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J. E. arkivyskupas P. Fumasoni-Biondi skiriamas kardinolu
LIETUVOJE CHICAGOJEPRŪSIJOJ AUKŠTIEJI VALDININKAI 

PAKEIČIAMI FAŠISTAIS
BOLŠEVIKAI NETURI NE KO

KIO VALSTIEČIAMS
PASIGAILĖJIMO

^^T. Sąjunga liepia japonams 
apleisti Mandžiūriją

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS BUS KARDINOLU

PRŪSIJOJ VLKSTA VAL
DININKŲ PAKEITIMAS

14.VATIKANAS, vas. 14. — BERLYNAS, vas.
Oficialiai paskelbta, kad Po-1 Prūsijoj iš užimamų vietų pa- 
piežiaus konsistorija įvyks ko šalinti 24 provincijų guberna-
vo mėn. 13 dienų ir bus skirti 
nauji kardinolai.

Nauji kardinolai bus šie: 
Apaštališkas delegatas J.

toriai ir policijos viršininkai. 
Į jų vietas paskirti fašistai 
(nacionalsocialistai).

Pašalinti daugumoje yra so- 
Valstybėms Jo Ekscelencija ci&Iist>i menSevikai 0 Hitle. 
arkivyskupas f. Fnmasom-Bi.' ,|# vyriausyb5 pasiryžusi ma.
0,l< • .rksizma perdėm išgriauti.

J. E. Quebec’o (Kvebeko),

Ir Japonijoj organizuojama fašistų partija. Japoniškai ji vadinama “Kukumil Domėn” 
(japonai socialtautininkai). Partijos nariai turės uniformas. Fašistų priešaky yra buvusis 
vidaus reikalų ministeris -Kenzo Adacbi. Čia atvaizduojami fašistų vadai su partijos vė
liavomis. ' . ,

LENKAI VILNIAUS BAZI 
LIKĄ NORI ‘ ‘ GELBĖTI” 

IŠPARDUODAMI JOS 
TURTUS

ŪKININKAMS GRĘSIA 
BANKRUTIJIMAS

Susijaudinimas Vilniuj

Cbicagos apylinkėse gyvena 
r.liems ūkininkams, kurie ve
rpiasi pieno gamyba, gręsia 
bankrutijimas. Jiems per ma-

VilAius. Žinių apie suma- žr.i mokama už pienų, 
nymų parduoti Vilniaus bazi
likos gobelenus į užsienius pa
tvirtina visi Vilniaus lenkų 
laikraščiai. Esą, gobelenus, ku 
rie yra nepaprastai didelės ve
rtės ir siekia XVII šimtmečio, 
norima parduoti Vilniaus bazi-

DU SUIMTA

I’olicijos inspektoriai suėmė 
vienų vyrų ir moteriškę, įta
riamus pašto apiplėšime da
lyvavus gruodžio 6 d. Vyras

SERBAI PUOLA VATI
KANĄ

BELGRADAS, vas. 13. — 
Serbai stačiatikiai ilgų laikų 

į Jugoslavijoj persekioja Kata
likų Bažnyčių. Jugoslavijos ka 
jtalikų vyskupai tad ėmėsi ap- 

ŽENEVA, vas. 13. — T. Sų-; siginimo priemonių. Vyskupai 
jungos 19-os narių komiteto-'uždraudė katalikų jaunimui 

, „ m . , . , pakomitetas pagaliau nuspren- priklausyti į serbų jaunimo
Af”rK.1Urin° arklVyS upaS;dė, kad japonai iš Mandžlriri-'sakalų organizacijų, 
i . kossati. , įjos luri pasitraukti, tų kraštui Dabar serbai stačiatikiai

’i- L. arkivyskupas Ange o ■ grąžinti kinams ir tarptauti-įpuo|a Vatikanu, begėdiškai ko 
Dolci, nuncijus (atstovas) Ru- njų sutarčlų laikytis.
manijai.

Kanadoj, arkivyskupas Villen- 
cuve.

J. E. Vienos, Austrijoj, ar
kivyskupas Jnnitzer.

J. E. Florencijos arkivysku
pas Elia Della Cosla.

T. SĄJUNGA PRIEŠ 
JAPONUS

liojasi. Jie sako, kad Vatika 
Ryloj šį nuosprendį komite-. ;nas įsakęs vyskupams veikti.

BOLŠEVIKAI SPAUDŽIA 
VALSTIEČIUS

MASKVA, vas. 13. — Sėk
linių grūdų rinkimas nesiseka 
bolševikams žiemių Kaukaze 
ir Ukrainoj. Atėjus pavasariui 
pritruks sėklų. Tos apygardos 
komunistų partijos komitetas 
randa, kad valstiečiai javų 
grūdus slepia. Nusprendė val
stiečius bausti ištrėmimu į to
limus žiemius.

tas svarsty;: ir, kiek žinoma, 
patvirtins. I

Visi laukia, ką į tai japonai 
atsakys.

13 ŽUVO JUROJE

REMIA KABINETO 
SĄMATĄ

PARYŽIUS, vas. 13. — Pa
galiau Prancūzijos kabinetas 
pradėjo reikšti savo palanku
mų ministerių kabineto paga
mintai sųmatai. Tas kabinetą 
sustiprina.

ČEKOSLOVAKIJOS MI-
NISTERIS AUKŠTINA

POPIEŽIAUS ATSTOVĄ

BOLŠEVIKAI PALEIDO 
KATALIKŲ VYSKUPĄ

likai išgelbėti. Vilniaus meni- — W. GolJen, areštuotas, ka- 
ninkai, gyviausiai jausdami da norėjo parduoti vienų vog- 
bazilikai gresiantį pavojų, krei j tų bonų. Kiti 3 plėšikai ieš- 
pės į arkivyskupų Jalbžvkov- komi.
skį, Vilniaus vaivadų Bačko- 
vičių ir miesto burmistrų. Iš
dėstę didelį menininkų ir šiaip
visuomenės susirūpinimų, jie Milwaukee avė. automobilis 
prašė arkivyskupų atsisakyti susikūlė su gatvėkariu. Žuvo

2 ŽUVO

TRAHA, vas. 13. — Čeko
slovakijos seime vyriausybė 
užklausta, kaip toli nužengta 
vedant derybas su Vatikanu 
sutarties (konkordato) reika-

KYIIA, vos. 13. - Iš Busi- ml° gobelenus už
jos atvyko Petrapilio kataliku dieniuose parduoti. Atsaky.la- 
vyskupas Stoskin. Jo paleidi- n,as’ al*ivvSkupaS pareiškė, 
mu daug rūpinosi Latvija. šia ,kad kreiPfs i l‘'nkų minislėri 
.ne krašte areštuotas vienas |Pirm,nink,»’ <i»o-
komunistų vadas. Bolševikai “ lMd"n« “ežti b»rilikos «»- 

belenus į užsienius.

D. Hammerston, 17 m', amž., 
ir jo sesuo Marie, 16 m. amž. 
Kiti 4 asmenys sužeista.

PAŠAUTAS P0LICM0NAS

Lincoln parko policuįtąia&^.J 
Istoriniai gobelenai bus pa- į®- D. Johnson vienoj ^ardno-

fg*« ~ ~ - sutiko už vyskupo paleidimą
Užsienin reikalu minidėns atsiimti areštuotų komunistą.

Prieš kėlėt, metų vyskupas Irdno‘i’ »,"*» i°ki°a W"» "«'ko plėš.k,./Pašovęs
doskin „r,.štnotns ir u„b»„sėi*Selt'es b“likai «Kelb*U. Ar- pol.e.nou, plėšikas paspruko.

Benes atsakė. Pažymėjo, kad 
derybos pažangiuoja. Yra da
ug įvairiij kliūčių ir painia
vų. Tuo klausimu daugiausia kiųjų darbų. Greit po to į šį

reikalų įsikišo Ijatvija.

Stoskin areštuotas ir nubaus
tas penkeriems metams sun-

Šventojo Tėvo atstovas Jo Ek. 
Be to, jie dar šaukia, kad arkivyskupas P. Ciriaci dirba.

. Vatikanas esųs Italijos vy- 
riansybės įrankis. Tuo tarpu 
vra žinoma, kad Vatikanas nie 
kam nėra ir negali būt įran
kis.

Jam už tai priklauso garbė.
Ministeris pareiškė, kad kai 

kas be reikalo Popiežiaus at
stovą puola. Jis sakė, kad to-

ŠVENTASIS TĖVAS YRA 
SVEIKAS

ROMA, vas. 13. — Nežinia
.. , , . . . . , kas ir kaip vakar paskleidėbau nebus leista taip daryti. „

DUTCH IIARBOR, Alaska, 
vas. 14. — Gauta žinia, kad 
sausio mėn. 24 d. Aleutų salų 
pakraščiais jūros audra su
daužė nedideli laivą “Umnak 
Native”. 13 asmenų žuvo. 
Tarp žuvusių yra ir Alaskos 
rusų stačiatikių vyskupas An- 
tonii.

LOUISVILLE, Ky., vas. 13. 
— Antrajam namų aukšte gai
sre žuvo trys Lucien Boone’o 
maži vaikai. Pats Boone pavo
jingai apsvilę. Motinos gaisro 
melu nebuvo namie.

KOMUNISTAI NEPASI
DUODA; 11 NUŽUDYTA
BERLYNAS, vas. 13. — Ko 

munistai neturi noro pasiduo*']roj 
ti. kovoja prieš fašistus. Va-

MEKSIKOJ KONFISKUOTI 
AMERIKIEČIO NAMAI

MEXTC0 CITY, vas. 13. — 
Meksikos vyriausybė konfi-

Puolėjai bus traukiami tieson.

PILSUDSKIO AUKOS

VARŠUVA, vas. 13. — A- 
peliacijos teismas atmetė bu

žinių, kad Šventasis Tėvas Pi
jus XI staiga susirgo. Iš Va
tikano tuojau ši žinia nugin- 
čyta. /

kavo J. \ alstybių piliečiui J. vusiojo Lenkijos premjero Wi- 
Reutermannui priklausančius1 toso ir vienuolikos kitų ape- 
narnus, kadangi juose buvo į- naciją, dėl jų nubaudimo už su
rengta katalikiška koplyčia. 'mokslą prieš maršalo Pilsud-- 
Teismas patvirtino šį neteisėtą sJ<ic diktatūrą.
vyriausybės žygį.

Apeliacijos bylos metu kal
tinamųjų ginėjai reikalavo, 
kad vienas teisėjas būtų pa
keistas. Jų neklausyta. Tada 
kaltinamieji atsisakė į visus

PUOLĖ VOKIEČIŲ AM
BASADĄ

kiv. Jalbžykovskio pareiški
mas nepaprastai sujaudino Vi
lniaus visuomenę, kurį žada 
protestuoti.

UŽ I RŪŠIES SVIESTĄ ŽE
MĖS ŪKIO RŪMAI PIENI

NĖMS PASKYRĖ 148,000 
LITŲ PREMIJŲ

Per pereitus metus Lietuvos 
pieninės pagamino daugiau pi
nuos rūšies sviesto, negu 1931 
metais, 29,142,5 statinaites. Di 
džiausią pažangų padarė Luo
kės pieno perdirbimo bendro
vė, pagamindama daugiau pir
mos rūšies sviesto, negu už-

IŠLAIDOS “MAŽINAMOS”

Cook’o apskrities ekspertai^ 
17,529,562 dol. išlaidų nustat 
apskrities departamentams 
1933 m. 1,149,037 dol. mažiai 
už 1932 m.

u>

PAMESTAS KŪDIKIS

Šeštadienio vakarų ant ni! 
mų laiptų, 43 No. Paujina g 
rasta pamestas kūdikis mei 
ganė. Policija ieško motinos.

3 MILIJONAI PER METUS

Iš Springfield’o pranešta, 
kati nauja valstybės demokra
tų partijos administracija per 
metus- tris milijonus dolerių'

VYRIAUSYBĖ STATO 
KAPELIONIJĄ

AVASHTNGTON, vas. 13
Militarinės ąkademijos srity 'klausimus atsakyti. Į tai atsi- 

YOUNGSTOWN, O., vas. prie katalikiškos koplyčios pri žvelgus, apeliacija atmesta.
14. — A. A. Spraker’io namai 'statomi namai, kuriuose be ki-j

MADRIDAS, Ispanija, vas.
... x - i pereitais metais, 1,474 stati-13. — Komunistų grupe vakar 1 . ’ ’

. . v e j rr inaites. Uz šių padaryta • svles- puole vokiečių ambasadų. Ke- | v. . , , . v v
i -x »x 'to rūsiai kelti pažangų žemeslitas langų išmušta. 1 olicija _ _ . . . _ , -'išlaidu sumažins, - . -v, , v, . ūkio rūmai pieninėms paskyrėgimtai raudonuosius įsblasker.__  1 .. C“ / .148,(XX) litų premijų. Pinigai 

bus įnešti į žemės bankų pa
dengti pieno perdirbimo ben
drovių skoloms.

280 KINŲ ŽUVO; 300 
300 SUŽEISTŲ

62 ASMENYS ŽUVO

sudegė. Gaisre žuvo visa šei
ma — tėvas, motina ir du vai-

tko bus katalikų kapelionui PREZIDENTAS HOOVER'IS 
patalpa. Akademijoj kapelio- NEW YORKE
nu yra kun. G. C. Muirdoek.

PEIPING, Kinija, vas. 13. 
— Gruodžio 26 d. žiemių va
karų Kaušu provincijos dalį 
ištiko žemės drebėjimas. 280 
kinų žuvo ir daugiau kaip 300 
sužeista. Tik dabar apie tą

UŽ SĄMATOS BALANSA
VIMĄ

AVASRINGTON, vas. 14.- 
Kongreso komiteto posėdy 
kalbėjo žinomas finansininkas

, ... J . NEW YORK, vas. 13. —
ar įvairiose o įe įjos aV Rei I<hIhLI |H 30 Va.lHndl| Sct-VaitCS čia atvyko prezidentas Hoo-

se 11 asmenų nužudyta ir 40 . - ' , .
v • . TT V • □ X 1 darbo ver’is su žmona. Dalyvaujasužeista. Kelios dešimtys ko 

munistų areštuota.

SUDEGĖ KATALIKŲ 
BAŽNYČIA

WASHTN0T0N, vas. 13. — 
Amerikos Darbo federacijos 

'prezidentas Green vakar pa-

------- ĮLincotyio pagarbai surengtoje
Jis reikalauja, kad ilgiau vakarienėje. Vakarienę rengia

nelaukiant j visas pramonės krašto respublikonų kliubas. 
šakas įvesti 30 valandų savai

HAVANA, Kuba, vas. 13.Į* .. . ‘ . Itės darbą. Tuo būdu daugiau x.x>,x»x^x, *w.
BOSTON, Mass. — Vasario ’ a( Perei įo mc ^aip 6 milijonai bedarbių gau- — Kubos vyriausybė nemoka

10 d. per didelius šalčius čia nesi visam krašte buvo dau- darbą. O tas visais atžvil- pensijų nepriklausomybės ka
su' egė St. Eulalia katalikų kaip 12 milijonų bedar- gjaig būtų naudinga tiek dar-Iro veterunams. šie rengiasi
bažnyčia. ‘ bių. bininkams, tiek kraštui. prie demonstracijų.

katastrofą gauta oficiali žinia. f B. M. Baruch, buvusis karo

NEUNKIRCHHN, Saar teri- , 
tol i ja, Vokietija, vas. 13. — 
Policija paskelbė, kad gazo 
kubilo sprogime žuvo 62 as
menys, tame skaičiuje 23 mo
tei y s ir 5 vaikai. Daugiau la
vonų griuvėsiuose nerandama.

Rytoj įvyks žuvusiųjų lai 
dotuvės. Krašto vyriausybę ai-

i i i,
k l V ’J

AUSTRIJOS MENŠEVIKAI 
JUNGIAS SU BOLŠE

VIKAIS

VIENA, Austrija, vas. 13. 
— Austrijos socialistai men
ševikai turėjo bendrą demon
straciją si bolševikais. Pro
testavo prieš plintantį šiame 

ikrašte ir Vokietijos fašizmą.

metu pramonių boardo pinui-(stovaus vicekancleris von Pfi
ninkas.

Baruch įrodinėjo, kad eko 
nominiu slėgimu bus galima yTa ligoninėse, 
nusikratyti tik subalansavus
krašto pajamų ir išlaidų są
matą ir nė kokiu būdu nelei
dus doleriui infliacijos.

pen as.
160 sunkiai sužeistų asmenų J

ORO STOVIS

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

U >?•/./

CHICAGO IR AI l,rx-| 
K£S. — šiandien debesuota; 
numatomas sniegas; vakare 
daug šalčiau.
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“D R A U G A S”

Melną kasdien, Mskyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«.#•. Po- 

■ei Metų — *>.!•, Trims Mėnesiams — *>.••, Vienam 
Mėnesiui — 7 Bo. Europoje — Metams 17.M. Pusei Mo
tį — H«, Kopija .»sa

BendradarMasos Ir koreSpoMdentatns i*itų negrų- 
Bna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlstunClama tam 
ttkelel pašto lenkių.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po fiiet.
Redaktorius priimk «- and ll:li Iki 1»:H etl. 
ftfcktblMų kalboj

“DRAUGAS”
LITHUAN1AN DAILY FRlEND

Publlshed Daily, Bzoept Bundky. 
BUB8CRIPTIONS: One Tear — !•••. 81> Montha

— SS. Tkree Montka — |S.SS. One Montb — Tlo, 
Burope — One tote — |t.lS. Mx Mofcthfc — !«.•». 
Copy — .SSo.

▲<«ertum* in “DRAUGAS” ttrlngs kori rodalta 
ACrertlslng ratas on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Av„ CMcaifito

DIENOS KLAUSIMAI
PRANCIŠKUS SALEZIETIS IR MUSŲ 

PLUNKSNA

Sausio 29 diena katalikų spaudos darbi
ninkams ir prieteliams nėra paprasta diena. 
Tai mūsų išaukštinimo diena. Mūsų pripaži
nimo de jure sukaktis. Lygiai prieš 10 metų 
Pijus XI oficijaliu raštu Rerum omnium mus 
pavadino dideliais Bažnyčios kovų sąjungi
ninkais ir paskyrė muhis globėją šventąjį 
Pranciškų Salezietį.

Tikrai turime didžiuotis tokiu nepapras
tu Bažnyčios įvertinimu. Skirdamas mums 
globėju Bažnyčios daktarą; labai žymų ir ne 
vien krikščionijos gerbiamą Bažnyčios moky
toją, Popiežius mus pastatė į garbingiausią 
Katalikų Veikimo pionierių vietą. Pasakė pa
sauliui, kad mes esame būtinas, nepakeičia
mas pulkas kiekvienoj Evangelijos ofenzyvoj 
ir defenzyvoj. Popiežiaus enciklika parodė 
katalikams ir pasauliui, jog mes, spaudos dar
bininkai, Bažnyčiai esame tai, kas šių laikų 
karui yra avijacya. JSnąudį, kaip ayijacija, 

“■"Šiandien atlWą nepwMa3otną *rr lemiamą 
vaidmenį. Niekas taip greit, kaip spauda, 
šiandien negali atlikti Katalikų Veikimui sar
gybos žvalgų, ryšių komandos, gynėjų ir puo
lėjų patarnavimus. Niekas taip saugiai ir taip 
lengvai neįmes idėjų bombą į priešų citadalę, 
kaip spauda. Niekas taip nepakels pirmųjų 
eilių narsuolių drąsą, kaip gausi, stipri spau
da, kuri, lyg avijacija, iš aukšto jiems rodo, 
kad pozicijos stiprios. Niekas Katalikų Veiki
mui nesuras tiek savanorių ir amunicijos, 
kaip spaudos propaganda. Žodžiu, Pijus XI 
liepia Katalikų Veikimo frontui nepradėti jo
kio žygio, jei pirma neveikia lakiojantis spau
dos eskadronas.

Popiežius katalikų spaudai paskyrė di
džiausio pasitikėjimo darbą. Sunkų darbą, 
ką besakyti. Katalikas žurnalistas — lakūnas. 
Jis negali mėgti patogutį žemės gyvenimą. 
Uždrausta jam prie žemės prilipti. Tiesą pa
sakius, prie žemės prilipti jam ir sunku, nes 
katalikų spaudos darbininkui, ypač pas mus 
Lietuvoje žemė šykšti savo gėrybių. Net per
daug ji šykšti. Šiaip ar taip, ir avijacija turi

būti maitinama, llods, net labai gerai tu
rėtų būti medžiagiškai aprūpinama. Tačiau 
tai tik iš amunicijos požvilgio. Pirmutinė Ka
talikų Veikimo lakūno — plunksnos darbinin
ko kokybė—tai idealizmas, išsižadėjimas, bu
drumas. Jis turi mylėti savo idealą, kaip la
kūnas myli erdvę. Erdvė, nors pavojų pilna 
ir nederlinga—jam tyriausio džiaugsmo vers
mė. Labai prastai Katalikų Veikimui patar
nautų spaudos darbininkas, jei to veikimo 
idealų erdvėje ieškotų aukso kasyklų.

Kilni, tat, misija, bet ir labai sunki. Gal 
ypač dėl to, kacLiokia sunki, Popiežius mums 
paskyrė gldbčju ir pavyzdžiu šventąjį Pran
ciškų Salezietį. Tas vyras—tikras idealų la
kūnas, nors jo gimtajam amžiuj (1567 m.) 
lakūnai dar nelakstė padangėse. Šeimynos ga
rbės ir turto — ištisa karalystėlė, išauklėji
mas geras, bet tėvo kreipiamas į įpėdinin- 
kystę. Buvo juk pirmgimis. Tačiau toji žemės 
gėrybė vis dėlto nepripildo Sales bajoraičio 
širdį. Annecy, La Roche, Paryžiuj, Paduvoj, 
bestudijuodamas filosofiją ir teisę, kardu be
simankštindamas bajoraičių turnyruose, jis 
vis skraido aukštesnėj erdvėj. Jo dvasia iš
troškusi tiesos, tiesos iš pat gelmės, nepasi
sotinanti mokyklose teikiamais lašeliais.

Giliosios proto problemos ir aukštosios 
Apreiškimo tiesos žavi jį kiekvienam žingsny. 
Jis į tas tiesas ieško kelių. Paryžiuj, po bajo
riškų gimnastikos mankštų, jis sėdasi studi
juoti hebrajų kalbą, filosofus, Šventąjį Raštą. 
Paduvoj, teisės studentas, skaito iš eilės Ci- 
prijoną, Joną Auksaburnį, Augustiną, Balar- 
miną — visus didžiuosius Bažnyčios švytu
rius. Ir kai tėvas džiaugiasi sūnum teisių 
daktaru, kai mosią jam krėslą Savojoe sena
te ir advokatų tarnyboj
joraitis žengia žingsnį visai į priešingą pusę;1 
jis įsirašo į Bažnyčios kunigų eiles.

Kristaus idealų lakūnas bene tenkinsis

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

. Plauties Pabyrės

v r* f
Vieninteli prienrottė gelbėtis nuo 

kolonizacijos
Vienas žymiausią tuo metu Lietuvos 

veikėjų ir jos mylėtojų ne tiek žodžiu, 
klek darbu — buvo einančio iš Seinų sa
vaitraščio “Šaltinio” redaktorius kun. 
Juozas Vailokaitis. Ji g žmogus aukšto 
Atolislo ir gilaus proto, susyk pramatė, ko- 
kia-baisi kilpa neriama Lietuvai ant kak
lo. Paėmęs giliai jis tų dalyką sau į šitdj, 
pradėjo ieškoti pagalbos. Tuo tikslu jis 
nuodugniai išstudijavo lenkų kovą su pa
našiai su jais elgjančiaisi PoznaniaUs kra
šte vokiečiais. Tenai lokieč-iai taip pat 
lenkų dvarus pradėjo parceliuoti vokiečių 
kolonistams, o patiems tenkama uždraus
to jarktis Iš parceliuojamų dvarų lanko. 
O jei kas kokiu aplinkiniu būdu įsigydavo 
kokį žemės gabalėlį, tai ant savo lauko 
nevalia buvo statytis gyvenamųjų trobų, 

rakai jei taisydavo vaaiuojamuB namelius.

kaiti jį gulsčiai (horizontai), 
prieš šviesą ir skaityti, kur 
gyvsidabras sustoja. Mažiau
sia pažymėta divizija ant ter- 
mometrotyra viena-dešimta da
lis laipsnio; didžiausia — vie
nas laipsnis.

Pulsas
Pulsas parodo širdies veiki 

itin. Uždėk pirštą ant rankos 
riešo (wrist) arba prie smil
kinio. Normalus pulsas tarpe 
119 ir 115 plakimų kas minu
otą; greitas jeigu tarpe 115 ir 
140 > ir bėgantis jeigu suvirs 
140. Paprastai naujai gimusių 
kūdikių pulsas būna nuo 13(1 
iki 160 plakimų į minutą. Vai
kai nuo 6 iki 12 mėnesių turi 
nuo 105 iki 115; nuo 2 iki G 
metų — nuo 90 iki 105; nuo 
7 iki 10 metų — nuo 80 iki

mperatūra burnoje turi būti!9*- 1,1,0 11 iki 14 met« ~ 1,1,0 
98.fi laipsniai Tabrenhelt, po|73 iki v’™i nu0 60 iki 70 
pažastim viena-dešimta laips-lir motery6 1,1,0 ® iki 80. Su- 
nln mažiau. įprantama, kad susijaudinimas,

rūpestis, ligos, nuodai ir t.t. 
permaino pulsą. t

Respiracija
Kvėpuodamas žmogus krau-

SVEIKATA
KĄ TURIU DARYTI KOL 

GYDYTOJAS ATEINA?

Visose veik šeimose pasitai
ko netikėtų atsitikimų. Kai ku
rie nelaimingi atsitikimai "rei
kalauja kuo greičiausios prie
žiūros, kad palengvinti) ken
tėjimą ir pašalintų pavojų. Ką 
daryti kol gydytojas ateina y- 
ra labai svarbus dalykas.

Pirmutinis dalykas yra grei 
tas protavimas. Nedaug žmo
nių'sugeba ką nors daryti. Vi
siems reikia iš anksto žinoti, 
ką reikia daryti nelaimingam 
atsitikime; net ir vaikai ir tie 
turi žinoti, ką reikia daryti 
nelaimei įvykus.

Greitas, protingas patarna
vimas kartais išgelbėja gyvy
bę. Net kai žmogus beveik mi- 
įręs, vis tiek dar yra vilties. 
[Greitai, rimtai, šaltai reikia 
teikti pagalbos darbą. 

“Medicinos kabinetas’*

greitai duoti; jie nieko nekai
nuoja, bet ne viename atsiti
kime blogai baigęs. Yra ne tik 
saugiau, bet ir pigiau pašau
kti gydytoją. Jeį tik nežinai 
ką daryti, nors ir nėr }>avo- 
jaus, šauk gydytoją..

Ką reiškia gydytojus
,! Gydytojas vartoja keturis 
įžodžius* su kuriais kiekvienas 
žmogus turi susipažinti: tai y- 
ra temperatūra, pulsas, respi
racija ir kraujo mušimas 
(blood pressure). į 

Temperatūra
Reiškia kūno šiluma, kurią 

parodo kliniškas termometras 
įdėtas žmogaus burnoje, po pa
žastim arba kitur. Normalė te

Nt normalė temperatūra, tai 
(yra per žema, ar per aukšta,

-i,. • , (reiškia nesveikatą. Kuomet te-Visų pirma ‘ medicinos ka- 
binetą” reikia laikyti tinka- 
moj vietoj, lengvai prieinamą, nių, kai termometras būna bu

rnoje nuo vienos iki penkių 
minutų, (priguli nuo vartoja
mojo termometro), reiškia li
gonis turi karštį, arba sako
me “temperatūrą.” Vaikų te
mperatūra yra aukštesnė už 
augusių jų ir kartais labai grei 
tai kįla, bet ir taip greitai puo 
la.

Uždegimas ir mikrobai ver
kiu, kad jis į minutą pristaty-f'ia temperatūrą .kilti; smarkus 
tų ko reikalauji. Ne. Gal tuo
tarpu kainęjgų nebus nąipie,

kur viskas turi būtį savo vie
toj ir viskas aiškiai sužymėta. 
Reikia turėti vaistų, kurie ne 
tik nuolat vartojami, liet ir 
gydytojui reikalingi, kuomet 

šaunusis Salės ba- Į jis ateina. Visuomet reikia kuo 
greičiausiai šaukti gydytoją.

Nelaimei įvykus, ne išmin
tinga remtis, kaimynų pagaj-

mininiale aukštumat Prieš Pranciškaus akis arba ‘e*«f°n»°« vaistiniu 
atsiskleidžia nauja dirva. Žablezo sritis, per 
70,000 gyventojų, trūno Kalvino suklaidinta.

užkabinti įniršėlius! Reįkėjo Prati-, 
ciškaus. Jis pasisiūlė. Persikėlė prie pat Sab- v aistininkas neturės ką pa-
leno ribų. Eina iv eina kasdien į kalvinų šir-,si«sti 8U vaista,B’ arba nakt! 
šynų, o vakarais grįžta atgal. Naktį tenai |Valstinė bus. ož'la,>'*a: Geriau
gyvybei pavojus labiau kaip tikras. Tačiau [siu savo kabinete turėti papra
tuo laiku, kai Pianeiškus šliaužia apledijusiu vaistų. Jų galima pasiiin- 
liepteliu per gilų kalnų terpeklį, kai, nesu-su ^ei° Aa^tininko pagal-
spėjęs į rezidenciją grižti, miega dar tebešil 
toj anglių degykloj, jo misija sukalvinėju- 
siam Thonone tebevyksta; Pranciškūs išeida
mas ten paliko parašytą hipelį, kuris eina iš 
lankų į rankas ir kala ir kala į suakmenėju
sias širdis. Praslinks inetai — nieko gero, 
praslinks pusantrų — labai maža, bet galų 
gale Pranciškaus žodis ir nemažiau jo pa
skleisti lapeliai sugrąžino į Katalikų Bažny
čią Visus tuos septyniasdešimt tūkstančių.

Vėliau Pranciškus Salezietis — vyskupas. 
Naujas laipsnis, nauja reikšmė. Pranciškus 
pirma buVo laimėtojas, dabar — statytojas, 
kūrėjas. Krikščioniškojo gyvenimo mokytojas. 
Pranciškus skelbia ir įrodo, kad geras, tobu
las krikščionis gali būti kunigo, vienuolio, 
darbininko, visuomenės veikė,jo, teisininko,

.. . . --------, ------- -i. ------ ------

Atvažiuodavo į savo sklypą, apdirbdavo, 
susimesdavo grūdus a,r šakniavaisius ir 
vėl grįždavo iš kur atvažiavę.

Laukas likdavo l»e gyvo žmogaus.
Norėdami gintis lenkų patriotai su

galvojo steigti savą liandies Banką. Ban
ko tikslas išpirkinėti iš lenkų, norinčių 
parduoti, dvaru*, kad jie nepatektų vo
kiečių Bankui. Vyriausiu vadu toje ko
voje buvo kun. Wawrzyniak’as. Tai geni
alus pasirodė bankininkes, kuris darė sa
vo liandies Banke <kaugelio milijonų mar
kių apyvartos ir daugelį dvarų išgelbėjo 
nuo suvokietinimo.

Kun. J. Vailokaičiui atėjo tokia pat 
mintis, kad tik tuo būdu galima sėkmin
gai kovoti prieš Lietuvos kolonizacijas 
tiek iš ntsų pusės, tiek iš lenkų.

Nešiodamas galvoje tvirtą phsifyii- 
mą gelbėti Lietuvą nuo kolonizacijos, jis, 
susiradęs iš kunigų ir iš šiaip žmonių 

1 kelias dešimtis pritariančių jo sumany
mui, steigia “Brolių Vailokaičių” Bankų.

Įsisteigęs Banką, tuoj perka Seinų 
parapijoje Jomlraiseio dvarelį, kuriij buvo 
prifektuojamas parduoti kolonistams len

I Harrls & Ewlng

B“

Ponia John Allan Dougher- 
ty, pirmininkė ruošiamojo pre 
zid. Roosevelto inauguracinio 
bankieto V/ashingtone. Pelnas 
to baliaus, sakoma, būsiąs pa
skirtas labdarybei.

feekantis yra teisingas kraug. 
jo mušimo nurodymas.

jui išvalyti įkvepia oxygeno 
ir išleidžia “carbon dioxide.’ 
Tą procesą vadiname respira
cija. Respiraciją sprendžiame 
kiūtinės kilimu ir puolimu,’ 
skaitant vieną dėl kiekvieno1 
kįlimo ir puolimo. Skaityti pei; 
minutą.

Normalė respiracija

vėmimas, viduriavimas, išgąs
tis arba sujudinįmaį; tempera
tūrą žemina, yrą tam tikra te-

viena-ketvirta viso pulso pla
kimo. Kuomet respiracija ne
tinkama, tat kur nors ko trū
ksta. Augusių respiracija pa
prastai yra nuo 16 iki 18, val
kų nuo 20 iki '24, ir kūdikių

ba bile kada.
Gandai ir prietarai

Nelaimingam atsitikime, ne
reikia sekti kaimynų patari
mus. Patarimus galima laimi

Metai A B C
Kuo 15 iki 20: 105. 120, 132, 150

Nuo 21 ikt 25: 108, 123, 135, 153

Nuo 26 iki 30: 109, 124, 136, 154

Kuo 31 iki 35: 110, 125, 137, 155

Kuo 36 iki 40: 112, 127, 139, 15?

Kuo 41 iki 45: 114, 129, 141, 159

Kuo 46 iki 50: 116, 131, 143, 161

Kuo 51 iki 55: 117, 132, 144, 162

Kuo 56 iki CO: 120, 135, 147.

Nuo 61 iki 65: 121, 136, 148.

A) !•eiškia žemiatusią saugų
mušimą;

B) Normali mušimą;
C) Aukščiausį saugų niuši- 

yra mą.
D) Pavojingą mušimą, jeigu 

per kiek laiko nesimaino.
FLIS.

mperatūra visoms ligonis, kas,nuo 24 iki 30. Respiraciją tu
ri kai kuriuos ženklus įvairio
ms ligoms ir todėl labąi svar-

padeda pažinti ligas.

Žiūrint temperatūrą iš bur
nos, reikia termometrą pakra
tyti kol gyvsidabras nupuola 
iki 95 laipsnių arba žemiau. 
Prieš imant temperatūrą, ligo

JEI REIKĖS MOKĖTI MO
KESČIUS — ATSISA

KYS ŽEMĖS

bi gydytojams.

Kraujų mušimas

Rudaminoj (Seinų aps.) per
eitais metais išparceliuotos) 
[taip vadinamos “Seškupių”

Reiškia kiaujo jėgą, kuomet pievos ir sklypai išdalinti su

nis neturi 
to gėrimo.

p-rti šilto arba šal- 
Reikia sučiaupti

lūpas. Skaityti termometrą lai jimo.

teka per gyslas. Per lengvas 
arba per greitas kraujo muši
mas šaukia gydytojo peržiūrė-

valdovo, karaliaus dvasiškio rūbuose. Krikš
čioniškasis gyvenimas Pranciškaus mokyklo
je inte^rališkas, labai turiningas, veiklus ir 
kartu labai natūralus, paprastas. Krikščionio 
gyvenimą Pranciškus vaizduoja sunkia dirva, 
narsia kova, kurioj tačiau niekada nenusilei
džia antgamtiško entuzijazino saulė ir kurio,.) 
nuolat pučia malonaus žmoniškumo vėjelis. 
Filoteja, Teotimas, Kryžiaus vėliava, Polemi
ka, Laiškai, nuostabūs Pamokslai tebesklei
džia tą pačią Pranciškaus dvasią ir tebevyk
do tą pačią žavinčią jo pradėtą instrauracijų.

kams, kaip šblia jo Okotninkų dvaro da
lis. Išparceliuoja jį ir stengiasi išparduoti 
lietuviams kuo pigiausia kaina.

1 Kaip sunku ką gero pradėti Lietu
voje, kur ne tik kaimo bemoksliuose žmo
nėse maža tautiško susipratimo, bet ir in
teligentuos be galo daug atšalimo ir ne
noro dirbti savo tėvynei, o dar daugiau 
pavydo ir noro ardyti viską; kas ne jų 
pradėta ir sumanyta. “Brolių Vailokai
čių” Bankas tai viską ant savo kailio Iš
bandė.

Kadangi Bankas pradžioje buvo labai 
silpnutis, o čia dvaras jau pirktas ir pi
nigai sumokėti, ar neatsiras iš mūs pačių 
tarpo ir iš 1 Uikų pusės agitatorių, kad 
žmonės nepirktų parcelių. — Knr, girdi, 
kunigai dės jį, kai nieks nepirks? Esą, 
kai nepirksite. tai dovanai išdalys. Ir žmo
nės kai kurie paktaušė Ir nenorėjo pirkti, 
nors patdnodnmoji kaina buvo labai pri
einama,

1 Vadinasi, Bankas pasijuto ant pražū
ties krašto. Kas darytina? — Čia tiktai 
toksai gabus ir pilnas pasiryžimo, kaip
kuo. (J. Vadokaitįs, galėjo nepasiduoti de

vanoriams. Nesenai tos pievos 
buvo nusausintos. Savanoriai 
kalba, kad už nusausinimo dar 
bus valdžiai teks sumokėti sk
lypų savininkams.

Jeigu savanoriams tektų mo 
kėli už nusausinimo darbus,)

Štai katalikų spaudos globėjas, štai mūsų 
šventė, ir kartu štai šviesa, kurioj me •, Ka-
taliku Veikimo plunksnos batalijonas, turime ui jie"žad^W^yu"v”i«iėkal 
peržiūrėti savo praėjusi,, veiklą ir įsikvėpti j nes jr be >k, .
būsimajai. Bažnyčia nori, kad mes būtume
Pranciškaus Saleziečio tipo plunksnos apašta
lai. Tas pats pasuuošimas, .tas pats šventas ir 
konkretus idealizmas, ta pati taktika, ta pati 
dvasia.

Toks švyturys rodo kelią katalikų spau
dai per neramią šių laikų jūrą.

“R.” Dr. P. Petraitis

speracijai ir susirasti sau išeitį. Tiesa, 
reikėjo kiek atsitraukti nuo savo idėjos 
ir dvaro dalį perleisti ne visai į tinkamas 
rankas. Tačiau Bankas savo padarė, iš
lindo iš gręsiančio pa\ojaus ir bematant 
pradėjo kaip ant mielit} augti ir šiandie 
jis vienas iš galingiausių bankinių jėgų 
Lietuvoje. “Brolių Vailokąičių” Bankas, 
tie.a, šiandie kaip ir j šalį pasitraukęs, 
o gal jau ir visai neekzistuoja, bet todėl 
tasai pats kum J. Vailokaitis yra valdy
toju galingo Ūkio Banko, kuris Lietuvai 
padėjo išlaikyti savo nepajudinamą va
liutą, kurią žydai ir tėvynės neprieteliai 
nuo pat pradžios norėjo visiškai pakirsti.

“Vailokaičių Bankas,” tai pirmas ko
votojas prieš IJetnvo* kolonizacijų. Ant
ras toje kovoje talkininkas buvo tai dūly-- 
sis karas. Jis nuplovė ristis msifikatorių 
planus ir fiastangas. Deja, iš pusės polo- 
nizatorių nepajėgė mūs brangios tėvynės 
visos, nuo krašto ligi krašto, apginti. Di
delė jos dalis, ir tai pavojingiausioj! da
lis, pateko į lenkų renkas, kurie pasi
stengs, žinoma, padaryti ko priež karą ne- 
auskubo ar aųveikė. ;

mažos vertės: klampi vandens 
užlėjama pieva. Čia apie 15 
savanorių gavo sklypus.

GABSINHNTES 
"BltMlGE"

1 Eleonora Inčiūrienė

BUVAU PRIE GIRIOS
Buvuu prie girios,

prie žalios, prie žalios —
Kukuoja gegė

ant šakos, ant šakos.
Kukuoja gegė

taip skurdžiai, taip skurdžiai, 
Verkia seselė

taip graudžiai, taip graudžiai.
Kukuoja gegė

miškuose, miškuose, —
Verkia seselė

varguose, varguose.
Kas tą gegelę 

• nubaidys, nubaidys?
Kas tą seselę

numahlys, nuinaldys.
Nušaus gegelę. —

nubaidys, nubaidys?
Mirtis seselę

uumuldys, nuinaldys.
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THOMPSON, CONN, visi pasiruošę. Linkime visie- sekretoriui protokolą; ir pirmi mirštančiam tėvui duoda išri
nis kuo geriausios laimės!

Vienas mūsų geradėjas, kun. 
Vasario 2 d. iSpnolė Švč. 31a Valantjejus jį Waterbury, 

rijos Apsivalymo arba Kūdl- Con„ , ..junior.. sUyriui paau.
kojo mažųjų kėglių. Matot, 
mažieji nepajėgia risdinti di-

kėlio Jėzaus Bažnyčioje paan 
kavinio šventė. Žinoma tų die-
»» Švč. Marijos Kolegijos ha- d-iljjų ..bolil)>,( tat jioms rei. 
vo šventė. Kadangi toji diena 'k,a taikinti j?gas>
yra Kolegijos Globėjos garbei, ]kad> kartais> risdinant didžią. 
tai dera Jos globomiesiems y- sias patys n(,nusirisdint,. ’

Antanas J. Miciūnas (L. K.)patingai švęsti. Rytų be papra 
stų pamaldų iškilmingas šv. 
įMišias laikė ir pamokslų pa
sakė, šv. Jono namo vyresny
sis, kunigas J. J. Jakaitis, a- 
sistuojant kolegijos direktoriui 
kun. dr. J. Navickui ir klieri
kui V. Andriuškai, kurs buvo 
^^buetu atvykęs iš seminari- 

togom
Tų dienų taipgi išpuolė Blai 

vininkų šventė, kurioj blaivi
ninkai atnaujina savo padary
tą įžadų ir nauji nariai blaivi
ninkai būna priimti. Švč. Ma
rijos Kolegijoj blaivininkų 
kiupa jau gyvuoja nuo pat 
jos įsteigimo. Todėl, šiai šve
ntei prisiartinus “senberniai” 
blaivininkai atnaujino padary
ta priesaikų, ir buvo priimti 
nauji, kurių skaičius buvo ne
mažas. Šios apeigos buvo at
liktos per iškilmingąsias Mi- Marijos 
šias, vadovaujant kun. J. J. 
Jakaičiui.

Tų dienų mokiniai praleido

SVEČIAI

Vasario 5 d. į Kolegijų sy
kiu su Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčios, AVorcester, Mass. 
klebonu kunigu A. Petraičiu, 
atsilankė trys šv. Kazimiero 
Kongregacijos vienuolės. Vie
na jųjų buvo Sesuo M. Con- 
cepta, kuri yra jauniausia vi

niūk ui dienotvarkę perskai
čius, buvo išrišti kai kurie
klausimai.t

Nutarta \asario 15 d. Lie
tuvos nepriklausomybės dienos 
išvakarėse suruošti savotiškų 
programų. Per vakarėlį moki
niai turės progos parodyti tai, 
kų gali. Panašaus įvykio Švč. 
Marijos Kolegijoj dar nebuvo.

Tačiau, Įdomiausias susirin
kimo dalykas buvo perskaity
mas kai kurių žymesnių iš ki
tų kolegijų profesorių nuomo
nes apie A. L. K. S. Org. lei
džiamų žurnalų “Studentų Žo
dį’. Pirmas laiškas buvo nuo 
gerb. prof. Bender iš Prince? 
ton University, Princeton, N. 
J. Prof. Bender yra pasižymė
jęs kalbininkas ir specialistas 
lietuvių kalboje. Jis praneša, 
kad labai džiaugiasi gavęssu trijų seserų, kurios buvo 

pirmutinės sukurti Šv. Kaži- “Studentų Žodį” ir linki kuo
miero vienuolijų. Visos vienuo 
lės apžiūrėjo puikių lietuvių 
Įstaigų ir visu kuomi gėrėjosi 
ir džiaugėsi.

Pirmadienį, vasario 6 d. ko
legijoj taipgi apsilankė kun. 
Valantiejus iš Waterbury, 
Conn., diakonas B. Gaurons- 
kis, kuris dabar mokosi Švč.

Seminarijoj, Balti-
more, Md. ir kunigas Vėmbrė, 
westf ield’iečių klebonas.

"Vasario 1 d. į Kolegijų bu
rniniai, įvairiais būdais pasi- Vo atvažiavęs klierikas Jurgis 
linksmindami ir geroj dvasioj; Naudžius. Jis yra kilęs iš We-
susitelkę.

i “Pranašystė”
Vaidinimo praktikos spar

čiai varomos. Visi atsidėję mo
kos savo dalis, pratinasi prie 
geros “formos.” Žinoma, kiek 
vienam rūpi geriau atlikti sa- 
yo paskirtų rolę ir tuomi rū
pinasi. Gerb. mokytojas J. P. 
Pilipauskas taipgi deda daug 
pastangų. Jau sutarta vaidin
ti šiųse vietose: vasario 26 d. 
— So. Boston’e, Mass., kovo 5 
d. — Waterbury, Conn., kovo 
12 d. — Worees*ter, Mass. Šios 
kolonijos prisimena pernykš
čių metų vaidinimų ir užsipra
šė anksčiau, kad gautų geres
nės progos juom pasigerėti. 
Lauksime.

stfield, Mass., dabar mokosi 
teologijos Montreal, Kanado
je. Klierikas Naudžius jau pi
rmiau kiek laiko buvo pralei
dęs kolegijoj. Ir kaip jam. bu
vo linksma dar kartų su Švč. 
Marijos Kolegijos bernaičiais 
susieiti ir keletu valandėlių 
praleisti. Pirm negu jis išva
žiavo, Įsirašė į A. L. K. S. 
Organizacijų. Taigi klierikui 
Jurgiui Naudžiui tenka garbė 
būti antru Studentų organi
zacijos nariu Kanadoje, klie
rikas Vincas Andriuška buvo 
pirmas.

NAUJA STATULA

KĖGLIŲ LYGA

•
r pastarąsias dienas kole- 
l atsirado nepaprastas bru 
mas. Visi vikrūs, nepasto
vūs, lyg negalį ko tai nors iš
tverti. Eina gandas, kad spor
tininkai rengia “kėglių” lygų 

(bowling league). Matyt, visi
• 'rinka savo “partnerius,” ku

rie geriau moka numušt “ka-
tuvius” su “patranka.” Vi
siems bus progos joj dalyvau
jant, nes steigiama net dvi ly
gos. Viena “senior”, o kita 
“junior”.

Pereitų metų lygos “vete
ranai.” stiprina vėl savo jė
gas; jie nusistatę ir šįmet ne
pasiduoti. Tam tikslui kėglių 
salė švarinama ir ruošiama di
delėms pramogoms. Girdėjome, 
jog gerb. Direktorius tiems 
žaidimams žadėjo gauti naujų 
kėglių, nes iš senų daugelis 
jau sutrūkę. Visi tuom apsi
džiaugė ir nekantriai jųjų lau
kia.
' lenkiamo pradžios. Bukime

šimą.
Giesmės-dainos, muzika, puo 

šnios drapanos, nuolatinis sce
nų keitimasis, juokai ir aša
ros — visa tai sudaro nepa
prastų įspūdingų vaizdų. To
dėl, vertėtų tasai veikalas vi
siems, kas tiktai gali, pama
tyti, bes lietuvių scenoje tokių 
veikalų retai pasitaiko.

WATERBURY, CONN.
\ .......

.LIETUVOS NEPRIKLAU 
SOMYBES MINĖJIMAS IR 

‘‘ LIETUVAITĖ ’ ’ SCENOJ

geriausio pasisekimo ateityj. 
Kitas laiškas buvo gerb.

prof. Senn’o iš Wisconsin U- 
niversity, Madison, Wis. Nors 
prof. Senn’as yra svetimtau
tis, tačiau lietuvių kalbų labai 
gerai moka. Prof. Senn’as Wi- 
sconsin’o Universitete dėsto 
germanistikų ir lituanistikų. 
Jis, kaip prof. Bender, džiau
giasi gavęs Studentų žurnalų 
ir'net pasižadėjo į jį rašyti. 
Visi kantriai lauksime įdomių

šiomis dienomis sužinota/ 
kad vienas Kolegijos gerada
rys, kun, Mattieu, užsakė gra
žių šv. Mykolo statulų iš Do- 
prato statulų dirbtuvės, kurių 
žada paaukoti Švč. Mairijos 
Kolegijai. Statula, be abejo, 
tuojau bus pastatyta kolegijos 
koplyčioje, kad jų dar daugiau 
papuošus. Kunigas Mattieu y- 
ra prancūzų parapijos klebo
nas, North Grosvenordale, 
Conn.

Visi švč. Maruos kolegijos 
mokytojai ir mokiniai taria 
kun. Mattieu nuoširdžiausiai 
ačiū.

Stasys P. Vaičaitis (L. K.)

A. L. K. S. ORGANIZACI
JOS VEIKIMAS

aukų. Kolegijos reikmenims 
gausių paramų suteikė Ona 
Girdžijauskienė, aukodama 
tam tikslui $5.00.

Ta pačia proga būrys įstojo 
į metinius kolegijos rėmėjus, 
aukodami po $3.00. Daiktais

profesijos, biznio gražiai ir 
broliškai linksminosi.

Mūsų parapijos vaikelių ra
telis vėl supliekė savo priešus 
St
Rezultatai

daugiausia paaukojo duosni vertime”. Tai vienintelis iš vi- 
vienuolijų šelpėja, p-lė Mag- so Waterbury’io katalikų mo- 
dalena Vosyliūtė, atiduodama kyklų ratelis, kuris dar nebu- 
kolegijai naujų rakandų gar-- vo sumuštas. Valio! Paskui tie 
nitūrų, staltiesėlių, patalinių, patys lietuviai buvo nuvažia- 
paklodžių ir elektrinę lempų, vę su kun. Kripu Į Torrington, 

Dabar waterburiečiai ren- Conn., grumtis su airiais. Te-

Aluninų vakaras

Anų penktadienį alunmai-ės 
suruošė savo metinę vakarie
nę (spbagetti supper). Žmo-

, , , nių buvo daug. Visa paruošė
. Mary s basketball lošime. T o. . » -i? .rJ. ! M r. Jonas Stokes, o šerifas Je-
fzultatai 11—9. Žaista “o- v ... , , |Tnusaitis, skautes patarnavo! Į-

Sekmadienį, vasario 19 d., 
šv. Juozapo parapijos choro, 
po vad. A. Aleksio, įvyksta 
dešimtas metinis teatras-kon- 
certas, mokyklos auditoriju- 
me, 7:30 vai. vakare.

Scenoje statoma Steponai 
čio-Žflevičiaus trijų aktų gra
žus muzikos kūrinys, nauja 
operetė “Lietuvaitė,” links
mai vaizduojanti Amerikos 
lietuvių gyvenimo Įvykius. 
Programe dalyvauja gabiau
sieji vaidylos, solistai, skait
lingas choras, armonikėlių be- 
nas, šokėjai, kalbėtojai ir jau- 
namečių chorelis. Vietinė ir 
apylinkės gerb. lietuvių vi
suomenę kviečiame į šį meti

giasi priimti čionai atvykstan
čius kolegijos studentus kovo 
m. 5 d., kuomet tų dienų vak., 
parapijos ruimingoje salėje jie 
vaidins žavinčių istorinę tra
gedijų vardu “Pranašystė.”. 
Geri žmoneliai jau iš anksto 
pardavinėja bilietus, kad kuo- 
daugiausia žmonių pasinaudo
ti) ir pamatytų taip įspūdingų 
istorinę tragedijų ir susižavė
tų lietuvių kolegistų lošimu. 
Suprantama* kad vaidinimo pa

nai pralošė, bet priežastisi aiš
ki: viena dienų du lošimai. Tas 
per daug.

Vyčiai taip ' ištaisė savo 
“club rooms,” kad ir pats jų 
prezidentas iš syk nepažino. 
Darbavosi Vaitukaitis, Griška, 
šembriskis, Kenausis, Rama
nauskas ir daug kitų vaikinų. 
Fine, vyčiai, galėsime ir Jack 
Shaikey į tokius kambarius 
pasikviesti! Tai parodo, kad

sisekimas būtų ir bus didelė ir šiais sunkiaisiais laikais ga-
lietuvių mokslo 'įstaigai parax 
ma.

Įima taisyti ir gerinti. Reikia 
tik kantrybės ir noro.

sivaizduokite, kokia žmonės 
mums tarnauja! Nedyvai, kad 
šerifui sekasi, nes jis, be jo
kios . puikybės, visuomet deda
si prie mūsų.

Buvo ir kalbų. Kalbėjo kleb. 
kun. Valantiejus, kun. Kripas, 
Mr. Stokes (Boy Scouts vadas 
ir Mr. Chas, Sterbaitis jų di
rektorius), Jenušaitis, jauna
sis, ir kiti. Vakaras nusisekė. 
Visi turėjo “good time.”

Labdarybės Oard Party
Kad ir lietus lijo, į Labdary 

bės card party salė priėjo pil
na publikos. Vakaras buvo kuo 
linksmiausias. Daug matėsi ir 
svetimtaučių svečių. Iš įžyme
snių lietuvių buvo adv. Bob- 
binas su žmona, adv. Broniška 
su žmona, šerifas Jenušaitis

(Tęsinys 4 pusi.)

profesorio raštų. Be šių laiškų nį parap. teatrų-koncertų skai 
buvo daugelis ir kitų panašių dingai atsilankyti, 
laiškų, kurių per susirinkimų
dėl laiko trumpumo 
galima perskaityti. /

Vasario 4 d. įvyko mėnesi
nis A. L. K. S. Org. 1 kp. ple
numo susirinkimas. Per šį su
sirinkimų Įvyko keletas gan į- 
domių dalykų. Pirmianšia švč. 
Marijos Kolegijos studentai tu 
rėjo garbės išgirsti keletu žo
džių iš klieriko Jurgio Nau
džiaus. Jam pabaigus kalbėt,

nebuvo

DIDELIS VAIDINIMAS 
“PRANAŠYSTĖ”

MARIJONŲ VIENUOLIJOS 
RĖMĖJAI ,

Vietos lietuvių Šv. Juozapo 
parapijos žmonės, sumaningo 
ir pasišventusio klebono veda
mi, yra daug gero padarę ti
kybos ir tautos reikalais. Jie 
nenori atsilikti nei nuo tų da
lykų, kuriuos visi Amerikos 
lietuviai bendromis jėgomis 
užlaiko. Įsikuriant pirmajai 
lietuvių kolegijai Amerikoje, 
Waterburio klebonas daug pri
sidėjo, kad ji įsikurtų Naujo
je Anglijoje ir didele auka pa
gelbėjo jos sunkiomis pirmo
mis dienomis. Duosniai kolegi
jų parėmė taiposgi jau keletą 
metų Waterbury darbuojantis 
kun. Juozas Kazlauskas. Jau
nasis klebono asistentas, kun.

Švč. Marijos kolegijos stu
dentai, kaip kiekvienais me
tais, taip ir šįmet stato scenoj 
didelį veikalų, užvardintų ‘Pra 
našystė. ’

Patsai veikalas atvaizduoja 
tuos kruvinus laikus, kada A- 
nglijų valdė Enrikas Atskalū
nas. Vaizdas paimtas iš dau
gelio tų dienų nuotikių — už
grobimas svetimo turto ir bu- 
v usiųjų savininkų nužudymas.
Nors tai įvyko šešioliktame 
šimtmetyje, bet nenaujas tai 
reiškinys ir mūsų dienomis.
Tas pats gyvenimas šiandie 
vyksta Rusijoje, Meksikoje, Is-Į Jonas Kripas, irgi daug prie- 
panijoje. Mūsų tėvynė Lietu- telingumo naujai lietuvių mo
va irgi gyvena panašių nuoti- jkslo įstaigai reiškia ir paža- 
kių išvakarėse. Taigi, pati mi- 'dėjo finansinę paramų. Idea- 
ntis ir mūsų kasdieninio gyve- linguosius parapijos vadus se
nimo atspindys. ka nuoširdūs Waterbųrio lie-

Veikalų anglų kalboje para- tuviai. Sausio 22, lankantis 
šė kun. Artūras Coughland, C. marijonų vienuolijos kunigui 
SS. R. Lietuviškai vertė kun.
dr. J. Navickas, M. I. C. Vai
dinime dalyvauja 30 asmenų; 
visi vyrai. Atvaizduoja daug 
gražių scenų — juokingų ir 
graudžių — kas padaro patį 
veikalų be galo įdomiu. Vai
dinimas išmargintas giesmė
mis ir dainomis. Labai gražios 
scenos įvyksta uoste, vienuo
lyne ir kalėjime. Bet pati gra
žiausia scena tai tėvb kunigai
kščio susitikimas su savo sū
numi kunigu, kada tėvas, gal
važudžio peiliu pervertas me
rdėja, Šaukdamasis kunigo... ir 
čia į kambarį įeina iš tolymo- 
jo krašto sugrįžęs, senai nema-

Jakaičiui, įsikūrė čionai Mari

Pereitų šeštadienį L. I. P. 
(Lietuvių Politiškas Klubas) 
savo salėj, 48 Greene St., su
ruošė metinį pasilinksminimo 
vakarų, kuris susidėjo iš šo
kių, vakarienės, kalbų ir taip 
toliau. Vakaras buvo kuo sėk
mingiausias. Atsilankė pilna 
salė žmonių. Griežė didelis ge
ras orkestras.

Toastmasteriu buvo šerifas 
Jenušaitis. Jisai gražiai vaka
rų vedė. Kalbėjo klėb. kun. Va 
lantiejus, kun. Kripas, dakta
rai Stanislovaitis, Dili ir Col- 
ney (Aukštakalniai) aldermo- 
nas Bendleris, advokatai Bro- 
niška, Balanda, biznieriai Sto
kos ir kiti.

Linksma buvo matant, kaip 
visi lietuviai, nežiūrint luomo,

“PASIRINK SAU KAS 
GERIAUSIU”

Specialus Pasiūlymas:

5 Svarai “BURLEY 
BEST” Tabako

$1.00

Kentucky Burley natūra
laus lapo rūkymui tabakas. 
Del pypkės, cigaretų ar kram
tymui. Pats gerumas. Skanus 
ir malonus. Neturi kemikalų 
ar kitokių netyrumų. Nėra pa
gražintas, nei dekoruotos dė-

jonų Kolegijos Rėmėjų sky- žės, tik daug pačio pagrindi
rius. Į pirmininkus pateko ži
nomas geradarys Jonas Gird
zijauskas. Raštininku ir iždi
ninku irgi išririkti kilnios sie
los veikėjai, būtent: Vincentas 
Pabilionis ii Vladas Stulgins- 
kas. Žymiausieji šia proga ko
legijos aukotojai buvo Ona 
Grinciflnienė, kuri prie savo 
seniau duotų aukų dar pridė
jo $50.00 ir įgyjo kolegijos ga
rbės rėmėjos narystę. Maldos. 
Apaštalystės draugija prisidė
jo duosnia auka $10.00. Marce
lė Račienė, kuri kas metai ko
legijai aukodavo po penkinę,

tytas, jojo sūnus kunigas ir ji Ir šia proga suteikė $5.00

nio genimo. 5 svarai padarys 
50 didelių maišelių dėl rūky
mo arba 40 susukimų dėl kra
mtymo. Tiesiog iš augintojo. 
Atsiųskit mums $1.00 ir mes 
tuojau prisiųsim Jums 5 sva
rų pkg. Burley “BERT TO
BACCO.”

INDEPENDENT TOBACCO 
GROWERS ASSOCIATION
207-8 McClure Bldg.- 

Frankfort, Kentucky Į
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LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN-EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 

Bremerhavene užtikrina patogiausių kelionę Į'
LIETUVĄ.

Pirkite laivakortes dabar savo giminėms Euro
poje, kurie rengiasi aplankyti Pasaulinę Cliįca- 
gos Parodų sekamų vasarų.
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St. Chicago

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVĄ 
DĖMESIUI

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 j Pasaulinę 
Parodų Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir visus 
pasaulio kraštus.
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS pro šalį pakviesti į Vyčius, C. lininių. Padėtis per kokias po-i.lurašiutė, pažiūrėjus j jį sa>-

k L. C. Ak, ir Studentų kuopas.
Virėjas-

Antradienis, vasario 14, 1933 

Jie visi mano vaikai ir mų statant, aš nebuvau darbo

WATERBURY, GONN.
(Tęsinys nuo 5-eio pusi.)

su žmona, Air. ir Al*rs. Stokos, 
Bendleriūtė, Miknaičiūtė, dr. 
Stanislovaičiai, su žmona, abu
du daktarai Aukštakalniui ir 
daugelis kitu. Vakaras buvo 
kuo sėkmingiausias. Buvo už
kandžiu ir muzikos. Saldu du- 
rūsį matant, kaip tokie vaka
rėliai patinka lietuviams ir 
kaip jie juos remia. Beje, bu-

X Mūsų parapijietis Mikas 
Šeronas susilaukė gražu sūne
lį. Linkime kūdikiui išaugti į 
toki biznierių, kokiu yra jo tė
vas. P-as Šcionas yra lietuvis 
biznierius įvairių reikmenų. 
Geras bovleris ir priklauso 
prie L. I. P.

Ona Liutkiūtė su Katlierine 
Sheeban pereitų savaitę vie
šėjo New Yorke. Jų draugės 
mėgina atspėti, kas jas tenai 
traukė.

X Jonas Verseckas tų sa
vaitę taip pat praleido Newvau pamiršęs, Įtari adv. Ba 

landa su savo tūvais, muz. A- Yorke ir aplankė savo sesutę 
leksis ir knn. Valantiejus, Ka- Delininkienę.
zlauskas ir Kripas taip pat X Ponia Constance Stokos, 
koziriavo ir iki vėlumai links- negalėdama labdarių pramo

goj našlaičių naudai dalyvau
ti, kortų lošimo vakarų suren
gė savo namuose. Buvo susi
rinkęs gražurj būrelis svečių ir 
laikų gražiai praleido. Pelnas 
paskirtas našlaičiams.

X Apylinkės lliglt School 
basketball komandose lošia se
kantieji lietuviai: Torrington 
— Dranginis, Naugatuck — 
Naugis, AVoodbury — Lusas, 
\Vilby — Novakauskas, I.ea> 
vcnworth — Budris, Poplis ir 
Slankevičia.

X Hartford “Y” plaukikai, 
dabartiniai šios valstybės če- 
mpijonai, pereitų savaitę buvo 
atvykę į AVaterbury lenkty
niuoti su AVaterbury “Y”. Mū 
su plaukikai laimėjo 46 prieš 

:2lS. AVaterburio komanda turi 
šiuos lietuvius: G. Gelgaudų, 
Povilaitį, Sabų, V. Gelgaudų

minosi.

METINIS MOKSLEIVIŲ 
ŠOKIŲ VAKARAS '

Vasario 25 d. ruošiama di
delis šokių vakaras, kokio AVa
terbury’o lietuviai dar nėra 
matę. Griež septynių muzikan
tų lietuviškas orkestras. Vi
si is-as patenkins. Taigi —■

Lietuviai, lietuvaiUėš, nepa
mirškite atsilankyti į metinį 
šokių vakarų. Be ašokių, bus 
du surpraizai. Įžanga pigi. Ža 
du būti svečių iš Ansonia, 
Biidgeport, New Haven, Ne\v 
Brirain, Hartford, Bristol ir 
kitur.

žinių - žinelės
X Kun. Kripas buvo išva-:įr Stanavičių. 

žiavęs į Newark, N. J. palai- AVaterburio C. K C. A, 
! skyrius turėtų mėginti tuos 
lietuvius pritraukti prie savęs. 
lSu tokiais gabiais plaukikais

.... _ i AVaterbury’s galėtų atsiimtiju ir nuolatiniu rėmėjų ir dar-' . .
trofėjų, kūnų jie pernai pra* 
lošė Bristol’iui.

doti savo giminę a. a. Juoza
pų Sakevičių. Velionis buvo 
vienas iš pirmutiniųjų Nevvar- 
k’o lietuvių parapijos steigė-

\ • 
/\
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A’asario 4 d. įvyko laidotu
vės Juozo Karaziejaus, kuris 
mirė po trumpos ligos. Juozas 
buvo atvykęs iš Lietuvos 22 
metai atgal. Čionai gyveno- 20 
metų. Dirbo American Brasj 
Co.

rų savaičių buvo rimta, bet ko:
dabar eina geryn. Linkime į — Ko čia išsigųst, kad brė- 
jai greit pasveikti ir laukia-'kės nelaiko, bile triubos gerai
me, kad greit sugrįžtų stfinu 
mis bo\vlytii

ne joks piknikas. bosu.
Virėjae-Chef

Vienų sekmadienio vakarų 
į Janet Gaynor ir Charles Fu- 
i rrel rodant judamuose paveik 

rednkto-įsluose mūsų parapijos salėje, 
pagautas ,r’us n:luJų automobilių ir virėjui pasitaikė sėdėti užpa

kaly vienos pusamžio jūreles.

dirba.

Mūsų “N. A. Ž*
N. Aleksis buvo

gripo. Savaitę praleido lovo- į labai atsargiai važiuoja per 
je, o ne prie bowling alleys. įskerskelius. Užklaustas, ar 
Girdėti, gripas ji- jau palei-nt. argus ir su pesčiais 
dęs, tat, ateinantį sekmadie- žmonėmis, jis atsakė:
nį tikimos vėl loš.

KUKULIAI
— Nu, žinoma; aš nenoriu 

sukrumpliuoti “mudguards.”

Moterėlė sako savo vyrui: — 
— O, kad aš būčiau tokia

kaip Janet Gaynor.

- — Aš irgi norėčiau, kad tu 
būtum tokia, — atsakė vyras

Vasario 5 d. Povilas Paukš
tis, 24 metų amžiaus, automo
bilio mirtinai sužeistas. Atarė
ligoninėj. Laidotuvės buvo tee'cinkiūte< Kalba užėjo'apie a u 
čiadienį. Į laidotuves buvo a-t- jiomobilius. Štai kaip ji gražiai 
v\kę Pranas ir Ona Kiduliai išsitarė:
iš Detroit. Kidulienė yra Po- | _ jau naujus automobilius 
vilo sesuo. Lraug su jais buvo rodo, o už senuosius dar ne už- 
atvažiavęs ir Povilo brolis A- 'inokėta.
ndrius, kuris mano čionai pa- j ________
siiikti pas motinų. Kiduliai grį Jenelionukas, išvažiavęs su Kalbant apie busus, štai kas; 
šta į Detroit, nes Kidulas te- {panelė tyro oro’gaudyti, sma-įvyko ant So. Leonard gatvės į Jonas Kai ris, Bmvling ai

škiai paleido automobilių irlBusas sustojo savo vietoj ir 7vys manadžeris, pamatęs, kad 
net važiuodamas pro kampus į jį įlipo 14 trukšmingų vaiku, vienas vaikas tingiai savo dar 
smarkumo nenumažino. Panelė o paskui juos Starki, raudon- ^4 atliekas, sako
išsigandus sušuko: veide moteriškė. Bušo draive-

— Nevažiuot taip smarkiai 11S j°s užkIausg:

1/ Išeinant Kaliss ir (lulgočiū-

nei dar turi darbų.

Norwich’e 490 ilgos ligos mi
rė Juozas Gintauskas, kuris il
gų laikų gyveno Sunderland, 
Mass. Laidotuvės įvyko AVa
terbury,.

A’isi trys mirusieji palaido
ti su bažnytinėmis apeigomis 
Kalvarijos kapinyne.

Plaučių uždegimu Naugatu
ck ’e sirgęs mirė p. BAirkaus- 
kas. Tėvui dar gyvam esant 
jo sūnus Vincas (Billy Burke),

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
remkife visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Anų penktadienio vakarų į 
vyko basketball lošimas ir šo
kiai mūsų našlaičių

Ar tu žinai skirtumų tarp-Per šokius patėmyta-, kad Rik j 
teraitė nešoko. Užklausus i 
jos, kodėl nešoka, atsakė:

Fj jvtAvt. nvyji- j

nanti. Kaliss sako:

. Itei iš teatro pradėjo lietus ly- Sylų teko bovlvti su Mar-

taksi iv busoT

Galgočiūtė. atsako, kad neži-

— Na tai imsim busų.

pro kampus, nes aš bijau.

SKAITYKITE TR PIKTIN
KITE “DRAUGĄ”

NE NUSIMINKITE
JtjK galite gauti pas savo vaisiininiią 
tam tikrą' TONIKĄ:, kuris per ilfeą 
laiką buvo vieno įžymaus Gydytojo

naudai | prekripcija. Tai yra tikrai gera- nau
jiena dėl vytų — tik reikalaukite

i — Juo daugiau pasėdėsiu. 
Juo mažiau man vaikinai kojas
įminu

Ar tie visi tavo vaikai,
— Nėr ko bijot, — atsakė ar koks nors piknikas?

Jėnelionis, — daryk kaip aš 
darau: kaip- tik prie kampo,i •tai užsimerkiu.

Aloteris, netekus kantrybės ’ 
atsakė:

- — Greičiau darbų užbaig, o 
jei ne, tai pavarysiu.

— O gee \vbiz, Roma irgi 
nebuvo viena diena pastatyta,
— atsakė vaikas.

— Na, gana tau plepėti; Ro

Nuga-Tone
Mėnesinis treatmentas už 
pilnai garantuotas. Jeigu 
jaučiate tvirtesniu, arba jeijj 
Lite pilnai patenkintas, jūsų 
bus jums sugrąžinti.

Marė Alažeikiūtė mėgsta ar
klius. Žiemų, sako, geriau ar
klį turėti, negu automobilių, 
nes į, arklio gerklę nereikia 

kuris 1931 m. buvo National j alkoholio pilti, kad ji neužšal-
Open Golf čempijonas, buvo L,
paivažiavęs iš BeUaire, Flori-

S. Jurašu? važiuodamas nuo; 
Soutliington kalno sako:

— Negaliu karo sulaikyti, 
nes brėkės nelaiko. Sėdėda-

PER ŠALČIUS NUPIGINTA

buotojų. Jo šeimynos dvi duk
relės ir du sūnūs priklauso 
parapijos chorui, vyčiams ir 
gražiai darbuojasi. Pavyzdin
ga katalikiškoji šeimyna ir ti
krai lietuviška ir patriotiška. 
Nuliūdusiai šeimynai reiškiam 
giliausios užuojautos.

X Kun. Aleksiūnas vieši 
AVasbington, D. C. Ji ai žada 
apžiūrėti J. A. Valstybių na
mus ir Katalikų Universitetų.

X Susirgo Ansonia'os kle* 
bonas kun. Jankauskas. Išva
žiavo pasilsėti. Jo vietų užima 
dabar kun. Karlonas iš New 
Britam. Linkime kun. Jankau
skui greitai pasveikti.

Al ūsų Bbvvling League pa 
sigedo Vinco Bulėvičioj kuris
sunkiai serga gripu. Linkime Į maR j0kitas vaikinas įsi - 
jam greit liga pergalėti ir ti- Įkabino durų ir pradėjo balti, 
kimės ateinantį sekmadienį vėl
matyt bovlinant.

X “Y” klube yra ir dam O. Staseiiuniutė jau kelini- 
giau lietuvių, kuriuos nebūtų! tas sekmadinis apleidžia bow-

K®7
■M

JULIJA
ČERKAUSKAITĖ

Mylima musjj dukrelė mlrėvas. 
12 d., 1933, 5:40 vai. vak. 14 
metų dnžiaiis.

tumus Cicero, III.
Paliko dideliame nuliudime

tėvus PranclSkų ir Eleną, po 
tėvais Noreikaitė, 5 seseris: 
Zofiją. Agotą. Petronėlę, Bronis 
lovą tr Viiglnlją, brolj Teodorą, ' 
SvogerJ F. Cook, dėdę Ipolitą 
Če.rkauski ir daug giminių.

Kūnas paflnrvotas 1530 So. 
50tti Avi-. Cicero, Iii.

laidotuvės jvyks ketvirtadie
ni, vasario lt! d. IS namų 8 
vai bus atlydėta ( Sv. Antano 
parap. bažnyčią, Cicero, Iii,, ku
rioje ivyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta J Sv. Kazimiero 
kapines

Nuofiirdžiai kviečlnm* visus 
gimines, d.raugii-ges ir pažvsta- 
mus'.nas dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę TV-ttil seserys, I>ro« 
lis i ir gimine-*.

Laidotuvėse pata rmi.Uįfi grali 
budrikis Y 11 d- Ii 41-2

PRANCIŠKUS RUMBINAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu Vasario 13 dieną. 1-iną valandą ry

to, 1!I33 hn„ sulaukęs 51 matų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kiaulių 
apskr., Meftkuėių parap., Kupeikių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 metus. Priklausė prie Didžio Lietuvos 
Kur.igaikftčio Vytauto draugijos. I'aliko dideliame nuliudime mo- 
ter) Marijoną (po levais Sturonaitė), 2 dukte.ris Oną ir Stanisla
vą. sūnų Pranciškų ir gimines, o Lietuvoj, 3 brolius: Petrą, Juo
zapą ir Steponą, 2 seseris Viktoriją ii- Oną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 4425 S. Wells Ht. Tot, Yards 3!)0S.
Laidotuvės Jvyks Penktadieni, Vasario 17-tą dieną, 8-tą vai, iŠ 

ryto iš namų | ,šv, Jurgio parapijos linžnyčlą. kurioje atsibus ge
dulingos pamaldbs už. velionio sielą, o iŠ ten bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Vist a. a. PrartciSkaus Kumpino gaminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvuuti laidotuvėse ir sutuikti jam 
paskutini patarnuviiną Ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, Dukterys, Ktinns*ir (Ūminės.

Laidotuvėse palarnauja 
Loulevard 4139.

graborius A. Masalskis, Telefonas

jsr/nr’s vmcls
tu V ,

WOU’ C>o
COIMC TO

AjjjątGHT
GT 1 

COUtVl
iTU'

p>«rr

d

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerlne ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LARIBERT PHARMACAL

I
t COMPANY

St. Louis, Mo.

LtSTERINE
promprty ends odors ordlnary 
antisepticfi con’t hidfr in 4 day»

PRANCIŠKUS
DRUKTENIS

Mirė vas. 12, 1938, 3:40 vai. 
vtik

Kilo IS'Varlaukiu Apskr., Lo- 
davlenių parap.,. Hm laukės kai
mo. Amerikoje išgyveno 44 me
tus.

Paliko didėliame nuliudime 
brolį Tam-oiių su šeimyna, bro
lienę Antaniną Jovaiškinę, o 
Lietuvoje brolį Adomą ir šei
myną ir gimines.

Kūnas pašarvotas grab. H M. 
Skudb koplyčioje, 718 West 
18th Street.
lMtdotuvės jvyks trečiadienį, va
sario- 15, Iš koplyčios 8 vai. 
bus atlydėtas J Dievo Apveiz
ėtos parap. bažnyčią, kurioje )- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pa maldų ims 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
, gimines, draugus ir pažystamus 

dayvautl Stose laidotuvėse.
Nuliūdę: Bradai; ftelmMos ir 

(iitninės.
, Laidotuvėmis rūpinasi Anta- 
1 nlna Jovalšienė.
! I-aidotuvėins patarnauja grab. 

8. M. Skudas Rbos. 7532.

£>\ vv>< *?

L/ Aki'

//
I'LV BETCHA
lASMt!

Tbor Nauja Skalbiama Alašina ............. $9£>vOO
Tlior Elektrikinis Prosas .... 535.OO

(Kaip ant paveikslo) -------------

»130.00
Nupiginta 50%, Viskas už................$64>5O

f ______
Ltuigvū.s išmokėjimai $1.00 į savaitę.

Jos. F. Budr ik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Rūdijo programai: N'>dPliomis \VCFL, 979 k. nuo 1 
iki 2 v. po-pietų; Ketvcrgais WHFC, 1429 k. 7:39 vak. 
Pėtnyčiomis iVA A F, 929 k. 4 vai. po pietų.
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Antradienis, vasario 14, 1953 RgAŲgĄS
Prašau J Mano Kampelį 1 LIETOVIAį AMERIKOJE
----------Raio prof. Kampininkas------------- —--------- ' DAPUCOTED U V «>«»»». kuomet įmurus niel

D A K T

Šiais slapesniais, negu prieš 
prabišinų, čėsais labiau reikia 
bijoti butlegerių, negu paties 
šteitavo ar federalavo guver- 
mano. ((lai tik Čikagos kara-

KĄ RAŠO MŪSŲ GA 
ŽĮSTOS

ROCMESTER, N. Y.
VASARIO 16 DIENOS ŠVEN

TĖ. - OPERETE “AP
KALBOS IR MEILE7“Naujorke pasaulio plunks

nos svorio bokso eempijono 
lystėj). Patekus j guverniano J vardui įgyti rungsis anglas 
rankas, dar yra nodiejos per NVatson vsu amerikiečiu Choco-
lajerius ir palitisinus išsisuk-, lute. Rungtynės bus iš raun- j-Įį^į daVbuojasi ruošdamies

Šv. Jurgio parapijos Vyčių

dienas, kuomet mums niekas 
nerūpėjo... Kai gražiomis sau
lėtomis vasaros dienomis, atsi
gulus po didelio medžio pavė
siu, vėjalis taip maloniai pa
pūtė ir netoli buvo girdėtis 
upelio bėgimas, ir paukštelių 
čiulbėjimas... Kaip pavakarėje,

BR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1449 So. 49th Ct. Cicero, III.
Utar. Kętv. Ir Pėtnyčiomls 

10 — 9 vaL
• 147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

jaunimo kuopa ir choras sma- kajni0 jaunimas susieidavo ir

♦f

ti nuo džėlos. Ale patekus į 
butlegerių rankas — gud bai! 
Be jokios ceremonijos tave su
muš arba išsivežę į laukus ma- 
šinganais sušaudys ir pames.

Antai, Tribūno pranešimu, 
šiomis dienomis vienas butle- 
geris suinušo vienų grosernin- 
kų jo paties store už tai, kad 
tas atsisakė priimti jo atvež
tų parduoti alky. Mušdamas 

roserainkų butlegeris sakęs, 
kad jis yra galingesnis už mie
sto paliciją, už šteitų ir net
už patį prez. Huverį.

Nors po tokio savo galin
gumo demonstreišino tas but
legeris pateko į Dėdės Šamo 
lankas, ale kiek tokių galin
gų butlegerių sėdi kur tūrėtų 
sėdėti.

dų.“ (\‘D. N.”)

“Kybartuose atpigo -lašini
nės kiaulės (“L. A.”). (Na- 
vyna! Kauno laikraščių lietu
viška kalba turėjo būti taip: 
Kybartuose atpigo lašininiai 
bekonai. — Prof. Kamp.)

ta’p jausmingai uždainuodavo.
Ir tie dainų garsai nuaidėdavo 

hės sukakties paminėjimo ir vįgJ^ per
rengia nepaprastai gražių ir'

prie Lietuvos Nepriklausomy-

jausmingų operetę: “Apkalbos 
ir Meilė,’’ kuri bus vaidinama 
didžiulėj Concordia svetainėje) 
kampas Cliflord ir Hudson A-

kc.lnus ir kalnelius, per lau
kus ir miškus.

Neužmirškite dienos: sekma 
dieuį, vasario 19 d.! Ateikite 
visi į Čotlcordia svetainę pa-

Pilone BoeleVard 7942

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 4 7th Street

Tbl. Canal 9122

DR. 6.1. BL0Ž1S

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
6147 WEST 25th STREET
2—4 popiet ir 7—8:80 vaL vak 

Tel. CICERO 062 
ir

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Hlvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2460—2461; arfa 

Cicero 68,-1. Rez. tel. Cicero 2868

Tel. LAFAYETTE 9967

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Are. neteil Kedzle) 
▼alandos: nuo t Iki 9 vai. vakare 
Beredomls Ir nedėllomla pagal 

sutarties

Tel. Ofiso ir Res, Grovehill 0617
Res. 6737 S. Ar tęsiau Avė.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marųuelte Road
VaJ.: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

Office Phone 
'Prospect 1028

DENTI8TAS
2201 West 22nd Street

(Kampas Leavltt St.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryto 

Nuo 1 iki 9 vakare 
SeredoJ pasai sutarti

tEL LAFAYETTE 7859

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kės. 2136 W. 24th St. 
tek. CANAL 9492

vt, vasario 19 d. 7:45 vai. va-' ,illėti Uetuvos Nepriklauso 
kare. Visas pelnas ,» skiria- 'n,ybSs Mkaktį ir p,,,^ gra _“Žinomas prancūzų

kritikas Luyre “Avemre” pra ma^ Parapijai ir mokyklai. !ži l operetę> 0 sykįu prisimin- 
našauja, kad už šešių mėnesių1 Veikalų režisuoja kleb, X tį savo dienas!

J. 0. M.

filmų!

ir J.llollyvudas finansiškai ir arti- Bakšys, Var. K. Bazys 
stiškai visiškai subankru-Morkūnas, 
tuos.” (“D. N.”) ' Vargom K. Bazys, kuris yra

_ ___ pasižymėjęs mttzikališkais gA-
“Lietuvoj šių naktį buvo bumais, tvaiko visų operetės 

dar šalčiau” (“D. N.” ant
galvis)

“Sunkiai susirgo pasturgalų
respublikos prezidentas Car- 

<« *»)•111011a. (“?”)

GRABORIAI:

J. F. RAOŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

TĖVĮI MARIJONU MISI
JOS GAVĖNIOSmuzikėlę programų, kuri bus 

paįvairinta visokiomis juokiu-' 
gemis ir gražiomis lietuviško-1 ^Ovo 6 12 dd. Nonvood
mis dainomis? . Mabb. (Kuo, A. Petrauskas, M

Vaidintojai: Juozas Paulau-

Boulevard 2*1*
Rez. Heralock 7991

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260

DR. GDSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomls susitarus 
4847 W. 14th St. Cicero, III.

X—RAY

f

Res. and Office 
2369 So. Leavltt St 

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSlCIAN AND 8URGE0N

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

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

HEMLOCK 8161

DR. Y. S. NARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utaru. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVĖ.

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 9669 Tel. Lafayette 5793

dėl, kad priklausau 
prie grabų lšdirbys- 
tėa

OFISAS
(68 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
8K YRIUS

6238 S. Halsted St. 
Tel. Vlctory 4088

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano

skas — Juozas Sukis, Ona 
Paulauskienė — jo žmona —
Amelia Kumparskaitė, Jonas M. I. C.) 
Paulauskas, sūnus — Albinas1 
Remeika, Raulas, tarnas —
Pr. Samuolis) Paulina, tarnai
tė — Ėlla Paluikienė, Rožė —
Marė Pikūnaitė, Barbora —I Kovo 13

Kovo 6 — 19 dd. Mbntreai. 
Kanada, (Kun. J. J. Jakaitis,

. I. C.)

Kovo 13 — 19 dd. Water 
būry, Conn. (Kun. A. Petrau 
skas, M. I. C.)

26 dd. Šv. Ka

Dr*. C.K. Kliauga
DBNTISTAS 

UtArnlnkalS. Ketvergals ir Suimtomis 
9420 W. Marguette Ktl. arti Weatern

A Ve. Pbmle Hemlock 7828 
Panedėtlais, Beredomls ir P9tnyčiomi» 

1811 So. Halsted Street
■ e. —~ - . ---- - ..

JJOŲ ftYDYTOJAIi

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED'STREET 

Reaidencija <900 So. Artesi&n Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
8 Iki 8:80 vakare

DR. A. J. JAVOiš
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2 516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
X--------—

1439 S. 49tb Court, Cicero, III.
TEL CICERO 6927

Joanna Gudelytė, Magdė —aimiero parapijoje, Worcester. 
Ona Skilinskaitė; kaimo ^aSįS« (Kun. A. Būblys, M. I
jaunimas, choras, muzikantai.'C.)

Operetė, “Apkalbos ir Mei- Kovo 20 — 26 dd. Sv. An

DR. VAITDSH, OPT.

Phone Canal 6122
DR. S. DlEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredoiuls ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Gr&borius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ. 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 8208—8418

lc”, yra visai naujas parašy- tuno parapijoje. DetrbH, Mi 
tas veikalas, atvaizduojas kab,ck (Kūn. j. j. J^a^ M. 
mietiškų lietuviškų gyvenimų1]; ę.) f
su visu jo grožiu ir malonu*
Hm. Ar galima užmiršti tas 
maloniai praleistas jaunystės

Tel. CICERO 184
SYREWICZE

GRABORIUS
Laidotuvėms Pildąs patat-navlmki 

■allmaa ui 336.60 
KOPLYČIA PYKAI 

1344 S. flOth Avė., Cicero, Iti?

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS Ir vii nutteMno publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukitos rūšies palaidojimu. Mes 
nieko uerokuoj&me už atvežimų mirusio žmogaus kū- 

. no į misų įstaigą it bile kokios miesto dalies.
reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos j jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitu reikmenų ir ui tų 
patarnavimų jums visai nieku nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkBite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborlus, kuris 
teikia ambnlance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Priaukite KDDHKĮ pirm negu kreipi 
sitžs kur kitur.

Eudeikis
JUBŲ GRABORIUS

Dtdtal* OflaM

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

i

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

SR.A.A.ROTH į
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas Slst Btreėt

Vai.: 10—11 ▼. ryto. 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir Šventadieniais 19^-19

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859'J.

« PULLMAN 0866

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 Eost lilth Street 

Frle Y. M. C. Roseland■ ■■ ■■ i h,tiekiai i • > im

1.1. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republlc S1OO

2506 W. 63rt Str.
Tel. Ijafayetle 3572

J* Lkilevlčius
Grahorlm

t»
ItaKant uoto ja*,

Patarnauja Chl- 
cagojn Ir aplelin- 
k6Jė.

Didelė tf graži
K b pi y čia dykai

4092 Archer Avė.

Kovo 20 — Daiaždzic - -Jd. 
Cambridge, (Kun. A
Petrauskas, M. 1. C.)

Balandžio 3 — 9 dd. Baltį- 
more, Md. fKca. J. J. Jakai 
tis, M. I. C.)

Balandžio 3 — 16 dd, Bro 
ckton, Mrss. (Kun*. A. Petrau
skas, M. t. C.)

Balandžio 10 — 18 dd. Vvc- 
stfield, Mass. (Kun. A. Būb 
lys, M. I. C.)

Balandžio 10 — 50 dd. Ap 
reiškimo parapijoje, Brooklyn, 
N. Y. (Kun. j. J. Jakaitis, M. 
I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 du. 
Aušros Vartų parapijoje, 
rcester, Ma.’e. (Kon. A. Būb
lys, M. I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 du 
Šv. Jurgio parapijoje, Pbila- 
delpliia, Pa. (Kun. J. J. Ja 
kaltis,'M. I. C.)

Balandžio 3 — 9 d d. Atliol 
Ma«s. (Kun. A. Būblys, M. 1 
C.)

Norvegijoj alistinentų yra 
176,906; iš jų 105,181 suaugu
sių. Gyventojų skaičius 2,800- 
000.

Suomijoj abstinentų yra 
121,136; iš jų 61,532 užaugu
sių ir 59,604 Vaikų. Gyvento
jų skaičius 3,400j000.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris I 
Mti priežastim gaivos Skaudėjimo. | 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
tno, Skaudamą akių karau. Nulmu 
aataractua Atitaisau trumpa regyets 
U- tolimų regySt®.

Prirengiu teisingai akinius vkuoes 
•tai tikimuose, egzaminavimas daro- 
mas su elektra, parodančia meilau
tos klkldas.

Speciali atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos Ado 19 ryte iki S vaka- 
togai sutartį.

KJUEIVA8 AKIS ATITAI8O J TRU18 
PA IĄIKA SU NAUJU M RADI M U. 
OduSSUų ktritlklmų Akys atitaisomos 

IV. BaSto katode Berpug pi. 
iST0* Mu*» ■

DR. SUZANA A. ŠLAJUS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TaL LAFAYETTE 7881

Ofiso vaL kiekviena diena nuo • iki 
13 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vaL vakare L tarninkais 
Ir Ketvergals.

Rez. Tel. Hyde Parfc 8398

Ofiso Tel. Vlctory 8987
Of. ir Res. TeL Hemlock 8174

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

Antras ofisas ir rezidencija 
6504 SO. ALiTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 2-6 po 
plot. U tam. ir Subat. nuo 8-6 rak. 

dventadiemais pagal sutarnng.

4712 S. ASHLAND AVI. 

Tėb Boulevard 7588

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNEB
LIETUVIS AKIŲ SPCLALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted 8L 
Valandos: kuo lt -4; nuo

MaSėllAmla: aan 19 Uri 1S

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių..

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaias
Kapitonas

Pasauliniame kare
GYDO VtRAS LtGAS VVRV IR MriTFfftV «* MĘTUS ITEMI RIMT 

KAIP UMlHKVTkJI RtOH ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
RpectalIAkel ardo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, Utonostljimą krau
jo, odos, lIRns. Caisdun, reumntltmą, galvos skaitmnus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės nkaudėjlmą Ir paklaptlngas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Iftgydė tukstsnčitis ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdte nuo 11 valandos ryto Iki 1 
valainiai Ir nuo 6—8 valandai vakare Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.
4300 WEt>T 34Ui ST., kampas Eeetar Avė. Tel. Cravrford 6573 

1...............■—■lipiu w^s—S9—Wtomg^to ■ ................F"
A

_________________ :_________________ _________________________jc________________________ _____________________________  — --------

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

OiT^LSA.S
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 8 iki 4 Ir nuo 
9 Iki 8 vai. vak. Nedėliomis

sutarti
Ofiso Tel. t Bodlevsrd fSSe 
Mamų TeLi Prospect 1980

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

414fi ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J, W. KADZEWICK

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdvesne ir patogesni 

vietą
81325 80. HALSTED 8T.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Lietuvis Gydytojas ir Chiruri 
6859 SO. WESTERN AVĖ.

Cbicago, Iii.

DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaža 3200
▼ALANDOBt 

Nuo 1* iki 18 dieną 
Nuo S iki S po pietų 
Nuo 7 iki 8 vakare 
Nedel. nuo 18 iki 18 dieną

TeL Grovehill 1688 ,

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

Beredomls po pietų ir Nedėldienialg 
tik susitarus

8681 W. MARGUKTT1E ROAD-- - - - - - - :- - - - - - - - -  A
Rea Photo 

■nglehrood 6841 Office Ph 
WentWOrth 6;:i

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAU Ir i HIRIIhttR

4558 S. HALSTED STREET 
VkL: 8-4 ir 7-4 vai. vakare

Tel. Lafayette 1014

DR. F. J. LOWWK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė Mato ofihą po numeriu

47M 80. ASHLAND AVK. 
SUECUAUSTAS 

Mtovų. Hoturų ir Tyrų Ugų
▼lU.t ryto noo 14—*18 nuo 8—4 pe

DR. JOHN SMETAN A, .rVT
Telefonas Midvray 2880

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE Tel- Lafayette 7875

' DR. BAYIO Y. EFFRON
FIIYSICIAN & SUROEON

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėk it mano iškabas.

Valandos nuo 9:80 ryto iki ■ .
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Hfisas ir Rezidencija
skirtų valandų. Kuom 8- ) 4458 S. California Avė.

Phone Canal 0523 Valandos: 2-5 po ęiet. 7-9 yak<

TeL .Wentworth 3000
Rez. T«>l. Stcwart 8191

DR. H. BARTDN J
Gydytojas ir Chirurgai 

6568 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakarą.-

Tel. Ofiso Boulevard 5913-1-1 
Rez. Vlctory 2843

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35th STGUiT

OLso ii i> i : n .o S S0-S.S7
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Vasario 16 d. Visi Būsime McKinley Parko Salėj
VISKAS PRIRUOŠTA VASARI016 D. 
(MAMAIIŠKILMINGA! MINĖS 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

t SUKAKTI

j turėdami 20 katalikiškų drau- jotiškas lietuvių radijo pro^-iryje. Daug svarbių dalykų kilę iš Stačiūnų vals., Šiaulių 
gijų susijungsime po Katalikų i rainas. I yra svarstymui,

! Federacijos vėliava, tuomet Bus paminėta IJetuvos ne- j malonėkite kuo 
visi bendrai galėsime nuveik- piiklausomybės 15m. sukaktis. J šiai atsilankyti, 
ti didelius darbus. Tat, valio,
visos draugijos j Federacijų!

Žvdlyaitis.

tatgi narės 'npskr. gyveni} Chicagoje. 
skaitlingiau*

KINAMS GRĘSIA POT- 
VINIAI

Chicagiečiai jau su nekant- tojai.
rųmu laukia ketvirtadienio va
karo, vasario 16 d. Mat, toji

Primename, kad programa
prasidės lvgiai 7:30 vai. va- 

diena yra įeikSniinga, išturi- kare jp i|;i valan.
nė. Ta dieną lygini prieš 15 (|„s komitetas pva5o
melų paskelbta Lietuvos Ne-'8iv5linti jėji„iaS dykai, 
priklauso,„yl,ė. Kadangi ir, Tai |)usja, tik Lietuvos Ne
minus, amerikiečiams, tas !''y-nusonlvi„-s ,5 lnetų suka. 
kis begalo brangus ir svari,us, k|i(ls pallli]laji,liaSi bet taip
dėl to vasn io 16 d. -susirinksi-1 ,įput
mc į McKinley parko salę (38'HUi<ai;tuvės.
Itr. ir Western avė.) ir iškil-

Pasižymėję radijo dainininkai 
K. Sabonis, A. Ančiutė, L. Sa 

WESTSIDIEČIAI, VISI DA-į bonis, A. Čiapas, pagarsėjęs 
LYVAUKIME VASARIO 16 “Peoples Parlor” kvartetas

------------ i ir duetas specialiai rengiasi
-f-Ateinantj ketvirtadieni, padainuoti gražiausių rink- 

vasario 16 d., 7:30 vai vakare, tinių dainų. Taip pat bus gra- 
McKinley Park svetainėje,
Federacijos Chicagos apskri
tis ruošia iškilmes Lietuvos nepamirškite pasiklausyti, 
nepriklausomybės 15-kos me
tų sukakčiai paminėti. Bus iš
pildyta labai gražus progra
mas. Dainuos L. V. “Dainos”

Kiškis Juozas, kilęs iš Ra
mygalos vals., Panevėžio aps., 

Kalbės “Draugo” red. L. Ši-1 Tuoj po susirinkimo įvyks'gyvenus Tndiana Harbor, Ind. 
mutis, Dr. Lauraitis ir kiti.' smagus pasilinksminimas —Į Lukošius Albinas, kilęs iš.

žios lietuviškos muzikos, daly 
vaug ir Čalis Kepurė. Todėl

PRANEŠIMAI
ir Klaipėdos atvadavimo 1 choras, vadovaujant p. J. Sau

! riui; bus solistų bei solisčių.
,,, . ... ,.y Kalbės Lietuvos konsulas p.i Žodžiu, Chicagos patrijotis- , .. ,, ,

nungai ji paminėsime. Tam ].o,; „v,,- A. Kalvaitis, Draugo red.

CHIC. LIET. VYČIŲ “DAI
NOS” CHORISTŲ DĖME

SIUI.

mūsų laukiama “Valentine Bernotavo vals., Telšių apskr., 
Party.” Šeimininkės P. Pau- gyvenus Kensington, 111. 
likienė ir A. Guristerienė pasi- | bihelis Aleksas, kilęs iš Kro 
ruošusius nares širdingai su vals., Kėdainių apskr., gy- 
“ širdelėmis” pavaišinti. Gir- jv'W Chicagoje. 
dėjau, turi ir puikių dovanė-! Bihkevieius Jonas, gyvenus 
lių “praizams.”. (East St. Lobis, III.

Narės, širdelės, neapleiskite Į Zakarevičius Antanas (Fra- 
šio vakarėlio. nc,s Zakarias), gyvenąs Colu-

Susirinkimas prasidės tru- Oliio. 
pūtį ankščiau, tai yra lygiai j Aukšedau išvardyti asmenys 
7:30 vak, kad po susirinkimo PraSonii atsi,ieI)ti’ kiekvienas 
turėtumėm daugiau laiko pasi kah kj> nors apio -'uos žinan' 
linksminti.

Neužmirškite 
rtv!

Valentine Pa- 
IF. JI. Y.

tis prašomas suteikti žinių.
Lietuvos Konsulatas,

- Room 1904-201 N. Wells st. 
Chicago, III.

PEIPINGAS, vas. 14. — 
Pranešta, kati Šantungo ir ki
toms provincijoms gresia dide
li potviniai.

,-.j,|i lietuvių visuomene vasa- 
akslui suruošta graži progra-srio ,j. renkasi į McKinlev 
Ina, pakviesti geriausi kalbė- parko salę.I '

CHICAGOJE

KAS GIRDĖT WEST SIDF
IŠ KAT.,FED. 23 SKYR. 

SUSIRINKIMO.

Sėkmadienj, vasario 12 d. 
tuojau po sumos, Aušros Var
tų par. mokyklos kambaryje 
įvyko ĮFed. 23 skyriaus bioti
nis susirinkimas, kuriam va
dovavo pirm. Dr. P. Atkočiū
nai-..z5"

Šiame susirinkime atstovau 
ta sekančios draugijos:

Liet. Vyčių 24 kp. — M. 
Stankelis, Aušros Vartų par.

nj, McKinley Park svetainėje.
Nutarta rengti spaudos sa

vaitę. Tam tikslui išrinkta ko 
misija iš; A. Gfrybo, P. Pabi- 
jonaičio ir Ig. Sakalo. Jie pa
ims salę įr suruoš atitinkamų 
programų.

Buvo tartasi, kaip sutrauk
ti visas West Sidės katalikiš
kas draugijas po Federacijos 
vėliava. Valdyba pasižadėjo 
parašyti laiškus į draugijas ir 
kviesti jas prisidėti prie Fed. 
23 skyriaus.

Aptarus ir kitus reikalus, 
išrinkta šiems metams valdy
ba. Atsisakius Dr. P. Atkočiu

L. Šimutis, ad,v. F. Mastaus- 
kas ir kiti.

Tat, westsaidiečiai, važiuo
kite visi iš dūmo. Įžanga vi
siems veltui.

+ A. Aitutis, kuriam buvo 
padaryta sunki vidurių opera
cija, jau namie ir po biskį 
vaikščioja. Tikisi greitai pas
veikti ir pradėti savo papras
tų darbų.

4- Mikšis taipgi iš ligoninės 
grįžo namo. Jis tap pat eina 
sveikyn.

Šį vakarų, vasario 14 d. į- 
vyks nepaprastai svarbi “Dai 
nos” choro repeticija, pasiruo 
Šimui programui, kuris bus 
išpildytas Lietuvos Nepriklau 
somybės 15 metų sukaktuvių 
paminėjime.

Visi choristai ir choristės 
kviečiami būtinai atsilankyti į 
šių svarbių repeticijų.

Repeticija įvyks punktua
liai 8 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj.

Taipgi noriu pranešti vi-

Kolegijos Rėmėjų Chicagos 
Apskrities mėnesinis susirin

Reikalingas nevedęs vyras 
apie 45 m. amžiaus prie leng-

kimas bus trečiadienyje, vasa J vo darbo už vachmoną (watch- 
rii. 15 d., Aušros Vartų parap. lnan> * ianl‘°ri«- Darbas ”a 
mokyklos kambary, 7:30 vai.
vakare.

Visų skyrių atstovus ir ko
legijos prietelius prašome ne- 
sivėlnojant atsilankyti.

Reikalų vedėjas.

stovus. $30 / savaitę ir apšil 
donas kambarys. Turi užsiūta- i 
tyti $500 kaipo kaucija, kuri 
bus apdrausta ir gražinama 
ant pareikalavimo. Atsišaukite 
tuojau į krautuvę nuo 10 ryto 
iki 8 vakare.

4611 S. ASHLAND AVĖ.

RUSSELL 
PETER KASKY

Mirė \as. 12, 19>33, 11:30 va 
kare, 33 metų amžiaus. Gimęs 
Amerikoje.

Paliko dideliame nuliudimei 
tėvus Petrų, ir Marijonų, Mo
čiutes Leokadijų Damlnskaitie- 
nę ir Marijonų Jankauskienę, 
dėdę Jonų, tetų Sofijų ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 2001 Ca- 
nalport Avė., Chicago, III.

kaidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, vasario 16, 1933. Iš namų
8:30 vai. bus atlydėtas j Die
vo Apvelzdos parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus) 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Tėvai, močiutės, dė
dė, teta ir giminės.

l.aidotuvėms patarnauja grab. 
Butkus Tel. Canal 3161.

+ A. Grybas, Marijonų Ko siemR choristai^?, kad Lietu-
legijos Rėm. 19 skr. pirm. ir 
komisija, smarkiai ruošiasi 
prie Mar. Kol. Rėm. 19 skr. 
bunco party, kuris įvyks kovo

vos nepriklausomybės pami
nėjimo programas ■ į vyks ket
virtadienį, vasario 16 d., Mc
Kinley Park svetainėje, 38th

26 d., Aušros Vartų par. sve-.^reet ir AVestgrn Avė., 7:30

komitetų — Ig. Sakalas, Ma- . .v .
, i m i T-i i imi iš pirm. vietos, į įo vietanjonų, kol. 19 skyr. — E. Šiau ’1 •' y-

... • v , lsnilVlnc T tr Malralno irl/azabene ir A. Grybas, Sv. Onos
55Em. Pocienė, Jdot. Sų-gos 

kp. — O. Budrikienė, Apašt. 
maldos — M. Stumbrienė, La 
bdaringos Sų-gos 7 kp.*— Pa
bijonaitis, S. L. R. K. A. 100 
kp., A. Peldžius ir Pr. Čižaus
kas, z

Pirmiausiai kalbėta apie va 
. sario 16 d. paminėjimų. Nu
tarta šiais metais paminėjimų 
atskirai neruošti, bet prisidė
ti prie bendrojo paminėjimo, 
kurį ruošia Fed. Chicagos 
apskritis ateinantį ketvirtadie

STASYS CIBULSKIS

•9-

z

išrinktas Tg. Sakalas, vice 
pirm. — P. Pabijonaitis, ap- 
tiekoriui V. Petrauskui atsisa 
kius iš rašt. vietos, išrinktas 
— A. Peldžius, ižd. — A. Gry 
bas, iždo glob. — E. Šiaulie
nė ir M. Stumbrienė. Dvasios 
vadas — kun. J. Mačiulionis. 
Susirinkimai nutarta šaukti 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
sekmadienį, tuojau po sumos, 
Aušros Vartų par. mokyklos 
kamb.

Į steigiamąjį mokyklos ko
mitetų išrinkta atstovės: Km.

' Pocienė ir O. Budrikienė.
P Fed. Chicagos apskritį iš

rinkta Pr. Čižauskas ir O. Po- 
j cienė.

Į Vakarinių Valst. seimelį, 
kuris įvyks kovo 19 d., Šv. 
Jurgio par. svet. išrinkta: Ig. 
Sakalas, P. Pabijonaitis ir E. 
Pocienė.

tainėje.
4-Marijonų Kol. Rėm. 19 

skyr. neužilgo mano pradėti 
savo kuopoje naujų narių va
jų. Tikimės, kad vajus bus sė 
kmingas, nes kaip valdyba, 
taip ir visi nariai pasižadėjo 
uoliai darbuotis. —Žvalyaitis.

4- Moterų Sų-gos 55 kp. su
sirinkimas įvyks šį vakarų, va 
sario 14 d. Susirinkimas svar 
bus visoms narėms. Be to, pa
silikusios su mokesčiais, pra- 
šamos atsiteisti.

Taipgi reikia pasiruošti ir 
prie tolimesnių kp. darbų. 
Laukiame visų.

K p. pirm. S. SaJcalienč.

RflDIO
L. ŠIMUTIS KALBĖS 

PER RADIJO

va,l. vakare. Visi choristai 
kviečiami atsilankyti 7 vai. Vi 
sų vardai bus ęekiuojami.

Ieva Lukošiūtė, rašt.

Bridgeport Lithuanian Po- 
litical and Ben’t Clubo nariai 
prašomi vasario 14 d., 7:30 
vai. vakare susirinkti į- Liet. 
Auditorijoj svetainę. Visi pra 
šomi laiku susirinkti, nes tu
rim svarbių reikalų narsty
mui.

Taip pat visi nariai prašo
mi sumokėti mokesčius, kad 
neliktumėte suspenduoti.

Valdyba.

EXTR&
Negirdėta Amerikos Lietu

viams Naujiena 
C. G. LUKŠIS ATVEŽĖ 

Pačią lietuvių Lietuvoje pa
gamintą Pirmąją 

Lietuvišką Filmą 7 Daily 
“ONYTĖ IR JONELIS”

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 8 ryte iki 5 popiet
VVest Side: 2151 W. 22nd St.

Tanedėllo, Seredos ir Pėtnyčlos 
vakarais 6 iki 9

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republic 9600

ŠV. TERESĖS “VALEN
TINE PARTY”

Vasario 14 d. įvyksta mėne
sinis susirinkimas Šv. Tere
sės dr-jos, mokyklos kamba-

INSURANCE
NOTARY

PUBLIC

PAIEŠKOJIMAS NR. 52
Jei manai pirkti automobilį, ateik 

paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 
viena iš geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

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

4499 ARCHER AVENl'H
, Telephone Lafavetta 7199

fcie asmenys gyvenų Ameri
koje ieškomi:

Atsižymėjęs vaidila dalyvau 
/‘Amerika Pirtyje” (3 veiks- 
mij komedija), kuri bus vnidi- 
m ima kovo 26 <1., Rehool Hali, 
H tos ir Donore-g-vės. Jis vai- 
4in- nusigyvenusio ūkininke 
— Bekampio rolę.

Kilnios pastatyme dalyvavo Valsty
bes Dramos Baleto Artistai Ir Val
stybės Dramos Studijos Mokiniai.

V4sl Amerikos lietuviai būtinai tu
ri pamatyti tų filmų, nes joje apart 
laimi gražių kaimiečių ir miesto gy
venimo vaizdų bus daug gražių ir 
įspūdingų Iiletuvos vietų. Apart to

Ežerskis Jonas, kilęs iŠ Ži- ' hus įdomūs paveikslai Iš Jaunų U- 
kininkų Katelių Darbuotės ir daug 
kitų visokių įvykių Lietuvoje.

BUS RODOMA:
Vasario 16 — 17 Roekfonl 

parapijos svet.
Vasario IS Ir 19 d. Parap. 

Sp-lngfk'ld. III.
Vasario 20 d. Eagles Theatrc \V<vs 

tvide, III.
Vasario 21 d. švenė. Pan. Nekalto 

Prnsld. I*arap. Svet. Marųirette Park 
PRADŽIA 7:30 VAU. VAKARE 

ĮŽANGA 25e, VAIK. 10c

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

dikų vals., Mažeikių apskr., 
gyvenus Auroroje.

Kati levai Pranas ir Petras,

n < > b.k. ’ v
4?ll IKILWICZ£z^\v

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
lAIVAKORčIŲ A G F. N T U R A

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WBST fTth STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED
L. Šimutis, “Draugo” reda

ktorius ir buvęs Lietuvos Sei- savininkų attdai» Musų biuras sutelkia patarimus na- Geriausia kaina — Casb už
/ ši Ved. susirinki^ sekan- at tovas, šį vftkarų kalbės “^^i^ Estate (!old n°nds’ mor-

čfo.8 radi.i° P«oples Furniture ir certifikatus depojTi-
va atstovų: valandoj, kr,pi yra surengta f™? 134 North Lft Sa,le St>

Aušros Vartų vyrų ir mote- L,('tuvos Nepriklausomybės 15 -k. f-ntadionja,. neryto jk, Room 316
rų, Aušros Vartų moterų ir metų sukaktuvių paminėjimui, "intei,o namų sav.n.nkų biuro Ch.ea-

merginų, Blaivininkų, Šv. Ka
zimiero, Nekalto Prasidėjimo 
P. Švč. mergaičių, šv. Vineen 
to a Paulo, Šv. Jėzaus Vardo, 
šv. Kazimiero Akad. Rėm. 10 
skvr., Altorių Puošimo ir
Aušros Vartų par. choras. _ ____ „ ... ____

Labai prašome čia paminė- j locycles, pastangomis Peoples užpakalyje gy-
tų draugijų sekantį Fed. susi- Furniture Co. krautuvių bus ven’mu- Hnnda nebrangi; lea-
rinkimą, prisiųsti savo atsto
vus. Jei mes, westsaidiečiai,

RADIO PROGRAMAS. BUS 
PAMINĖTA LIETU/VOS NE 

'PRIKLAUSOMYBĖS 15 M. 
SUKAKTIS

UANDtZliRIM BUREAU OP 
CHICAGO 

, Inkorporuotas 
1648 West Dtvlsion St.

Tel. Armltage 2951—8952 
Męs esame jgu šiuo adresu virš 40 m.

PARSIDUODA Grocemė ant
i. , bizniavos gatvės, pigiai. Už

Šiandie nuo 7 iki 8 vai vak. ...
15 atotiea W. O. E. S. 13«0 ki. tel8'ng» PO'-

labai įdomus ir gražus, patri- sas sulig susitarimo, 4300 So.
AVestern Avė.

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

Reikale esant tele- 
fonuoklte Englevvood 
5840

P. CONRAD 
6023 So. HalMcd St.

(Jansen Stud.)
Res. ’73O W. 62nd St.

The Most For Your Money

CASH U* JITSV SENA AUKSA- 
Mes mokame augšėlunla kainų už 

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

HOME REFINERS,
Kevmer Bldg.

5 No. Wsbasli Avenue 
Kambarys. 60n

------ ---  ------ . i
Re kalitiga Gaspadinč

ant farmos. Ne tiek mokestis, 
kiek geras gyvenimas įverti
ntas. 2 šeimynoje. Rašykite
P. Matas, R No.l, Eden,

Wisconsin

PEOPLES GOAL CO.
2 tons or more

111. Lump. . $5.53
Ky. Mine-Run ......... $5.20
W.V. Pocaliontas M.R. $6.50 

Tel. Pullman 5517

TUMONIS COAL CO.
Offers and attractive Feb- 

ruary Bargain
Genuine Pocahontas

Mine Run 50% coarse
2 to 4 tons.................$6.50
4 tons or more.........$6.25
Tel. PULT.,MAN 8296-8092

ii

Mes Mokame Casli
082.50 už $100

L. KAUFMAN & 
COMPANY

134 N. LaSalle St. 
priešais City Hali 

Kambarys 610

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės j 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-
sai tiktai tonas .........$8.50
Pocahontas lumps .... $9.00 
Summer Creek lump . .$8.00
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