
—

draugas 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties Jie 
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 77 “Draugas”, 2334 So. Oukley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, KOVO (MARCH) 31 D., 1932 M.

3C A C O P Y ENTERED AS SECOND CLASS MATTER MARCH 81. 1#1J, AT CHICAGO. ILHNOI8 ONDER THE ACT OF MARCH !, 187»

D R A U U a f* 
The most influ^oti* 
Lithuanian Dail> il> 

America

3c A C O P Y METAI-VOL. XVII
Telefonas: Roosevelt 7790

Tukstančiai žmonių a. a. kun. Felikso Kudirkos laidotuvėse]
ŠIMTAI AUTOMOBILIU LYDĖJO 

VELIONI | KAPINYNĄ

/
pagiedoję ir nuoširdžiai, su a-1 
šaromis akyse, pasimeldę už to 
namelio savininko sielų, grįžo-, 

• me namo su gailesčiu širdy
se, rasdami didelę namde tuš- 

1 tumų, bet iš kitos pusės pa-
--------------- Į siryžę tęsti toliau a. a. kun.

J. EM. KARDINOLAS MUNDELEIN DAVĖ į Felikso Kudirkos pradėtus da 
PASKUTINę ABSOLIUCIJĄ

Vakar Chicagos lietuvių ka- nediktinų abatas Valentinas. į 
talikų visuomenė pergyveno Kelios minutos po 9 vai. pra- 
nepaprastų, begalo liūdnų, bet sideda egzekvijos, kurias gie- 
kartu ir begalo įspūdingų die- da kunigai ir vargonininkų 
nų. West Sidėj (Aušros Var-' choras. Misijonierius kun. A.

rbus ir, kiek galint, sekti jo 
kantraus, pilno pasišventimo, 
artimo ir tėvynės meilės gy
venimo pavyzdį.

PABRANGINA LAIŠKŲ 
SIUNTIMĄ

tų parap.) iš pat ryto ėjo di
delis judėjimas. Ne šimtai, bet 
tūkstančiai žmonių aplankė 
Aušros Vartų bažnyčių, kur 
jau iš vakaro buvo atlydėtas 
a. a. kun. Felikso Kudirkos, 
Amerikos Marijonų Provinci
jolo ir visų mūsų mylimo va
do kūnas. Šv. Mišios buvo lai
komos nuo 5 vai. ryto iki 10

s.

vai. 8 vai. šv. Mišios buvo lai
komos prie visų altorių. Prie 
didžiojo altoriaus mišias laikė 
kun. J. Mačiulionis, M. I. C., 
Aušros Vartų par. klebonas, 
o gražų pamokslų pasakė kun. 
M. Urbonavičius, M. I. C., iš 
Rockford, III. Vaikų choras, 
muz. J. Brazaičiui vadovau
jant, giedojo gedulingas gie
smes. Žmonių nuo pat anks
tyvo ryto buvo pilnutėlė baž
nyčia.

Apie 9 vai. visos West Si- 
dės gatvės užplūdo automo
biliais. Visur minių minios. 
Nors bažnyčia ir erdvi, tačiau 
maža dalis susirinkusių tega-

Petrauskas sako pamokslų, 
primena žmogaus tikslų šioje 
žemėje, taip pat primena a. a. 
Tėvo Felikso būdo ypatybes, 
jo nepaprastų kantrumų, iš
tvermę ir nuopelnus lietuvių 
visuomenei. Gale apsiverkia 
pamokslininkas, verkia klausy
tojai.

Netrukus po pamokslo at
vyko Jo Eminencija Kardino
las Mundelein. JĮ pasitinka

WASHINGTON, kovo 31. 
— Kongreso žemesnieji rūmai H. C. Clarke’as, Chicagos

BRITAI INDIJOJ PLAKA 
MOTERIS

vakar pabrangino laiškų siu- bankininkas. Zemė, Okio de. 
ritinių. Vietoje 2 centų už pa-' 8ekretorius jį pa
prastų . aiškų reikės 3 centų akyr^ (Upninkams teikiamų pa- 
ženklelio. Sis padidinimas ve.- g|i(>1 dir(.kt„rimlL 
ks ligi liepos mėn. 1 d., 1934
m.

ŠTAI KO JIE SIEKIA!

MASKVA SU CIU KO
MUNISTAIS

SANTIAGO, Čili, kovo 30. 
— Patirta, kad Pietų Ameri
kos komunistų centro komite
tas, kurs turi savo būklę Mon- 
tevideoj, turi slaptus susisie
kimus •?. Maskva. Čili respu-1

, PITTSBURGH, Pa., kovo 
pralota, ir kunigai. Asistuoja 30 _ j Valstybių prekybos 
•T. M. pralotas M. Krušas. n1my prezidentaR g. H stra. 
kun. A. Sknpkus ir kun. H. wn>ag reika|aūjai kad kiekvie.
Vaiėiūnas. Prasideda šv. Mi- na8 žmogu8, turintis m(.

nrono-cHc u t r t™, a t^18 Vlen9’ Alkstant} dolerių pa- } blikor, juSfHuristanus Maskva
Andruži naiatnnio diinlrnnn ’iarnU’ tUI*i m°^i skirtus IUO- ' )ravo įsakius sukelti Šioj reS- 
Andrušis asistuoja dijakonu, Vpaėius krašto vvirinnavbei 1 un • j ro kun. A. Valančius subdija- vyriausybei. ; pūhllkoj raudonųjų revoliuci

jų kovo pradžioje.

BOMBA JUS, kovo 30. —
Civilis neklusnumas britij vy
riausybei Indijoj, tęsiamas.
Čia vienoje demonstracijoje a- 
reštuota daugiau kaip 1P0 as
menų.

Pranešta, kad Andra, arti
L

Madraso, policija areštuotas 
indės moteris apnuogina ir 
plaka.

Savo keliu britų prekių boi
kotas Indijoj visur nesulaiko
mai plinta. Vyriausybės įsa
kymai visur vis daugiau nei
giami.

CHICAGO JE
NESUSITAIKINTA

■ \ ________
Illinois’o anglių kasyklų sa

vininkai nesusitaikė su anglia
kasiais. O šiandien baigiasi 
senoji sutartis.

Matyt, angliakasiai atsisa
kys toliau dirbti, o to sėkmė
je ar tik nebus uždarytos ka
syklos. )

Angliakasiai nori didesnio
atlyginimo. Kasyklų savinin- Ateinantį pirmadienį atvyks 
kai nori šiandieninį atlygini- čia Prancūzijos ministeris pi-

NUOŠIRDI PADĖKA
Reiškiame nuoširdaus dėkingumo žo

džius visiems mūsų geriesiems prieteliams: 
Gerbiamajai Dvasiškijai, Šv. Kazimiero 
Seserims, pp. Vargonininkams ir visiems, 
pareiškusiems savo užuojautą, prisidėju- 
siems prie laidotuvių iškilmių ir ypatingai 
už maldas ir šv. Mišias už vėlę mūsų Tėvo 
Provincijolo a. a. Felikso Kudirkos.

Marijonų Vienuolija.

ANGLIJA DŽIAUGIAS. KAD AMERIKA 
IMA BALANSUOTI SĄMATĄ

Policijos žiaurybės su moterimis Indijoj. Prancū
zai su vokiečiais tarsis prekybos klausimu.) 
Maskva diktuoja Čili respublikos komunis
tams, ką jie turi veikti

TARDIEU VYKSTA Į ANGLIJA PRADŽIUGO
LONDONĄ . -------------
__________ LONDONAS, kovo 31. —

LONDONAS, kovo 30. — j Anglija nepaprastai pradžin-

li įeiti vidun. Didelei daugu-’ ka.

konu. Kun. J. Šilkas ceremo
nijų vedėjas. Vargoninkų cho
ras žavėjančiai gieda geduli
ngas giesmes. Po šv. Mišių 
Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein duoda velioniui pa
skutinį patarnavimų — abso
liucijų. Po to trumpa pertrau-:

PRIPAŽINO KONSTITU
CINI PRIEDĄ

mų žymiai sumažinti.

mai tenka stovėti lauke. Nors 
ir lyti pradeda, tačiau žmo
nės ir lietaus nepaiso. Minios 
akys nukreiptos į bažnyčių, 
iš kur netrukus bus išlydėtas 
mūsų tautos mylimas ir gar
bingas sūnus. Bažnyčia iš lau
ko ir viduje gedulingai pa
puošta. Netoli altoriaus padė
tas paprastas, juodas karstas, 
kuriame paguldytas a, a. Tėvo 
Felikso kūnas.

9 vai. jau sunku kur bepri
eiti. Įeina garbės karsto nešė
jai J. Brenza, dr. 8. Brenza,
A. Bacevičius, adv. K. Čes-Įliai pilni automobilių. Jų Ši- 
nulis, J. J. Elias, A. Lapins- mtai. Sustojama prie naujai

AVASHINGTON, kovo 30. 
— New Jersey valstybė yra 
septintoji valstybė, kuri pri
pažino žinomų krašto konsti
tucijai “raišosios anties” prie 
dų.

ŽUVO MOTINA SU 
3 DUKTERIMIS

PLANUOJAMOS DE
RYBOS

Velionies kūnas lydimas iši 
bažnyčios į kapinynų. Jį lydi' 
šimtai automobilių, kuriuose 
tūkstančiai žmonių. Tvarkų da 
ro šeši policijantai ant mo- 
torciklių. Lydi ligi pat kapi
nyno. Visi visur sustabdoma 
pakely ir lyg visi žmonės pa
kely sutikti lenkia savo gal
vas prieš karstų, kuriame ve
žamas į amžinųjų poilsio vie-j _____________
t» lietuvi, mylimas vadas. | PE0BIA kovo M _

8v Kaz.rn.ero kapinynas. vidurin.g 
Tnkstantmes numos žmonų, Hog |aboratorij(>j 
jau anksčiau nnvažmvę. Ke- 4

GOGAMA, Ont., Kanada, 
kovo 30. — Dėl gazolino spro
gimo kilus gaisrui namuose 
žuvo Mrs. A. Labrie, 49 m. 
amž., ir trvs jos dukterys, 20, 
8 ir 4 metų amžiaus.

Pieno pirkliai Chicagoje 
planuoja turėti derybas su 
pieno išvežiotojų unija. Nori
ma mažinti atlyginimų pieno 
išvežiotojams.

JOKIOS EKONOMIJOS 
KONGRESE 50 METŲ SUKAKTUVĖS

z REIKALAUJA MAŽINTI 
IŠLAIDAS

rmininkas Tardieu’as. Jis tu
rės pasitarimų su Anglijos 

ministeriu pirmininku. Kalba
ma, kad jiedu tarsis Paduno- 
jaus valstybių ekonomiškos u-
nijos klausimu.

DAUG IAPONŲ NU
KAUTA

MUKDENAS, kovo 30. — 
Kinai sukilėliai netikėtai už- 

j puolė keliais trokais važiuo
jančius japonų kareivius gin-

Chicagos finansų ekspertai ti apgulto Nungan miestelio, 
reikalauja, kad miesto valdy- Kautynėse žuvo apie 100 kaAVASRINGTON, kovo 30. Kaip Chicagoj, taip visam

— Kongresas svarsto visų vv-1 krašte ir Kanadoj Kolumbo , , ... , . . .
. «xi -j. ’ ' mt ... y , bosislaidos turi būt dar dau- reivių, daugiausia japonų. Ke-nausybes jduotų išlaidų sų-. Vyčių organizacija užvakar . „ . ....... . . , .

iv* k -*'••• . ca x • giau mažinamos. Nes jokiu: liolika japonų paimta nelais-matų ir nemano kų nors iš- minėjo savo 50 metų gyvavimo d ’’ 1 1 r
braukti, kad sumažinus išlai
das.

sukaktuves. į būdu nebus gauta pajamų 
įtiek, kad užtektų išlaidoms.

Policmonas Olson’as Oak; 
Pačk’e vienų plėšikų nušovė 
ir kitų suėmė. Plėšikai buvo . 
užpuolę Westem Union tele
grafo įstaigų.

POLICIJA IŠVAIKĖ 
• KOMUNISTUS

go gavusi žinių, kad J. Val
stybių kongreso žemesnieji rū
mai nusprendė balansuoti kra
što pajamų ir išlaidų sąmatų.

Anglija sako, kad tas Ame
rikos žygis labai girtinas, ka
dangi palankiai atsilieps į an
glų svarų. Nauja mokesčių 
programa, sako anglai, page
rins visų tautų finansinį fdo- 
vį.

TARSIS PREKYBOS 
KLAUSIMU

kas, prof. F. Mast’as, A. Nau
sėda, A. Peldžius, dtr. J. Po
ška. Tg. Sakalas, dr. J. Simo
naitis, L. Šimutis ir A. Žvir
blis. Atvyksta ir Lietuvos ko
nsulas p. A. Kalvaitis. Ren
kasi kunigai. Dalyvauja visi 
Chicagos lietuvių par. klebo
nai, daug kunigų asistentų; 
taip pat; kun. A. Deksnis iš 
Utica, N. Y., kun. A. Balins- 
kas iš Milwaukee, Wisfc., kun. 
A. Bublys iš Kenosha, Wisc., 
kun. J. Šlikas iš Sheboygan, 
Wisc., kun. K. Bičkauskas, In
diana Harbor, Ind., kun. J. 
Martis, Garv, Ind., kun. J. 
Čužauskas, Waukegan, TU. ir 
daug kitų. Atvyko ir J. E. 
Rockfordo vyskupo atstovas

KRISTAUS PADARYTO 
STEBŪKLO VIETOJE 

RASTI BAZILIKOS
i GRIUVĖSIAI

iškasto kapo. Iškeliamas ve
lionies kūnas iš automobilio.
Žmonių akyse ašaros. Kult J.
J. Jakaitis, M. I. C. taria pa
skutinį “Sudiev” a. a. Tėvo) T_tT>TT„“7? _
Felikzo vardn. Ir lyn TXJ™ ZAIA ~
pravirko, pritardamas Chica- padaryto atobūklo
gnu lietuvių kataliku visuome- knr kell"» du»“oa *•-
nei, laidojančiai brangiauzią "• Avimis pavalgy,
savo vadų. Bet Sinos žodžius <i,"ta žmoni, mi
rsiančiam atėjo galvon min-1 n,°“’ a,ka"" atvirtojo am-

Vakar pusiaudienį pora ši
mtų komunistų mėgino sukel
ti demonstracijas priešais We- 
stern Electric Co. dirbtuves. 
Policija raudonuosius išvaikė. 
Trvs vadai areštuoti.

ven.

PRIEŠ STREIKININKUS
PANAUDOIAMI DUR

TUVAI

PRAHA, Čekoslovakija, ko
vo 30. — Žiemių vakarų Čeki
jos daly streikuoja apie 20.- 
000 angliakasių. Riaušės eina 
platyn. Žandarai riaušininkus 
malšina durtuvais. Daug su
žeistų.

PARYŽIUS, kovo 31. — 
Prancūzų vokiečių komitetas i 
paskelbė, kad balandžio 11 d. 
pradės pasitarimus abiejų va
lstybių prekybos reikalais. 
Pasitarimuose pirmininkaus 
Prancūzijos darbo ministeris 
Lavai Hs.

MIRĖ MUSSOUNIO 
PRIEŠAS

RASTA NUŠAUTA 
LOVOJE •

PARYŽIUS, kovo 30. — 
Čia mirė vienas dilžiausių pre
mjero Mussolini’o priešas, bu- 
vusis Italijos parlamento at
stovas socialistas Fillippo Tu- 
rati’s, 74 m. amž.

ton šiandien turi įkūrę maldi
ninkams nakvynės namus.

Senovės raštais patvirtina
ma, kad vakariniuose Gene- 
zareto ežero pakraščiuose ki
tų kartų yra buvus bažnyčia 
toje vietoje, kur Kristaus lai
kais žmonių minios Kristų pa- Rasta nuSauta lovoje 
skelbė savo Karaliumi. Eina- Gprtrud(1 McKetting, 23 m. 
nt amžiams ta bažnyčia din- ^.7 pietinių parku policmo- 
go ir iki mūsų dienų nežino- lR) žmonft 2706 w 43 Sn.

ŠANGHAIUIE NĖRA 
TAIKOS

MEKSIKOS ARKIVYSKU
PAS SAUGOJAMAS

lis, kad Anksčiausia. siunčia;*'”” griuvėsiai. |te vista, kur ji stovėjo. Dabar ,„kytaa jo8 „ra, policmonas
iŠ dangaus dangiškąją rasą iri Tai atrado vokiečiu are.he- rftat' •iea Ifinvcsiai
ja laisto a. a. Tėvo Felikso oi o gi nė ekspedicija, vadovau- 
nuveiktus darbus, kad jie> dar jant kunigui Maer’ui. Ta iš
lakiau išaugtų pirasiplėstų, a- torinė krikščioniška vieta y- 
mžinai Amerikos Lietuvai tar- ra žemės plote, priklausančia- 
nautų.

Taigi, supylę naujų namelį 
— kapų “mirusiųjų mieste”

me Vokiečių Katalikų flven 
toje Žemėje draugijai. Tas Se 
m ės plotas pavestas kunigų

J. M. pral. McGuire, J. E. Be- — Šv. Kazimiero kapinyne, vincentėnųVgJobojimui, o šie

Bažnyčios griuvėsių priešą- VIDUMIESTY POLITINE 
ky rastas akmuo, ant kurio, KAMPANIJA
kaip spėjama, Kristus buvo ------------
padėjęs duonų ir žuvis ste- Kandidatai į Illinois *o gu 
būklo padarymui. Pats akmuo bernatoriaus vietų savo pro- 
atrodo kiek apskaldytas. Ma- pagandų veda Chicagos vidu- 
tyt, jo dalytes žmonės pasiė-f miesty. Kelinta diena vyksta 
mė kaipo relikvijas. jų kampanija

ŠANGHAiTUS, kovo 30. — 
Čia atnaujinami karo veiks
mai. Nė viena pusė neturi no
ro darvti bet kokius nusilei
dimus. Vieni kitus kaltina.

PUOLĖ ARSENALA

MUKDENAS, kovo 30. - 
Apie 200 civilinių kinų puolė 
rietos arsenalų. Japonų karino 
menė jnos atmušė, 20 sukilė

li tių nukaudama

SAN FRANCTSCO, Gal., 
kovo 30. — Tš Meksikos ištre-1z-' XVuitų arkivyskupų Fr. Orozeo 
y Jiminez’ų policija saugoja. J 
Arkivvskupas gavo grasinimų, 
kad jis arba bus nužudytas, 
arba pagrobtas.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Numatoma saulėti 
diena, bet šalčiau.



DRAUGAS

J

Ketvirtadienis, kovo 31. 1932

“D R A U G A S”
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — (6.00. Pu
lti Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams (7.00, Pusei Me
tų — (4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
tlna, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
* lITHUAMAN DAILY FR1END

Published Daily, Except Uunday.
SUBSCR1PTIONS: One Year — (6.00. Siz Months 

— (S.SO. Tbree Months — (2.00. One Montta — 76c. 
Burope — One Year — (7.00. Siz Months — (4.00. 

jCopy — .Otc.
Advertising in "DRAUGAIS" brings best results.
Advertising rates on appiicatlon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

kalba liečia tik aristokratus turtuolius, kurių 
pavardės įrašytos vadinamoj “mėlynojoj kny
goj.” Šie žmonės yra brangintini, nes jie 
stovi aukščiau už prohibicijų, jie visur turi 
didelės įtakos ir balso.

Šis įvykis (o jis nėra pirmutinis) ko 
aiškiausiai įrodo, kad prohibicija skirta tik 
prasčiokams, t. y. beturčiams ir šių tarpe 
ji griežtai, vykdoma. Turtuoliai nepergyvena 
jokios prohibicijos.

Prohibicija šiame krašte iškilo iš klai
dingo dėsnio, ir todėl ji žmones palenkė ne
gerbti ir nevykdyti visus krašto įstatymus. 
Prohibicija ne tik nepanaikino girtavimo, bet 
jį dar labiau paskleidė. Prohibicija iškėlė pa
pirkimus ir priveisė dešimtis tūkstančių slap
tų smuklių.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus 
2130 W. 22 St. Chicago 

Tek tanai 6764

KOKLIUŠAS

PRIEŠ DIDELES IŠLAIDAS

DIENOS KLAUSIMAI

KAIP VYKDOMA PROHIBICIJA

New Orleans’o, La., prohibicijos admi 
nįstratorius C. Tuttle’as nesenai atliko bai
sų darbų. Vienų sekmadienio rytmetį jo agen
tai puolė to miesto tris garsius kliubus ir su 
ėmė 75 vyrus ir moteris, šftlia kurių ant sta
lų rasta svaigiųjų gėrynių. Kliubų vedėjai 
taip pat areštuoti.

Areštuoti vyrai ir moterys, pasirodo y- 
ra to miesto įžymieji gyventojai, priklausan
tieji mrie amerikonų aristokratijos, didieji 
“biznieriai.”

Pirmadienį visi areštuotieji išteisinti. Nė 
vienas iš .jų nepatrauktas tiesom Paleisti ir 
kliubų vedėjai. Visos areštuotųjų pavardės 
išbrauktos iš puolimo rekordų.

Juos atsisakė kaltinti J. Valstybių distri- 
kto prokuroras Talbot’as. Šis žmogus, be 
kitko, prohibicijos departamentui rėžė tokių 
prakalbų teisme.

“Prohibicijos departamentas padarė di
delę klaidų, jei prieš kliubų puolimų pirmiau 
nepasitarė su distrikto prokuroro ofisu. Tas 
visas dalykas kitaip būtų buvęs atliktas, jei 
prohibicijos departamentas tikrai' norėjo iš 
tų nakties kliubų gauti reikalingų įrodymų.

“Šiame įvykyje aš nepradėsiu jokio vei
kimų nei prieš kliubų vedėjus, nei prieš areš
tuotus lankytojus. Pasirodo, kad sausieji a- 
gentai neturi svaigalų pardavimo Įrodymų 
ir ne visada yra teisėtas dalykas kištis, ka
da ponios ir ponai geria savus svaigalus, 
pirm negu būtų aiškiai įrodyta. Tad sausieji 
dgentai visada turi dirbti labai atsargiai.”

Nieko nepaprasto nebūtų, jei toji pro
kuroro klasiška prakalba liestų ir visus kitus 
žmones, kada sugriebiami ir pristatomi teis
man už nusikaltimus prohibicijai. Bet jo pra-

yVisam krašte yra kilęs nepaprastas sų- 
jūdis prieš dideles vyriausybės išlaidas. Į- 
vairios organizacijos ir atskiri žmonės siun
čia kongresui reikalavimus, kad jis kiek ga
lėdamas balansuotų krašto išlaidas su paja
momis, kad nedidintų mokesčių, atsižvelg
damas Į šiuos bloguosius laikus. Prieš dide
les vyriausybės išlaidas gyventojų nusista
tymas toks griežtas, kad kraštas gali sulaukti 
finansinio krizio, jei vyriausybė nesusipras 
mažinti išlaidas.

Kol kas ji dar nesusipranta. Pats kon
gresas gyventojų reikalavimus ignoruoja. 
Demokratų partijos atstovai užvaldė kongre
so žemesniuosius rūmus. Laukta ir tikėtasi, 
kadi demokratai palinks prie taupumo, kad 
jie sulaikys nepaprastų vyriausybės išlaidu

Kokliušas yra limpanti li
ga. Kokliušo epidemija pra
deda siausti pavasarį ir va
saros pradžioje. Mikrobai va
dinami “bacillus pertussis” 

yra priežastim to baisaus ko
sulio, kurs taip labai nuka
muoja vaikučius.

Kai vaikas užsikrečia kok
liušo ligos perais, tai' po 7-10 
dienų jis pradeda sirgti. Pra 
džioje truputį karščiuoja ir 
kriuni, lyg slogų turėtų. Po 
to pradeda, kosėti, kaskart vis 
smarkiau ir smarkiau, staiga 
traukdamas orų.į plaučius ir, 
paroksizinui baigiantis, išve- 
inia. Toks kosulys pasikarto
ja, to labiau vaikų nukamuo
ja ir nusilpnina, to daugiau 
pavojų yra.

Kūdikiai ligi ketvėrių me
tų amžiaus baisiai sunkiai, ko
kliušu serga. Kosulinio paro- 
ksizino metu jų veidukai pa
mėlynuoja ir sutinsta, akutės 
išsprogsta. Dažnai Įvyksta ko-mų. Bet apsirikta. Šiandie demokratai taip 

dirba, kaip respublikoniška vyriausybė jiems i mplikacijos, būtent : iš nosies
diktuoja. Vyriausybės reikalaujamas išlaidas 
jie patvirtina. Taip elgdamiesi, jie dar tikisi 
per prezidento rinkimus laimėti.

Tik vienų vyriausybės sumanymų kon
greso atstovai demokratai atmetė. Būtent pa- i ms neį jg akių ir iš ausų pra 
rdavimo mokesčių sumanymų. Tas padaryta'įmu£8i kraujas. Yra atsitiki

kraujas prasimuša tekėti; kai 
kada nelaimingam vaikučiui 
smarkiai kosėjant, gali iš ger
klės kraujas pratrūkti; kitie-

politiškais sumetimais. Bet kartu padaryta 
didelė klaida, kurios atitaisyti šiandien nė 
negalima. Atmetę šį mokesčių sumanymų, jie 
neapkarpo vyriausybės išlaidų sąmatos, bei 
ieško kitų mokesčiams šaltinių. Žinoma, jie 
suras. Kaip anas sumanymas būtų daugiau
sia palietęs neturtingų žmonių minių kiše
nes, taip naujais šaltiniais šios minios bus 
prispaustos.

Krašto gyventojai gana senai reikalauja 
pradėti griauti krašto biurokratijų, imti nai
kinti daugybę nereikalingų biurų ir komisi
jų Washingtone. Tie įvairiausios rūšies biu-

mų, kad vaikutis apanka, ar
ba apkursta. Jei kraujo gys
lelėj smegenyse pratrūksta, 

tai vaikučiai gali suparaly
žiuoti veidų, arba gali atimti 
visų pusę kūno, arba gali net 
ir mirti. Kitiems sugadina ka
ilių, tampa nebyliais, o kiti 
net lieka silpnapročiais. Ki
tus labai tampo konvulsijos

1863 metų sukilimo 
atgarsiai Dzūkijoj

(Galas)
Sukilėliai valkiodavosi po tris, šešis, 

septynis, trylika; kartais mažiau ar dau 
giau, bet visada būreliais. Kada užėjo ka
zokai, jie vargšai buvo nusigandę. Paro
džius rusams kur nuėjo sukilėliai, masko
liai visorriis jėgomis mesdavosi į tų pusę 
vytis. Sukilėliai bėgdavo ir iškrikdavo. 
Kol maskolių nebuvo malę, tai buvo pa
siryžę juos žudyti ir kovoti, bet kovos 
lauke nieko negalėjo priešintis. Rusams 
metežninkai nebuvo baisūs.

! Po mūšio Stačiškių girioje Užpuoli
mai nutilo. Tik kur-ne-kur užsiliko koks 
vietinis sukilėlis, kurį rusai sugavę neži
nia kur išdarydavo ir po kiek laiko vieni 
grįžo be nosių, kiti be ausų, tretiems pirš
tus nukirto it paleido. Paženklino masko
liai metežnykus, kurie taip begėdiškai, 
žiauriai elgėsi su žmonėmis. Paskui ap-, 

| tilo, visur buvo ramu, tik giriose rasda- 
’ vo žmonęs lenkų lavonų, kuriuos rrtsni 

nudobė.
Stačiokėje buvęs labai didelis mūšis. 

Bako, sukilėliai norėjo ten spirtis. Jie bu

Narkotizuojamės, alkoholi- 
zuojamės, perfumeruojamės, 
ištvirkaujame; ekscituojamės 

t Į smarkiau gyventi, lyg tam
Vyriausia kultūros geratiu-; smarkiaviniui priemonės eitų 

rybė — kad ji sveikatos duo- iš šalies, ne iš mūsų pačių; kų 
da; moko mus tiek patogiai suvartojai, to nebėr — atsar- 

! gyventi, kad bent nesiIptūme. ga rųžta, žmogus silpsta ir 
Kultūra reikalauja buto ir kū- įieško ekstraordinarinių pia
no švaros, gero poilsio ir ra-'gumų .ūmai, mechaniškai visa 
cionalaus maisto. Kam visa to
maža, kultūra tiekia sanatori
jas ir kurortus.

Apsisuka meteliai, tik vieni'kai valgė, valgė, paskui vė- 
meteliai, ir mes, vadinamieji mė, kad galėtų vėl valgyti.

PABŪKIME SVEIKI
Blaivybės savaitei atėjus

beveik apmiršta, baisiai nusi- 
kankina ir neištveria. O jei po 
tokių kankynių ir ištveria, tai 
gauna nuomario ligų. •

Nė dėl vienos ligos taip la
bai plaučiai nenusilpsta, kaip 
dėl kokliušo. Kokliušas bai
siai atitranko plaučius. Dau
gelis dėl to gauna plaučių už
degimų (pneumonijų). Kar
tais pasitaiko, kad plaučiai, vi
siškai susiploja. Kiti vaiku
čiai, negalėdami kvapo atgau
ti, užtrokšta ir miršta. Labai 
daug po kokliušo gauna džio
vų. ir trumpu laiku užbaigia i ras >> 
savo linksmutes kūdikystės ję 
dienas.

Kada kokliušo epidemija 
pradeda siausti, tėvai turi sau 
goti savo kūdikius, kad tuja 
liga neužsikrėstų ■ nuo kitų. Jei 
kaimynystėje kas serga kok
liušu, tai ten neleisti savo vai
kų; iš tolo tos vietos reikia 
vengti. Geriau tuomet išvežti 
savo vaikus kur nors į ūkį.
Ypač reikia saugoti vaikučius, 
neturinčius dar .ketverių me
tų amžiaus. Didesni vaikai le
ngviau kokliušu perserga.

Lietuviai į kokliušu sergan
čius kūdikius mažai dėmesio 
kreipia ir gydytojų šaukia tik 
tada, ka<la pas ligonį susida
ro pavojingos komplikacijos.
Kai jau per vėlu, tai ir did
žiausios pastangos ne kų gali 
gelbėti. Geriau pavojaus išve

tai atpildyti, idant vėl tesėtų 
beprotiškai aikvotis. Nelygi
nant, baigiu nykti romėnai,

Religija šaukia — tai nusi
dėjimas, medikai šaukia—tai 

natorijų ar kurortų. Milijonai beprotybė, tikrieji darbiniu- 
(žmonių meta patogius, net iš-i kai šaukia — regi, tai iš per 
taigingus savo gyvenimus, ne- gero būvio: “Ar kurortai ir 
patogiai keliauja, dar nepato- kits kas darbo nuvargintiems, 
giau, angštai gyvena ir—nuut- Ne, pergero būvio suardy- 
dos, šildos, braukos, badauja, tiems! Tai neduokime jiems to 
gimnastikuoja, visas “kultu- pergero būvio!” Ir kyla pa- 

pamiršę, madų išsižadė- vydas, bolševizmas.
- nuogi, šaltame vandeny, Į Blaiviainkų bendru0,;,vl,ė 

ant šalto vėjo. Paskui vėl grį- 'kasniet b(jnt du 8yk 
štame į savo "kultūrą” -|ka. tvarkykilu6g> negriaukil, 
gesti, nesveikti ir
laukti.

Dievai žino, koks absurdas 
pasidaro. Yra visos sąlygos 
miestelėnui sveikai gyventi, o 
jis, lyg kurio demono gundo
mas, visa daro, kas tik nesvei
ka. Butų švarų, “su visais pa
togumais,” užsiteršia smar
kios tabakos dūmais, kvepa
lais, prisidulkina pelenų, dir
ba šešias valandas biuruose, 
susikimšęs, kaip avidėse, ir 
vėl prisirūkęs iki žemės, pas
kui apiblogiai pasimaitinęs, i 
dvylikų valandų dūksta, šun-Į

kultūros žmonės, pasijuntame, 
reikalingi šitų priedų - sa

le
kurortų įpatys saVęs alkoholiu, nikoci- 

jana! Negerkime, nerūkykime, 
bent po savaitę žiemų ir vasa
rų! Išvyskime, kų gera mums 
padaro ramus gyvenimas, pro
tingas maitinimasis, geras, lai 
ku pavartojamas poilsis! Ne 
varginkimės, kai niekas mūsų 
nevargina, — ir nereiks mums 
jokių kurortų, jokių stebuk
lingų šarlatanų, bemokslių ži
niuonių, kurie kvailina tuos, 
kurie dedas protininkais, in
teligentais !

Pykstame
‘kmizių”

ant pasapnuotų 
kad nebegalimeta, trokšta dūmuose, vėl -

avidėse: teatruose, restora- j visokeriopai perdėti. O kai bu
rtuose, kinuose, ir miegui, ne-ivo užėjęs vargo metas, didysis 

ngti, i j kai vaikas suserga ko- [ramiam miegui, per aštuonio- karas, kai nebuvo nei laiko, 
kliušu, tai tuoj reik šaukti gyt'hkų valandų nežmoniškai ka-,nei progos ištvirkauti, buvo- 
dytojų. Gydytojas ne tik pa-jukintam kūnui pailsinti belie- jme sveiki ir be kurortų.
lengvins baisaus kosulio spaz
mus ir sutrumpins sirgimo 
laikų, bet ir nuo pavojingų pa 
sekinių ligonį apsaugos.

ka šešetas valandų. Per tiek 
valandų jis tegali nurimti, su-

— Sarmata ir prisipažinti, 
sakės vienas inteligentas,

tų valdininkų. Taigi, užuot aukštųjų valdi 
ninku skaičių mažinti, patarta dar daugiau 

lai juk tikriausi krašto parazitai. Bet iš tų Į tų skaičių didinti. Biurų konsolidavimas gal 
reikalavimų niekai daromi. Teisybė, patsai ir sumažintų kiek išlaidas. Bet užtat gi nau-
prezidentas savo laiku patarė kongresui per
tvarkyti biurus. Jis tačiau nepatarė juos pa
naikinti, bet nurodė kai kuriuos konsolidiuųti

jiems valdininkams turėtų būt mokamos di

delės algos.
Visam krašte darbininkams sumažintas

sitvarkyti ii tada dvi — tris grįsdamas iš vokiečių nelais- 
valandas pamiegoti. iVgg įr pįrInų sykį po dvejų

| metų sočiai pasivalgęs pas 
pn" mane — bulvių. — Kai buvau 

namie, ėdžiau kiaulienos, gė
riau alaus, rūkiau cigarų — 
nuolat sirgau. Kai visa to ne-

tys sau sumažinti algas. Vis dėlto jie 
taria vyriausybės pranešimams, kad gyveni-i 
mas nepalyginamai pigesnis, negu būta prieš 
porų metų. j

J. Valstybių prekybos rūmai anų dienų 
įspėjo krašto vyriausybę, kad ji turi būtinai jte aU’ a nors gl art^ būo
mažinti išlaidas ir mokesčius. Kitaip bus su suslrS?s 
laukta pavojaus.(sulieti krūvon) ir skirti keletu naujų aukš- j atlyginimas, bet kongreso nariai nemano pa Kun. dr. J. Tumas

vo gerai susiruošę girioje, bet netikėtai 
užklupti beveik visi žuvo. Dabar toje gi
rioje, kur sukilėliai palaidoti, yra daug 
kryžių, koplytėlių medžiuose ir daug ka
pų. Ten sako sukilėlių lavonus suvertė 
diddėsna duobėsna ir juos užkasė*).

Iš kur atsirado metežnykų Miroslavo 
(Slabados) parapijoj, nebežinau. Visi tuo
met pasakojo, kad juos kažkur Prienų gi-’ 
riose išvaikė, tai jie traukėsi tarp ežerų 
ir balų keliais arba miškais. Kiti pasa
koja, esu jie nuo Alytaus atėjo. Kuriais 
keliais ėjo, to nebežinau.

Tuomet buvau jauna mergina, apie 
17 metų. Mūsų namuose Varnagiriuose 
nieko nenužudė. Tačiau atsiminus tuos 
laikus ir metežnykų darbus, baisybės ro
dosi akyse. Mes tuomet visada būdavome 
didžiausioje baimėje. Sutemus niekad ba
lanos nežiebdavome, tik nemiegam ir lau
kiam ar kas neateina, ar kas nebeldžia 
langan, durysna. Perdrebėjo tada kinkos, 
visas kūnas, ir žmonės vaikščiodavo vos 
gyvi. •

Ii.
Metežnykai, kaip jūos maskoliai va

dindavo arba žmonių vadinami paliokai, 
norėjo nuversti rusų valdžių ir sudaryti 
Polščių. Tos Polščios labai norejo ponai, 
nes jie buvo pajutę, kad caras gali panai
kinti baudžiavų. Jie susamdė pulkus vy-

rų, apginklavo dalgėmis ir apgyvendino 
miškuose. Pradžioje jie kai kur ateidavo, s 
padainuodavo air pagiedodavo lenkiškai, 
keikdavo rusus, buvo pilni gero ūpo ir vis 
kalbėdavo, kad jie sutvers Polščių. Jie 
turėjo net armotų pasidarę iš ąžuolo, ap
kaustė jų daugeliu geležinių lankų, bet 
šaunant ji subyrėjo į skeveldras. Nepasi
sekus su ta anuota, jų daugiau nebedarė. 
Jiems kartais pasisekdavo sugrūsti rusus. 
Mat, jie slapstydavosi miškuose, o masko
liai pradžioje eidavo neatbodaini, tai pa
liokai užpuldavo ir sukuldavo. Bet kada 
maskoliai pradėjo juos visur spausti, me
težninkai rinkosi Stačiškėn, kur gyveno 
atsikrai miške trys broliai ūkininkai. Juos 
metežnykai išvarė iš savo namų ir ten 
miške apsigyveno. Rusai sukilėlių pėdo
mis ėjo ir šioje girioje juos apsupo ir 
pakūrė tuos namus. Juose sukilėliai iške
pė kaip vėžiai. Kas norėjo bėgti, rusai 
užmušė, ir taip juos, galima sakyti, visus 
išklojo. Kiti buvo dar kitur pasislėpę. Tie 
traukėsi į Seinų pusę, ir paskui viskas 
aprimo. ,

Buvo tada visokių atsitikimų. Sako,
kartų joja trys maskoliai, desėtkas Ine-

*težnykų su dalgėmis iš girios ant jų puo
lėsi. Tie šovė ir kelis užmušė, antrąkart 
šovė ir vėl kelis nušovė ir tuomet pradėjo

Vytis bėgančius. Lenkai sukilėliai buvo 

bailūs, kaip žvirbliai. Kol vanago nema
tyti, jie vyrai, kai vanagas pasirodė, jie 
visi šakosna, — vadinasi bėga, mesdami 
dalges, kirvius ant ilgų lazdų ir kitu® daik
tus. Buvo metežnykų ,ir Dzirmiškėje (Mi
roslavo parapija). Rusij jėgos ten, pane

munės miškuose, buvo didelės, nes anks

čiau Alytaus paliokai persikėlė per Ne

munų, jie traukėsi į Stačiškę, o tik ma-l
žesnė dalis Dzirmiškėn. Tačiau maskoliai 
ir vienoje ir kitoje vietoje juos sučiupo.

Sukilėliai buvo labai negeri žmonės. 
Naktimis vaikščiodami ėmė kas jiems pa
tinka, kankino visus, moterims krūtis 
piaustė, vaikus nuo rankų paimdavo, — 
jiems buvo gražu žiūrėti, kaip motina 
verkia ir plėšiojasi dėl savo vaiko. Jie 
nevienų moterį užmušė ir ne vienų nekal
tų vaikelį pasmaugė. Merginas pasiimda
vo, jas nukankindavo iki mirties? ir jų 
kūnų išniekinę, pakardavo ar pamesdavo. 
Tada negalima buvo prieš juos nė žodžio 
pasakyti, nes liežuvį išplaudavo, kankin
davo ir galop pakardavo. Pakardavo už 
labai menkus nusikaltimus. O kiek jie 
"blogo padarė, įdek ašarų išspaudė iš žmo
nių, kiek nelaimingų padarė.

Užrašė K. Bėrutis

N. B. Miroslavo parapija, Kurioje 

atsitiko aukščiau nnneu dalykai, buvo 

neiuviška ir joje labai maža lenkų gy

veno. Kada užrašinėjau šiuos pasakoji
mus, nieko nebežinojau iš literatūros apie 

tų sukilimų. Pasakotojai labai blogai at

siliepia apie sukilėlius ir kaip dabar su

prantu, sukilėliai taip elgėsi pačioje su
kilimo pabaigoj. Tur būt, jau nebeturė
jo jokios vilties laimėti, tai tapo plėšikų 

bandomis. Kiek žinau, apie mus visi ko- 
blogiausiai apie juos kalba. Įdomu, kad 

dar yra gyvas vienas to sukilimo dalyvis, 
tačiau nė vieno beveik žodžio negalima iš 

jo apie tų sukilimų išgauti, nors šiaip 

jisai kalbus ir šviesus žmogus. Galimas 

dalykas, kad jisai taip pat turi neramių 

sąžinę, dėl to tyli. Senesnieji žmonės apie 
1 jį taip pat atsiliepia kaip žmonių kankin

tojų. K. B.

*) Rašančiam šiuos žodžius teko ma
tyti tas sukilėlių kapines. Jos yra Obeli- 
jos ežero pietinėje pusėje prie pat kelio, 
ir tų kryžių bei koplytėlių medžiuose prieš 
keletą metų buvo daug, nors daugumas 
baigia pūti ir kuone visi kryžiai išvirtę. 
Tačiau ploto tie kapai užima gana daug 
ir yra apaugę apušimis.
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ATSIŠAUKIMAS ką mes esame bejėgiai ka

riauti.
.Jei šėrininkai dar pageidau- 

Katalikų tų, kad būtų šaukiamas šėri
ninkų mitingas, malonėkite at-

Gerb. Šėrininke:—
Lietuvių Rymo

Sąjunga, priprastai vadinama 
“Lietuvių Svetainės Bendiro- siliepti laiškais, adresuodami:
vė” nuo pat suorganizavimo 

< buvo keblioje finansinėje pa
dėtyje. Užėjus sunkesniems 
laikams, mūsų finansai dar 
labiau pablogėjo. Namo paja-

Litbuanian R. C. Association, 
3564 W. Vernor Highway, De
troitu Mich. Jeigu iš šėrinin- 
kų susirūpinimo negausime, 
suprasime, kad šėrininkai vi-

mos nepadengia nuošimčių ir sai atsisako ir šis laiškas bus
taksų. Sulig sutarties vasario 
1, 1931, turėjome Į pirmąjį

^^jorgičių sumon įmokėti $3,- 
^^Bo.00. Neišgalėjome. Trustee 

^^ra pradėjęs morgicio uždary
mą (foreclosure). Byla dar 
tebėra teisme, bet jūsų lire- 
ktoriai nenumato būdų, kaip 
surinkti pinigų, kad nuo mo-
rgieio uždarymo apsigynus.

Sausio 10, 1932, šaukėme vi
suotinį šėrininkų mitingą. Ta
me mitinge buvo pranešta, 
kad yra paskirtas teismo Re- 
ceiveris, kuris kolektuoja re- 
ndas; kad patenkinimui pir
mojo morgicio bendrovės na
mas bus parduotas iš varžy
tinių (auction sale); kad mu
mis šėrininkams drauge ir ant
riems morgičiams ir kitokie
ms į bendrovę pinigus įdėju- 
siems gresia visiškas pinigų 
praradimas. Mitingas, išklau
sęs valdybos pranešimų, pri
ėjo prie išvados, kad gelbėji
mui pirmiau įdėtų pinigų da
bartinėse ekonominėse aplin
kybėse neapsimoka daugiau 

k pinigų dėti. Atėmus namą ir 
neliekant kitokio turto, nebuvo 
randama pagrindas nei pačia 
bendrovę ilgiau palaikyti. To
dėl neišrinko nei Direktoria- 
to 1932 metams. Tik reiškė 
pageidavimą, kad visiems šė
rininkams tas būtų pranešta 
laiškais. a

Dirbusieji 1931 m. direkto
riai, nebūdami nei atleist? nei 
patvirtinti, rado reikalą eiti 
savo pareigas tol, kol bendro
vės reikalai galutinai bus li- 

‘ kviduoti. Mūsų dabartinis rū
pestis yra palaikyti kontaktą 
su pirmojo morgicio savinin
kais, kad būtų galima išside
rėti kiek galint ilgiausią ter
miną namo atpirkimui (red'e- 
mption) po morgicio uždary-

jums paskutinis pranešinias. 
Su tikra pagarba 
Pareigas eimarrfi direktoriai

Juozas Rukšėnas, 
Juozas Sakalaūskas, 
Vincas Bukšnis,
Jonas Žirinas,
M. Mozūras,
P. Molis.

ŠV. ANTANO PARAPIJA

Velykos tai linksmiausia ka
talikų šventė, todėl su didžiau 
šia iškilme švenčiama, šv. A- 
ntano bažnyčioje Velykų iš
kilmės buvo labai gražiai pa
rengtos. Kleb. kun. I. F. Borėi- 
šio rūpesčiu pamaldos visada 
būna įspūdingos, širdį siekia
nčios. Daug rūpesčio . turėjo 
sesutės mokytojos, taip gra-

1. Vaizdas iš Nacijonalio Yosemite parko, kovo mėnesy tiek prisnigo, kad turistai turė
jo vargo kol išsikasė iš savo stovyklių. 2. Naujas Jung. Vai. plieno korporacijos preziden
tas. Vaizdas iš japonų—kinų kovų ties Klangoan, už Šangbajaus.

ir gausiai dalyvauti vakarie
nėj. Juozas.

ŽINIOS JR NAUJIENOS

Jau šeštas mėnuo labai su
nkiai serga Pranas Jarmakas, 
Šv. Antano parapijos narys, 
kuris, sveikas būdamas, kiek 
išgalėdamas rėmė parapijos 
reikalus. Taip pat priklauso 
prie Šv. Antano draugijos ir 
Gedimino kliubo. Užtat minė
tų draugijų nariai nepamirš
ta savo nario ir gana dažnai 
jį aplanko. Paskutinėmis die
nomis ligonis pasijuto labai

ra maža moteris bet suskubo 
pabėgti nuo “kidnaperių”.

X Kuopos narės nesnaudžia. 
Kovo mėnesio susirinkime įra
šytos net 4 naujos narės: Ši- 
mulienė, Vizgaitienė, Neverau- 
skienė ir Dubrauskienė.

X Muz. Čižauskų rengia
mam koncerte sekmadienį ba
landžio 3 d. Liet. svetainėj, be 
kitų dainininkų, dalyvaus žy
miausios 54 kuopos solistės: 
pp. Ziginantienė, Petkienė, Ša- 
tulaitienė, Čepelionytė, Stan- 
kienė ir Dailydienė.

Tikimasi, kad ir art. M. či- 
žauskienė po 13 savaičių ligos 
pirmą kartą pasirodys scenoj.

fotografuoti. Patariame pas 
savo tautietį su reikalu atsi
lankyti į naują vietą.

X BAY STATE BOOT 
SHOP pardavėjas lietuvis J. 
Kuzbovskis kiekvienam pirkė
jui duoda bilietus, už kuriuos 
nemokamai gaunama Kodako 
kamera. Ateikit įsitikrinti, 
4436 Vernor Hy. W.

GRAND RAPIDS, MICH.

kun. I. Boreišio pasakytas pa
mokslas dar labiau kiekvieną 
širdį sujulino.

Buvo labai daug gėlių su
aukota parapijonų ir tarp 
žmonių. Palmas paaukojo mū
sų dosnus graborius D. B. 
Brazis, kuris visada duoda 
mūsų parapijai auką. Toks bi
znierius reikalingas visuome
nės paramos. Ačiū visiems 

gėles aukojusiems ir tiems, 
kurie kuo nors prisidėjo prie 
bažnyčios puošimo* darbo ar
ba auka. Kadangi blogi lai
kai, sunku kas nors iš kolek- 
tų gauti, bet geraširdžiams pa
tiems suteikus tiek d'aug gė
lių, mažai tereikėjo dapirkti. 
Tai didelė parama bažnyčiai. 
Tolts katalikų dosnumas yra 
gražus reiškinys. Klebonas ir 

mo, kad, jei laikai pagerėtų, sesutės labki dėkingi visiems; 
būtų proga ar patiemR šeri- i aukojusiems. O parapijonai

žiaį vaikučius mokydamos Ve
lykų iškilmėms. O taip pat ir.silpnas ir kenčia baisius skau- 
altorirj papuošė. Kiekviena gė-, smus. Tad draugijų nariai ne- 
lelė puošniai atrodė. Tai di- apleidžia jo ir būna prie jo'Akompanuos p. Al Dauman- 
delis ir nelengvas toks puoši-Į per ištisas naktis, kad tik jį tįenė.
mo darbas. Dargi jausmingas į suramintų. Į x Dėl vedėjos susižeidimo,

Taip pat kun. I. F. Borei- kuopos choras šiam koncerte 
šis dažnai aplanko ligonį ir su
ramina sunkioje jo ligoje.

nedalyvaus, bet netolimoj at
eity prasidės pamokos besire-

X KONCERTAS. Bal. 3 d. 
Lietuvių svetainėje įvyksta di
delis koncertas su vaidinimu. 
Graži muzikalinė komedija 
“Kaminkretis ii’ Malūninin
kas.” Programa, bus išpildy
ta vadovaujant muz. J. Či
žą uskui. Pelnas eis Lietuvių 
svetainei. Mylintieji muziką 
ir juokus prašomi gausiai at
silankyti.

X Bal. 3 d. Šv. Petro pa
rapijos svetainėj rengiamas 
parapijos koncertas. Progra
mą išpildys Šv. Petro parap. 
choras, vadovaujant varg. K. 
Smaliui.

X “Draugo” Velykinį nu
merį kaip medų žmonės išgau
dė. Kai kurie net murmėjo, 
kad nesuskubo gauti. Todėl 
galite gauti atskirus nume
rius pas Petrą Padolską ir 
Rožę Lietuvių
(1916 — 25 St.).

L. Širvaitis pasižadėjo 
“Draugą” užprenumeruoti ir 
skelbimus (pagarsinimus) pri
imti, nes L. Širvaitis gyvena 
arti Šv. Jurgio bažnyčios, tu
ri saldainių ir drabužių, o y- 
pač lietuvių išdirbystės pus
bačių krautuvę. Labai pato
gu ir “Draugas” įsigyti. Be 
abejonės, apsiims ir atskirus

Tadgi reiškiame užuojautą jngiant Motinos Dienos progra 
Pranui Jarmakui ir jo šeimy- mai.
nėlei ir trokštame, kad Die-į X Dainininkės O. Zigman- 
vas pasigailėtų jo ir grąžin-! tienės dukrelė Birutė įsirašė į 
tų sveikatą. P. P. G.! jaunamečių skyrių.-Birutė jau

Gal jau daugelis girdėjoj™ kar‘« Pasirod5 sav0 nepa’ 

kad Vyčių 102 kuopa rengia !p,a'iais «*•>«"“’“ ''idumucs- 

vakarą balandžio 24 dienų Lie-'{ioteatnlose-kaiP' “Toe dan; 

tuvių svetainėje, bet M jie '"'r *' taip pa. via gabi

mano veikti tų vakarų, tai daf |kia,,i’«. savo akl""-

laiko paalapty. Tik vienų die- paauoja konceiinost 
ną visai netikėtai teko išgirs
ti iš radijo stoties P.P., kad 
mano padlaryt didelį siurprizą

>• Jaunam m nepa.- iduo la 
si; vgusio'i.s s : toms, savo ve-

1• b. ū i M. č'-auskienei Velykų
ditroitiečiams. O tai labai ga- dovaną įteikė — penkių sva- 
limas daiktas, nes ir vasario rU “šokoladinį zuikutį”.
14 dieną pasirodė gana pui- j 
kiai. Gavę platesnių žinių, pa. i 
rašysime daugiau. ‘P. P. G.'

Sąjungietė

ĮVAIRIOS ŽINIOS IR 
NAUJIENOS

Kleb. kun. J. Lipkaus var
dinės kovo 20 d. 7:30 vai. var 
kare, Šv. Petro ir Povilo pa
rap. svetainėje buvo labai pui
kus vakarėlis mūsų gerb. klebi 
J. Lipkaus vardinių paminė
jimui. Vakarėlį surengė mūsų 
mylimos vaikelių auklėtojos, 
seserys pranciškonės. Joms už 
tai pridera didžiausia padėka 
už tokį gražų mažutėlių iš- 
mokymą dalyvauti programoj. 
Kiekvienas tėvelis, motutė, 
pamatė ir pasidžiaugė savo 
sūnelio, dukrelės gabumais!

Pasirodžius klebonui Juoza
pui, publika sustojus ranko
mis plojo einančiam pirm iš
puošto puikiausių gėlių bukie
to, nešamo p-lės F. Medelins- 
kaitės, ir lydimam, tarsi ange
lėlių, baltomis suknelėmis pa
sipuošusių keturių margaičių.

Vakaro vedėjas M. Bagdo
nas yra pagirtinas jaunuolis. 
Jis mėgsta visa širdimi dar
buotis ir aukoti bažnyčiai, y- 
ra pasižymėjęs parapijonas. 
Jis tarnauja Court Honse.

Pasveikinimo kalbą labai 
gražiai ir jausmingai pasakė 
p-lė F. Medelinskaitė. 9 skyr. 
mokiniai padainavo “The De- 
arest School”. Kalbėjo B. Ka- 
msickas ir kun. D. Drinan’as, 
kuris visuomet yra linksmo 
būdo. Jo maloni kalba prajuo- 

jkino visą publiką.
svetainėje, Labai gražiai pasirodė 1 ir 

2 skyr. mokiniai “Precious 
Letters”; “Dvasiškas gėlių 
ryšelis” — ir 3 ir 4 

mokiniai.
Juozapas Kurantas 

gražiai kalbėjo. Jis prilygino 
gėlių vainiką prie žmogaus 
gyvenimo reikšmės. Jo graži 
kalba publikai labai patiko, o 
labiausiai jaunuoliams, neg jis 
gražiai įrodė, kad vaikino gė
lės yra mylimiausia dovana

skvr.

organizatorius, išreiškė giliau 
sius linkėjimus mylimam kle
bonui; keliais gražiais saki
niais linksmino publiką! 6 sk. 
mokiniai suvaidino “A Med
iny of Feasts”.

Gerb. kleb. J. Lipkus džiau
gsmingai dėkojo seserims pra
nciškonėms už tokį didelį ir 
gražų parengimą. Dėkojo gau
siai atsilankiusiai publikai ir 
visiems kalbėtojams už užuo
jautą tą dieną.

Pabaigoje dainą “Ilgiausių 
metų” ir “Ali Joy Be Thine” 
puikiai sudainavo 7 ir 8 skyr. 
mokiniai ir įdavė dovaną sa
vo mylimam klebonui.

Plaukiantis laivelis

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAITGA”

CHAMBERLAIN
BAKERY

Kepam Uetuvišką Duoną, ir pus
baltę Ir visokius keiksus. Prista
tome j visas miesto dalis ir Ham- 
tramack, Mich.

8816 Chamberlain Avė.
DETROIT, MICH. 

Vinewood 1-2637

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVICK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Buiiding

5 W. LARNED ST.
. (Comer Woodward) 

Residence 456 Neff Road 
GROSSE POINTE 

Res. Phone Niagara 0764

Išdirbu geriausio tono smuikas, 
kankles ir pataisau žema kaina.

P. MEDONIS
9852 Russel St.,

DETROIT. MICH.

labai

LIETUVIS AGENTAS

JOSEPH F. DAYTON
Apdraudžių (Insurance) gyvas

tis, sužeidimą,, nuo ugnies automo
bilius ir kitokį turtą, šauk mane 
dėl sužinojimo, aš pribusiu ir su
teiksiu pilnas žinias apei visokią 
apd raudą.

1007 BEACONSFIELI) AVĖ. 
GROSSE POINT PARK 

Lenox 4040

numerius pardavinėti.
X K. Samsonas, fotografas,' merginai. “A Cbaplet of Ro

perkėlė savo studiją į kitą vie-( sės” 5 skyr. mergaitės suvai 
tą (3527 Micbigan avė.). Čia dino.
bus daugiau vietos grupėms Antanas Blaškys, jaunimo

ninkama ar kitai’ lietuvių gru
pei varžytinėse įvaryta kaina 
namą atgal atpirkti. Yra nu
matoma, kad varžytinės įvyks 
apie gegužės mėn. 1932. Df- 
rektoriatas prižiūri bendruo
sius bendrovės reikalus, atsa
kinėja iškeltoms byloms teis
muose ir daro žygius apsau
goti bendrovėje interesuotus 
nuo asmeninės atsakomybės 
bendrovės kontraktuotų obli
gacijų.

Gaila, gerinami šėrininkai, 
nuims pranešti, kad mūsų sė
tai nebeturi jokios vertės, kad 
mūsų daugelio metų triūsas 
nedavė pageidautų vaisių. Vie 
na, mes, gerbiamieji, jus ga
lime užtikrinti, kad tas įvyks
ta ne iš bet kokio blogos va
lios, bet dėl bendro besitęsian
čio ekonominio krizio, prieš

labai įvertina ir atjaučia kleb. 
kun. I. F. BoTeišio ir nenu
ilstančių sesučių darbuotę pa
rapijai.

Šia proga norime atkreipti 
visų, parapijonų dėmesį, kad 
rengtųsi prie Šv. Antano pa
rapijos 13 metų sukaktuvių 
vakarienės, kuri įvyks balan
džio 17 d. Lietuvių svetainėj. 
Vakarienė bus nepaprasta, 
nes biznieriai aukoja maistą 
ir kas tik yra reikalinga. Pa
sistenkite bilietus iš kalno į- 
sigyti pas parapijos komiteto 
narius ir šiaip pardavėjus. 
Aukojusių biznierių pavardės 
bus “Drauge” paskelbtos. .Re
ngimo komiai ja (S. Klapatas 
ir J. Yurkflnas) darbuojasi, 
kad parapijai būtų nors keli 
doleriai uždirbta. Todėl mes 
visi turime rengėjams padėti

MOTERŲ S GOS 54 KUOPOS 
KRONIKA

X Mėnesinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį balandžio 
7 ., 7:30 vai. vakare.

X Didįjį Penktadienį O. 
Miknaitienė puolė ir sunkiai 
susižeidė.

X Piriąadienį bal. 21 d. šv. 
Jurgio bažnyčioje atlaikytos 
Šv. Mišios už centro pirm. M. 
Čižauskienės sveikatą. Mišios 
užprašytos kuopos choro na
rių.

X O. Aksomaitienės vyras 
dirbtuvėj sunkiai sužeistas; 
rodos, nuvežtas ligoninėn.

X Izab. Gudinienei einant 
gatve, keli vyrai automobiliu 
sekė ties šaligatviu, kalbino į 
mašiną. Nors p. Gudinienė nė-

TAUTŲ PARODA: Balan
džio 4 d. prasidela 41 tautos 
įvairių išdirbinių ir tautos is
torinių dalykų paroda. Paro
doje dalyvauja ir lietuviai. 
Komitetas sudarytas iš Cos- 
mopolitan kliubo atstovių(( ku
rių pavardės praėjusios sa
vaitės “Drauge” paminėtos) 
pirmininkaujant veikėjai M. 
Širvaitienei. Pageidaujama, 
kad šioje parodoje ir lietuvių 
Skyrius gražiai pasirodytų su 
visokiais išdirbiniais. Labai 
svarbu, kad ko draugiausia 
būtų galima išdėti lietuvių iš
dirbinių iš Lietuvos. Todėl gi 
jei kas turi kokius dalykėlius 
iš Lietuvos, prašome tuojau 

[skyriaus vedėjai Mrs. .M. Šir- 
vaitienei pranešti arba įteikti 
Šino adresu: 9258 Cardoni a- 
ve. Long. 5026—M.

KARAS JAU PASKELBTAS
visiems katalikų tikėjimo priešams. Vyriausią puolimą varo 

ir visus užmetimus atremia naujai išėjęs dvisavaitinis
katalikų larkraštis

“SPAUDA IR GYVENIMAS”
korio išėjo jau keturi numeriai.

“SPAUDA IR GYVENIMAS” rašo įvairais katalikms rū 
pimais klausimais.

“SPAUDA TR GYVENIMAS” nagrinėja tikėjimo priešų 
daromus priekaištus. /

“SPAUDA TR GYVENIMAS” rašo apie kitą šalių katalikų 
laimėjimus ir džiaugsmus.

“SPAUDA TR GYVENIMAS” skiriamas visiems tiems, ku
rie nori būti šviesiais ir su 
sipratusiais katalikais.

“SPAUDA TR .GYVENIMAS” siunčiamas susipažinti kiek 
vienam.

“SPAUDA TR GYVENIMAS” metams kaštuoja tik 3 litai, 
Amerikoje 1 doleris.

“SPAUDĄ IR GYVENIMĄ” redaguoja ir leidžia kun. dr.
Pr. Ramanauskas.

“SPAUDOS IR GYVENIMO” ardesas: Telšiai, Kunigų Se
minarija, Lithuania.

LIETUVIIJ ČEVERYKU 
KRAUTUVĖ

Bay State Boot Shop

Didelis pasirinkimas vi
sokių čeverykų: moterims, 
vyrams ir vaikams nupigin
ta kaina.

4436 W. Vernor Highway
Tarpe Clark and McKinstry 

gatvių

D. B. BRAZIS
GRABORIUS

Skirtingas, įtekmingas Ir Tvar
kingas patarnavimas

1942 — 25th Street
Lafayette 1275

I
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KAIP BUVO SURASTAS METU ILGUMAS LIETUVIAI AMERIKOJE ko kalbėtojo pareikštos niin-iUiyli žiotis visa gerkle, kad tus prekes. Tai komunistų ide-
tys, kad net buvo didžiausia i visas žmonių tur tas reikia iš

■‘International Fixed Calen- kštus stulpus Jturie duodavo 
dar League” Londone direk- i ilgesnį saulės šešėlį, ir būdavo 
torius M. B. Cotsworth yra 10 galima pastebėti didesnius to 
metų tyrinėjęs kalendoriaus ! Šešėlio ilgėjimo ir trumpėjimo

TORONTO, HMM

kilmę Egipte, Sirijoj, Kinijoj, vidudienį skirtumus, o pagal
Meksikoj, Peru krašte ir Eu- tuos skirtumus tiksliau gali- 
ropoj. Jis tat yra ištyręs, kaip ma būdavo nustatyti ir tam 
buvo surastas tikslus metų il
gumas.

Be kalendoriaus būtų buvu
si stačiai neįmanoiųa jokia 
žmonių civilizacijos pažanga. 
Tautų ir atskirų kraštų va
dams ir valdovams jau senų 
senovėj buvo reikalingas ka 
lehdorius išskaičiuoti, kaip il
gai turi užtekti maisto daly
kų ištekliai iki naujo derliaus. 
Ir šiais laikais, tik tiksliai ži
nodami, kad metai yra 365,24 
dienų ilgumo, tegalime prak
tiškai reguliuoti betkuriuos 
šeimų, tautų ir tarptautinius 
reikalus.

Ir betkuriam mokslui svar
biausia buvo žinoti metų ilgu
mų. Kol nebuvo tiksliai nusta
tytas metų ilgumas, tol neį
manoma buvo ir betkurios mo
kslo šakos pažanga.

X B. m. vasario mėn. 21, d. 
lietuvių katalikiškasai jauni
mas (daugiausia švyturiečiai)

j X Ukrainų kat. koncertas 
lietuvių salėje. Lietuvių por. 
klebonas P. Garmus, pasita
ręs su komitetu išnuomojo pa
rapijos salę ukrainų katali
kams. Pastarieji kovo 20 d. 
surengė vakare gražų koncer-

padėka reiškiama delnų plo
jimu. Garbė kun. P. Garmui,

lyginti — visiems lygiai pa
dalinti. štai vienas Toronto

kad ir su kitų tautų katali- j raudonukas P. K. pradėjo pus
tais moka lietuvius supažin- baeius (čeverykus) “dalinti” 
dinti ir imti bendrų frontų bot pirmų sau pasiėmė iš gar-

alas ir skelbimas “rojaus”. 
Kas tavo — tai ir mano. Gė
dų daro lietuviams kolonijoje 
toki Maskvos žydberniai.

Onterijos keliauninkas

suruošė parapijos naudai va
karų. Buvo suvaidintas 4 vei- j tų, kuriu publikos atsilankėtikrų metų laikų. Tiksliai skai

lydami dienas, jie tuo būdu Į (jrama “Nepaisytoja ’;; nemažas skaičius, kaip iš lie-
susekė, kad metų ilgumas tu
ri būti nuo 360 iki 370 dienų. 
Pietų kraštuose, mat, šviesiau 
šviečia saulė ir atitinkamai 
ryškesnis būna jos šešėlis, tad 
ir lengviau, negu šiaurės kraš
tuose, buvo ten daryti tikslius 
tokius saulės šešėlio matavi-k
mus.

Egiptiečiai vėliau pastatė 
aukštas obeliskas ant bukų pi
ramidžių ir galėjo dar tiksliau 
matuoti saulės šešėlį. Trum
piausių aukštos piramidės vi

dudienio šešėlį saulėje jie ma
tuodavo tam tikru 4 pėdų ma
stu, nes trumpiausis, t. y vi
dudienio saulės šešėlis niekad 
nebūdavo ilgesnis kaip 4 pė
dų. Egipto piramidžių dvasi
ninkai, tuo būdu matuodami

veikalas buvo pritaikytas ga
vėnios laikui. Artistai gana 
puikiai roles ir savo sceniškų

tuvių, taip ir iš ukrainų. Kon
certo programa buvo gana gra 
ži, katalikiška ir patrijotiška,

laikyti, kaip prieš tėvynės, 
taip ir prieš Bažnyčios prie
šus.

X Lietuviškas komunistėli^ 
atsidūrė aukštalangėje. Toro
nto lietuviški Maskvos bernai

sios iSimsono kompanijos kra
utuvės. Kovo 15 d. tapo su
gautas ir pasodintas už gele
žinių grotelių. Kiek girdėti, 
tas ilgarankis ne pirmų kartų 
“lygino” iš krautuvių pain.-

This ncw cheese 
treat

darbų atliko. O. Kalinauskie- Į-kad buvo gražus pavyzdys ir
lietuviams griebtis panašaus 
energingumo darbuotėje savo 
eilėse.

Ukrainų koncerto vedėjas 
pristatė kun. P. Garmų kal
bėti. Lietuvių klebonas kalbė
jo nors trumpai, bet trimis

vius vienoje gyveninio kelio-| kalbomis, atsižvelgdamas j 
nėję. ' 'publikų. Publikai labai pati-

L
nė pasakė gražų monologų: 
“Viskas ant mano pečių”. 
Kaipo gavėnios laikui, buvo 
tinkama programa, ir garbė 
rengėjams, kurie dirba ypač 
parapijos labui, nes parapija 
jungia visus katalikus lietu- Sloan’s

Mniment
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NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOST1S

kurios pasaulis per šimtus metų Atū
kė jau yra gatava. Ueksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svietu 
girių visokių medžių aliejų. Dėka 
nio Gųliuga Alesius kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų.. Rankų, Kojų, .Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tupimų ir at
šalusi kraujų, mkstelėjimų ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
možnių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Alostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigif 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus grų- 
žinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai.
DEKEN’S OINTMENT CO.

HARTFORD, CONN.

Patentai

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health gualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.KRAFT

The Delicioui New Cheese I
t

PROBAK

Visuose kraštuose pirmiau- j trumpiausių vidudienio saulės 
šia dvasininkai astronomai j pagaliau ir susekė, kad

iš viso būna 365 saulės’ šešė
lio kitėjimo (nuo ilgiausio iki 
trumpiausio) dienos ir kad 
kasmet po apie 1 pėdų per me

lionų nuo visiškos delčios iki jtrumpiausiasis saulės šešė- 
pilnaties. Vėliau jie, pastatė į jįg pasidaro ilgesnis, tai yra 
smaigus ir dar vėliau specia- Į skaitant kiekvienai dienai po 
liūs akmeninius stulpus, pagai _į pg^as trumpiausio saulės še-

ištyrė metų laikotarpių pasi
keitimus, pasižymėdami pa
kaitomis tai 29, tai 30 dienų 
trunkančių mėnesio ištisų ke-

i

“DRAUGO" EKSKURSU A
KARTU SU LIETUVIŲ PREKYBOS TARYBA

VANDENS KELIAIS PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

ADVOKATAI

kuriuos, atitinkamai stebėda
mi saulės tekėjimo ir nusilei
dimo horizonto iki pilnaties. 
Vėliau jie pastatė smaigus ir 
kada trumpiausia diena.

Stebėdami mėnesio fazes, 
tarp kurių palengva saulė nu
eina nuo savo ankščiausio iki 
vėliausia patekėjimo punkto, 
sbnovės astronomai susekė, 
kad saulė tiktai kovo mėn. 21 
d. ir rugsėjo mėn. 23 d. teka 
tiksliai rytuose ir leidžiasi tik 
sliai vakaruose, t. y. kada die
na būna lygi su nakčia.

' Vėliau, jie stebėdami, kaip 
saulės nusileidimo vieta nuo
lat tiksliai keičiasi tarp to ti
kslaus rytų punkto ir tap kra- 
štutiniaūsių vidurvasario ir 
viduržemio punktų, susekė ke
turis metų laikotarpius, kurių 
kiekvienas buvo ilgesnis kaip 
trys mėnesio skaičiavimai, Pa
gai tuos 4 laikotarpius jie iš
skaičiavo, kad metai turi būti 
maždaug 12 mėnesių ilgumo. 
Jie tuo būdu teišskaičiavo 354 
dienų metų ilgumų, t. y. llfį 
dienų trumpesnius metus, ne
gu iš tikrųjų yra.

Tokiais metodais metus ska
ičiavo Šiaurės Europoj keltų 
ir druidų civilizacijos laikais, 
o taip pat Šiaurės Amerikos 
kanų indijonai. Amerikos in
di jonai dar ir dabar taip tebe
skaičiuoja.

Tiksliau laikas būdavo iš
skaičiuojamas pagal saulės še
šėlio vidudienį keitimąsi įvai
riais metų laikotarpiais. Sau
lės šešėlis vidudieni buvo ma
tuojamas pagal specialius tie
sius stiebui. Tokie stiebai sau
lės šešėliui matuoti ir dabar 
tebevartojami Borneo saloj.

Senovės egiptiečiai, meksi
kiečiai ir Pietų Amerikos in
kai patobulino saulės šešėlio 
stebėjimo metodus. Jie pasta
tė aukštas obeliskas arba au-

šėlio, per kiekvienus ketvirius 
metus priauga dar apie 4 pė
dos to [šešėlio daugiau, arba 
ištisa viena diena per kiekvie
nus ketvirius metus priauga 
(kilnojamieji metai, turi 366 
dienas). Tuo būdu ir buvo su
rasta, kad metai yra 365Lt 
dienų ilgumo.

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.

Rast. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė.

AGITATORIAI:

J. Dimša
3347 Aubum Avė.

I
Kun. J. Mačiulionis,

2334 S. Oakley Avė

Z. Gedvilas
12311 So. Emerald Avė.

M. Šlikas
10555 S. State St.

Didysis Scandinavian—American Linijos 
Laivas FREDERIK VIII

Neatidėliok prisirengimo iki paskutiniųjų dienų -- 
vietų dabar.

užsisakyk

Iš New Yorko išplauks SCANDINAVIAN—AMERICAN LINI
JOS didžiuoju laivu • i
Fredefik VIII Gegužio-May 28, 1932, 11 vai. ryto

Mūsų Ekskursija bus oficialiai pasitikta Klaipėdoj. Jei ketini ap
lankyti Lietuvų šiais metais, tai tuoj kreipkis į mus dėl pilno paaiški
nimo. Kreipkis arba asmeniškai, telefonu arba laišku.

Mes parūpiname pasportus, re-entry perimtus ir kitus kelionei 
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų 
reikalus aprūpins

“DRAUGU” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

MUt

c388*y
cvonvas.AH \ 

m

1 p
k

H
» A w

JOHN B. BŪRDEN
(John Tlagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A.A.SLAKIS
Advokatas 

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1502 Tel. Central 2978 
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Subatos 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395 
Tel. Randolph 5187

A. A. OLIS
A D V O K A T A S

11 SOUTH LA SALLE STREET

Room 1934 Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

BHAS.A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS'
155 N. Clark St., Room 909

Telephone FRANKLIN 5745
Namai: 3117 S. Union Avė.

Telephone VICTORY 2213

Laikas daug relš* 
kia prie patentų.
Nerizikuokit su 
apsaugojimu savo Knygelė 
sum&pymų. Prt- Dykai 
siųskite braižini ar mo
deli arba rašykite dėl n 
Nemokamos knygutės *How • 

to Obtain a Pa ten t' Ir 
•Record of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Regletered Pjtent Attorney 

41-A Secerlly Savfnfa S Caamerclal 
Saak SaiMlnt

(Dlrectly aaroaa iUtet from PatentOOeei 

MfsmiNOTON. O. C.

v

ABIEM PUSĖM 
AŠTRUS

Geriausias skustuvai
— arba grųžluame 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus 
Hc. už 5 — >1 už 10

Sempells — ioc.

PROBAK CORPORATION

«m ries- avimu!

•I
* C*., Ine.N|WTOtK

PROBAK
teikia

barberišką,
skutimosi

patogumą
namie

< f’fiO&AK 8lAu£)

A food forpro 
tein; a food for 
minėtai salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
•ments of good 
cheese are found 

iin Krąft Cheese.

KSAFP

'AN
AVV GCFTCA 
,te PNO

•KRAFT-PHBN1X 
0HEE5E COMPANY
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LIETUVIAI AMERIKOJE

MELROSE PARĮ. ILL, kare 8iedos pamaldaskare giedos 
į giant.

i er ui\btuunuzio o u. 
te v c. Marijos teK&pueruieti uu- 

' znyciuju ±u vai. ryty. prasidės 
vai. aliaiuy. pamaiuos.

n tai ruiiHAN.
4o Ldl-
luviiĮ ouiiia ir painoiisias ous 
itaip ir visuomet 11:60 vai. 
Miveiykio pirmadienis, aroa 
teve. Marijos Apreiškimo šve
nte šiemet yra skirta isimii-

, imi parapijoiiams lietuviams.
\jv. teakrauiemo vieny atiora- >
ėijy turės tev. Onos draugija 
popiet nuo l vai. ligi 2 vai., 
tev. Jono draugija nuo 2 iki 3, 
lietuvių kliubo draugija nuo
3 iki i ir. lietuvių cnoras nuo
4 iki 5 vai. Išpažinties lietu- 
v

ecezijos labdarių Centrų, pa
šydami bedarbiams pagalbos. 
.Diecezijoj mums patarė eiti 

bai- pas musų vietinį klebonų ir 
prašyti, kad klebonas įstotų į 
'organizuojamos draugijos sky

li | ,nų dvasios vadu, o po to kar- 
tu su dvasios vadu prasyti

------------- i pagalbos bedarbiams, Tuomet
uaug rašoma iš Vv ėst -i- ^-i kuopos veikėjai tuoj nuėjo pas 

mano gerų izinucrų, bet apie!gerb. klebonų kun. Anicetų 
labdary uę — ne šnipšt, raugi- Laukų ir prašė stoti į organi- 
leikia patiems lauuaiiams a- zuojamy draugijų dvasios va- 
pie labdarius rasytr. ivors pa-Įju, Gerb. klebonas matomai
tiems save girti yra nemato- sutiko gelbėti labdariams, sto

damas dvasios vadu. Pats sto
damas į organizuojamų sky
rių, prikalbino dar kelis vy- 

' ir

Emerald Avė.). Vaidinimas 
prasidės 6 vai. vak., o šokiai 
b vai. vakare. įžanga 35c.

Nuoširdžiai prašome visus 
ateiti į linksmų vakarų. Vi
siems užtikriname “Liood Ti-
me

Lauualj^

DAKTARAI:

nu, bet kuomet niekas kitas 
neskelbia labdarių nuopelnų, 
tuomet patys labdariai turi
skelbti. Kaip žinoma, tev. V m-j rus nelabdarius įsirašyti 
cento Pauiiecto draugija yra'dirbti labdariškų darbų, 
suorganizuota Ciucagos lietu- Tadgi, Cbicagos lietuvių 
vių labdarių sujungus pašiau- Rymo katalikų labdarių sa-1

tSlNbltAMIUN, N. Y.
“Gyvų rožių. vainikėlis” 

vaidinimas Verbų sekmadienį 
gerai pasisekė. Čia gimusios 
merginos scenoje labai gražiai 
kalba lietuviškai, nors namie 
su jonus nesusikalbi lietuviš
kai. 'lai yra didelis režisierių 
.Rakauskų pasidarbavimo nuo
pelnas.

Publikos buvo apie 350 smo
gomis. vietinė kuopa, kuri y jungos pastangomis, lapkričio 'uių- lo niekados dar nebuvo

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Weat Marųuette Road 
Vai.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Nedėlloj susitarus

Tel. Ofiso 4050 Res. 9865

DR. A. 6. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, W1S.
x. Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

3904 — 71st Street 
Nedėlioml8 tia susitarus.

D E N T I S T A I
Pilone Bouievard 7042

i t,..r. •-! ra iš eiles 10-ta, pamačiusi be- 15 d., 1931 m. suorganizavo-bųs galima eiti nuo 6; . °
... >■ i uarbių skurdų, susirūpino įes- me Šv. Vincento Pauiiečio dr-piet iki tos dienos pa- ■

Lietuviškus'k°ri priemonių. suteikti pagal- gijų, tete. Petro ir Povilo lie-

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge Iki S vai.).
Seredomis Ir Nedaliomis pagal Busltarlmų.

Otiso Tel. Lafayette 7337 kez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 5911 Ofiso Ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
▼ai.; 1-3 U l:ll-S:8š vai. vak. 

Medelio) susitarus
V ei.: 2-4 Ir 1-š vai. vakar* 

Medėiloj eurttarse

Tel. Canal 0257 Res. Prospect (659 Tel. lafayette 6792

DR, P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

* 4 iki 8:20 vakare

DR. A. J. JAVOIŠ
▼ai.: 2 iki B po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėlioja pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
•Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 68 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2859 So. Leavitt Bt..

Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.

Nedėlioj pagal susitarimų

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJ AS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACB 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pelnyčio*, kuriomis dienomis jis 
bus.

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

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DR. G. Z. VEZELIS
B E N T I S T A ar 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

mūsų kolonijoje. Visi liko Ja- ;
i

bai patenkinti. Buvo ir sve- ' 
čių: misijonierius kun. Brig- 
manas iš Pa., kun. Ežerskis 
iš Mainers Mills, Pa.? daug 
jaunimo iš Forrest City ir iš 
kitur. Visi svečiai gėrėjosi 
mūsų vaidintojais. L- aš esu 
labai patenkintas.

p.

Tel. Canal 67 64 Res. Republic 6350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Itay

2130 WEfc>T 22nd STREET
CHICAGO

ų pabaigos.
i—‘ bus vakare 7 vat^ badaujančioms Ubda-
ir lietuviu choras 7:30 vai. va-! įvairavome , katalikų Ui- liai -e,pia Pri.

i.
Tel. Canal 6122

GKABOKlAi:

J. F. RADZIUS
ILGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGO J K

. Laidouvėins pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dtrbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street., Tel. 
Victory 4088.

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me lilaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
plyJ’<A dykai.

3307 Anbum Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubiiius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
t Chicago, III.

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETU V IR GKABOKIUR
Patarnauju . laidoiuvcse Kuupigiausia. 
Reikale meldžiu atsmaukti, o urano 

uarnu uusrte užganėdinu.
Tel. Jr.uooeverl Z oi o arba ZolO

2314 VV. 23rd PI., Chicago

DR, 6.1. BLOŽIS
BENT i'S T A a

2201 West 22nd Street
(Kampas LeaviU St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 'ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

dėjus tuos, kurie gavo pašai
pų, o dabar jau nebereikalau- 
ja, o kaikurie liko išbraukti 
dėl ypatingų priežasčių, tai 
būtų daugiai^ kaip 60 šeimy
nų.

Labdariams rūpi ne tik be
darbių šelpimas; jiems rūpi 
senelių ir našlaičių likimas. 
Seneliams' reikalingas priegia-

143y ». 49 Court, Cicero, HL u<los namas, kad galėtų baig
ti senatvę katalikiškoj įstai
goj ir Itad būtų aprūpinti ti
kėjimo reikalais savo gimtųjų 
kalba. Reikia pastaty ti ir na- 
šiaitnamį, kad katalikų naš
laičiai būtų auklėjami katali
kiškai.

Paskiausiai minėtiems rei
kalams yra rengiamas pasili
nksminimo vakarėlis su pro
grama ir šokiais. Town of 
Lake jaunos labdarių kuopos 
artistės ir artistai suvaidins 
komedijų “Pražydo nuvytu
sios gėlės”. Muzikantai taip 
pat bus iš Town of Lake.

Minėtas pasilinksminimo va 
karas įvyksta balandžio 3 (į. 
parapijos svetainėj (12227 S.

*«a». olueru ..ii

A. PEIKUS
LdJt t u vito uuKooMiua

»o. laimiui Avė. 
i ei. v ir girna lkuu

lAiua il6ti 
GLioetgo, m.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooeevelt 1532

L J. ZULF
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

▼ EDKJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Pauliu* Sta.

Tel. Bouievard 6292-8412

N ulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savcu^upigin- 
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

CICERO, ILL
Jau visi kalba, kad mūsų 

vietinės sųjungietės rengia 
kauliukų lošimus balandžio 3 
d. tev. Antano parapijos sve

tainėje. Dalyvaus ir iš respu
blikonų pusės kaikurie kandi
datai. Dovanų bus už dyka; 
sųjungietės visos žada daly
vauti ir atnešti po dovana. 
Visos, kaip bitelės, darbuoja
si, kad parduotų ko daugiau
sia tikietų. KoflMsijn labai 
stengiasi, kad vakaras būtų 
linksmas ir smagus. Kas atsi
lankys, tas nesigailės. Nusi
pirkęs už 25c. tikietų turės

Boulėvard 7689
Itez. Hetnluck 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A SS 

4712 !So. Ashland Avenue 
Val.t/Nuo 19 ryto iki 8 vakaro

rele.
Y

Cicero

UR.
1269 

>
X-R*y

LIET U VIS J JaiNTlSTAS 
Vai.: kasdien nuo 19 v. ryto Iki 9

vai. vakare
NedeJiomlr i, Seredomis susitarus

4647 VV. u ST. Cicero, .Ui.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 VVest 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tei Canal 6122

Rezidencija: 662 8 S. Riuiimond Avė. 
Telephone Republic 7868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlloj; 10—12 ryto.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Telefonai dienų Ir naktį 

VIRGIN LA 0036

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STKIKUL1S
Lietuvis Gydytojas ir Chi- 

jrurgas perkėlė savo ofisus i 
naujų vietų po num. 4645 8.: 
Ashmud Avė. Vai. 2 iki 4 u 
6 iki b vak. Neu. pagal sutar- 

Dr. C.K. Kliauga ti. Tel. Bouievard 7820. Na
mai; 6641 iSo. Al bauy Avenue,

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DEN TĮSTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
progos lošti kauliukais ir pa- įVal-: 10'12 rYt°: 2-® ir 7-y vakare 
bandyti savo laimę.

Taigi nepamirškime sek
madienį balandžio 3 d. Visi 
eikime į svetainę ir atsives- 
kime savo draugus bei pažįs
tamus, • Poor fish

DEN TĮSTAS 
Utarnlnkais, Ketvergais. ir Subatomis 
2420 W. Alarųuctte ltd. arti Westeju 

Avė. l’honc Ueinlvck 7828 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomia

1821 So. Halsted Street

AKIŲ GYDYTOJAI;

I TeL Grovehill 1696

Tek Prospect 1930.

DR. A. L IUŠKA
GYDY'IUJAS IR CBiRUHGAS 

Va-. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraeomls po pietų ir Nedėidieniaia 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI 
Dėl aukštai gerb. Amerikos Provincijolo kun. F. Ku

dirkos mirties reiškiame giliausios užuojautos ir labai 
liūdime netekę vieno iš įžymiausių darbuotojų Bažny
čios ir Tautos labui.

JONAS IR URŠULE BARAUSKIAI
CICERO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. MAURICE KAUN
Gyūytojttb ir Chii uigaB 

4631 SO. ABHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 dienų 
N uo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo II iki 12

Ofiso Tel. Victory 2687
OL ir Rea. Tel. Uemlook 2274

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

Antras ofisas ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Uf. Val.: Nuo 8-8 po 
piet Utarn. ir 8ubat Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

dienų

Ofiso Tek Victory 6893 
Rez. Tek Drexei 9191

METINĖS SUKAKTUVĖS
DR.A.A.ROTH

PETKAS KAZANAL'SKAS

Mirė kovo 28, 1931? o po ge
dulingų pAmaldų Aušros Vartų 
pa.rapijO8 bažnyčioj pulaidotas 
Sv. Kazimiero kapinėse. Buvo 
sulaukęs 36 metų amžiaus.

ketinėms mirties sukaktu- 
vė’ms pamnlėtl užprašėme 4v. 
Mišias, kurios ivyks panedėly, 
balandžio 4 dienų, 7:15 valan
dų ryte, Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje.

Visi giminės, pažįstami, drau 
gal Ir kaimynai nuoširdžiai pra
šomi atsilankyti į tas pafnaldas 
ir pasimelsti už a. a. Petro 
sielų.

šį atminimų rengia velionies 
brolis

•l'urgis KazanaMskls

BARBORA BOCLNAH
Mirė kovo 29, 1^32 m., 10:45 

vai. ryte. Kilo Iš Tauragės aps. 
Naumesčio par.. Melstų kaimo, 
Amerikoje išgyveno 10 metų.

Paliko dideliame nulludime 
dukterį Magdalenų Schilllng, 
Pensylvania, du sunu Juozapų 
ir Jonų, dvi marčias Stanislavų 
ir Magdaleną, anuku, lr‘ gimi
nes, o Lietuvoje dukterį Petro
nėlę Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1501 So. 
49th Avė.. Cicero. Laidotuvės 
įvyks pėtnyčioje, bai. 1- d. iš 
namų 8 vai. bus atlydėta į 8v. 
Antano par. bažnyčių, kurtoj į- 
vyks gedulingos pefanaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauges Ir pažįstamas 
dalyvauti šiose laidotuvėse. .

Nuliūdę: Duktė, Hunai, Mar
čios ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Telefonas
Yards 1741.

Palengvina aaių įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. Skaudamų akių karšų. Nuima GYDYTOJAS ir nHIKIIHllAR 
nataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę Ir tolimų regyslę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mašiaa- 
sias kjaidas.

Bpeclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 19 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 iki 18.
KREIVAS AKfcj ATITAISO J TRUM
PA laika su Nauju išradimu 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip lutur

4712 8. ASHLAND AVI.

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street

Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

10-12

TeL Wentworth 3000
Hea. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARION
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 24 ir 7-9 vaL vakare

Res. Pilone: 
Englovvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 30oo

Tel. Bouievard 7689

Tai. Žarde 1888

DR. G. SERNER
LIETU V1M AKLU SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Peiaele savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SFECUALLSTAJB

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—18 nuo 8—4 po

pietų: 7—8:81 vai. vakare 
Nedėliomis 19 iki 12

Telefonas Midway 2880

DR. A. R. McCRADIE
UGDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

A. L DAVIDONIS, M. D.
<814 SO. M1CH1GAM AVIMU* 

Tei. Kenwood 6197
Valandos:

Nuo 8 Iki 11 valandai ryta: 
.Nuo S iki S valandai vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadieni.

Hemlock 8161

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
766 WEST 3fith STREET 

Kampas Halsted 8t. 
▼alandos: nuo 19—4: nuo 8—8 

■•dėllends: l»e 18 Iki 18.

DR. V. S. NARES
CNaryauckazj 
JAS IR CHI 
Vest Marųuett 
VALANDOS:

( Naryauckaz )
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8429 W«gt Marųuette Road

• iki 18 ryto. 7 iki 
Utarn. ir Ketv. vak.

vak.
sutarti

Tel. Hemlock 8700

Ree. Tel. prospect 0810

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kėdžių 
Res. 6426 So. California Are. 

VaL: 8-4, 7-9 ▼. y. Išskiriant Ketv
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C H I C A G O J E
su Sąjungos ateitis ir Sąjun
gos gyvavimas.

Apskritys yra nutaręs įren- 
Apskrities mėn. susirinki- gti kambarį šv. Kryžiaus Ii- 

rnas įvyko kovo 20 d. Šv. Pa- goninėje. Nors jau yra kiek 
neles Gimimo par. salėje. Pa į„iokėti bet vis dar trūksta 
lvvavo šių kuopų atstovės: 2, |lėSų Kuopos yra nutarusios iš 
20, 21, 55, 67. j kuopų sudėti po 20 dol. 21

MOTERŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOS APSKRITYS

šit gėlę pasipuošti; gausit taip 
pat ir pusryčius, nes kitos at
važiuos iš toli. Atmenu, pra
ėjusiais metais sąjungiečių bu
vo net iš Melrose Parko. Ar 
tai ne garbė iš taip toli da
lyvauti? O kurios apylinkėje 
gyvena ir nebuvo, šiemet visų 
lauksime.

Kor—tė

Man labai malonu pranešti 
apie apskritį, kad 1932 metais 
stojo ramybė ir puiki vienybė 
tarp sąjungiečių. Mat, visų 
noras — padidinti narių skai
čių, visoms rūpi Sąjungos at
eitis; taip pat rūpinamasi jau
namečių skyriais. Paaiškėjo 
apskrities susirinkime, kad 46 
kuopa labai veikia ir dar jau
namečių skyrių suorganizavo.

kuopa jau įmokėjo 20 dol., 20 
kuopa 20 dol., 55 kuopa 10, 
dol. 21 kuopa rengia vakarą, j 
Jeigu pavyks uždirbti ligi 100 
dol. visus atiduos. Malonu gir
dėti iš 21 kuopos tokį prane
šimą. Lauksime pasekmių, ge
rbiamos 21 kuopos narės.

BRIGHTON PARK
Laivas

Žmogus gyvena ne vien kū
nu; tame kūne yra nemirštan-

šenius ir neva netikėtai už
čiumpa penktuką. Girdi, neži
nojęs, kad turėjęs smulkių.
Girdi, jam nepatogu nešiotis a- Tėvui Kudirkai ant 
smulkius, prideda prie 95c. karsto dva8iniu8 bukietus su- 
penktuką ir prašo dolerinės. *^o:
Paduodi jam dolerinę ir imi 12) A. V. Šv. Pranciškaus 
smulkius. Apgavikas staiga Tretininkų draugija, 
staiga kiša tavo dolerinę prie j 13) Gasparkų šeimyna, 
smulkių ir prašo grąžinti jo 1 14) Aušros Vartų mokyklos
dvidolerinę. Tą viską greit i mokiniai, 
daro, lęad neakylas nei nepa-į 15) K. R. Stulgaitis. 
stebės, kaip vietoj dviejų jis' 16) Marijonų Kolegijos Rė- 
išsineša tris ir tu lieki doleriu mėjų 2 skyrius, 
apgautas. j 17) gv. Mykolo parapijonys.

Šią pastabą rašau per trum-1 18) Aušros Vartų parapijo-

DVASINIAI BUKIETAI

ti siela. Žmogus reikalauja 1 laiką išleidus šeštą apga- nys, 
dvejopo maisto — kūnui ir viką.

Apskritis tuo labai džiaugėsi tft. yra nutaręs eįtį bendrai 
rozlandietėmis, kad jos tyliai, iprie gv Komunijos. Apskritis 
ramiai, bet gerus darbus nu- iprįe bendros Komunijos eis 
veikia. Lauksime ir iš kitų ko- lg.egužės 15 d<> nes Motinos Die

Dar turiu priminti, brangios 'tinkamą maistą. Blogas mais- 
sąjungietės, kad, kaip jau ži- jtas suke|ia ligą kūnui. Tai 
note, apskritys jau antri me- nies'žinome visi; nereikia kla-

sielai. Kad kūnas butų svei- Kuo kaimynų girdėjau, kad 
kas ir gražus, renkame sveiką pe taip buvę prigauti. Kiti 

nuo manęs sužinoję triksą ne-

19) Pranas ir Uršulė Gudai 
$5 į velionies vardu įsteigtą 
bursą.

1-nvo 31. 1932

,0 lietuviai ten savo celiuliozai, PELNINGA PROGA!
kurią daugiausia eksportuoja ------------
Klaipėdos celiuliozos fabrikas. Važiuojančių tėvynėn dėme- 
Kadangi dabartiniu metu tos siu! Lietuvoje, Varėnos mies, 
prekės linko į muitų karą, tad, tely (Alytaus aps.), prie baž- 
to išvengtų, ir pasiryžo sudia- nyčiog aikštės, centre, gatvių 
ryti atitinkamą sutartį. Todėl i sankryžoje, labai pigiai par 
galima laukti apelsinus atpin- įduodamas 2 aukštų mūro na- 
Kant- jmas su daržu ir sandėliais.!

____________ Į Name 4 butai; pusę namo už-
'ima Varėnos paštas, kuris mo
ka gerą arendą. Galima ir biz
nį įrengti. Apylinkė sveika

Šiandie federaliniam teisme 
aukcijonu bus parduotos 58- 
ioff mėsos parduotuvės, pri
klaususios bankrutijusiai Ge
neral Market House kompani
jai. -

LAIŠKAS

ypač silpnesnių plaučių žmo
nėms (pušynai ir smiltynai). 

.Naudokitės reta proga!
Sužinoti “Draugo” red-ją 

Į pas P. Jnrgėlą.

lonijų, kurios dar neturi jau 
namečių skyrių: ar tos pasi
duos mažesnėms kolonijoms. 
Manau, kad ne.

Dabar, kaip tik ir proga, 
nes yra vajaus laikas. Apsk
ritys rengia viešas prakalbas 
Dievo Apv. parapijos salėje, 
balandžio 17 d. Įžanga nemo
kama. Malonėkit visos sąjun- 
gieėts dalyvauti tame vakare. 
Bus garsių kalbėtojų ir pui
kus veikalėlis ‘Kerštinga Mei
lė’, kuris visiems patiks.

Centro rašt. Marijona Vai

na išpuola gegužės 8 d. Ka
dangi apskrities dvasios va
das gerb. kun. Vaičiūnas ne
gali su mumis dalyvauti geg. 
8 d., nes turės duoti pirmą 
Šv. Komuniją ir dirmavonę, 
tai apskritis savo bendrą Ko
muniją atidėjo gegužės 15 d. 
Ciceroj, pas dvasios vadą. Tad 
gerb. sąjungietės, be jokių at
sikalbinėjimų prašom tą die
ną visų dalyvauti. Kurių ma
mytės mirusios, tai pagerbkit 
jas, aukokit už jos sielą Šv. 

'Komuniją. O kurios dar turi-

usti gydytojo patarimo ir nė
ra reikalo ieškoti filosofo mi
nėtam klausimui išaiškinti. 
Rinkdami sveikus valgius kū
nui, dažnai užmirštam svarbe
snį dalyką — sielos peną. Sie
los penas, tai gerų raštų skai
tymas. Bet dažnai kaikurie 
žmonės to gerij raštų skaity
mo nepaiso ir labai apsigau
na.

Tarp įvairių gerų raštų ran
dame tinkamą skaitymui lai
kraštį “Laivą”. “Laivas” ti
nka kiekvienai šeimynai: len
gvai suprantamas, su įvairiais 
pamarginimais. “Laivas” ir 
Brigliton Parke galima pirkti

pasidavė apgavystei, kai lui- tus ir atnešti susirinkinian. 
mbugierius užėjo su dvidole-.Užbaigę tą darbą, turime pra- 
rine. Tuo humbugu užsiima dėti naują veikimą. Prašome 
vyrai ir moterys. atsivesti naujų narių.

Neapgauta Valdyba

LIETUVIŲ VALANDA

nl
Kadangi praėjusį sekmadie- 

buvo Velykų šventė, tai

va]aus

T. A. D. Products, 

3133 80. Halstcd St.. 

Cblcago.- III. 
Gerbiamieji:

OFFICE OF COTTNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS, 

STATE OF ILLINOIS)
)SS.

COUNTY OF COOK )
Aš vartojau jūsų vatstug Ir esu pll- Pasiremdamas provislja 34 Nomi- 

nai„ užganėdinta. Sirgau per 6 metus, nacijų Rinkimo Įstatymų n^^is 
Gyvenimas man buvo memajonus. < Valstybės, A& šiouomi liudijJ^^^A'l 
Vartojau visokių daktarų vaistus, spalva popietros nominacijų bl 
bet nieko negelbėjo. Siuntė ant ope- | partijų nominacijų rinkimuose 
raciios. < ' ' stangiuose Cook paviete, išskiriant

!
 vietas už Chicagos ribų, Ohicago* 
Heights, Berwyn, Cicero. Summito ir

CI1TADT1C CIT ICDAN1IIA vaistus pavartoti, tai piršau vienų | Evergreen Parko, utarninke, baian-□UIAKlIo oL IJr APVIJA bonkų. Tuoj pasijutau geriau. Išvar- fjsio 12, 1932 bus tokia:
tojau 5 bonkas ir dabar esu pilnai DEMOKRATŲ PARTIJOS, RAUSVA

sveika. Veliju visiems savo geriau- 
Greitu laiku manoma suda- s*ems draugams vartoti T. A. D. me

dicinų.ryti prekybos sutartį su Ispa-
Jos. F. Budriko krautuvė su-lna’8- Mat, jie randa gerą rin- 
rengė specialiai gražią radijo ką Lietuvoje savo apelsinams, 
programą iš stoties WCFL,
kuri prasidėjo Velykihe gies
me “Linksma diena mums nu-. 
švito—Aleliuja” gražiai Bud- į 
liko štabo išpildyta. Taipgi j 
gražiai dainavo solo ir duetus !
Oželienė, Stasys Rimkus, o
Povilas Jonikas, naujas radi- 

prie bažnyčios durų kas sek-į jo dainininkas, gerai sudaina-
te tokią laimę dar tebegv- lna(jienj# Tadgi patarčiau vie- j vo dvi komiškas dainas. Taip-ciunienė kalba apie vc*.,«n->, -v, «. , — -_ venancią motinėlę, paremkite, toj jvairių §|am§tų>

reikalus, kad visos kuopos ru- joms savo atsidavimą — taip ij-ai 
pintųsi daugiau narių gauti ir'pat priimkite Šv. Komuniją, 
nepamiršti ir jaunamečių sky- Nepamirškite: gegužės 15 d 
rius tverti. Jaunametės

kuriuos gi pažymėtinas Budriko radi- 
kurie skaito, pasiimti jo orkestras, kuris taip šau- 

“ Laivą”. Ten ras įvairių gra-1 niai grojo lietuviškus šokius, 
žiu straipsnių ir atsakymų, j Tai buvo tikra velykinė gra

vi- Ciceroj per Mišias 9 vai. gau- į įvairius klausimus. Remda- į ži radijo programa. Reikia pa
ini savo spaudą, atliksime gra-; žymėti, kad p. Budrikas Užlei- 
žų darbą ir patys turėsime ' do apie 10 minutų savo laiko 
naudos. Centas ir laikas skir-j bažnytinei programai iš katė
tas tani reikalui, bus tinka- droš, už ką jam buvo išreikš- 
mai ir naudingai suvartotas, ta didelė padėka. Ketvirtadie- 

N am i skis

AR MANAI S1EMH VAŽIUOTI 
LIETUVON?

Dienraštis “Drausras.” norėdamas daugiau pasitarnauti 
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrą ir sudarė 
nutartis su didžiausiomis laivu kompanijomis, taip kad. ku- 
• p nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti bile kokios kom

1 ttnniios laivus.

T0WN OF LAKE

nių vakarais irgi būna gražios 
Budriko krautuvės programos 
iš stoties WHFC.

Klaus
Visiems gerai pažįstamas J. 

J. Zolpis (real statininkai, 
4559 S. Paulina St.) su savoŠiemet “Draugas” ruošia dvi oficialus ekskursijas į 

Lietuva tiesini per Klaipėdą. Pirmoji ekskursija iš Nev 'vaidintojų grupe vaidins įuo- 
Vorko išplauk* GEGUŽIO 28 D. laivu FREDERIK VITI.' ' ‘
•• antra BTRZ‘ T.TO 16 D. laivu FRANCE.

PRANEŠIMAI

kingą veikalą “Gudri moč’ū- 
tė” sekmadienį balandžio 3 d. 

Norintieji važiuoti Lietuvon sn “Draugo” ekskursija. School Hali svetainėje, prie 
prašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti į jr Honore Sts 
laive <roriniisius vietas. Taipgi, kurie nėra. Amerikos pilie-1
’iai. turi gauti leidimą sugrįžti—reentry perrnit.

15 WARD0 LIETUVIŲ 
MITINGAS

Maiąuette Park.— 15 war- 
!do lietuvių masinis mitingas 

Šio veikalo autorius yra p. j bus penktadienį, balandžio 1. 
Tat. nevėlnokite. ateikite j “Draugo” Laivakorčių ir ateinantį sekmadie-j d<> g vai. vakare, 6248 So.

G-entūrą. o čia bus Jums išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti |n! -b8 ’r pats atliks vieną sva- jVVestern Avė. Kalbės adv. F. 
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen rbią rolę. Kas yra matęs Zol- Mast kandidatas į to wardo 
turą nž išrūninima kelionei reikalingų dokumentą nieko ne pį vaidinant veikaluose, nie- committeeman’us Visi tame 
skaito - patarnauja dovanai. , kados neapsivylė. Tuo būdu warde gyvenantieji lietuviai

Kurie norėtų važiuoti i Europą anksčiau ar vėlinu, ga- ’r 8i kartą, kuomet pats au- turėtų susirinkti ir pasitarti, 
kaip geriau ir sėkmingiau pa-

šie laivai išplaukia iš New Yorlco sekančiomis dięnomis • in(>ra abejonės, kad “Gudri Įde-ti išrinkti savo tautietį į 
močiutė bug ko geriausiai, svarbią politišką vietą.

Liet. kom.

lite nasirinkti laika ir laivą sekamai.- torius vaidins šiame veikale.

Balandžio-

Dėl a, a. kun. Felikso 
Kudirkos mirties aš reiš
kiu gilios savo užuojau
tos milijonams tėvų. 

Kun. J. šeštokas, 

New York.

Tėvams Marijonams, 
netekusiems brangaus 
Kongregacijai asmens, 
amžinos atm*nties kunigo 
Fefkso Kudirkos, re’šk’u 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Kun. švagždys, 

Federacijos pirm.

Su pagarba,
Mrs. P. Zenavirk,

3919 W. 47th St., Chlcago. Tll. 
šitokių laiškų mes turime šimtus

T. A. P. per 12 metų daugeliui žmo
nių pagelbėjo, dabar tebcgelhstl ir 
gelbės toliau.

T. A. D. PRODUCTS 
SI 33 80. Halsted Street

CHTCAGO. ILL.

PARDUODAM IR MAINOM

Farmas, napius, lotus ir visokius 
biznius visose valstijose. Mes turi
me didelj pasirinkimų. Norintieji pi
rkti ar mainyti pirma pamatykit mu
sų bargenų. Klauskite A. Grigas, 
Real Estate vedėjo.

J. NAMON PINANCE CO.
6755 So. Westcrn Avenue

IKIEVVICZ

Statome namus ir senus 
priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W. 47 St
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I Perkam Lietuvos Bonus

REPUBLIKONŲ PARTIJOS, BALTA
Šio liudijimui aš pasirašau ir užde

du pečletj Cook pavieto šio kovo 28, 
1932.

ROBERT M. SWEITZER 
COFNTY CLERK OF COOK

COITNTY. ILLINOIS.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus 
forai čius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra 
greitas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš 
ir į kitus miestus.

/ \

' R. ANDRELIUNAS'
(Marųnettc Jcwclry & Radlo)

Plrkuslc.il pas mus už $5 ar dau
giau bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, BĮ.
Tcl.

Hcmlock 8380

Wm. J. Kareiva
* Savininkas 

l)SI geriausios rųšics 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VAIjLF.Y 
PRODUCTS 

Olselia šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių. 

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Kam reikalinga parduoti Lietuvos Bonus, tai mes 
juos perkam ir mokame $40 už $50 bonus ir $80 uiž $100 
bonus su kuponais.

Balandžio 20, 1932 rengiama ekskursija laivu Euro
pa į Klaipėdą per Bremen. Visus kelionei dokumentus 
tvarkiai ir tikslingai parūpinam.

Siunčiam pinigus į Lietuvą per 18 metų ir niekam 
nei centas nežuvo.

Apdrauda — Insurance nuo ugnies, judomo ir ne- 
judomo turto. Visais reikalais kreipkitės:

John J. Zolp

ĮVAIRUS KONTRAKTORJ*’

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

>tatau įvairiausius namus prieiname 

kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6636

Telef Republic

D. GRICIUS
April 2 d. — EUROPA 
” p d - TLE DE'FRANCE 

20 d. _ EUROPA 
23 d. FREDERIK V1TT 
29 d. C’OTjUMBUS 

5 d - BREMEN 
14 d. — PARTS 
17 d. — COLUMBTTS 
28 d. - FREDERTK VTTT 
3 d - TLE DE FRANCE 

7 d -'BREMEN 
16 d. — FRANCE

n

'b-mižio- Mav

I»i i želio

M »»

,x.-'

«<<■

IU AGENTŪRA

suvaidinta.
Norint skaniai pasijuokti ir

linksmai praleisti keletą va- 
į landų, patariu nepamiršti ir 
[atsilankyti balandžio 3 d. į 
Scbool Hali svetainę 7:30 vai. 
vakare.

SAUGOKITĖS APGAVIKŲ

Apgavikų yra visokių. Štai 
naujas būdas apgavystės.

Įeina žmogus j krautuvę ir 
perka ko nors už penktuką. 
Paduoda popierinę dvidoleri
nę. Jis gauna grąžos $1.95. Po 
to jis pradeda graibyti po ki-

Svarbua susirinkimas
Kovo 31 d. 7:30 vai. vakare 

Gramanto salėj, 4535 S. Rock- 
well St., įvyks namų ir kito
kių nuosavybių savininkų su-

Koresp. sirinkimas, kur bus kalbama 
apie nežmoniškus taksus ir j 
kaip nuo jų išsigelbėti. i

Komisija i

Šv. Kazimiero Akad. rėmė
jų 2 skyriaus susirinkimas į- 
vyks šį penktadienį, vakare, 
tuoj po pamaldų. Prašom gau
siai susirinkti ir baigti tvar
kyti vajaus vakarienės bilie-

4559 South Paulina Street
• Teleplione YARDS 0145
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A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS. RUSISKOS SULFURINĖS VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI
ŠVEDIŠKI MANKŠTHIIMAI IR ELEKTROS MASAftAR

Treatmentai visokių Ilgų, reujnatlsmo, nervų atitaisymo, šalėlo 

ir taip tol lauš, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu

lių treatmentai.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia

cijų, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.

KAMBARIAI DEI. PERGFLBJIMO 

Moterų skyrius atdaras Utarnlnkaia nuo 8 iki 12 vai. nakties

1657W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. TeL Boulevard 4552
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OENERALIP KONTR AKTORIUS 

Statau namus kaip muro taip u

medžio nuo mažiausio iki didžiausio 

Kainos prlelnacnlaualoa

2462 WEST 69tb STREET

Tel-. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMU 8TATTMO KONTHAK 

TORIUS

6504 S. WASHTENAW AVĖ

tapti l'eief 

Ramlock IMT

Namų Telef 

Republic 666 >

JOHNYERKES
Plumblng A Heatlng IJetuvv- 

KONTRAKTORnrS

Mano darbas pilnai parautuotar 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Plrkuslc.il
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