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Latvija yra pasiryžusi Lietuvai gelbėti
KANCLERIS HITLERIS PALEIDO 

VOKIETIJOS PARLAMENTA
NEPAPRASTA 1933 M. RUSI

JOS BOLŠEVIKŲ SĄMATA

Roosevelt’as palankus karo 
skolų moratoriumui

PABALTIJO VALSTYBĖS 
IŠJUDUSIOS

RYGA, vas. 1. — Nuolatinis

PALEISTAS VOKIETIJOS 
PARLAMENTAS

BERLYNAS, vas. 2. — Pre-
Vokietijos puolimas prieš Ver- zidentui Hindenburgui sutikus 

salio taikos sutartį šiandien j vakar kancleris Hitlęr’is pa- 

pasmarkintas kanclerio vietų leido Vokietijos parlamentą. 

Hitler’iui užėmus. Šio fašistų Į Nauji rinkimai paskirti kovo 

(nacionalsocialistų) partijos mėn. 5 d.

vado visą laiką svarbiausias I Tas įvyko, kada centro (ka-i 
pasiryžimas buvo atgauti lai- taiikų) partija atsisakė Hith.-j

Ant užšalusio Big Bear ežero, pietinės Kalifornijos valstybės kalnuose, vienas Los An

geles’o pilietis pasidirbo taip vadinamą motorinį sniego laivą su pačiūžomis, šis laivas yra 

varomas lėktuvo motoru ir gali čiuožti apie 70 mylių per valandą.

svąjį Dancigo miestą ir Klai

pėdą.

r’į parlamente remti. Prez. 
i Hindenburgas duoda progos

MASKVA TAIP PAT 
SUSIRŪPINUSI

UŽDRAUDĖ R. KRYŽIAUS 
ŽURNALO PLATINIMĄ

DEL DIDELIŲ MOKESČIŲ 
NAMELĮ SUARDĖ

CHICAGOJE | LIETUVOJE
TURTŲ ĮKAINAVIMO 

STOVIS

Cook’o apskrity turtų ikai-1 

navimas už 1931 metus yra: j 

asmeniškų turtų

KAUNE ŠIEMET PRADŽIOS 
j MOKYKLAS LANKO

8,982 VAIKAI

Dabartiniu metu Kaune vei- 

976,563,914 kia 59 pradžios mokyklos su

dol.; geležinkeliai 194,972,793'190 komplektų. 42 pradžios , 

dol.;x nekilojamųjų 2,574,371,-' mokyklos su 160 komplektų, 

087 dol. laikomos miesto savivaldybės

—---------------- ;ir 17 prad. mokyklų su 30 ko-

VOKIETIJOS ATEITIS Jmplektų yra privačios. Lietu?

------------------------------vių pradž. mokyklų dabar Kau

Chicagoj vieši dr. R. von ne yra 32 su 115 komplektu 

Kuehlmann, buvusis karo me- (viena mokykla pagalbinė -— 

tu Vokietijos užsienių reikalų silpnapročiams vaikams; ją 

ministeris. Jis reiškia baiinės lanko 18); žydų — 14 mokyk- 

del Vokietijos ateities Hitler- lų su 43 komplektais; vokie- 

iui kancleriaujant. čių — 3 mokyklos su 11 kom-

----------------- —---------------- plektų; rusų 3 mokyklos su 7
ŠILTAS SAUSIO MĖNESIS komplektais ir lenkų — 7 mo- 

Pereitą sausio mėnesį buvo kyklos su 14 komplektij. Lie- 

tiek šiltas oras, kad kas pa- tuvių mokyklų miesto saviva-

Latvijos valstybės vyrai pa-'naujam kancleriui per ateina- 

reiškia, kad jų kraštas renis nčius rinkimus laimėti parla- 

Lietuvą, jei vokiečiai kėsintu- mento atstovų daugumą, 

si atgauti Klaipėdą. O lenkai • Pranešta, kad priešrinkimi- 

pareiškia, kad Lenkija pakils'nė kampanija bus vedama o- 

karan, jei vokiečiai norėtų at- balsiu “ Už Hindenburgą ir

RYGA, vas. 1. — Fašistų’ NEW YORK, vas. 1. — Vie-1 

iškilimu Vokietijoj ir Mask-’šųjų mokyklų viršininkas O’-' 

vos raudonieji valdovai susi- Sbea uždraudė mokyklose pla-

rfipinę. Jiems daugiausia ap

eina komunistų likimas Vo-

tinti American Junior Red 

Cross News žurnalą už sausio

gauti Dancigo karidorių. 

Vokietijos fašistai norėjo

Klaipėdos krašte suorganizno- 

ti savo būrius ir įnešti savo 

propagandą Vokietijos naudai. 

Bet budri lietuvių valdžia 

Klaipėdoje tuos fašistų žygius 

sukoneveikė ir jų agitatorius 

išvijo. Bet fašistai Tilžėje, ar 

ti Klaipėdos, suorganizavo sa

vo galingąjį veikimą, atkreip

tą prieš Klaipėdos kraštą. Iš 

Tilžės jie mėgina savo propa

gandą i Klaipėdą šmugeliuoti.

Dancige gi yra kitaip. Tc-

Hitler’i.”

KARO SKOLŲ MORATO
RIUMAS

jkietijoj. Jie žino, kad dabar j mėnesį. Jame atspaudintas į- 

Įten komunistams bus sunkus1 žeidžiantis katalikus vaizdas, 

i gyvenimas, jie negalės savoj žurnalo platinimo uždraudi- 

■propaganda pagreitinti- raudo- mas anksčiau Somerville ir Lo 

nosios revoliucijos diktato- jwen> Mass., mokyklose paskel- 

riaus Stalino naudai. btas.

Iš vyriausiosLONDONAS, vas. 2. — Vie-j Vokietijos komunistai triu- 

tos laikraščiai praneša, kad jkšmauja, bet ne daugiausia.

J. Valstybių prezidentas elek- 

tas Roosevelt’as yra linkęs ka 

ro skoloms moratoriumą pas

kelbti, jei skolų klausimu ne

bus susitaikinta.

Jie laukia sau iš Maskvos nu

rodymų, ką turi veikti.

BOLJEVIKŲ SĄMATA

MASKVA, vas. 1. — Pas

NENORI PASIAIŠKINTI bolševikus pinigų yra kai šie- Jnėtam vaizde. 

MASKVA, vas. 2. — Sovie- no. Bet darbininkai ir valstie

R. Kryžiaus 

būstinės, Washingtone praneš

ta, kad tai įvykę per nesusi

pratimą.

Praneša, kad Georgetown 

katalikų universiteto prezide

ntas kun. AV. C. Nevils, jėzui

tas, nemato nieko bloga mi

nai fašistai turi gana tvirtą! tų komisarų prezidentas AL čiai jų mažai turi. ŪKININKAMS LENGVATA
savo organizaciją. Jos tikslas fMolotov anądien pareiškė, kad

yra užimti Dancigo miestą ir 

karidorių.

Kiek Klaipėdoje, tiek Dan

cige yra ramu. Hitler’io iškili-

Rusijos su Japonija nesutiki

mus palaiko japonų užsienių 

ministeris Učida.

Japonų vyriausybė pareika-

Komunistų centro komitetas 

tokią sąmatą Rusijai 1933 m. 

nustatė; 35 bilijonai rublių pa-

NEW YORK, vas. 1. — Vi

sos didžiosios apdraudos kom-

jamų ir 33 bilijonai rublių iš- panijos nutraukė iš ūkininkų

ąs nedrumsčia ten ir kitur lavo sovietų vyriausybės, kad 

rastos gyvenimo tvarkos. ji paaiškintų, ką reiškia tie

laidų.

Užsieniuose bolševikų rublis 

nėra vertas nė 5 centų.

,savo morgičių išieškojimą. Ta-

Molotovo žodžiai, 

atsisako aiškintis.

Bolševikai

FAŠISTŲ MILICININKŲ 
SUKAKTUVĖS

MANAGUA, Nikaragua, va 

ROMA, vas. 2. — Italijos jsario 2. — Arti Esteli vienam 

susirėmime keturi revoliucini- 

nkai nukauta.

PAVOOTA DAUG ŠILKO

fašistų milicininkų organizaci

ja vakar minėjo savo 10 metų 

gyvavimo sukaktuves.

30 PABĖGO IŠ KUBOS

HAVANA, Kuba, vas. 1. — 

Iš šios salos mažu laivu į J. 

Valstybių pakraščius pabėgo 

apie 30 įžymiųjų prezidento 

Macbado politinių priešų.

RUSIJOJ SUIMTA 11 KA
TALIKŲ KUNIGŲ

našaus'Chicagoj tik 1880 m. 
užregistruota.

DIDELIS NEPRITEKLIUS
Chicagos vakarinių parkv

valdyba turi didelį ižde nepri- kų 

teklių. Tas ilgą laiką buvo 

slepiama.

ldybė laiko 25, žydų — 9, vo

kiečių — 2, rusų — 2 ir lenkų 

— 4. Privačių laikomų lietuvių 

mokyklų yra 7, žydų — 5, vo

kiečių — 1, rusų — 1 ir len-

PIRKLIAI META SAVA
RANKIAI PIRKLIAVĘ

GARY, Ind., vas. 2. — Geo

rge Ellguth šiame mieste tu

rėjo medinį keturių kambarių 

namelį. Per du metus jis ne

galėjo išmokėti didelių moke

sčių.

Kadangi namelis turėjo tek

ti apskričiai, Ellgutli jį išardė, 

visą medžiagą pardavė ir pats 

nusikėlė į So. Chicagų gyve

nti.

Užvakar mokesčių rinkimo ! ,
* mus veda

valdininkai nuėjo užimti na
melį ir tik vieną rūsį rado.

Ellguth sako, kad per du 

metus jam reikėjo išmokėti 

475 dol. mokesčių. Kur jis ga- 

Įėjo gauti tiek pinigų. Jis sa

ko, kad apskritis gali pasiten

kinti vienu žemės sklypeliu ir1 

tegul jį laikosi.

SUSPROGDINTA BOMBA
Susprogdinta bomba mėsof Kybartuose kaip prie rube-

j * - io.li c< i- i • žiaus ir prie vienos iš didžiau

parduotuves, 1224 So. Kedzie, 1 ...
ave., priešaky. Policija tardv-

VAKARINIŲ PARKŲ 
KAPITONAS

Chicagos vakarinių parkų 

policijos kapitonu paskirtas 

detektyvų biuro seržantas M. 

Trant.

GAVO IŠ TEISMO ‘ IN- 
JUNCTION”

SPRINGFIELD, UI, vas. 1.

siu Lietuvos muitinių yra ap

sigyvenę turtingų pirklių, ku

rie varo biznį visomis mūsų 

krašto prekėmis. Tai vis dau

giausia iš prieškarinių laikų 

susikrovę gražų turtą žmonės. 

Bet ne visi turtingi. Iki šiol 

vietos pirkliai vis dar smar

kiai prekybą varė, bet pasta

ruoju laiku ima nebetekti bi

znieriškos kantrybės ir energi

jos, juos vis labiau gaubia kri 

zės šmėkla. Šiomis dienomis

1 IKI 20 METŲ KALĖTI
! R. Ramazini, 16 m. amž., tei
!s"'e išpažino, kad per 15 b;jodamij kai,
nėšių jis paiog, apie -IX) a"' ]iro|uo,,j ar įj tikro netnrėda- 

tomobilių. Teismas jį nubaudė kur prekes iskjM ar mQ_

čiau kai kuriose valstybėse «- ~ Per 10 n,et’ respublikonų Į 

kių perdavimas dėl morgičių P«rt'jos tarnautoja Mrs. Alicel 

vyksta.

NEAV YORK, vas. 1. — Pa-| 

■vogtas trokas, kuriam buvoj 

sukrauta 10,000 dol. vertės ši-j 

lko.

DEMOKRATAI IR EKO
NOMIJA

| AVASHINGTON, vas. 1. -- 

'Kongreso demokratai nariai, 

kaip pasirodo, iki šioliai be

veik nė kokių valstybės išlai-statę prieš bolševikų tvarką.

Dėlto, ten bolševikai ir vykdo dų nesumažino, 

šiurpus persekiojimus. Prieš

vas. katalikus naudojamos tik bolBAZELTS, Šveicarija,

1. _ Vietos katalikų laikraš- ševikams žinomos žiaurybės, 

tis “Basler Volksblatt” pra-jTenai uždrausta katalikų ku- 

neša, kad Mogilevo srity, Ru- nigams turėti pamaldas. Cekos 

sijoj, bolševikai suėmė vienuo- 'agentai apnardo visus gyvena

TRUMPESNIŲ VALANDŲ 
DARBAS

AVASHINGTON, vas. 1. — 

Kongresas turi įstatymo pro-

liką katalikų kunigų, kurių ta- mus namus, daro kratas. Y- jektą, kad į visas krašto pra- 

UŽDRAUSTI STREIKAI IR rpe yra vienas 81 m. amž. paė ieško

LOKAUTAI

KOPENHAGENAS, vas. L 

— Danijos parlamentas pripa

žino įstatymą, kuriuo visam 

krašte per 12 mėnesių uždrau

sti streikai ir lokautai.

nuo 1 iki 20 metų kalėti.

Brown Huff turėjo savo vie- j 
tą paduoti'demokratui. Ji at-, 

sisakė. Teisme ji gavo “in-l

MIRTIES BAUSMĖ NE
KEIČIAMA

kesčių, muitų naštos nepakel

dami meta savystoviai pirk

liavę dvi žinomos Lietuvoj ir

užsienyj firmos Goldbergio ir 

Vyriausias kriminalinio tei- Frenkejio __ Sereševskio. Jos

,, i i j i * • • 31110 teisėjas Prvstalski atšisa- pasiskelbė užsidarančios. Teko

junetion , kad demokratai jos k- mirties bausmę keisti žmo- kaj gįų fįrnlų ,<avi-
nepašalintų.

GALI PAKLIŪTI Į 
SPĄSTUS

AVASHINGTON, vas. 1. — 

Senate pareikšta baimės, kad 

prezidentas elektas Roosevelt’

as gali pakliūti į Anglijos spą- 

jstus, jei pats vienas ir toliau 

tarsis karo skolų klausimu.

gžudžiui James A’areclia.

NELAIMĖS MAŽĖJA

i patirti,

n , ni/ o ininkai ateityj prekiaus prisi- 

dėję prie prekybos bendrovės 

j“Lietuva.” Tur būt, galvoja-

Per sausio mėnesį Cook’o nors bus ir mažesnis pel- 

apskrity nuo automobilių 113 nas, bet bus ir mažesnė rizika 

asmenų, žuvo. Per sausį, 1932 jr mokesčiai.

m. — 131 asmuo žuvo.

APIPLĖŠĖ APSKRITIES 
OFISĄNORI KITO LIKVIDUO

TOJO
Uždarytų Balno bankų in- j 4 plėšikai apiplėšė apskri- 

įdėlininkai tarėjo susirinkimą, ties ofisą, Gary, Ind., kur bu-

PRINCE ALBERT, Kana- ^Reikalauja naujo likviduotojo vo pardavinėjami automobilių 

lotyniškų knygų, moneR įvesti 6 valandų dienos <^a» vaa- !• — kš Kanados de- jr advokato. ,“laisniai.” Apie 8,000 dol. plė

. brevijorų ir mišiolų, ku- ir 5 dienų savaitės darbą.

I RS Iv AKO it IIŲ II1"IŲ Js*** • •• 1 1 • • iv*. . ; .. .„ . . ,T irių įie labiausia nepakenčia,
le_P,sl gi naikina.

Kunigai gi nuolat agentų 
sekami. Pamaldas jie gali lai
kyti tik slapta kur neprieina-

ronežo sritį ir tenai pristaty

ti prie darbo miškuose.

Mogilevo ir Minsko srityse

įyra daug katalikų ir jie nusi-Įmose agentams vietose.

portuojamas į Rusiją duclio- 

borų vadas P. P. Veriginas.

GRAND CANYON, Arijų 

vas. 1. — Havasupal rezervą- COLUMBIA, Mo., vas. 1. — 

cija sniego pusnynais nuklo- Missouri universitete visos ve-

56 AREŠTUOTA
Pietinėj miesto daly polici

ja užtiko <lu neteisėtus susi

rinkimus ir 56 asmenis areš-

šikams teko.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLTN-
ta. Apie 200 indijonų neturi dusios moterys iš darbo bus tavo. Areštuotų tarpe daugiau KĖS. — šiandien numatomas
maisto. paleistos. šia komunistai. dailus oras.
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DIENOS KLAUSIMAI

VOKIETIJOS VARGAI

Politiški vargai Vokietijoj nesibaigia. Ir 

jie negreit baigsis. Hitlerio pastatymas vy

riausybės priešakyje neišves krašto iš tų var

gų. Priešingai — juos padidins. Jei kaip, ir 

prie naminio karo gali privesti. Juk jau da

bar didesniuose centruose įvyksta kruvinos 

riaušės, kuriose jau nužudyta keletas žmonių. 

Ir tai dar pradžia.

Hitleris, žinodamas, kad vieni sočiai fa

šistai yra bejėgiai išvesti kraštą, iš susida

riusios padėties, šaukiasi katalikų partijos 

pagalbos. Bet jis jos nesusilauks. Nei bent 

pakeistų savo politinę liniją, ką jis vargu 

padarys. Vargu ir kita: kuri stipresnė par

tija parlamente sutiks remti Hitlerio kabine

tą. Tokia naujojo kanclerio būtis tikrai nepa

vydėtina.

Vokietijoj yra stiprus sąjūdis dėl monar

chijos grąžinimo. Hitleris yra jos šalininkas. 

Bet ir monarchija šiuo tarpu situacijos neiš

gelbėtų. .,,į, .

1 Visi tie politiški vargai Vokietijoje ir 

kituose kraštuose pareina nuo ekonominio ir 

finansinio krizio. Kada žmonės neturi ir alk

sta, jie vers šalin kiekvieną valdžią nežiū

rint kokios ji tonuos nebūtų. Jei šiais krizio 

laikais Vokietija būt buvus valdoma monar

cho, jis gal būt nuo sosto jau būt nugriuvęs. 

Diktatūros įvedimas taip pat nieko negelbė

tų. Ji gal tinka italų ir rusų tautoms, bet ne 

vokiečiams.

Mums rodos, kad Vokietija savo politiš

kus vargus tik tada išvargs, kada laikai pra

dės gerėti, darbai pradės eiti. Kol kraštas 

skurs ekonomiškai ir politiški kriziai nebus 

išvengiami. Pakreipimas vidaus politikos li

nijos į dešinę ar kairę (į monarchiją, ar ko

munistų diktatūrą), mūsų manymu, Vokie

tijai būtų peilis po kaklu. Ji turėtų griež

čiausia laikytis konstitucijos dėsnių. Sočiai 

fašistų vadas Hitleris, be abejojimo, mėgins 

dabartinę Vokietijos valdžios formą pasukti 

į dešinę. Ar jam .tai pavyks ir ar vokiečių 

tauta prie to prileis, netolima ateitis parodys.

Sočiai fašistų vadui atsistojus Vokietijos i 

vyriausybės priešakyje, Pabaltijo valstybes 

susirūpinusios ir yra pasirengusios iš visų' 

jėgų gintis, jei vokiečių fašistai jas pultų, I

Chicago Tribūne korespondentas P. Do- 

nald Day paskelbė malonę.žinią iš Rygos, kad 

vienas latvių politikas pareiškęs, kad Lat

vija remsianti Lietuvą, jei vokiečiai kėsintųsi 

užimti Klaipėdos kraštų. Toks latvių nusi

statymas mus džiugina. Bet, reikia pabrėžti, 

kad latviai yra priversti laikytis bendro fro

nto su Lietuva, nes ir jieins yra pavojų iš 

vokiečių pusės. Kuo labiau vokiečiai įsigalės 

Pabaltijo kraštuose, tuo daugiau susidarys 

pavojaus ne vienai kuriai valstybei, bet vi

soms drauge.

Lenkai taip pat yra susirūpinę. Lenkijos 

užsienių reikalų ministerijoj esą padarytas 

pareiškimas, kad Lenkija be karo Dancigo 

koridoriaus neišsižadės. Dėl to mes manom, 

kad Vokietijos socialfašistai nedrįs pradėti 

naujo karo, kuris, be abejojimo, vėl uždegtų 

visą Europą ir vokiečių tauta skaudžiausia 

nuo jo nukentėtų.

NIEKAM NE GALVOJE DARBININKAI

SVEIKATOS SKYRIUS
ausies lindynėje arba kanale šo išorinę ausies lindynę.

Šį skyrių tvarko ir prižiūri
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

AUSŲ HIGIENA IR AP
KURTIMO PRIEŽASTIS

Rašo Rr. A. L. Yuška.

Ausis yra specialis girdėji

mo organas, kuris pagauna 

oro bangas ir pasiunčia į 

smegenis. Tokiu būdu supa

žindina mus su aplinkybėmis. 

Be girdėjimo sunku būtų per

duoti savo mintis. Negirdėtu

me dainų, muzikos, kalbų, ra

dijo programų ir kitokių pasi

linksminimų. Negirdėtume 

ir pavojingų garsų, nuo kurių 

pavojus gręsia mūsų gyvybei,

Nereikia nė aiškinti, kad šiandien vyriau

sybė ir pats kongresas yra daugiausia užim

tas nuosavų partijų padėtimi. Jei vyriausybė 

paraginama atsižvelgti į baisią milijonų dar

bininkų būtį, tuojau suskanta finansuoti di

deles krašto įmones ir skelbia įvairiausius 

ūkininkų pagalbai planus. Pats kongresas jau 

daug kuo pagelbėjo ūkininkams, o pramonės 

darbininkams nieko.

Iškilusios demokratų partijos vadai šian

dien ūkininkams visokių lengvatų žada. O tos 

lengvatos, kaip jų neimtum, turi pagrindo 

dar daugiau pramonės darbininkus prislėgti.

Dešimtys tūkstančių ūkininkų dėl neiš

galėjimo mokėti skolų netenka savo ūkių. 

Spauda apie tai daug rašo. Demokratų parti

jos vyresnieji kone ašaras lieja. O kad mies

tuose dešimtys tūkstančių darbininkų neten

ka savo namų, apie tai tylima.

Toks nusistatymas turi savo priežastį. Ą- 

pie ūkininkus reikia rašyti, reikia juos gel

bėti, nes į ūkius daug kapitalo turtuoliai ir 

didieji bankai y ra įdėję. 0 šie turi dinamiš

kos įtakos politinėse partijose, vyriausybėje 

ir pačiam kongrese.

lyra daug mažų gručioliukų

I
vadinamu tankinėmis (seba- 

ceous) liaukutėmis iš kurių 

nuolatos sunkiasi skystimas. 

Tas skystimas visados džiūs

ta palikdamas tirštąją dali 

Brt jei kokis organas vidurį- uladžiagogj kupi(J apati„į„ jįan-

nėję ausyje pasigadina, ir 

žmogus dalinai arba laikinai 

apkursta, tai, darant pastan

gas, dar yra vilties išgydyti.

Tarpe vidurinės ausies ir 

nosies šnervės kaule yra ka

nalas, vadinamas Eustachian 

trubele. Per tą trubelę įsigau

na otas ir išvėdina ausies ka

marėlę. Dėl palaikymo sveikų 

ausų, išvėdinimas būtinai rei

kalingas per Eustachian tru

belę. Jei nosies šnervėse pasi

taiko uždegimas, slogos ar kito 

kios negeistinos ligos, tai 

Eustachian trubėlė įsigauna
kaip tai: traukinio varpo ska-,
mbėjimo, automobilio trobosį» ausį . ir pavojingos

ir ugniagesių sirenos. Dėlto, 

svarbu ir naudinga yra susi-

Be vaško, daug kitokių me

džiagų ausyj atrandama kaip 

tai; guzikų, karolių, žirnių, 

pupų, grūdų, paišiukų, degtu

kų, popieros, vatos ir pagu

liau pasitaiko rasti įvairių va

balų ir kitokių daiktų. Žino

ma, yra daug ir kitokių apkur 

timo priežasčių, apie kurias- 

čia nei nekalbu.

dakaulio ir raumenų judėji

mas iš lindynės išvaro laukan.

Bet kai kuriuose atsitikimuo

se dėl persišaldymo, įdegimo 

ir kitokių priežasčių lindynėj k, įimti> iSvalant 

susirenka tiršto skystimo dau

Gydimas toks: reikia vaš-

svanai

ausis ir girdėjimas atsitaisys, 

giau, negu apatinio žandukam ! Tariu kad ausų i6.

lio judėjimas pajėgia praša-į va|yn,as n5ra ,aip lcngvaS( 
Imti, Drėgnoje vietoje oro nM reikia ,aiko ir a(sar. 
dulkės renkasi ir apsistoja. giai atl&U) kad nepažeidus 
Per keletu metų susiformuo- ] tabneliO) ir neužnuodijus rf. 
ja tiršta, lygiai molio košelė,, durinės ausieB iSvalym0 
medžiaga, kuria vadiname au- reiki antiseptisko
sų vašku. 1

skiedinio. Nepatartina pačj 

ligoniui į ausį kaišioti 

ar kitokių įrankių, kuriai^

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

Praeities Pabyrės
Drąsusis policijos viršininkas

Marijampolėje rusų su japonais karo 

metu policijos viršininkas buvo rusas Po- 

krovskij. Menkos vertės buvo žmogelis. 

Rusofilas begalinis. Jokiu būdu negalėda

vo pakęsti, jei kas papeikdavo rusų armi

ją. Vieną kartą jis buvo užvažiavęs j Prie

nus. Kaip paprastai būdavo, kad visi ru

sų vidaus reikalų ministerijos valdininkai 

nė nesi kia lįsi lami apsistodavo katalikų 

klebonijose, taip ir šis viršininkas. Kiek 

kari i,i būdavo jis Prienuoe.o -- niekur ki

tur neapsinakvos, kaip klobonijojet

Taigi vieną kartą jis pataikė atva
žiuoti kaip tik tuo metu, kai laikraščiai bu
vo padavę gudriai suplanuotą japonų apsu
pimą rusų armijos ties M ilki leno miestu. 
Ant popierio kui išpieštu visa pozicija, 
tai atrodė lyg kokia šuns uodega aplinkui 
rusų armiją, 'baigi įjaklausus viršininkui, 
kM gero girdėti, vienas ii mano kolegų

Iki tas vaškas nepripildo

lindvnės arba kanalo ir neuž- 
*

daro girdėjimo, tai žmogus'įima perbrėkšti švelnią plėnį 

mažai atkreipia dėmesio. Vie- 'arba perdurti bubnelį ir už- 

nok jis jaučia kokį tai nema- nuodyti visą girdėjimo apara-

arba visai užsidaro. Dėl’ rfm' lon'! ‘SpMi’ Hg 5Unku’

, j - - • u i skambėjimą ar niežėjimą
kos oro vidurine ausis lieka i .

• v . nuo erzinimo plėvelės išorinė-neisvedmta, kas pagailima ge- . . 1
riausią dirvą ten bakterijoms | I>er ilgus laikus

, • 'vaškas vis daugyn renkasi, ne
augti ir bujoti. Kada visa au- • . v ’

v . ... . ... prileidžia oro ir ventiliacijos,sis užsinuodija, pūliai greitai *

1 bakterijos arba ligų perai. 

Užsinuodijusi trubelė sutins

ta, vidurys kanalo sumažėja
pažinti su ausies anatomija 

ir kažkuriomis apkurtimo prie 

žastimis.
Ausų anatomija, arba gir

dėjimo aparatas, susideda iš 

dviejų dalių. Pirmoji dalis 

pagauna oro, o antroji—pa

siunčia į smegenis. Pirmoji 

dalis susideda iš išorinės lin

dynės, vidurinės ausies, ir 

trubelės, kuri sujungia vidų-, gamjna nepakenčiamą skaudė- 

rinę ausį su ausies šnerve. | jįnią. Ligoniui besikankinant 

Išorinė ausies lindynė yra a- per ke]įag dienas, plonutė pie 

pie vieno colio gilumo. Gale 

'tos lindynės yra plona švel-

renkasi ir pripildo kaule tuš

tumą ir kurios negali išeiti. 

Tokiu būdu pasidaro didelis 

spaudimas ant dirksnių ir pa-

BAŽNYČIOJE PUIKIAI 
GIEDA

Per N. Metus atsitiktinai te- 

Kai kurie ligoniai girdi pa- ko būti Griškabūdy. Krito į 

tys savo halsą, o kartais jau- akis baigiama statyti betoninė 

čia smarkų skaudėjimą. Judi-'varpinė, kuri per karą šiule

nant apatinį žandakaulį, kai-'ginta, ir kas svarbiausia — 

bant ar valgant jaučia diegi-1 parapi jos choras. Čia per pa- 

mą. Kitus ligonius nuolatos'maldas bažnyčioje būti tikrai 

gižena sausas kosulys ir ver- 'jauku. Tiek prieš pamaldos šv.

čia vemti. Taip kankinamas 

žmogus per keletą metų apsi-

Ražančius, tiek visi kiti baž

nyčioj atliekami giedojimai y-
vėlė pasigadina, pūliai per

i bubineli prasiveržia į išorinę I . -v ••
ni pievelė vadinama bubnelis. I lindynę, 0 jį ten čionai lau- Pran*a lr mano> kad tun būti smagus, harmoningi, ypač

Tas bubnelis atskiria išorinę 
lindynę nuo vidurinės ausies.

Be daug kitų organų, vidu

jinėje ausyje taipgi randasi 

į girdėjimo dirksnio galūnės. 

Tas mažytis dirksnis arba nėr

, ‘ , -j - - j. iki visai apkursta,kan. Kada vidurinis spaudi- r

mas ausyje pasiliuosuoja, tai Apkartimai dažniausiai pa- 

skaudejimas greitai sumažėja, sitaiko vasaros metu, kada be-1 

Apkurtimas priklauso nuo J simaudant įsilieja vandens į 

to, kiek išsiplėtojęs užnuodiji- ausis. Sušlapęs vaškas išbrink 

mas padaro žalos. O kaip ka- įsta ir pripildo išorinę lindynę,

lis ir sujungia vidurinę ausį 

su galvos smegenyse pačiu 

girdėjimo centru. Tokiu būdu,

Kitaip yra su miestų darbininkais. Sie,01'0 ba”«08 'si«aunaJ Sird5- 

daugiausia įsiskolinę mažiesiems bankams, jiaio centrų. Jei girdėjimo dir- 

arija šiaip kokioms mažosioms įmonėms. Nei, ksnis p a k r' i n k a, tai 

tie bankai, kurių dauguma jau uždaryta, nei! girdėjimas visiškai pranyksta, 

tos įmonės neturi balso krašto valstybės rū

muose. Tad nė nesvarbu, jei darbininkai, ne
galėdami išmokėti skolų, netenka, namų.

Ir štai kokia šiandien tvarka: kada ūki
ninkų ir ūkių likimu daug kalbama ir rūpi
namasi, pramonės darbininkai visai užmiršti.

Kaip ilgai toks nepakenčiamas stovis tę

sis, sunku pasakyti. Darbininkai vis daugiau 

ima nerimti. Ką reikės kaitinti, kada jų dau-

vas vadinas antroji ausies da- Į ja užnuodijimas paplinta po ir neleidžia oro liangoms pa-

per Sumą. Tai yra vargoninin

ko darbštumo nuopelnas. Tie- 

Hą sakant, Griškabūdžio cho

rui ir prityręs muzikas ne ką 

tegalėtų prikišti. Ne tik ką 

disonansų nėra, liet ir visos 

detalės išpildomos. Privargu- 

ią sielą kelia aukštai prie

kaulo tuštumas siekti bubnelio arba vidurinio Dievo Griškabūdiečiai turi di 

(celes) ir jei neteikiama pa-girdėjimo aparato. Netikėtai džiausią visoje apylinkėje pa- 

gelba, greitai pasiekia sniege- apkurtęs žmogus susirūpina

nis, kas reiškia pavojų. To- ir negali suprasti, kas atsiti- 

kiuose atsitikimuose dažnai ko su jo girdėjimu. O tai pap- 

reikalinga operacija. rastas atsitikimas; susikno-

Sveiko žmogaus išorinėje pęs vaškas pripildė ir užkim-

. visas ausies

vasarininkų kuopą. Tai, be a- 

bejo, buvo Griškabūdžio pava- 

arininkų-ių skambūs balseliai.

Kai kas sako, kad pramonės darbininku 
likimu turėtų daugiau rūpintis Amerikos Da
rbo Federacija. Gal tas ir teisybė.

PASTABĖLES

Spauda pranešė būk tai šio krašto vy

riausybė deportuosianti Chicago,; lietuvių ko 

gelis sukairės ir prisijungs prie pavojingų į munistų šlamšto redaktorių, kaipo nepagei- 

kraštui organizacijų. [daujamų svetimšalį. Deja, nežinia kur: į Lie

tuvą ar Rusiją? Kažin ar Lietuva norėtų jį
įsileisti, o j Rusiją vargu jis norėtų važiuoti.• * •

Naujai išrinktasis prez. F. Roosevelt’as 

formuoja naują vyriausybės kabinetą. Tuoj 

po rinkimų buvo manoma, kad į kabinetą 

įeis ir AL Smitli. Bet jis, matyti, nekvie

čiamas, Mat, jo asmuo yra nepakenčiamas 

Gurneliui ir McAdoo, kurie naujoje vyriau

sybėje turės daug įtakos.

Nepažįstamasis (į farmerį): 

• Ką jūs, tautiečiai, čia mė

ginsite auguti?
Farmerys: Well, mes mėgin

ime auginti pinigus, kad ap

mokėtume taksus ir nuošim- 

ius už morgičius. (“P.”)

GARSINKINTES 
“DRAUGE” W

juokais ir sako: — Blogui, jonas virši

ninke, rusų armija šuns uodegoje!

Tarsi kas dilginto būtų viršininką pa

dilginęs. Visas užkaito, kaip ugnis. Rodės, 

kils kokis nesusipratimas. Bet nieko, su

sivaldė. Tik daugiau apie karą nieko lą 

vakarą nebekalbėjo. Išėjęs tačiau pagrą- 

sino, kad girdi, jei nesirengčiau netrukus 

Marijampolės apleisti, tai aš jam parody

čiau, ką tai reiškia šuns uodega!

Už toki savo rusiškumą ir guldymą 

galvos už ištvirkintą rusų armiją visi jo 

nekentė. Nepaisant tačiau tos silpnybės, 

būta jo tikrai drąsaus, fttai kokis buvo 

atsitikimas:
Paplentėje, važiuojant iš Marijampo

lės į Kauną, yra kaip ii mažytis mieste- 

htkas, Butka vadinamas. Aplink miestelį 

didetiausi šilai. Čionai jau nuo senų lai

kų visokių pasitaikydavo prietikių. Viso

kiems valkatoms ir užpuolikams tokiose 

vietose veistis kaip tik patogiausia. Taigi 

ir revoliurijos metu čia visokių neva revo- 

liucijonierių kiek norint. Dabar gerai ne

atsimenu, kas tenai atsiliko, kad įsimaišė 

policija. Ravoiiucijonieriai ar tyčiomis už

puolė ar tik gindamiesi, tik tiek, kad vie

ną policininką pašovė negyvai.

Žinoma, buvo griežčiausias tardymas. 

Turėjo dalyvauti patsai Marijampolės po- 

! lieijos viršininkas. Man rodos, kad bu

vo tasai pats aukščiau minėtasis Pokrov- 

1 skij. Dabar nepasakysiu, ar tai buvo ank

sti ryte, ar kiek vėliau, tiek tik atsiimam, 

kad važiavo lydimas dviejų policininkų 

(ziemskių). Į Buiką eina,tiesus kelias — 

plentas, bet viršininko ne plentu kažkodėl 

važiuota, o šoniniu vieškeliu pro ftunskus. 

Greičiausiai jo norėta pakeliui užsukti dar 

į valsčiaus raštinę ir pasiimti daugiau 

| liudininkų. Gal kokiais kitais sumetimais 

važiavo paprastu keliu, o ne plentu.

Šiuo keliu važiuojant ties Mikų kai

mu reikia per Šešupę brasta pervažiuoti, 

nes nėra jokio tilto. Į Šunskų pusę šešu- 

' pės krantas lygus, o anapus — statesnis 

ir vietos prasideda kiek kalnuotesnės bei 

apžėlusios medeliuis. Viršininkas laimin

gai pervažiavo per Šešupę ir buvo jau 

pasileidęs važiuoti toliau. Tik štai prie

šais atvyksta pilnas vežimas jaunų vyrų. 

Prasilenkė vieni pro kitus, nieko vieni ki

tiems nesakydami.

Vyrams pravažiavus, viršininkui dingt 

j galvą, ar ne revolincijonierių čia va- ' 

žiuojama? Stabdo jis savo vežimą ir šau

kia aniems:

— Stok! Kas jūs per vieni f — Anie 

tačiau nesiskubina stoti. Policininkai pra

deda šaudyti. Tmla ir šie stoja; šoka visi 

iš vežimo, sugula ant žemės ir “atidaro 

į policininkus ugnį...” Policininkai neap- 

sileisdami taip imt sugula už kalnelio ir 

prasideda tikras mūšis. Nei vieni nei antį iz 

nemano trauktis nei išsiduoti. Pliekėsi 

tol, kol užteko šovinių. Revoliueijonie- 

riams pirmiems pritrūko šovinių. Metę 

todėl “apkasus” ir net vežimą su arkliais, 

pabėgot

Tarpe tų revolincijonierių, suko, būta 

ir J. G., įlabar žinomo politiko ir rašy

tojo. Jis buvęs net sunkokai tame susi

šaudyme sužeistas. Revoliucijonieriai dėl

to nepalikę jo mūšio lanke, liet pc įnešę 

(ar jis pats galėjo dar kiek eiti) į Žiūriu 

Gudelių kaimą pas ūkininką M. Ten kiek 

pasirgęs ir pasveikęs. Policija nesusekė.

( poiiicijos rankas patekę tik jų arkliai

su vežimu. Pažino paskui, kad tie arkliui 

buvę iš Domeikų kaimo ūkininko M. Da

rė tardymus, ieškinėjo, tačiau nieko tikro 

susekti nesusekė. Taip tas visas dalykas 

lie svarbesnių pasėkų ir likosi. |

Tam pačiam Pokrovskiui jiersikėlus 

į Naumiestį (Šakių apskr.) teko susidurti 

ir vėl su revoliucijonieriais. Tenai vienus 

žydelis kėsinosi jį iš revolverio nušauti, 

bet tuo pačiu momentu, kai anas atkišo 

revolverį šauti, viršininkas čiupt už re

volverio, ištraukia žydeliai iš rankos ir 

jo paties ievolveriu imdeda žydelį ant 

vietos. ,

Tiek drąsos retai galima buvo rasti 

rusų valdininkuose. Paplistai būdavo bai

lūs ir vengdavo susitikti su revoliueijonie- 

riais. Dėl to po revolincijonierių vardu 

priviso įvairiausių plėšikų ir per ilgus me

tus terorizavo, laikė baimėje žmones, nes 

nebuvo kas juos suvaldo.

(Daugiau bus)

Jaunos mintys — tai plačiasparniai 

arai, kurie skrenda padangėmis ir aro

žvilgsniu ieško linksmybes žiedo ir Uūnėą
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SOUTH SIDE Stebūklūi”. Girdėjau, mūsų mai tis,
Misius, Kazėnas, Jur- JadelpTiiti, Pa.;š^upranavi- Dažnai susirenka j svetainė,

gutis ir Pikutis. Kunigai: Ur- įeiūtė, Mtfhanoy City, Pa.; A. mokinasi ir praktikuoja. Uo- 

bonas, Szymkiewicz, Steigma- [Plantaitė, Dubois, Pa.; P. Šlia lūs darbas tiuoda gerų sėkmių. 

Trečiadieni, sausio 25 d., pas stai, bus galima nusipirkti nuo nas, Sadauskas ir kiti negalė- kaitė,.Kenosha, Wis.; P. Lie- Tėmykite, kaip jos kelis de- 

mus įvyko “card party’’ su- vaikų prie bažnyčios. Dabar Lio atvykti dėl svarbių priežas- ipaitė, Philadelphia, Pa.; E. Do sėtkus dolerių įteiks parapi-
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klebonas žada partraukti pun- 

dą tos knygos ir, kaip papra-

rengta mūsų Šv. Kazimiero pa 

rapijos naujojo komiteto. Nors

panlavinėjama garsaus misi- (čių. Daug svarbių dalykų ap- 

jonieriaus Tėvo Vaitkevičiaus kalbėta “Katalikiškojo Veiki- 

lietus pilė, “khip iš viedro”, knygute vadinama “Gyvybės'mo” reikaluose, ypač spaudos 

platinime. Pasižadėta kitame 

susirinkime tuo reikalu paga-

vidaitė, VVaterbury, Conn. S. jos iždui.

DIEVAS
RAULAS: — Argi darbini

nkas negalėtų apgauti kitų sa

vo darbais?

bet žmonių visgi atsilankė ga-! šaltinis.” Labai graži ir ge- 

na gražus būrelis ir visi gra- jra pasiskaityti. Ji turėtų ras- 

žiai žaidė. Matyt buvo net iš Jis kiekvieno kataliko namuo- 

McKeesRocks, Esplen, Home-'se ant stalo, bet, ant nelaimės, 

stead, Braddock ir kitur. Ma- daugelio “katalikų” stalus

HOMESTEAD, PA.
X Oras pas mus kaip tik 

tinka bedarbei. Šalčių taip 

kaip ir nebuvo. Žmonės džian-

susirimuine įuo reiaaiu paga- . . . bn.l nn»lir> I- mo...... ... S f- Kaip visur, taip ir čia siau- 8,asi» kad nngllll lr Sazo ,ua-

minti įvairių paskaitų. Seka- r,.i.žai išnaudoia.
ntis susirinkimas įvyks pas

kun. Juozą Pikutį,

čiau ir Dėdulą lošiant “Žiop- [puošia šlamštai, bedieviškos wood, Pa.

Brigh t-
Koresp.

čia bedarbė. Geležinės dirbtu- i«nau<3°ja. 

vės sustojo ir viskas nusi ra-J X Gerbiamas Pittsburgho 

mino. Viena tik įmonė, taip Žinių Redaktoriau! Jeigu pa

(.Jono su Kaulu pasikalbėjimo 
tęsinys)

JONAS: — Kaulai, pereitą 
kartą prašei manęs, kad pa-

lai, tiktai geras ir išmintingas 

darbininkas galėtų taip pada

ryti, ir tai tiksliai. Kitaip ne

aiškinčiau Dievo buvimą. Tai- galimas daiktas. Pav.: imki- 

gi, geresniam supratimui, pa- nie ju°dodį (negrą) is pietinės 

imkime tikslą, kuris veda mus Afrikos, duokim jam įsakymą 

prie tvarkos, o tvarka nurodo Pac^rk^ automobilių, arba lai- 

tvarkytoją. jkrodėlį, kurių jis nėra matęs

KAULAS: — Jonai, neži-Jr n6ra vartojęs. Ar jis pada- 
na^a reiškia tikslas? irys’ yPač būdamas bemokslis?

— Tikslas reiškia | KAULAS: — Žinoma, ne. 

tanias tik yra padaryta, tai j JONASi — Todėl, Raulai, 

yra daryta kokiu nors tikslu, aiškiai supranti, kad žmogaus 

Pav., štai, matome namus; jie išmintis sprendžiama iš jo da- 

yra statyti tikslu, kad galė-'rbų. Imkime, pavyzdžiui, laik- 

tuniėin juose gy’venti. Matai- rodėli. Štai, yra gražus, auk- 

tiltą; jis yra statytas tikslu -sinis laikrodėlis. Visos to laik- 

pereiti per upę. Matai geležin-1 rodėlio dalelės yra paimtos iš 

kelį; jis yra padirbtas tikslu,

kad galėtumėm važiuoti, lr 

visi kiti dalykai, kuriuos mes 

matome, turi savo tikslą.

JONAS: — Taip. Bet, Rau- lį”, tik nemačiau burdingbo- knygos ir laikraščiai. Ir kada

sienės-piršlės. Juk Dėdula tu- mūsų lietuviai katalikai susi- 

rėjo “ženytis” iš South Sidės'praS) kada akys atsidarys, ka- 

merginą, tad tikrai maniau, da pamatys ir supras, kad, re- 

kad čia bus kokios nors pirŠ- 'mdami bedievišką spaudą, ka

lybos... Bet nieko nei šnapšt duobę amžinos 

Girdėjau, kad kita “card par-'.gau ir savo vaikams, 

ty” bus šį sekmadienį, vasa

rio 5 d., lygiai 3:30 po piet.

Ten žada pasirodyti ir mūsų

Ig gV. KAZIMIERO MO 
KYKLOS PASTOGĖS

Pusmetinių kvotimų sekinės 
pražūties pasirodė labai gražios. Dauge- 

Ausis Į Us vaikučių pasiekė aukštus 

'laipsnius.

Sekantieji yra verti paminė-

vadinama prohibišino dukrelė 

juda ir kruta ir nesustoja die

ną ir naktį, bet taip tykiai,įžadu ir toliau paplepėti. Jeigu 

kad jos lyg nebūtų. Karts nuo netalpinsi, tai ieškokis sau ki-. 

karto ‘munės” šalininkai vė-(to korespondento. Aš kvitin- 

lai naktimis ją pagarsina stan i siu. Pittsburgho Žiniose vėi 
gimais, bliovimais ir panašiais'nebus matyti Homestead, kaip

talpinsi šiuos mano plepale 

liūs į Pittsburgho Žinias, ai

balsais. Graudu! ir pirmiau. Jūsų Plepis

X Penktadienį, sausio 27 d.

, , _ , , . , staiga bedirbdama namų ruo- .... Vl , .

merginos, kad Dedulai butu „ ..v . . . sius laipsnius: aštuntojo skv-
. v. .. x.. nnre a. a. Ona Cizauskiene . S. 1A . m

proga su jomis susipažinti. Si- . , ... . . naus: Volteris T. ir Kincius
, ... 'jauna moteriške, vos 26 metų.

card parties” pasizvmi ... -..i.. . A
, Paliko didžiausiame nuliudi-.

jimo, nes jie gavo aukščiau-

X Mūs,! sodyba pangSjol Didž-. aerl;-. Pons PlePi!
I — - Va a-k ■ *-k k k z 1 va ■ * k a-M a-k Wk-k a-k ak*a-k « « ak

tos

tuo, kad kiekviena turi “door 

prize,” kuri parūpina Stanley 

Simonavičius. Paskutinį sykį' 

buvo labai “navatnas” daik

tas: su keturiomis kojomis ir 

be ragų. Sakoma, jei būt tu-

žemės. Ir štai taip atsitiko: l1*®!?8 raSus» tai visus būtų iš

ūžėjęs smarkus lietus išplovė |badęs. Tį “žvėrį” laimėjo A- 

iš žemės aukso smilčių ir stik- įhtanas Sikorskis ir padovano- 

lo. Vėjas pradėjo pūsti, saulėto Sesenj Pranciškiečių Vie- 

RAULAS: — Nu, kaip gi iš pradėjo šildyti, auksas slidžiu- auolvno kun- kapelionui, kad 

vo, vėjas supūtė į krūvą visas išaugintų iki “fourth of dū

me vyrą Bronių ir dukrelę mo

kinę šv. Kazimiero parapijos 

mokyklos. Taip pat begalo liū

di ir visa č'ižauskų šeimyna,» 

Broniaus tėvai, brolis ir sese

rys. Palaidota iš šv. Kazimie-

dviem piliečiais: Gruodžio 9 

d., 1932 m., garnys dovanojo 

Broniui ir Kastei (Laurinai- 

čiūtei) Aleksandravičiams sū

neli. Kadangi nuo Naujų Me

tų patogiaus metelius skaity

ti, todėl tėveliai palaukė tos 

dienos ir pasikvietė Juozą Mi- 

dviką iš Pittsburgh, North 

Side ir Oną Žalytę iš Home

stead, pasiuntė bažnyčion. Po 

šv. Krikšto apeigų užregistra-

Trečiojo skyriaus: Baltrūnas ;V0: Bronius, Junior.

E. ir Žiaukas V. x Gruodžio 1 d., 1932, tur-

Septintojo skyriaus: Raški

nis P. ir Želionytė A.

Šeštojo skyr.: Jagminaitė G. 

ir Kinčius J. '

Penktojo skyriaus: Takaus- 

kaitė L. ir Glašauskas E

l^abai nudžiugome gavę Ta

mstos žineles. Tik būk toksai 

geras, plepėk kas savaitę. Vis

ką sunaudosime. Labai Ačiū. 

•‘Pgho Liet. žinių” Red.

tikslo mes galime prieiti prie 

Dievo ?

JONAS: — Raulai, klausyk, 

nereikės mums per daug gili

ntis į didelius mokslus; užteks 

to, ką geologijos mokslas sa

ko. Daugely vietų Amerikos

to laikrodėlio daleles, jis pra

dėjo eiti, ir rodo valandas.

ly,” o tada sesenj piknike deš

ras jardais pardavinėsime. Sė

li AULAS: — Jonai, ar juo- kančioje “card party”, vasa

lais iš manęs kreti?
JONAS: — Ne, aš tik norin

įrodyti, kaip daiktai pasida-

ūkininkai, ardami savo laukus, ro.

randa titnago gabalėlius, ku-Į RAULAS: — Negalimas dai 

rie, aišku, yra padaryti vieno- įktas, kad laikrodis galėtų pats 

du planu. Tokių titnago ga-'Per save pasidaryti. Ne tik

balelių randama daug. Juo 

daugiau jų randame, tuo stip

resnis yra mums įrodymas, 

kad kas nors juos padarė ir 

darė tikslu, lndijonai tuos tit

nago gabalėlius darė šaudy

mui. Randama didesni akmens 

gabalai, kurie yra padaryti 

vienodu planu, panašūs į kir

vį. Iš to mes suprantame, kad 

tie akmenys buvo padaryti tik

slui — kirsti. Iš tų poros pa

vyzdžių, mes drąsiai prieina

me priė išvados, kad žmonės, 

kurie vartojo akmeninius įra

nkius nebuvo tokios aukštos 

civilizacijos, kaip mes. Bet jei 

eidami dykynėmis, kur negy

vena civilizuoti žmonės, rastu- 

mėm laikrodėlį, arba fontani- 

nę^^šomąją plunksną, tuojau 

su^^Miiiėm, kad čia yra bu- 
vęJ^mia praėjęs civilizuotas 

žmogus, nes laukiniai, necivi

lizuoti žmonės tokių daiktų ne 

vartoja ir neturi.

pats per save negalėjo pasida

ryti, bet laikrodžio nepadarys 

ir bile kokie “kopūstgalviai.”

JONAS: — Išmintingai kal

bi, Ranlai, kad laikrodis ne

galėjo pats per save pasidary

ti. O, ar tie titnago gabalėliai, 

kuriuos indijonai vartojo, ga

lėjo patys per save pasidary

ti. )

RAULAS: — Aišku, kad ne. 

JONAS: — Gerai, Raulai. 

Tat dabar supranti, kad, ne

matydamas žmogaus bei dar

bininko, teisingai nusprendi 

darbininką sulig jo darbų. Bet 

nepamiršk vieno dalyko, kad 

juo tobulesnis darbas, tuo tu

rėjo būti daromas tobulesnio 

darytojo. Indijonai darė titna

ginius šautuvus, akmeninius 

kirvius, kad jais galėtų me

džioti, kitus darbus atlikti, t.

lio 5 d., taipgi Simonavičius 

parūpins “door prize” ir, kiek 

teko nugirsti, bus dar prašma

tnesnis “žvėris,” net su ra

gais, bet tik dar negalėsiąs 

badyti. Todėl baimės nebus; 

visi eisim, gal, ir laimėsim. 

Jei aš laimėčiau, tai irgi sta

čiai maučiau į vienuolyną. Te

nai kun. kapelionas turi įvai

rių “tulšių” visokiems gyvu

liams ir paukščiams auginti.

Ausis

x y. •• Ketvirtojo skyr.: Kinciutc
ro R. K. bažnyčios parapijos lT . ,T , . v. , T
, v ... . , . « J- ir Volunge vinutė J.kapuose, seimininiame lote. A.

a Ona gimimu paėjo iš Ros- 

coe, Pa., bet gana ilgai gyveno 

Pittsburghe ir buvo narė šv.

Kazimiero R. K. parapijos.

„ Akis

X gausio 26 d. kun. Kazė-

Antrojo skyriaus: Volterai- 

tė A. ir Bernatonytė O.

Pirmojo skyriaus: Watton 

E. ir Navickas E.

Reikia pastebėti, kad

IUODOGI, PA.
X Pas mus bedarbė viešpa

tauja kaip ir visur; tik tiek 

gerai kad fabrikai dalina mai

stą tiems darbininkams, ku

riems reikalinga pagalba. Tai, 

žinoma, našta pasidaro leng

vesnė.

X Sausio 8 d. įvyko meti

nis parapijos susirinkimas.

vaikučiai labai stropiai moki-

nas moterystės ryšiu surišo P, ;nosi ;r sykiu meldėsi> praSy_ 

miliją Šulcienę-Moekevičiūtę dami Diev0 paga,bos. VWj 

su Engelbet-Georga kaįp vįenaSf yra pasiryžę dėtiĮ (našlę)

X Toje “card party”, sau

sio 25 d., taipgi buvo ir kito

kių įvairių laimėjimų. Tarp

būt, tas pats garnys apdova

nojo Benediktą ir Kastę Ba- 

ranauskifltę Matukonius duk

rele. Sausio 12 d. broliukas ir Klebonas patiekė finansinę at- 

sesutė ponios Matukonienės: skaitą. Šįmet buvo renkami

Moeller. Te Aukščiausias ju- pastangU) 1:ad likusioje‘metų
du laimina. Akis da]yje nepasiduoti kitiems.

Linkime jiems geriausio pa- 

X Praeitų savaitę sunkiai sisekim0
šalčiu buvo susirgęs Juozą, x Teko iSgirsti> kad moky. 
Rozėnas. Girdėt, kad jau. svei-k[os Taiku,,iai rengiasi J,

kokio tai nepaprasto perstaty- 

X Praeitą sekmadienį daug mėlio, kuris bus viduryje kito 

southsidieeių buvo “card par-mėnesio. Tikimos, kad visi pu

tėje” McKeesRocks pas kun. renis juos įvertindami jų pa- 

Vaišnorą Šv. Vincento mokyk- stangas, kurias jie deda reng-

loje. Už tad ir uždarbio liksdamies prie pramogos.

Kleofas ir Izabelė pasiėmę jau nauji bažnyčios komitetai. Li

nutę Matukoniūtę atplušino ko išrinkti šie rimti vyrai: J. 

bažnyčion ir po šv. Krikšto Visockis, J. Alksnis, J. Sarga- 

apeigij, užregistravo: Ona-Ma-'ntis, A. Barzdelis, J. Leščins- 

na- (kas, K. Bartašius.

nemažai. Pasitikima, *kad ir Mažutė
kitų, verta paminėti aukso lai- mckeesrockiečiai vasario 5 d.,

krodėlis, kurį laimėjo Agota 

Sutkaičiūtė, ji tuojau vėl pa

dovanojo parapijos naudai. Pa 

skui tasai laikrodėlis tapo iš

mainytas ant “Atvvater Kent 

Radio Sėt.” Tasai Radio sėt 

yra vertas $150.00 ir bus arti

miausioj ateityj išleistas... 

“Baigali,” ir aš norėčiau tokį 

setą turėti. Reiks pirkti daug 

tikietų. Nors ir bedarbė, bet

3:30 po piet, atsilankys skait 

lingai į šv. Kazimiero mokyk

lą South Side ir gi į “caid 

party” ir laimės “door prize”

MT. PROVIDENCE, PA.

X Viskas būtų buvę tvar

koje, kad ne žiauri mirtis: 

Sausio 7 d. netikėtai mirė Vla

das Gedminas. Palaidotas sau

sio 11 d. šv. Juozapo kapinė

se, Duąuesne, Pa. Paliko žmo

ną našlę ir vaikus, jau paau

gusius.

X Sausio 18 d. žiaurioji mi

rtis paėmė 80 metų senelį a. 

a. Karalių Davidauską. Iškil

mingai palaidotas sausio 23 d. 

šv. Marijos kapinėse, Home

stead, Pa. Taliko: senelę naš

lę, tris sūnus: Petrą, Vladą ir 

Joną — visi trys vedę ir ke

turias dukteris: Alesę Zukau-

taupysiu, kad kaip nors išloš- 

y. tikslą. Civilizuotas žmogus I^kiu tą radijo. Su nekantru-

pasidarė laikrodį, kad sužino

tų laiką; pasidirbo automobi-

mu lauksiu tikietų. Ausis

Kalėdų šventėms praslinkus,

“navatną žvėrį.” Lauksime^'’ f>ran(’i8-'-aus Vienuolyno 

Dėdulos su burdinbosiene į pį. akademikės tuojau ėmėsi dar- «kienę, Braddock, Pa., Izabelę 

ršlius atvažiuojant. Dėdula tu-bo žinodamos, kad neužilgo Puskumgienę, Homesteado bi- 

rėtų pasiskubinti, nes užgavę-laukia 3h tas Pats rūpestis, znierką ir dvi dukterį neteke- 

nės visai nebetoli. AkiSkuris aPlanko visus studentus 'jusias: Anelę dirba pas Pus-

_______________ ir kurį jos pačios jau nekar- kunigius ir Katriutę — namie.

X Praeitą savaitę duonke- 8Utiko kvotimai. mirė du gimė, taigi

pis Pivaronas vėl apdovanojo Neveltui laukimas ir prisi- į musų sodyba dviem paąugo, 

mūsų mokyklos neturtingus1 rengimas. Pradedant sausio 23 dviem sumažėjo, arba teisybę

X Mūsų gerb. klebonas kun. 

V. Abromaitis baigė lankyti 

savo parapijonus ir šventinti 

jųjų namelius.

X Girdėjau, kad mūsų kle

bonas, sausio 22 d., dalyvavo 

puotoje, kurią surengė kun. 

Kazėnas savo klebonijoje pa

gerbimui J. E. Vyskupo P. Bū

čio ir kad ten pasakė kalbą.

X Sausio 15 d. įvyko Treti

ninkų konferencija tuoj po pi

rmųjų mišių, kurioj klebonas 

pasakė gražų pamokslą. Per 

pirmąsias mišias visos Treti

ninkės priėjo prie šv. Komuni

jos “in corpore.”

X Sunkiai sirgo Grasilda 

Miniotienė, Tretininkų pirmi

ninkė, bet dabar sveikesnė ir 

(Tąsa iš 4 pusi.)

Nusa-Tone

RAULAS: — Jonai, kaip 
drįsti taip greitai nuspręsti 

Skirtumą tarp civilizuotų ir 

laukinių žmonių.

JONAS: -- Raulai, aš, kaip 
tas airis, atsakysiu tavo klau
simui, klausdamas: kokiu gi, 
būdu gali atskirti civilizuotą 
žmogų nuo laukinių?

RAULAS: — Iš jų darbų.

JONAS: — Tiesa, aiškiai 
pažįstame skirtumą tarp jų da
rbo ir įrankių vartojimo. Pav.:1 
daug yra amatninkų, meninin
kų ir t.t. Karpinderį sprendi 
sulig jo darbo, smuikininką — 
sulig jo griežimo; piešėją su
lig jo paveikslų; gyventoją 

I sulig jo namų. Kiekvienas iš 
įminėtų žmonių daro dalykus 

sulig savo proto, išgalės ir su
pratimo. z

d. kvotimai prasidėjo sekan- pasakius liko tokia pati, kaip 

čiose šakose: ,ir pernai. Užtat juda ir kruta,

Junior: Tikyba, Latin III, ikaiP ir pernai.

Algebra, English III, Ameri-i X Sausio 15 d. Šv. Pranciš- 

can History, Frencli I. ’kaus Seserų Vienuolyno Rėmė-

Sopliomore: Tikyba, Izilin iai ’>"«nga taip vadinam.

Stovi u£ geresnę Sveikatą, DideanĮ 
Stiprumą—kas reiškia daugiaus gy
vumo — Stimuliuoja nervus. NUOA- 
TONE yra jiyniaus Oydytojaus iš
radimas, Jisai siūlo Jums TONIKĄ, 
kuris padarė stebuklus dėl tūkstan
čių, prarydamas tuos nusilpnintus 
tvirtais Ir aktyvlškais. šio Oydytojaus 
preskrtpcija dabar parduodama visose 
vaistlnyčlose, — t/isdešlmts dienų ga
rantuotas treatmentas už Vieną Do- 
lerj — gaukite buteli šių tablctkų 
šiandien, bet persitikrinkite, kad ant 
latbello butų pažymėta — NUOA- 
TONE.

vaikučius skania duonute. Pir

miau Ona Martinaitė, nursė, 

atnešė didelę dėžę nuo MrąX Vasario 11 d. yra Pane 
vį, kad galėtų oru skristi; le-į^s fivč. Apsireiškimo Lourdes 'Gedrimienės saldžių pyragai 

mpą, kad galėtų naktį matyti Šventė. Toje šventėje, sulig po čių. Už tat vaikučiai labai

1 ii T-. 1___  TA i • • • oli.lllnlz. TVA.-.ai-i •.TTTolzTTT.ZK 1 ni zl I rl 9.1 fl tl iri n H i ir HoVnin snvn <70.

lių, kad galėtų važiuoti, orlai-

ir t.t. Dabar, Raulai, prieina

me prie to, kad viskas^ kas tik 

yra padaryta, yra darytas tik

slu, tai yra, kiekvienas daik

tas yra savo vietoj vartojamas 

ir naudingas. Kitaip sakant, 

kiekvienas dalykas yra pado

skutinio mūsų vyskupo leidi

mo, tuojau po Mišių šv. 8 vai. 

ryto bus suteiktas palaimini

mas sn Švč. Sakramentu. Tai 

viena iš švenčių, kuri primena, 

kad ir šiandien yra galimi ste-

džiaUgiasi ir dėkoja savo ge

radariams už dideles dovanas. 

Pasitikime, kad atsiras ir dau 

giau tokių, kurie nepamirš va

rgšų, ypač vaikučių, nes ką gi

IT, Algebra II, Engli; b IT, Mo

derni Historv, Typewriting I, 

Music, Lietuvių kalba. 

Freshman: Tikyba, Latin I,

bnklai ir jie dažnai kartojasi
rytas tikslu Tikslas priveda {Lourdes, Prancūzijoje. Tą Sve- trūko duonutės, 
mus prie tikslininko, tai yra ntąją vietą anais metais at-

jie kalti, kad tokie annkūs u«. A|gebra j, Eng]isb j, Ancient 
ėjo laikai, kad daugeliui pri- U,, Q Mu

■— ------------ Mažiuką ”

protingojo darbininko, kuris 

kiekvienam dalykui padaro

lankė Seserų Pranciškiečių ka 

pelionas knn. J. V. Skripkus

X Praeitą savaitę pas savo 

pažįstamus lankėsi kun. Sa-

Ansiflplanus. O gamtoje matome la- !ir patsai savomis akimis matė dauskas iŠ Butler, Pa.

“card party” bažnytinėje sve

tainėje. Nors žmonių buvo ne- 

perdaugiausia, bet, pasidarba

vus valdybai, tikimasi šiek 

tiek sesutėms pelno liks.

X Naujasis parapijos komi

tetas irgi rengia “card party” 

parapijos naudai, sausio 29 d., 

bažnytinėje svetainėje. Ar pa

siseks, ateitis parodys. Vėliau 

pranešiu.
X Beje, būčiau pamiršęs. 

Keliolika mergaičių susitarė 

pagelbėti tėveliams Bažnyčios 

reikaluose. Paprašė Seserų mo 

kytojų, kad parūpintų joms ko

RAY-DIO SALVE
MOST1S. ypatingai geru 
dėl didesnių skaudfijimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimą, kuomet kitas neį
veikta.

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

RUMATIZMĄ
ETRftNŲ DIEGIMĄ 

Malti muskuluose 
PARTTRIMĄ NARIUOSE 

MEfll.UNOI 
NEURALGIJĄ 
. PERSID1RBIMĄ

NUGAROS SKAUD. 
I*MR«rNKITK

sic, Lietuvių kalba.
Negalima tikėtis, kad iŠ to

kio skaitlingo būrelio visos at

sižymėtų, bet manoma, kad di

džiuma jų sėkmingai išlaikė 

kvotimus ir galės toliau žengti 

pirmyn.

Sekančios mergaitės praei-

X Praeitą savaitę Pittsbur

gho provincijos lietuviai ku

nigai laikė mėnesinį susirinki-

vieną stebuklą, kaip nepagv. 

doma ir visų gydytojų apleis

ta mergaitė staiga pasveiko.

lininkas, kurį mes vadiname - Tokių ir panašių stebuklų kuriame dalyvavo sekan-

Dievu. Bet, tuo tarpu, Raulai, .rašymą galima plačiai pasiskai tieji kunigai: Čepananis, Vai 

užteks; vėliau įrodysiu gamtos tyti naujoje laidoje J. E Vy-

tikslingumą. Kun. J. V. S. sk. P. Būčio knygoje “Laurdo

bai didelį tikslingumą ant kie

kvieno žingsnio. Todėl turi bū

ti Didelis, Išmintingas, Tiks-

tais laikais pasižymėjo darbš

tume: A. Peckaitė, Elizabeth, kį nors veikalėlį. Gavusios, vi-
šnoras, Skripkus, Vasiliauskas, „

Alfonsas Pasijonistas, Abro-tN. J.; M. Jeskelevičiūtė, Pbi-, somis jėgomis stvėrėsi darbo, kuomet^aikysn.^ ivo narnuoee. 
• 60c
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T> R A TT O A s vasario 2, 1983

a DRAUGO METINIS

KONCERTAS-SOKIAI
ĮVYKS

Sekmadienyje, Vasario-Feb. 5 d. 1933
ARTISTĖ

A. Mondeika, šv. Antano parap. vargonininkas, 

vyrų Sasnausko choro iždininkas.

—-i.

p-lė E. MICKŪNAITĖ

J. Kudirka, Nekalto Prasidėjimo P. Š. parapijos varg., 
dainininkas-tenoras. ,

LIETUVIŲ
AUDITORIJOJ

3133 South Halsted St.
KONCERTAS PRASIDĖS 5-tą VAL. 

PO PIETŲ
ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ

ĮŽANGA 

$1.10c, 85c — 55c

ŠOKIAMS
40c

<

SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRĄ

M' f

Programe dalyvauja p-U E. MICKŪNAI 
T t, coloratura soprano, neseniai sugrĮi«s w 
Europos kur ji dainavo Italijos ir Lietuvos o- 
peroj. Taipgi dalyvauja žymiausieji Chicagos 
lietuviai solistai ir solistės. Dalyvauja du di
džiuliai Chicagos chorai: Lietuvos Vyčių “Dai
nos” choras po vadovyste J. SAURIO in Sas
nausko vyrų choras po vadovyste kerap. A. 
POCIAUS.

Dalyvaus šv. Kasimlero Akademijos or
kestrą, kuri yra pagarsėjusi tarpe Chicagos 
lietuvių. Akademikes šoks lietuviškus Šokius.

Z *
Po koncerto bus smagūs šokiai prie geros 

mimikos.



Ketvirtadieni , vasario 2, 1933 D IKA UGAS S

PITTSBURGH'O
ŽINIOS

BENTLEYVILLE, PA. YOUNGSTOWN, OHIO
Sausio 14 d. trumpai pasir- Aš, mažas žvirblukas, apla-

«

(Tęsinys 5 pusi.)
visi linksmi, kad ji vėl galės 

darbuotis mūsų tarpe, nes visi j 

buvo pasigedę jos darbštumo 

draugijoms ir parapijai.

X Mirė Eleonoros Žukaus

kienės ir Vincento Dovidausko 

tėvas. Amžinų atilsį duok jam, 

Viešpatie.

X Klebonas paskelbė, kad 

vasario 2 d. pripuola Grabny

čios, kuriose šventinama žva-. 

kės. Mišios bus 7:30 ryto. Tų 

dienų bus suteikta ir generalė 

absoliucija tretininkams. Va

sario 3 d. pripuola Šv. Blažie- 

jaus šventė. Gerklių laimini

mas su Šv. Blažiejaus žvake j-

gęs mirė vienas lenkas para- kstęs keletu lietuviškųjų ko-

pijonas Šv. Luko parapijos rionijų, šiomis dienomis apsi- 

kapuose. ‘ stojau Youngstown, O., netoli

X Mūsų klebonas, kaip gir-įSh'ehy «atv5s' KT*.a"gi bUV° PW»*O.

dėjau, jau baigė kalėdojęs ir i 

namus šventinęs. Širdingai dė

koja už gražų priėmimų, tik 

apgailestavo, kad ne pas vi

sus atsilankė.

X Čia atsidarė dvi naktinės 

slaptos lindynės, kuriose ne

gražiai elgiamasi ir kaimyna

ms ardoma ramybė. Geriau 

būtų, kad tokias vietas užda

rytų ir gėdos nedarytų. Nes 

gali kai kuriems riestai pri

sėdi.

X Sausio mėnesyje Ellswo-

dar turi pildyti savo krikščio 
n iškas pareigas, t. y. eiti j 
bažnyčių, atlikti išpažintį ir 
atiduoti bažnyčiai dešimtinę, 
kokių yra toj parapijoj paski
rta.” Ir daug kitų pavyzdžių 
aiškino, kas link priedermių

A K T A R A

vakaras, tai apsirinkau sau į klausant to pamokslo. “į
vietelę netoli lietuvių bažn y -i pn^ūninė teisingas priežodi:.: 
čios po viena gražia palėpe,

Tai buvo šeštadienio vakaras'.

Sekmadienio rytų, išbudęs iš 

sakiaus miego, leidausi ieško

ti pusryčių ir, iš Dievo apvei

zdos, greitai suradau. Pasisti

prinęs greitai lėkiau j lietu

viškų bažnyčių, kad išklausy

čiau šv. Mišių ir pamokslo.

“Užlaikyk savo dirbtuvę, o ji 
užlaikys tave.”

Mano nuomone, mums rei
kia daugiau vienybės ir mei
lės, nežiūrint į savo artimo 
neturtų arba neišgalę. Bažny
čia reikia lankyt, kaip galima, 
dažniau ir klausyt pamokini
mų. Nesakykime, kad mes ge- 

Atsitūpęs patogioj vietoj nelfaį įjnoine kSavo tikėjimų. Ta 

toli didžiojo altoriaus laukiau |neuitenka; reikia dažnai pf^ 

kada kunigas išeis iš zokris- ktikuoti- Jei gydytojas niekuo 

'met nelinktų žinių iš medin,tijos laikyti šv. Mišių.

zyks po šv. Mišių 7:30 vai. rilio kasyklose dirba keturias, Buvo lygiai 10:30 rytų kaip į Qo<s paniekinimų, jis greitai
dienas. Tat biskį lig geriau Prasidgj° Irtišios- Vargonai 

atrodo ir žmonės bent kiek Ii Saud^» choras vien tik iš vyrų

ryto ir vakare 7:30 vai.

‘ ‘ Mikycius

Sveikiname ponų Mikyčių nksmesni. Gal Dievulis riuos, ^&ražiai giedojo, visi žmonės

ir linkime, kad Tamsta kas sa- kad laikai pasitaisys. Visi ne- 

vaitę taip pamiklintumei savo kantriai laukia. Tuosyk ir mū- 

plunksnų. “Pglio Liet. Žinių” Lų biznieriui biznis eitų kiek 

skaitytojai bus labai dėkingi gerįau Su “Pjttsburgho Lietu- 

ir džiaugsis žiniomis iš Tams-

bužnyčioje suklaupę meldėsi...

Tik pastebėjau, kad dauge

lis sėdynių buvo tuščių, gal,

Į dėlto, kad bedarbė čionai vieš

patauja, tat paprato tinginiau

įpultų į klaidas.
Jei teisėjas paliktų nuošaly 

knygas teisių, jis užmirštų tie 

sas. Jei katalikas neskaito, ar

ba neklauso katekizmo pamo

kinimų, jis papuola į apsilei

dėlių tarpų, o dažnai ir sųži-

jl vizjjaiiicoio ZjiiiitriiiKd j elnią- ’ • • i j, rr» *i • •n.* - • v* /-ų itos kolonijos. Labai atSiū už™*/ T V,"!> į bažnyčią tingi atei- «» «nu»ą Geros knygos

• • , v. . kad viskas susitvarkys. +; ir klausymas pamokslų ramina
prisiųstas žinias. lu- L - ________ ..

“Pgho Liet. Žnių” Red.

GRABORIAI:

Draugo'* Draugas’ Po evangelijos prasidėjo pa

mokslas, kurį sakė klebonas 

kun. E. Steigmanas. Išplėtęs

Malda atnešažmogaus sųzinę 

palinksminimo.

Štai, pavyzdys: Man, mažam

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

'sayo mažas ausis klausiau, į skraidant po Lie-
;kad galėč girdėti. Pamokslas į ^uvos žemelę, Skardupių kai- 

ihuvo išimtas iš tos dienos eva- lne’ Alvito par., buvo jau pa-

Laidotuvėms patar- LIETUVIS GRABORIUS 
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
pigiau negu kiti to- Raikai* mal dilu atsMaukti. o nuo 
dėl, kad priklausau
prie grabų Išdirbys- 
tėa.

OFISAS
668 VVest 18 Street,

I143® B- Court, Cicero, HL
8288 aaSri St.| , TEL. CICERO 1887 
Tel. Victory 4088

darbu busite užganėdinti.
Tai. Rooeevelt 9616 arba 9616

2314 W. 23rd PL, Clucago

Telefonas Yards 1138
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me iSlaidų 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

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

2446 So. Oth Ct Cicero. III.
Utztr. Ketv. ir PėtnyCioiuia

19 — 9 vai.
9147 S. Halated St Chicago
Paned., S./red. lr Subat. 2 — 9 vat

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRUROAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava netoli Kedale)
Valandos: nuo 9 lkl S vaL vakaro
Seredomis lr nedėliomia pagal

au tarties

Phone Boulevard 7649

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47tk Street

Tel. Oflao ir Rez. Grovehill 0617
Res. 67 37 S. Artesian Ave,

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 \Vest Marąuette Road
VaJ.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

TeL Canal 6129

DR. 6. L BLOŽIS
DENTISTAS

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

Valandoe: Nuo 9 lkl 13 ryto
Nuo 1 iki S vakare
Seredoj pagal sutartį

TEL. LAFAYETTE 7669

DR, F. C, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Ave.
Vai. 2—1 ir 7—9 vai. vakare

Boulevard Tilt
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS

vakare, saulutė leidosi už elk- 

pagydė raupsuotų žmogų, sa- srAno> K>vu^ai iš pūdymo kru 

Rydamas jom: “Veizėk, kad nan,V iiRk> piemenys linb- 

niekam nesakytum, bet eik pa smQi dainavo, kiti ant vaniz- 

sirodyk kunigui ir atnašauk |dėlių dūdavo, linksminosi su- 

dovanų, kurių yra įsakęs Mo- vakaro.

zė jiems paliudyti.*’ ^ras i)UV0 labai tykus ir to-

' . . Ti galėjai "girdėti balsų. Kai

Toliau geib, pa moksliu in- lmQ žmonės, parėję iš darbo va- 

kas sakė: “ne visi žmonės su- !karieniavo> kiti Sneku&avos a.

ngelijos šv., kaip Viešp. Jėzus

STANLEY P. MAŽEIKA lp,anta siu"“ vicžp'ž<Mlžius; 'pu <»«■<<•' darbus. Tai buvo
• reiškia ne užtenka to, kad ga->• --a.- k,,™Graborius ir Balsamuotojas . mdnrin um ru»iaPlute- Lale namo bu\o

... ... 'ai ntl° Uie\o malonių, b t ine(jinė kalade, ant kurios sto-

“ _ vėjo Dievo Motinos paveiks-

I KARMINAS Uas' kUF '>uv^s nebuvęs atė-

Turiu autoiuubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6208—8418

Tel. CICERO 994
SYREVVICZE

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas 

galimas už 136.60 
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Ave., Cicero, Ilt

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų sn savo nupigin
tomis Rainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko udrokuojame ui atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų {staigų 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 juras visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, knris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvią patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Dėl larmanų. Palaukite BUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur kitur. e

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisu

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

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Res. 2136 W. 24th St
TEL. CANAL 6461

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St Cicero, lll.

Vai.

jo senelis ir sustojęs prie virš 

Laidotuvėms patarnauja man-įmbiėto paveikslo nusikabino 

dagiai, simpatiškai ir labai pi- Paties terbų, iš kurios iš-

giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

(Tęsinys 6 pusi.)

Phone PULLMAN 0866

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 Kast 1 nth Street 

Prie Y. M. C. A., Roseland

A IA
IZIDORIUS GRIGONIS

Persiskyrė su Muo pusaultu Suunlo 31, 1993, 8-U; vai. vakare, 
sulaukę* apie M metų atitžinuis. gimęs IJetuvejA Panevėžio apskr., 
Miežiškių parap. ir kal ne

Amerikoje tėgyvono 33 metus. I*rtklat»«ė prie HuldžlakMos šir
die* VieSputles Jėzaus Dr-jos ir Bridgeporto LJt*t. Politikos Ir Pa- 
Aelpos Klluto.

Patiko dideliame nuliudime moter) Petronėlę! po tėvais Br»-- 
dailė) ,3 dukteris Miihcl. Hadye Ir Aldoną, sūnų Itaymond, 2 bro
lius Ztgmonlij Ir hrolion? Antaniną, Juoaapą tr brolienę, pussoseię 
Moniką ir Kazimierą Hergrutus, 3 žv .gerk vt Kazimierą tr Antuot- 
ną Astrausklus, l'rflulę lr Mykolą Marcinkų*. Oną lr Justinų Sta
siūnus. 2 žvogerlus Juozapą ir Švogerką Veroniką, I'*er4lnan»tą ir 
Švogerką P.-edžius lr gimine* Amerikoje, o Lietų vaje seserį Daratą 
lr Svogerį Grigui!,ą Kodžius tr gimines.

Kūnas pašarvotus randasi 3322 K I Blo n Ave. Tel. Bivd. 35f>.*>.
Laidotuvės |vyks 3<-StadtenyJe, Vasari® 4 d., R vai. ryto M mi

ntų | Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje jvyks gedutiitgos pu- 
niotdos už velionio sielą, o iŠ ten bus nulydėta* f flv. Kazimiero 
kapines.

Visi a a. Izldavteas Grigonio giminės, drangai h- patystue.it 
esat n u ožį r džtal kvleėtaml dalyvauti laidotuvėse lr sutelkti jaia pas
kutini patarnzvteą lr atsisveikinimą.

Nuludę liekame. Moteris, dukterys, suirus, brolienės, puseservs, 
sugertai, svogerkos ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. A. Masalskis Tel. Bivd. 4139

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iž 

Rusijos
BV PER 28 METUS NE*It KINY 
E9AO1

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTE;
KAIP U9KlK>,Nf-wi Klos »r NKiAGYDOMOS JOS YRA

RpectiUtėksf gvdo ilgas pilvo, pinučių. Inkstų lr pustės, nžnuvdljlmą krau
jo, odos, ilgas, žalzdns, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerkles skaudė ji tuą lr paslaptingas llgaa ‘-'ųj1 kiti ne
galėjo Jus Iftgydytl, ateikite ėla ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų Ir Mg.vdė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 11 vulandos ryto lkl 1 
valandai Ir nuo 5- 8 valandai vakare Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 1 xal. 
42IMI U LSI J.K h bl., kampas KeeJer A»e Tel. Crawlord .'>5: i

I DR. S, A, DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147 VVEST 25th STREET
, Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 

Tel. C1CEKO 662 
lr

2021 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Bivd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba 

Cicero 662. Rez. tei. Cicero 2883

Office l’hone Res. and Office 
2353 So. Leavitt SL 

Canal 0706

PHYSICIAN AND SURGEON
2403 W. 63rd St, Cbicago

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2420 VVest Marąuette Road

VALANDOS:
9 lkl 12 ryto: 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį
f Rez. 6456 S. MAI’LEVVOOD AVE.

__ Tel. Canal 0267 Res. Prospect 665# Tel. Lafayette 5793

x_KiT DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkals. Ketvergais Ir Subatomis 
MSO W. Marourtte Kd. arti Ui'sUtb

Are. Pitone HemkK-k 7828
Paned*Kate. Seredomis tr P«tnvėlom.• 

1891 So. Halsted Street

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

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

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

Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

Ofiso: Tel. Victory 6893

Ilez.: Tel. Dresel 9191

AKIŲ fiYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių (tempimą, kuris

Plione Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street Kusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slat Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 8—4, 7—8 v. v. 
Nedėliomis ir ėventadlenlalt 16—U

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

REZIDENCIJA: -
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Oliso TaL LAKA YETTE 7837

DR. A. A. ROTH

i Ofiso TeL Victory 8687
Ot. lr Rez. TeL Hemlock 3976

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

Antras ofisas ir residencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.

Ofiso vaL kiekvieną dienų nuo t lkl
Mtl priežastim galvos skaudėjimo. 13 rjr‘° <iftskyrU8 seredomis). Taipgi Ofiso vai : nuo 9-13! rytais: nuo 7J 
•vaigimo. aklu aotemmlo. nervuotu- * «U » vat vakaro Ltarnlnkals £ tr Subat.' nuo 3 ’
mo. skaudamų, aklų karštį. Nulmu j lr Ketvergais.
cataractua. Atitaisau trumpą regyste 
ir tolimą regyste.

Prirengiu teisingai akintus . visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas au elektra, parodančią mažiau- 
•tas klaldaa.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 16 ryto lkl 9 vaka
re. Nedėllomis pegal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK 
E»4 LAIK4. 8U NAUJU MRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kalnde perpus Dl- 

£££ k*lno*i
47U 8. ASHLAND AVI. 

TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIU 8PCIAIJ8TA8

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 16—4; nuo 6—i

Rm IS Iki t •

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

ZZRZ

DR. JOHN SMETANA,

Rea. TeL įlydė Park 3395
fiveut&dieniaia pagal Muiaruną.

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIKt KGAS

OFISAS4645 S. ASHLAND AVE.,
Ofiso valandos: nuo 9 lkl 4 lr nuo 
6 lkl 8 vai. vak. Nadėlionds pagal 

sutartį
Oflao Tel.: Boulevard 7890 
Namų Tel.l Prospect 1990

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. j. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVE. 
Chicago, lll.

I

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Ya/ds 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDO8:
Nno 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki t po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedai, nuo 19 lkl 12 dieną

Dil. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

DR. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę lr patogesnę 

vietą
S225 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

TaL Grovehill 1696

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

Haradomla po platų lr Nedėidlenlate 
tik susitarus

1421 W. MARQUBTTB ROAD

Rea Phone 
Cnglesrood <641 
Wentworth 1006

OfTlee Phone 
Wontwortb a4«g

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRUROA.8

6558 S. HALSTED STRKBT

Vai.: 9-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tek Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas

1800 WEST 47tb STUKET

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo oflaą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECUALISTAS

Dtlovų. Moterų tr Vyrų Ligų 
Vnl.t ryto nuo 19—19 nuo 9—4 go 

plotų: T—9:99 vai. vakare.
Nedėliomia 19 Iki 11

TftlnfnnaM Midwav 2880
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE Tel. Lafayette 7875

DR. DAVID V. EFPRON
J PHYSICIAN & SURGEON 

Valandos nno 9:30 ryto iki t .
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra OI įsas ir Ib zitlfiicijn

skirtų valandų. Room 8. I 4458 S. California Ave.
Phono Canal 0523 Valandos: 2-5 po piet. 7-9 vak.

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk 
štas. Pastebi kit mano iškalbas.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Su.*art 8191

DR. ii. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTEL STBEH 
Vak: 2-4 ir 7-9 vaL vakare^

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 6:tl>

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35tb STBEKT

Ofizo vai . uuo i i. uuo 6 40-8.91

patystue.it


B HHX TTo a a Ketvirtadieni’!, vasario 2, 1933

DIDYSIS L. V. CH. APSK. “DAINOS” CHORAS, KURIAM VADOV. MUZ. J. SAURISiv?ks me,inS t kuop™ susirinkimą,
SIS CHORAS IŠPILDYS DALĮ PROGRAMO DRAUGO ' KONCERTE. VASARIO 5 D, LIETUVIŲ. AUDITORIJOJ1“ 'lnas vl<us 'Y' ’™" ""<ra,1"‘ni, vasario 7 , ,

nuolyno naudai. J komisiją į- 

.‘inn J varnu::kienė, Kalias, Ju

zai lienė, Aukštakalnienė ir A.

7:30 vakare, Hv. .Jurgio patu 

pijos kambariuose. Visos na 

rės malonėkit atsilankyti, nes

PittshurgliD Lietu
viu žinios

Vardauskas. Sus-mui rašt. Co-jšis susirinkimas bus vienas iš 

ntro rašt. Al. Gurinskaitė. Nu-i svarbiausiu. Dalvka patirsite 

tarta sus-nius laikyti kiekvie- atsilankę. Kviečia Valdyba 
ną ketvirty, sekmadienį po mi

šparų.

Atstovės Į centro susinus:

Ivanauskienė ir O. Kalias.

(Tąsa nuo 5 pusi.) 

siėmė smuikų ir atsistojęs už

traukė ant stygų: “Labą na

ktį, Marija!’’ Vaikinai, mer-
Students of tlie De Paul U 

nivemtty Evening College of.»inos iS kfli"10' ir siaiP žm0‘ 

iConimeree ėiaa ln sliort storv,”'8- sttbsK° Paklausyti, 

vriting liave collahorated »«I Nubaigęs giedoti, senelis s.,-

in ,
presenting •Your Order, Sir > ”kiai a,siduso ir i ,er'

a orte art „kit to be enacted sl,,uik« nu5j° i kaima P™’
X Sausio 29 d. parap. cho

ras buvo surengęs koneertij, ,.«• .VM," šytis nakvynės. Pirmoj kaimo

kuris gražiai pavyko. Žmonių •' < Inss ovei \\ MAQ on ... . . .

• Ech. 2, Tbursdav evening. at gr|,',0J Ka"‘ "!,kv.v"'.'-

6:45 P. M. under tlie dircction "inkf ,Iuv5 vakarienės. Kaip 

Mrs. Fran- |tlk senehs pavalgė, per įžeg- 

.n nojo, pasiėmė terbą ir vėl iš-

1I t 9
siėmė savo smuiką, sutaisė 

stygas ir užtraukė lietuviška

Atsilankė labai daug 

uoj dalyvavo Zambacevičius, 

šulckaitė, A. Ančiūtė, muz. 

Sauris, p-lė Pezauskaitė ir 

daug kitų. Darbe priklauso 

mūsų (gerb. \ arg. K. Saboniui 

už tokį gražų programą ir už 

puikiai suloštą veikalą.

<L. Vyčių “Dainos“ choro 

išlavintas vyrų

vo įšauktas net keturis sykius.

Žiūrint iš kairės j dešinę: p-lė E. Jovaišaitė-, pirmutinė L. V. Ch. Ap. choro narė; advč B. Alast, buvęs 111. vai. gynėjo jui p

Progra-

of tlieir iristructor 

ces lt Gregalunas wlio for

darbe “ Dainos’’ choro vedė-į 

J. Sauliui, kuris yra į

years has been tlie only wo- 

man membei’ of tlie faculty 

of tlie De Paul University Ev- 

ejiing College of Conunerce. 

Afiss Butli Freed, the co-ed

kvartetas bu- heroine wiU enact the leadinS'a- 

role in this drama. It was į 
Aliss Freed’.; submitted sliort 

storv whieh brouglit attention

pagelb. ir pirmininkas Chicagos Pasaulinės Parodos Lietuvių Komiteto; p. Ona Juozaitienė, viena choro solisčių; b. Simutis, įdėjęs visas savo jėgas į tą da
of tlie fiction editor to the De

šutcą, paskui valcą ir daug ki

tų, subėgo daug žmonių, jau

nų ir senų, ir šoko iki vėly

bos nakties. Po to senelis nu 

ėjo gult, o žmonės iš iskirs 

Darbai
Šioj kolonijoj darbai pradė- 

jo eit geryn: Ijansingville pra 

dėjo dirbti su 30 nuošimčiu

ooperating <larbininklB R«P«blic Steel Co.

,'gavo orderį dėl paipų už $1,- 

000,000; kitos kompanijos dir-

rys, kurio pastangomis iš paliovusių gyvuoti L. V. Ch. Aps. ir vyrų “Dainos’’ chorų sutverta šis L. V. “Dainos“ choras ir -puirio tarnaite 

du metu ėjęs pirmininko pareigas; p. E. Benaitienė, viena choro solisčių. Į šį L. V. “Dainos“ chorą sutraukta geriausios dai- Be to, reikia pažymėti, kad 

nos meno mėgėjų pajėgos. Choro skaičius atvaizde nėra pilnas; aktyvių narių choras dabar turi 150. Be kitų dainų, per S. Sabonyto daug pagelbėjo 

“Draugo“ koncertą choras išpildys didingą “Vilnius“ (Žilevičiaus). 'programe. Ji, kaip žinome, y-

CHICAGOJE jjai su Naujais Alėtais, apibra- GERAI PATARNAUJA
inginama rėmėjų darbai ir ža- j -------------------------------

dama visuomet rėmėjus nepa-; P-nas B. Zale?ki, Central

clude the other members of 

the class.

Air. T. P. Gregalunas and 

his wife live on Southside at 

2720 E. 76th st. He will enact

ba su 17 nuošimčiu.

K. S. Žvirblis

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

miršti savo«maldose.

Valdyba 1933 m. liko toji 

|tra, kad tie pardavėjai nėra pati: dvasios vadas, kun. A.

na dėlto, kad tas kermošius 

nepritinka prie bažnyčios, an-

Serviee Bureau vedėjas, 4041 

So. Ashland avė., yra patyręs 

i biznierius savo šakoje. Siun-

lietuvių vaikai, trečia, kad Skrypka, pirm. — M. Sūdei- < ia * Lictiną pinigus, paidi.o-

& i -i i Į, • • ir t- * da laivakortes, maino čekius.ELGETOS IR LAIKRAŠČIAI vaikai tuos laikra*<‘lus šulam- kiene, vice pirm. - V. Katau- ’
do, ant jų sėdi, o savo alasu skienė, rašt. — B. Kalvaitė, k ’* v ' ** ’ *

-Sekmadieniais prie Sv. Ju- erzina ran,ius Lionės. Yra lie- 

rgio bažnyčios netrūksta ei-|^uv^ krautuvių, kur galima 

getų. Nesenai vienas iš jų sa- I,as’P‘lkti angliškų laikras- 

kė, kad gal neilgai jiems čia i^ ^roje tvarkoje. Taip el- 

bus proga pinigautis. Sakė, S’an^s» išnyks visokie žydu- 

kad gavę žinių, jog neužilgo ka* b Išnyks jll keliamas prie 

iš Chicagos rinksią elgetas ir kašnyči°s alasas. X.
gabensią į buvusią kareivių

kempę ties Rockfordų. Bent 

per Pasaulinę Parodą Chica

go bus be profesionališką el

getų.

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

t o j - - per 25 metus,ižd. — J. Saudvitiene. J

Skyrius gerai gyvuoja. Tu

ri darbščią narių. Rėmėja

PASIDAVĖ OPERACIJAI

Mikalojus Vaznonis, 4544 S. 

Paulina st. pasidavė operaci

jai vasario 23 d. Vidurių ope- 

fraciją padarė dr. Phemister1 

.Chicagos universiteto ligoninėj

Rap.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

ATGAIVINTAS ŠV. KAZI
MIERO AKAD. RĖMĖJŲ 

5 SKYRIUS

Sausio 29 d. įvyko Šv. Kaz.

X Šv. Pranciškaus Sesenj 'prįe 59 st prje Cottage Grove Akad. Rėmėjų 5 skyriaus sus- 

Vienuolyno hėmėjų 3 skyriaus ave p.anijasį anį 4 aukšto, ka- mas, kurį atidarė buvusi pirm.

Kas sekmadienį nuo anksty- mėnesinis susirinkimas įvyko prarys 45. Operacija pavyko,Aukštakalnienė. Jai atsisakius

ryto prie šv. Jurgio baž- sausio 29 d. Susirinkimas bu- ug savaitės grįš namo. Lan- iš valdybos, išrinkta nauja:

gas. J i rasė naujų ]<ytį galima nuo 2—3 vai. kas- Dvasios vadas kun. Albavičius. 

artknitė. E. Ooen- i- _ • r- * <-, • 1_____ 1 • :

nyčios prisirenka vaikėzų an

gliškų “džioksų“ pardavinėti.

Kai tik po mišių žmonės eina įtaitė, O. Navickaitė ir P. Dor- f.iatjįenio 

iš bažnyčios, tai vaikėzai pa- ša. 1 karais

stoja žmonėms kelią, šaukda- j Pirm. M. Sudeikienė darė1 ___________________________

mi brukasi net į šventorią ir pranešimą nuo Įvykusios bun-|

sukelia tikrą kermošių. Prieįco party, A.’ Mažeikaitės na- SKATTAKnE IR PLATIN

iprograme. J:, 

ra pijanistė.

Publikoj matėsi svečių dain.

J. Kudirka, N. Kulys, p. Saii-'an imP«rtaat this dra-

Petrulis, S. Šimulis, dr. j ™a and Mrs- Gregalunas is 
directing lhe production.

The presentation Avilį be re- 

peated on Friday evening Feb. 

10 for the De Paul University 

Evening College of Commerce 

students at G4 East Lake st I

rient

Simonaitis ir daug kitų. Ne

maž buvo ir biznierių, kurie 

remia parapiją.

Vyčių Karvelėlis

PRANEŠIMA! Mrs. Frances Gregalunas

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE

521 Kaminsky D • 

524 Markia D 

531 Montvilas Piusas 

536 Patumskis Jooras 

540 Račkus Aleksander

549 Skeberdys Mrs J

550 Šimkus Jonas 

553 Stitilis Antanas

Bridgeport. — Labdarių Są

jungos 5 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, vasario 5 

d., 2 v. po piet, Šv. Jurgio pa

rapijos kambariuose. Visus 

kviečiame atvykti.

CLAS$IFIED
Geriausia kaina — Cash užVnlrlvln NAMŲ Bnvininn v j** j 

Vdluyua j Musų biuras suteikia patarimus na-j
mų savininkams reikale nesusipratl- Real Estate Goki Bonds, 111O1-
wi ii on rnn n n n n ln i n Vn i u 1VT o norli.o i

Bridgeport.

EXTR4
vo skaitlingas.

narių Z. Baitkaitė, E. Ogen- (p)en jr j—g pirmadienio, tre- pirm. — P. Ivanauskienė, vice | Negirdėta Amerikos Lietu-

| mų su rendaunininkais. Maža narinė i
j mokestis. Ekspertų patarimas visose1 gį^ius ir Cf-rtifikatllS (leDOZi- 
! namų savininkų lr rendauninkų rei- - *
i kalais. Męs neturime skyrių. Atdara
I kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vak. šventadieniais nuo 10 ryto iki 

' piet. įžymus namai origrinalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chtea- 

I Koje
LANDrOiRDS BUREAU OF 

CHICAGO 
Inkorpe.ru otas 

164 2 West Division St.
Tel. 'Armitage 2?51—2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 m.

tų. 134 North 

Room 316.

La Šalie St..

progos šnekėjau apie tai su tų urnose. Pramoga davė gražaus 

angliškų laikraščių agentu. .Ji- pelno. Įnešimas priimtas. E.

sai sakė, kad statąs vaikus fcn, 

kur klebonai nedraudžia. Ki-

Ogintaitė užleis savo namus] 

bunco žaidimui. Komisiją su-

tur’prie airių bažnyčių nuo daro darbščios veikėjos: S. Da

vatkų niekas bei vieno laik- rtkaitė, E. Ogintaitė, O. Na- 

raščio nepilkų ir vaikų ten vickaitė, M. Stfdeikienė, E. Ge. 

daugiau nestatąs. idvilienė ir P. Dorša.

Bridgeporto lietuviai turėtų Skaitytas laiškas nuo se-u- 

pasielgti taip, kaip airiai. Vie- cių, kuriame sveikinama rėmė-

^CEROWŽlNioT“

ir penktadienio va- pirm. — U. Jucienė, nut. rašt.

'— S. Vištartienė, fin. rašt. —

I 'I
t). Kalias, iždo globėjos — O. 

Zdanevičįūtė ir V. Liepienė, 

ižd. — .laznlėnienč, korespon

dentas — A. Vardauskas.

Po to sekė kalba gerb. kun. 

Albavičiaus, kuris aiškino šv. 

Kazimiero seserų reikalus. Pa

skui kalbėjo Centro pirm. A. 

Nausėdienė; aiškino seselių 

darbuotę ir Šv. Kaz. Akad. Rė

mėjų darbus, už kuriuos narės 

gauna atlaidus.

Toliau nutarta, rengtis prie 

vajaus, kuris įvyks kovo mėn. 

[apie šv. Kazimierą.

Nutarta kovo 5 d., 7:30 vai.

KITE “DRAUGA”

viams Naujiena 
C. G. LUKŠIS ATVEŽĖ 

Pačių lietuvių Lietuvoje pa
gamintą Pirmąją 

Lietuvišką Filmą 7 Daily 
“ONYTĖ IR JONELIS“

Parsiduoda grosernč. Biznis išdirb
tas per daug metų. Renda pigi ar
ba mainysiu J farmą ar lotą.

19(14 C ANAI,PORT AVE.

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 78(0 

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

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčios 
vakarais 6 lkl 9- 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

NAUJOS BIZNIO VIETOS 
ATIDARYMAS

Lietuviai paremkite savo pa- 

repijoną.

Ciceroj balsavime bonų iš

leidimo šalininkai laimėjo. Ma

tyt, ne visi namų savininkai 
po adresu 5022 W. 16th St. ėjo balsuoti. Dalykas buvo 

Cicero. Tėmykit “Drauge“ jo svarbus; visi turėjo eiti bal- 

apgarsinimą. Atidarymas pra- suoti, bet kai kurie, matyt, tik 

Sidės apie 4 d. vasario. Bal- ranka į tai pamojo ir viskas.

Kazimieras Balčiūnas, atida

rys naują bučernę ir grosernę

'•ifinas užsisakė “Draugą” iš

tisiems metams. Sako, kad be

ingo“ biznio nevarysiu. į suoti.

Bet, kai reikės tuos bonus 

atmokėti, tai gailėsis nėję bal-

Rap.

rh

ANTANINA
KUINIENĖ

Po tėvais Norbutaitė
Mirė sausio 29 d. 1933 m. 

1:15 vai. popiet, pura.nžbnia. 
Kilo Iš Tauragės apskr . Skaud
vilės parap.. Kalniškių kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 2G n etils.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, dvi dukteris Ber- 
nlee lr Stellą. lr 4 sūnūs: Vik
torų. Antaną, Jonų Ir Juozapa; 
4 brolius: Antanų, Joną, Kazi
mierą lr Stanislovų Norbutus Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 6101 So 
Green 8t. Tel. Normai 2418. 
iAldotuv^s (vyks Ketvirtadieni, 
Vasario 2 d., ii namų 8:30 vai. 
bus atlydyta j Our bady Rollace 
bažnyčių., 62nd lr S. Sangamon 
St., kurtoj |vyks gedulingos pa
maldos už velionės siela. Po 
pųnaldų bus nulydėta | šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nu’ludę: Vyras. Ibikterys, Ru- 
nai, nroliai ir Gtmžn^s.

1 Aldotiivdms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

Filmos pastatyme dalyvavo Vahtty- 
bčs Dramos Baleto Artistai Ir Val- 
styls's Dramos Studijos Mokiniai.

Visi Amerikos lietuviai būtinai tu
ri pamatyti tų filmų, nes Joje apart 
laitai gražių kaimiečių ir miesto gy
venimo vaizdų bus daug Kražių Ir | 
įspūdingų I.letuvos vietų. Apart to, 
litis fdoniils paveikslai Iš .laimų U-j 
kininkų Katelių Darbuotas Ir daug 
kitų visokių (vykių Lietuvoje. 

nUS RODOMA:

Vasario 1 d., fiv. Petro Ir Pau- j 
liaus jiarap. svet., IVc t Pullman, III.

Vasario 2 «!., VVest Hlde I,lth. Au
ditorium (Imvusl Meldnžio), 2241 W. 
23r(l PI., Chleago, III.

Vasario 5 Ir 0 d.. Visų šventų jia- 
I rap. svet., Roseland, III.

ryto eiti in corpore prie šv.' vasario 7 ir s <1 ftv. Mykolo pa- 
J 11 rap. svet., North Side, Chleago, III.

Komunijos. Paskui suruošti be

ndrus pusryčius. O kovo/12 d.
PRADŽIA 7:30 VAI,. VAKARE 

ĮŽANGA 25c, VAIK. 10c

INSURANCE PERKAM
NOTARY «Lietuviškus 
PUBLIC ^MORTGAGE BAHKERS bonus

STUNGIAM PINTGUS Į LIETUVĄ 
I, AIVARO.R ČI*V AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAM BIZNIS

• 2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

Per šj vestuvių sezo
nų, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele- 
fon nokite Englevvood 
584(1

P. CONRAD 
<1023 So. Halsted St.

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

Kiekvienas Tardąs parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės ( Crane Coal 
Kompaniją, ten Jua gausite ge
riausias anglis Ir 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

Jei manai pirkti automoblij. ateik 
paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną Iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

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

MIDLAND MOTOR SALES
44P9 ARCHER AVE1U K 
Teitiohona Lafavette 71 SS

Mes Mokame Cash
^82.50 už 0100

L KAUFMAN & 
COMPANY

134 N. LaSalle St. 
priešais City Hall 

Kambarys 610

Inkorpe.ru
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