoj.

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS i Šv. Kryžiaus par. klebonas.
kun. Skrypka, kun. Švarlis, a 

gitatoriai: A. Valančius ir 5. 

Dimša gražiai pakalbėjo. Jų 

kalbos buvo tikrai įdomios.

Po šių įdomių kalbi}, pasi-

yolos Universitete, kaipo tarp

tautines ir Romos teisės profe-

GRAŽUS POKYLIS

apie svečio atvykimų, vienok į Praėjusį sekmadienį, sausio

pirmadienio rytų daug žmonių 22 d., turėjau laimės dalyvau- j . ...
eilHM-inkn i Imvnvoio ir iSl l-in C & i- -• •• | girsta izVIIUUlS Solisto K. Pa
susinnKo j uazny ių ir įskiau- ti Šv. Kryžiaus parapijos sve- ; ( ‘ i , • •

sc vyskupo mišių Rytų Apei- tainėje, kur įvyko gražus pro

gomis. Ant rytojam J. E. iš- graūias su arbatėle, kurių su- 

vyko į Seattle, Wasli. rengė Labdarių 1 kuopa.

X Praėjusį pirmadienį mū-, Mane tikrai stebino, kai mi

sų mokykloj įvyko pusmeti- važiavus į svetimų koloniją 

niai kvotimai. Girdėt, visi vai pamačiau tokį skaitlingų būrį 

kilčiai kvotinius išlaikė ir ga- žmonių susėjusių paremti pra- 

vo ankštus požymius. Garbė mogų gražiam tikslui. Visi li- 

mūs mokyklos mokytojoms se-'nksmūs, visi šneka, juokauja, 

serims Kazimierietėms. ■ Publikos tarpe matėsi įžymių

X Ateinantį penktadienį Šv. žmonių: S. Piktužis, p. Gedvi- 

Vincento a Paulo draugijos su las, p. Zube, įžymaus daininin- 

sirirtkimas, mokyklos kamba- ko žmona, p. Pažerskienė ir 

ry. Šiai draugijai pirm. mūsų daug kitų. Daug svečių buvo 

uolusis veikėjas, parap. komi- iš Westpu!lmano. 

tet'o narys Petras Šliogeris.1 Veiklios ir sumanios vakaro 

jMnžai lietuvių tarpe yra tokių komisijos narės: M. Sodeikio 

kaip p. Šliogeris. Niekas nesą- nė, B. Kalvaitė, A. Mažeikai- 

Lytų, kad jis čia gimęs ir au- tė, Et Gedvilienė ir J. Čepulis 

gus. Brangi jam lietuvių kai- nė nenuilstančiai darbavosi va 

bn ir visas lietuvių katalikų karo pasisekimui, 

judėjimas. Dirba parapijoj. Pirmiausia p. Čepulienė ati- 

kur tik gali ir kiek laikas lei- darė vakarų ir perstatė gerb. 

džia. Jo žmona taip pat vei- kun. Vaitukaitį , vakaro vedė- 

kli parap. darbuose. Jo motu- ju.

EXTRA

RUMATIZMĄ
ETRCNŲ DIEGIMĄ

SALTI MUSKULUOSE 
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURA1/3IJĄ

PER81DIRBIMĄ
Nt'OAROM SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą pamėginsi). RAY—DIO 
most) lr pajusit palengvinimą, JOa 
visuomet laikysite Ją savo namuose, 

.•ilsų aptelkoj — 60c
Vakarais; Utarnlnkals Ir Ketvergais 

— 0 Iki t vai.
4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337

žerskio solo: dainavo jaudini 

učiai, gražiai kelias liaudie? 

daineles, akompanuojant A 

Vaicekauskaitei. Publika iš 

šaukė kartoti.

Pasibaigus įvairiam progra 

mui, vakaro renginio komisi 

ja publikų vaišino skania ar

batėle.

Iš širdies ačiuoju vakaro re

nginio komisijai už malonų 

priėmimų ir vaišingumų.

Ieva, Lukoš ūtė

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

MARQUETTEPARKIE6IAI
DĖMESIO!

Kasmet didžiuma Marąuette 

parko lietuvių važiuoja į 

“Draugo” koncertų- Važiuos 

ir šįmet. Jan daugelis įsigijo 

koncerto tikietus. Kad nerei-

' Negirdėta Amerikos Lietu
viams Naujiena 

C. G. LUKŠIS ATVEŽE 
Pačių lietuvių Lietuvoje pa

gamintų Pirmųjų 
Lietuviškų Filmų 7 Dailų 
“ONYTĖ IR JONELIS”

Filmas paslntynip ,1rI.tv»vo Vaisi v- 
bes Dramas Balota Artistai Ir Val- 
st.vls's Dramas Studijos Mokiniai,

Visi Amerikos lietuviai būtinai tu
ri pamatyti tą filmą, nes joje apart 
laitai gražių kaimiečių Ir miesto gy
venimo vaiwtiĮ btrs daug ftražių ir 
|spu<lln(ni Lietuvos vietų. Apart to 
bus )<lon,ūs paveikslai Iš .laimi) U-1 
kininku Batelių Darbuotas Ir daug 
kili) vlsekh) (vykit) Id<-tuvnje.

BUS RODOMA:

Sausio 24—211—2« g. ftv. Rrjilįim 
parap. Svet. 4Alh Ir Waod st, Chi
cago, m.

Sausio 2# it, Sv. Jurgio parap. sve
tainėje. Bridgeport, Chieago, III.

Se-nslo S t «!., T.lnoayhč-s svetainėje, 
Cliv-ro, III.

Vasario 1 d., Sv. Petro tr Pau
liaus parap. svet.. We«t Pullman, III. 1

Vasario 2 d., West Rlde I.lth. Ąu- 
dltorlu'm (buvusi Meldažio), 2244 W. 
43rd PI., Chieago, III.

Vasario 5 Ir 8 d.. Visi) Šventi) pa- , 
rap. svet., Roseland, UI.

Vasario 7 Ir S d., Sv. Mykolo pa
rap. svet., Nortli Skle, Chieago, III.

PRADŽIA 7:30 VAU. VAKARE 

ĮŽANGA S.V, VAIK. lAc

Naudokitės Proga
Inžinieriaus Naujas Išradimas 

dėt p<-ėl-i sutaupo gasą iki 40'%. 
UJ-veten'notas Instrumentas vadi
nasi GAS MASTER. Apgaubia 
ngn| IS apačios ir aplinkui taln. 
kad Šiluma niekaip negali veltui 
ISeill. Ugnis būna daug karštes
nė lr liepsna, nors dauy maies- 
nė, grelėlan ui v Irina vandeni Ir 
puolias neaprūksta. Instrumentas 
padirbtas Iš plieno. parsiduoda 
tik po 5O<\ Norimieji persitikrin
ti, po OO dieni) IšlMtndymo, Jeigu 
nesi patenkintas, pinigai sugrąži
nami. Kurie (au vartoja GAS 
MASTER, gauna mažesnes gasų 
bitas. Greitai pats Instrumentas 
savi- apsimoka.

Reikalaujam Agentų
Dabar yra geriausia proga tap

ti mūsą AGENTU. A, naują Išra
dimą žmonės perka Iš pirmo pa
matymo. Geras uždarbis d<*l a- 
genti), pasinaudokite proga.

Tke Gas Master 
Distritoting Co.

Not Ine.
6812 S. Westem Ave.

Tel. Prospect 3140

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

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

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Roosevelt >071 
8TANISLOVA8 FABIONAS, 8av.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Jei manei pirkti antomobll}. ateik 
pae mua pirmiau, nee mes užlaikome 
vieną U geriausių rūšių automobi
lius — 8TU DEBAKE R, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

MII ARCHER AVENUE 
Telephone lAfavette 711«

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS •

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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