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T. SĄJUNGOS
Hitleritai dar daugiau žydams

grasina• *

IŠEINA Iš T. SĄJUNGOS j FAŠISTAI PRIEŠ ŽYDUS

TOKIJO, kovo 28. — Japo
nų vyriausybė pranešė T. S. 
sekretorijatui, kad ji išeina 
iš T. Sų jungos. Sako, japo
nus privertė to žygio imtis T. 
Sąjungos nusistatymas Azijos 
rytų klausimu.

LAUKIA AMERIKOS 
PAGALBOS

ŽENEVA, kovo 28. — Ne
žiūrint Anglijos paskelbto nu 
siginklavirno plano, tarptau
tinė nusiginklavimo konferen
cija nežino, kas jai toliau da
ryti. Prancūzija, ir kitos vals
tybės nenori skirtis su dide
lėmis savo kariuomenėmis, 
■tad ir minėtas planas ne
turi pasisekimo.

Konferencija ‘laukia J. Vai 
stybių pagalbos nusiginklavi
mo klausimu.

BERLYNAS, kovo 27. —
Vokiečių nacionalsocialistų 
partijos vadovybė paskelbė, 
kad .šiamet krašte žydų Būtis 
ir likimas priklausys nuo už
sienių žydų veikimo prieš vo
kiečius. Jei užsienių žydai 
Vokietijos gaminius boiko
tuos, visi žydai Vokietijoj 
bus Ibikotuojami. Jei užsie
nių žydai varys prieš Vokieti
jų propagandų, šiame krašte 
žydams bus sunkus gyveni
mas.

BOLŠEVIKAI GIRIASI 
PASISEKIMAIS

ŠAUDO Į MINIAS

KALKUTA, Indija, kovo 
28. — Banskati miestely poli
cija puolė indų tautininkų su
važiavimų. Minioms atsisu
kus.. prieš policijų, pastaroji 
ėmė šaudyti. Vienas asmuo 
nušautas ir keliolika sužeista.

KOLOMBIEČIAI PAĖMĖ 
MIESTĄ

(BOGOTA, Kolombija, kovo 
28. — Po aštuonių valandų 
smarkių, kautynių su Peru ka 
riuomenp Kolonibijos kariuo
menė užėmė sodybų Guepi, 
Leticia sritv.

ŽUVO 120 ŽMONIŲ

LIMA, Peru, kovo 28. —
Nuslinkusi milžiniška kalno 
dalis užgriovė Tantaday mies 
telį, Trujilbi provincijoj. Pra
neša,, kad 120 asmenų žuvo.

17-ka PARTIJOS VADŲ 
AREŠTUOTA

RYGA, kovo 27. — Rusijos
bolševikų laikraščiai praneša,
kad komunistų veikimas prieš
kapitalistiškas valdžias visam
pasauly daro pažangų. Sako,
visuose kraštuose komunistu1 *■ i
skaičius auga. .

Tačiau bolševikai apgaili, 
kad menka pažanga daroma 
J. Valstybėse, kur komunis
tams yra sunku įsigauti į dar 
bininkų organizacijas.

SOCIALISTAI GELBĖS 
HITLERIUI

BERLYNAS, kovo 27. —
Visoj Europoj atnaujinta 
prieš vokiečius karo meto 
griežtoji neapykanta. Socia
listų partijos vadai nusprendė 
gelbėti vyriausybei. Jie vyks 
į svetimus kraštus ir tenai ai
škins, kad Vokietijoje nėra 
taip bloga, kaip kad per spau 
rių skelbiama.

14 PABĖGO IŠ KALĖJIMO

LA PLATA, Argentina, ko- 
27. — Už norėjimų sudaryti 
visi keturiolika kalinių pabė
go. Tarp jų buvo penki žmng 
žudžiai.

MILANAS, Ttalija, kovo 
27. — Nž norėjimų sudaryti 
naujų katalikų politinę parti
jų vardu “Guelfs” 17 vadų 
areštuota.

PATARIA ŽYDAMS GRĮŽTI 
Į PALESTINĄ

' STRASBOURGAS, ATza- 
sas, kovo 27. —Vokietijos fa
šistai pataria žydams grįžti 
j Palestinų ir tenai tarpusa- 
viai išnaodotis, bet neišnaudo 
ti svetimų kraštų žmonių.

D?»GENHAM, Anglija, ko-

J. Valstybių spaustuvės biūre vyksta dviejų bilijonų dolerių banknotų gamyba, kad 
naujais pinigais padidinti krašte pinigų apyvarta. Šios specialistės patikrina atspausdin
tus dideliais lakštais banknotus.

KATALIKAI PROTESTUO
JA PRIEŠ RADIKALUS CH5CAGOJE PARDAVIMO MOKESČIAI

RYTOJ VAKARE PRAKALBOS AUŠ
ROS VARTŲSVETAINEJE

TAS YRA KATALIKŲ SPAUDOS 
TALKOS REIKALU

Rytoj, kovo 29 d., 8 valandų vakare Aušros Vartų pa
rapijos svetainėje, West Side, įvyksta didelis šios apylin
kės lietuvių susirinkimas katalikų spaudos talkos reikale.

Anądien šioje vietoje buvo pranešta, kad šių savaitę 
lietuvių katalikų spaudos talka vyksta Aušros Vartų para- 
pijope, ty. visoje West Side lietuvių kolonijoje.

Dėl to gi rytoj vakarų numatomas labai gausingas lie
tuvių kiek vyrų, tiek moterų, susirinkimas. Bus keletas į- 
žvmių kalbėtojų. Tarp kalbėtojų bus ir mūsij plačiai žino
mas veikėjas dr. A. G. Rakauskas.

MĄDRIDAS, kovo 27. —
Bilbao miesto socialistų radi
kalų taryba nusprendė ten vi
ešoje aikštėje pastatytų bran
gintinų Švenč. Jėzaus Širdies 
statulų nugriauti. Katalikų 
organizacijos ir pavieniai už
protestavo prieš tų radikalų 
žygį. Nepaisant miesto majo
ro draudimo, katalikų būriai 
ėmė rinktis aikštėn, kad de- 
monstrjacija pareikšti savo 
protestų. Tada jiems praneš
ta, kad tarybos nusprendimas 
atidėtas.

Demonstracija neįvyko. Ka 
talikai tuo reikalu kreipės j 
gubernatorių.

PRIEŠ DVILYPIUS 
MOKESČIUS

Pardavimo mokesčių pat
varkymas Illinoise kritikuoja 
mas. Nuo vieno iki 33 centų' 
pardavimo ėmimas vieno cen 
to mokesčių, sako bus netei
sėtas. Jei kas kų už 5 centus 
arba už 10 centų pirks ir mo
kės 1 centų mokesčių, tada 
išeis mokesčių daugiau kaip

Tarpvalstybinė “eonflieting 
taxation” komisija valsty
bėms ir lokalesnis valdžioms*
pataria saugotis dvilypių mo 
kesčių, nes tuo būdu biznis pa
kertamas. Komisija sako, kad , . v ...
. . , ' • , _ , . ■ viršaus negalima imti.jei krašto vyriausybe skiria
mokesčius už alų, tai valsty
bės neturėtų skirti mokesčių. 
Gana vienų.

PASIDAVĖ POLICIJAI

J nuošimčiai, o 3

BAIGĖ STREIKĄ

T. E. Maloy, Moving Pic- 
ture Operators unijos biznio 
agentas ir šios unijos “car
as,” kurio ofisas šios unijos 
organizatorius O’Hara ana-

VIENA, Austrija, kovo 27. dien nužudė vienų operatorių, 
Laikraščių spaustuvių dar vakar pasidavė policijai. Žmo i

bininkai nutraukė streikų, ka-j gžudys O’Hara dar yra kalė
da vyriausybė paskelbė kad į jime. 
spaustuves pasiųs kareivius.\ ' -------------------
Darbininkai streiku protestą-’ KATASTROFOJE ŽUVO 4
vo prieš laikraščių cenzūrų.

TRIS ANGLUS LAIKO 
KALĖJIME

MASKVA, kovo 27. — So
vietų vyriausybė laiko kalėji
me tris anglus inžinierius. Pa 
siųlytų už jų paleidimų užsta 
tų (parankų) ji atmeta. Bol
ševikų kaltintojas rengia pri
eš juos kaltinimo aktų.

ASMENYS

Automobilio katastrofoj, Fl 
oridoj, žuvo kapit. Gross iš 

: Chicago, karo veteranas ir bu 
vusis diplomatas. Su juo kar
tu žuvo jo motina, Mrs N. 
Gross, ir kapitono du vaikai, 
10 ir 12 metų amžiaus.

PARYŽIUS, kovo 27. —
vo 27. — Fordo automobilių Žemės ūkio ministerija už- 
dirljtnvėse sustreikavo nakti-j draudė Prancūzijoj vartoti 
niai darbininkai, kada jiems svetimų kraštų kviečius mil- 
sumažintas atlyginimas. tams.

KOMISARAS VAROSILO- 
VAS SUŽEISTAS

VARŠUVA, kovo 27. — Lė 
ktuvo katastrofoje netoli Min-I 
sko sužeistas sovietų Rusijos 
karo ir laivyno komisaras K. 
Voršilovas.

RASTAS NUŽUDYTAS

Ties Stony Island avė., ir 
154 gat. rastas nušautas ir 
pamestas dviejų “beauty par 
lors” vidumiesty vedėjas, E. 
Interlandė, 33 m. amž. Poli
cija sako, kad tai raketerių 
auka.

PAGROBTĄJĮ BERNIUKĄ 
GRĄŽINO

WARREN, O., kovo 27. — 
Kovo 18 dienų iš namų pag
robtas P. Myers, 15 metų amž. 
berniukas, vakar tėvams su
grąžintas.

Chicagon atvyko japonų vy 
riausybės komisijonierius T. 
Kusonose vesti japonų sky
rių Chicagos šimtmečio pa
žangos parodoje.

Einasi apie katalikiškos spaudos platinimų. Kas šių 
spaudų platina, tas jų ir remia. O kas taip daro, tas dirba 
labai kilnų apaštalavimo darbų. Toks žmogus dirba dar ir 
kita kilnų darbų. Tai lietuvių tautinį darbų. Toks žmogus 

-1 yra katalikybės ir tautybės apaštalas. Jam tenka Bažnyčios 
teikiami nuopelnai ir tautos garbė.

Ypač šiais neramiais laikais katalikų spaudos platini
mas yra gyvas reikalas.

nuošimčiu

PAGROBĖ 460 DOL.

Mrs. A. Toso, 8447 Buffalo 
avė., banke iškeitė 460 dol. 
auksų banknotais ir ėjo namo. 
Du plėšikai atėmė iš jos pini
gus ir paspruko automobiliu.

AREŠTUOJAMI ELGĖTOS

Policija vykdo kampanijų 
prieš elgetaujančius asmenis 
vidumiesty. Sekmadienį areš
tuota daugiau kaip 100 elgetų 
tik vienam vidumiesty.

KITA MOONEY’UI BYLA

SAN ERANCISCO, Gal., 
27. — Vyresniojo teismo tei
sėjas Ward leido kaliniui To
mui Mooney bylų atnaujinti. 
Mooney jau 16 metai yra ka
lėjime. 1916 m. jis čia suim
tas neva už bombos susprog
dinimų pasirengimo karan 
parodos metu. Nubaustas ne
paisant, kad prieš jį nebūta 
gar.a aiškių įrodymų.

BAISI LĖKTUVO KATAS
TROFA

Bažnyčios šventuosius). Be 
to, bus 6 didžiosios šventės 
ir kitomis dienomis iškilmės,

Tad, gerbiamieji, rytoj vakarų kuo gausingiausiai su- 
surinkite ir pasiklausysite, kas bus kalbapia spaudos reika
lu.

ŠVENTAISIAIS METAIS VATU 
KANE jVYKS DAUG IŠKILMIŲ

' ■ ■ S f"’4- • '
VATIKANAS, kovo 72. —, kononizacijos (įskaitymas į 

Šventaisiais Jubiliejaus Me
tais, kurie prasidės balandžio 
2 d., Šventasis Tėvas Pijus
XI asmeniškai dalyvaus ir pir kuriose Popiežius dalyvaus.: 
miniu kaus daugiau kaip 20-tv Suvykusieji iš įvarių pašau 
įvairių bažnytinių iškilmių lio dalių maldininkai gaus pro 
Šv. Petro bazilikoj. į gos pamatyti tas ar kitas Ija-

Kiek žinoma, įvyks 10 bea-; žnytines apeigas ir būti iškil- 
tifikacijų (įskaitymas į Baž-Įmių dalyviais ir pelnyti Die-I
nyčios palaimintuosius) ir 4 vo malonių.

LIETUVOJE

SKAUTAT PAKRTKŠTI 
JO VAIKĄ

VERTINGOS IR ĮDOMIOS
DOVANOS KAUNO M. 

ZIEJUI.
MU-

Kauno miesto muziejui Jo
nas Garalevičius nesenai pa
dovanojo pats pagaminęs 6 

Vienoj neturtingoj Kauno laikrodžius, kurie pasižymi 
priemiesčio šeimoj gimė fner- originalumu. Vienas šių laik- 
gaitė, kuri ištisus 15 mėnesių rodžių yra elektros magneto.
buvo nekrikštyta, nes vargin
ga šeima nesurado geradarių,

Jis ypatingas tuo, kad eida
mas nė kiek nesuvartoja elek-

kurie būtų tuo jĮasirūpinę. | tros energijos; mat, šio laik- 
Apie tai sužinojo Kauno vyr. .rodžio skaitliukas nereaguoja, 
skaučių viena skiltis, kuri pa- nes elektros srovė eina iš bert- 
sikvietė sau į kūmus skaučių dro 220 voltų kinkainos sro- 
vvčių būrelį ir nuvežė kūdi-.vės per transformatorių vos 
kj į Prisikėlimo bažnyčių, kur!3 voltų. Toks laikrodis, jei

OAKLAND, Gal., kovo 27.! jis ir buvo pakrikštytas. Pir- ’ elektros stotis visada duotų 
— Pereito šeštadienio vakarų moj poroj kūmais buvo skau- vienodo įtempimo voltažų, bū
keleivinis lėktuvas nukrito 
ant namelio arti Hįayward ir 
to sėkmėje net 12 asm. žuvo. 
Užsiliepsnojęs lėktuvas sukė
lė gaisrų, keturi nameliai su
degė.

Argentinos konsulas Cbi- 
eagoj Rosas pranešė policijai, 
kad apvogti jo namai, 5049 Sh Į KftS. 
eridan road.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN- 
Šiandien numatoma

saulėta; kiek šilčiau.

čių skilties skiltininkė ir vy
čių būrelio vadas. Skautės pa 
rūpino kūdikiui krikšto marš 
kinelius ir kitkų, o sk. vyčiai 
pasirūpino tuo, klas reikalin
ga atlikti kūmui. Po krikšto 
pas tėvus skautės suruošė 

kuklias krikštynas. Tėvai su 
ašaromis dėkojo ir negalėjo 
atsidžiaugti tokiuo kilniu 
skautų žygiu.

tų ideališkiausias.

7 BIŪRAI SUJUNGTI 
KRŪVON

WASHINGTON, kovo 27. 
— Iš Baltųjų Rūmų poskelb 
ta, kad septyni atskirAi veikę 
žemės ūkio biurai sujungti 
krūvon ir tuo būdu per me
tus daugiau kaip 2 
dol. bus sutaupyta.
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NEREIKALINGAS TRIUKŠMAS

KUR MORATORIUMAS NEREI
KALINGA SVEIKATA - LAAKS SALTINIS

Rašo Dr. A. G. Rakauskas

TONSILŲ UŽDEGIMAS

Spauda dabar pilna žinių apie alų, bra- 
varus, saliūnus. Viešbučiai, restoranai ren
giasi “iškilmingai pasitikti’’ legalizuotųjį a- 
lų. Kviečia žmones, kad balandžio 6 d. na
ktį rezervuotų vietas ir ūžtų per naktį, ger
dami alų ir tuo būdu “švęstų” to gėrimo 
legalizavimų. Kai kuriuose miestuose rengia
mus! prie specialių gatvėmis parodavimų ir 
kitokių tiesiog kvailų triukŠmavimų.

Gerai, kad legalizavo alų, nes žmonės 
gerdavo (ir net daugiau) nelegalizuotų. Iš 
to turėjo skriaudos valdžia ir “ištroškusie- 
ji” gerdavo nuodus. Bet daryti iš tos prie
žasties tiek daug triukšmo, kažin kokias iš
kilmes, yra daugiau negu juokinga. Supran
tama, tokių “šventės” nuotaikų nori sukelti 
bravarai dėl savo biznio, bet žmonėms ne-, 
reiktų duotis save suagituoti.

Ypatingai katalikams žmonėms nereik-, 
tų pasiduoti tokiai įtakai, nes ji kenksmin
ga keliais žvilgsniais. ,

Keikia atminti, kad dabar yra gavėnios 
laikas. Balandžio 2 d. prasideda Šventieji 
Metai su didelėmis iškilmėmis Komoje. Ypa
tingu* būdu bus minima Kristaus kančios ir 
iš numirusių prisikėlimo jųbįlįejųs. Savo dva
sines jėgas šiam tikslui reikia sukoncentruo
ti-savo mintis į Kalvarijos Kalnų nukreipti. 
To reikalauja mūsų sielų išganymas.

Pagaliau, katalikai turi ir tų žinoti, kad 
blaivybė yra didelė dorybė. Kiekvieno tikro 
kataliko yra švenčiausia pareiga dirbti žmo
nių blaivinimo darbų. Jei tas darbas buvo 
sustojęs po probibicijos įvedimo, manant, kud 
įstatymų keliu ir policinėmis priemonėmis 
bus galima žmones atpratinti nuo alkoholi
nių gėrimų, tai jis turi dabar prasidėti visu 
frontu. Kada pati visuomenė tų reikalų pa
ims į savo ranka®, blaivinimo darbas eis 

'daug sparčiau ir sėkmingiau. Taigi apie tai 
reikia labiau galvoti negu apie legalizuoto 
alaus “sutikimo iškilmes.”

J. Nekaras “Pan. Balse” rašo:
Istorija, praeitis moko ir dažnai taiso ir 

parengia kelius ateičiai. Kam istorija ir pra
eitis nieko nesakytų, tas tikriausiai klystų ir 
savo klaidose žūtų...

Nūdien netik jau tyliai ar nedrųsiai, bet įtaigus tonsi 
ir balsiai ir atvirai visur skundžiamasi viso- lų uždegimas 
keriopais krizinis: dvasios ir medžiaginiais, (ypatingai daž- 
Visij susirūpinimas, net afektyvus susirūpi
nimas rytojumi .. Beja, tik tas susirūpinimas 
dažname kiek siaurokas, — egoistinis, kurio 
ašis—savo ar savo kas tas “aš” apčiuopia
mas pelningumas...

Todėl dažnai patiriame ir matome, kaip 
modernizmo, kultūros, pažangos ar vienybės 
vardais skverbiasi gyveniman, visuomenės ta- 
rpan tai, kas rytojui gali parengti ištižimų, 
lepšiškumų ir savo šešėlio baimę...

Taigi. Kas bandys ginčyti, kad lietuviai 
nėra kultūringi ? Bet taip pat nieks neginčys 
ir tai, kad yra tokių, kurie su kažkokiu pa

nai siaučia pa 
vasarį, rudenį 
ir žiemų. Vasa 
ros metu ši li
ga žymiai re
čiau pasirodo. 
Nuo jos nėra 
liuosi nei kū
dikiai, nei se
natvės sulau

Dr.A.O. Rakauskas
3147 S. Halsted st. 

Tel. ofiso; 
Calumet 4039 

Tel. Rez. 
Hemlock 6286

kę žmonės, bet ypatingai di 
delis nuošimtis susirgimų pa 
sireiškia tarp dešimtų ir tris 

sitenkinimu platina sveikųjų tarpe įvairiau- įdešimtų metų amžiaus. Štai- 
šių organizmams kenksmingų ir žudančių ba- giu tonsilų uždegimu sergan- 
cilų... Tos bacilos įvairiausiomis kryptimis tis ligonis labai lengvai gali 
ir pavidalais patiekiamos paskiriems asine- užkrėsti tuja liga kitus, šei
niais ir itisoms visuomenės grupėms... j mos narius lygiai kaip. ir tuos,

Žodžiai skatina, pavyzdžiai pratina. Jei kurie eina ligonio kambarin su Į įilžiai pavojų.
religijos pažaboja paskirų asmenų sąmonin
gus ir nesųmoningus pakrikimus — aistras, 
tai antikrikščionybė kaip tik pastumia žmo- skarlatina, tymais, o ypač di 
gų į tų aistrų purvynų... Ir tikriausia, tiesiog pbtheria.

Kun. A. Petrauskas, M. I.U,

Sveika Marija

(Tęsinys) ’*

Dvasios pavargėliai
Skaitytojau! jei tu mėgsti stropiai 

perkratinėti save ir įsižiūrėti į visus sa
vo darbus, kuriuos nuveiki: — į kalbas, 
kurias dažnai mėgsti, ypač savo draugų 
tarpe, kalbėti; į mintis, kuriomis mėgsti 
aukštai ir plačiai po visų pasaulį skra
joti; į geidulius, kurie nuolatos nardo ta
vo širdies gelmėse; į visus jausmus, ku
riuos gal taip išpaikinai, nelyginant mo
tina savo kūdikį... Perkratinėk tai visa 
atsidėjęs dar sykį ir, pridėjęs rankų prie 
Širdies, pasakyk atvirai: ar daug radai 
tokių savo darbų, kalbų, minčių, geidimų, 
jausmų, kur virn tiktai būtum Dievo ieš- 
kojęS, puts save užsimiršęs?

Mielasis*Dieve! argi ne pavargėlis tu 
esi? — juk tiek maža gerų darbų! Dievo 
-akyse gal jie neturi vertės nė vieno cen
to 1 O jei kada ir atlieki širdingų išpa
žintį, prisižadi pasitaisyti, bet ar lgam 
tie tavo prižadai? Dvi-tris dienas laikuisi, 
o paskui vėl grįžta senovė. J’agalios, kad 
ir būtum vienas geriausiųjų žmonių, ku
rie nuolat tik Dievo valių pildo, tai ir

kuriose vietose uždegtus ton- 
silus, kad ištekėtų brudas, ar
ba mamytė, pasiguldžiusi ir 
piažiodinusi kūdikį, nutveria 
su pirštais, o dažniausia no 
švariais, ir klykinčiam vaikiu

Ligos- pradžioje ligonį pap- spaudžia kiek tik gali irgi tuo 
rastai krečia drebulys, pajau- pačiu tikslu: “išspausti bradų 
čiamo skausmo rankose, kojo- laukan.” Keikia atsiminti, 
se ir nugaroje. Temperatūra Ra<l nežiūrint kurioj vietoj už
kila greitai ir kartais gana degimas kiltų, kūnas deda pa 
aukštai. Gerklėje jaučiama ne- stangų užtverti tani tikra šie 
maža skausmo, kurs ypač var- na infekcija, kad ji negautų 
gina ligonį nuryjant maistų, pasiskleisti plačiau, o tik ant 
vandenį, arba kati ir vaistus, vietos paliktų žūti. Spaudžiant 
Vėliau kaklo liaukose pasiro-'ar duriant toji siena yra sū
do sutinimo, taip kad kaklo laužoma ir pro jos spragas pa 
tose vietose ligonis jaučia o- 'stumėjama infekcija toliau i. 
puino kartais ir prie mažiau- 1 plačiau, o kartais patenka t 
šio palytėjimo. Liga tęsiasi kraujų iš ko ltjla kraujo už- 
keletu dienų arbza savaitę lai- 'nuodijimas. Kas tuomet lau
ko, jei neprisideda koinplika-| kia tokį ligonį, jau gerb. 
'eijos, ir ligonis palieka labai ‘‘Draugo” skaitytojas žino. 
nukamuotas ir nusilpnėjęs. 'Atsiklausus savo šeimos gydy- 
Kiekviename atsitikime yra tojo pirmoje vietoje, padės iš- 
svarbu prižiūrėti ligonio šir- vengti daugelio pavojų, 
dis ne tik laike ligos aštrumo,
bet ir po to, kad būtų galima 
laiku sučiupti prasidedantį ši-

tikslu jį aplankyti. Ši liga la- ( 
bai dažnai bendrauja sykiu su

aksioma, kad brutalus agresyvumas dažniau
siai yra kaip tik kovojančiųjų prieš krikščio
nybę pusėje... Argi reikia didesnių pavyzdžių, 
kaip tie, kuriuos pasauliui yra patiekę So
vietai — Tarybų Rusija, gaisro ugny skęs
tanti Meksika, Ispanija su nūdiene jų “tvar- 
ka .... '

Taigi. Kas manytų, kad dar yra vidu
rys tarp tikėjimo ir netikėjimo, tarp Dievo 
įsakymų ir brutalaus agresyvumo bacilų ir 
aistrų purvyno, tas tikriausia nėra pasimo
kęs iš praeities, net netolimos praeities — 
istorijos...

Todėl, ieškodami ir bandydami kelių iš
bristi iš medžiaginio kriziaus, būtinai ieško
kime ir tų kelių, kurie netolina, bet artina 
prie Dievo — Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus — 
Kristaus ir Dievo — Šventosios Dvasios...

Jei visų padarytoms skoloms būtinas vi
suotinis prailginimas sumokėjimo terpiinų — 
moratoriumas, tai artinimuisi prie Dievo ne 
ieškokime jokiu moratoriumų. Jei kas ūkių 
produktų kainoms pakelti ar skolų grųžini- 
mo pajėgumui manytų reikalų lito vertę nu
mušti, tai pirma tepagalvoja, kokios verty
bės veda prie Dievo ir Jo įstatymų pildymo. 
Na, ir kas stengtųsi mokamus privačiai ir 
bankuose už paskolas ar “išduodamas” vi
sokeriopas protestų, liginimų, ieškojimų ir

Susirgus staigiu tonsilų už
degimu, o ypač vaikams, prie 
kurių labui dažnai gali būti 
prisikabinusi diphtlieria ar ki-

Širdies ligos, ypač uždegi- į ta kuri iš daugelio limpančių 
mas jos pamušalo, (endocar- iligų, gydytojo pasikvietimas į 
ditis), eborea bei taip vadina- namus yra būtinas reikalas ir 
mas St. Vitus dance, staigioji tai be atidėliojimo. Kitaip el-
rlieumatizmo karštligė pasižy
minti, sųnarių uždegimu, stau

giantis ligoniui gali kilti ri
mto pavojaus iš priežasties bi-

gus inkstų, plaučių ir viduri- jie kurios limpančios ligos ar- 
nės ausies uždegimai labai da- ba iš karto nepramatomos ne
žilai yra staigaus tonsilų už- 'geistinos ir pavojingos pase- 
degimo pasėkomis, nekalbant kos, kurių keletu išvardinau 
jau apie kroniško pobūdžio Ii- aukščiau.
gas imančias savo pradžių iš

Klausimai ir atsakymai 

Klausimas. — Ar dėjimas

Dr. Hans Lutlier, buvęs Vo
kietijos valstybinio banko gal
va, paskirtas Vokietijos amba
sadorium J. A. Valstybėms.

Taip, nuo karščio akmens 
tirpsta, tik ne tamstos tulžies 
pūslėje, bet vulkanų bei ug- 
niakalnių gelmėse. Tamsta gal 
būt atsiklausei rinitai savo rei
kale, o buvo atsakyta ant juo
ko. Gi po atakos jei vėl grei
tai nepasikartoja, tai tik dėl 
to, kad pasirgusi ir pakentė - 
jusi stengiasi geriau užsilai-

karšto guminio krepšio užė
jus “golstonų” atakai neken
kia? Man pa/akojo, kad nuo 
, w. , .• . r, , kyli kas link maisto, gėrimokarščio akmens tirpsta. Gal . . ’ °
būt tiesa, nes aš pati taip da
rydama gaunu palengvinimų 
per nekurį laikų — turbūt iki 
vėl nauji akmens užauga.

Su pagarba, M. S. 
Atsakymas M. S. Vartoji

mas karšto guminio krepšio 
ar kitoj kokioj forilioj karščio 
panaudojimas ties, skaudama 
vieta iš priežasties taip vadi
namos gali stone colic neken-

ir vidurių tvarkos.

NAUJOS KNYGELĖS
Ką tik iš spaudos išėjo, 

kaip tai:

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis, 
kaina .............................. 10c

Svenč. Jėzaus Širdies TroŠ-
, . , . , , . , 1 kimai, to paties autoriaus 15ckia, bet, kaip tamsta pastebė Viršminėtos knygelės yra la 

bai naudingos ir kiekvienam 
žmogui reikalingos, patartina, 
kad ta knygelė rastųsi kiek
vienuose katalikiškuose' na
muose.

Reikalaukite tuojau pas pa
tį autorių, 4557 So,Wood St.,
Clūcago, III.

arba

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,

Chicago, III.

jai pati, teikia palengvinimo. 
Tik patarčiau visados tokiuo
se atsitikimuose būti po gydy-

Nekartų tenka girdėti iš pa
čių žmonių apie įvairius bū
dus, kuriais jie patys mėgina! tojo priežiūra ir tai daryti, jei 
gydytis uždegimo apimtus to-1 gydytojas patars. Žmogaus vi
nklius arba savo metodų išmė- dūriuose gali kilti įvairių Il
gina ant kitų, ypač motinos !gų. Vienuose atsitikimuose kai 

sveikatų formoje įvairių kitų an|. savo yaįpy šiurpas pa- Įtinimas yra naudinga, o kituo- 
krato, kuomet žmogus pasigi- se — pavojinga, (lydymas yra 
ria, kad pasiėmęs špilkų ar galima tiktai padarius diag 
šipulį mėginęs pradurti kai nozų.

to paties šaltinio ankštybes- 
nianie ar vėlybesniame žmo
gaus amžiuje. Žodžiu sakant, 
didelė dėmė puola ant tonsilų 
uždegimo ligos, sėjančios ne-

ligų savo aukoje ir trumpinau 
Čios jau ir taip neilgų žmo 
gaus gyvenimų.

niais, tai tikriausia įsitikintų, kaip teli esa
me nuo Tikrojo Dievo...

Todėl šalin moratoriumas siekti visų Ži
nančio, Teisingojo, Gerojo ir Amžinojo Dievo!

Mes su džiaugsmu konstatuojame faktų, 
kad Chicagos lietuvių katalikų draugijos 

vykdymų išlaidas aptarti įstatymo ętraips-į nutarė suorganizuoti iškilmingų ir gausingų

tuomet ne kažin kų dar padarai. — Da
rai tai, kas tinka tau daryti ir tiek. Ne
turi jokios teisės už tuos darbus užmokes
čio iš Dievo reikalauti. Dievui tu esi vi
sai nereikalingas ir esi Jojo nuosavybė. 
Todėl r Jėzus liepia mums: Jei jūs visa 
padarysite, tai sakykit: mes esame ne
naudingi tarnai, mes padarę esame tik 
tai, kų privalėme*

Mūsų menkumas ir vargas dar aiš
kiau pasirodys, jei atsiminsime, kad kiek
vienas žmogus yra paskendęs nuodėmėse. 
Todėl ir .Jėzus liepia mums: Jei jūs visa 
džiausi varguoliai. Nes nėra didesnio var
guolio per tų, kurio yra užnuodinta gy
vybė. Nuodėmė gi yra tieji nuodai, ku
rie mūs dvasios gyvybę nuodija. Taigi 
didesnės nelaimės, kaip, įpulti į nuodėmę, 
nėra. Kadangi mums toji baisioji nelai
mė nuolatos gręsia, tai nuolatos ir šau
kiamės Marijos užtarymo ir pagalbos: 
melskis ui mus, nusidėjėlius!

• Pažinkime pats save
Kiek maža yra žmonių, kurie visa 

širdžių ieškotų pagalbos pas Marijų! Nors 
mūsų lūpos taria tuos maldos žodžius: 
melskis ui mus, nusidėjėlius, bet mūsų 
mintys tuo tarpu kažin kur po platųjį 
pasaulį skrajoja, širdis visai kuo kitu 
užsiėmus.-.. Kodėl taip? — Nes daugelis 
žmonių nemato savo nuodėmių ir nėjau- 

! 4. i -į ,2 .- t Ą 1 ,i.> r •

čia to pavojaus, kuris jų laukia po mir
ties.

Kiekvienas kunigas, kuris ne nuo šie
met išpažinčių klauso, žino gana gerai, 
jog maži vaikučiai per išpažintį daugy
bes randa nuodėmių, ir kaip pradės jas 
pasakoti kunigui, tai nė galo nėra. Di: 
deli tuo tarpu ypač kurie tik velykinės 
išpažinties tevaikščioja, kad kuo būtų ga
lėję per metus nusidėti! Kodėl taip? Ar
gi galimas daiktas, kad tie suaugusieji 
vyrai ir baltaplaukiai seniai būtų be jo
kios kaltės avinėliai, o tie mažyčiai vai
kučiai didžiausi nusidėjėliai? Ne! čia va 
kokis yra dalykas.

Apsirėdyk gražiai išskalbtu baltu dra
bužiu. Tegul nors mažiausias purvyno 
taškelis ant jo užtyška — tuojau jį pa
matysi ir išrodys tau labai negražus. Ne
iškęsi jo nenuvalęs. Kalvis tačiau, kuris 
visas yra suodinas ir su tais savo suo
džiais visiškai apsiprato, nepastebės nė 
šimto taškelių bei taškų, užtiškusių ant 
jo suodino rūbo. O jei ir pastebėtų, tai 
niekais nudėtų ir nesiskubintų greičiau jų 
valyti, nes jis visas yra suodinas.

Taip pat esti ir su mūsų siela. Kol 
ji yra grynutukė, kaip anasai baltai iš
skalbtas drabužis, tai ir mažiausias nuo- 

' dėmės taškelis tuoj ant jos žymu ir neiš-
kęs žmogus kuo greičiau jo ueuuvalęs !

d ;
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Amerikos Lietuvių K. K. Federacijos 23 ko
ngresų, kuris šiemet bus Cliicagoje.

• * •
Dabar yra keliamas klausimas, ar lega

lizavus alų nugrius nuo sosto btftlegerių “ka
raliai,” ar ne. Rodos, kad juos nuvers tik 
tada, kada probibicijos įstatymas bus visa 
panaikintas. į

atgailos Sakrameiftu. Siela gi, nuolatos 
nuodėmėse mirkstanti, išrodo lyg anasai 
kalvis. Sutepk jų ir baisiausiomis nuodė
mėmis—jai vistiek! Apjakęs žmogus jų 
nemato ir nejaučia reikalo jas valyti. Ma
ži todėl vaikučiai, turį dar grynas, nekal
tas sielas, tiek daug taškelių ant jų pa
mato. Pamatę, tuoj plauja juos atgai
los vandeniu. Velykiniai gi jau yra per
mirkę nuodėmėmis, susigyvenę su jomis, 
apsipratę. Atėję išpažinties, ieško vargšai 
kaltės ir negali jos rasti, nors visi kal- 
tyliėse pasinėrę! Matai, kokie nekaltieji 
velykiniai avinėliai! Jiems nuodėmės ne
atrodo nuodėmėmis...

A' būdingas pa malduin a s 
Tokių neva nekaltųjų “avinėlių” ran

dasi net ir tarpe dažnai einančiųjų išpa
žinties. Daug yra tokių asmenų, kurie 
rtiėgsta ilgai melstis bažnyčioje, dažnai 
artintis prie šv. Sakramentų, bet apie nu
sižeminimo dorybės įgijimų ir savęs at
sižadėjimų visai nesirūpina. Visas jų pa
maldumas visiems buvo žinomas. Kasdien 
būdavo galima matyt bažnyčioje, kaip ji 
klūpodama giliai dūsaudavo ir, akis į 
dangų pakėlusi šaukdavosi Dievo pasigai
lėjimo, lyg anas iš Evangelijos muitinin
kas. Mat, ji esanti didžiausia kaltininkė 
pasaulyje!

Dvasiškasai jos tėvas pastebėjo tokį

GARSINKINTES
“DRAUGE”

jos pasielgimų. Užuot pagiręs jūs nusi
žeminimų bei pamaldumų, jis pasielgė vi- 

' sai priešingai: ėmė jų peikti. Norėjo to
kiu būdu klystančių įvesti į tikrų katali
kiško pamaldumo kelių.

— Ir aš esu daug girdėjęs — sako 
jis jai — apie tavo kaltybes; gerai da
rai, jei manai taisytis!

— Vos tik išgirdo mūs maldingoji 
šiuos kunigo žodžius, kad supyks, kad už
sidegs kaip žarija:

— Kas — girdi — matė mano kal
tybes? Kur mano nuodėmių liudininkai?...

Daug galima plačiajame pasaulyje 
rasti panašių į šių moteriškę asmenų. Jie 
neva save peikia ir dedasi nusižeminę, 
liet vis tik tam, kad išgirstų žmonių pa
gyrimus...

Vai, brangusis Dieve, kokis tasai 
žmogus yra aklas! Kiek tai maža yra 
žmonių, veikiančių vien tik iš meilės Die
vo! Numanyk iš to, kad didesnioji mūsų 
darbų dalis nėra gryna, bet nusidėjimu 
sutepta. Ir galiu drųsiai tvirtinti, kad tie 
tūkstančiai žmonių, kurie skaitys šiuos 
mano žodžius, užtenkamai ras savyje su
tepimų, jei panorės tik pažvelgti į savo 
veidrodį, kurį patiękia jiems knyga, var
du “Apie Kristaus sekinių” ketvirtosios 
knygos septintajame skyrime. Skaityk, 
kas ten rašoma: , (Daugiau buaj
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Kaip greit tas laikas bėga! 
Čia tik ką pradėjom su darbu 
susipažinti, apsiprasti, jau,

tinkamus įtaisymus, kurie da
rbą sparčiai varė pirmyn. Ge
rb. klebonas, taiposgi daug 
kuomi pagelbėjo permainose, 
už ką nuoširdžiai dėkojame.

Pasibaigus veikalui, visi ruo 
sėsi, skubinosi išvvkti. Susi-

NEW BRITAIN, CONN.
MISTERIJA “VISI 

ŽMONĖS”

X Verbų sekmadieni, balan
džio 9 d. New Britain’e pirdūrus su asmenimis ir iš kai

štai, reikalauja atskaitos. Ar Uos, regis jog vaidinimas žmo- jnKl kartą visoje Amerikoje bus 
‘ ' ............. ’ ‘ !atvaidinta įdomi ir trijų veik-; a

ko New Haveno komandas, 
i Lošimas buvo įdomus ir žmo- 
jnes patenkino. Paskui p. Ran
delis visiems AVaterbury’o vy
čiams lošikams užfundijo ka
vos ir užkandžio. Po to visi 
bovlino.

X AVaterbury buvo milžiniS- 
visų miesto ir apylinkės

smų misterija “Visi Žmonės.” )skauck-1 rady (suėjimas). Da- 
Olšauskui bvavo ir lietuvaitėj kurios 

publikai padainavo lietuviškai

senai čia, rodos, pradėjom šj 'nėms patiko ir juos užimpona 
antrąjį šių mokslo metų se- vo> Mat, šios parapijos irg., 
mestrą? Tačiau, kuomet žmo- buvo bandyta šį veikalą pa. | Vadovaujant
gus turi tiek darbo ir esi taip statyti, bet trūko jėgų ir ne-!kuris loš vyriausią rolę, daly y .
užimtas visokiais rūpesčiais, Nusisekė. Įvaus 27 vaidintojai. Vakaras, 11 Paso 0 e uvis ę, suktini,
■kad nerandi net užtektinai lai-Į Keliaujant į Lowell’į važia- Pr aventas teatras, žada būti', blikai tai labai patiko. Sa
ko visa išpildyti tai jau ii\'vimas buvo visai nepatagus, ažus* Tat apsimoka visiems i'° PaiaPG°.ie .ian turime gra- 

'jis pamatyti. Misterija jau bu- zu
vo lošta Lietuvoje, bet Ameri-

rodos, kad tas laikas švilpte .kadangi buvo pradėję 
prašvilpė. Iš antros pusės, žmo1^ lietumi ir tas trukdė susi
imi, kurs neturi kuomi užsi- ;3įekimą. Vienok, pasisekė be 

tas brangus laikas yra'jokįos nelaimės nuvykti. At
kertės ir, suprantama, ši-važiavę Lowell’in, studentai 

tokio būdo žmogus nelaimin- buvo pakviesti vakarienės

snigtl

koje pirmą kartą!
Veikalas parašytas lotynų 

kalboj. Į lietuvių kalbą išver-

būrį skautų ir skaučių. 
Malonu matyti, kad ir lietu- 

jviai-ės nepasilieka nuo kitų. 
Gera būtų, kad ir visi jaunuo- 
liai-ės prisirašytų prie mūsų

New

AVinsted’e pereitą savaitę į- joj užsidarius bankams, gain- 
vyko laidotuvės IjOu Stone, ta, norėdama Izmg Beaeli gy- 
kuris buvo to miestelio dien- Įventojams padėti, žemės dre- 
raščio savininkas ir redakto- bėjimu bankų duris atidarė.
liūs. Jisai čionai buvo vadina- J. Dulskis sako: Kaž kiek
mas “melagių kunigaikštis,” tenai nevisiškai užbaigtų “jig 
nes savo straipsniais apie ne- sn\v puzzles” žemės drebėji 
paprastus gamtoj įvykius, ku- nm suardyta
riuos jisai sumanydavo į šį E. Šemetaitė
miestelį atkreipė dėmesio ne į 
tik apylinkės, bet ir visos A- 

! merikos.
Pav., jisai rašė apie karvę, 

kuri vieną kartą nežinioms^ 
buvo uždaryta ledaunėj, ir kai 

! ji buvo išleista, tai per dvi 
savaiti vietoj pieno davė “iee

i

(Tąsa ant
sako: Kalbant 
4-to pusi.)

+- * o n i • , i -r- ,ku°P°R- Tas naudinga jiemste A. Sutkus, kuris dabar Lie-.'„„au-oin. *i • * • ,o-na 1 . . ■, ... sveikatos atžvilgiu, taip pat• ,pas pp. Vilkišius, vieno kole- tuvoje yra radijo vedėjas Kau j moks]o
" Tiesa, antras semestras už gijos studento tėvus. Šiek tiekįne. Jisai baigė aukštus moks- ūkautai dažnai 
savaitės laiko' užsibaigs ir Švč. pasistiprinę, visi skubinos sa- Ins Maskvoj.
Marijos Kolegijoje prasidės lėn. Čia jau visai kita publi- 
kvotimai! Tie, kurie per iš-^ka. Dar nėra lošėjų, o jau pil- 
tisą mokslo laikotarpį tikrai nntėlė salė, ir dar eina žmo- 
mokinosi, visiškai šių kvoti- nės! Vėliau net pritrūko vie
nių nesibijo; jų tie “baisieji” tos ir prisiėjo kai kuriems sto- 
momentai nebaugina. Taigi, vėti. • >’
kvotimams užsibaigus bus ga- Į Gerb. klebonas, kun. P. 
Įima nuspręsti, kuris tikrai Strakauskas, atidarė vakarą, 
mokėsi ir tą brangų laiką iš- dėkodamas savo parapijonams 
naudojo, o kuris ne, nes jų už jų gausų atsilankymą ir pa- 
kvotimų ženklai visą tiesą ai-^ragino toliau remti šią įstaigą 
škiai parodys. j— kolegiją. Po to jis persta-

Stasys P. Vaičaitis (L. K.) tė kun. dr. J. Navicką, Kole
gijos direktorių, kurs taipos
gi padėkojo atsilankusiems už

ir draugiškumo, 
ruošia ‘Likęs’, 

avinasi, kaip užgrudinus sa-

“ PRANAŠYSTĖ’’
.jų gausią paramą; toliau jis 

Kovo 12 d., Šv. Marijos Ko- išaiškino susirinkusiems veika- 
legijos studentams prisėjo at- lo turinį, kad būtų jiems leng- 
likti dviguba užduotis, būtent, ,viau sekti veikalo eiseną, 
vaidinti veikalą “Pranašystė”
dvejose vietose: Šv. Pranciš-

Misterijos “Visi Žmonės” ,vo valią, kaip teikti 
paslaka 'pagalbos ir t.t.

Vienas turtuolis praleidžia' 
labai linksmai bet nekrikščio
niškai-savo pinigus ir laiką.
Su pinigais jisai prisiviliojo
daug sėbnj-saulėtų ienų drau s'erifaš'Jen^’aitiš. 
gij. Jo motina pataria jam bai- kitl} veik5ju ir širdin 
gti savo gyvenimą gražiai, kri
kščioniškai. Jis jos neklauso, 
eina savais keliais. Bet vis tik 
negali užmirštį motinos 
žiu įspėjimų. Už
liuose su savo draugais-ėmis 
jisai laiks nuo laiko ima rim

arra-

kit iems r-

X Vyčių klube įvyko dire
ktorių sus-mas. Dalyvavo gra
žus būrelis narių, taip pat visi 
trys kunigai, komp. Aleksis, 

ir visa eilė 
Vy

čių darbuotojų. Numatyta per
susirinkimus ruošti visa eileI
gražių ir naudingų dalykų.

Louise Haebmeister iš 
Yorko, pirmoji moteris
fenų operatorė Baltajame Na-',iep0, 4dčJaV0 kiaušinius tri- 
me AVasbingtone. !•

kojom; apie obelę, kuri nešda- 
. vo iškeptus obuolius; apie vo

verę, kuri savo savininko če 
verykus savo uodega nušvies
davo; apie vyrą plikagalvį, ku 
ris ant savo plikos galvos iš- 
maliavojo vorą, kad muses nu-' 
baidytų ir t.t.

Tokie raštai būti) įdomūs 
ir lietuviams. Virėjas

[ ereain ”; apie vištas; kurios

kas savaitė 
ja per radijo. Klausytojai gali 
ją girdėti užsistatydami radi
jo ant AVJZ stoties ketvirta-i 
dienių vakarais nuo 7:15 iki 
7:45 “Operatic Footliglits” i 
programoj, taip pat ir šešta
dienio vakare iš tos pat sto-į 

ties nuo 6:45 iki 7 vai. Visi' 
lietuviai turėtų ją paremti, pa 
siųsdami laiškus minėtai radi
jo stočiai.

du kartu dainuo-

kaus, Lawrence, Mass. para
pijoj, kur klebonauja kun. P. 
Juras, ir Šv. Juozapo, Lowell, 
Mass., kur klebonauja kun. P. 
Strakauskas.

X Studentų kuopa nutarė 
tat ir poky-<SUrUOgtį roller skating party 

I Chase Park Rink. Jau pasiža- 
. . , . . ♦Tėjo dalyvauti 35—40 žmonių.
Baniutyti apie mirtį ir krik-ivw turės smagų laika. Pas- 
seiomskus dalykus.«.lo drau- kui bus užkandis. Dalyvaujam 
gat tai pastebi ir pradeda jam tieji gaKs aužinėti kokias tris
pnmetineti visokias kvaily- keturias valandas. Bus gbra 
bes Jis jų nepaiso ir laiks mm proga snsipažinti ir turS(i 
laiko tęsia rimtus mųstymus. gl)od time. Net i8 Oakville 

Galutinai jam pasirodo mi- da atvažiuoti.
rtis. Jis mfeigųsla, bet mirtis į x Vie„„ ant,.adionį 

ti, tačiau jie mokėjo kaip nepaiso ir sako jam, kad .ii-'deniai boi leriai supliekė lošė- 
apsieiti ir išpildyti paskirtas tun jau keliauti pas savo j„s i5 Moliiean Market. Atei- 
savo dalis. Daug kuomi prisi-,Kure» lll,otl viso savo gv- „antį penktadienį vaikinai ./-l

Veikalas ir čia pasisekė. 
Nors salė nebuvo per didžiau
sia, ir dar prigrūsta, kas darė 
vaidininkams sunkenybės loš-

AVilby Iligli School šešta
dienį įvyko valstybinis vertei-

GALI BŪTI 
NUODŲ TAVO

VIDURIUOSE!

Iš New Brunswick, N. J., ke 
lioni dienoms buvo parvyko 
čionai pp. A. Pavasariai. Prie
žastis — Pavasarienės motina, 
p. O. šliaušienė, kuri jau ant
ra savaitė guli ligoninėj po
sunkios operacijos. Manoma,
kad šia savaite galė>«■ 6 0
namo.

gristi

šeštadienio vakare Ona Do- 
bilaitė nuo Clover gatvės bu
vo smarkiai automobiliaus ap
daužyta ir apdraskyta. Nuves
ta į ligonine, kur apžiūrėjus 
žaizdas paleista namo. Pade 
tis nėra pavojinga.

toli 
kėjo
važiavę, studentai pirmiausia' j0 visų šviesų tvarkymą, už/1’ ka<T jL galėtų atgailų da-'tuviai, supliekime juos! Vadi-imokytojų ir mokinių 
susipažino su aplinkybėmis, kų tariame nuoširdų ačiū. ir Pritaisyti. Mirtis iŠ naši, mūs studentai gražiai o-a- konkursas-Konkurse dalyvavo

rsinasi. Trumpu laiku jau žy- įaPie 300 asmeail- Trečių metų 
i mokinių konkursą laimėjo p. 
E. Gelgaudaitė iš AVilby mo
kyklos. .Ii apdovanota aukso 
medaliu. Sveikiname.

Čia jie pastebėjo gražią, nese-i pasibaigus veikalui, kolegi- karto nenori, bet paskui duoda
nai pastatytą Šv. Pranciškaus'jOs choras pagiedojo vieną au- Tam trumP$ valandėlę. Turtuo nnaį pragars6jo ateitv žada 
bažnyčią ir nemažą salę. Tuoj’trą giesmę; reiškia buvo sy-|hs.b^a P[ie draaSU, bet jie 'dar gražiau pasi’rodyti.‘Vėliau 
visi stojo darban. Gaspadinės, biu ir veikalas ir koncertas. IV,S1 -P apleidžia. Jo turtai jam
sužinojusios, jog studentai po viskam, studentai susitrar- atRisako jau daugiau tarnauti, telius ir u 
tuojau po veikalo vyks į Low- kę sav0 nuosaVybę, išvyko na-|taiP«l ir lneil6s draugė ir. vi- vil kalboš

Cl o/iLmi T1TI1»- 4- 4-, 1 • i tell, todėl jos prieš veikalą pa- mon, pilni gražių įspūdžių.
rietė studentus užkandin, ka 

po veikalo nebūsią lai-

isi sėbrai, 
bai

Tiktai gerieji dar-

žada ruošti debatų, dramos ra- 
Vakarinius lietu- 

kursus sėkmingai
Poplar gatvės vištų ir kar

velių savininkai pereitų savai-
gijos studentų ir vyresniųjų n Patariamas eina prie nda npt jr svetiintaučiu ku- tę tūrėjo daug nuostolio, nes

veda kun. Kripas. Kursus la-
Šiuomi, Šv. Marijos Kole- ? 1..lr. 1{(‘Jlnias jam padeda nko apįe studentų. Atsira-

[vardu dėkoju, pirmiausia ger- i^Un.’^’ &tbcka išpažintį ir pa 
'uomet ir žmonės Padėjo biamiem8 Uwrence’o įr 1^-', tlk Su £erai*iai* darban 

rinktis. Vaidininkams pasiruo- ell,0 parapijlJ fonams, ku- kcllauja kas D,eVik 
šus, susirinkus žmonėms, gerb. nigui p Jurui ir kunigui p
klebonas pratarė į savo para- gtrakauskui, už jų paramą, pa 
pijonus, dėkojo jiems už jų at-[kviesdwnū mug su yeikalu gajbus 
silankymą ir perstatė kun. dr. | T V J.,1 wve VV/illIJ

tai geriausias pamokslas.

Veikalui atvaidinti ims dvi 
ar daugiau valandas. Prie to 

ir muzikos. Vakaras la
ivo parapijose. Dėkoju tomsiba* tinka gavėnios laikui, nes 

J. Navicką, kurs taiposgi pa- gaspajinėms už tokį gražų mū
sų priėmimą ir užkandį; dėko
ju tiems atsilankusiems už jų 
[gausią paramą.

Visiems nuoširdų ačiū!

rie nori išmokti lietuvių kai-ivaSYs iuos aplankė ir kai ku- 
S,bos! Mokykimės savo tėvų gra^’ic, kaip A aitukaitis ir Rad

vila, neteko po dešimts ir dau
giau vištų bei karvelių.

žios kalbos!

RINKINIAI

dėkojo atsilankusiems už jų at 
silankymą ir paramą. "Toliau 
jis išaiškino veikalo turinį ir 
tuomi prasidėjo vaidinimas.

Veikalas bendrai, gerai pa
sisekė. Vaidintojai šiek tiek 
prityrę, jaučiasi daugiau lyg

SVAIDININKŲ RATELIS

Artinasi ^vaidinio sezonas,
savoj vietoj ir sugeba vis prie kurio rengiasi ir Šv. Ma- 
daugiau pergyventi vaidmenį. į rijos Kolegija. Ruošiasi prie 
Kadangi šios parapijos scena sunkių rungtynių. Kol kas jau 
erdvi ir turinti pakankamus į- ,turi užsisakę 4 žaidimus, ku- 
taisymus, daug kuomi priduo- rių pirmas įvyks balandžio 5 
da lošėjui drąsos ir pagalbos /!., jeigu aplinkybės leis. Kol 
ir tuomi prisideda prie didės- kas oras neleidžia, bet tikimės
nio pasisekimo. 

Mainant sceną, neįvyko il-
greitu laiku perversmo.

Pirmyn vvrai, visus nuga-
gų pertraukų, kadangi turėjo lėsime! A. J. Miciūnas (L. K.)

X
Pradedant kovo 23 d. Eini- 

Kovo 18 <1. AVaterbury,1 Ii ja Mickūnaitė, garsi Phila-
akvvaizdoje didelės minios žiū delpbijos dainininkė, kuri pe
rstojų, vaterburiečiai-ės suplie rnai grįžo iš Lietuvos operos,1

SO

I ISeik ryt rytą. su šviežiu sma-
onnlviT nnifl vnrlo «n trim *' gunlu lr vikrumu- kurls Paeina iš Spai\U, apie talię SU II inik į Švariu Viduriu. Syrup Pepsinas — 

daktaro preskripcija dėt vidurių— . 
pagelbės tau taip daryti, šis su
rinkimas šviežių liusuojanėių žo- 

I lių, tyraus pepsino ir kitu tyrų 
nudėtinių dalių išvalys visiškai — 
be diegimo, apstrglmo ir nesma- 

į gurno.

Nuodai įtraukti į sistemą nuo 
įrūgusių dykumų viduriuose yra 
priežastim aptingusio, apsvaigsta- 
nėio stovio; aptraukto liežuvio; 
nevalaus kvapo; pakirtimo energi
jos, stiprumo ir nerv,ų spėkos. Dr. 
l’a’dvvell’s Syrup Pepsinas panai
kins šitokį stovi, švelniai, nekenk
smingai ir greitai. Skirtumas kurį 
jis padarys tavo jausmuose per 
vieną naktį užtvirtins jo gerumą.

Dr. Caldvvell studijavo vidurių 
bėdas per keturias-dešimts septy
nis metus, šis ilgas prityrimas 
pagelbėjo jam padaryti preskrlp- 
eiią, reikalingą viduriams pagal
bą. moterims, vyrams, senėms ir 
vaikams. Jo natūralūs, ^švelnus, 
pilnas veikimas i.r priimnus sko
nis užgiria ji kiekvienam. Todėl 
“Dr. Caldvvell’s S.vrun Pensinas,” 
kaip jis vadinamas, yra labinusiai 
nopularus Iiuosuotojas kurį aptie- 
koriai parduoda.

KUKULIAI
Klausant kalbų mūsų Bow- 

ling Lygoj, pasirodo kad bai
sūs pasaulio atsitikimai tui i 
ir juokingi! pusių.

P. Stokna sako: Kalifomi-

TIESIAI I KLAIPĖDĄ
be persėdimo

METINĖ EKSKURSIJA
I LIETUVA

Rengiama vadovybėje

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 
GARLAIVIU

" B E R L I N "
Išplauks iš New Yorko Gegužės 10 d. 

-■ Trečios Klasės Kainos: —————-
lš New Yorko į Klaipėdą................................ $ 92.00
Į Klaipėdą ir atgal........................................... 153.50

Pridedant Jung. Valtį. Taksui.

COSMOPOLITAN TUAVEL 
SERVICE
J. AMBRAZIEJUS ir E. 
RUDNIKAS SAV., 1*8 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

"NAUJENOS" I73Y S. Hal- 
it«d St., Chicago, III.

ATLANTIC TRAVEL SER
VICE, K. Sidabras, Prop. 
34? W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

A. S. TREČIOKAS. 197 
Adam* St., Nowark, N. J.

"DIRVA", 4820 Supertor 
Ava., Clavaland, Ohio.

JOHN SEKYS, 433 Park St., 
Hartford, Conn.

PARISIAN RING COMPANY
North Denrltorn Street, ‘‘Dept. J.”

CUI.L RUNN — Nora la Riąht-What In thc Wortd Can Kuli Do Wilh Forty-Fijhl Rudi ai..r F.mhkmaT

fttlLL- WHeT
HAVe ferZ 
IH tkAT SRTLHet1

..(soMf SwiiL OMMneaT- 
1 FoB oae <AC - T GoY t

A Kurs BoTTtM
BouGnT roue PoaeN o» , j

Informacijų kreipkite* į

NORTH GERMAN
LLOYD

Linija Garsiu Garlaiviu

BREMEN
EUROPA

PAUL MOLIS, 1730 — 24th 
St., Datroit, Michigan.

P. BARTKEVIČIUS, *78 No. 
Maln St., Montallo, Mas*.

J. J. URBSAS, 187 Oak St., 
Lawranca, Mass.

J. ŽEMANTAUSKAS, 130 
Congress Avenue, Water- 
bury, Conn.

C. J. WOSHNER,-I92I Car- 
ton St., S. Pittsburgh, Pa.

A. VARAŠIUS, 1200 Canon 
St., 20* Ali Nations Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.

LITHUANIAN VIENYBE 
PUIL1SH1NG CO., 193 
Grand St., Bklyn. N. Y.

NAUJA CENTO PRAMONĖ TUOJAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno Iki penkių centų "Big Flash" Speclal. Krautuvės perka vieną, du tris ar 
daugiau po $1.00. 1’ardavėjul (eina $2.20 Cash ir pardavėjas gauna "Dovaną" kurią 
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite 
išmėginimui tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c paStu. Chicagos vyrai atsISauklto į ofisą.

chicago, n.n.

BY CARL E
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ĮDOMIOS KNYGOS ŠV. 
KAZIMIERO DRAUGI

JOS NARIAMS
Visi gerai supranta kokių 

galybę turi spauda. Mes kata
likai dar labiau privalome tai 
suprasti. Jau iš istorijos ir 
patyrimo puikiai žinome, kad 
ten, kame katalikiškoji spauda 
gerai pastatyta ir plačiai iš
platinta, tenai katalikybė klės 
ti, o tenai kame katal. spauda 
silpnutė, tenai ir katalikybės 
stovis nepuikiausias.

Tat visiems labai svarbu ka 
talikiškųjų spaudų palaikyti ir 
ją platinti. To paties reikalau 
ja ir Katalikiškoji Akcija.

Visų katalikų veikėjų ir 
šiaip sau susipratusių katali
kų pareiga yra ir patiems sk 
aityti katalikiškųjų spaudų ir 
tarp kitij jų plačiausiai pas
kleisti. Katalikiškų laikraščių 
platinti mes 'turime; “Darbi
ninkų,” “Draugų,” “Garsų,” 
“Moterį,” “Laivų,” “Studen
tų Žodį.” Visi jie puikiai ve
dami, nebrangūs ir yra ko

trinus Emmcricli regėjimus , Rev. S. Stonis, 147 Montgome 
surašė garsus poetas Klemen ry Place, Paterson, N. J. 
sas Brentano. Knyga išversta ; Lygiai skaitau sau už parei- 
į daug kalbų. Lietūviškai iš- painformuoti Šv. Kazimie- 
vertė vienas iš geriausių ver- i0 Draugijos narius, kad tie, 
tėjų JUR'JIS TALMANTAS. kurie yra pasižadėję dalimis 
Tai didelė stora knyga apie mokėti nario mokestį, bet nė- 
230 pusi. O kair.a tik 3 lit. 30 ra baigę mokėti ir nieko ne-
centų.

3 . Aukštybes. Tai yra 2-ji 
dvasiškų mųstymų knyga pa
rašyta garsiojo dvasiškio ra-į .sižadėjimai.

duoda apie save žinoti, knygų 
siuntimas yra sustabdomas, 
pakai nebus baigta mokėti pa

•m-j

LIETUVIAI AMERIKOJE 

BROOKLYN. N. Y,

KVIETIMAS

šytojo Cbainganoiro, versta 
lietuviškai žinomo rašytojo 
M. Vaitkaus. Tie mąstymai y-

Be to, maloniai prašau vi
sų narių, kurie gal negaunate 
knygų, tuojau man praneškit

v

Tus veikalas parašytas Seiri
jų Juozo nupiešia šv. Elzbie
tos gyvenimų. Nors trumpai, 
bet svarbiausi tos šventosiom 

. "' gyveninio bruožai minėtos au-
K\iečių visus parapijomis ir tolinus pagauti ir apibudinti, 

apylinkės lietuvius į šv. Misi-j Veikalo vedaluojį niintis ta, 
jas Šv. Jurgio parapijoje, ku- kad parodyti, jog ir aukštame 
lias duoda levas Alton:as }uome esančiam žmogui gali- 
pianciškonas nuo kovo 26 iki Ina ištesėti visose dorybėse, 
bai. 2 d. *4 '* 1

Gegžnytė, Šlikaitė, Juraitė, Po 
vilaitytė, Rankauskaitė, Liuži- 
naitė, Puodžiūnas, Stasys Ra
gauskas, Pranas Šlareikis, Je- 
ron. Užkuraitis ir kiti.

Tų pačių dienų supuolė va
rduvės ir to veikalo autoriaus, 
Seirijų Juozo (Amsterdam’o 
lietuvių parapijos klebono). 
Jam atvykus į salę ir uždan
gai pasikėlus, scenoje pasiro
do kun. A. Orvidas, klebono 
asistentas, ir praneša šio va

li*
ra išversti į įvairiausias kai- j aiškių savo adresų ir nurodant 
bas, vadinas, labai mėgstami.1 kuriuos metus esate nega- 
Pus’.apių 196. Kaina 3 lit. 50c. Vę knygų. Negavimo priežas-

4. Trys Ispaniškos Apysa
kos. Parašė jas žinomas ispa
nų rašytojas Louis Colotna. 
Jos yra išverstos į įvairias 
kalbas. Liejuviškai jas išvertė 
žinomas vertėjas ir kalbinin
kas V. Kamanfonskas. Kny
ga išleista labai švariai. Pusi 
2.37. Kaina tik 2 litai 50 e.

J. I)u Nauji Jūrininkai. Ži
nomo vokiečių ^rašytojo J. Spi 
Įmano. LaD&i įdomus pasiskai. 
tymas.

(i. Turtingi Beturčiui. Gai

lis bus išaiškintos ir knygos 
bus atsiųstos.

Visais Šv. Kazimiero Drau
gijos reikalais kreipkitės į sa 
vo Atstovų Amerikoje, aukš
čiau nurodytu adresu, malo
nu bus jums patarnaūti.

ii;??:;

Andre de Laboylaye, nau
jas Prancūzijos ambasadorius 
J. A. Valstybėms.

našystė, Ezekieliaus Pranašy
stė, Danieliaus Pranašystė, 
Dvylika Mažųjų Pranašų, Ma 
kabiejų Knygos. Vertė ir 1
mentorių pridėjo Kauno Arki 

Kūhi. S. Stonis, šv. Kazimie vyskupas — Metropolitas Juo
ro Draugijos Atstovas Ameri
koje,

KNYGŲ NAUJANYBE3

pasiskaityti. Bet su knygomis j saus vengrų rašytojo Maurico 
yra blogiau. Jų Amerikoje lei- Į Jokay, kuris be galo gyvai ir
džialmų lyg ir neturime, o jei 
ir turime kiek, tai labai ma
žai. Knygų turime siekti Lie
tuvon. Ten, ačiū Dievui, jų 
nestokuoja.

Tik visas keblumas susida
ro, kaip jų parsitraukti! Sun
ku žinoti kokios ten yra geros
kingos, sunku prisiruošti is-! c}įngi patarimai kaip gydytis 
sirašiti, o dai nežinai ir ad- įr palaikyti sveikatų naudojau 

gamtos

įdomiai rašo. Jo'syeikalai yra 
išversti į visas kultūriškąsias 
pasaulio kalbas. Šių apysakų 
vertė Lietuvoje žinomas vertė 
jas Sužiedėlis. Pusi. apie 416. 
Daina 4 litai.

7. Vaistų Žolynas. Parašy
ta Kun. Skinderio. Labai nau

reso kur rašyti. Vienok, kny
gų gauti iš Lietuvos yra labai 
lengva Kaune Šv. Kazimiero 
Draugija, leidžia ten katali
kiškas knvgas ir tai idomiau-

tis paprasčiausiolnis 
priemonėmis, kaip antai įvai
rias žoleles, šakneles ir . t. t. 
Pusi. 82. Kaina 80 c.

Šv. Mišios. Parašytos prof
sias ir naudingiausias. Iš tenldr.o A Maliausko,\ur\ dau- 
neatsiųs kokių netikusių, bet,g(,jįs jg jūsų brolių amerikie- 
tik geriausias. Štai, malonus
klausytojau, turėk kantrybę 
perskaityti knygų sąrašų, ku- 

’ rias gaus šiais metais kiekvie 
nas Šv. Kazimiero Draugijos 
narys;

. Šv. Kazimiero Draugijos 
Istorija. Jų parašė didys mū-1 
sų mokslininkas prel. A. JAK 
ŠTAS. Tai didelio formato

. knyga 150 pusk, su daugeliu 
paveikslų, o kaštuoja tik 1 lit.

čių pažįstate. Vienas jau jo 
vardas laidoja, kad knygelė 
labai vertinga. Pusi. 32. Kai
na 10 centų.

.9. Kauno Kalendorius. Jis 
eina 27-osius metus. Kalendo
rius didelis turtingas o pigus, 
kaina lit.

Iš paduotojo surašo matai 
kokios įdomios knygos ir kaip 
įvairaus turinio jos. Tas vi
sas knygas nariai gauna ne-

zapas Skvireckas, 
Daktaras.

1. Contionale pro totą Pio- 
vincia Kcvlesiastica Lithnana.

Kun. Prel. T. Brazio suda
ryta ir Kun. A. Sabaliausko 
papildyta. Contionale turi ir 
lietuviškų tekstų ir Vyskupų 
patvirtinta visoms Lietuvos1,
Vyskupijoms vartoti. Spauda 
aiški', popieris geras ir visai 
patraukiančios išvaizdos. Nei 
vienas kunigas nei vienas var 
g-oninkas neturėtų be jos ap- 
seiti. Neįrišto egzemplioriaus 
kaina $1.75, įrišto į kalinkorų 
$2.20, o į odų $2.50. Siuntimo 
išlaidos pirkėjo sąskaiton.

Šventasis Raštas Senojo

Pamokslus sakys rytais 
vakarais. Visi kviečiami pasi- savo roles atliko taip, kaip ir 
Įklausyti gražių pamokslų ir reikėjo atlikti. Lošė: Ona Ra- 
pasinaudoti Dievo malonėmis, rutvtė «— Elzbietos rolę, Rai- 

Klebonas laite — Sofijos, S. Šlaveikvtė 
- (— Eininos, Emilija Lukšytė —

[Rozemundos, Veronika Svirs
kaitė — Gudo, Jcs. Lalaitė — 
Izantrudos, Bronė Volukūny-

AMSTERDAM, N, Y.
Š. m. kovo 19 d. Šv. Kaži-*

miero parapijos cboras, vado
vaujant prof. K. Žolnieraičiui,

Šv. Cecilijos choro parinkti f, . ... i , ,
. v , ikaro programų ir tikslų, bū-

artistai. lošdami si veikalų,

tė — K ingos, Veronika Mote- 
jūnaitė — Aldonos, Stasė Ku- 
čaitė — Adelaidos, Joanna Žl- 

sulošė veikalų*‘Šv. Elzbieta.” linskaitė — Jolantos; toliau.

tent, kad šio veikalo perstaty
mas esųs sujungtas su to vei
kalo autoriaus pagerbimu j’o 
varduvių dienoje.

Jam apleidus scenų, pasiro- 

(Tųsa 5 pusi.)

NE NUSIMINKITE
Jus galite gauti pas savo vaistininku 
tam tikrą TONIKĄ, kuris per ilgą 
laiką buvo vieno Įžymaus Gydytojo 
preknpcija. Tai yra tikrai gera 
jiena dėl vyrų — tik reikalau

Teologijos ;
Nuga-Tone

Neįrišto egzemplioriaus kai 
na $2.25, pusiau odiniais ap
taisais $3.25, odiniais $4.00. 
Siuntimo išlaidos pirkėjo sus 

i kaitom

Galima gauti ir kitų Šv. 
i Rašto Tomu.

i Kiekvienuose katalikų na
muose Šv. Raštas turėtų būti.

Šias visas knygas galima 
Į išsirašyti arba tiesiog iš Šv. 
Kazimiero Draugijos Centro: 
Rotužės Aikštė N. 6, Kaunas, 
Lithuania; arba per Šv. Ka
zimiero Draugijos Atstovų 
Amerikoje: Rev. St Stonis,
147 Montgomery Place, Pater 
son, N. J.

Kun. S. Stonis, Šv. Kazi- 
Atstovas

įstatymo IV Tomas.
Jame telpa Jeremijo Pranu miero Draugijos 

šystė, Raudos, Barucho Pra-j Amerikoje

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

VAŽIUOJANČIU I LIETUVA 
DĖMESIUI

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę 
Parodų Chicagoję. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šių parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir visus 
pasaulio kraštus.

C «

Mėnesinis treatmentas už Dolerį — 
pilnai garantuotas. Jeigu jus nesi
jaučiate tvirtesniu, arba jeigu ne bu
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai 
bus jums sugrąžinti.

ir

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais. Spuogais 

kitais odos negerumais. Tik
gauk gydant} antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptlekose. 86c., 60c..
81.00.-

žemo
F O P. S K 1 N U •: P • I M r I O >s| 3

Don’t 
neglect 
Colds

Kristaus Kančil. Pagal Ko mokamaj Tjk reikia isirafvti
1 . ■ I , ..

į Šv. Kazimiero Draugijos na- 
i rius. Metinio nario mokestis 
’$2.00, amžinoji $35.00. Tat nie 
Į ko nelaukdamas rašykis į šv. 
į Kazimiero Draugijos narius.
Į Įsirašyti galima arba tiesiog 
(siunčiant pinigus ir paduo
dant savo aiškų adresų Šv.
Kazimiero Draugijos Centrui,
Rotužės Aikštė, 6, Kaunas,
Lithuania; arba per šv. Ka
zimiero Atstovų Amerikoje; {

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ŽINIOS

KUKULIAI

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)
apie japonų karų su kinais, 
ar girdėjot, kad kinai jau ei
na į mūšį nuogi? ,

E. Sukaitė atsako: Tai gal 
todėl, kad japonai paėmė vi
sas kinų skalbyklas (laund- 
ries). ,

N. Kairiūtė sako: — N. A- 
leksis žino geriausius miesto 
restoranus.

—• Kaip tai? — paklausė E. 
Prisevičiūtė.

— Nugi, ar nematai, kad 
jisai jau turi kitų naujų kepu* 
rę.

— Ei, Gus, — sako Daunis. 
— Ar da dirbi?

— Taip, — atsako Kauke
lis.

— Ar ilgas valandas?
— Nugi tokias pačias, kaip 

ir kiti: <>0 minučių į valandų, 
nė mažiau, nė daugiau.

Virėjas

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos orgapas, išeina dukart į savaitę. 366 W. Bfoad- 
way, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., VVilkes-Barre, Pa. 
Metams $2.00.

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėne
sį. 4736 S. VVood St., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS,”’ A. L. K. Studentų organizacijos 
žurnalas. 366 VV. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 AVest 24th St., Chicago, III. Me
tams $2.00.

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų d‘e- 
nraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, IJI. 
Metams $6.00.

AKORCIU AGENTŪRA 
ei2334 So OAKLtl

TEI
i

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins i 5 
nunutas Musterole, “counter-irrit- 
ant ! Panaudotas syk) kas valan-

5 valandas turi pagelbėti. 
Per metų tūkstančių vartoja
mas. Rekofnenduotas daktarų ir 
slaugytojų. ų
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The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE

pasteurižed
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NATURAL
FLAVOR

švelnesnis valgyti: geras kepimui 
—- šis naujas K.raft American 
Cheese. Kraft'o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime.
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Aptlekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių “Hlstory ot Rhe- 
umattsm" dykai. Kreipkis Į:

WeLDO»A corp.
Desk S, Atlantic CKy, K. 3.
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Antradienis, kovo 28 d., 1933 DRAUGĄ

CICEROS LIETUVIU ŽINIOS
SUORGANIZUOTAS LIETU vis dentistas, išrinktas distri- 

VIŲ DISTRIKTAS jkto vedėjum, arba — Distriet
CICEROJE (Committeenian, Jonas Barta-
________ Įsius, ilgo politinio veikimo pa-

Dr. Antanas Gusenas Išrink .tyrėjas, išrinktas pagelbinin- 
tas Distrikto Vedėjas; Išri-jku distrikto vedėjo. Julius 
nkti Precinct Komitymonai; Pollestrini, jaunas energingas 
Lietuviai CUntralinianie Eg- italų veikėjas, distrikto rašti- 
zekutyviniamc Valdybos Ko ninku.
misijos Taksų-mokėtojų ir Precįnktų Komitetai ir vei-
Darbininkų Partijoje kėjai yra sekantieji:

. Precinkto No. 1 Mykolas 
Taks.j-.nokė,O.|,1 ir Dariniu- pl.e(.inkto _ Pranas

i Pauža, 3 precinkto — Al. Ga
relius, 4 precinkto — Alex. 

i Kazakauskas, 7 precinkto —• 
.Jonas Danielis, 8 precinkto — 
John Bielarski, 9 precinkto — 
Juozas Mazunaitis, 10 precin-

Julius Pollestrini. Visi precin- 
ktų veikėjai sekantieji: 9 pre- 
cinkte — Antanas Garinus, Ju
rgis M. Pocius, Vincent Ku

ku pasistengė išmokinti chorų 
Visam chorui užbaigus pa 

sveikinimų, tuojau iš choristų 
tarpo išeina viena chorisčių ir

D A K T A R A

chinski, 11 precinkte — Luigi trumpai, bet širdingai prakal 
............ bedama viso choro vardu, jtei

precinkte — Einil Guintoli.
Lietuviai Naujos Partijos Ce- 

ntralinėj Egzekutyvinėj 
Valdyboj

kia Seirijų Juozui — savo kle
bonui, dovanų.

Po choristų išeina būrelis 
vaikučių. Jie seserų Pranciš-

OfLso: Tel. Calumct 4039 
Res.: Tel. Ucniluvk «2S«

DR. A. G. RAKAUSKAS
OYJ?*™JAS 1K CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak 
Rezidencijos Ofisas; 2656 YV. 60th St 

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomis ir Nedėliomia pagal sutarti

ir Darbini
nkų Partijos centras išskirstė 
Cicero miestelį į penkis distri- 
ktus. Dist riktas No. 1, kuris 
yra žymiai apgyventas lietu
viais, sudaro Grant Works ir 
Park Uoline sekcijas. Distrik- > 
to partijos veikėjų susirinki
muose išrinkti sekanti valdi
ninkai:

Dr. Antanas Gusena lietu-

Taksų-mokėtojų ir Darbini- kiečių vedamos mokyklos me
nkų Partijos centro egzekutv- kiniai, pa.ako iškilmei pritai- 
vinėj valdyboje raminsi seka- kintas eilutes ir taip pat įtei- 
ntieji lietuviai: Dr. Antanas kia dovanas.
Gusenas — finansų komisijoj I Toliau seka perstatymas vei 
ir partijos iždininkas, Vincas kalo šv. Elzbieta. Jam užsi-
F,d. Pavis-Pajaujis ir Jurgis 
Pocius — publicity komisijoj, 
Juozas R. Lipskis ir Povilas

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčlomle 

10 — 8 vai.
>147 S. Halsted St,
Paued., Sered. Ir Subat.

Tel. LAFAYETTE 8017

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI ’
3051 W. 43rd St 

(Prie Archer Ava netoli Kedsle) 
Valandos; nuo 8 lkl 8 vai. vakaro 
Beredoml* Ir nedėUonug pagal

■utartlea

Tel. Cicero 1260 X—RAY

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St 

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

a to 6 and 7 to 9 P. M. 
Suuday by Appointment

baigus, p. Kerbelis pasako tu
riningų patriotinę prakalbų. 
Primindamas pirmuosius Lie- 

A. Garmus nariai .Valdybos 'tuvos budintojus: Kudirkų ir 
komisijoje. Be Dr. Guseno, vi- kitus, pabrėžia, jog ir šios die- 
si kiti nariai yra eks-oficio uos solenizantas, Seirijų Juo- 

kto — Martin Starasina, U 'wiai egzekutyvinės valdybos zas, savo raštais yra daug pri-

Cbicago 
2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7641

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 4 7 tb Street

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien uuo 10 v. ryto lkl 9 
valandai vakare

Nedėllomls ir Seredomis susitarus 
4847 W. 14th St Cicero, 111.

precinkto — Juozas £ernavi- 
Įcius, 12 precinkto — Antanas 
įTumavičius ir 13 precinkto —

GRA K O R I A

Ofise Tel, Republic 8346 — Res. Tel. Prospect 2423

kaipo partijos kandidatai, a- 
not partijos taisyklių.

Bus Šaukiamas Lietuvių 
Mass Mitingai 

Lietuvių komisija, su. įdeda- 
nti jš Jurgio Pociaus ir Jono 
Barfasiaus ruošiasi prie sušali

•įdėjęs lietuvybės pakėlimui. 
Vakaras baigiasi. Publika

skirstosi. Visų veiduose maty
ti pilnas pasitenkinimas. Bu
vo girdėti pasigerėjimo ir 
džiaugsmo žodžių.

Taip Amsterdamo lietuviai

GRABO RIAI

Nuliudi'ino valandoje širdingai patarnauja.
malonėsite mus pašaukti.

5340 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO
VIENAS OFISAS — SfcltA MTį. SKYlilI

TĖVAS IR SŪNUS, JUOZAPAS, 
EUDEIKIAI

kimo visų lietuvių ir kitatau- pagerbė savo mylimų klebonų,
kun. J. Židanavičių. J. B. T.

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
Nuo 1 lkl 8 vakar* 
SeredoJ pagal sutarti

TEL. LAFAYETTE 7666

DR. f. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 6462

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
graborius

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

j t , J*

3307 Auburn Avenue

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GEABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

čių piliečių šiame distrikto 
Mass Mitingo, kuris turės į-
vykti neužilgo. Vieta ir die- 

i TR.ikaie esanti, ma bus vėliau paskelbta. Visi 
lietuviai tuomet turės progos 
asmeniškai susipažinti su vi
sais Taksų-mokėtojų ir Dar
bininkų partijos kandidatais 

ir išgirsti išdėstymų partijos 
tikslų ir platformos.

Pranešėjas

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui. 
TEL. CICERO 6927

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. JlAEDONAŠ
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valąndoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. B3id Str.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA >
Graborius ir Balsamuotojas ' 

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 1161—8418

Tel. CICERO 284

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laldotuvėtns pilnas patarnavlmaa 
galimas už 185.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Ui.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų, grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Palankiu KUDKIKI pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

AMERIKOS LIETUVIAI
(Tęsinys iš 4 pusi.) 

do visas šv. Cecilijos choras.
P. K. Žolnieraitis sėdi prie 
piano, ir tuojau pradedama 
solenizanto varduvių diena’’ 
pritaikintas pasveikinimas. Ni 
stebo ne tik patsai Sei riji.
Juozas, bet tas nustebino ir 
visų salėje esančių publikų, u- 
žėmusių visas sėdynes.

Solenizanto pasveikinimas
choristų atliktas kuo puikiau- kaitis, M. 
šiai. Kaip teko girdėti, p. K.
Žolnieraitis sudarė mišriems 
balsams gaidas pagamintomis 
eilutėmis ir visai trumpu lai

TĖVU MARIJONU 
MISIJOS

Balandžio 3 — 9 dd. Balti 
more, Aid. i ’Aun. J. J. Jakai 
tis, M. L G.)

Balandžio 3 — 16 dd. Bro 
ckton, Mass. (Kun. A. Petrau
skas, M. I. C.)

Balandžio 10 —- 16 dd. Wo- 
stfield, Mas?.. (Kun. A. Būb 
lys, M. I. C.)

Balandžio 10 — 30 dd. A p 
reiškimu parapijoje, Brooklyn. 
N. Y. (Kun.-J. j. Jakaitis, M. 
I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 du 
Aušros Vartų parapijoje, AVo 
rcester, Mass, (Kun. A. Būb- 
lys, M. I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 dd 
Sv. Jurgiu parapijoje, Phiia 
delphia, Pa. (Kun. J. J. Ja- 

I. C.)
Balandžio 3 — 9 J d. Atboh, 

Mass. (Kun. A, Būbiys, M. !. 
C-)

Balandžio 23 — 30 dd., U- 
tica, N. Y. (kun. A. Petraus 
kas, M. I. C.).

i Gegužės 1 — 7 dd., Sclie- 
neetady, N. Y. (kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.).

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

•420 W. Marąuette Road
arti Western Avė. 
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

AKIŲ GYDYTOJAI)

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Canal 9267 Res. Prospeot 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Residencija 6606 So. Artesian Are.
Valandos: 11 ryto lkl 4 po pietų 

4 lkl 8:30 vakare

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7187

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo • Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 lkl B vaL vakare Litą m lašais 
Ir Ketvergais.

Res. Tel. Hyde Fark 3395

ANTANAS PETKOS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai

4830 WEST 15th STREET 
Cicero, Illinois 

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimo, kurie 
»sti priežastim galvos skaudėjimo, 
•voiginio, akių aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamą, akių karšti. Nuimu 
sataractua. Atitaisau trumpą regyet. 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akintus visuose 
įtrinkimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažlau- 
nas klaidas.

Bpeclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 16 ryto lkl 8 vaka
re. Nedėllomls pagal sutarti 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
?4 LAIKĄ BU NAUJU IŠRADIMU, 
□augelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi. 
pesnee, negu buvo. Moša kalnia oi. 
gesuės, kaip kitų. —pi

4712 S. ASHLAND AVI. 
Tel. Boulevard 7588

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR CH1RLRGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ

Ofiso valandos; nuo 2 lkl
6 lkl 8 vai. vok. Nedėllomls pagal 

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7M2P 
komų Tel.: froepect 18*8

•»
4 Ir nuo

PHONE GROVEHILL 0027 
Vaiauuoa: 2-4; 7-9 F. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgo* 

6859 SO. WEBTERN AVĖ. 
Chicago, Ui.

Phone PULLMAN 0854

Tel. lafayette 3572
J. Liulevičius

Grahoriii.v
ir

Balsamuotojas
Patarnauja Chi

cagoje Ir apylin
kėje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4082 Archer Avė.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS* LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia ir 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.

OFISAS
668 WEST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

MIRĖ SENAS SAVANORIS

Šiomis (litui. Dvariškių kai
me, Ramygalos valsčijue, su
laukęs GG metų amžiaus mirė 
savanoris — kūrėjas Benedik 
tas t’askas. Velionis, būdamas 
jaunesni,) amžiaus, akyviai 
dalyvavo kovose su bolševi
kais ties Kėdainiais ir Trus
kava. Buvo užsitarnavęs sa
vanorio—kūrėjo medalį. I’alv 
dėti velionį į amžinų poilsio 
vietų susirinko apylinkės sa
vanoriai ir ant kapo uždėjo 
vainikų. Gražų pamokslų pa
sakė vietos klebonas kunigas 
A. Kungys.

Tel. Yards 1829

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ BPCIALISTAB

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
3U East llitii {Street

Prie Y. M.. C. A.. R-oseland 
Gazos, X-KAY, etc.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
WEST 35th STREET

Kampas Halsted 8L 
Valandos: nuo 16—4: nuo 6—S

•feriėltnmla: n«n lt Iki II.

756

Boulevard 7488
Re*. Hemlock 7681

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

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

z/

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iŠ 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 2R MĖTI S NEŽIŪRINT 

KAIP VŽSIKPNf.Ilsios Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speclallškal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljimą krau
jo. odos, ligas, žaizda*, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligos. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis jums galt pada
ryti. Praktikuoja, per dnngelj metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kaedie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomia nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 Uksr 2«Lh ST.. kampos keeler Avė. Tol. Crswford 5A7A

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kainp. 18 st. Š auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nodėliomis nėra 

Į skirtų valandų. Room 8.
| Phone Ganai 0523

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryasickas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal su tart] 
Re*. 6456 S. MAPLEYVOOD Z VE.

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso Ir Rea Grovehill 0617
6917 S. Washtenaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vok. Ketv. 8-12 ryto 

Nedėiioj susitarus

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—S Ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliotuis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Kepubiic 7868

Ofiso: Teh Victory 6893
Bez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Husas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
venerišku ligų

Ofisas 3102 So. Halsted S*.
Kampas 81st Street 

Vai.: 18—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. *. 
Nedėllomls Ir šventadieniais 18—U

. DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 320Q
VALAMDO*:

Nuo 18 lkl 18 dieną 
Nuo 2 lkl 2 po pietų 
Nuo 7 lkl B vakare 
Nedel. nuo 18 lkl 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėli savo ofisą po numerio 

4729 SO. ASHLAND AVK.
SPECUAUSTAS

Dilovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto neo 14—11 nuo 2—4 *• 

pietų: 7—8:88 vai. vakar*.
Nedėliomia 18 lkl II 

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
4142 ARCHER AVENUE 

Tel. Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesne Ir patogesni 

vietą
*325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto lkl 2 po pietų U 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 lkl 12 
Phone BOULEVARD 8482

TeL Orovehlll 1684

DR. A. L. YUŠKA I
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
VaL: 8-11 ryto 2-4 ir 7-8 vok. 

■eredomle po pietų Ir Nedėldienialg 
tik susitarus

2428 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englcvvood 6641

Office Phone 
\Ventworth 3000

OR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Vai.:

ROOM 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

TeL JVentvorth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Tel. Oftoo Mpnlevard 5913-14 
Rez. Vietotai 2343

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

Ofjafl vąL; nuo 1-2; nuo 4:20-8:1*

■■ . ■
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BALSŲ SKAIČIUS “ 
KASDIEN AUGA

S, Stašaitis ir 0. Rašinskienė 
Pasiekė 200,000 Skaičių

Niekas ant vietos nestovi 
“Draugo” vajuje. Balsai kas
dien auga ir veikimas smar- 
kėja. Ne tik pirmeiliai smar
kiai varosi, bet ir kiti kįla 
aukStyn. •

Paskutinę savaitę Mandravi- 
ckas ir O. Rašinskienė pasie
kė 100,000 balsų skaičių, o šia
ndien S. Stašaitis ir O. Ra
šinskienė pasiekė antrų 100,- 
000 balsų skaičių.

Tai, ot, kas darosi.
Pereitų savaitę O. Rašins

kienė pasiekė pirmutinį 100,- 
000 balsų skaičių, o šiandien 
dasivarė ir prie antro 100,000 
balsi) skaičiaus. Per tris ar ke
turias dienas ji laimėjo 100,- 
000 balsų. Tai biskį veikimas! 
Valio, O. Rašinskienė!

V. Stancikas biskutį suma
žino tarpų tarp savęs ir P. La
bučio, kuris per paskutinę sa

S. Staniulis, 6G51 S. Talman 
Avė., Chicago, Ilk . • 206,531

A. Valančius, 1226 S. 50tb
Avė., Cicero, 111. 283,156

čty lfflNPPRTA2 AIRRfTC narės turėjo ben-į Šv. Kazimiero .AkademijosSV. KUNbtnlAO AUSnUO drus pusry(,ius svetainėje. Va. Rėmėjų 1 skyr. vajaus vaka-
VARIU BAŽNYČIOJE kare suruošta vakarienė. Dar-'ras visais atžvilgiais pavyko.

________ bši-ios komisijos narės, iva-»Publikos priėjo pilnutėlė J.
GARSUSIS L V “DAINOS” aaaskient‘, Jucevičienė ir Pa- Frenčiaus svetainė; vėliau a- 
CHORAS IŠPILDYS KRIS- ^nausl<iwi^ viskų puikiai pri-Į tėjusiems net vietos trūko; tu- 
TAUS KANČIOS KANTATĄ irCngfk' prisirinko pilna |rėjo stovėti. Po kun. P. Vai-

svetainė. Įtukaičio maldos pasipilė gra-
Atsilankė visiems gerai ži- žiai pasipuošusios mergaitės 

nomas biznierius grab. S. M. su gardžiai pagamintais val-
At einant į sekmadienį, bai. 2 

d., 3 vai. popiet Aušros Var-

—J---- i--------------------- -r»-r—

KATALIKIŠKOS AKCIJOS,lalon''yra> kad f dalyvai,japrogranmose ir duoda progos
IR SPAUDOS SAVAITĖ | radijo klausytojams karts nuoClll A j karto pasigerėti jų ištobulin-

tlM A tais balsais. Taipgi gražu, kad
Peoples krautuvės, neskupauįa 
pastangų juos pakviesti mums 
dainuoti.

Be to, suįdomino klausyto
jus, kalba vienintelio Cliica- 
goj lietuvių banko Metropo
litan State Bank prez. adv. 
Jono Brenzos, kuris patiek" 
daug naudingų žinių iš finan
sų srities. Kam nebuvo malo
nu klausyti kalbos apie žmo
nių turto saugumų, kurį J. A. 
V. užtikrina, kad šis lietuvių 
bankas yra priskąitvtas greto 
su didžiausiais šios šalies ban
kais. Jonas Brenza nors yra 
čia gimęs ir augęs, bet per 
radijo kalbėjo lietuviškai ir 
gana gražiai. Apie sveikata dr. 
Paukštys, dentistas patiekė 
daug naudingų patarimų radi
jo klausytojams. Prie to graž 
muzika ir visokie svarbūs, b*~ ? .. , . i programo vedėjo pranešimai,

Visokiu gražumų ir įdomybių- »• . r. , ,• 6 * f J padare šių radijo valandų vie
nų gražiausių ir įdomiausiu.

Katalikiškosios Akcijos ir 
spaudos savaitė Federacijos 
Chicago Apskrityje prasidėjo. 
Kovo 26 — bai. 2 d. vajus už 
katalikiškųjų spaudų eina 
West Side.

Bai. 2 — 9 dd. vajus eis 
Cicero, 111.

Bai. 9 — 16 dd. — Šv. Kry
žiaus parap., Toįvn of Lake.

t» bažnyčioje bus nepaprastas ®kudas’ kllris yra paaukojęs g’“*- Valgius pagamino ir ma 
įvykis Garsusis Tx V “Dai- Į*50'00' draugijos vėliavai. Už ndagiai patarnavo pačios , rė-

s”'ėboras, vedamas muz. .Tjtai draugj:'a ian‘ la,>ai dėkin' "T' , 
nrio iSpildys Kristaus Kan- . A,''azla™ «ražus 1 ° vakan;

1 n n rm trromo buri

nos
Saurio
čios kantatų. Be to, choro seS. Stašaitis, 1413 S. 40tb 

Ct., Cicero, III.......... 204,258
O. Rašinskienė, 1639 S. 50tb 

Avė., Cicero, 111. .... 200,409
A. Gilienė, 3131 Emerald 

Avė., Cbicago, III. .. 176,015
K. Šerpetis, 1710 N. Girard 

st., Cbicago, 111............ 171,321
V. Mandravickas, 815 — 45 

st., Kenosha, Wis» .. 160,252 .
P. Fabijonaitis, 2231 W. 23 Įdesne auka Pnsldetl

PI., Cbicago, III........... 100,200
A. Janušauskas, 1233 S. 49 

Ct., Cicero, 111............ 84,150

lenės prasidėjo pro
narių Sopulingos Dievo Moti- grama, kurios pirmų dalį iš- 

niokvklos vaikučiai vi-v • . . . . 1 4svečių ir iš kitų kolonijų.
Visi vestsidiečiai kviečiami I B° vakarienes prasidėjo svei .d0'’’iti lietinių se .učių, kinio- ^Vaitukaitis, 1 skyr. dvasios va 

iš anksto ruoštis prie šv. kon- binimai ir kalbos. Pirmas kai- niS anso ne,naza pac eka. jr didelis rėmėjų priete-

. • • j 3 - n(>s draugijos iš Cicero. Buvo pildėlistai giedos dar negirdėtas m u v. I , • r- v. . ,
v y • • svečių ir is kitų kolomm. H) skyrių. Jie gražiai buvo įs-sų bažnyčioje giesmes. * •'1 1 1

certo.
Įžangos nebus. Lėšoms pa

dengti bus daroma kolekta. 
Visi prašomi sulig išgalės di-

bėjo gerb. dvasios vadas kun. Visų pirma dialogų “Gin- bs.
Tg. Albavičius, paskui J. J. čai už šv. Kazimierų'” atliko Pasibaigus programai, visi
Bagdonas, Marąuette Parko mergaitės, 

graborius, Mažūnu-nė, piru ! Iiai..
Sopulingos Dievo Motinos dr- ■ 
ios iš Cicero, Rėikanskienė, j 

X Kovo 28 d. bus rodoma Sv. Kazimiero Akad. Rėm. Ce
judamuose paveiksluose Kris
taus Kančia. Mokyklos vaiku- 

M. Misiūnas, 245 W. 1060. j..iams bus 3 ya), įža
liga 10c, o dideliems 7:30 vai , 
įžanga 25c.

st., Chicago, 111. .... 78,054 i
A. Gubysta, 4355 So. Mo- 

zart Avė., Chicago, III. 75,900
F. A. Condrot, 1706 E. May-

vaitę buvo sustojęs truputį pa- 'omensing Avė., Philadelphia,
silsėti ir dvasios atgauti. j^a...............  ............... 75,50b

K. Šerpetis ir A. Valančius] Bacevičius, 1850 Waban- __ ___
per paskutinę savaitę taip pat S^aT ir moterėles ir mergaites atsi-
gerokai pasivarė pirmyn.

X Balandžio 2 d., 7:30 va
kare Šv. Vincento a Paulo 
draugija turės bunco party be
darbių naudai. Dr-jų sudaro 
visi vyrai. Taigi kviečia visas

J. Motikaitis, 1305 S. Šiai ;lankytl Paug daiyksliu 
Avė., Cicero, III. 45,403 L į apdJanotį

darbuojasi po Bingliaintonų, I Pr- Žebrauskas, 2253 S. Oa-Įtuos, kurie tik atsilankys. 
Neiv Yorkų ir neužilgo mano ldey> Avė., Cbicago, III. 08,808 prejato Krušo 25 m. 
pasiekti 100.000 skaičių. I Pr- Vaičekauskas, 4242 So.'

A. Gubysta, S. 'Staniulis ir Mapleivood Avė., Cbicago,
J. Motikaitis taip pat smar- I^
kiai pasivarė. I Sutkus, 1007 8tb

F. A. Condrotas smarkiai

kunigystės jubiliejus bus birž.

Maukegan, III. .... 32,000 ruckaitė, par. komitetas ..
J. J. Aukškalnis, 1354 Har-tflaug kitų Apažt

rison at;* (!ar^ Ind’ 31,754 Maldos, Tretininkai, Amž. Ra-
V. Stancikas, 1706 R. 47tb I (jaižaaskas» I48 & 107tli žftn mergaičių So-

pt., Chicago, Tll.......... 591,857 St, Cbicago, III. 28,900

Pirmeilių stovis:
I*. Labutis, 917 AV. 34tb st.., 

Chicago, III. .............  678,653

skirstėsi pasilinksminę, kupini

niro

.„ .... kuo gražinusiu įspūdžiu, išpildė: " ‘v v . . . ... Dalyvismažyčiai vaikai ir mergaites. Į •*
Daineles padainavo taip pat 

mažyčiai.
iice pinu., viii i raginu į ]<areivius atliko 2 skyriaus 

vnas pnsirašyti prie Akad. bernai{iai.
Rėmėjų skyriaus, Valuckis, “Naujas kareivis”, dialo

gas, daina “Audra girioj”, 
Po kalbų, buvo graži prog-1“Dramos klesė”, eilės, atliko 

raina, kurių išpildė draugijos didesnės mergaitėj, 
narės, vad. Skudienei.

pirm. Labdarių 4 kuopos.

RADIO

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. Va
kare iš stoties AVGES, 1360 

“Lietuvaitė” 2 skyr. mer- kilocykles, įvyksta nuolatinė 
P-lės Kučinskaitė, Montei- gaitės. «, (antradienio radijo programa,

kaitė ir Sakalaitė išpildė gra-j “Pasakyk mergyt”, daina, j leidžiama pastangomis Peop- 
žius drilius, P. Mažeikis pa- 4 skyr. mergaitės. . les Furniture krautuvių,
griežė ant gitaros, S. Skudai- Į Pantominas — 8 skyr. mer-J Pranešama, kad programa 
tė ir A. Šturmaitė padainavo gaitės. į bus labai graži ir pilna viso-
solo ir duetu. Pianu akompa- j Visoms dainelėms pianu pri kių įdomybių. Dainuos ponia vakarų Liet Vyčių 112 kuo 
navo G. Jakubauskaitė. tarė varg. V. Daukša. Toliau II. Bartusb, O. Skeveriūtė, A. (J)Os ^ug svar|)Us susirinkimas.

Draugija širdingai dėkoja solo dainavo K. Pažarskis, ku-j Ciapas, J. Romanas, Peoples narįaį kviečiami atsilan- 
visiems, kurie atsilankė ar ki- rį publika kelis syk iššaukė; radijo duetas, kvartetas ir ki- 'kyti «r nau- nflrin ats;vef,ti

Graja

J. L.

PRANEŠIMAI
Po įspūdingųjų misijų, Mar

ąuette Park’o jaunimas ren
giasi vėl prie didelio darbo. 
Šį v
pos

35 ^53d* Bpag- komisijoj yra: Ne-ju |M-Rju prisidėjo prie šios pianu skambino piano inoky- ti. Kalbės dr. Jovaišas, M. D. 
k jdvarienė, Sidabrienė. J. Ša:- ,irangįjOs 5 metų sukakties iš- t«.la S. Ivaškevičiūtė. Juokdarys “Galis Kepurė” ir
ąa 000 pCldena’i $lna K’ (Ja-!kilmių. Rap. Į Atsilankusi atstovė iš Mote- kiti. Bus graži muzika, nau-

rų Sąjungos 21 kuopos S. Bart, dingi ir įdomūs pranešimai ir
TnWN np I AfP 7INIITĖ2 lRait" sveikino kuopos vardu visokios kitos įdomybės. To- 
I U M II UI LAnu AIFIUI tu į,, panešė, kad kuopa įstojo j dėl, malonėkite užsitaisyti sa- 

Š. K. A. R.. Garbes narius, į- vo radijo.

A. Švilpauskienė, 103 N. 20 Paul P. Petrauskas, 14 Jolin 
Avė., Melrose Pk., III. 545,735 son st, Bingbamton.

S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 N. Y.............................. 26,507
at., Cbicago, 111......... 388,2571 Ona Aksomaitis, 100 Har-

A. Stulginskas, 1628 So. 50 Avė., Detroit, Mi- 
Ave., Cicero, III......... 294,316 chigan ........................ 25,472

C H I Č A G O T E

dalicija, C. Y. (7. boys bus Plačiai žinomų veikėjų mū- 'mokėdama $50.00.
prie dekoracijų.1 Kitos kitaip sų kolonijoje pp. Kalvaičių šei | Solo dainavo E. Kegovičiū- RADIJO PROGRAMA BUVO
žada prisidėti.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

K. J. S. Jiivnoįe ištiko nelaimė Yikto- tė. Kaip visuomet, taip ir šį 
rui, Benetos Kalvaitės broliui, kartų labai gražiai padainavo 

Ketvirtadienio vak., kovo 23 keletu dainelių; turėjo net ar- 
d., staiga susirgo ir nugaben- ]kartoti.
tas į Šv. Kryžiaus ligoninę,

SV. ONOS DRAUGIJOS 5 
METŲ SUKAKTIES VA

KARO ĮSPŪDŽIAI

40 VAL. ATLAIDAI šalėliai, apsileidėliai, kurie ne- Kovo 19 d., 7:30 vai. mišio-

RINKTINA, ĮDOMI IR 
GRAŽI

Liet. Vyčių Seimo rengimo 
komisijos susirinkimas įvyks 
trečiadienio vakarų kovo 29 
d., 8:30 v. vak., B. Paliliūnai- 
tės namuose, 6149 So. Washte- 
naw Avė. Visi išrinkti komisi- 
jon prašomi atsilankyti.

Praeito antradienio vakare 
Kalbėjo kun. M. Urbonavi- radijo klausytojai turėjo ma-’ 

kur greitu laiku padaryta n- čius, kun. J. Vaičiūnas, Cicero lonumo pasiklausyti gražių 
pendiko operacija. Operacijų klebonas; abiejų kalbos buvo dainų, muzikos ir įdomių kal- 
padarė dr. A. R. McCradie. gražios. (bų. Dainavo y.ymi dainininkė

Linkime Viktorui sustiprėti, i Solo dainavo O. Navickaitė, p. G. Giedraitienė (šidiškiū 
o mūsų veikėjoms, ypatingai jOg lankstu ir malonu balseliu tė), A. Čiapas ir J. Romanas.

—.......-— sirūpina savo sielos reikalais ^se draugija ėjo in corpore Benediktai, reiškiame uzuojau negalima buvo atsigerėti. ’Jų dainos patinka visiems, nes
Kovo 19 d. Šv. Mykolo baŽ-^nesinaudojo šiuo ypatingu Die prie sv. Komunijos. G©rb. va- tos, Lietuviškas priežodis sa- j Vakarui vadovavo kun, P. ji. balsai ištobulinti muzikoje, 

nvčioje iškilmingai prasidėjo į vo malonių laiku. P. Rap rg. K. Sabonis gražiai giedojo ko: “Kų Dievas myli, tam ir ■ -

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7««0 

Valandoa 9 ryte lkt E popiet
\Vest Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais C iki 9 

Telefonas Canal .0660 
Namai: 6469 S. Rockivell St.

Utarnlnko,' Ketverto lr Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republlc 9600

40 vai. atlaidai. Procesijoj da
lyvavo visos draugijos su vė
liavom; mokyklos vaikučiai,

Šv. Onos giesmę. Didžiai ge- kryželį duoda.”
A. L. R. K. Federacijos 23 rb' kIeb°nas širdingai sveiki- | Draugai ir pažįstamieji ma- 

skyriaus svarbus mėnesinis su-,no draugijų sukaktuvių pro- lonėkite ligonį aplankyti, (ka- 
kurie barstė gėles Šv. Sakra- •sirinkimas įvyks kovo 28 d., Pavesdamas dr-jų Šv. O- mb. No. 315). Rep.
mentui. Choras, ved. varg. Ku-Į7:3O v vakare, svetai nos globai.

lio, gražiai giedojo. Chorui j»ug svarstomų, daug svar- 
padėjo giedoti ir atvykę sve- reikalų, kurių tarpe bus ir
čiai giesmininkai. Žmonių bu
vo pilnutė bažnyčia.

pranešimai iš lietuvių ruoši- , 
mosi prie Pasaulinės Parodos

S P E C I A L S
Sekmadienį iš ryto vyrų ir susirinkimo ir iš V. V. Kat. 

moterų bei merginų dr-jos be- konferencijos. Visų draugijų 
ndrai ėjo prie šv. Komunijos, atstovai malonėkite skaitlin-
kas darė gražų įspūdį. Visos 
gražiai pasirodė.

Per visas triR dienas žmo
nės skaitlingai lankė bažny
čių ir klausė turiningų pamo
kslų svečių kunigų.

Paskutinį vakarų žmonių 
priėjo tiek daug, kad bažny
čioje net vietų trūko. Daly
vavo daug svečių kunigų. Pro
cesija darė didelio įspūdžio: 
draugijos su vėliavomis, mo
kykla, gražiai sutvarkyta; cho

gai susirinkti. Valdyba

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

Ringlet End Permanent .......... $1.75
Shampoo and Finger Wave

AU Week ................................. 50c
Finger Wave ................................. 35c
Other Permanents $2.50, $3.50, $5.00

MARY’S BEAUTY SHOP
5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738

DARBAS GARANTUOTAS

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

B.R ’
‘PlU hlEWICZZ,(g-, '

.MORTCAfiE BAHKERS JF- bonus
Jei manai pirkti automobili, atetk 

pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų 18 geriausių ruSių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.^

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

KM ARCHER AVENIJB 
Telepbone Ijafayette 7189

SIUNČIAM PINIGUS Į LTETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MUSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

X Kovo 19 d. kun. Juoza
pas Šanlinskas laikė iškilmin
gas šv. Mišias savo vardo die
nų. Tretininkų, Apaštal. Mal
dos ir Amž. Raž. dr-jų nariai:
ėjo prie šv. Komunijos in cor- 

ras, padedamas svečių vargo- pore savo dvasios vado inten-/ 
nininkų nepaprastai gražiai'eijai. Kun. J. Šaulinskas dė- 
giedojo. Visa tai kėlė žmonių kingas visų tų draugijų na- 
širdis prie Aukščiausiojo. Vi- riams ir pavieniems, kurie tik
si tikintieji džiaugiasi gavę tai kuo nors yra prisidėję dva-,' 
progos pasinaudoti ypatingo-ĮsiŠkai ir medžiaginiai. Širdin- 
mis Dievo malonėmis. Tik at-jgai visiems ačiū.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIIKOS, RUSTAKOS SUTjFERINfcS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
Hvpdltkl mankAtlnlmal lr elektros mKMilas 

Tre&tmental Tlaoklų lirų, reumatlimo, nervų atltaleymo, Haičio
Ir taip tollaua «u elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausia kraujo clrkulla- 
pija, kuomi gulima iAstgelbėtl nuo visokių ilgų.

Kambariai dėl pergulėJImo. ,
Moterų sKynus atdaras lltarnlnkals nuo 8 lkt 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mu su rendajnlnlnkals* Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose 

. namų savininkų lr rendaunlnkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vak. šventadieniais nuo 10 ryto Iki 
Piet. Jžymųs namai orlglnallo Ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chlon- 
goje.

LANDIAkRDS BUREAU OP 
CRIOAGO

Inkorporuotąjį 
1848 West Dtvlslon St 

Tol. Armltage 2951—2952 
Męs esame Jau šiuo adresu viri 40 m.

Geriausia kaina — Casb už 
Real Estate Gold Bonds, mor
gičius ir certifikatus depozi
tų.' 134 North La Šalie St., 
Room 316.

CASH UZ JŪSŲ SENU AUKSU. 
Mes mokame augAčluslą kalnų už

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

HOME REFINERS,
Kesucr Bldg.

5 No. IVabash Avenue
Kambarys 600

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Uetuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor
gičius, Namus, Farmas lr Blsnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar
navimu. tas Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue

Tel.
Chicago, 111. 

GROVEHILL 1088

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Orane Coal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

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