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Kongresas paskelbė Roose veltą prezidentu
VOKIETIJOS MENŠEVIKAI IMA 

JUNGTIS SUBOLSEVIKAIS
LENKAI SAVO PREZIDENTU 

PADEREVVSKIO NORI

usijos valstiečiai varu bruka* 
mg į miškus dirbti

.ROOSEVELT’AS PAS 
KELBTAS PREZIDENTU

GLAUDŽIAIS RYŠIAIS 
RIŠASI

YVASHINGTON, vas. 9. — BERLYNAS, vas. 9. — Ve-

Kongreso abieji rūmai vaKar kiečių menševikai (socialistai) 
susirinko bendrojon sesijon, ima glaudžiais ryšiais rištis su 
perskaičiavo prezidento rinki-jbolSevikais (komunistais), kad 
mų elektorių balsus ir paskei-(bendromis jėgomis kovoti 
bė, kad sekančiu 32-uoju J.'prieš savo bendrąjį priešą Ilit- 
Valstybių prezidentu išrinktas ler’Į, Vokietijos kancleri. 
Pranklin D. Roosevelt’as, o vi-j_____________

KATALIKŲ SODŽIAUS 
GYVENIMO KONFE

RENCIJA

TERESĖS NEUMANN DU 
BROLIAI MOKINASI Į 

KUNIGUS

CHICAGOJE! LIETUVOJE

ORO STOVIS

ceprezidentu — J. N. Gamei’-j IŠVARYTI Į MIŠKUS
is.

ARCHANGELSKAS, vas. 8 
Į— Žiemių Rusijoj bolševikai į 
.sumobilizavo visus jaunesniuo-Į

--------------- 'sius valstiečius ir išvarė j mi-
NEW YORK, vas. 8. — Iš ,škus sienojų gaminti. Keletui 

milijoninio palikimo sumažin- [mėnesių kai kuriuose sodžiuo- 
tos 7 metų amž. mergaitei Lu-'^e palikta lik moterys, vaikai 
cy Cotton Thomas imamos me- ir seneliai.
tinęs išlaidos. Pereitais metais

“VARGŠEI” MERGELEI 
IŠLAIDAS SUMAŽINO

J. Valstybių vyriausybė pla 
nuoja tokius teismo rūmus 
(courtliouse) pastatyti New 
Yorko mieste. Kainuos arti (i 
milijonai dolerių.

PRANCŪZAI APGAILI 
SAVO ŽYGĮ

teismas skyrė 45,600 dol., o 
šiemet — 36,000 dol. Mergai
tės motina protestuoja.

PREZIDENTO RINKIMAI 
LENKIJOJ

PAGALBON ŠAUKIAMAS 
SEKRETORIUS

DETROIT, Mieli. vas. 8. — 
Automobilių pramonę ištinka 
darbininkų streikas. Pramoni
nkai kaltina komunistus. Pa
kviestas darbo departamento 
sekretorius Doak dirstelti į tą 
reikalų. Planuojama svetimša
lius komunistus išgaudyti ir 
deportuoti.

VARŠUVA, vas. 8. — Šie
met gegužės mėnesi įvyks Le- 
jnkijos prezidento rinkiniai. 
Kandidatūra siūloma žinoma
jam pijanistui Paderevvskiui.

PARYŽIUS, vas. 9. — Pa
čiame Prancūzijos parlamen
te reiškiamas apgailestavimas, 
kad Prancūzija pereitų gruodį 
nemokėjo Amerikai karo sko
lų dalies.

Šiandien Amerika kviečia 
už -įmokėjusias valstybes į pa
sitarimus skolų reikale. O Pra 
ncūzija neigiama.

RŪMAI BUS PAKEISTI 
VIEŠBUČIU

18 AUSTRŲ PAKLIUVO

GUBERNATORIUS PA
VIETĖ KONFERENCIJON

ArIENA, Austrija, vas. 8. — 
18 asmenų, įėmus keletą kra
što ap augos ministerijos tar
nautojų, areštuota. Jie kalti
nami pavogimu slapto vyriau
sybės telegrafinio kodekso, ku 
rį perdavę Čekoslovakijai.

NEAV YORK, vas. 8. — Pre 
zidentas elektas Roosevelt’as į 
pakvietė į Baltuosius Rūmus, 
konferenci
visų 48 

rius.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
DIDĖJA

PRAHA, vas. 9. — Čekoslo-

WASHINGTON, vas. 8. —j MUNICHAS, Bavarija, vas. 
Katalikų Sodžiaus Gyvenimo 8- — Stigmatizuotos Konners- 
konferėncijos 11-asis metinis .reutbo inerSelės leiesės- Neu-

suvažiavimas įvyks spalių mė-I
nesį Milvvaukee mieste.

SENATAS PAŠALINO 
MARŠALKĄ

WASHINGTON, vas. 8. — 
Vakar senatas 53 balsais prieš S1OS- 
17 nusprendė pašalinti savo 
rūmų maršalkų (sergeant-at- 
arms) D. S. Barry, 73 m. amž.
Jis kaltinamas senatų šmeižia
nčio straipsnio parašymu 
“New Outlook” žurnale, kuri 
Al Smith redaguoja.

niann du broliai mokinasi Į 
kunigus. Abudu yra seminari- 
Ijoje. Jų mokslinimui lėšas duoI
• da Teresės bičiuliai.

Trečias jos brolis vokiečių 
reichswelire kareiviauja, o dvi 
jaunesnės seserys yra vedn-

GYDYTOJŲ PROTESTAS

BUENOS AIRES, Argenti-

na
ki

6 KOMUNISTAI AREŠ
TUOTA

CIIICAGO IR 
KBS. — šiandien 
pakaktinai šalta.

APYIJN- 
saulėta ir

PO NAMU PAKIŠTAS KA
RO LAIKŲ PATRANKOS 
ŠOVINYS, PER GAISRĄ
UŽMUŠĖ IR SUŽEIDĖ 

4 ŽMONES
ŠIANDIEN MOKYKLOS 

ATIDARYTOS
Pranešta, kad parapijų ir

Gudelių kaime, 2-ram kliu. 
nuo Vilkaviškio paplentėj, šio 
mėn. 18 d. naktį kilo 0. ir A. 

viešosios mokyklos lĮfaiptainių ūkyje gaisras. Su-
šiandien Ims atidarytos. degė didelis apvnaujis lentinis

kluonas su jame buvusiu pa- 
šuru, ūkio mašinomis, viena 
kiaulė ir dviem arkliais prie 
kluono buvusioje pašiūrėje. 
Subėgę kaimynai dėjo pastan-

Vakar Chicago miestas išsi
kasė iš sniego pusnynų ir kone 
normalus susisiekimas grųžin- 
tas. Aplinkiniai vieškeliai ir

i, vas. 8. Argentinos kataii.‘f1 baisianii valyti. Didelis ša-igas apginti nuo'gaisro bent

škas dienraštis “EI Pueblo”iltl! znybia chlcaS» ir visas j kitas trobas. Tuo tarpu de- 
vakarų valstybes. įgančiame kluone įvyko baisusenergingai protestuoja v | vidurines prieš

radikalų miesto valdybų, kuri).Sniegas ir šaltis persimeta net sprogimas. Jo rezultate: tų na-
i -v • j .- - * '} pietines J. Yalstvbiu dalis, mii kamnininkas .1 Alickpvi-inusprende ’s miesto ligonines p 1 1 ’J'ių KuinpiuuiKas o. įviicsevi.
^pašalinti gailestingąsias sese- ka* .yra reteI!ybė;v. . čius 27 ’»• vietoje užmuštas,
ris vienuoles žinovai apskaičiuoja, kad pats namų savininkas A. K.

Chicago j prisnigta 17,2;>(), 000 sunkiai sužeistas j vidurius ir 
tonu snieg iEVANSVILLE, Ind., vas. S. * Be to, dienrašty prieš tų pa-

— Apie 300 bedarbių, komuni- šalinimų įdėtai protestas, kurį nenumatoma.
stų vadovaujamų, sukėlė de-j pasirašo 87 gydytojai ir tos Iš Minnesotos praneša, kad nys — V. Valiukevičius ir P.

j ten vietomis šaltis siekia iki Į Marcinkevičius — sužeisti 
i.)0 laipsnių žemiau 0. jkiek lengviau. Pasirodo, kad
į Vakar rytų Cliicagoj šalčio nuo įkaitimo sprogo buvęs po 
|huvo - — 2. Kai kuriuose prie- kluono pamatu pakištas did.
! niesčiuose iki —O. Įkaro palaikų didelis patran-
i Tūkstančiai bedarbių po ke-jkos šovinys, kurį prieš kelis 

vusis Vokietijos kancleris dr. Įeų dolerių pelnė už sniego 'metus Kaptainiai buvo radę

Daugiau sniego tų pačia naktį išvežtas į Kait
inu operacijai, kiti du asme-

monstracijas priešais apskri
ties komisijonieriaus ofisų. 6 
komunistai areštuota.

NUMATOMA REV0LIU 
CIJA

MONTEVIDEO, Urugvajus,

ligoninės valdininkai.

PAGERBTAS BUVUSIS 
KANCLERIS

BERLYNAS, vas. 8. O,,oll-

AV.' Mane, įžymus katalikų va- nuvalymą.
vas. 9. — Laikraščiai praneša,' das, minėjo savo 70 metų amž.
kad vasario nTėn. 15 d. šioj 
respublikoj kils revoliucija.

EPISKOPALAS PRIEŠ 
KATALIKUS

sukaktuves. Daug sveikinimų 
su linkėjimais gavo. Tarp svei 

kintojų buvo ir prezidentas
Ilindenburgas.

CHICAGO MOKESČIŲ 
NORMA (RATA)

Apskaičiuojama, kad C’biea-

netoli esančiame durpyne.

VEIKLŪS KAIMIEČIAI

LONDONAS, vas. 8. — An
glijos karalius nemyli gyven
ti Buchingiiani nuliuose. Ma
tyt, jis nusikels į Kensingtono 
rūmus, o anie rūmai gal bus 
viešbučiu pakeisti. Aplinkui 
statomi komerciniai namai.

MEDIKALINIO MISIJŲ 
BOARDO PAGALBA

PAMALDOS TURKŲ 
KALBA

I 1STANBULAS, vas. 8. -- 
'Turkijos prezidentas diktato- 
Įrius Kėniai paša paskelbė įsa
kymą, kad mečetuose pamal

di ieagos episkopalų (prote
stantų) vyskupas Stewart puo
la Illinois’o šelpimo komisiją, NEW YORK, vas. 8. — Ka 
kuri fondų dali skiria katali- (talikų Medikalinis Misijų boa 
kų šelpimo organizacijai, kad rdas 1932 metais suteikė pa- 
ji sėkmingiau vestų šelpimo Igalbų 32 misijom 22-uose kra- 

' darbų. štuose ir 18 misijų šiame kra-
Vyskupas pyksta, kad ta ko- šte. Per metus buvo išsiųsta 

misija nepripažįsta tos privi-]400 didelių dėžių su vaistais 
legijos protestantams. O taip ir kitais mcdikaliniais daik- 
yra dėlto, kad protestantai tais.
neturi atitinkamų šelpimo or
ganizacijų.

• • „ , p i vakijoj bedarbių skaičius sma-, / . , . . ,■įjon kovo ,men. 6 d. i . ‘ . doms turkai vartotų tik turkų,
t:,. irklai didėja. Yra jau arti 909,-, , , „ .. . . .valstybių gubemato-, .... 'ne arabų, kalbą. Ai jo įsakv-!(MM) bedarbių. • ‘

ŽVAIGŽDĖ PRALOŠĖ SKRIDIMO REKORDAS
įmą turkų parlamentas žada i- 
' statymu pakeisti.

PAUKŠČIAMS PAGALBA

KATALIKŲ SPAUDOS SĄ 
JUNGOS SUVAŽIA

VIMAS

Illinois valstybės konserva

cijos departamentas atsišaukia 

į gyventojus, kad per šiltos 

šalčius, kada žemė storai snie-

YVASHINGTON, vas. 18. — 
Katalikų Spaudos sąjungos J. 
Valstybėse 23-iasis metinis su
važiavimas šiemet įvyks Chi

WASHINGTON, vas. 8. — 

Ho11ywoodo filmų žvaigždė! 
Lenore Ulric vaišino filmų kri 
tikus, manadžerius, gaminto-Į 
jus ir kitus ir tam tikslui iš
leido 11,129 dol. Ji norėjo, 
kad už šių pajamų dalį jai ne
reikėtų mokėti mokesčių. Mo- 
kesčių boardas jai to nepripa
žino.

CAPE T()WN, P. Afrika, 
vos. 9. — Anglų karininkai 
lakūnai padarė naujų rekordą. 
Tš Anglijos be sustojimo at
skrido į šį kraštą'. Ore išbuvo i 
57 valandas ir praskrido 5,411 
mylių.

PREZIDENTUI AUTO
RITETAS

gu nuklota, duotų pagalbos, *agoj, Stever.s viešbuty, birže- 
k.ukiniams paukšteliams, ar j lio 22, 23 ir 24 d. 
tai grūdais, ar duonos trupi

PRANCŪZIJOS KOLO
NIJOS

AVASTUNGTON, vas. 18. — 
Senatas pripažino busimajam 
prezidentui autoritetą, kad jis 
gali vyriausybės departamen

tus perorganizuoti ir biurus 

sulieti krūvon, arba panaikin
ti, kaip jis matys tinkamiau
sia. His autoritetas nepripaži
ntas prezidentui Iloover’iiu.PA RYŽKIS, vas. 8. — Pra

ncūzijos premjeras paskelbė,
HAVANA, Kuba, vas. 8. -- 

mažinti kareiviams, jūreiviu- kta prancūzų kolonijų ekono- Areštuoti 5 asmenys, kaltinė

WASHINGTON, vas. 8. -- 
Senatas nusprendė atlyginimą kad artimoj ateity bus sušau-

ms ir marynams. minė konferencija. mi pašto perlaidų klastavimu.

niais. Kitaip gi jų daugelis 

galės žūti.

TRAUKINYS NUŠOKO 
NUO BĖGIŲ

Netoli Sobieski, Wis., nuo 

bėgių nušoko Chicago, Mil- 

waukee, St. Paul & Pacific 

geležinkelio traukinys, kurs iš 

Chicago važiavo į Iron Moun-

NAUJAS VYSKUPAS

Bilaišiai, Zarasų apskr. Bi- 
laišių kaimo jaunimas, susi- 

skvrių, 
kultūrinį 

darbą. Jie daro dažnai susi
rinkimus, susirinkimuose pa
tys iš eilės laiko paskaitas, 
skaito iš laikraščių naudinges
nius straipsnius, sako eilėraš
čius, rengia vaidinimus. Vei

kia gerai, nors ir inteligentų 
nepadedami.

goj mokesčių norma (uita) už Spįetęg į jaunalietuvių 
19.,1 metu.'-- bus $7.26 šimtui ja],aį gražiai dirba k
doleriu.

NORI 2 MILIJONŲ PA
SKOLOS

Cook’o apskritis nusprendė 
gauti 2 milijonus dol. pasko
los. Reikalinga baigti statyti 
apskrities ligoninės slaugių 
namus.

MAJORAS IŠVYKO

PIGŪS ŽVĖRELIŲ 
KAILIUKAI

Chicago majoras išvyko į 
koridų. Prieš išvyksiant reiš
kė noro, kad miesto teisėjas 
Sonsteby sumažintų savo iš
laidų sąmalų.

19 KRAŠTŲ PARODOJE

VATIKANAS, vas. S. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI In- 
dianapolis, Ind., vyskupu pa- 
gelbininku paskyrė kun. E. J. 
Ritter. Jam suteiktas titulia- 
rio ITippo vyskupo titulas.

Chicago šimtmečio Pažan
gos parodoje iki šioliai suti
ko 19 kraštų aktyviai daly
vauti.

GALVIJAI PABRANGO

Kaip tik sniego pūga išti
ko Cbieagą, skerdyklose per
kami galvijai kiek pabrango.

SERGA DR. J. TUMAS
Susirgo rašytojas dr. J. Tu- 

tain, Mich. 1 asmuo žuvo ir'mas-Vaižgantas ir dabar guli

ATĖMĖ 20 DOLERIŲ

4 sužeista. miesto ligoninėje.

Pandėlys, Rokiškio aps. Mie 
stelio pirkliai už lapės kai
liuką moka 70 litų, šeško «— 
15, žebenkštės — 5, voverės ' 
50 centų ir kiškio — ISO centų. 
Vovenj kailiukų, nors jas ir 
uždrausta šiemet medžioti, jau 
supirkta keli šimtai. Šiemet 
visi žvėrelių kailiukai yra pe
nkis kartus pigesni, kaip prieš 
penkerius metus.

UŽ LITĄ 6 KILOGRAMAI 
ŽUVŲ

Tauragė. Pastaruoju metu į 
turgų atveža labai daug Žuvų, 
kurios savo pigumu nukonku
ravo net bekono liekanas ir 
silkes. Už 1 litą galima gauti

Ginkluotas plėšikas atėmė gerų žuvų 5—6 kilogramus. 

29 dolerių iš Buebingliam te- Daugiausiai žuvų ateina iš pa- 

utro kasininkės. jūrio žvejų. ,
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DIENOS KLAUSIMAI

šistai ir nacionalistai einu toliau. Anot jo: 

“prezidentas įniršta, bet karalius nemiršta.” 

Dėl to jų tikslu esu atsteigti prūsų-vokiečių 

monarchijų.

o a a
Pasklido gandų, kad kaizeris jau siun

čia bagažus Vokietijon. Iš to sudaroma sen

sacija būk tai jau kraustosi iš Olandijos ir 

rengiasi užimti Vokietijos sostų. Tik kaizeriš- 

kos giminės tarpe esu nesutikimų. Dar neži

noma, ar pats kaizeris, ar jo sūnus ar jo 

anūkas atsisės sostan. Tas klausimas greituo

ju rišamas. t

« « a a
Tačiau, mūsų manymu, ne taip lengvai 

pavyks Vokietijoj monarchijų atsteigti. Tik 

kaizeris tepasijudina grįžt Vokietijon su tiks

lu užimti valdžių, viduje kiltų sumišimai, re

voliucija, Prancūzija ir jos talkininkai taip 

pat protestuotų ir griebtus žygių, kad sustab- 

! dyti Hohenzollernus nuo įsigalėjimo.

a a *

SVEIKATOS SKYRIUS
Šj skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

PASALINKIME DIFTERIJĄ

MINEI TAUTOS ŠVENTĘ

Už savaitės bus Vasario Šešioliktoji. Tai 

svarbi mūsų tautos šventė. 1918 m., vasario 

16 d. paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė. 

Vadinasi, šiemet jau sueina lygiai 15 metų 

nuo to svarbaus įvykio.

Amerikos lietuviai katalikai daug ir nuo

širdžiai diria), kad padėti Lietuvai atsista

tyti kaipo laisva ir nepriklausoma valstylm. 

Tam tikslui keli milijonai dolerių sudėta, pla

čiai Lietuvos vardas buvo garsinamas, dele

gacijos Europon siuntinėjamos, svarbūs raš

tai rašomi ir siunčiami galingųjų valstybių 

vadams. Žodžiu, buvo daroma viskas, kas- tik 

galėtų padėti Lietuvai išsilaisvinti iš sveti

mųjų vergovės ir įsisteigti nepriklausomų 

valstybę.

Amerikiečių nuopelnų, be abejonės, ne

pamirš Lietuva. Tauta juos giliai įvertina. 

Bet ir patiems nereikia pamiršti to, kad dir

bome. Ypač svarbu tai priminti šiame krašte 

augančiam lietuvių jaunimui, kad jis žinotų 

apie mūsų rūpesčius ir darbus jų tėvų krašto 

laisvei iškovoti ir kad tais darbais jie di

džiuotųs. Tuo būdu ir jaunieji labiau užsi

degs laikytis prie savo tautos ir jos vardą 

kelti.

Dėl to laimi svarbu, kad visos mūsų ko

lonijos kiekvienais metais iškilmingai minė

tų Vasario 16 d., Lietuvos Nepriklausomybės 

šventę, ypač šiemet, kada minima 15 metų 

sukaktis nuo nepriklausomybės paskelbimo. 

Kuri kolonija tokio paminėjimo nesurengs:, 

jų reiks priskaityti prie apsileidėlių ir prie 

tos lūšies lietuvių, kurie tautiškai jau nedaug 

gyvybės berodo, merdėja. Reikia tikėtis, kad 
tokių mažai teatsiras. ,

Vasario šešioliktoji tebūnie mūsų tautos 
šventė pilna to žodžio prasme.

PASTABU LU

Vokietija, sakoma, yra kelyje į monar

chijų. Vienas žymus vokiečių politikas, dabar

tinės vyriausybės bendradarbis, pasakė, kad 

nors prezidentui ir duota didelė gale, bet fa-

Hitleris paleido Vokietijos seimų ir pas

kelbė naujus rinkimus; Bet jau dabar maty

ti, kad tie rinkimai nebus legalūs. Fašistai 

įvedė griežčiausių spaudos cenzūrų, suvaržė 

organizacijų veikimų. Fašistai-hitlerininkai 

patys, turėdami valdžių savo rankose, varys 

smarkiausių agitacijų, kuomet opozicijos par

tijos bus persekiojamos. Taigi ir išrodo, kad 

Hitleris nori suvaryti į seimų savo šalinin

kus ir jų pagalba mėginti monarchijų kraš

tui grųžinti.

• • ♦
Kun. J. Balkūnas “Darb.” teisingai ra

šo: “Visuomeninio, lietuviško, tautiško vei

kimo dirva yra platesnė,, turiningesnė ir rei

kšmingesnė katalikuose negu tautininkuose. 

Religiniai tautinis veikimas yra našesnis ir 

vertesnis ne tik mums, bet ir Lietuvai.” Prie 

tokio' teisingo pareiškimo, nieko ir nebegali

ma bepridėti. • ♦

# • *
Amerikos lietuvių katalikų spaudos šei

ma padidėjo dar vienu mėnesiniu laikraščiu, 

kurį pradėjo leisti Švenčiausios Jėzaus šir

dies vienuolija. Pirmas numeris išėjo už sau

sio mėnesį. Jo vardas “Meilė,” pašvęstas 

Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai. Pirmame nume

ryje rašo knn. A. T., Samata, kun. Pr.. Vai

tukaitis, kun. Brigmanas. Įdėtos ir Jono Rini

to eilutės. Sveikinaine-leidėjas ir linkime iš

tvermės sunkiame spaudos darbe.

e e *
Chicagos lietuvių visuomenė, gausingai 

atsilankydama į mūsų dienraščio metinį kon

certų, parodė savo nuoširdų pritarimų jo dir

bamiems darbams ir gilų įvertinimų tų pa

stangų, kokios yra dedamos lietuvių tautos 
ir visuomenės gerovei.

Sandariečiams nepatiko, kad mes anuo 

kartu parašėme, kad laisvamaniai, atsiskir- 

dami nuo Bažnyčios, atsiskyrė ir nuo tautinių 

reikalų. Ir aišku dėlko. Mūsų tauta yra ka

talikiška. Kas eina prieš katalikybę', tas ken

kia tautai. Laisvamaniai taip elgiasi, dėlto 

jie ir vadinami atsiskyrėliais.

Rašo Dr. S. Biežis.

Difterija yra labai rimta 

liga, nuo kurios daug vaikų 

miršta. Kartų susirgus jųja, 

kaj ir ligonis pagyja, tačiau 

dažnai ant tiek sužalojami 

kaikurie organai, kad nebėra 

galimybės būti pilnai sveiku. 

Taigi šis faktas verčia mus 

dar labiau susidomėti.

Difterija yra limpama, ap

krečiama liga, tai yra, nuo 

vieno ligonio, gali susirgti 

kiti šeimos nariai. Praeity ne-

liuosuoja vaikų nuo taip pa- Klaipėdų. Išplaukia gegužės 

vojingos ligos, difterijos. Ar 10 d. Scandinavų Amerikos li

tai neverta skiepytis prieš dif nijos laivas “Frederik VIII” 

'tėvijų? Ne tik verta, bet ir išplaukia birželio 3 d. ir taip 

i būtinai reikalinga. pat plaukia tiesiog į Klaipė-

! ,,,»• ... !dų. Taigi, tiems, kurie vežasi

------------------------------------------------- Kad sis skiepijimas nepavo I.. . , • . ,
|.. , .. . didelius bagažus, keliaujant su

giausiai matome liūdnų atsi- j Jln#as ir duoda gerų se^,nnl»' geįm Qinįg 

tikimų, ko pilnai išvengti prak | Chicagos sveikatingumo de-

tikoje visai nesimato galimy

bės, nors teoriškai 

įvykinamas dalykas.

atrodo

Populiarus posakys: apsau

gos svaras vertas net viso pū

do gydymo, pašalinimui dif-

gera naujiena.

. , .... .Toks važiavimas yra patogus
partamentas tai galutinai į- I . . v ..

. A . visais žvilgsniais,
rodė. Per pastaruosius metus

aukščiau minėtu būdu Cliica- Važiuojaniieji šiemet į Lie-
goj buvo įskiepyta su viršum Livų, kreipkitės į “Draugo” 

300,000 (trys šimtai tukstan- laivakorčių skyrių, 

čių) vaikų, kurių nei vienas Į---------------------------------------------

nebuvo susirgęs nė vienai die

terijos yra daugiau, negit tei- naj. ipag paĮg jr kituose mies-

singas praktišku atžvilgiu. 

Tik gaila, kad iki šiol žmoni-

tuose. 1928 metais Chicagoj 

mirė nuo difterijos 513 vaikų.

ja dar per mažai tėra susipa- kuomet skiepijimas dar nebu-

žinusi su šiuo svarbiu reikalu. 

Dar vis randasi ir tokių, ku

rie šiokios tokios nuovokos 

turi apie tai, bet vis, greičiau-

retenybė būdavo, kad vienas šiai dėl stokos tikrų žinių, 

vaikas mokykloj apkrėsdavo skeptiškai su nepasitikėjimu

didelį skaičių piokinių, dėl ko 

kartais sulaikymui jos besiplė 

timo, net visų mokyklų reikė

davo uždaryti. Taigi būdavo 

nenaujanybė plačios epidemi

jos, apimančios net ištisus 

miestus.

Gydymas vra. labai papras

tas ir ganėtinai sėkmingas, 

jei pradžioj ligos tai atlieka

ma. Mat, yra spesifiški vais

tai vadinami difterijos anti

toksinu, kurio užtektinai įlei

dus po odų, vaikas trumpu 

laiku pagyja. Nors šis anti

toksinas yra galingas ligos 

pradžioje, tačiau ligai įsigalė

jus, įsisenėjus, tas pats anti

toksinas lieka, veik visai be

vertis. Gydymo sėkmės beveik 

išimtinai priklauso nuo to,

atsineša. Pašėko j, - žmoni ja tu

ri pakelti milžiniškus nuosto

lius.

Jau gerokas laikas atgal, 

kaip medicinos mokslui pasi

sekė surasti priemonė, kurių 

pavartojus vaikučius galima 

veik pilnai apsaugoti nuo su

sirgimo difterija. Tai yra

»
lengvas, saugus, praktiškas 

ir pilnai patenkinus būdas, 

apie kurį visiems reikia žino

ti ir be išimties jis vartoti. 

Visi jau supranta naudų skie- 

pymo prieš raupus, kas veik 

galutinai pašalino šių ligų iš 

žmonijos tarpo. Pirm skiepi

jimo prieš raupus, šios ligos 

epidemijos būdavo paprastas 

atsitikimas. Kurie gi tėvai 

dabar augina savo vaikus ne

vo tinkamai vykinamas. Ir 

nuo tų metų mirčių skaičius 

vis mažėjo, o pereitais, 1932 

metais, mirčių tebuvo 64 at

sitikimai. Taigi bėgy penkių 

metų mirčių skaičius sumažė

jo nuo 513 iki 64. Ar reikia

Už Vieną Dolerį 
Per Visą Žiemą
galite turėti kas savaitė

“LAIVĄ”
“Laivas” kas savaitė duo 

da šešiolikų puslapių gražių 

p asiskaitymų.

“Laivas” vienatinis Ar 
Loję dvasinio turinio sa’ 
rastis.

“Laivas” deda gražiu strai

«
aiškesnio įrodymo skiepijimo , 

sėkmių ? Susirgimų skaičius ĮP^n’U aP^e tikybų, dorų ir Švč. 

proporeionaliai taip pat suma MarPos

žėjo. O visgi yra gerokas skai

čius vaikų, visai neskiepytų. 

Kuomet tokių nebebus, tai ir 

difterijos visai nebebus. Tuo-

Laivas” duoda iš Katali

kų pasaulio žinių, iš Ameri

kos ir Lietuvos žinių. 

“Laivas” atsako į skaityt o-

kaip anksti čia minimas anlj- įskiepytus prieš raupus? Jau 

toksinas vartojamas. Juo anks!ne^ra tokių. Šiais laikais ma

čiau, tuo geriau. Iš čia sumi

nėtų faktų, rodos, neturėtų 

daug bėdos, būti su šia liga. 

Gi praktiškame gyvenime ma

tosi visai kas kita.

Ši liga dažnai prasideda 

išlengvo, be ypatingų ženklų, 

!kas aiškiai nustatytų didelį 

pavojų. Šiaip dalykams esant, 

tėvai ramindami save papras 
tu “šalčiu,” sugaišina dvi, 
tris ir kartais net daugiau

tyti žmogų sužalotų raupais 

veidu, ypač iš jaunesniųjų, 

yra ne tik retenybė, bet į tai 

žiūrima, kaipo į apsileidimo 

ženklų. Reikia tikėtis, kad vi

sai trumpoj ateity tas pats at

sitiks su difterija.

Kad apsaugoti vaikus 

nuo difterijos, surasti skiepai į 
vadinami toksoidu, kurie la
bai mažame kieky įšvirkščia- 
mi po oda dviem atvejais

. . . ... • , .. , !jų klausimus ir už tai jokio
met jų rasime tik istorijos la- , . . ....

, atlyginimo nereikalauia. 
puošė, arba muziejaus kamba- i ° d

riuoae, o ne gyvenamose stn- i “t™-™” «
bose. Skiepijimą kiekvienas ;““M» ’P^lavimo darbų ir 
šeimos gydytojas gali atlikti. lk‘ckvieE« iS-t^na Ma
O jei tas dėl tolų sumetimų ildos .AI»a-»talystėS Sv. ’Mvo pa-

, , . .... įtvirtintas maldos intencijas,neparanku, tai sveikatingunjo ,
, . , . . ,. . • “Laivas mūsų darbų, sky-

departamentai įskiepys jųsų . . , v. . . . “ . .
v. ... riuje plačiai informuoja apievaikučius veltui. L. , . . a. . .

Kolegijos vienatines Amerikos 
Tėvai, juk tai jūsų šventa benlaU.ianls žviesti aukgtosioa 

pareiga apsaugoti savo var- :jstaigos reikaiu3> mokslų, pa-

kus nuo susirgimo difterija,

žinoma, ir visokių kitokių li- . ;alpina Kolegijos
gų, kuomet taip lengvu būdufc(uvi5kuB raStus> 

juos galima apsaugoti nuo taip '

rimtos ligos.

'rie visiems aiškiai rodo, kad 

'mokinanties angliškai, galima 

išmokti ir Kolegijoje puikiau-

Šiemet Du Laivai r1 kalbsti ir raJyti “■'kai.

Tad užsisakykite sau ir ki

tiems “Laivų” nors Vienam 

pusmečiui, o nebenorėsite nie

kuomet su juomi skirtis.
“Laivas” dažniausiai ir y- 

ra Lietuvon siunčiamas gimi- 

Būsimųjį pavasarį bus daug rn)ns įr prieteliams, kaipo ma- 

ekskursijų į Lietuvų. Pirmoji Ioniausia atmintis, 

dienraščio “Draugo” laivako-Į “Laivas” pusei metų $1.09,

Plauks Tiesiog Į 
Klaipėda

dienų labai brangaus laiko, J vienos savaitės laikotarpy.
per kurį liga jau spėjo nebe-į Tai ir viskas. Nuo to vaikui ričių skyriaus pavasarinė eks- metams $2.00, bendrai su Ko- 

pataisornų žalingų darbų at-j nesudaroma jokio pavojaus, kursi ja į Lietuvų rengiama ba- legijos Rėmėjų naryste $3.90.

likti. Iš kitos pusės, būna dar!net nesulaikoma vaiko nuo 
ir tokių atsitikimų, kad labai j mokyklos lankymo. O tuomi 
sunku nustatyti tikrųjį diagno- j apsaugojarna vaikas nuo susir
zų pačioje ligos pradžioje. O 

šitokiuose atistikimuose dau

ginio difterija. Taigi, tik du 

įleidimu po oda toksoido pa-

landžio 29 d. didžiuliu “III De 

France” laivu 

Šiemet Noitb German Lloyd 

linijos laivas “Berlin” plau

kia iš New Yorko tiesiog į

Rašykite:
“LAIVAS”

2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

Kum. A. Petrauskas, M. I. O.

Praeities Pabyros
Buktiškių tragedija

Revoliucijos banga nepasitenkino vien 
svarbesniaisiais punktais, kaip parapijos, 
valsčiaus raštinės, valdiškos įstaigos, bet 
apėmė plačiai net kaimas. Kur tik atsi
rado vienas-kitas bent kiek daugiau skai
tęs revoliueijinio turinio knygų ar laik-. 
raščių, tuoj ir kūrė rėvoliucijonierių kuo
peles. Rinkdavosi į mitingus, svarstė, po
litikavo, darė nutarimus. Jei negalėdavo 
kuo ypatingu pasižymėti ir nuveikti ki
tokių revolincijinių darbų, tai bent lie
žuviu bandė plakti carą ir valstybės tvar
kų. Jei kurie neįstengė arba bijojosi ir to 
daryti, tai bent leido sau laisvai kalbėti 
ir elgtis iš atžvilgio į Dievų, tikėjimų ir

ten, kur atokiau nuo parapijos bažnyčių, 

kur jaunimas subatvakarius paprastai pra 

leisdavo vakaruškose, šokiuose ir viso

kiuose išdykavimuose, o šventadieniais ne

prisirengdavo nueiti į bažnyčių, ir tokiu 

būdu visiškai atitolę buvo nuo katalikiško 

gyvenimo. Tokiems dabar kaip tik buvo 

patogiausias laikas savo laisvų nuo viso

kių dorovės įstatymų pareikšti dvasią.

Viena tokių rėvoliucijonierių kuopa 

buvo susikūrusi ir Buktiškių' kaime. Čia 

rinkdavosi iš plačios apylinkės laisvų pa

žiūrų jaunimas ir darydavo mitingus. Tu

rėdavo net savas bibliotekas — knygynus, 

kur būdavo laikomos įvairiausio turinio 

revoliucijonieriškos ir prieštikybinės kny

gos. Didžiuma jų buvo dičlaukių ir turtin

gųjų ūkininkų vaikai.

Prieš rusų carų ar daug kų gero toji 

kuopa yra nuveikusi' —- nfcpasakysift. Ro

dos, laluri mažai. Prieš tikėjimų ir dorą,

dorų. Čia jautėsi kiekvienas laisvas, kiek- Į lai jos veikla buvo labai plačiai išplėsta, 

vienas didvyris, nes žinojo, kad už tai Kai kurie ištisi kaimai buvo jos'įtakoje 

nieks j kalėjimų neįgrūs, nieks tiagaikų už | ir liovėsi lankęsi bažnyčion. Kai kurie

vieni tik prieštikybiniai laikraščiai. So

cialistų laikraštis net pasiskubino pasau

liui pasigirii, būk mokslas ir kultūra šia

me kampelyje ligi tol pakilusi, kad Kr. 

kaime viena 15 metų mergiščia sunkiai

Kadangi ši kuopa veikė revoliucijo- 

nierių vardu, tui rusų valdžia pradėjus 

kovų prieš revoliucijonierius, neaplenkė 

ir jos.

Kareiviu būrys vienų dienų netikėtai

susirgusi, nepaisydama prikalbinėjimų, at- užklupo jų sueigos vietų — B-eių namų. 

sisukiusi atlikti išpažintį ir priimti kitus Nepasakysiu dabar, ar užtaikė ant jų su- 

šv. Sakramentus.

Kiek man .teko patirti, rodos, kad tai 

buvo per ankstyvas jų triumfavimas. Mer

gaitė norėjusi katalikiškai mirti ir prasiu- 

sis kunigo, tik siiklydusieji jos broliai ne

kultūringai su ja pasielgę, nenorėdami 

jos paskutinės valios išpildyti ir nevežę 

kunigo. Ko( susirado kam nuvažiuoti, tai 

ir susivėlinta. Kunigui bevažiuojant varg

šė ir mirusi. Jei tai būtų tiesa, tai čia ne 

kultūros būtų ženklas, bet didžiausio bar-, 

barizino. Didžiausiems net nusikaltėliams, 

mirties bausme nubaustiems, dar duoda

ma progos pareikšti savo paskutinį norų

eigos ir tarybų, ar tik vienus B-čių namiš

kius rado, tik tiek kad įvyko susišaudy

mas. Vienas šeimininko sūnus nesurasda

mas, kur pasislėpti nuo kareivių kulkų, 

(lindo j kaminų. Mat, tuose kraštuose yra 

paprotys stalyti plačius ir erdvus kami

nus, kad juose galima būtų ir mėsų rū

kyti. Toki kaminai paprastai krečiami y- 

ra iš molio su šiaudais. Jų sienelės plonu

tės ir lengvai kulkos perskrodžiamos. Tai

gi jie menka nuo kulkos pagalba, ypač 

kai šaudoma iš kareiviškų šautuvų. Bet 

kų darysi, saugesnė^ vietos neturint, tini 

būti ir tokia gera. “Skųstųs, sako, ir už

ir jį teismas, kiek galimas yra, patenki- britvos (skustuvo) griebiasi”! Manau, ir 

na. Čia tikroji sesuo prašėsi nuraminti jai &ito ne geresnio būta kamino, kuriame ta- 

mirštančiai sųžinę — nepaklausyta, atmes- sai kareivių ujamas vaikinas bandė paši

lai neikrės. Tokių revoliuci jonierių tais visiškai pertraukė santykius su tikėjimu, tas jos prašymas! Kur didesnį barbariš- slėpti. Nedaug todėl jis jam ir padėjo, 

laisvės metais priviso pilni kampai. Ypač Visoje apylinkėje buvo skaitomi beveik kuinų galima rasti? Kareiviai davė kelis sutartinius šūvius ir

kaminas pasidarė visas it ylomis subady

tas. Pasislėpusia jume B-ukas rastas nebe

gyvas.

Nekaip užsibaigė revoliucija. Lietuva 

neteko gabaus ir gana veiklaus vaikino, 

o senas tėvas savo mylimo sūnaus.

(Daugiau kus)

KALBA z

Žmogaus kūnas yra ne vienų jo kaulų 

ir raumenų stuobrelis. Žmogaus kūnas yra 

ir visa, kas atskiriems jo nariams—gyvy

bės, sveikatos ir mokėjimo dirbti priduo

da.

Tautos kalba yra ne vienų jos žodžių, 

gražių ir negražių, rinkinys—ne pats jos 

žodynas. Tautos kalba yra visa, kas at

skiriems, jos žodžiams gyvyl)ės ir galin

gumo duoda. Rygiškių Jonas
• * •

Žmogus be meilės, — akmuo; tauta

nemylinti savo krašto — skeveldros.

* • •

Kas kūno geismams pataikaudamas

gyvena, tas savo dvasių laiko kalėjime.
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keliais vaikšto. Paprastai, j pasauliečių apštalavimų.

prie tokių progų mergaičių Net ir ne sodalietės rnergai-

dvasios vadas kun. Kazėnas tės turėtų tuo susidomėti. Pa- 

labai gražiai pritaiko naudin- gyvensime, pamatysime, kaip 

gus pamokslus, tai ir šj syk naudosis tuo sumanymu, 

labai gražiai pritaikė dienos Šių metų valdybon įeina: A.

DIEVAS
(Jono su Ratilu pasikalbėjimo 

tęsinys)

TIKSLAS GAMTOJE

JONAS: — Ratilai, praeitų 
kartų aš įrodžiau, kati kų tik 
išmintingas žmogus daro, tai 
daro su planu ir tikslu.

RAULAS: — Tiesa, Jonai, 
ta. aš gerai supratau. Kitaip 
ir negali būti; žmogus turi da
ryti tikslingus darbus, o jei 
ne, tai jis bus beprotis. Bet čia 
jau mūsų tikslas ir pasibai-

Evangelijų — “Dirva, į kuria 

žmogus pasėjo gerų sėklų, tai 

yra žmogaus siela. Sėkla — 

Dievo Žodis, kurį sėja į žmo

nių širdis patsai Dievas per 

vyskupus, kunigus, misijonie- 

rius, gyvenimo įvykius, o y-

einame prie žmogaus, tai yra 

didžiausia mašinerija ir gi

liausia paslaptis. Jis turi ko

jas ėjimui, turi rankas lytė.įi-,Pa« šiandien per gerų katali 

mui, akis matymui, ausis gir

Pocevičiutė, pirm., M. Katela, 

vice-pirm., O. Pakrosinutė, 

rašt., E. Jaš-kunaitė, ižd., M. 

Juocnukutė, A. Naujėlaitė, E. 

Didjnrgiutė — patarėjos.

Sodalietė.

gęs.

JONAS: ■— Ne, Ratilai, ne

būk tamsintas; čia tiktai pra

sideda tikslas. Ir nelaimė, kad 

ne visi taip mato ir supranta. 

Gerai Šv. Raštas sako: “Yra 

daug žmonių, kurie turi bur

nų, o nekalba tiesos; turi akis, 

nemato tiesos; turi ausis, ne

girdi tiesos;... turi kojas, neve

da prie tiesos; turi rankas, ne

si griebia už tiesos dėlto, kad 

jų širdys yra neteisingos.”

Taip, Ratilai, yra ir su kiek

vienu bedieviu, kuris nemato 

tikslo, plano ir nejaučia, nes 

jų širdys yra taip blogos, taip 

sugadintos, kad negali maty

ti didelių darbų. Visa kų jie 

gali, tai šmeižti ir ardyti, nes 

jų širdys yra tokios.

RAULAS: — Jonai, juk ne 

visi bedieviai yra tokie blogi.

JONAS: — Jei nėra tokie 

blogi, tai yra tamsūnai, kurie 

nepažįsta gamtos. Pažvelg, 

Ratilai, į gamtų, suprask jos 

tvarkų. Vienas kūnas tarnau

ja kitam; vienas narys gelbs

ti kitam. Net ir Darvinas sa

ko: “Nėra organizmo be prie

dermių.” O Newtonas pasakė: 

“nėra vieno smilčių grūdelio, 

kuris neturėtų veikimo vienas 

ant kito.”

Žiūrėk, Raulai, kaip Dievas 

surėdė ir aprūpino gražiai ir 

tikslingai visus gyvūnus:/žu

vys gyvena vandeny; dėlto jos 

turi tam tikrų organizmų, kad 

kvėpuotų, t. y. vietoj plaučių, 

jos turi tam tikras pažiaunes 

(gills), kuriomis kvėpuoja; tu

ri oro pūslę, kad geriau galė

tų vandeny nardyti; turi šaltų 

kraujų, kad nebijotų šalčio; 

turi ant skuros žvinus, kurių 

visiškai nekliudo vanduo; tu

ri mentis ir uodega, kuriais 

greitai narsto.

dėjimui. Plaučiai, gilios pas

lapties mekanizmas, kurie at

naujina visų kraujų. Kepenys 

teikia įvairių siulčių virškini

mui. O pilvas — keisčiausias 

dalykas. Būdamas mėsos ga

balas jis ir mėsų ir visokius 

dalykus suvirškina; paprastų 

duonų arba daržoves permai

no į mūsų gyvų kūnų. Galė

čiau išvardinti daugybę kitų 

sąnarių, kurie yra reikalingi 

ir svarbūs, kad pilnai pada

ryti žmogum. Kiekvienas są

narys turi savų funkcijų, vei

kimų ir tikslų; kiekvienas sų- 

narėlis tarnauja kitam ir kiek

vienas atlieka savo pareigas. 

Dabar ir prieiname prie klau

simo: Raulai, pasakyk, ar tie 

organai patys per save galėjo 

pasidaryti? Ar ta tvarka ir 

didelis tikslingumas galėjo iš 

netyčių pasidaryti?

RAULAS: — Žinoma, Jo

nai, sveikai protaujant, tai 

tie dalykai negalėjo patys per 

save pasidaryti, bet Dr. Autas, 

ir kiti bedieviai, sako, kad tai 

viskas pasidarė per save.

JONAS: — Tai laikrodis 

pats per save pasidarė? Trau

kinys, kuris veža šimtų arba 

daugiau vagonų, pats per sa

ve pasidarė? Automobilius, ku 

ris bėga 80 mylių į valandų, 

pats per save pasidarė?

RAULAS: — Jonai, aš ne

su tuštgalvis: nei laikrodis, 

nei traukinys, nei automobi

lius patys per save negalėjo 

pasidaryti, nes čia reikėjo iš

mintingo žmogaus bei gero in- 

žinierio.

JONAS: — Raulai, dar di

desnio išminčiaus ir inžinierio 

reikėjo, kad padaryti žuvį; 

paukštį ir žmogų. Nes tie gy

vūnai yra ne tik mekanizmas, 

bet dar gili paslaptis, kurios 

žmogus negali net nei supra

sti. Kas yra gyvybė? Kaip ji 

užsilaiko? Kaip duona persi

maino į gyvų kūnų? Tų klau

simų net ir didžiausias moks

linčius neišaiškins. Čia ir tu

rime pasakyti, kad Dievas, iš

mintingasis inžinierius viskų 

sutvėrė tiksliai ir tvarkingai. 

I Kun. J. V. S.

kiškų spaudų. Bet kaip žmo

nėms miegant “neprietelis” 

užsėjo kūkalius, taip ir šian

dien šėtonas per savo tarnus, 

bedieviškų spaudų, “road- 

bouses, movies, šokius, “auto- 

mobile ridės,” sėja blogų sėk

lų į žmonių širdis, ypač į jau

nimo tarpų. Neprietelis tai pa 

darė, kaip žmonės miegojo, 

tad reikia jausti, nemiegoti, 

kad šėtonas neužsėtų blogos 

sėklos, ypač jaunimo širdyse. 

Šiandien nusiskundžiama, kad 

jaunimas ištvirkęs, paklydęs, 

užtad, kad neatsargus, kad 

neskaito katalikiškų knygų, 

nei laikraščių, kad maitinasi 

tik šlykščiomis “love stories” 

ir Holywood įvykiais. Be to, 

kaip nekartų klebonas primi

nė, kad ir kai kurie tėvai pri

sideda prie jaunimo tvirkini

mo įvairiais būdais, paleisda

mi be jokios priežiūros į 

camp’es. Todėl prie gerų dar 

bų jaunimo nematysi. Aišku, 

kad reikia bildėti, nes šėtonas 

jau sėja blogų sėklų. Jaunime, 

prabusk iš miego, nes tau grę 

šia pavojus!”

Mūsų klebono pamokslų 

niekad nenubosta klausyti, nes 

jis visados pritaiko prie gyve

nimo. Labai žingeidūs.

Kitas gražus įvykis atsiti

ko mūsų bažnyčioje tuojau 

po Mišių šv. Šių metų “Mari

jos Vaikelių” naujoji valdy

ba padarė prieš altorių viešų 

pasižadėjimų ištikimai pildy

ti per visų metų valdybos pa

reigas, taipgi prižiūrėti, kad 

ir visos kitos narės pildytų. 

Tai begalo darė gražų įspūdį. 

Į tai turėtų mergaitės dau

giaus atkreipti dėmesio ir la

biau su valdyba skaitytis, jų 

gerbti, jai padėti.

Senas Ex Choristas.

+ Sekmadienį, vasario 12 

d. vakare po pamaldų 8 vai. 

“Marijos Vaikelių” pastango 

mis bus rodomi judamieji pa

veikslai — “In the service 

of the Queen.” Tai tikrai ka

talikiški “movės.” Visus pra

šome atsilankyti, o ypač jau

nintų. Paveikslai tikrai paimti 

iš jaunimo gyvenimo. Tokių 

pas mus dar niekad nebuvo.

Sodalietė

4- Praeitų sekmadienį, va

sario 5 d., mūsų mokykloje į- 

vvko “card party” parapijos 

naudai. Galima sakyti, nusise

kė. “Door prize,” prašmatnų 

žųsinų su vienu sparnu ir su 

viena akimi St. Simanavi

čiaus padovanotų laimėjo Vai 

šnorų šeimyna. Tai “card 

party” dovanų parūpino nau

jas bažnyčios komitetas ir 

klebonas. Reikia pastebėti, 

kad klebonui paskirtų skaičių 

dovanų padėjo parūpinti mū

sų mokyklos vaikučiai: Stase- 

vičiutė, Nedzinskaitė ir Did- 

jurgis. Begalo gražus įvykis, 

kad vaikučiai jau nuo jaunys

tės padeda pagelbėti savo kle

bonui dirbti. Garbė tokiems 

tėveliams, kurie kokius vaiku

čius išauklėja ir kad pačioje 

jaunystėje pratina prie kilnių 

darbų. Tuo tarpu, kurgi mū

sų suaugęs jaunimas, vaikinai, 

merginos? Juk čia

MT. PROVIDENCE, PA.
Šv. Pranciškaus Vienuoly

no akademikės, laukdamos šv. 

Kalėdų, prašė laiškais Kalėdų 

Dieduko, kad joms parūpintų 

geras rogutes liuoslaikiu nuo 

kalno pasivažinėti. Gerasis 

Kalėdų Diedukas, per kun. 

kapeliono užtarymų, atgabeno 

ne vienas, bet trejas rogutes. 

Kaip ant nelaimės, ikišiol ne

buvo sniego ir rogutės jau 

ko tik nesurūdijo. Bet vasa

rio 4 d. mergaičių troškimai 

išsipildė: tiek daug sniego 

prisnigo, kad nei Kalėdų Dė

duko rogučių nebereikia, tik 

sėsk ant savo “locnų rogu

čių” ir šliaušk stačiai į pa

kalnę.

+ Šv. Pranciškaus Vienuo

lyne lankėsi svečias iš Nevv 

Yorko, Jonas Luskys, žmogus 

labai geros širdies ir uolus 

vienuolyno rėmėjas. Jis daug 

yra pasidarbavęs seserų la

bui. J. Luskys vasario 4 d. iš

važiavo atgal į Nevv Yorkų, 

pasižadėdamas ir ateityj ne

užmiršti vienuolyno reikalų. 

Ačiū jam.

+ Vasario 3 d. Šv. Pran

ciškaus vienuolynų atlankė 

Jėzaus Nukryžiuotojo seserys 

iš Elmhurst, Pa. Jas atvežė 

patsai jųjų įsteigėjas Tėvas 

Alfonsus pasijonistas. Nebū- 

vėles viešnias mūsų seserys 

gražiai priėmė, pavaišino ir, 

apžiūrėjusios visų Apvaizdos 

Kalnų, pilnos smagių įspū

džių, pasileido namų link. SK.

BRADDOCA, PA.

SOUTH SIDE

siine, nes tokios “card party ” |visai prie bankroto priėjęs, 

padeda vargus pamiršti ir ne- bet dabar pasitaisė, už tad 

junti kaip laikas prabėga, pa- “Draugo” draugas širdingai 

skili net saldžiau gali miego- dėkoja visiems savo kostume- 

ti sapnuodamas upie tūzus, riains ir “Pittsburglio Lietu-

karalius, dainukes ir t.t.

X Girdėjau, klebonas su pa 

rapijos jaunuomene rengiasi 

suruošti teatrų parapijos nau

dai. Pasisekimas bus, nes pra

eitis tai liudija.

X Šv. Izidoriaus parapijoj 

susitvėrė “basket-ball” tymas. 

Anų dienų nuėjau pažiūrėti, 

kaip jis praktikuoja. Žiūriu, 

su jais ir gerb. kun. V. Abro

maitis taip pat praktikuoja. 

Patiko man, kad klebonas in

teresuojas jaunuomene, nes 

tuo būdu jaunuomenė daugiau 

prisiriša prie parapijos ir pa

skui nerūpi “speakeasies, roa- 

dhouses” ir t.t.

X Linksma buvo išgirsti, 

kad du geri mūsų parapijonys 

A. Barzdelis ir Pranas Radze

vičius gavo pensijas iš dirbtu

vės. Labai jiems tai susigadys 

šiais sunkiais laikais.

X Mūsų biznierius M. Vi- 

tartas anų dienų turėjo dide

li nuostolį. Name, šalę jo mė

sos krautuvės ištiko didelė ek

splozija ir, žinoma, jo krautu

vę labai apgriovė.

“Mikycius.”

BENTLEYVILLE, PA.

Sausio 29 d. pas mus įvyko 

“card party”. Žmonių atsila

nkė gražus būrelis ir visi gra

žiai žaidė. Atsižiūrint į sun- 

savame ĮcįuS laikus, uždarbio parapi-

laike buvo Lyceum boisai, yra-!jai liko gana gerai. Buvo la- 

sodalietės, tai kur jie, kad kai gražių dovanų ir visi ku-

prie jokio parapijos darbo 

nepasirodo. Ot, kad ir šitoje 

“card party” patsai klebonas 

mačiau turėjo tikietus parda

vinėti. Kitur jaunimas darbuo 

jasi, o pas mus jaunimas...

rie jas gavo buvo labai pa

tenkinti. Domicėlei RumČikai- 

tei teko “door prize.”

X Girdėjau, neužilgo B’is 

kita “card party,” tik dar ne- 

'sužinojau kurių dienų. Sužino-

Paimkime paukštį, kaip 

daug jis skiriasi nuo žuvies. 

Paukštis turi plunksnas, kad 

būtų šilta ir lengva; jis turi 

tam tikrų organizmų, kuris pa 

daro alyvų ir ji ištepa plunks

nas, kurios nebijo vandens. 

Paukštis turi sparnus, jis ga

li lekioti, bet lekiojant reikia 

lengvų kaulų, dėlto jo kaulai

Vasario 5 d., kaipo pirma- 

sai mėnesio sekmadienis, yra 

sodaliečių “Marijos Vaike

lių” sekmadienis, kuriame vi

sos sodalietės bendrai eina 

prie šv. Komunijos per pir

mąsias Mišias 8 v. ryto. Kaip 

gražu, kad mūsų mergaitės, 

susispietusios po Panelės Švč.

yra kieti, maži ir kiauri. Spa- Marijos vėliava, sudėtomis 

mai tarnauja daugeliui daly-; rankutėmis eilėmis tvarkiai 

kų: ieškoti maisto, persikelti

iš vienos vietos į kitų, pabė

gti nuo priešo. Raulai, argi 

nematai pas žuvį ir paukštį 

tikslo ir tvarkos?

O, kų bekalbėti, kuomet pri

eina prie Dievo Stalo. Negali 

žmogus nei atsižiūrėti nei at

sidžiaugti reginio gražumu; 

net akį trankia! Bet, iš kitos 

pusės, kaip liūdna prisiminus, 

kad ne visos tokiais gražiais

Iki šiol mes, sodalietės, 

“Marijos Vaikeliai,” mažai 

viešai tepasirodydavame, ma

žai kų veikdavome savo bei 

parapijos naudai, bet šįmet, 

vadavaujant naujai valdybai, 

pradėta planuoti apie kokį 

nors veikimų. Na, ir ant grei

tosios naujos valdybos suma

nymu nutarta mėnesinius su

sirinkimus laikyti kas mė

nuo, pirmosios pėtnyčios vaka 

rais, tuojau po Švč. Jėzaus 

Širdies pamaldų. Per tuos 

susirinkimus užvedama gra

žus dalykas, kasdieninio gyve

nimo klausimų gvildenimas 
(Question Box), kurį pasiža

dėjo vest patsai mūsų gerb. 

dvasios vadas, kun. Kazėnas. 

Mes, sodalietės, turėsime raš

tu paruošti ir priduoti jam į- 

vairius klausimus iš savo gy

venimo, o kun. Kazėnas atsa

kinės į tuos klausimus. Tiki

mės, kad aiškinimai bus be

galo įndomūs, naudingi ir pa

mokinantieji dalykai. Čia gal 

mums kų nors pamokys, kaip 

mes, mergaitės, turime įneiti

vių Žinių” ėmėjams. Pasirodo, 

kad visgi dar Bentleyville dar 

yra geraširdžių žmonelių, ku

rie atjaučia katalikiškos spau

dos svarbų ir jų pradeda re

mti. Šiandien nesuprantamas 

yra katalikas, kurs savo na

muose neturi katalikiško laik

raščio, tuo labiau jei pilnas jo 

namas bedieviškų šlamštų, l^a- 

bai malonu, kad čia žmonės 

pradeda susiprasti, pradeda 

būti katalikais ne vien tik ba

žnyčioje, bet ir namie. Dieve 

duok jiems Dvasių šv.

Koresp. ‘Draugo” Draugas

WEST END PITTSBURGH
(McKEESROCKS)

Šiemet jau keletą permainų 

patėmijau Šv. Vincento baž

nyčioj. Pirmutinė iš tų per

mainų ta, kad komitetas para

pijos renka dešimtukus ne prie 

durų, bet iš sėdynių. Taip man 

ding ir žmoniškiau atrodo. Sto 

vint komitetui prie durų, tai 

atrodo, kad egzekutoriaus bū

du renkami dešimtukai, bet iš

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)

X Vietinis gyventojas ita

las, po trumpos ligos, pasimi

rė sausio 28 d. ir 30 d. palai 

dotas šv. Luko parapijos ka 

puošė. Per laidotuves buvo na 

vatnas įvykis: jo moteris iŠ 

gailesčio kų tik į duobę ne 

įkrito, nors jiedu sykiu negy 

veno, nes buvo pasidavę di- 

vorsui. Stebėtinas pavyzdis: 

negyvo gailėtis, o gyvo neap

kęsti!

X Vasario 5 d. mūsų klebo

nas ragino vaikus ir senus prie 

išpažinties. Pažiūrėsime, ko

kios bus sėkmės.

X Praeitų savaitę kokiais 

tai svarbiais reikalais pas mū

sų klebonų lankėsi svečias iŠ 

Bridgeville — kun. Jurgutis

X Su “Pittsburglio Lietu-

BAKING
POWDER

ŠAME PRICE ijotLuuj 
AS 42 TEARS AfiO

25ounc“fer254

MILLIONSOF pounds used 
BV OUR COVtRNMfNT

Kai kurie tėvai jaunimų pa )jęS pranešiu. Nekantriai lauk- vių Žiniomis” biznis buvo j<ut 

lydėjo (klebonas * sakė) į 

“camp’es.” Galop, kurgi tie 

mūsų “bedarbiai,” kurie jo

kių aukų negali bažnyčiai duo

ti, bet lengvai galėtų padirbė

ti ir klebonui bent tikietus par 

davinėtų. Nei tų nėra, nei ba

žnyčioje, nei prie darbo. Tie. 

turbūt, “špykyzėse” darbuo

jasi. Tų bedarbė tiek priauk- 

lės tinginių, kad paskui nie 

kas nebenorės nieko dirbti...

Tai žmonės, kurie taip sakant 

“nei gėdos, nei sarmatos” ne
turi. Žinoma, ne visi čia tokie 

prasti žmonės. Turime labai 

darbščių ir kilnios širdies.

Štai, Jonas Chubis, girdėjau,

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVA 
DĖMESIUI

šiai “card party” pagamino 

visus užkandžius. Tai mūsų 

parapijos komitetas ir žymus 

biznierius. Ačiū, Jonai, gardi 

buvo kava ir skanūs užkan

džiai. Senas Parapijonas.

-į- Vasario 6 d. šv. Kazimie 
ro R. K. bažnyčioje atlaikytos 
metinės gedulingos pamaldos 
už a. a. kun. Ignų Abromaitį, 
kuris pasimirė vasario 5 d. 
1924 m., bedirbdamas šv. Pran 
ciškaus Seserų Vienuolynui.

Amžinų atilsį duok jam, 
Viešpatie!

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks

to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 

ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 

visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty

rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš

pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę 
Parodų 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 j Lietuvų ir visus 

pasaulio kraštus.

Z334 s c oaki n

AGENTŪRA

Buy gloves with whot 
it savęs

Nereik mokėti 60c. ui 
dantų mosti. Listerine To- 
oth Poete raunama po a 5c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kla. Ją vartotadamaa per 
metui sutaupai $1.00.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25c
10 PIECE COSMETIC 

SĖT $1.97
Thia Is a Pamaus Vlvanl Sėt and m. 

elades face powder, »1.00; Rouge 75c. 
Tlssue Cream 51.00, Depilatnry '»( 00 
Fantai Astrlnrent 51.75. Bath Salt l.Oo’ 
Tollet tVater 51.25, Pcrfume 52.75, Brlk 
llantlne 75c, Sltln Whltener 75c. Totai 
Valus 511.00. Special prlce, 51.97 for all 
ten pleces to lntroduce this line.

Vardae ...................................
Adresas .................................
Siunčiame per paStą COD 

Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintu.

Bee Van 580-5th Avenue, New York

/
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Pittstmrghū Lietu- 
viužifiįfls

įjos reikalams liko keli desėt- pasiryžimams ir sustiprink jo 
kai dolerių. Bet yra ir taisy- valių!
tinų dalykėlių. įžanga į sve- X Trečiadienį, vasario 1 d., 
taiuę visiems atsilankiusiems klebono sušauktame giesmini-

DRAUGAS
tad susirinkę kompanijos dile- prie burnos, vėl ėmė pūsti j luis, niekas jam netrukdė. Tad 
ktoriai nutarė paskirti $2.300 tų viralų. galėjo išsikalbėti iki valios.

Ketvirtadienis, vasario 9, 1933

tam, kuris suseks boinbininki.1. i — O .Ubai kum taiuista pū-j (lu,.bl- vomigstouiečiams lr 
X Sausio 29. ,1. lietuvių Sv. t|> _ klausė Satiras. |posakis ^ka; ..(a.„žus

RAY-Otū SALVE

(Tęsinys

sėdynių, tai 
niškai atrodo,

Kita permaina ta, kad kle
bonas skaito Evangelijų ir sa
ko pamokslų j>o pirmos evan
gelijos. Toji permaina yra ia
bai sveika ir tvarkinga. Nes, 
kaip pirmiau būdavo, kada 
klebonas po mišių skaitydavo 
evangelijų ir sakydavo pamok
slų, tai su anglais ir lietuviai, i

pusi.) 

visai dženlehno-

bus o'25c. Lošėjai, susėdę prie nkų susirinkime kalbėta apie Pranciškaus parapija laikė nie __ Viralas labai karštas, o'kas
stulų, turėjo damokėti dar 25c. bažnytinį giedojimų. Klelionas jtinį susirinkimų, tuojau po lnano alsavimas ji atvėdins.
Bet pareikalauta tik l()c. Tai iškėlė klausinių, ar negalėtų sumos parap. svetainėje. Susi-I

irazmi daro.

buvo skriauda parapijai. Ko- giesmininkui 
mitetas, atsižvelgiant Į dova
nų brangumų, nutarė 25c. Nu
tarimas nebuvo pildomas. Ant
ras dalykėlis metėsi į akis, tai 
rūgojimai, kad dovanos netei
singai dalinamos. Parapijos 
komiteto dalykas ištirti ir pa
taisyti. Užgavėnių sekmadieni, 
vasario 26 d. parapijos komi
tetas rengia dar vienų “card 
party ’

dalyvauti vaka-
— Eik laukan! — sušuko 

rinkime dalyvavo pusėtinas Satiras: aš nenoriu turėti ką 
skaičius parapijonų, kurie ap- nors bendra su sutvėrimu, ku

lis iš vienos burnos pučia į

K. I. Žvirblis

rinėse pamaldose, taip kaip ir
per sumų? Giesmininkai nusi- tarė bėgančius parapijos ne
skundė, kad sunku giedoti, to- kalus. Komitetas išdavė atskai 
dėl kad didžiuma nesupranta tų už 1932 m. Pasirodė, vis- 
gaiilų. Pasitarus ir apsvars- kas labai geroj tvarkoj. Pa
čius, nutarta vietoje vienos Įrap. kasoj yra nedateklių - iš 
praktikos savaitėje turėti dvi!priežasties, kad daugelis pa-
ii pii mas tiis arka ketui ias rapijonų dėl nedarbo neįsten-! rgjo kalbėt parapijos reika- kurie garsinasi jame. 

; susirusini. gįa sumokėti mėnesinių duok '

šaltų ir į karštų.
X Tuviu pasakyti, kad šios

parapijos metinis susirinkimas 
buvo kibai rimtas; žmonės la
bai gražiai užsilaikė; kas no-

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,

MOSTIS, ypatingai gert, 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia pulmgvl- 
nimą, kuomet kitas eoį- 
velkia.

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

ypač jaunimas, netvarkiaį ir, .
v. .v i v v X Sekmadieni, sausio 29 d.,

net su stumiu įs bažnyčios is- ” ’
., , i v tuojau po sumos, Lietuvos Vyeidavo. Dabar daug gražiau . 1 . . ‘

išrodo įčių 1 kuopa laikė metinį su
sirinkimų. Nutarta: sulošti vie

X Xasario 1 d. staiga pasi- jn.^ pritaikintų Gavėnios lai- 
mirė a. u. Jonas Rupeika. \ e- Ruį teatrQ, .parapijos naudai; 
lionis ilgus metus Čia gyveno kit;J _ balandžio 23 d. kuopos

praktikas pašvęsti susipažini 
mui su gaidomis. Visi giesmi
ninkai pasižadėjo dalyvauti 
visose bažnytinėse pamaldose. 
Dieve duok ištesėti!

X Pereitų savaitę pasigy
riau, kad pas nus žiemos kaip 
ir nebuvo. Rašant man šiuos 
plepalėlius pradėjo snigti. Bet 
ir snigta, kaskart vis sinar-

lių.

Išrinkta naujas parapijos 
komitetas 1933 m. 2 pasiliko 
seni, būtent E. Baratinskas ii 
J. Strainis. ir 2 nauji: P. Bu 
kana ir J. Andrijauskas.

ItUMATIZMĄ
ETllfiNV DIEGIMĄ

SAJ.TJ MUSKULUOSE 
l'AKTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBI M Ą
NUGAROS SKA U D.

IŠMĖGINKITE

Jeigu kartų pamčginsit RA Y—DIO 
niostį Ir pajusit palengvinimų, Jūs 
visuomet laikysite jų savo namuose. 

Jūsų aptelkoj — 6(ic

ir priklausė Šv. Jurgio Karei
vių dr-jai, kurios nariai uni
formose dažnai dalyvaudavo. 
Velionį laidos, kaip girdėjau, 
šeštadienio rytų.

X Vasario mėnesį kaži įda
vimo vakarus pasižadėjo ren
gti Uzdrienė ir Vasiliauskie
nė. Kaziriavinio vakarai įvyks 
penktadienių vakarais 9 vala-

naudai. i kinu. Dievul i, apsaugok nors . 
Gražus nutarimą!. Mirus inuo didelių šakių! 

kuopo.'. nario tėveliu’ arba mo
tinėlei, kuopa užprašo šv. Mi
šias už jos sielų. Šį nutarimų 
tuojau pildyti ir užprašyti šv. 
Mišias už a. a. K. Davidausko, 
narės A. Davidauskiūtės tėve
lio sielų.

Gailestingas nutarimas. Kuonuų.
X Su širdies skausmu turiu pos narys, bedarbis, 

tarti žodeli, kad apleidžiu ' mas užsimokėti mėn 
West Eml koloniją ir su bur- ke ičiu, paliekamas

, negalėda- 
-inių mo
li uopoje,

X Sunku gyventi šiais lai
kais sveikiems, bet, Dieve, ap
saugok mus nuo ligų. Sergan
čiu pas mus atsiranda apsčiai: 
vieni sunkiau, kiti lengviau. 
Pas sergantį Antanų Staškų, 
vyresnįjį, lankėsi ir klebonas 
su šv. Sakramentais; taip pat 
ir pas Jonų Varanauskų.

Betgi pailsau, gana jau ple
pėti. Jūsų Plepia.

X Klebonas įspėjo žmones, 
kad kai kurie retai pradėjo 
lankytis į bažnyčių ir parapi- l 
jos pramogas. Ar jie nenori, 
ar nedrįsta, kad pinigų lietu

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

dingbosių šeimyna persikeliu bet, atsižvelgiant i sunkų fi-
į Nortsaidę. Mat, darbo nete- nansinį kuopos stovį, mokes- 
kę čionai, gavome darbus čių į centrų už ji nesiųsti. 
Nortsaidėje — molinius puo-' V asario 12 d. kuopa rengia 
dus kepti. Apleisdamas šių ko- “Valentine card-party” ir šo- 
lonijų Dėdula palieka čionai kius angarų svetainėje. Išrei- 
savo gerų draugų Spirgutį, ku ksta pageidavimas, kad kiek- 
ris apsiėmė rinkti žinias iš šios vienas narys-rė suteiktų dova- 
kolonijos. Dėdula

McKEES ROCKS (ESPLEN)

ri, šiuo bedarbės laiku, Kaip 
daugelis teisinasi. Mano nuo
mone, toks žmogaus išsikalbė
jimas yra klaidingas. Dievas 
pinigų neprašo, tik reikalau
ja maldos, o kiekvieno para- 
pijono yra šventa pareiga Imt 
kyti savo bažnyčių ir sulig u 
galės medžiaginiai remti savo 
įstaigų. Turkų priežodis sako: 
“Nesulaukdamas įiialioinetiis 
kalno ateisiant pas jį, jis pri
verstas eiti pats prie kalno.”

Tad, gerbiamieji, ir mes ne
turime laukti kad bažnyčia 
pas mus ateitų. Čionai pasaky
siu jums pasakų, dėlko žmogus 
tampa nužemintas jr nustoja

ATLIEKAME

BRIDGEVILLE, PA,

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

X Sausio 31 d. mirė a. a.
Jonas Rupeika. Palaidotas va
sario 4.d. Iškilmingos šv. Mi
šios už mirusio sielų buvo at
laikytos 9 valandų, Šv. Viri- ,7. "J - . . . . lnevo ir amino malones:
cento a Paulo bažnyčioje. Lai

Vienų žiemos naktį žmogus 
Besidairyda 

mas kelio jis pamatė Satirų,

nų. "Visi pasižadėjo. Į komisi-1 joįuv^sg jaĮyVavo gv, Jurgio, . .

jų rengti «r tvaikyti ' a^ali draUgija jr taip pat muzikam d,a ' ,V< ° ^1H0-le- 
lį išrinkti šie \\čiai-ė>: mena-j | kuopa. Minėtoji draugija . .. . , y

džeriai V. Anibrulevičius ir „i.r.,. w:z;.,u ..s kuris, sužinojęs, kad žmogusužprašė dvejas šv. Mišias už 
A. Liasutis; tikietams pardno- n,irusjjj |<Qnas palaidotas Šv. 

' ti K- Onaitis; tikietams priirti- \i.,i-.,ir Mar,jena Mažini™,, ,; , i^vičiua; prie ,ūb„ -*1“"** Ul’U<’

nariai 112 kuopos S. I, R. K. Milūnas; prie kdrtų P. X «vento Vincento Lyceurn 
Amerikoje. Linkime abiem h- Petrailskas ir A. Kehneckis; }sfcroWai dirba’ kad 1^ldirbus 
goniani greitai pasveikti, o jų'prie valgi,ų A Jankaitis. Isau gen* vai'ds* besl:etbol63e-
šeimom reiškiame užuojautą, Šių savaitę įvyks žaidimas, ku

nepageidaujamai “viešniai” Į Lenktynių nutarimas. Duoti ,rjaiue dalyvaus “seni” ir “jau 

namus atsilankius. dovanų tam nariui-ei, kuri-is nį»» vyrai ir vaikinai. Kažin

X Mūsų sodalietės rengia kuopos pramogų proga Par‘ kas laimės. P.P.
parapijos naudai dvi pramo.; duos per metus daugiausiai ti-į__________
gus: “card party”, vasario 14 kietų. rJam dalykui tvarkyti
d., šokių vakarų, vasario 18 u'r’Rktu komisija is: A. dan
ei. Mergaitės tikisi, kad visi kaicio, Onaicio ir J. Bu!e- 

parapijonys prisidės prie tųiviciąus. Į kuopos valdybų sie-
parengimų kuomi kas gali, :r ,ns metams išrinkta sekantie- zdo ieškoti bombininkų.

X Serga Vincas Juškevi-

YOUN6STOWN, OHIO
X Šio miesto piliečiai subrii 

Mat,
tuo pačiu parodys savo palam pi: P11'111- ’L Bulevičius; pinu. 1 pereitų .šeštadienį, sausio 2B 
kūmų jų darbui parapijos ge- P«g<‘lb- A. Jankaitis; rašt. A. <1. buvo padėtos 2 bombos pr. 
rovėi. Vilimas Baliukas; rast. pagelb. Al. Mi- priešakine veranda A. W

.________ lūniūtė; ižd. A. Barav.skiūtė; Smith namo, 265 G randai gat-
lizdo globėja'1 A'. Ambrulevi- vės. Viena jų eksplodavo, o ki-

paklydo, pasiūlė jam nakvynę 
ir rytų žadėjo Išvesti iš girios.

Priėjus jiems prie Kadro 
namo, žmogus sudėjęs delnus 
rieškučiomis ėmė į juos pūsti.

-- Kam Tamista tai darai? 
— užklausė Satiras.

— Mano rankos sustingo 

nuo šalčio, — atsakė žmogus. 

O alsavimas jas sušildo.

Įėjus į vidų, Satiras pasta
tė prieš jj b/iudelį karšto vi ra- 
lo ir, kaip tik žmogus prinešė ,

Ar jūs Turite tų ‘•Nesijaučiu 
Gerai” Jausmų?

Mukų patarimas jums yra, nueikite 
pas savo vaistininką ir ui dolerį nu
sipirkite sau butelį

SPAUSDINAME:

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

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

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co
2334 S. OAKLEY AVENUE

HOMESTEAD, PA. čius ir A. Liasutis; korespon-
--------  !(lentas A. Onaitis.
sausio 29 d. va-1 įgaliai graži ir parinkta vai-

Noga-Tone
[•„ visą pasuul) paskelbus) toniką., 
į<uris stimuliuoja jūsų apetitą, at
gaivina visą jūsų sistemą, lr jus jau- 
sitės tvirtesniu ir miegosite geriaus. 
Viso mėnesio trentmentas vienam 
butelyj tabletkų. Pradėkite š) tr-ut- 
tnentą tuojaus ir jeigu po dvidešimts 
dienų jus busite neužganėdintas, jo-,n 
pinigai bus jums sugrąžinti — Jus 
neimate jokios rizikos.

CKICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

ta ne. Namų pusėtinai apga
dino. Iš žmonių nei vienas ne- 

Kekiuudicnį, sausio 2!, d. va- i Kaliai graži ir parinkta vai- nukentėjo. Kadangi A. AV. 
kare Įvyko “card parti” lie-įdyba, gražūs nuturimai, tik. Smith yra vyriausiu superin- 
ilgė jiarapijos komitetas. Ma- DIEVULI, laimink jaunimo tendentu Slieet & Tūbe Co., 
nedžeriai, komiteto nariai:
Dumbliauskas ir M. l’ardzilau 
skus. Kiti komiteto nariai pri- 
gelbė.įo: J. Kajokas pardavi
nėjo Lkietus prie durų; J. Ta
utinis pardavinėjo “luncli” ti
kintus, o A. Onaitis buvo lo
šimo vedėjas. Padėjėjos buvo 
pakviestos: pp. M. Tuniaso- 
nienė, M. Jenulevičienė, A. Pa 
skevičienė ir pora merginų

Žmonių prisirinko pusėlinai. 
Prieš ir po losimo, griežiant 
p. Gudinamu konstantinka ir 
p. Katiliui smuiką, jaunimas 
pešoko. Baigiant vakarų, pora 
kartų buvo suloštu “bingo.” 

Vakarėlį galima vadinti pasi
sekusiu. Tikimasi, kad pai
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Prašau Į Mano Kampelį I
_  - D /n «• r\T 14 ni ninl/ n e

*
J

DRAUG A S 5

> riau trivos. Pasekmės, užtik- į i'».one pu ^rj^n 11 VO 
linu, bus mūsų naudai. i UKi Ii Ii lALLTu A K T A R A I:

■Rašo prof. Kampininkas 
LAURYNAS ŠNIRPŠTOKAS na pakraiučiusi “šveicarsko” 

RAŠO PROF. KAMPI- sūriu būdavusi labai pikta ir 

NINKUI savo vyrui akis plikindavusi.

----------------------------- Kserksio pralaimėjimų ko-

Alalomis ir loskaunas piote- vose s t graikais didžiausiais 

sūriau! j kaltininkais buvę “šveicars-

Senatvėj ir vėl imu mėginti ki» ir “oienderski” sūriai, 

šj tų galvoti, spėlioti, svars- 1{usų caras Mikalojus I, šu

tyti. Kai buvau jaunas, lai buvęs šitokių sūrių mėgė- 

žinonia, buvau visokių minčių jas>

pilnas, štai, ir dabar viena Jrf in|sihl dal)on h. (|a|iar.

tokia mintis mano galvoj gi- tillius gyvenilllo reiškinius ir 

n,S, ir tokia nelemta. Panoro ivykilis> ta; ir

pasvarstyti pasaulyj vykstam m,igialll0s šitų sūrių įtakos, 

etos nuotykius ir jų pnežas- Anot kai kuriU; diplo

lis. Ir tikini, iei tuos 'matu šitais sūriais užteršti pi- 

nuotykius pasvarstytame ii |vai‘ ir n,ftsų ,autai prįdarę 

puiiagrinėtmiie, tai pamatytu- 11(.maža neiluilonumlf. Taip0. 

me visokių keistenybių. Na,

Laiuynas šnirpštokas
Prof. Kampininko priduri- 

mas. Vožnų atradimų atiden

gei, pons Snirpštoke, kad lie

tuviški sūriai, kaip sakai, yra 

kaip ir cūdauni visokioms za- 

įozoms gydyti. Ar nebūtum 

loskaunas atsiųsti tų sūriu 

man į Ameriką, ba pas mus 

nemaž yra lietuvių, kurių pil

vai taip pat užteršti, žydiškais 

Markso, Trockio česnakais, 

šliupo cibuliais, polskų neza

ležninkų biskupo Kedruos du

rnaropėm, e vienų socialistų 

turim ir rvl šveicarsko sūrio 

prišveitusj. Visi jie, būdami tų 

česnakų, cibulių, durnaropių 

įtakoj, smaradija gražų mūsų 

lietuvių gyvenimų. Lietuviš

kas sūris, gal, pravalnytų jie-

DENTISTAS
30 East 11 Ith Street 

Prie Y. M. C. A., Roseland

NAUJI PRIEŽODŽIAI

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero. III.
Utar. Ketv. Ir Pėtnyčiomis

-------------------- I 10 — 9 vai.
Oo.li l?nin V Q k'urin.ina '3147 S. Halsted St. ChicagoSėdi, kaip K. S. Karpiams Vaned( s,.red ,r Kubat 2 — 9 vai.
‘•Meninas,” juodo karžygio

sūnus, ant arklio pasturgalio.

Rašo, kaip “D-va”: ‘‘Kiau

lės nupiko iki 1878 m. kai

nos”; “Gazietos rašo, kad 

kiaulės dabar labai nupiko.”

Phone Boulevard 7061

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 1 Iki 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomis pagal

sutarties

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

Tet Canal 8122

PAIEŠKOJIMAI DR. G. I. BLOŽIS

jau ir mūsų diplomatai, jei

pakng\a io pabandysime pa- nors karĮajs prakiša (taip^ms tuos žydiškus, šliupiškus ir 

nagnne ). . . yra buvę), tai tik dėka .šitų1 polskus smaradus.

l*irmiau;,ja teks panagrinėti vadinamųjų aukštarūšių sūrių.' _______________________

sūrio rcikniię visų įvykių ei-; Tatai mūsų diplomatams pa

goj ir visas pasekmes bei is- tarčiau kitu kartu nusivežti 

davas. č'ia, žinoma, teks “ga- j Ženevą lietuviško, mūsų mo

no ’ ožio vilnom ir avių pra- ^erelių namie pagaminto, sū- 

kaitu dvokiančiam “šveicars- rj0> na> jr juo užfundyti visus

KĄ RAŠO MŪSŲ 
GAZIETOS

“Kad ir dvėsiu, uodegų rie-

kam sūriui, kitus pasaulio diplomatus. Si-'siu.” (Brooklyno “tautiškos'

Kažin kokioj enciklopedijoj toks sūris yra daug sveikesnis gazietos redaktorius savo ve- sas nežinomas.

esu parašyta, būk Sokrato žmo ir diplomatų pilvai nuo jo ge- damųjam straipsny).

Šilaivis-Šilukas Aleksandras 

seniau gyvenęs 121 So. Chani- 

ber st., Sioux City, Iovva. 

Grinčius-G?en Adomas, prieš ' 

6 metus gyvenęs Philadelphia, 

Pa.

Kiškis Juozas, kilęs iš Ra

mygalos v., Panevėžio apskr., 

gyvenęs Indiana Harbor, Ind.

Patremekis-Petrick Jonas, 

1913 m. atvykęs Amerikon iš 

Naumiesčio, Šakių apskr., ta

rnavęs kariuomenėje Fort Mc

Kinley, Me. ir gyvenęs Barre 

Plains, Mass. Pokranis adre-

DENTI8TA8
2201 YVest 22nd Street

(Kampa* Leavltt St) 
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

TeL Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

GRABORIAI: “Lictuvc-3 grietine grįžo iš

Italijos” (“M. L ”1

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SUNOS

LIETUVIS CRABOIHUS

Marčiulaitis-May Kazys, gy
venęs Brockland, Conn.

Gruentbal, Teodoras, kilęs iš

Latvijos, gyvenęs Philadelp

hia, Pa.

Muskovich-Moskvech Myko

las, kilęs iš Vilnijos, mirė 1930

Di*. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergala lr Subatomis 
2420 W. Marąuette IL1. arti Westero

Ave. Plioue Hemlock 7H2S
Panedtitats. Seredomis ir Pitnyčiemis

1821 So. Halsted Street

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia. yi.pinu 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano ■ 
dėl, kad priklausau darbu busite užganėdinti
prie grabų iėdirbys- Tel. Canal 2515 arba 2516
tėa 2314 YV. 23rd PL, Chicago

OFISAfc
868 West 18 Street'

Tei. canal 6174 1439 g. 49tli Court, Cicero, 111.

TEL CICERO 5927
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

“Žodžiu, jei tik dalyvių svei 

kala ar oras pavelys, šis kon- 

ęertas bus publikos ilgai mi- m. ir paliko kiek turto. Įpėdi

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, Bl.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR- LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 YVEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6203—8418

Tel. CICERO 294
SYREVVICZE

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimo* 

galimas už 885.80 
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Ave., Cicero, IlL

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sn savo nupigin
tomis Rainomis už ankstos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisaa

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

(“D-va”)

YVALTER
RUPŠLAUKIS

(Musų mylignas Šimeli.-.)
Mirė vasario 8 d. 1933 m., 9:15 
vai. ryto. 16 metu amžiaus. Gi
mė Chicago, Hl.

Paliko dideliame nuliudime 
motinų Marijonų, po tėvais Zig- 
montaitė, tėvą. Antanų, dvi se
seris Bernice lr Frances; bro
lį Antanų, tetų lr dėdę Zotijų 
ir Pranciškų Mikutis; tetų ir 
dėdę Agniešką ir Jonų Gutaua- 
kis; dėdę ir tetų Stanislovų ir 
Uršulę Rupšlaukiai; 6 pusbro
lius, tris pusseseres ir daug Ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas 3643 V/.
55th Pi. Tol. Hemlock 3646. 
Laidotuvės įvyks Pirmadieni. 
Vasario 13 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Gimimo Paneles 
Sv. parapijos bažnyčia, (Mar
ąuette Park), kurioj įVyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. I’o pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Tėvai, Seserys, Bro
lis, Tetos. Dėdės, Ir Giminės.

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

ŪDŲ ftYDYTOJAIl

DR. VAITUSH, OPT.

DR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. CICERO 662 
ir

-921 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Blvd. 

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

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Office Phone 
Prospect 102 8

Res. and Office 
2359 So. Leavitt SL 

Canal 0706

DR. J. J, SIMONAITIS DB. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Road
Vai.: 2-4 tr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

TEL LAFAYETTE 7668

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Ave.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL CANAL 8481

PHYSICIAN AND SURGEON
2403 YV. 63rd St., Chicago 

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2120 West Marąuette Road 

valandos:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVE.

Tel. Cunal 0267 Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALBTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

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

Phone 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 Republic 7868niai arba apie jį kų žinantieji 

prašomi atsiliepti. (10-1345).

Blauzdys Pranas, iš Lietu

vos (iš Alukėnų k., Raguvos 

v., Panevėžio apskr.) išvyko 

prieš karą, gyvenęs Pennsyl- 

jVanijoje ir kitose valstybėse.

| Blankas Pranas, kilęs iš Tau ___ . ____________________

1undv tnnritnn Mvv P^ežaatim galvos 'skaudėTimo, į12 (įkyrus seredomis). Taipgi
| rage.> apsk.., Amerikon ari y i svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
kęs prieš karą, mirė 1928 me

tais. Giminės arba pažįstami 

prašomi atsiliepti. (10-1123).

Consulate General of 

Lithuania,

11 YVaverly Place.
New York, N. Y.

1.1. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa

šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.
Daktaras

Kapitonas 
Pasauliniame kare

Aid

MAGDALENA
ALIŠAUSKIENĖ

I’o tėvais Itelscvlėiiikė
Mirė Vasario 6 d.. 1933 m., 7 
vai. vak. pagyvenus. Kilo iš Su
valkų rėdybos, Lukšių parapi
jos ir kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Onų Vaškunienę. žen
tų Pranciškų Vaškunų, sūnų I- 
gnaeų, murčių Viktorijų lr sū
nų Liudvikų, anūkus: Marijonų 
Kadziaiisklcnę, Kazimierų Ka- 
džiauskų. Vivijanų Kuriziaskų ir 
Juozeftnų Glavlckj ir gimines; 
o i Lietu voje du broliu Jurgį ir 
J uozapų.

Kūnas pašarvotas 3218 No. 
Hatulin Ave. LUdotuvės įvyks 
Pėtnyčioje Vasario 10 d, 1933 
m., iš namų 8 vai. bus atlydė
ta į šv. Mykolo parapijon baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionė,, sielų. Po 
ptbnuldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nubudę: Duktė, Senei. Žen
tas, Marti. Arnikai ir giminė-.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Laehavlčius. Telefonus 
Canal 2515—26)8

WI$SIG,
Specialistas iž 

Rusijos
tu PER 2« METI S NEŽIŪRINT 
CTSfJYIHIMOS JOS VRA 

Rpcclnllškai gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, užniiodljimų krau
jo, odos, Ilgas, žnizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų lr phslaptlngte ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia lr persitikrinkite kų Jis Jums galt pada
ryti. Praktikuoja per daugel) melų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kusdte nuo 11 valandos ryto Iki 1 
valandai Ir nuo 6—8 valandai vakoxe Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 vai. 
4204) WE8T 26th bT., luuupM Keeler Ave. Tel. Crevvfonl 6373

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTOR 
KAU’ I ZSISEN fcll SIOS Ir NEI

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuris

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tet LAFAYETTE 7187 
Ofiso vaL. kiekvienų dienų nuo 9 lld

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 3—4, 7—9 v. ». 
Nedėliomis lr šventadieniais 18—19

mo. skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataractua. Atitaisau trumpų regyste 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM 
?4 I-A IK U BU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos Pi
gesnės. kaip kitų.

<712 S. ASHLAND AVE. 
TeL Boulevard 7589

nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 
tr Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR, M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 8 iki 8 lr nuo 
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel. t Boulevard 7890 
Namų Tei.: Prospect 1080

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU 8PCIALI8TA8

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

Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

DR, J. W. KADZEIVICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVE.
Chicago, 111.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 YVEST 35th STREET

Kampas Halsted 8U 
Valandos: nuo 18—4; nuo 8—g

W*^AHnmta* IS Iki 1*.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dcl visokių 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

DR, MAURICE KAHN,
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 tkl 9 vakare 
Nedel. nuo 18 Iki 11 dienų

'Š j'/

DR. JOHN ŠMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank

stas. Pastebėkit mano iškabas.

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. Tet. Hemlock 1878

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESLAN AVE.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
PieL L tar n. ir Subat. nuo 3-4 vak. 

Oveulatbeniais pagal sutarimų.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

DR. MARGEKIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę lr patogesni 

vietų
8323 SO. HALSTED ST.

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

TeL Grovehill 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 8-4 lr 7-9 vak. 

Bereaomls po pietų lr Nedėldienialų 
tik susitarus

1421 W. MARGUETTE ROAD

Rea Phone 
£nglewood 8841 
Veativorth 8888

Office Phone 
Wentworth 888*

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 8-4 lr 7-8 vai. vakare

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVC.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Valu ryto nuo 18—II nuo 8—4 f 

pietų: 7—8:88 vai. vakare.
Nedėliomis 18 Iki II

Telefonas Midway 2880

Tel. Lafayette 7875

DR. DAVID V. EFFRON
PHYSICIAN & SURGEON

Tet Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas

1800 YVEST 47 th STREET

Valandos nuo 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Dlisas ir Rezidencija 

skirtų valandų. Room 8. ) 4458 S. California Ave.

TeL .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. KALSTEI) STKEE®

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard (.918

DR. A. J. BERTASH
756 YV. 35th STREET

Phone Canal 0523 Valandos: 2-5 po piet. 7-9 vak. otieo vųtj nuo i«i; auo «:«Mt

t
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CHICAGOJE

WEST PULLMAN, ILL, “Draugo” koncerte; kitą pas 

keiksiu.

Turime gerą kleboną asine-
+ Sunkiai serga plaučių 

uždegimu mūsų 

Karoli

liaus ligoninėje. Reikia pu 

žymėti, kad p. Raila yra daug 

dirbęs labdariams, per tai 

Pavargėliai jo labai gailisi ir ,

jelija, kaj greit pasveiktu. ' T0WN OF LAKE ŽINUTĖS
+ Vasario 16 d. jau nebe-, --------------------------

tol. Kaip Amerikai yra bran-

Nutnrta rengti vajaus va

karą su programų ir vakarie

ne. Į komisiją jėjo sekančios: 

T. Pilipavičienė, N. Navickai

tė, E. Ogintaitė, J. Stugienė, 

H. Gedvilienė, A. Paukštienė, 

M. Paukštienė, J. Čepulienė.

JU
PRANEŠIMAS 

BULVARIŠK1AMS
MOTERŲ SĄJUNGOS 

SEIMAS

Ketvirtadienis, vasario 9, 1983

ihearts’ cont^nt to the tune of i

Bulvariškiai, tėmykite, pas 

jus bus didelės prakalbos a- 

pie spaudą ir ką reiškia spau-
imu mūsų veikėjas p. k""- A. I.inkaus, kuris 'Vujans vakaras įvyks kovo 12 didelis knygy išparda^

is Raila, dūli Sv. Kry- jPnsisventus'a. duba vienybe- j. Krenciaua svetainėje, vimu laikraWil, prenume.

je su žmonėmis. Už tai žmonės 4600 So. Wood St. Kovo 5 d.

kleboną be galo myli ir jo su

manymus remia. Rap.

užprašyta šv. Mišios, kurios 

bus laikomos 7:45 vai. ryto. 

Mišiose rėmėjos dalyvaus in 

corpore.

Skyr. valdyboj įvyko atmai

ną. P-lei A. Mažeikaitei apsi-
X Vasario 5 d. Moterų Są-

ti Liepos 4 diena, taip Lietu-] jungos 21 kuopos mėnesinis

rai Vasario 16 diena; ypač susirinkimas buvo gana skait- .

„. , „ T. ir i-i r , _______ *• Ji sėkmingai tas pareigas eiošįmet, kada Lietuva mini lo dingas. Isklausvta pianesimas

veliant ir persikeliant gyventi 

toliau, ji atsisakė rašt. vietos.

metą nepriklausomybės su

kaktį. Tą dieną vakare West 

Pullmano lietuviai skaitlin

gai susirinks j parapijos sve

tainę ir tinkamai šventę pa

minės. Programas bus labai 

gražus ir patrijotiškas; išpil-

iš rengiamojo vakaro, kuris j- 

vyks vasario 26 d., Šv. Kry

žiaus. parapijos svetainėj. Pe

lnas skiriamas parapijos nau-

per keletą metų. Skyrius jai 

padėkojo ir prašė pasilikti rė

mėja, kad ir toliau gyvens, 

įjos vietą užėmė E. Ogintaitė, 

i darbšti mergaitė.

prenume 

ravimas. Dėl to visi kviečiami 

atsilankyti tą vakarą, t. y. va

sario 13, adresu 3657 W. Polk 1 

St., 7:30 valandą. Vakaro ve

dėjam bus A. Karoblis, savo 

darbuote lietuvią tautai pasi

žymėjęs žmogus. Jis yra buvęs 

buv. rusų caro gvardijoj, taip 

pat tarnavęs ir J. A. V. ka

riuomenėj; šviesus ir intelige

ntiškas žmogus. Jo žmona tai-

ju rvonderful orchestra.

--------------------------- Come — and toli your hud-

A. L. R. K. Moterą Sąjun- dies to meet you there. L. G, 

gos 16 seimas įvyks Shenan

doah, Pa., rugpiučio (August)

7-8-9 dienomis. Nuoširdžiai 

prašoma kitą organizacijų ne

rengti tuo pačiu laiku savo 

seimų.

Marijona čnžauskienė,

DIDELIS GAISRAS 

ŠIAULIUOSE

BRANGSTA ŽEMĖ

Alytuje naujamiesty žymiai

Sudege namas su 12 
krautaivią

Šiauliuose Tilžės ir Vilniaus 

gatvių kertėje užsidegė dide

li kampiniai Fainbergo namai.

Mot. S-gos Centro Pirm. j plečiasi statyba.

pabrango sklypai. Dabar už 0.5 Namai buvo mediniai, vieno 

ba sklypą mokama 10—12 tū-, aukšto, 

kstančių. Mat, čia smarkiai
Juose buvo dvylika krautu

vių. Pradėjo degti iš rytų pu-

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS 
RĖMĖJOS

Tikietai jau išdalinti ligo

ninės rėmėjoms, kurios juos 

platina tarp draugių ir pažį

stamų dėl ateinančio card ir

pgi susipratusi moteris. Augi- bunc0 Part>r> kuris iv5,ks trc- 

na graži, Šeimynėlę. P-as Ka- vasario 15 d. 7 vai.

roblis deda pastangų, kad spau vak“rc’ hSOII'nės slaugių ką-

dos vakaras pavyktų. Kalbėliai. Mūs sųjungietes, jei ką 

daro, tai ir padaro. Nėra a-! Baigiant susirinkimą kun. P. j tojai bus p. L. Šimutis, kun. 

be jonės, kad šis vakaras bus • Vaitukaitis kalbėjo apie tai, H. J. Vaičiūnas ir kun. A. Va

A lytuje per paskutinį pre- sės, iš kurios pūtė vėjas. Nors 

kymetį vienas ūkininkas siūlė'ugniagesiai su ugnimi inten- 

pirkti arklį už 3 litus. Arklys šyviai kovojo, bet ūmai įšėlu- 

atrodė nevisai senas tik labai Jsios ugnies neįstengė užgninu- 

sukūdintas, užguitas ir atšė- žti, nes gesinimo darbus suni

rus dar galima buvo juo dirh- rkiai kliudė didelis šaltis, o 

ti. Tačiau arklio niekas nesi-pietoje trūko pakankamai va- 

skubino pirkti, ar bent vesti ndens. Vandenį teko vežte vc- 

l'okias derybas. Jžti iš toliau. Namai sudegė iki

Ant to pat. ūkin. vežimo «ė-|pamatu. i

• • • • I
dėjusi moteris pardavė vištą j Kaugelio krautuvių didesne 

ii gavo 3 lt. 50c. vadinas bra- dalį prekių pasisekė išgelbėti, 

ngiau, negu ūkininkas prašė Tiktai viena krautuvė sudegė

mbaryje. Įžanga 50c. asmeniui. 

Kiekvienam stalui paskirta 

graži dovana. Po lošimo rė

mėjos atsilankiusius pavaišins 

kava ir keksais.

Maloniai kviečiame visus 

atsilankyti į ši mūsų prieš už- 

gavėninę party, nes iki po Ve

lykų rėmėjos neturės panašių 

parengimų. Alfa

už arklį. sil visomis prekėmis. Nuken-

kiek sesutės turi vargo šiais lančius. Visi bulvariškiai ne 

sunkiais laikais ir kad būtinai 

■reikalinga joms pagalba. Ra-

nar mnVvMns vi«n sėkmingas, nes programas ruo

ri vaikuvia' ' ' " Siamas gražus. Po programo sun^iais laikais ir kad būtinai .pamirškit vietos; 3657 VV. Polk

bus šokiai.

Girdėjau, kad mokytojos, J Kp nutarg įstoti į garbės gino rėmėjas nenustoti darinio 

6v. Kazimiero sesutės, dauglnarius *v. Kazimiera Akade- tis* Abnanarius Sv. Kazimiero Akade- 

Į laiko pašvenčia vaikučius be- irjjos Rėmėjų Dr-jon. Tam ti- 

tnokindamos, kad programas

visiems patiktų.

kslui kp. rengs bunco ir visą 

pelną skirs garbės nario mo

X Šv. Kryžiaus parapijos 

bažnyčioje Novena prie Pane

lės Švč. Lourdes laikoma kas

St. Atsilankykite kuo skaitli

ngiausiai.

Prie progos noriu paminėti 

naujus “Draugo” skaitytojus, 

kurie užsiprenumeravo dienra

štį: A. Karoblis, J. Dulkius

Kviečiame lietuvius iš a py- Ikesčiui. Bunco bus pp. Stugių I vakarQ> 7:30 vai. Gražius pa- j (šis užsakė “DraUgą” ir į Lie-

-?  1      . 1* ___V* I . — . _ _ __ _ _   . 1 1 ii, n nelrzv 1 r vi VI A1 35 \ a; linkės, kam pe toli nuvažiuo- name, 4642 So. Wood St. Die- mokslėlius sako gerb. kun. P. 

ti į McKinley Park lietuvių na įp laikas vėliau bus paskel- Vaitukaitis. Žmonės lankosi į 

milžinišką apvaikščiojimu, tai bta. i pamaldas skaitlingai. Novena

atvykite į West Pullmaną, o . , . baigsis iškilmingomis apeigo

. .. , X Šv. Kazimiero Akademi- • Spitadienio vakare 11 diepamatysite gražu programa. . T>_ .. .. , .... I1US sesiaaienio \aaare, n uie
f 1 |jog Įtempiu j skyr. skaitlingas

+ Pasidairius po VVest Pul susirinkimas įvyko vasario 5 

Įmano koloniją, žmogus-matai d. Įsirašė dešimts naujų na 

nepaprastą judėjimą. Nors v-

ra daug žmonelių suvargusių 

dėl nedarbo, vienok veikiama, 

dirbama tai draugijų, tai pa

rapijas naudai. Šeštadienių,

Bckmadienių vakarais vis kas 

nors rengiama ir ūžia pilna 

Bvetainė publikos.

Sausio 29 d. buvo šokių va

karas parap. naudai. Pelno 

davė 61 dol. Kitas vakaras 

bus vasario 216 d. Trustistas

ną šio mėnesio.

X Kun. M. Švarlis atosto

goms porai savaičių išvažiavo

tuvą savo giminėms),'Myko

las Kinderis, Juozapas Alisau- 

skis, Baltramiejus Stankus. 

Visi yra nauji “Draugo” skai 

tytojai. Bus jų dar daugiau. 

Ačiū jums, kurie užprenume- 

ravot “Draugą.” Prašau ir 

kitų neatsisakyti, kai aš atei

PRANEŠIMAI
LIETUVIAMS LAIŠKAI 
KAI CENTRALINIAM 

CHICAGOS PAŠTE

rių: E. Ogintaitė, S. Mikolai-į į Hot gprįngS> Ark. Linkime siu pas jus, arba tą vakarą

ti, Z. Vanagaitė, S. ^*ieznai-’jani) tyru oru pasinaudojus ir 

tė, O. Glieznaitė, E. Kigovi- ;pasilsėjns> Wmtogai sugrįsti.

čiūtė, P. Ogintienė, B. Kup- 

rienė, H. Genelevičifltė, K. Bū

ras. Išklausyta pranešimas iš 

rengiamojo bingo party, kuri 

įvyks vasario .12 d. Rengimo 

komisija deda pastangų, kad 

bingo būtų kuo sėkmingiausia. 

Pranešta, kad suaukota gražų 

rankdarbių dovanoms, taip pat

Rap.

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

GIMIMO IR SUSIŽIEDA- 
VIMO DIENA

per prakalbas.

“Draugas” metams' kainuo

ja $6, pusei metų $3.50. “Lai

vas” metams $2.00, pusei me

tų $1.00.

Tą vakarą p^r prakalbas 

galima bus pasirinkti įvairių 

knygų, kaip dvasinio, taip ir 

pasaulinio turinio, maldakny

gių ir t.t. vyrams, moterims

27 Grigalioniuį Jonui 

36 Kramer Mrs A 

68 Sadauskui Antanui 

76 Tunkevičiui F

78 Turauskienei Antaninai

79 Vaikenui Andrews

80 Valantui Jonui 

90 Žlibinai Anai

K OF L NEWS
Brighton Park K of Ii Cou-

“Netikėjau ateisiant tokius tėjo netoliese esąs centralinis 

laikus, kad vištos pralenkė ar- laikraščių kioskas. Kiti narna 

klius” — pasakė nusispiovęs nenukentėjo, nes jie yra visi 

ūkininkas. mūriniai.

INSURANCE

NOTARY
PUBLIC

PERKAM

Lietuviškus
BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

1AIVAKO.RČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusipratl-mu on ronrlnunlnlnkaiu Msižn nuriliA ’ HaII Ict V Un ^>dLvC7>j

PARSIDUODA Grocernė ant 

pigiai. Už

J. Savičius sako, kad šį kartą daug ir kitokių dovanų 

padarysime du syk tiek. Me

tinis parapijos banketas įį- 

vyks bal. 2 d., parap.

Komisija jau veikia. Kitas 

trustistas S. Piktužis jau ren 

ka solistus programui ir vie

ną įžymią solistę laimėjo

Pasirodė, rėmėjos turi ir se

rgančių narių: O. Razbadaus- 

svet. kienė guli Šv. Kryžiaus ligo

ninėj, o P. Navickienė gydosi 

namie adresu 4504 So. Wood 

St. Rėmėjos prašomos nares 

aplankyti.

j- • • ir vaikams. Knygų bus nuo 10c ned 36 įs sponsoring an nn-Praeiusi šeštadieni, vasario l.., .
. , .. ,.jv. . , iki $4.00. Nepraleiskite progos.
4 d., parapijos didžiojo choro c A __ L ®

A. Valančius
narė, p-lė J. Jurgaitė, minėjo 

savo gimimo dieną.

Pp. Jurgaičiai suruošė ne-

rinkimą arba į pasilinksmini

mo vakarėlius, kuriuos vėliau 

paprastą puotą, kurioje daly- paskelbsiu.

mense sočiai Thursday Nile. 

February 9, at 8 P. M., at the 

Parish Ballroom, 44th and Ga

li fornia Avenue.

mų su rendaunininkais. Maža narinė,1 
I mokestis. Ekspertų patarimas visose ... ,
namų savininkų tr rendauninkų rei- teisingą pasiulyllią llUS pui‘- 
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara
kasdien nuo 8 vai. 
vak. šventadieniais 
Piet. Jžymųs namai 
nintelio namų savininkų biuro Chica
goje.

I.AN DUOK OS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 VVest Oivision St.

Tel. Armitage 2951—2952 
Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 tn.

•ime skyrių. Atdara v
■ai. ryto iki 8 vai. duota. 5 kamb. užpakalyje gv-
is nuo 10 ryto iki,
ai ortginaiio ir vte- veniniu. Renda nebrangi; lea- 

sas sulig susitarimo, 4300 Sb. 

AVestern Avė.

PARDUODAMA
Mūrinis namas — 5 kamb. 

Furaace šildomas, randasi

u DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

vavo daug jaunimo ir svečių.

Prieš vakarienę visiems sve

čiams įvyko didelis “surpri- 

zas”: p-lė Jurgaitė susižieda

vo su p. J. Pasch.

Po skanios vakarienės jau

nimas linksminos ir žaidė.

All those that attended our j 3821 West 63rd Place. Labai1 
Moterys, nepraleiskite geros !last sočiai jemember what a'pigiai. Atsišaukite 3821 West 

progos įsirašyti į mūsų dr-ją. ,^or&eou8 Bme they had. Būt 63rd Place.

Rašt ^me wc assure y°u a štili

'better time — Dancing to your

Sausio 29 d. pp. Gandrimai, I 

7127 S. Washtenaw Avė., mi

nėjo vienuolikos metų sukaktį 

J. Jurgaitė yra kukli, pavy-'savo vedybinio gyvenimo. Su- 

zdinga mergaitė, gražiai tėve- ruošta turtinga vakarienė, ku- EXTRA
Geriausia kaina — Cash už 

Real Estate G old Bonds, mor

gičius ir certifikatus depozi

tų. 134 North La Salle St., 

Room 316.

lių išauklėta. Sužiedotiniams 

linkiu laimingos kloties.

Ieva Lukošiūtė

Aušrelė. Dramatiška Vienoje veikmėje operetė. Parašė 

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

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto

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

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

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kūn.

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

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 

ąsmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Tusi. 100. Kaina .... 40c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa

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

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden

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

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

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun.
’V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly- Visos natfės yra prižadėju- 

vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina.....................................................20c. sios darbuotis per šiuos metus

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai 

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

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

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

rio j dalyvavo didelis būry3 j---------------
svečių: profesijonalų, biznie-, Negirdėta Amerikos Lietu- 

viams Naujiena 
C. G. LUKŠIS ATVEŽE 

Pačių lietuvių Lietuvoje pa
gamintą Pirmąją 

Lietuvišką Filmą 7 Dailų 
“ONYTĖ IR JONELIS”

rių net iš Chicago Heights, 

cero ir Kankakee.

Vakaro vedė jum buvo p. G u 

das. Per vakarienę sveikini

mus ir linkėjimus pareiškė:

Sv. Barboros draugija mė

nesinį susirinkimą laikys va

sario 12 d., 2 valandą popiet, 

parapijos mok. kambaryje. Ši pp. Gudas, Michell, AtkočiŪ-

draugija taip pat praneša, kad nas, Traškevičius, -Michell, Jr., 

valdyba šiems metams išrinkta Totulis, Žirgaitis, Atkočiūnie-

sekanč.iai: pirm. — T. Cerec- 

kienė, viee pirm. — S. Bag

donienė, rašt. — U. Tatuškie- 

nė, fin. rašt. — E. Stočkienė, 

iždo globėjos — B. Tamošai

tienė ir B. St rodom skienė, prie 

vėliavos — T. Goburienė, V. 

Murauskienė ir A. Jonaitienė.

. dr-jos labui. Dr-ja stengsis su

ruošti vakarėlių, kad moterys 

ii merginos arčiau susipažin

tų su mūs draugija.

Visos moterys ir merginos, 

norinčios įsirašyti į šią dr-ją, 

kviečiamos# atsilankyti į susi

nę, O. Liaskienė, Traškieftė. 

Ant galo pp. Gandrimai nuo

širdžiai dėkojo svečiams už 

nuoširdumą ir dovanas.

Po to linksmai šokta, dai

nuota. Visi svečiai linksmus 

išsiskirstė.

Pp. Gandrimai yra žinomi 

kaipo linksmaus, malonaus bū 

do ir simpatingi žmonės. Au

gina vieną dukrelę Lauryną. 

Gandrimas yra siuvėjas ir dai 

nininkas, p. Gandrimienė po

puliari moteris, čia gimus ir 

augus, draugiška, mylinti lie

tuvius. Laimingos jiems atei

ties. Puotoj dalyvavus

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

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

Reikale esant tele
fonuokite Englewood 
5840

P. CONRAD 
0023 So. HalMeil St.

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

CASH UZ JŪSŲ SENA AUKSĄ.
Mes mokame augžčiusla kainų už 

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

HOME REFINERS,
Kesner Bldg.

5 No. NVabasli Avenue 
Kambarys 60<>

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet
VVest Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčios 
vakarais S Iki 9

Telefonas, Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republic 9600

Fllmos pastatyme dalyvavo Valsty- 
l»ds Dramos Baleto Artistai Ir Val
stybes Dramos Studijos Mokiniai.

Visi Amerikos lietuviai būtinai tn
ri pamatyti tų filmų, nes Joje apart 
labai gražių kaimiečių ir miesto gy
venimo vaizdų bus daug gražių Ir 
įspūdingi) Lietuvos vietų. Apart to 
bua įdomūs paveikslai Iš Jaunų IJ- 
klninkų Ratelių Darbuotas ir daug 
kitų visokių įvykių IAetuvoJe,

RCS RODOMA:

Vasario 7 Ir I d., Sv. Mykolo pa
mpi svet., North Side, Chicago. Ilt

Vasario 0 d., Parap. Svet. Raetne, 
WK

Vasario 10 d. Parap. Svet. Port 
Washlngton, Wis.

Vasario 11 d. Parap. Svet. She-, 
boygan, Wte.

Vasario 12 Ir 12 d. Parap. Svet.. 
Tmliana llarbor, Ind.

Vasario 18 Ir l» d. Parap. Svet.. 
Sprtngfleld, III.

Vasario 20 d. Faglen Thealre Wos- 
tvllle, III.

Vasario 21 d. ūvenč. Pan. Nekalto 
Prashl. Parap. Svet. Marųuette Park

PRADŽIA 7:80 VAb. VAKARE 

fKANGA 2fte, VAIK. lOe

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės į Grane Coal 
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
8ai tiktai tonas .......... $8.50
Poeahontas lumps .... $9.00 
Summer Creek lump ..$8.00

Jei manai pirkti antomobllį, ateik 
paa mus pirmiau, nes mea užlaikome 
▼lenų -IŽ geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44»2 ARCHER AVENUB 
Telsphone lafayetta 711*

Mes Mokame Cash
$82.50 už $100

L. KAUFMAN & 
COMPANY

134 N. LaSalle St. 
priešais City Hali 

Kambarys 610
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