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DIDELIS PIENO KOMPA
NIJŲ PELNAS

j

Aukškalnis vėl pirmoje vietoje
Iš paduot,) kontestininkų są pirmyn ir gerokai baugina pir- 

rašo pūstelėsite, kad šiomis niuosius du. būtent. Auįiškalnį 
dienomis Įvyko daug alinai- Į ir Staniulį. Jį vetjasi Kuniekas 
nu. Jie visi žymiai pasivarė j Simukas, Labutis ir kiti. Taip 
pirmyn. Aną dieną) S. Staniu- kad dar nelengva būtų šian- 
lis jau buvo sukirtęs J. Auk-1 dien pasakyti, kuris, iš jų bus 
škalnį, bet neilgam. Po dvie- i pirmuoju baigiant pirmąjį kon 
jų dienu smarkusis žemaitis j testo periodą vasario 4 d., 
vėl pirmoje vietoje atsistojo. “Draugo’’ koncerte, Lietuvių 
A’. Stancikas', kuris varosi dėl j Auditorijoj.

kontestininkų “čempijonato"! Kontestininkų stovis dabar 
taip pat smarkiai pasivarė Į yra toks.-

Dabar kontestininkų stovis

*
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Columbia 
savo sporte.

; f. ,/ *,x''.

universiteto irklininkų kuopa

MADISON, \Yis„ saus. 31.- 
Žeinės ūkio departamento sek, 
rotorius \Yallace čia paskelbė, j 
kad pieno išvežiojimo kompa- 
nijos kiek Chicagoj, tiek ki-, 
tuose miestuose daro milži-Į 
aiškus pelnus.

NAUIO AUKSO VIENAI UNCIJAI 
SKIRTA 35 DOL.

Iždo departamentas turės 
didelį pelną

\VAHI.KCTON, vas. 1. — dento paskelbimo visą auksą 
Vakar prezidentas Koosevel-i turėjo savo rankose, tai stan- 
tas paskelbė dolerio devaliuu- dardo sumažinimu ji pelnija, 

Didžiausias is pieno pelnas į Pį j^ dolerio aukso stan- daugiau kaip du bilijonus nau
daromas Philadelphijos mies- dard() sumažinimą, 
te. Ten kompanijos už. savoj 1Ri yakur viena|U do,eriui

investmentus apturi 30.8 nuoš. auks() standardas (pagrindas) 
pelno. Paskui seka Chicago1 ,)UVO 2- 8 grvn()j() aukso gra_ 

Įsu 25.8 nuoš. pelnu. Po to _ nak Q šiandien _ tik
mankštinasi i Bostonas su 22.5 nuoš. Ma-

I •>..»-
granas.

DIDELĖS EUROPOS VALSTYBIŲ 
- SKOLOS AMERIKAI

į žiausias iš pieno pelnas daro
mas St. Louis, Mo., mieste — Vakar vieno dolerio verte

1146 nuoš Į buvo 100 centų, o šiandien to
’ Tai susekė krašto vyriausy- lMllios ,1,,le,io v“rl‘‘ ,ik ™ 

bės auditoriai, kurie patikli
i no kompanijų knygas.

centai.

jo standardo dolerių. y
Kiti visi nieko nepelnė ii* 

kol kas nieko nepraranda.
Lai artimoj ateity daugiau 

21 'pabrangs gyvenimas. Tada, ži
noma, bus dar daugiau vargo

I mažai uždirbantiems.

Tuo būdu prez. Rooseveltns
'tikisi kraštui grąžinti gerovę.
Į Kai kurie ekspertai pareiškia,
I kad vargiai tas bus. atsiekta. 

Vadinasi, doleriui suinažin- Be lo. vakar vvriausvbė

WASHIXGTOX, saus. 31.-

ŽUVO TRYS BOLŠEVIKŲ 
BAUONISTAI

J. J. Aukškalnis, Šv. Kazimiero par., Gary, Ind........... 602,308
S. Staniulis, Gimimo Kv. Pan. M. par............ ....................... 598,971
Y. Stancikas, Šv. Kryžiaus par.,..............................................  349,440
A. Kuniekas, Aušros Vartų par., ......................................... 2(59,250
I’. Laibutis. Kv. Jurgio par........................................................ 252,840
S. Straukas, Aušros Vartų par................................................... 246,050
K. aitkiene, Gimimo Pan. Kv. M........................................ . 174,800 ' |/do dcpartmento sekretorius
A. Stulginskas, Šv. An-tano par.. Cicero, III.......................... 173,350 ,, «...
Karolina Lengvis, Kv. Antano par., ( įceiro, III................ lb3,O.>9 j 1
A. J. Janušauskas, Kv. Antano par., Cicero, III................ 160,250 ' kad Europos valstybės yra
J. I’. Gerutis, Nekalto l’ras. Kv. P7an. M.......................... 149,990 | Molingos Jungt. Valstybėms
M. Misiūnas. Vis,, šventi) par.................................................... ,25’rai/12,71,Onkfifff ' S' kuri,, ta7 „ž keli,, iintlt, kilnu,,,r,,!

Pasirodo, kad pieno kumpa-, tas aukso standumas. Kadan-j naujo aukso vienai uncijai 
prijos miestuose gali pigiau' gi vyriausybė iki šio prezi- 'kainą padidino iki 35 dolerių, 

pieną parduoti ir daugiau užl -------------------------
, pieną mokėti ūkininkams. I

MASKVA, saus. 31. — Va-

A. Gilienė, Kv. Jurgio par.,.......................................................... 115,830
K. Kerpetis, Kv. Mykolo par.......................................... 103,610' <kiilgiau kaip 10 bilijonų dol.

()« Rašinskiciiė, Gimimo Hv. I’an. M........................................... 92,100 sumą yra skolingos Anglija,
(’. Deveikis J r., Šv. Antano par.. Cicero, III.......................... 78,300 ,, .... T, ...’ . , . -V,-za Prancūzija ir Italija.I . \ arakubs, Dievo Apvaizdos par............ ,........................... <S,l.ilC
Y. Gaižauskas, Visą Šventų par.,...................... ........................75,8‘Np Tik viena Suomija iki šio-

nuo Maskvos pietų link įvyko 
katastrofa.

Trys bolševikų balionistai

CIVILINIAI DARBAI IR 
PAPIRKIMAI

MUSSOLINIS PADUODA NAUJA 
TAIKOS PLANA

Vokietijoj naikinamos valstybių^ 
suverenumo teisės

E. Ivanauskienė, Dievo Apvaizdos par., ,........................
Pr. Yaluekis, Dievo Apvaizdos par.....................................
A. Kvilpauskicnė, M t. Carinei par., Melrose Park. III.
I-’. A. Condrot, šv. Kazimiero par., I’hila, Pa. ......
Y. Mandravickas, Šv. Petro ir Povilo par., Kenosha,
K. Raila, Šv. Petro ir Povilo par.,......................................... 46,500 •
K. Gaubis, Kv. Juozapo par.,.................................... •..................40,900!
A. Bacevičius, Šv. Mykolo par.,................................................... 36,500
A. J. Sutkus, šv. Baltramiejaus par., \Vaukegan, III. .. 29,500
Paul P. Petrauskas, Binghamton, A’.Y.................................... 11,420
S. Balčiūnienė, AušrosiVartų par.,.............................................. 8,435
P. J. Čižauskas, Aušros Vartų par.,......................................... <5,927.
b’. Vaičekauskas, Nekalto l’ras. Pan. Šv. M. par., . ...... 5/545

\VASHTNGTON, saus. 31.-Į 
anksti rytų dideliu balionu su ! Civilinių darbų krašto admin-Į
plieno gondola jiakilo į dau-' istracija yra gavusi apie 17.il RA MAS, vas. 1. — Italijos Kancleris Hitleris yra griež 

sas (stratosferą), kad padary- į skundus prieš politikierius ir premjeras Mussolinis vakar tai nusistatęs prieš monarkis-
ti aukštumos rekordą. Apie ' darbininkų unijų vadus, ku-Į paskelbė naują Europos tai- tų veikimą. Sako, gana V-okie-

pusiaudienį iš gondolos jie te-p ie užsiima papirkimais ir ra- kai planą. Politiniai reikalai tijai monarkų. Lygiai griež-
lefonavo, kad pavyko pakilti ' kieteriavimais ir tuo budu ne Europoje taip daug suirę, kad i tai nusistatęs už. Vokietijos

Senatas yra nusistatęs už- H’C7>62 pėdas aukštumon ir pra j tik sau daro pelningą gyveni-j jų sutvarkymui yra reiikalin-1 lygybę, su kitomis valstybė-

neniokančioms skolų ne*ė’ kad ten "įsileidžia. ]’"«*), liet skriaudžia bedarbius gas vadas. Vadu Imti siūlosi , mis. Sakosi, Vokietija nori
taikos ir draugingųjų su vi
somis valstvlkunis santykių.

"4,0.)0,|įaį pilnai moka pagal pada- 
61,000 yt()S sutartieS 0 kitu vaisty

56 500' ,n* u/4rau‘<tas mokėjimas sie- 
54 000ik’a (562,108,837 dol. sutną.

drausti nemokančioms skolų 
valstybėms pardavinėti savo 
valstybinius bonus šinjne 
krašte.

Apie 3:00 popiet nutruko su'ir kliudo vvri&usybei vykdyti Italijos premjeras, 

jais susisiekimas, šiandien i krašto atstatyuną.

SVAIGALŲ KONTROLĖ
NAUJAS PRANCŪZŲ KA

BINETAS JAU DIRBASvaigalų kontrolės hilius 
t ikiu būdu Illinoise sukelia vi-

ILLINOISO VALSTYBĖJE ' sų eilę naujų politinių darbų,
_______ {daugiau valstybių išlaidų, ku-Į PARYŽIUS, vas. L —lXan!

SPRINGEIELD III sausio ’’as Dilės parūpinti svaigalų jas prancūzų ministerių kalli-

Naujo plano pagrinde yrn, 
rytą jie rasti nukritę ir užsi-Administracija pranešė, kad kad Prancūzija gali pasilikti 
musę. A isa gondola suskilusi, se5iUOSP atsitikimuose papir- kaip yra apsiginklavusi, o Vo- ■ 

kimų ėmėjai bus partraukti kietijai leisti savo kariuomenę 
padidinti iki 300/100 vyrų.

Mussolinis mano, kad -tuo

visi instrumentai sunaikinti.
Atplyšęs nuo gondolos bnlio- įįeson kaipo paprasti krimina-
nas nesurandamas.

bcgislaturos pravestu Į '"Gotojai 
svaigiųjų gėrimų kontrolės [
biliumi gubernatorius sudaro j DILLINGER YRA CROWN 
trijų asmenų kontiolės komi-1 POINT KALĖJIME 

sija. o ši suorganizuoja savoj
biurui reikalingų klerkų, tar-1 v (}a'sus bankų plėšikas žmog 

nautoją ir kitų darbininkų šta
bą. Ije t<> reikalingų skaičių in
spektorių.

31

ANGLIAKASIAI SMERKIA 
KOMUNISTUS

INDIANAPOLIS, Ind., sau-

lininkai. Teks ir įvairios rū
šies rakieteriams, kurie dirba 
už tai, kad civiliniuose darbuo-

netas jau dirba valstybinį dar 
bą. Kabinetą sudaro 17 mi
nisterių ir 7 ministeriai pade-! šio 31. — Angliakasių organi
nė jai.

žudys John Dillinger parvež
tas iš Arizona valstybės ir už-Į 

darytas (T.nvn Point kalėji-

NUMATOMAS DIDELIS 
NEPRITEKLIUS

PIRMOJI LIETUVIŠKA' 
GARSINĖ FILMĄ

Neseniai Paryžiun iš
laidu gal pasiseks Vokietiją I važiavo mokytojas Rastenis,

. .grąžinti atgal T. Sąjungom , vienas iš nariu pedagogu su
se pnmenvbe turėtų tik uni-: ... . , .... . ,

! , : , , 1 Mussolinis pasiūlo visoms di darvtosios tilmų bendrovei
štai. lokiu būdu daugelis ne-,... . , , . L ............... ....

, , . dziosioms valstybėms surengti P Mokinių pasaulis.’ Ki l>en-
unistų bedarbių negali gauti |
dariau.

zacijos suvažiavime vakar pa-Į Krašto vyriausybė savam 

įdarytas svarbus unijos kon-'laike yra nusprendusi, kad vi- 
stitucijoje pataisymas. Pa-, si bedarbiai turi tiesą naudo- 
brėžta, kad komunisrtų parti-Įtis civiliniais darbais ir nie- 
jos nariai nieku būdu negali i kas iš jų tarpo negali turėti

DAUGIAU
VOKIETIJOJ

Chicago miestui ir švietimo huti angliakasių unijos na
mie, Indiana valstybėje. Jis Į boardui dirbamos išlaidų są- riais, kadangi komunizmo fi- 

.okalese \ictose ir gi su<la-| ,ins traukiamas tieson už ; matos 1934 metams. Pasirodo, losofija nesuderinama su dar-
romos atitinkamos komisijos ,>ank;) apiplėšimą ir policmo- 
i> lokalių valdybos narių. &b>Sįno nužudymą, East Chirngo, 
komisijos kontroliuoja lokalius jnd
svaigalų par'.avimo reikalus, Į ______________

išduoda ir atšaukia svaigalu j
pardavimo leidimus, ir t.p.

17 METŲ KALĖTI

GARBES TITULAI

BERLYNAS, vas. L — Po
karo Vokietijoj buvo panai-,. .
i > •.•> 1 D 111 £nt-kinti visi titulai. Respublikos j 
prezidento Hinderburgo įsaky- Federalinis 
mu yra grąžinami kai knrie [dabar abudu 
garbės titulai. po 17 metų.

I
J. L. O’Neill, 22 m., ir L. 

' Bindell, 19 m. amž.., pereitais 
j motais lapkr. m. 16 <1. apiplė- 

1 šė pašto sulįstoji (šaką), 2457

tesėjas
nubaudė

Stone
kalėti

pirmenyl^s, arba šiaip kokių 
privilegijų.

kad jei išlaidos bus paliktos bininkų reikalais.
tmp, kaip to nori fondų cik-1 s„važi„vimp ntsirftdo 

v,Mojai. Inta I,iria,a .langiau |fls k„n,„nist„ pnrtijni pri. 
kaip 26 milijonai dol. „opri- k|ft„ani,jų (,elcKatl(. Jie m5. 
tokliaus. kalbėti komuninių naudai.

Piliečių komitetas prižiurė-į Tačiau buvo nušvilpti ir jų 
ti įvairių valdžios organų iš- neklausyta, 
laidas ragina šiuos organus
kiek tik yra galimybės suma- \VASHINGTON, saus. 31.-

CCC IR TOLIAU VEIKS

| WASHINT,TOX, saus. 31.-
Prcz. Rooseveltns nusprendė, 
kail CCC (Civil Conservation 

ICorps) turi palikti dar vie-ne- 
■ rius metus. Tam, tikslui kon
greso bus reikalaujama skirti kieti^s centro vyriausyliės, 
dar iki 300 mili,jonių dolerių.

tais ir kitais klausimais kon-;drovų yra susitarusi su visai 
I lercnciją, kad ir pačiame Ry- pasauliui dirbančia mokslinių 

me. Į filmų liendrovc Paryžiuje, ku-i
---------- j ri kaip tik dabar gamina pir-Į
DIKTATŪROS niąją šviesgarsiųę moksline 

' filmą Lietuvai. Eiltna vaia
------------- Įduos kelionę aplink pasaulį u ri

BERLYNAS, saus. 31. —Įjoję bus vartojamos kąlbosl 
Kanclerio Hitlerio parlamcn-Į visų tų kraštų, per kurįrtos 
tas vakar pripažinti vyriausy-Į bus padaryta ši “kelion?,” 

bės siunanymą, kuriuo panai-> Im t visi garsiniai paaiškinimai 
kinamos visų Vokietijos at-j bus lietuvių kalba, kuriuos 
skirią valstybių suverenumo įkalbėti ir išvažiavo mok. Ras- 
teisės. Tuo būdu panaikinti tenis. Eiliuos pradžioje bus 
šių valstybių turimi seimai ir įgrotas Lietuvos liininas ij 
jų vyriausybių patvarkymas1 rodyta Lietuvos vėliava, 

priklausys išimtinai nuo \5»- ma, lwrods, bus spalvota.

žinti išlaidas. Kitaip gi bus Kongreso žemesnieji rūmai j Sakoma, kad ateity bus pri-[Hitleris, 

sulaukta daug kartaus apsi- pripažino didelę karo laivyno , imta mažiau bedarbių. Taip- 
vylimo. Miesto gyventojai ne- išlaidų sąmatą. Numatyta sta- pat iš šių darbininkų korpusų

kurios priešaky yra kancleris Į OPO ST OVIS

gali vilkti milžiniškos mokės-.tydinti daug 
čių naštos. karo laivų.

įvairaus tipo (bus atšaukta žymi dalis knri- 
1 ninku ir kareivių.

Tokiu būdu visa Vokietijai CHICAGO IR APVTJ 
sulieta krūvon ir Hitleriui pa- —- Šiandien debesuota; nur 
vesta rūpintis visos 65-nulijo-' tomas lengvus lietus, nr sni 
nų tautos likimu. gas; kiek šalčiau.
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“DRAUGAS”
Išeina, kasdien, į'Sskyrus sekniai'ieniusV

PRENUMERATOS KAINA: Melams — lti.00. Pu
sei melų — $3.60; Trims mėnesiams — $2.90; Vienam 
mėnesiui — 7 6c. Europoje —■ Metams $7.00: Pusei me
tų — $4.00. Kopija .03c.

Skelbimų karnos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 

lina, jei neprašoma tai padaryti ir nepn'stuučlama tam 
tikslui pakto kenkiu.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. 
kasdien.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Puhlished Daily, Kxcept Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Yeai — $0.00; Six Months

— $3.60; Three Months — $2.00; One Month — 76c. 
Europe — One Year — $7.00; 8ix Months — $4.00; 
Copy — .03c.

Advertlsing ln "DRAUGAS” brings best results. 
Advertlsing rates on appticallon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oafcrey Ave., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

VOKIEČIŲ IMPERIALIZMO PAVOJAI

Mūsų tautai akyvai reikia sekti baisia 
imperializmo liga apsirgusius vokiečius. Lie
tuvių ir kitų Pabaltijo tautų akis plačiai ati- 

’darė staigus ir. rodos, visai netikėtas Vokieti
jos susitarimas su Lenkija, kurį taip pat sie
kia užgrobti daugiau svetimų žemių, nors 
dar nespėjo suvirškinti tų. kurias jau yra 

•prariji-

Šmndu n jau yra žinomas laktas, kati na- 
zistai noii suleisti sav,, nešvarius nagus ne 
tik į Austrijos kūną, bet iš visų jėgų -den
giasi įsistiprinti lytuose, būtent — Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj. Juk visai dar neseniai 
Hugenbergas savo gaišiame raporte Londono 
konferencijai pabrėžė Imtiną reikalingumą vo
kiečių ekspansijos i rytus. Paskutinieji vokie
čių žygiai, jų paleisti šmeižtai prieš mūsų 
tautų aiškiai Įrodo, kad llugenbergo žodžiai 
nėra tušti.

Kalbėdami apie vokiečių impei iaįizmo pa 
vojus, mes nemanome, kati Vokietija tuoj 
okupuos Lietuvą ir kitas Pabaltijo valsty
bes. Tuo tarpu ir norėdama ji to negalėtu 
padaryti, nes jai kelią pastotų Prancūzija ir 
Anglija. Rusija taip pat nepasiliktų nuoša
liai. Ekspansijos į rytus vokiečiai siekia ne 
tiesioginiu okupacijos keliu, bet- steigiant ir 
palaikant Lietuvoj ir kitų vokietinimo lizdus, 
kurių tikslas įstiprinti vokiečių įtaką ekono- 
ninianic ii’ net politiniame gyvenime, kad su 
luiku Pabaltijo valstybes galėtų prijungti 
prie Vokietijos jei ne kitaip taį bent federa- 
liniais ryšiais. Šio tikslo vokiečiai pradėjo 
siekti drąsiai ir atvirai. Jie taip išplėtė sa- 
yo pragaištingą vokietinimo akciją Pabalti- 
jo valstybėse ir pradėjo prieš jas tokią biatl- 
įią užsienyje šmeižtų ataka, kad ištikro ri
mtai tuo reikia susirūpinti. Vokiečiai sten
giasi kliudyti Lietuvos prekybai net su ki
tais kraštais. Jie sudalė speciali; sutartį su 
Lenkija, kati sunervinti Lietuvos politikus 
ir dar labiau sukomplikuoti Vilniaus klausi- 

jną. Guliu,a laukti, kad vokiečiu nuzistai eis
* w

Kun. A. Petrauskas, M. I. C

KARO LIEPSNOSE IR GINKLį) 
ŽVANGESYJ

I
skambu) i

Sopulių Rūmuose

Bi ri 11 ! bri i ii! br; i ri !
Kapelionu.' reik

greičiu-! į karo ligoninę. Atvežta iš karo 
lanko labai sunkiai sužeistų 
jas- knpi-lioiiui pervežti išsiųstas.

'taigi šiai tie, kiniu taip visi laukė- 
au yra! Sunkiai, net labai sunkiai 

’i jau čia pas mus. 1 lai iš 1 u, k 11- 
riia in m-'i uiai islydejoim- iš Vaišu- | 

vo.-, a. rieais '."li.ioiue gražaus pasiseki- ; 
1110... Šiaudu- jie įau paskutinę kovą kano
ja uz s;1-,) gyv\bę!.. \ iską metę- į šalį ■ 

Iskubu -itšli nelaiuiin--ienis už mūsą gera 
\ę kovotojams b u1 <lva?io- siiiaiiiiniiną. į 
Atsiprašau >r brangiuosius savo skTiilylo- j 

jui a<l į>, ; įraukę pasakoti -ipi<- Liiibli

o 1 oi u- . g -pr. - k, 1 la su su\ imi

sužeis

dar toliau, mėgindami Lietuvi) visiškai izo
liuoti nuo kitu kraštų.

Tą visi) turint galvoje Lietuva ir visa 
Pakaitė turi budėti. Visas Lietuvos gyveni
mas turėtu būti taip sutvarkytas, kad niekur 
vokiečių įtaka neprigytų. Ir, kaip jau esame 
rašę, dabar yra visiškai pribrendęs laikus su
daryti Pabaltijo valstybių blokų, kati apsau
goti savo nepriklausomybę ir atblokšti visus 
pavojus, kokie gali kilti iš Vokietijos ar Le
nkijos pusės.

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

BURNA
Rašo Dr. Veaelis, dentistas

jgti ir daugintis, jei ne burno
je/ .Ji via tai vartai, jau- ku
riuos eina maistus ir visada i 
yra drėgna ir šilta. Tokiu bū-Į 

du milijonai mikrobų visokį--’ 
liopos rūšies gyvena burnoje,

Bumu yra tui vartai, per 
kuriuos visas maistus turi bū
tinai pereiti. Jei burna yru
švari ir sveika, tai ir kūnus,! net ir švariausio asmens.

Kun. Coughlin yra garsus šiaiųe krašte j galima tikėtis, bus sveikas, j Mikrobai nešvarioje burnoje 
per radijo kalbėtojus. Gvvena vienam l)e-1 Jei burna nėra sveika ir sva-,
1 1 i ra dvi svarbios priežastys

delko nešvari burna turi dau
giau mikrobų, negu švari. Pi- 

vra niikroba-

KUN. COUGHLIN

troito priemiesty ir klebonauja Šv. Teresės ; ri, tai kūnas negali būti suvis 
Kūdikėlio .Jėzaus bažnyčioje. Ši bažnyčia yra Į sveikas. Daugelis žmonių la- 

žinoma katalikų šventovė, kurią lanko gau- ! bai stengias užlaikyti svariai 

singi maldininkų būriai.
Kun. Coughlin per radijo kalba iš tos į rūpinasi užlaikyti švariai sa- 

šventovės. Kalbą tarnsliuoja Detroito radijo v° burną, kuri priima maistą, 
stotis AVJR. šios stoties vedėjas via Lėti ; Burnos švarumas reiškia už-
Fitzpatriek. Šis vvras vra kun. Coughlin pa- 1 laikyti švariai ne tik bumą, ... .. . .

, . . , . . Ii,.- i.,- rP- i i mikrobus per mikroskopą, juos
tarė as. .Jis paduoda tokiu įdomiu apie kun. i bet n dantis. J mkainas J>ur- ......

... 1 . , puniatvtumei, kaip ne baisiai
Couglilina žinių. I nos svarumo užlaikymas ne P - 1 d

Bendrai imant, kun. Coughlin kas savai- Lk apsaugos nuo įvairių ligų Į

• . . • , , i,- imliausiai, miemaistą ir gėrimą, liet nelabai i
uis daugiau maisto, kuriuo jie 

'gyvena ir antra, mikrobai nė
ra išplaunami iš nešvarios bu
rnos. Jei matytumei šituos

tę gauna daugiau kaip KM),IMK) laiškų. "Vienų 
kartą per dvi savaites jis gavo apie 600,000 
laiškų. Per pirmąsias uštuonias šio sezono 
savaites gavo daugiau kaip 1.000,000 laiškų.

Visos kun. Couglilino kalbos per radijo 
yra remiamos popiežių Leono XIII ir Pijaus 
XI enciklikomis. Jis kalba apie darbininkus 
ir darbdavius taip, kaip yra nurodą minėti 
popiežiai. Popiežiai yra nurodę kunigams eiti

burnos, gerklės, dantų, bet iri 
viso kūno. Burnos užlaikymas į 
Švariai yra taip svarbus, o 
iki šiol nedaugelis žmonių su
pranta tąjį svarbumą.
Ką sako įžymiausieji gydy 

tojai apie bumą

Mikrobai yra prisaastim 

dantų puvimo

Dantų puvimas yra tai pa-;

George C. Peery (vidury) 50-sis “Old Dominion stati:” 
f (Virginia valstybės) gubernatorius inauguracijos metu. Iš- 
i kilmės atliekamos tradiciniu būdu.

prasčiausia sviete liga. Jos
priežastimi yra mikrobai, ku-; broliu, jie gali būtį priežas-' tokiomb 
rie gyvena maistu paliktu bu-jtimi įvairių ligų. Privisus mi-; dil'terija ir daugelis kitų.

r , . , . . , l'ino>’ birp dantų po valgiu., luobų burnoje, jie įsigaunai švarumus dėl patogumo
laibai dažnai manoma, kad LJt-i žmones isvalvtu savo liur-. pilvan Čion jie daro dideli I .. ... ...

dentistai priduoda daug svar- ną po kiekvieno valgio, tai j skriaudą kūnui, nes raugina ' jJuril0S m-švinimo vra dar I i
į minias ir skelbti Bažnyčios nurodytą soči- ! bos, kad užlaikyti švariai, svei Į 'deiitistams labai mažai darbo I maistą pilve; surūgęs maistas U leh'a,ui“° >,a ‘ al '*
alio žmonių gyvenimo mokslą. Vra žinoma, kai burną su gerais sveikais j būtų. Mikrobai atmaino dan-1 ar|,a apsunkina virškinimo o

kati kun. Couglilino kalboms per radijo reiš- ir veikliais dantimis. Daktaras Į tų spalvą, juos nudažo, padu- Į įganus padaugindamas dailią,
kia palankumo Detroito vyskupas ir apašta-| Osleris, garsus ir sėkmingas j ro geltonais, juodais, nt-gra- į a, ba ir suvis maistą padaro 

liskas delegatas. . i gydytojas sako: “Svarbiau- į /Jai išrodančiais. Kiekvienas! kūnui netinkamu. Nesveika bu

Jei burnoje randusi daug mi me ligą ir susergame — ypač 
goinis, kaip džiova,

Kun. Coughlin per radijo niekad liepia-j sius dalykas užlaikyme kūno; pūvantis dantis privalo bfitiį ,nn anksčiau ar vėliau susar- 

šo pinigų, nors šiandien jo per vieną savaitę sveikai, tai užlaikyti burną į pataisytas kuoveikiausiai. Iš-1 gina pilvą — iššaukia nesu- 
iŠlaidos siekia apie 0,600 dol. smiltis. Tiek švariai ir sveikai. Daktaras tikrųjų yra labai geras įpro-i virškinimą ir dispepsiją. Ne 
tik išmokama už radijo. Be to kun. Coughlin Kirk, garsus vlantų chirurgas tis vieną ar du sykiu į metus'tik maistas turi būti' švarus

turi dideles išlaidas savo raštinėje, kur dirba taip sako: “Anglijoje siste- 
ld.i darbininkai. Daug atsieina atsakymai į matiškas peržiūrėjimas vaikų (i,l(r(į savo dantis peržiūrėti, i pjjvalo būti švari ir bumą 
laiškus ir paštas. Tik vienas per 26 seknin- j burnos viešose mokyklose iš-j taip, kad mažiausį danties pu'
denius jo kalbų transliavimas jam kaštuoja - kelt- aikštėn pastebėtiną iri vnua tuojau pataisyti. Tokiu 
daugiau kaip pusė milijono doleriu.

šias ir kitas išlaidas jis gauna nuo žiiio-
vaikų turėjo sveikus dantis ir | įr laiką, 
kad dantų puvimas, išgėdinau 
yra priežastis, kuri ardė svei

nių laiškais. įvairių tikėjimų ir tautybių 
žmonės savanoriai jam siunčia aukų.

įdomūs dar šit- faktai: Šv. Teresės baž
nyčią šventovę kasdien aplanko apie -KM) ma- 1 katą visos tautos”. — \ isos 
Miniuką, laip pat šioji- bažnyčioje kasdien 1 civilizuotos tautos randasi to- 

apie 20 porų surišama Moterystės ryšiu. Oak-ikiamt 
lando apskrity vieną pusę visų labdarybių 
palaiko kun. Coughlin.

Pasirodo, kad kun. Coughlin yra ne vien 
garsus per radijo kalbėtojas, liet ir žymusis 
samaritonas.

Kiek Detroite, tiek kitur daug kas ma
no, kad kun. Coughlin yra prez. Roosevelto 
minties skleidėju. Iš tikrųjų taip nėra. Jis
karštai remia prez. Roosevelto akciją, kuri i Mikrobai burnoje

* • Iprilygsta Bažnyčios socialiam mokslui. Dau- , Mikrobai auga ten, km 
gitui nieko. I’rez. Roosevelto veikimo pagria nda maisto, drėgnumo ir šilu 
tie viii teisiuguiiias, o šis yra krikščionybės į mos. Na kurgi patogesne vie-j1115) 11
pagrindas. ta galima rasti mikrobui au- ii plaučių uždegimą.

atsilankyti pas dentistą iri kada jį imame burnon, liet

baisui faktą, kati tik vienas būdu ,1(> tik skausmo galima 
iš dvidešimts ar trisdesimts | išvengti, liet sutaupyti pinigų

Kitos ligos paeinančios dėl 

burnos nešvarumo

Be gedimo liautų yra

per kurią maistas turi perei
ti.

Nesukramtynias

Ka<ta dantys yrą blogame 
, padėjime, urbti kada smegenys 
Į yra skaudamos, tai maistas 
| paimtas burnon paprustai y- 

kramtomas ii- nuryja-

ta gera ir svarbi priežastis, 
kodėl privalome užlaikyti bu
rną švariai. Mes turim būti 
švarūs tlel tų, su kuriais gy
vename. Gtil nėra bjauresnio 
daikto, kaip matyti burną su 
nešvariais dantimis. Tokioje 
burnoje dantys pageltę, aps
kretę palieka aut žmogaus la
bai keistą ir atstumiantį įspū 
tlį ir, jei pridėsime, kati to
kioje burnoji- ii- kvapas daž
nai dvokia, taį ne tik kad pa- 
sibiaiirėji tuo asmeniu, bet 
jis ir pavojingas yra užkrėti
me kilų kokia nors liga, ko
sėdamas, čiaudėdamas ir t.t.

’tar, ra nesi
padėjime. Neabejoju, Į ir kitos ligos, kurios atsiran-, mas dideliais šmotais. Žmogus

kati 95 nuoš. žmonių, kurie 
skaitys šį straipsnelį, reikia 
gydytis ir taisyti dantis. Tad 
atsimink — švari ir sveika bu
rna labai svarbus dalykas, kan 
užlaikyti visą kūną sveikai, 
nes nesveika burna, gali iš
saukti ligas visame kūne.

TEATRALIŠKI veikalai

da dėl burnos nešvarumo, nes ; gali gyventi blogai sukranity 1 hu/t-s J/etę. \ aizdelis iš
ne tik puvimo mikrobai, bet tu maistu per kai kurį laiką, ' lhtuvių gyvenimo. Jis vaiz-
ir kitų ligų mikrobai įsigavę bet padidintas iš tos priežas- jduoja Pasaulinio Karo pra-
į burną ten auga ir veisiasi. Į lies pilvui darbas po kiek lai- džl)) Lieuvoje. Parašė Pr. A-
Užtlegimas smeg,-nu, išsikėli-įko PaVH^s taiP’ kaiP kad | Kaina............................... 13c.

mas skaudulio prie ,Jauties ir įvargsta ilgai laikoma iške- 5
Ha ranka. Kada pilvas pavar- a|ą11 drama. Vertė J. Širviu-
gsta. mes įgauname m-virški-; tus Kuj,lu .......................... 49,..

nimo ligą ir visas kūnas su-

kratijo užnuodijimas gali kil

ti iš burnos nešvaruiiio^Kūdi-

ra-
kurio-yra nešvari hurny-į silpnėja. Tas susilpnina kūrini 
ali gauti gerklės uždegi- i pajėgas atsispirti ligai ir pa- 

tonsilų ir net difteriją.: lieka mus tokiame padėjimo.

tad mes daug greičiau igaun t

Ann iilos Docduoti hiclmo- 
' jc. Penkių aktų komedija. 2'ic

1\<4

“DRAUGO”KNYGYNAS 

2334 So. Oakley Ave.

vykti tiuliai į nauji) kankinių vietą — į 
karo ligoninę ir tenai arčiau susipažinti 
su karo padai iniais.

Varšuvoje kariuomenės reikalams bu
vo dvi didelės ligoninė.-, neminint tų, įtii- 

j rias turėdavo kiekvienos kareivinės It-ng-

i viau siisirgiisiems kariams. Viena iš tu di- 1 , . . 
leli-lt.iio j tižiųjų ligoiunii) limo l jazdov.-kie Ab-je 

ingus ktio ; gatvėje, o kita citadelėje. Viena ir antra 
' apima po kelis trobesius. \ pač. I jaztlov- 

ni'iii. Vežė- I skie Aleji gatvės ligoninė laivo labai iš
plėsta. Ji apėne- kelioliką dideliausių tro
besių. \ isa- miesto kvartalo.-’ I’aiuin im

tu abi los giminės buvo karo kapelionų 
Dabar, kiliui prasidėjus, prie 

anos ligoninės buvo priskirti dar ir šv. 
Aleksandro parapijo- kunigai, nes vienam 
kapelionui būtų perdaug <larbo — nevalio
tų. Mum- kapelionams ligonius prižiūrėti 
karo metu likosi tik citadelės ligoninėje, 
nors ir čionai gaudavome į pagalbą pa
rapijos kmirgų.

Telefonas šaukė iiiam- į citadelės li

goninę, km pirmiausiai parveždavo l'go-

1 priežiūroj

ųius, o iš čia pasiųsdavo kurie buvo rei
kalingi į anąją. I ž keliolikos minučių aš 
jau buvau citadelės ligoninėje.

įveda mane į didelį kambarį, kuria
me v iduje ąslos randu ant neštuvų pagul
dyt) kaip ir numirėlį. Mat, ką tik iš fron
to parvežta du vokiečiu žvalgai, \ ieiis 
štai gnli ant neštuvų, o antras kitame 
kambarėlyje rusu kareivio priežiūroje sė
di ant suolelio. Aus gulįs neštuvuose - vo
kietis, o šis antrasis vokiečiu kariuome
nėje turnaująs lenkas |xrznanietis. Juodu 
abu tarnavo žvalgybos skyriuje. Eidami 
savo pareigas Lyko apylinkėse susidūrė 
su rusų kazokų žvalgi) būriu. Susikirto. 
To sii.-ikirtinio padariniai buvo toki, kad 
keli vokiečiai ir rusai likosi negyvi lau
kuose, o šitie du sunkiui sužeisti suimti j 
nelaisvę ir pristatyti į ligoninę.

Lenkas — giovas l’otoekis. artimas 
giminė Lietuvoje ii Lenkuose gerai žino 
mų tos pat pavardės tlidz|»oiiiii. Kiek su
žeistas, bet m- tiek daug, kati grėstų jam 
mirties pavojus. Jis sėtli. išdidžiai rody-

Į tlaina.* savo poniškų laiiuberijy bei vokie

čių kareivio išdidumą. Taisi visiems sake 
savo žvilgsniu: nepaisau jūs, puslaukiniai, 
nekultūringi chamai!

Kunigą tačiau priėmė mandagiai ir 
m-t mielai. Užkalbinus mūri jį lenkiškai, 
ji.- beveik susigraudino ir pradėjo su ma
nimi kuo atviriausiai kalbėlis. Pasipasa
kojo savo nelaimę, kaip buvo sužeistus ir 
pateko į nelaisvę. Prašė, jei galėsiu, kad 
praneščiau jo giminėms, gyvenantiems Va
ršuvoje apie jo sunki) likimą, gal galėti) 
jį aplankyti jr ateiti į pagalbą. Prižadė
jau viską, kiek tik aplinkybės leis išpil
dyti. .Jis labai buvo man dėkingus už ap
lankymą ir prašė dažniau jį lankyti.

Antras nebusiąs jau buvo varginges
nis. Gulėjo ant neštuvų tarsi m-gyva'. Ne
judino nė raukų nė koją. .Jei nematyt mu 
kiek-ne-kiek kvč-puojunt, tikrai palaiky
tum jį numirėliu. Baisus pažiūrėti. Vei
dus visus, tikrui visas, vieni) žaizdą. Su
kapotus, suliailytas, sudraskytus, kraujais 
aptekėjus. KmCnė taip pat. do drabužiui 
vieni) skylių sukapoti ir sulaistyti 
kruujais. Akvs aptiiiusios, raukos kaip pa

galvė-, kojos kaip trinkos (kaladės). Vi
sas tarsi bičių avilys. Kalbėti nekalba 
nė žodžio.

Priėjau prie jo urėiuu. Paėmiau už 
rauko-, prisikišęs arčiau prie ausies, vo
kiečiu kalba paklausiau: Ar esi katali
kas/ 'l aip! vos vos girdimu balsu 
atsakė. — Ar nori išpažinties/ — Taip!

vėl atsakė, 'l iek išgavęs, aš pradėjau 
jį įeiigti piie išpažinties, kurią atliko 
kiek galėdamas kuo gražiausiai. Šv. Ko
muniją priimti jau nepajėgė. Daviau Pas
kutinįjį Šv. Aliejais Patepimą, prirengiau 
prie mirties, kurios ilgai nereikėjo jum 
laukti, di netrukus numalšino jum liū
stančią žaizdą ugnį.

\ iena molina, vadinasi, nedovanai lie

jo ašaras savo sūnų į karą lydėdama! 
Kiistaii" ypatingoje globoje esančių miš 
litj ii našlaičių skaičius jau padaugėję- 
vienu ar daugiau asmenų! Nežinau, keli 
našlaičiai gailiai pravirko, išgirdę savo 
ievų įnirus!...

(Daugiau bus)

I
- _ __



Trtndienis, viisnrm 1. 1934

nku. Visiems linkiu greitai pa berniukas — 5Qc, mergaitė —
(sveikti. :25c. Į mitingi} atėjo daug
I I............................. ...-------------- , <m gimusio ir augusio jauni-
j Benįleyvillės ir Ellsvvortb’o mo ir, snvo pareikštu noru pn-
| lietuviai gyvena tik geresnio siilarbuoti parapijos naudai,' 

rytojaus viltimi, čia reikia su- sukėlė pas visus nemaži} en- 
!šukti: “O, viltie, kokia tu gn- tuzijaziną. Laimi sveikas rei- 

ilinga”. Atimk nuo žmogaus j škinys, ku<l jaunieji pradeda Į 
Į vilti ir tikėjimą, o jis pats l suprasti savo pareigas, pasi-j 
sau nersis virvę ant kaklo, ar- sako nori pavaduoti savo se-į 

I kesčių? Ne. Užmokestis yra ha guldys galvą ant gelžkelio nūs tėvelius ir tęsti ju prade-

PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
R E I) A K C ĮJOS A D R E S A S : 

I’ittsburgli’o Lietuviu Žinios 
P. O. Bo\ 542, Bridgeville, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 (’arson Street, S. S. Pittslnirgli, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

DIEVAS

Elektrikinės Plovyklos ir Prosai

14 DIENU
DYKAI IŠMĖGINIMUI

j tą dai lią. Kolektoriais išrink

ta šie jauni vyrukai: Liuilvi-
l badas, vargas, neturtas ir t.t. relių. 
Kita proga turėjau susitlurti i

isu angliakasiais (mainieriais), V’isi tvirtai jsitikrinę, kad kas Vasiliauskas, Kazimieras i
kurie, kuomet gerai uždirba,, P. M. \Y. A. laimės. Duok |)ie Žūnančius, Ignus ir Juozas

. . ... tuomet gerus laikus turi kiir-Į ve. 'Paėjau visos kasvklos čia Alšauskai, Mvkolas Zalavee-
Jeigu Dievas, ... . .1 . . .

.. . , . ; ėiamiiinkai ir munšainieriai, stovi ir kompanijos valdiniu- kas ir Mvkolas Sabaliauskas,
vra, ir Jis vra toks geras, gai-l ................................... , ..... . J .*

'keliai tyli. Atrodo, kati Betli- -------------
klieni Steel Corp., kuriai Ells- Sausio 27 d. sodaliečių bn- 
\vorth’o kasyklos priklauso, ne liūs praėjo dideliu pasisek i- 
nori nei girdėti apie P. M. \V. imu. Jaunimo abiejų lyčių pri- 
A. ir net su pačia NRA nesi- sirinko pilna parapijos salė. 
skaito. Kapitalas širdies ne- Buvo šiek, tiek ir pittsburg- 
turi. Tačiau žmonės, vienos I kiečių.
kilnios idėjos vedini, gali daug | -------------
iškentėti, daug pakelti, kovų j Sodalietės uoliai rengiasi 
laimėti ir savo liksią pasiekti. I prie eard party, vasario II d. 
Vienybėje glūdi galybė. Tik, j ir tikisi susilaukti daug sve-

DIEVO TEISYBĖ

RAPLAS:

Kostumeriams 
Commonwealth Edison Co.

‘ . 4-i i-i bet angliakasiai pradirba. I)a-lestingas ir teisus, tai kodėl ' ...
rbams sustojus, prasidėjo va-pasaulyje yra tiek, daug viso

kio blogo: vargu, ligų, kentė
jimu, nelygybės ir tam pana
šiu ?

JONAS: -- Tiesa, Ratilai, 
dar daugiau yra blogo negu 
tu pasakei. Bet blogs} turime 

^■^tlinti j dvi dalis: vienas yra 
^^^^ralinis blogas, o kitas me

rgas, badas. Kas kaltas? Nuo
dėmė. Netaupumas, nesirūpi
nimas ateitimi.

RAULAS: — Jonai, netiesa, 
aš žinau gerus žmones, kurie 
dirbo, taupė, pirko visokių ko
mpanijų šėrus, arba dėjo j 

jų pini-bankus ir čia žuvo
is. Dabar klausimas, ar ^ai’ I)a’*^° beturčiai.

Dievas sutvėrė tuos abu blo
gus ir ar Dievas turėtų juos 
panaikinti?

t v

JONAS: — Raidai, pažiū-
deja, minkštųjų anglies kasy
klų mainieriams tos vienybės

rėk giliau j aplinkybes ir < ia <lažnaį trūksta. Kompanijoms 
įasi nuotlėmės vaisius. Buvo , ]cllgVaį pavyksta tų mainieriu

Pirmas dalykas, Dievas su-1 daug kompanijų, kurios pasi- vienybę suardyti, pristeigti vi-! parapijos 
•ėrė visą; gerą. Todėl, Dievas statė dirbtuves, pralobo vien sokhj Brotherhood, Independ- žiai kvieč

blogo nesutvėrė. tik gerų žmonių pinigais. O ent ir kitokiu unijų, jas tarp

čių iš Pittsburgli’o ir kitų ko
lonijų. Žada duoti brangų 
Door Prize ir gražias dovanas 
geriausioms lošikams. Mūsų 

mergaitės nuošird- 
ia apylinkės lietu

vius atvykti tą dieną į Bri
dgeville. Koziiiavimas prasi- į 
dės trečią valandą popiet. V.:

• Be vi' no cento investavimo, va

rtokite plovyklą, ir prosą dėl dvie

jų savaičių. Meistras ĮMtrodys jums 

kaip. Tada nuspręskite ar norite ją.

SPECIALI S BIUDŽETINIS 

PLANAS

Mažas Įmoktjimas 

Balansas ant jūsų mėnesinės Elek-

trikos Patarnavimo Bilos

KELERAI., .Ule, 
TUOK. (’ONI.ON. 

GRAVBAR

$4050
aukščiau

Sandėlis 
E ektrlkiniu 
Plovyklų 
Prlclnisu

Kiekvienas prietaisas ilubel- 
ta'at trarantuotas - išdirbėjo 
ir Edison Service. Klauskitės

Liberališką Mainymo 

Pavelyjimą

perkant plovvkles apkainuo- 
tas po $09.50 ar daugiau.
Prašykite dykai knyginės.

*• Prižiūrėjimas l»cabiržių”

RAI LAS: Iš kur tas vi-godumas ir neteisybe pi ivede i supjudyti ir visus išnau
sas blogas atsirado, jei jo Die-‘ juos apsukti žmones it nūs- Mainieriu tarpe yra daug
vas nesutvėrė? Jkiiaustį tu pats žinai to- į tamsaus ir radikalaus gaiva-! ------------ .

JONAS: - Žmogus vra vi-įkins ,Wvkus' Argi lo. Tas mainierius silpnina ir UtCCT CUI) p|TTCD||DfiU
šokio blogo sutvėrėjas. Pažiū-!<b»?as zmo^uc nėra nu„,iė,„,.?hy vi(.„ybę Knvn HLūl U1U HlIdmUn
rėkime, Dirvos sutvėrė žmogų: yrn -s'1 bankuis. ?"lk į la ir gana įpusėta. Įteikia ja

Adom.’, ir Tęvi; ir patalpinu jniloll,|gnnii gvildenti dalykus, ir g,Jutimu laimėti. l?on-
IR MCKEES ROCKS, PA.

ti • • i . -i ra* i len apsileidimą- neapsi- rn,-ni< „„juos Rojuje, kur buvo viskas į 1 “ ' I so\elt su mumis,
gera. Jie neturėjo vargo, ne-!

žiūrėjimą arba suktybes. Va-
D.

Pasiklauskite apie I™r- 
yų Išnokėjlmų planu. 
Mažas mnkpInlKis, baili
nsi) mėnesiniai ant Jusli 
Elektros Patarnavimo 
Idlos. Prietaisai perkami 
ant. lengvi, Išmokėjimu 
tnipnij aukščiau.

Dountoun — 72 W. Adams St.—132 So. Dearborn St. 
Telephone RANtlolph 1200, Local 1219

4562 Broedway
2618 Milw«ukre Are. 
4833 Irviag Purk Blvd.

4231 W. M«di»on 8<. 
4834 So. Aalilund Avė. 
3460 So. Stale St.

832 W. 63rd St.
2950 E. 92n«l St.
11116 So. Miehigaa Avė.

DUODAME EEDERAL KUPONUS

j Visi džiaugiamės pamatę di- mtelių dolerių. Dalyvavo gerb. Lai gyvuoja tų trijų kolo-

laimių, ligų, baimės net mir
ties nebuvo. Piktoji dvasia, 
matydama žmogų taip laimin
gą, pradėjo pavydėti ir tuo- 

f jau per melagystę jį suvadžio- 
žmogus papildė nuodėmę

[dinas, nuodėmės vaisiai. Pav. 
Į Pittsburgli’e yra lietuvių ba
nkas, vedamas sąžiningų ka
talikų. Kati ir nedidelis ban
kas, bet jame nežuvo nei vie
no žmogaus centas, (ii milži-

BRIDGEVILLE, PA.
Viena iš didžiųjų žmogaus 

nelaimių yra savymeilė. Iš 
savvmeilės, lvg iš kokios šak-j * ‘ »»»» i r in i viv aa nu vaviiiv. ♦ v i • ’ 1 • * • • . < • y. * z ’

Už tą nusikaltimą, Dievas juos nis’b nn ‘-Pniniai jan-uu z u . nįes dygsta visokios nuodė
išvarė iš Rojaus ir nubaudė g°’ Sykl.U Z Ug° g<‘r'J Z,n?' Į >"<*, visi blogumai. Savymeile

nių sunkiai ir sąžiningai už
dirbti centai. Dėl ko? Dėl to, 
kad užkulisy nuodėmė lošė sa
vo rolę
vaisiai. Dabar, žiūrėk, Raidai,
klioniėt teisingus žmogus pra- j ka(, (]u0<lnnli i5„lai,|,h kitBa 
dėjo sėmingai rūpintis apie gclh,-,,|aini jo5k„t„,ne mūsų pa 
bankus — prez. Rooseveltas,
nebebus pavojaus bankams, 
nebežus žmonių pinigai. O tai j |O(j,-.į 

dėl to, kad teisybė sĮ<’riaustį’

mirtimi. Tuojau pasidarė dide 
lė atmaina; užėjo ligos, var
gai, nelaimės; nevien pirmieji 
tėvai prarado visą laimę, bet 
ir jų ainiai — visa žmonija 
užsikrėtė tąja pačia nelaime. 
Negana, kad pirniginiė nuodė
mė sugadino visą gerą ir nu
silpnino žmoniją, bet sugadin
tas ir nusilpnėjęs žmogus yra 
palinkęs prie blogo, todėl jis 
ir pats pildo nuodėmes. Tat, ( 
nuodėmė yra pradžia ir pa-1 
baiga pasaulyje viso blogo.

RAULAS: — Jonai, aš ne
suprantu, kaip nuodėmė galė-

i yra tokia smalsi, kad !s*k**a i tuvįaj j 
lį visus mūsų darbus, pasiilgi-! h, Poiiti,ania state Bank
linus, mintis ir jausmus. Net ! . „•• n.,(i:(i.-.e va,Imas nuodėmės!,^ ,Ia,.h|) - nrapl„akia J"’"" "

ir ten skverbiasi ir gumlo mus,

1 Neapsakomai didžiuojasi Dė (lp)į 1)(|relį victinill ir iS apv- kun. V. T. Abromaitis su di- nijų vienybė, nes, kur vieny-
j duba, kad pats, C'ibukas, Spi- jjnk(-s įį,.tuvių paskutinėj <lel<> armija braddokiečių, taip bė, ten ir galybė.
jigutis ii Artimas jau piadejo (vaa^i0 2S d.) eard party. Re-gi ir p. Tumasoniene su dide-) ------------- -
sa\ o centelius lietuvių I oli- ■ jOs; Dudėnienė ir Storuliū ' b: armija hoinesteadioeių bu-
thania State banke tanPyLi-* fe surinko įvairių dovanų, kad vo atvykus į šią eard party.

Mat, valdžios apsauga •i'^ais.net visi stebėjosi.. Mat, ren- Tos trys kolonijos: McKees
užtikrina, kad šiam l'^Luvią | ^-jOf. (|arbšeios ir plačia', pažį-, Rocks, Braddock ir ITome- 
banke negali piazūtj jų Laa* Į ^tanios, todėl ir pasisekė jo- Į stead, kaip matosi, nors ma- 
pomi centeliai. Nėra abejones, (n)S tjaUg gražių dovanų žos, bet gerai supranta žodžio 
kad ir kiti sios kolonijos l'°-Į su, į„i<ti ,laUg vietinių ir iš vienybė reikšmę. Jeigu viena

Ūpas šios kolosijos žmone
lių neblogas. Nors labai Mc- 

(Tęsinys 4 puslapyje)

viešpatauti. J. V. S.

BENTLEYVILLE, PA.

juos paseks ir tokiu bu- apyiink)-.s žmonių sutraukti. į iš tų trijų kolonijų ką nors 

Toji jų pramoga parapijai da-į rengia, tai kitos dvi, užjaus- 
i vė gryno pelno apie porą ši-1 damos atvyk-ta ir dalyvauja. 

Pro durų skylutę man teko t
pasiklausyti, kaip nariai ftv.! a r* K T^T^T TAT 7TPTO

Jurgio Kareivių draugijos U-! AR MĖGSTI KELIAUTI?
čių garbės. Sovvo.oilės tik sa-1 rfsi k» ,laryt: “r P»siraSyti 
vo nmlo ir sau naudos trokš-l1"“ ,1,’K''ca l!ol'ks bn,lk" I'™"

jis nesigėdi kitų 
ir išnaudoti. Kad 

save išaukštinus, kitų žmonių 
prakilniausius darbus, žygius, 
savymeilis stengiasi sumažin
ti; šmeižimu ir išvilkdamas 
viešumon, kitiems nežinomas

šymo, kad išsižadėti kai k u 
riain laikui savo pusės šutau- j 
pytų centelių, ar nesirašvti?| 
Noromis nenoromis didesnė da | 
lis narių tos draugijos sutiko 1 
pasirašyti. Nes, pasirašant su- ' 
daro geresnę progą kitą pusę ' 
sutaupytų centelių išgelbėti. I 

Besiklausydamas svarstymų,

ftios kolonijos lietuvius ka-1
tu pagimdyti žmonijai tiek muojo ne iik ilga, ikiri bedar-! f“sižy"H''-'usio silPny

dang blogo! Argi. visi be,„r- bė be, ir ligos pra.......a lan- Knvv- iai buvo  tinis ,„s drau-

’ ciai, ligoniai, vargšai vra pra- Kytis. ... . , . ‘ ... ' . - - -
-.1 , medis niekados nesideda j

^■kknlteliai ? arba nusidėjėliai? Štai, imi gana ilgokai krau-1. , , . ... , ,
m • Z. , . . i bendra darbą, nes bijo, kad

^^^JONAS: — Taip, Raidai, io dideliu spaudimu sirguliuo' „ .. ,
. ...... ,, ..T • , i - - uz .11 gabesni ir sumanesni ne

nuodėmė vra sėkla visokio blo įa Stanislovas Kukeinavieia,
go. paprastai čia žinomas kaipo

RAP LAS: — Kaip gali bū- Stasys Ramonas. Buvo vyras
ti nuodėmė priežastimi betur-1 drūtas, kaip ąžuolas, bet li- 

! gai įsikibus eina silpnyn, ne-

nusmelgtų jo paties įsivaizduo 
tos galybės ir serga dvasios 
ir proto nykštukai. Kadangi 
šiame pasaulyje ta biauria y- 
da užsikrėtusių yrn legijonai, 
todėl, gražiausi sumanymai ir 
visuomenei naudingi darbai 
nesiseka ivvkdvti gyvenime.

eių ?
JONAS: — Niekas kitas, tenka jėgų ir negali nei svn- 

knip tik nuodėmė. Aš per tris joti apie kokį nors darbą, 
metus turėjau progos susidur-: Tokia pat liga jau daug me 
ti su badaujančiais, kuriuos tų kankina M. Duršienę. dera 
Pittsburgli’o miestas turėjo priežiūra ir geras užsilniky- 
niaitinti ir nakvynę duoti. Pa- mas palaiko ją dar gyvųjų ta- Sausio 28 d., po pamaldų į- 
klausus bile vieno jų apie jie- rpe. vyko parapijos susirinkimas,
reitą gyvenimą, kiekvienas su Sirguliuoja ir Ona Pnžienė. Klebonas jvatiekė visų metų

finansinę atskaitą. Pasirodė, 
kad bažnyčios jmjamos nepa
dengia bėgamų išlaidų. Nufa-

puikybe sakėsi, kad užinula- j Rūpestis apie rytojų tas li- 
vęs geras vietas, uždirbdavęs gas platina, didina ir palaiko, 
geras algas, o svarbiausiai tu-: Pastaruoju laiku ligonių ei- 
rėdavęs gerus laikus (good lėsnn įstojo senas Bentleyvil-jita visom išgalėm remti para
pines). Kokius gerus laikus? lės gyventojas A. Andriulio- ' pijos reikalus, ftiais metais 
Girtybė, gembleriavimas ir nis. Visi ligonini yra S. L. R. kiekviena šeima ir pavienis 
paleistnvybė, ob, tai buvo ge- K. 92 kuopos nariai, o Ant. bažnyčios užlaikymui mokės į 
ri laikai! Ar tai manai, kad Andriulionis yra tos kuopos mėnesį vieną dolerį, prie lė
tos nuodėmės paliko be užmo- ir Kęstučio draugijos raštini- vų gyvenąs ir uždarbiaująs

gijos susirinkimas, patyriau, 
kad narių ūpas nenupnolęs ir 
kad rinitai svarstė savo drau
gijos reikalus.

Vienbalsiai nutarė' prisidėti 
prie rengiamos parapijai va
karienės ir tam tikslui pasky
rė penkis dol. Vyriškai pada- Į 
rė, nes vyrukai stengiasi su- i 

ruošti vakarienę vasario 13 j 

d., parapijos naudai, tat, bū
dami vyrais, ir nutarė prisi
dėti. Vyrukai iš anksto gal
voja ir ruošiasi su daugeliu 
“patrovų” atsilankusius pa
vaišinti. Muzika taip pat bus 
gera, kad po vakarienės gerai 
pašokus klumpakojį ir kitus 
lietuviškus šokius. Ot, kaip 
vyrukai nori pasirodyti.

laukiame nekantriai visi va 
sario 13 d. — vakarienės ir 
šokių.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

L
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 

PASAULĮ ’ arba kelionė į “ EUKARISTINĮ KON

GRESĄ AUSTRALIJOJE“, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Būriui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapiu 244. Audeklo apdarais $1.00.

IT.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio laimi įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ“ ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE, 

įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

ITT.
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS Į- 

SPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, šiaurinėje Afrikoje, 
Sicilijoje, Graikijoje, Svrijoje, šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vok iet ijo je, 1 jietu vo je.

Knyga spausdinta anl brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.(XI.

Kas pirks visas tris knvgas svkiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Ola nupiepti z

Gerbiamai "Draugo" Administracijai
Siunčiu su Šiuo lalftku $................. už kuriuos prnftau knmrrci'člaustn

atsiusti man sekančias Kelionių knygas-
VYSK. P. P. BCPIO KELIONES — }l.(l(l 
Kl-N. PR. J. VAITVKAlf lG — I f,n
KI'N. J. A. PAI’Lll'KO — 2 00

arba:
Siunčiu $3.50 už kuriuos aiškinkite man \ įsus tris Kelionių knygas 
Mano adresas:

Vardas, Pavardė

Rtreef

VISADA i 

UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl Joa ne
mėgo? JI pati nežinojo. 
Joa blogaa kvapas buvo 
priežastim, nea blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pateltntL 
Gargaliuok su Llaterlne tr 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad žls vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dlenaa.

LAMBERT PIIARMACAL 

COMPAMV 

8t. Louis, Mo.

LISTERINE
promptly ands Morą ordlnory 
antiMptio ccmt tikto ln 4 d«y*

America’s 

favoritei

Pageidaujamas skonis 
tikro mnyonnalse Ir tik
rai senoviškas vlnYitas 
"dresslng" naujoj kotn- 
blnncl joj!

KRAFT’S MIRACLEWHIP
SALAD DRESSINO

ais.net


z t

P K A TT n X S Ketvirtadienis, vasario 1, 1934

Pittsburgho Lietu- 
. viii Žinios

McKEES ROCKS. PA.

(Tęsinys iš 3 pusi.)

i viskas sėkmingai išeitų. Gui- sutilps visi Šv. Kazimiero mo-į istorija ir vystymusis visose to nereiuiam. Matyt, kad ir į 
la, kad mūsų vaikinai nepri- kyklos svetainėn, nes keletas srityse. Šios knygos bps dide-> Vaizbos Bato nariui serga pa Į

■ si deda prie jokio parapijos šimtų tikietų išsiuntinėta ir lė vaikučiams pagalbu. Jiejvvdo liga, nes dažnai matosi, 
a veikimo. Ne tik kad'neprisi-.visi rengiasi dalyvauti. Nerel- 
deda, bet dar kenkiu ir ardo ketų jiems taip susirūpinti, 
mergaičių darbuotę (‘bingo’),'nes yra dvi svetainės: viena 
kuris lošiama kas trečiadienis, vakarienei, o kita šokiams.

rengias darbui, kuris aiškiai kad ir biznieriui pas žydus ar
nupieštų Lietuvos gyvenimų ir svetimtaučius šį-tų perka nr-

NORTH SIDE

o mūsų vaikinai tų jaitį vaka- Kaip reiks, tai ir daugiau at-lkimo 
rų rengia šokius savo tikslą- si ras. Dae yzi! Tat, visi vėl 

Kees Koeks bankai užsiilarv- ms (camp’ėms). Panašiai da- kom. MK19
damos duris ir nelemta bedu- ro ir keletas mergaičių atsi-: -----------------

ŠV. KAZIMIERO MOK. 

. ŽINUTĖS

rbė vargina, bet į visokias skyrusių nuo sodaliečių. Kam j 
pramogas parapijos labui skai čia atkeršys/ Kokia nauda iš 
Kingai lankosi ir parapijos to keršto/ Labai negražu ken-j 
reikalams labai užjaučiu. kti savo parupijos reikalams, i

Nors proldbieija jau kojas ■ Tėvai turėtų įsimaišyti j tokį prasla vaiku£ium8. Bl|VO uUl. 
aukštyn užvertė, bet vyrai ir Į peiktinų jaunuolių darbų ir iankiutii gerb> sesuo M Ak)y. 
moterėlės blaiviai gyvena. Ne- • atkreipti jų dėmesį, tai, kad'zu> luokykbj užveizdėtoja, ku- 
simato Čionai tokių, kurie ei-1 griauna parapijoje vienybę,1 ri vaiku-ius egaan|inavo/Kvo. 
darni graibytusi tvoros, arba trukdo parapijos darbų, tru-'tįinui buvo a°glų ir Įįetuvįų 
“saidvokas4 būtų per siau-Į kdo jos pažangų. Bet visa ne- kalbose Sėkmės patenkinan- 
ras... 1 laimė, kad tėvai į tokius da-

Ant nelaimės, du žymūs pa- lykus žiūrį pro pirštus ir sa- 
rapijonai: Andziulis Vincas ir vo jaunuolių nesudraudžia.
Janulis Andrius jau nuo se
niai sirguliuoja. Visi Aionyk-:

greit

Praeitoji savaitė buvo nepa-

še iai
sveikti.

linkime jiems greit pn-
Cibukas

SOUTH SIDE

Jonas

jos žmonių papročius. Linki- ba įvairius patarnavimus ut
ine vaikučiams didelio pasise- lieku, o ne pas savo, ypatin

gai "Vaizbos Buto narius. Lai
kas vuizbiečiams susiprasti.

Miku mokykloj randas voi-' U(1, 6is ,|isku>ijlj vakaras 
kuily su ni'paprastuis gabu- , utida,.,.5 kai ku|.ie,„a akte. 
niais. Eugenijus Jagminas tu- (
ri talento piešti. Jis turį pro-i Motiejus
gos lankyti Carnegie Art In-' 

' stitute , kur sykį į savuitę 1

Vaizbos Buto metinis susi 
rinkimas įvyko sausio 18 d 

Praėjusį ketvirtadienį vaiku Išrinkta sekanti valdyba Iie
čiai buvo surengę gražų pro-1 gautiems metams: pirm. — P.

Mūsų (Mahouing) apskričio 
durbininkui, kurie dirbo sulig
CAVA. programos, šiose dieno- 

Labai džiuginanti žinia, kad se jabaį nusiminę; gavo žinių 
I ranas Dalgis, žyniais vietos \Vasliingtono, kati visam a 
biznierius, duosnus ir geras , p>skrįty būtų sumažintas dur 
katalikų veikėjas atsikėlė is, bįnįnklj skaičius ir sutrumpin- 
ilgos.ir sunkios ligos ir grįž- valandos. Todėl suvažiavę 
ta prie savo biznio. apskričio viršininkai išdirbo 

štai kokių kvotų: šiame aps
krityje minėtus darbus dirbo 
1*2,689 darbininkui, dabar di
dis 11,376 darbininkai. Bus 
paleisti visi tie, kurie nebuvo 

Į užregistruoti pašalpos lakšte;
Hž'vmrjo loiim.7 mimuSŪmnm, I Ui>’ 1«“ bus P“1““1’1 ir tie> ku' 
Blavokų katalikų tyma. Tos i-'™ P“'niluu

sausio IK ,1., Linkulin “P1™1' ėj0 £l“ d“'bti' Bus

Rep

Y0UNGST0WN, 0H10
i • i • », ,v- . | Lietuvių Sv. Pranciškaus na
Lietuvių Kudsiamo Kumbu-1 .. * ‘

, ...... , ...... , - 'rupijos basket bąli tymas na-'
dykai duodamu piešimo panio-Į1 lo 1 dtsburglio Lmveisitete
kos. Matyt, jis naudojasi gįa Į'^kiančio komitetu susirinki
proga, nes yra nupiešęs duug'n,ttb įvyko, sausio 25 d., Lietu- !

\riti-ziloliii T inViniP ! V“1 Piliečių svetainėje. Kvie-,; , gražių vaizdelių. Linkimi jam, .» . llardvvoods svetainėj. Malonu
pasisekimo. da komisijos is {vairių lietu- J_ _ _ _ _ _ _ j viekų dr

1 sirinkiim

priimti urbu {laliktu dirbti tik
isijos iš {vairių lieta-. . . , , .. vienus asmuo iš šeimos. Taip• - h i-i . .. girdėti, kad musu kolonijos , . 1aug jij .r kl,lb>į i’“'! ,ietuviai vaikinai MJgi bus paleidžiami tie, kurie
} ali. are pirm. P. 1| nenorėjo, arba tingėdami dir- 
Neatvykus rastini n- t I l,o. irakų „aviniukai, kurievarlinas, 

kui Bluzuičiui, jį jiavadavo K. 
J. Vaišnoras. Atstovų iš įvaį

gramelį sės. M. Aloyzai jaige- pivaiiinas, vice pirm. — A.lr*¥ 1,vtu\iškų organizacijų du-J
Į rbti. Kiekvienas skyrius rodė KatįĮiUS) TašL — K. J. Vaiš-

Lietuviai biznieriai smarkiai savo gabumus lietuvių kalbu- norus, įgj.__K. Stravinskas
įengiasi prie metinės vakarie- je deklemacį jomis, dainomis ir įr t,.ys direktoriai: Jonas Gre 
nės, kuri bus Užgavėnėse. Ma-J veikalėliais. Baigus programų bliūnas, Adomas Marčulaitis

lyvavo apie 10 ir trys svečiai, 
kuriems buvo suteikta spren- Į 
džiaini balsai.

jums, vaikinai, už pastanga: 
ir kėlinių lietuvių vardo s|>o- 
rto srityje. Lai svetimtaučiai 
žino, kad lietuviai, nors ne
skaitlingi, bet galingi.

nomu pralenkti net Namų Sa- sesuo M. Aloyzu pakviesta pa jr Juozas Virbickas 
viniukų vakarienę, l/engimo1 kalbėti. Ragino vaikučius ir

Paskutinė prieš gavėnių komisijon įeina: K. Stirnius-. toliau gražiai mokintis ir bra- 
card party parapijos nnudai Ras, J. Chubis ir J. Skistimas. | nginlį savo tėvelių kalbų.

Dar neteko sužinoti, kas bus: --------------praeitų sekmadienį labai ge j 
rai pavyko. Girdėjau, liks ne
toli šimtinės pelno

Ede J’aliskiūtė įstojo į šv. 
i Luku gailestingųjų seserų moIŠ veikiančiųjų komitetu prn

nešimu išaiškėjo, kad jau y-įkykiQ. Jos sesutė Darata su- 
Narių metinė mokestis nu- la KUl*n^^a Lietuvių kaniba-

statvta šiais metais vienas do
rengė jai pagerbimo vakarie 

rio kaso., apie $1,500 ir kad I nę jf kovtaviluo party sausio 
i 18 d. Svečiai linksmai prolei-jau {įrašymas per Lietu-

patvs savo trokų valdė prie 
darbo, taip pat Ims paleidžia^ 
mi; tik tie bus palikti, kui 
samdo darbininku trekui vt 
dyti prie darlio. Darbininkams 
darbo valandos bus sutrumpi
ntos šiaip: vienos grupės di
rbs: 15 vai. savaitėje po 7%

Isvengk tų Baimę

eris. Nutarta kovo 4 diena,
tui yra Šv. Kazimiero dieno-|'os ^Knisteli |». Baluti pusių- |(b) jaika per vakarienę pane

štas į Lietuvų, kad Lietuvos b.į j,k|pį j)a>sakvta širdingu Ii 
menininkai bei piešėjai parū- nk,vįin,u luį,aįngaį 1>asį,.kti ti-
pintų visus kambariui deko- Vvbl iParduoJui..a_vaun-nycto«ęjr_vaat»yii

Abejojimą veikti taip. kaip veikia 
i tikri vyrai lr moterys — nėra rei
kalo kankintis nuo įtempti; nervų ir 
nusilpusios sveikatos. IMilis Gydyto
jas Specialistus iSrado preskripciją.

vyriausioji, virėja ir jos pa-j Kai kurie mūsų mokyklos 
gelbininkės; sakoma, labai vaikučiai pasiuntė laiškus Lie je, surengti bendrų nariams ir 

jų šeimoms vakarienę Piliečių
sim, tai valgysim! Bilietas tiki tone prašyvlanii knygų ir l<i-! stl l’Jograma.
•)O centų. rl’aip dar niekad ne-j tokios medžiagos iš kurios g’aj Sekantis susirinkimas įvyks 
buvo. Vadinas, gerai užsiga-jlėtų geriau susipažinti su Lie-! vasario 15 d. Jis bus pašvęs- . 
vėsime. Muzika, sakoma, bus tuva. Už kelių dienų gavo gra I tus diskusijoms: “Kodėl mes 
{atkviesta iš kokio tai didelio žų laiškutį nuo p. Bagdono, o'viens kitam esame nedraugin- 
viešbučio. Dėdė Jurgis, Jaš-įvėliau ir knygų, kuriose gra-!gi”. Arba, aiškiau jmsukius, 

ir mergaites - sodalietės, kad | kūnas ir Sikorskis galvoja ar žiai aprašoma Lietuva, jos Ikodėl mes biznieriui viens ki-

ai ann
Rūtos klubui už pagaminimų į šaunius. Tat, kad jau valgy-1 tuvos Pasiuntinybei Washing- 
be.galo gražių dovanų, kurios 
sutraukė skaitlingų žmonių 
minių, o bažnyčios komitetui 
ir maršalkoms už pasidarba
vimu ir vadovavimų visam su 
rengimui. Poliai dirbu taip pat

Nusa-foneracijas.
I P-lė Paliskiūtė yra pavyzdi

... . K. Pllrcng'‘ngair gailestingos širdies me-1 Klekvl<,nas bMtell.
ti Lietuvių Ulelių, KennyUOOll(r -I- Ponlzunt nnknu įvirnni — Vienas Doleris užmokės už mėne- . * ...... /gete. Kinkant aukas, parapi-' trvatincntą. Nu8iplrk butelj Slan.
pulke 11 Visų pelnų skuti - ur tautos rPįkaiaiHS jį nic-id‘e" "er>ral<'il4k. vf> n<™iegotas 
. • i I • • • •' ” naktis. Jeigu po priėmimui tų table-
tuvni kambariui. j kados neatsisakė nuo para-1 Pcf dvideAimts dienų būsite ne-

1 užganėdintai*, JObų pinigai bus sugrą-
Raporteriui mos. , antl — nleKo nerizikuojate.

Nutarta šių vasarų

JUBILIEJINIS!

Į Sekmadienyje, Vasario-Feb.
IETU VIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street

Pa

J

7

KONCERTAS PRASIDĖS 5 VAL. PO PIETŲ 

ŠOKIAI 8-t.; VALANDĄ VAKARE Ik

Programe dalyvaus jžvniūs artistai-es, k. t.,p-nia E. RAKAUSKIENE, p-nia O. JUO
ZAITIENĖ, art. J. KUDIRKA, muz. K. SABONIS, p-nas K. PAŽARSKIS, p-nas A. 
CHAPAS, ir daug kitų. Dalyvaus didžiuliai chorai: SASNAUSKO vyry choras po 
vadovyste komp. A. S. POCIAUS, AUŠROS VARTŲ parap. choras po vadovyste 
muz. J. BRAZAIČIO ir VYČIŲ “DAINOS” CHORAS po vadovyste muz. J. SAURIO.

Prof. ANTANAS ŽYDANAVIČIUS, smuikos virtuozas, pirmu kartu Chicagoj gros 
žymiausius klasiškus kurinius.

. Po koncerto bus smagūs kokiai prie geros muzikos. Tikietus galima gauti pirkti dabar 
jau visose kolonijose.

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c. - ŠOKIAM S 35c.
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| lietuvių purapijų ir draugijų; ilgu dykai.; lėšom* padengti, 
pusitarimui Upie surengimą padaryti rinkliavų svetainėje, 

beųdromis jėgomis Lietuvos j Jeį kils liktų apmokėjus visas
Į nepriklausomybės paminėjimo., lėšas, tai likučius pavesti jre- 
Tasai susirinkimas įvyko sau-j ilginiui Lietuvių Kambario 
šio 21 d., Lietuvių Piliečių svc Catludral of Learnings. Tuo 
luinėje. Atstovų nuo parapijų imi baigta susirinkimas, 
ir 30 draugijų suvažiavo 117. | Sausio 22 d. išrinktoji l’ri-

į dienų jr 2 dienas savaitėje. Susirinkimų atidarė Vaizbos'i engimo Komisija tuojau fr- 
Kitos grupės dirbs 21 vai. sa-juuto pirmininkas P. Pivaro-
vuitėje po 8 vai. į dienų ir 3 aus. Trumpai paaiškinęs susi-

rITTSBURGO 
ŽINIOS

LIETUVIŲ

Y0UNGST0WN. OHIO

(Tęsinys iš 1 pusi.)

vul. į dienų ir 3 dienas savai- linkimo tikslų, pašildo išrin-
teje. Moterys, visos atleidžia- Rti šiam susirinkimui prezidi-
inos. Visų šio įlarbo progra
mų paskelbė Muhouiug apskri 
čio pašalpos direktorius K. A. 
Noble, pareikšdamas, kad vP-

umų. Išrinkta: Juozas Tamke
vičius — pirmininku, P. Pi-

mėsį savo užduotį vykdinti. 
Komisijos pirmininku išrink
tas P. Pivaronas, raštiniukus 
J. Virbickas, iždininkus K. 
Stravinskas, o muzikalės pro
gramos dalies surengimas jmi-

visų Mauretauijos išplaukimų . rių. Šios kelionės buvo sausio, 
į West Indies ir Pietinę Ame ; vasario ir kovo mėnesiais žic 

I mos sezone ir liepos, rugpiū- 
Skaitant Cunard Linijos ra-iėįo Jį- rugsėjo mėnesiuis vasa- 

portų apie keleivių vežiojimų Į fos atostogų sezone. (Sk.) 
1933 metais, pasirodo, kad per j
vienuolikų metų paeiliui Cu
nard ii jos Jungtinės .Linijos 
vežė daugiau keleiviu negu bi- 
le kuri kita Linija arba Lini
jų grupė, sis skaičius 193? 
metams siekė 127,963.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Anutrikua Liet. Daktarų Draugijos Mariai

Ph»n» 
UNGImenod *641

OfOc» Phone 
TRIangle 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM 
7850 So. Halsted Street

Tel. CROvutHU 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAM

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
BeredouUs po piety ir N tolu idioma* 

Uk susitarus
9423 W. MAHOl'ETTlfi ItOAO

Tel LAl’ayolU) 7658

DR. P. ATKŪČIONAS .
PENTIM TAS 

1444 MO. 49U* OI'., CICERO, UU. 
UUr., Ketv. ir Vėtą. 16—8 vai.

•147 bO. UAHbTKD fpr., CHICAUV 
Pajaed.. Sered. U MuU»t S—9 vai

Dienoms Tel. LAl'eyotte 6799 
Naktimis Tel. CAN ai 0409

varonas — pagelbininku ir du vestas V. X. Medoniui, Šv.
Kazimiero K. K. parapijos va
rgonininkui, kurs turi pasi
kviesti solistus, solistes bei 
kitus atatinkamus artistus bei 
chorus, kad viskas išeitų ge
rai. Kalbėtojai nužiūrėti se
kantieji: Pittsburgho majoras

raštininku — K. J. Vaišnoras
liau vėl viskas bus pataisyta ,įr j. K, Mažuknu. Seka pasi- 
kaip tik federalė vyrausybė Įtarimai, kaip tinkamiausiai a- 
paskirs daugiau pinigų viešie- pvaikšeioti Lietuvos nepriklau 
uis darbams. Tat, nėra ko per
daug nusiminti.

K. a. Žvirblis

SVARBU PITTSBURGHO
IR APYLINKĖS LIE

TUVIAMS
Lietuviu Vaizbos Buto ini-

somybės paminėjimų. Nutarta 
tai padaryti su kulbėmis ir 
įnuzikale programa patogumo 

'.(lėliai vasario 18 d. (vietoje AleN’air, Agota Sutkaičiūtė, ,T 
j 16 d.) Lietuvių Piliečių sve- K. Mažuknu, kun. J. Misius ir 
|tumėje, 1723 Jan Street, South kiti. Spaudos konjisijon išri- 
, Side Pittsburgb, Pa. Tam tik- nkti Juozas Tamkevičius ir .L 
slui išrinkta Prirengimo ko- Virbickas. Pasitarus dar apie 
misija, į kurių įeinu: J. Tam-Į kitas smulkmenas, susirinki

mas baigtas.

Didis pasirodymas praėjusių 
metų buvo listas Mauretauijos 
12 dienų ekskursijų į \Vest Tn- 
dies ir South Ameriką. Šie li- 
staj įrodė, kad važiavimai šios 
Linijos “krūzų”, viršijo 1932 
metų. Trylika buvo šių “kiu
žų” ir važiavo 7,303 pasažie-

Oflso Tel. CICERO 4»
Itcz. Tel. CICERO 3G50

JOS. SHINGLMAN, M. D.

vai.:
ROOM 2)0

2-4 Ir 7-8 vai vakar*
DR. F. C. WINSKUNAS

1 kevičius, S. Simopavičius, K.
Stravinskas, V. X. Medonis, 

cijatyva, sušaukta susirinki-į Pivaronas, J.-\ ii bickas, J. 
mas Pittsburgb’o if apylinkės Pabarei us ir A. Lelionis. Ižu-Į

Spaudos Komisija

PADĖKA
GRABORIAI:

LACHAWICH 
IR SŪNŪS |

LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite uiganėdi'ntl 
’l’el. CANal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI. 

Tel. CICERO 5927

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiem? 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue

Chicago, 111.

J. F. BADŽIUS
Ino.

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už >25.80 Ir auk&član 

Moderniška koplyčia dykai.
448 W. 18th St. Tol. GANal 8174

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai

4830 WEST 15th STREET"

Cicero, Ulinois

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ A. MASALSKIS

1646 WEST 46th STREET 

Tel. BOlIevard K2O»—8416

Tol. CICERO 991
SYREWICZE

GRABORIUS
laidotuvėms pilnas patarnavimas 

galimas až 196.66 
KOPLYČIA DYKAJ

J344 S ftllth Ava.. (Maarn. Tll.

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tai LAFayeUe W73

J. Liulevičius

šv. ’ranciskaus neservs si-

Buvęs Cicero 
miestelio pir
ma.s Sveikatos 
Komisijoiiie- 
rius (ir laikė 
•ų garbės ofi- 
»U l'cr 10 me- 
t'l) yra serai 
Cicen'eėiams 
žinomus per 
27 metus. Da
bar spceiuli- 
zuoja gydyme 
Plum'ių, Šir
dies ir Reu
matizmo ligų. 
Valandom

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAM 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. MONroe 9977

Graboriai
1>

Balsamuokojas
Patarnauja Chl- 

eagoje ir aplella- 
Mje.

Didelė ir srražt
Koplyčia dykai

4099 Archer Ava

Visį Telefonai; YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin

tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 

nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū

no į mūsų įstaigų ii bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 

didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 

patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū

rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 

teikia arabulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 

patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 

Del Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip

sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisag

4605-07 South Hermitage Avenue

kun. V. Abromaičiui ii- j«ira 
pi jonams, o ypafr poniui Liu
dvikienei, Miniotienei, Kiikš- 
topuitienci, Radzevičienei ir 
visoms, kurių pastangomis bu
vo surengtas buneo party sau
sio 21 d., Šv. Izidoriaus jni 1 
rapijos svetuinėje, Iliaddock,, 
Pu. Viso pelno buvo $62.00. Į 
Seserys atjaučia, kad tas su- j 
rengimas neapsiėjo be šių hra 
ngiif geradarių savęs' pam.it-1 

kojinio. Todėl jų pastangos, į 
jų aukos, jų darbas ne tik už- 
siĮH'lnija seseių dėkų, bet taip' 
gi Dievo palaiminimo jų gy
venime.

Seselės taria širdingų ačiū1 
ir visiems, kurie savo atsilu- j 
nkyniu ir aukomis parodė už- j 
uojautos vienuolyno reikalą- Į 
ms. Pasirodo, kad seselių ge- Į 
rudarės turį didelės įtakos net 
ii svetimtaučiuose, net ir ki
tų tikėjimų žmonėse.

Sv. Pranciškaus Seserys

PER VIENUOLIKA METŲ 

CUNARD IR JUNGTINĖS 

LINIJOS KELEIVIŲ VE; 

ŽIME LAIKO PIR

MENYBĘ

Praėjusių metų geriausias 
Ipasirodymas buvo pasisekimas

Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo 2 Iki 4 
vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vakare; 

ėventadi'eiiiais pagal Busltariinų.
4930 West 13th Street 

CICERO, 1LU

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 3037

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedaliomis pagal 
sutartj

Phone GROvebill 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6H59 SO. WEbTEllN AVĖ. 
Chicago. III.

BOUlrvard 7589
Kea. HEMlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENT1STA8

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakaro

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

\{ , Spucia'iatal Iškalime ir i.Mlirbi-
UM&z nic visokiu rūšių paminklu,, ir

grabnamius.
Mūsų šeimyna specializuoja šia

me (lurlic |M-r šešias kartas.

Veskite iM-rUnklų reikalus tie
siai mi pačiais-iėdirbėjais

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas j rytus nuo 
didžiulių vartų

H1LLSI0E, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. I’E>S.\C<H,A 1IOI1 
ItELMONT 3485 

Office: HILLS1DE 3885
Alfrcd Roeelll, pros. Vincent UoseliI, seer.

GYDYTOJAM u chirurgą*
4140 Archer Avenue 

▼al.: t—4 ir T—9 vai vakare 
Res. 2136 W. 24th St.

Tol CAbal 0409

Office Ftuna» 
YKOapeut 107 S

Hm. tua Office 
6359 bo. LuevIU ML

CANAL 8706

DR. J. J. KOWARSKAS j
PHY81CIAN and BŲRGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 F. M. 
Sundav by Apnotntment

Dr. M. T. Strikol’is
GYDYTOJAS ir CHIRURGAM
4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.

Nedėliomia pagal sutart)
Ofiso telef. BOUlcvard 782U

Namu tel. PKOspect 1*30

Tel. liOblcvard 7042

Office: 2643 W. 47th 6tre<

Vai.: 2 Iki 6 popiet. 7 iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutarti

Offtsu Tel REl’ubllc 7U9U 
ttua. Tci. UUOveHUl O«17

0917 M. WAMUTENAW AVĖ.

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS

2433 W. UAM9UETTE HOAD 
Vai. 3-4 ir 7-9 vau. Kulv. 9-12 ryt* 

Nedalioj susitarus

rboue CAJNal *19*

DR. S. BiEŽIS
GYDYTOJA^ CH’»ŲRC1AS
2201 W. Cermak Road

Valandos 1—2 ir 7—8 vak. 
Meredoinls Ir Nedėliotais pagal autai*

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonai KEPublio 7888

Ofiso: Tel. CALuiuet 4U39 
Rca.: Tel. HEMlock U2H6

DR. G. Z. VEZEL’IS DR-Al e* RAKAUSKAS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.

. arti 47th Street 
Va!.; nuo 9 Iki 8 vakare

neranoj pagal Hiiiarf

Tel CAN ai Q2&7
lies. PKOspvc* 863*

GYDYTOJAM ir CHIRURGAM
3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
Kciideudjo* Oftsaa: 2858 W. 89Ui Hk

Valandos: 16—19 ryto 
Seredomis Ir Nedčllomjs Dagai sirtAKį

DR. P. Z. ZALATORIS DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAM

1821 bUUTU 1E1LSTED bTRNEil
hczidcucija 680U So. Artc&iaa zive. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
4 iki 8:80 vakare

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUB

Tel. VlKginla 0038

GRABORIAI:

Office l'lione Res. 6107 S. Franclsco 
Prospeet 2220 Phuue Grov. 0961

DR. J. SZUKIEWIGZ
PHYSIC1AN and SURGEON 

&U58 bO. ASUEANO AVĖ., Chicago 
Houre: 2 to & - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointinent

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgus ir Gydytojus

2515 ĮVEST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

#
Valandos:

2 - 4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais

&I. CANal 6129

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTA3

2201 W. Cermak Road 

(Kampas Deavltt SL) 
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 9 vakare 
Seredoj pagal sutartj

Tel. Ofiso UOUlevard 5913—14 
1U». VZCtory 2343

DR. A. J. 6ERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-9; nuo 6:10-1:96

AIA
JONAS MAŽUNAITIS

Mirė miiiihIo 30 d., 1934 m.,
I '.ui. vukure, RUluiikęn 37 hip
iu um’.lnus. Kilo iš Raseinių 
optkriCIu, .luriiorki, purapljos, 
Smukučiu kalino.

A.|iiirikoje išgyveno 22 metus, 
i’nllko dtdelluuie niill'ūdinie 

lirolj Juozapų ir brolienę Vero
nikų. «'inų Jonų 11 įlietų, du- 
kinrj Aldon. k mi lų. spserls: 
KoLrynų Siinonuvi’členę, l’etro- 
liylę ('pilenę, Monikų JakiinuM, 
imu Uujorienę; o Lietuvoj du 
lirbllv* Antanų ir Petrų. Ir gi
mine*.
' Kūnės pašarvotai, 1612 So, 
tSth l't.. Cicero. lai'iiolHvėi, ). 
,yks šeštu,llenj, vasario 3 d. 
1914 m.. Iš nariu, 8 vai. .ryto 
Ims i įlydėtas ) šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioj., (vyks 
gi'ilitllngos pauiuliloM ut velio
nio sielų, l’o pamaldų bus nu- 
lyrtčtas i šv. Kuzimiero kupi
no:,.

Nuoširdžiai kviiu'luin,, visus 
a. a. Jono Mažunui'čio gimines, 
druiigos-«-K ir pašysi u mus-mas 
dilyvauii Aiosn laidotuvėse.

Nuliiidę: Kūnus, Risi is, llro- 
llenč, Seserys ir Giminės.

laidotuvėms patamsuja g.rn- 
1,ortus Butkus Co. Telefonas 
CANal 3161.

UOZAPAS EBDEIKI
- I R --

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUM0 

LAIDOTUVĖSE....................PAŠAUKITE.......................

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturimu sųryšių su firma tuo pačiu vardu) 

{KAIRŪS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL
OFIBAM

4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Ncdėllofulu nuo 10 iki' 12 
valandai dienų.

Telefonas MIDvvay 2880

Ofiso Tel. victory 6869
Uca. TeJ. UUEaal 9f»l

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų R 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St.

> Kampas 21st Street
Valandos: 2—4 popiet, 7-—9 vai. vak.
Nedėh'omis ir Šventadieniais 10—-ik

J.J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tei. REP. 3100
3rd St.

Office; Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd fcjtrect

Vai.: f to 4 ir 7 to 9 P. M. 
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. Iii.
Phone: HEMlock 6700

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

4631 SO. ASHLAND AVR

Tel. YAItda 0694 
Ku.: Tvl. PI.Aza 3280

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 Ir 7-9 v. 
Nedėldlenlais nuo 10 Iki 12 dlen«

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniams kars O WISSIG,
Specialistas iž

Rusijos

GYDO V1NAM LIGAH VYKŲ IR SS4MERV PER 98 MflTA NKMUIUM 
KAIP liSMIHKNfcJtiHIOH Ir NPSIAGVDOMOH JOH VRA .

ApsclalIAkal gydo ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmų kre.»- tl 
Jo. odos. Ilgas, žaiadas, reuniatlsmų. galvos skausmus, skausmus nuga- | 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą, Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti y* į 
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite k* Jis Jums gaU^paMį. j 
ryti. Praktikuoja per daugeli metu Ir lAgydd tukstandlue ligonių. I ata*. j 
mae dykai OF1HO VALANDOM: Kasdle nuo 16 valandoe ryto tkJi I 
valandai ir nno 1—9 valsmdat vakar* Nedr'onrde nuo 11 ryto Iki | jjK

4208 WKM'B te t h MT. Beeler Avė. Tai (TRAtsfoed
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Ketvirtadienis, vasario 1, 1934G

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
... i tūkstančiu dolerių, nes krau-

Du d,.M, parengimo, ,vyk. , jr 49 court, to. tik galus s,,-Į„,v,, pi|nui pripi|(lylfl

I sdanii sužalojo daug prekių. Į lūs ir vėl tęsus patarnavimą 
• Nuostolių padaryta už keletą Į savo rėmėjams, kurių ši krau

tuvė yra gana daug įsigijus.

Ciceroj vasario 3 d., būtent žinoti kas ten bus tą vakarą. Į 
ftv. Grigaliaus choro ir Na-į Namų savininkai retui kada 
mų savininkų. Kodėl taip įvy-lką rengia, o jei kada ir ren- 
ko, lengva atsakyti. Nei vie- ’gia tai ne savo naudai. Taip 
ni, nei kili nenorėjo pakenkti ir vasario 3 d. bus vienas iš

I ••Draugo” n,utiniu,u konoer (domiausi,, vakar,,. Bilietas,pri„1-s „itj k,.|iu
tui, uel to nutarė savo pajen- tik 25e., o prie bilieto bus dar' 
gimus iškelti j vasario 3 d., ir priedas.

! o vasai io 4 d. \isi trauks į j Muzika, galima sakyti, bus c0 (’o., taį jos |)US parduoda-
“ Draugo” koncertą. Jei taip, l viena gerinusių. 5 labai piginj Krautuvės
vyručiai, visados darysime, ne!’ ' llankiete, be abejo, dalyvaus i vedėjai: .J. Knledinskas ir J.

visi prapartieriai. Jei nedaly- Romanas, darbuojasi, kad kuo 
vantų, parodytų kad mes dar,greičiausiai sutvarkius reika- 
nemokam vieningai dirbt. Vi
sas pelnas bus ĮMinaudotas ka-

užmiršime “Draugo”, kuris' 
niekados neatsisako dykai ga
rsinti mūsų vakarus. Dėl to, 
visi ciceriečiai turim nepami
ršti gražaus “Draugo” konce-,

MEZGIMO KURSAI 
BARKE

JUR-prėkėmis. Prekės ir namas y- 
ra apdrausti ir dabar eina su
sitaikintas su apdraudos ko- 

i mpnnijomis. Kaip tik greiti Jumbarke netrukus bus su
linis tai atlikta, prekyba ir vėl ruošta mezgimo kursai, die

rto, kuri. įvyks vasario 4 d., "'l’anijoi. ,„iii.ij koo.li.loto AP.
...... . , Pociaus, kuri mes indorsavomApie ciperieeius nėr ko daug.. , , . , ....... .... , , . . mokyklos frustee . Vielarašyti; visi žino, kini cieene

čiai visados viršija kitas ko-i 
lonijas, nr lai piknikuose, ar 
koncertuose. Rep.

I
Muz. Juozas B’.:?zaitis, kuris vadovaus didžiuliui Aušros’

liuks pusantro mėnesio.
Progress krautuvė atpirks tas 
apgadintas prekes iš Insuran-

• atsakomingų, bet be algos.
Mes, visi lietuviai, turėsime 

F.

Kas bus vasario 3 d. Lietu-*

, padirbėti, kad išrinkus A
Pocių j school board . 

rp

•I

Vartų parapijos chorui “Draugo” jubiliejiniame koncerte, | 'ių Liuosvbes svetainėj, 14 st. 
vasario 4 d.. Lietuvių Auditorijoj. ------ - ........—

ingi, visi j bankietą. 

Kviečia Klūbo Komisija

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU 
KOLONIJAS

CHICAGOJE

PRŪVIKNCE, R. I- Į ton, N. Y., A. C. Balčys — 
i $37.55.

8. VVS-gos skyr. AVaterbu-

GAISRAS PROGRESS 
FURNITURE KOMPA
NIJOS KRAUTUVĖJE

kėnis, bet ugniagesiai, norė
dami išleisti dūmus laukan, 
išdaužė daugybę esamų lubose 
stiklų (sky lights), kurie kri-

Sausio 21 <1. L. Vyčių kuo- 
pa sulošė porą veikalų: “Po- <29.70. 
ras Dauganoris” ir “Teodo- 
linda”. lošimui vadovavo ge
rb. kun. d. A. Vaitekūnas.
Vakaras pavyko visais atžvil
giais. Lošėjai savo roles at
liko kuo geriausiai. Pasirodo,' y (jp 
kuomet dvasios vadas yra e-j u. Seranton, Pa. p. A
nergingas, tuomet ir jaunimui Kubilius_ $19.60.
gera proga veikti. į 12. Brooklyn, N. Y., A

Nors musų klebonas turi B. K. Federac. aps., K 
daug darbo ir rūpesčio, nes Krušinskas — $37.25. 
rengias statyti naują bažny-j 13. VGF Stotis įdėt. Gene
lių. bet kadangi pilnas ener-(ratiniam Konsulate, Ne\v Yo- 
gijos ir pasišventimo, tat ir rke— $11.25. 
visas veikimas šuoliais eina • Viso — $317.90. 
pirmyn. 1

Dieve, duok jam sveikatos!
P. K.

ry, Conn., p. S. Cibulskis -

9. VVS-gos skyr. Worcester, 
Mass., p. S. J. Pitrvinskas, — 
$10.09.

10. VVS-gos skyr. Ansonia, 
Conn., ii. J. Marčiulionis —

APYSKAITA - PADĖKA

Šią sumą pakeitus ldetuvos 
Banke j litus, skaitant už vie
ną dolerį po 6 litus, gauta 
1907 lit. 40 cnt., kuri suma už
rašyta j VGF-do pajamas pa-

Daug kas įdomauja apie 
gaisrą, kilusį Progress Furni- 
ture Co. krautuvėje, 3222-26 
So. Ilnlslcd St., sausio 29 d. S 
vai. vakaro.

Gaisro priežastis — šaltis ir 
namo šildymo sistemos seno
viškumas. Buvo taip. Krautu
vės sargas, A. Latvis, apžiū
rėjęs boilerį, užėjo viršun ir 
krautuvės priekyje atsisėdo 

j. pasiklausyti radijo ir pasi
skaityti laikraščių. Tik staiga 
pasigirdo trenksmas ir pasiro
dė ugnis, kuri pro keltuvo ša- 
l'tą veržėsi. Mat, pečiuje, už
pilus šviežių anglių, susi

guli.darė gazn, kurie verždamies 
atidarė boilerio duris' ir už
degė netoli esančia keltuvo ma ' 
šinerija. po to užsidegė keltu
vo šaftos medinės sienos, ku

, , . . . rios irgi bnvo alejuotos. Išsi-al kvitu 1779 nr.- — nusiustą! , . . . ..
r. ’ ... T, ‘į pandos sargas, mėgino gesinti

. Lietuvos Generaliniam Kon- ... . ,. , .. . „ugnį, bet pasirodė bejėgis. Pa-Vilniaus Geležinio Fondo P
Komitetas j>er Lietuvos Gene- Milui Ne\v Yorke. 
ralinį Konsulą Ntw Yorke ga-' Viln. Geležinio Fondo Ko-
vo '5 . .... . iSvaelinl,) Ame- "’itotas nuoširdžiai dėkoja Pr. |<ol prisirenge pn|pisti vanile .
Tikos Lietuvių organizacijų už nui (.eneralininm konsului.! (|ar Wg„ ,.()kio I
išplatinti s Amerikos Lietuviu ‘ 'd išvardintoms organizacijų-1 . . . . . . . tmpmunu. .miuiiiml ijhiuviiį n .1 , ,r ||gIns gprokni )Slga-
torpe Vilniaus pasus ir ženk- n,s "• asmenims uz pasiųstus j;
lėlius’ i pinigus, taip pat nuoširdžiai, ’ ' . . ,... . ... .. , . Gaisras nepadarė daug nuoL VVS-gos skvr. Philadel- dėkoja visiems Amerikos l.ie-

šaukė ugniagesius, kuriems ė- 
mė 10 ar 15 minutų atvykti.

pbia, Pa. kun. 1. Ziniblis — 
$58.75.

2. VVS-gos skyr. Hartford, 
Conn. p. J. Tunaitis— $58.(»0.

tuviams, prisidėjusioms 
VGF-do ugdymo.

prie

Brangūs tautiečiai, nepaini- 
1 skito ir toliau paremti VGF-

stolių kaip namui, taip ir pre-

3. VVS-gos skyr. \\ estfiehl,1 kurio kapitalas daug pn-į 
Mass., kun. S. Vembrė— $7.30 ■

4. VVS-gos skyr. Philadel- j 
pbia. Pa., p. A. Tvarannvičius 
—- $2.49.

5. VVS-gos skyr. New Bri
tam, Conn. — $13.40.

6. \’VS-gos skyr. Bnvonne,
N. .T., p. T. Kalanta — $14.50.

7. VVS-gos skyr. Bingbam-

SN OUR OFFICE

A

dės kovoje už Vilniaus atvn- 
davimų ir jį atvadavus — ten' 
tautinės kultūros darbui.

Vito. Geležinio Fondo K tas

T’VL BE
££>•• BOT X ^ANT 
tLL TVAE5E LETJEFiS 
P ILK D -TO^AV ___

“T

New 50/ Size
LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS FOR WOMEN

Thev relieve and prevent 
perioaic pain and associated 
disorders. No nareoties. Not 
just a pain killer būt a modern 
medicme which acts upon the 
CAUSE of your trouble. Per- 
sistent ūse brings permanent 
relief. Sold by all druggists.

M '

JONAS RADŽIUS

mirė sausio 31 d., 1934 m.. 6 
vai. ryto. suluukęs pusamžio. 
Kilo iš Tauragės apskr., Kra
žių parap.

Amerikoje išgyveno 40 meti). 
Paliko dideliame nuliūdime du 
sūnų: Zidorių ir jo šeimyną tr 
Jonų. gmineg Juozapinų Ordi- 
nienę. Jos vyrą Bronislovą Or
dinų. Jų dvi dukteris: Virlusę 
Itudžienę. Marijoną Zvinaklenę. 
Jos šeimynų, Emiliją Navickie
nę į'r jos šeinivnų.

Kūnas pašarvotas Iki penk
tadienio J. J. Bagdono koply
čioje. 2506 W. 63rd St. Po to 
namuose. 4541 S. Rockwe11 St.

LaldotuvSs (vyks pirmadieni, 
vasario 5 d.. Iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas j Nekalto Praal- 
dė.lltrv švenč. Pan. Marijos 
bažnyčią, kurtoje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pitfnuldii bus nulydė
tas j šv. Kazlnu’ero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystiI nūs 
dalyvauti Stosi' lardolnvėse.

Nuliūdę Sūnui Ir Giminėli, 
laidotuvėms patarnauja grali. 

.1. .1. Bagdonas. Tel. REPubiic 
3100

KNYGA APIE KARĄ
/ _____________________

Jau išėjo iš spaudos P. ir K. 
Jurgėlų (Jurgelevičių) išvers
toji didžiojo karo apysaka \V. 
T. Seanlon’o ‘‘Dieve, Pasigai

lėk Mūsų!’’ (God, bave merey 
on us). Įdomi net 400 pusla
pių apysaka, kur gyvai apra
šytu, kaip Amerikos kareiviai 
kariavo su vokiečiais 1918 m. 
Prancūzijoje. To karo baisy
bės atvaizduotos geriau negu 
Remarko “Vakaru fronte nie-4 *•
ko naujo”; taip skelbia ame
rikonų spauda, ši knyga A- 
merikoj laimėjo 1 -ją premiją 
iš did. karo apysakų. Šiurpas, 
o kai kur ir juokas ima. La
bai įdomus skaitymas.

Knyga su gražinis, gerais 
apdarais, ant kurių matyt ka
ro vaizdelis. Ji galima įsigyti 
už $1.35 su persiuntimu (siųs
kit pašto perlaidų — “money 

į order”;) P. Jurgėla, <>908 So^ 
Artesian Avė., Cbicago, 111.

Ponia Cliiang Kai-shek, Ki-' 
nijos nacijonalistų diktato
riaus žmona. Mokslus- baigusi 
J. A. Valstybėse ji daug pa- 

I deda savo vvrui krašto reika-
• I

luose.
__________________

PIRMĄ SYKI AMERIKOJE

BUS RODOMI JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

LIURDO STEBUKLAI

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas STAte 7880 
Valandos > rvte Iki B noplet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo. Seredos fr Pėtnyfiloc 
vakarais t iki 9 

Telefonas CANnl 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St

Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais T tkt 9 

Telefonas REPubiic 9600

POVILAS JANINAS

mi’rė sanu’-i 31 d.. 193-1 m.. 3 
vai. po platų,: siilankęA pusam
žio motu. Gimęs Lietuvoje-.

Anu rihojo įgyveno apie 30 
meti).

Paliko dideliame nuliiulimo 
du sflnus: Joną ir Petrą. duk- 
tęr) Oną. gimines. Bronislovą 
Oriniu, jo žmoną Marijonų Ir 
daug kilt) giiulnli) Ir pnžystanv).

Kūnas paSarvntns J. ,|. Bag
dono koplyčioje. 25OC W. 63rd 
St. Ijildoluvi's įvyks ScStadienį, 
vasario 3 d koplyčios 8:30 
vai. bus .atlydėtas j Gimimo 
Švenč. Panelės par. bažnyčią., 
kuroije jvyks gedulingos pa
miltos ui velionio sle'ą. Po 
pamaldi) bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero kapines. •

NuoSirdžiai' kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažyst omis 
dalyvauti Sieke laidotuvėse.

Ijildottivėms palnrpanja grob. 
J. .1. Bngdonhs. Tel. rtEPnhlic 
3100

Atėję į šiuos paveik lūs pamaty
site tą garsąjį visame pasaulyje 
Prancūzijos miestą LIURDĄ, kur, 
1858 metais švenč. Panelė apanreiš- 
kė šv. Bernadetai. Tenai suvažiuo
ja iš viso pasaulio ligoniai nepagy
domomis ligomis sergantieji, kad 

cagos ir apielinkinii) miesteli,11 šveat. Pan,-
lietuvius, draugus įs senus pa j ’____ _
žjstamus atlankyti mane mano,

Į biznio vietoje. Užlaikau dide

PAKVIETIMAS
širdingai kviečiu visus Chi-

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlengo, III.
TFU REPCBUO 8402

Katrie perkate anglis IŠ dral- 
verlų, siuskite juos j CRANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų 
P<M-almntas M. R. tiktai $7.00 
tonns.

BUS .IR JUOKŲ 
Taipgi, bus parodyta labai juo- 

lį pasirinkimą. Visokių degli- kingą komedija, kurioje dalyvauja
nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku- 
sieins.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite
Žydelį. 1

NATHAN KANTER 
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARds 0801

garsas pasaulinis juokdarys — 
CHAKIJE CHAPLIN, kuris didžio
jo karo metu pateko į Prancūzijos 
apkasus ir jis paėmė j nelaisvę net 

tfiati Vokietijos anais bakais valdo- 
1b — Kaizerį. Juoku bu3 iki soties.

Paveikslus rodys A. PELDŽTUS, 
sekančiose parapijų svetainėse:

Subatoje ir Nedėlioję, vasa 

rio-Feb. 10 ir 11 d. Nekalto Į 

Prasid. švenč. Panelės parap 

Brighton Park.

Nedėlioję ir pagedėlyje, va- 

sario-Feb. 18 ir 19 d. Visų šv. 

par. Roseland, IU.

Įžanga 25c Vaikams 10c
Visur pradžia 7:00 vai. vak.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULIman 8296

Dabar laikas prisipirkti 
anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 

Phone PULLman 8092

A. BER2YNSKIS
BIRCH TAVERN

Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir modenufcKOi 
įrengia. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai. 
Simpatingas patarnavimas. Užprašome vfsus lietu

vius pas mus atsilankyti.
2555 WEST 63rd STREET

(arti Rockwell Street)
Telefonas REPUBLIC 4544

INSURANCE

NOTART 
PUBLIC .MORTCAGE BAMKERS

PERKAM

Lietuviškus

BONUS

€ I5.R. » gr-s 
' *FH I Kli:wicz&-(g- '

lt F A L F. S T A T F. 
SIlNt'IAM PINIGUS J LIETUVĄ 

A I V A K O R C I V A O F. X T U II 
PRIHIRAUTKITE J MOSI’ SPULKĄ 

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 
2608 WEST 47th STR.

i,

Tel. LAFayette 1083

! T. Got
-THAT BK.SOB 
ALL FINI5HED,

l'BOSS

W0O DESEfcNC SOMU- 
TUINL EKTRA FOtLTHACT. 
X'LL JSUM N0U A SODKB 
CAN VOO THINK. OP ANY 
TUlNG- BPTTEI^.‘fe&p

9

NEAH ii *TVMQ 

SODAS, BOSS
Q a

4 -4/




