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Vokiečių studentaij’yalys’tautosliteraturą
PREMJERAS MUSSOLINI PA IUOKSA 

“MAtįJA ENTENTE”
Rooseveltas kreipės kongresan 

mažųjų namų reikalu
STUDENTAI SAUGOS 

VOKIEČIŲ LITERATŪRĄ

BERLYNAS, bal. 14. —
Aiškėja, kad vokiečių nacional 
socialistų (fašistų) partijos 
svarbiausieji ir stipriausieji 
šiandien šulai yra universite
tų studentai, kurie susiorgani
zavę sąjungon ir vieningai 
veikia pieš nevokieeius, ypač 
žydus. •

Studentai nusprendė ir pas 
kelbė, kad jie ims valyti ir 
saugoti vokiečių literatūrų 
nuo įvairių “šiukšlių.” Vokie 
čių literatūroje yra daug žy
dų rašytų veikalų. Studentai 
nusprendė visus žydų veika
lus deginti.

PRIEŠ “MAŽĄJĄ EN
TENTE”

ROMA, bal. 14. — Italijos 
premjeras Mussolini spaudo
je paskelbė, kad jis griežtai 
stovi už keturių didžiųjų vals
tybių pagrindinį taikos paktą 
ir už taikos sutarčių reviziją. 
Tik tuo būdu, sako jis, taika 
Europai bus lužitikrinta.

Prancūzija nurodo j “mažą 
ją entente” (Čekoslovakija, 
Rumunija ir Jugoslavija) ir 
pažymi, kad ši yra penktoji 
didelė valstybė. Mussolini šią 
“didelę valstybę” pajuokia ir 
pareiškia, kad šios trys ir dar 
kitos mažosios valstybės šian
dien labiausia ir ■drumsčia 
Europos ramybę.

KO NORI MUSSOLINI

ROMA, Mai. 13. — Italijos 
premjeras Mussolini į Wash- 
ingtoną tartis su prezidentu 
Rooseveltu siunčia Gonte di 
Savoia.

Mussolinio svarbiausias tik 
slas yra reikalauti, kad karo 
skolos būti; panaikintos ir kad 
būtų sumažinti muitai.

SIUNČIA PINIGŲ EKS
PERTĄ

MEXIC0 CITY, bal. 13. — 
Meksikos vyriausybė į prezi
dento pakvietimą Washingto- 
nan siunčia pinigų ekspertą, 
Alberto J. Pani.

BOLŠEVIKAI TRIUKŠ
MAUJA

MASKVA, bal. 13. — Sovie 
tų vyriausybė didelį triukšmą 
kelia, kad prez. Rooseveltas 
js nepakvietė į TVasJiingtoną.

NURODO GELBĖTI 
MAŽUOSIUS NAMUS

AVASHTNGTON, bal. 14.— 
Vakar prez. Rooseveltas pa
siuntė kongresui naują prane 
Šimą. Paduoda sumanymą, 
kad vyriausybė būtų autori
zuota gelbėti mažųjų namų 
savininkams, kurie negali at
mokėti geraisiais laikais už
trauktų morgičių, bet ir dide
lių palūkų. Šis sumanymas v- 
ra tais pačiais ruožais susta
tytas, kai kad ūkininkams pa
galba morgičių reikale.

Prezidentas savo sumany
mu nurodo organizuoti federa 
lines taupumo ir paskolos są
jungas tose vietose, kur nėra 
atitinkamų namų finansavimo 
įstaigų, arba yra kitokių sun
kenybių.

Federalinis namų paskolų 
banko sistemas bus paliktas 
ir jis veiks atskirai.

VON PAPENAS LANKĖSI 
VATIKANE

/VATIKANAS, bal. 13. —
Atskiriose privačiose Švento
jo Tėvo Pijaus XI audijenci- 
jose vakar buvo Vokietijos vi 
cekancleris von Papenas ir 
Prūsijos premjeras Goering.

Pranešta, kad Šventasis Sos 
tas sutinka tris atskirus Vo
kietijos konkordatus pakeisti 
vienu, kurs apimtų visą Vokie 
tijos valstybę.

Šiandien Šv .Sostas atski
rus konkordatus (sutartis) tu
ri su Prūsija, Bavarija ir Ba
denu.

PRIEŠINASI HERRIOTO 
SIUNTIMUI

PARYŽIUS ,bal. 13. —
Prancūzijos tautininkai ir kon 
serVatoriai pradėjo pulti He- 
rrioitą, kurs siunčiamas į Wa- 
sliingtoną. Kai kurie įsidrąsi
nę šaukia, kad Herriotas vyk- 
damas į Ameriką verčiau pri
gertų.

KANADIEČIAI KOVOJA 
PRIEŠ MOKESČIUS

VANCOUVER, B. C., bal. 
13. — Už kiekvieną perkamą 
50 centų valgį kanadiečiai 4uri 
mokėti 5 centus vyriausybei 
mokesčių.

Valgyklose ir traukiniuose 
išsisukama nuo šiy mokesčių. 
Dažniausia valgis parduoda
mas už 49 centus.

„Buvo apie šeštą valandą, ir visoje šalyje pasidarė 
tamsu iki devintai valandai. Saulė aptemo, ir baž
nyčios uždanga pusiau perplyšo. Tuomet Jėzus su
šuko dideliu balsu, sakydamas: Tėve, į tavo rankas 
aš atiduodu savo dvasią, ir su tais žodžiais numi
rė.” (Luko 23, 32—48).

DIDŽIOJI SAVAITĖ
DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
Didysis Šeštadienis yra bu

dėjimas (vigilija) prieš Vely
kų dieną. Senovėje Kristaus 
Prisikėlimo iš numirusių baž
nytinės apeigos prasidėdavo 
vakarą ir tęsdavosi iki pusiau 
nakčia. Mūši] laikais šios apei 
gos atliekamos šeštadienio ry
tą. Būtent, šventinama ugne
lė, krikštui vanduo ir velykinė 
(paschos) žvakė.

SVARSTOMAS 2,420 AS
MENŲ BEATIFIKA- 
VIMO KLAUSIMAS

VATIKANAS, bal. 13. —
Ritų (apeigų) kongregacija 
svarsto 2,420 asmenų grupės 
beatifikavimo klausimą.

Šios visos grupės kentėtojų 
klausimas iškeltas svarstant 
pranciškonų vyskupų Grasai, 
Fogolla, Fantosati ir Verhae- 
gen dorybes. Šie visi vysku
pai buvo apaštališkais vika
rais Kinijoj ir mirė kentėtoji] 
mirtimi. Bendrai su jais tokia 
pat mirtimi mirė ir 2,416 kitų 
asmenų. Tas įvyko tarp 1820 
ir 1904 metų. Dauguma jų nu
kentėjo per .bokserų maištus 
1900 m.

KOMUNISTAMS NĖRA 
VIETOS

SOFIA, bal. 13. — Bulgari
jos parlamentas nusprendė, 
kad komunistai negali būt par 
lamento atstovais. Tai vyriau 
sybės sumanymas.

u

Į Didįjį Šeštadienį laikomos 
1 šv. Mišios senovėje buvo vi- 
idunaktį prieš Velykas. Todėl 
per šias Mišias giedama “Glo 

Via” ir linksmas aleliuja. Pra
siėjus viduriniais amžiais šios 
vidunakčio' Prisikėlimo Mišios 
buvo palaipsniui laikomos vis 
anksčiau ir anksčiau ir šian- 

Jdien šios Mišios yra šeštodie- 
I nio ryto Mišios.

KAPITALIZMAS ĮSPĖJA
MAS

WASHINGTON, bal. 13.— 
Geo,rgetown universitete skai
tydamas paskaitą kun. Ed. J. 
Walsh, jėzuitas, įspėjo J. Vals 
tybių kapitalizmą, kad jis iki 
šių metų galo panaikintų kraš 
te ekonominį persilaužimą. Jei 
jis to' nepadarys, jis bus su
griautas ir jo vietoje iškils 
naujas socialis sistemas ir 
tvarka.

UŽ MAŽIAUSIOJO ATLY
GINIMO NUSTATYMĄ

WASHTNGTON, bal. 12.— 
New Yorko valstybėje įvestas 
mažiausias už darbą atlygini
mas moterims ir nepilname
čiams.

Prez. Rooseveltas kreipės į 
T3-os valstybių, kur yra pra
monės centrai, gubernatorius, 
kad ir tos valstybės nustatytų 
mažiausią už darbą atlygini
mą, kad tuo būdu išnaudoji
mui būtų padarytas galas.

CFTCAGOJE

LAUKIA NAUJO MAJORO 
ŽODŽIO

Chicagos mokyklų boardo 
susirinkime svarstyta rezoliu- 
•ija, kari visas mokyklas uždą 
ryti, nes mokytojai ir mokyto
jos neapmokami. Užtrauktas 
jiems atlyginimas yra apie 30 
milijonų dol.

Nutarta palaukti, ką apie 
tai sakys naujas miesto majo
ras.

Kai kurie boardo nariai rei 
kalauja mokyklas uždaryti, 
kad tuo būdu pabauginti žmo
nes.

NAIKINA LOKALIUS 
VARŽYMUS

Illinois legislatnros žemes
nieji rūmai panaikino taip va
dinamą “local option” (loka
liai varžymai) nuostatus teisė 
to alaus reikale. Šis alus vi
sur, visuose distriktuose gali 
būt pardavinėjamas. Nes tai 
■nėr# svaigusis gerumas.

KALINYS PASPRUKO

Išpjovęs lange geležinius 
virbalus Brighton Park poli
cijos stoties kalėjime paspru
ko W. Pernolski, 25 m. amž. 
Buvo areštuotas už vagystę.

425,000 DOL. IŠMOKĖTA

Vakar Cooko apskrities tar 
u-autojams išmokėta 375,000 
dol. atlyginimo ir 50.000 dol. 
pensijos motinoms.

KRAŠTO IŠLAIDŲ MAŽI
NIMAS

WASHINGTON, bal. 13.— 
Pereitais metais prezidencinės 
kampanijos metu prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kad jis 
per pirmuosius metus krašto 
išlaidas sumažins 25 nuoš., jei 
pateks į Baltuosius Rūmus.

Šiandien jis tą savo žadė
jimą vykdo. Apskaičiuojama, 
kad sumažinimas bus didesnis 
— apie 30 nuoš.

PASKYRĖ ATSTOVUS

AVASHINGTON, bal. 13.— 
Prezid. Rooseveltas J. V. ats
tovu Lenkijai paskyrė Bosto
no majorą J. M. Curley, o 
Danijai ir Islandijai — Mrs. 
Ruth Bryan Owen.

BUVUSIS MŪRININKAS 
MAJORU

PITTSBURGH, Pa., bal. 
13. — Šio miesto majoru va
kar prisiekdintas J. S. He- 
rron, buvusis mūrininkas.

VATIKANE ATNAUJINTA DIDĮJĮ 
KETVIRTADIENĮ PROCESIJA

VATIKANAS, bal. 13.
Prieš 63 metus suspenduotą 
Didi j Į Ketvirtadienį su 
Švenčiausiuoju Sakramentu 
procesiją šiandien Šventasis 
Tėvas Pijus XI atnaujino. Iš 
Siksto į Pauliaus koplyčią nu
lydėta konsekruota ostija, kur 
iki rytojaus bus išstatyta ir 
tikinčiųjų garbinama.

CHICAGOS MAJORU IŠRINKTAS 
E. J. KELLY

Vakar Chicagos aldermonų 
tarybos demokratai nariai 
miesto majoru į mirusio A. 
Cermako vietą išrinko pieti
nių parkų boardo prezidentą 
Edvardą J. Kelly.

Numatytas kandidatu Nash 
vakar demokratų aldermonų 
ir partijos vadų kaukuze (su
sirinkime) pranešė, kad jis ne

KIPRAS PETRAUSKAS ŽADA 
ATVYKTI 1 AMERIKĄ

Lietuvos laikraščiai prane
ša, kad K. Petrauskas, didysis 
Lietuvos dainininkas žada at
vykti į Ameriką Pasaulinės 
Parodos Chicagoje proga.

— Kai, 1929 m., — sako Pet 
rauskas grįždamas iš Pietinės 
Amerikos gastrolių, vandeny
ne pajaučiau jūros “malonu
mus,” tada Dievulio meldžiau, 
kari jis greičiau mane į kran
tą nuneštų ir prisiekiau oke
anais daugiau niekad nebe
plaukti... Pasiekęs krantą tą 
priesaiką užmiršau ir dabar 
noriu nusidanginti į Šiaurinę 
Ameriką, kurią noriu nors

20 ASMENŲ GYVI 
PALAIDOTI

CHICLAYO, Peru, bal. 13. 
— Netoli čia nuslinko kalno 
dalis ir 20 asmenų palaidojo. 
9 lavonai jau atkasti.

BEARDYDAMAS ŠOVINĮ 
SUSISPROGDINO

Gudiškių km. (Salako vals.) 
gyv. J. Puzlys radio lauke dar 
iš Didžiojo karo meto užsiliku
si patrankos išovinį ir pradėjo 
jį ardyti. Beardomas šovinys 
sprogo, nutraukdamas ardyto
jui rankas ir smarkiai sužalo
damas jam veidą ir visą kūną.

LEKĖČIAI, Šakių aps. Bra 
ziunų kaimo gyventojai, sušo
kę, pasistatė gražią, medinę 
bažnyčią. Pasistatę bažnyčią, 
dabar jie rūpinasi įsikurti pa 
rapiją.

Procesijoje dalyvavo kelioli 
ka kardinolų, buvo arkyvisku- 
pų, vyskupų ir diplomatų.

Šv. Mišias laikė pats Popie
žius, iš kurio rankų šv. Komu- 

I niją be kitų priėmė Vokieti
jos vicekancleris von Papenas 
ir Austrijos kancleris Doll- 
fuss.

nori būt majoru. Pareiškė, 
kad majoras turi būt jaunes
nis. Matyt, jis susidūrė su ko
kiais sau nepalankumais ir 
klintimis. Tada demokratai su 
tarė rinkti Kelly.

Be kitko išrinktas majoras 
iki šioliai buvo vyriausiuoju 
sanitariniam distrikte inžinie
rių.

vieną kartą savo gyvenime pa 
matyti! Ten su savo daina 
norėčiau aplankyti brolius lie
tuvius, žinoma, jei panorės 
savo* tarpe mane pamatyti... 
Taigi, mano kelionė Šiaurinėn 
Amerikon priklausys nuo pa
čių tautiečių pageidavimo ir 
pritarimo. —

K. Petrauskas lankydamas 
Ameriką ir lietuvių kolonijas) 
norėtų aplankyti ir šaunųjį 
kumštininką Juozą Šarkį-Žud 
kauską, kuriam gerb. daininin 
kas jau senai jaučia daug sim! 
patijos.

GENERALINIS LIETUVOS 
KONSULAS KALBĖS

PER RADIJO
Balandžio mėn. 20 d., 7:15 

vai. vakare (Eastem Standard 
Time) P. Žadeikis, Lietuvos 
Generalinis Konsulas, pasakys 
New Yorke iš Municipal Buil- 
ding stoties, WNYC, (570 ki- 
locykles) prakalbą temoje: 
“Aspects of Present Lithua- 
nian Policies.”

į SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLŲjl 

KĖS. — Šiandien debesuota 
ir šalčiau; numatomas lietus, 
kurs gali sniegu virsti.
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DIENOS KLAUSIMAI Į

DIDŽIOJO PENKTADIENIO MINTYS

Reikšminga ši diena ir liūdna. .Ji prime
na baisų įvykį prieš devyniolikų šimtmečių 
įvykusį. Tas, kuris parodė žmonijai tiesų, at
nešė gyveninių, parodė kelių į šviesų, ir am
žinųjų laimę, buvo pasmerktas mirti, buvo 
kankinamas baisiomis kančiomis, prikaltas 
prie kryžiaus ir mirė kantriai kentėdamas ir 
trokšdamas žmonėms išganymo. “Kareiviai, 
prikalę jį prie kryžiaus, pasiėmė jo drabu
žius...” (Jon. 19, 23-24). “Prie Jėzaus kry
žiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo Ma- 
irija Kleopienė ir. Marija Magdalena” (Jono 
19, 25-26). “Po to Jėzus žinodamas, kad jau 
visa buvo atlikta, kad įvyktų Raštas, tarę: 
Trokštu. Tenai stovėjo iiida.i, pi'jnaš tlksaus. 
Taigi, jie užmovė ant ysopo kempinę, pilnų 
uksaus, ir pakėlė prie jo burnos. Jėzus, pa
ragavęs uksaus, tarė: Atlikta, ir nulenkęs 
galvų atidavė dvasių” (Jono 19, 28-30).

Taigi šiandien sueina 1900 metų nuo to 
laiko, kada ant Kalvarijos Kalno, ant me
džio kryžiaus mirė Jėzus, žmonijos Išgany
tojas, Dievas-Žmogus.

Prieš Kristaus atėjimų žemėn žmonija 
visais žvilgsniais buvo kitokia. Žmonės anais 
laikais visai nesuprato, kaip vergas gali būti 
lygus laisvam piliečiui, arba didikas prilygti 
vargšui, kokiu būdu moteris gali būti lygi 
vyrui ir tokias pat teises turėti, ar galimas 
daiktas kiekvienų žmogų laikyti savo artimu, 
nes tada gyvenimas ėjo visai kitokia vaga. 
Kerštas, kumščio jėga, persekiojimai, vargšų 
išnaudojimas ir žudymas.

Kristus skelbė lygybę, mokė artimo mei
lės, gydė ligonius, gyveno drauge su vargšais.

Jo mokslas keitė gyvenimų iš pačių pagrindų. 
Kristaus ir patys apaštalai kai kada nesu
prasdavo, net šv. Petras Jo buvo užsigynęs, 
o Judas Jį išdavė. Minios šaukė prikalti Kri
slų prie kryžiaus ir paleisti žmogžudį. Kris
tus buvo nuteistas mirti negarbinga mirtimi, 
nes kryžius tais laikais buvo laikomas pa
niekos ženklu.

Bet Jėzus Kristus savo kančiomis ir bai 
šia mirtimi ant kryžiaus nugalėjo. Nors mi
lijonai kankinių savo kraujų praliejo dėl Jo 
mokslo, bet užtad po devyniolikos šimtme
čių kryžius didžiausios jmgarbos ir išganymo 
ženklu laikomas šimtų milijonų žmonių tarpe.

Ir šiandien, vis dėlto dar daug ir labai 
daug yra nukrypimo nuo Kristaus paskelbtų 
gyvenimo taisyklių. Dėl to dangus niaukiasi, 
juodi karo baisenybių debesys išnaujo kyla 
Geros valios žmonės stengiasi taikiu būdu pa
šalinti tuos pavojus. Tam tikslui, Popiežiui 
vadovaujant, jie kreipiasi į Kristų, Taikos 
Karalių, kurs dėl žmonių brolybės, gerovės 
ir amžinos laimės Kalvarijos kalne savo gy
vybę yra paaukavęs.

Kada šiandien žmonija yra užliejama nu
siminimo ir bevilties nuodais, kada dauge
lyje pasaulio kraštų siaučia revoliucijos kri- 
zis viešpatauja visose gyvenimo srityse, Pi
jus XI paskelbė Šventuosius Metus, kad pri
minti pasauliui Jėzų Nazarėnų, Jo mokslų ir 
gyvenimų, mirtį ant kryžiaus dėl žmonių at
pirkimo ir kaip Jis išgelbėjo žmonijų iš anų 
laikų krizių. Kristaus moksle ir gyvenime.

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kol mu

sų dlcuražty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. JU 
teikia profesiJonaZius patarimus skaitytojams lr mie
lai atsakinėja J klausinius sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yva 
žios:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo" redakcijai, 
arba tiesiog Dr. ltaėkui, 3051 W. 43rd St., Chicago. 

UUnols.

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

3) Jei klausimo ir atsakymo negalima butų dė
ti J laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Už tat visada reik pridėti pašto ženkei) už 3 centus.

3051 \V. 43rd St. 
Clilcago

Tel. l.ttl'aycttc 3057

tokiuose užsiėmimuose tenka 
daug dulkių kvėpuoti į plau
čius.

Silpnų plaučių darbininkai 
neprivalo ieškoti darbo prie 
kurpių, kriaučių, cigarų dir
bėjų, šaltkalvių, graviruotojų, 
laikrodininkų ir tam panašių 
įstaigų, nes tokie darbai rei
kalauja susikūprinimo, kas 
neleidžia plaučiams ir krūti
nei laisvai alsuoti. Taipgi ne-

dr.a. m. itAčKvs privalo imtis amato tokio, ku:
reik daug pūsti ir krūtinę va
rginti, kaip tai stiklų išdirby- 
stėje, muzikalių instrumentų 
vartojimo ir t.t.

SU SILPNAIS PLAUČIAIS, 3) Visokiausios rūšies dui-
VENGK KAI KURIŲ 

AMATŲ

Kai kurios ligos kūdikystės 
amžiuje ir nepalankios gyve
nimo aplinkybės išaugina žmo 
nes su silpnais plaučiais. Kas 
turi silpnų krūtinę, privalo 
Vengti kai kurių amatų ir da
rbų, kad džiovos negautų ir 
per anksti nemirtų.

Dažnai džiovų gaunama di-

KRISTUS IR JO BAŽNYČIA
(lš prof. F. Mastausko referato) 

(Pabaiga)
Visi amžiai skelbs, kad tarpi* žmonių 

Sūnų nebuvo gimęs garbingesnis už Jėzų. 
Jam lygaus nėra. Jo garbė neliečiama. 
Jame buvo sukoncentruota visus tas, kas 
yra gera ir iškilminga mūsų prigimtyje. 
Kiekvienas iš mūsų esame skolingi Jam 
už visa tų, kas yra gera jame. Jėzus pa- 
siliekh neišsemiamas principas žmonijos 
Moralybei atnaujinti.

Viešpaties pamokslus ant Kalno nie
kuomet nesusilauks sau lygaus. Tikro ti
kėjimo pagrindas ištikrųjų buvo Jo dar
bas. Evangelija tai pamokinimai kaip ve 
Rti idealų gyvenimų — yra gražiausia nio- 
alybė, kurios joks moralistas nepasiekė.” 

man dar pareiškė, kad “Jėzus pirnii- 
nkauja pasaulio likimui.”

Žinoma, iš tikrai protaujančių moks- 
ninkų galime tikėtis prijautimo Viešpa- 

les įtekmei ir mokslui. Pažvelkime į tuos, 
kurių galėtumėm kų kitų tikėtis.

Savo atsiminimuose iš Šv. Elenos sa-
«, Napoleonas įask-dbė;

“Aš pažibtu ir žinau žmones ir aš 
tou:; sakau, kad Jėzus Kristus nėra Žmo

gus,
“Paviršutiniai protai pastebi panašu

mų tarpe Kristaus ir imperijų ste gėjų, 
įt tarpe Jo ir kitų tikėjime d'evų. To pa- 
|*aumo nėra Skirtumas tarp krikščionijos

iš

kės pažeidžia jautrius alsavi
mo takus ir plaučius. Dulkių 
yra nevienodų. Vienos dulkės 
yra švelnios ir, .regis, neturė
tų plaučiams kenkti, bet jei

Kiekvienas silpnos krūtinės

ALASKOS GUBERNA 
TORIUS

John W. Troy, leidėjas “A-
„ . . . „ , laska Daily Empire,” prez.
žmogus, privalo ieškoti darbo i,, ,, , . , ...
, , . . 1 Roosevelto paskirtas Alaskoskur nors laukuose, kur galė- . , . .. v. , • - 'gubernatorium. Troy demokratų gauti užtektinai gryno oro, i, , , .. .tų vadas tolimoje Dėdės Šamolabai daug jų į plaučius pa- Iį<u1- nereiktų pavojingų dulkių 

tenka, tai tikrai kenkia; čia Į į plaučius traukti, kur nerei- alaureJe 
turiu omeny tokias dulkes, susikūprinusiam sėdėti. A-
kaip miltus, irudį, krakmolų ir 
t.t. Kitos dulkės mikroskopiš-

tniink, kad tyras oras ir sau
lės spinduliai yra geriausia

GRIAUNAMAS SENASIS
KALĖJIMAS

kai yra šiurkščios, aštrios ir gyduolė silpniems plaučiams, 
smailios, būtent tokios kai ak-

rbtuvėse, jei darbas įrituoja menų dulkės, metalų, stiklo ir 
alsavimo organus. Pradžioje,medžių pjuvenos. Tokių dulkių 
darbininkas yra slogų kalinio- jrandasi daugiausia audiminė- 
jamas, arba jam gerklę skau-'se, akmenų skaldytuvuose, me

Jo Kalvarijos dramoje yra vaistai, kuriais ida’ arba i nosis karštis isime- talų bei stiklų poliravimo di- 
gvdant bus galima išgydyti ir atskirų žmo-,ta' lr 3ei tas nuoIat pasikar-'rbtuvėse, baldų fabrikuose, ce- 
nių, ir tautu, ir viso pasaulio visokius nega- ,to.'a’ tai gale, į plaučius mento industrijoje ir t.t. Dul
liavim us.

j Dėl to šiandien, Didįjį Penktadienį, įsi
gilinkime į tai, kas atsitiko Jeruzalėje prieš 
devyniolikų šimtmečių, suldauplunife prieš' 
Kalvarijos Kryžių ir prašykime Taikos Ka
raliaus, kurs dėl visų kentėjo ir mirė, kad 
ateitų Jo karalystė, taikos ir meilės kara
lystė.

PASTABĖLES

Kipras Petrauskas pažadėjęs vykti Var- 
! šuvon lenkų operoje padainuotu, Amerikos- 

lietuviams tai kažin kaip keistai skamba. 
Mat, amerikiečiams išrodo, kad kol Vilnius 
nebus sugrųžintas Lietuvai; su lenkais jokių

į santykių nereiktų turėti.
• « •

įsimeta tuberkuliozas,
Svarbiausios piaučių ligų 

priežastys yra sekančios:
1) , Dąrbas, kur darbininkui 

tenka dažnai sušlapti, ar iš
prakaitavus staiga atvėsti. To 
kios darbo sųlvgos yra kasyk
lose, metalų liejyklos, stiklų 
dirbtuvėse, plytnyčiose, puodų 
dirbtuvėse, cukraus ir saldai
nių fabrikuose, bravoruose, 
skalbyklose ir akmenų skai- 
dytųvuose.

2) Dujos ir įrituojanti ga
rai silpnina plaučius, ypač 
kenkia plaučiams visokie ac
tai, kaip tai: hydrochlorinė 
rūgštis, sulfurinė, nitriko, fos-

kės turinčios chemines ypaty
bes, kaip tai švinas, misingis, 
vario slagas, arsenikas, jei pa 
tenka į pigučius ,Į)adąro .dąujj 
žalos. Miesto oras yra pilna:! 
visokių dulkių, dažnai konta
minuotas ligų mikrobais ir net 
tuberkuliozo bacilais.

Lietuvių tauta nėra skait
linga. Kiekvienas lietuvis pri 
valo rūpntis, kad kuo mažiau
sia lietuvių mirtų. Taigi, ieš
kant darbo, kiekvienas lietu
vis privalo turėti omenyje, 
kad užsiėmimas nebūtų pavo
jingas sveikatai, kad nenusil
pnintų plaučių ir nepagreitin 
tų mirtį.

į’
ti ro Rąčkaus atsakymai ' į ’ 

klausimui

Atsakymas F. L. —- Yra
daug priežasčių, dėl kurių vai

Už tat, kurių krūtinė yra ^kai šlapinasi bemiegant lovo- 
siaura, ar suplota, arba kurių je. Mušimas vaiko ligos nepa- 
plaučiai yra nusilpę nuo kok- j gydys. Vesk vaikų pas gydy- 
liušo, dažnų katarų ar bron- jtojų ir pagydyk jo esamų ne
kito, ir visi kurie turi pirmų- 'nomialurnų. Gydymo būdai ii 

vaistai turi būti pritaikinti
prie vaiko ligos.

RASEINIAI. Šiomis dieno
mis atiduotas iš varžytinių už 
2,200 lt. nugriauti senas kalė
jimas. Jau pradėtas griauti. 
Darbininkai per dienų uždir
ba 5 lt.

jį džiovos laipsnį, privalo ve
rgti tokių darbų, kur dujų. 
garų ir dulkių yra. Jie nepri
valo dirbti prie metalo polira
vimo, prie cemento, prie auk-

Prancūzai atnaujino propagandų Jungti- foro ir chlorino actai. Taipgi savimo, prie baldų ir medžių
nėse Valstybėse dėl jos skolų panaikinimo.
Bet, reikia tikėtis, šio krašto vyriausybė nei 
Prancūzijai, nei kitai kuriai valstybei tuo šie chemikalai yra vartojami 
klausimu išimčių nedarys. Vargu kuriai iš metalų fandrėse, metalų spal-
jų panaikins skolų. Jei sumažins, tai suma
žins visoms lygiai, proporcionaliai.

ir kitų tikėjimų yra tolimas — be rūbe- 
žiaus ar mieros. Tarp Kristaus ir ko kito 
iš pasaulio nėra jokios galimos termino
logijos palyginimui. Jo gimimas, istorija, 
Jo gyvenimo gilumas, Jo mokslas, Jo E- 
vangelija, Jo prisikėlimas, Jo Karalystė, 
Jo žygiavimas imt amžius ir per pasaulio 
tautas, viskas man yra stebėtina, neišri
šama paslaptis. Čia aš nematau nieko 
žmogiško. Jo pareiškimai yra pareiškimai 
iš tokio pinto, kuris, aišku nepriklauso 
žmogui. Su kokiu autoritetu Jis mokina 
žmones melstis ?

“Tu kalbi apie Cezarį, apie Aleksan
drų; apie jų pergalėjimus, apie entuziaz
mų, kurie sugebėjo sukelti savo kareivių 
širdyse.

“Bet ar jūs galite įsivaizduoti, kad 
numiręs žmogus sugebėtų padaryti arba 
laimėti su ištikima armija pasišventusią 
išimtinai Jo atminčiai.

“Mano armijos mane jau pamiršo, 
man dar gy venant taip pat kaip Katar- 
gos armija pamiršo Hanibalų.

“Štai, tokia tai mūsų pajėga. Vienin
telis praloštas mūšis — mus sutrupina — 
ir nelaimė išsklaido mūsų draugus.

“Knip skiriasi Krikščionių Dievo pa
jėga, ir nuolatinė tikėjimo paslaptie, au
gimas ir Bažnyčios valdžia?

“Tautos nyksta, sostai byra, liet Baž
nyčia stovi... Yra tiesa, kad Kristus pa-( 
reiškė mūsų tikėjimui eilę paslapčių. Bet' 
Jis su autoritetu įsako, kad mes tikėtu
mėm, neduodant kito paaiškinimo

•V?

nesveika plaučiams yra bro- 
mino, lodino.-, ir sieros dujos.

vinime, lakeravime ir celulozc 
išdirbystėje.

išdirbystės, nei prie plasteria-

Atsakymas 0. Č. — Ciepy- 
ti geriausia tokiame sezone, 

j kada nėra per šalta, nei per 
šilta, būtent pavasarį arba ru
gienį.vimo, nei popieriavimo, nei į

maliavų fabrikuose, nei puo j Atsakymas J. E. — Viriu- 
dų bei plytų dirbtuvėse, nei tu pienu plauti chroniškas žai- 
cukrinėse, nei audiminėse, nei zdas, tiesa, yra gerai, bet ge 
kaulinėse, nei spaustuvėse, nes. į rti pienų yra dar geriau...

riant šiuos galingus žodžius, “Aš esu Die
vas”! Tardamas tuos žodžius .Jėzus atski
ria nepereinamu kalnu nuo visų kitų, ku
rie sufabrikavo tikėjimus.

“Žiūrėkite į ateinantį likimų To, ku
li is buvo vadinamas Napoleonas. Didysis! 
Kokia bedugnė tarp mano gilios mizeri
jos ir Kristaus amžinos karalystės, kuri 
yra skelbiama, mylima, gerbiama, sklei
džiama ir skleidžiasi po visų pasaulį. Ar 
tas viskas mirs?...

Kristaus mirimas! Dievo mirimas!” 
i Racionalistas Lecky pabrėžė skirtu

mų tarpe graikų senovės stoikų tikėjimo 
ir mūsų, sakydamas:

“Daugiausia kų stoikų idealai galė
jo pasiekti, tai lik kaipo pavyzdys pa
mėgdžiojimui, ir ta pagarba, kurių stoi
kai įkvėpė į savo sekėjus, bet niekados 
nugalėjo įsigilinti į meilę.

i “Buvo palikta Krikščionijai suteikti 
pasauliui idealų karakterį: kuris per vi
sas amžių atmainas yra įkvėpęs į žmonių 
sintis su karščiausia meile. Krikščionija 
savyje yra parodžius galimybę veikti vi
siems amžiams, tai yra ne tik aukščiau
sias moralybės pavyzdys, bet tvirčiausias 
akstinas įgyvendinti dorų gyvenimų. Ji 
yra padariusi tokių gilių, įtakų, kad gali 
būti tikrai pareikšta, kad paprastas re
kordas trijų trumpų metų viešo gyveni
mo padarė daugiau ž m o - 
nijos argai: inimm negu visi filosofų raš-

“Ištikrųjų nėra nieko stebuklingos- 
nio žmonijos istorijoje kaip tas idealas 
keliauja per amžius įgydamas naujų stip
rumų, tvirtumų ir gražumų su kiekvienu 
civilizacijos žingsniu, įskiepindamas savo 
palaimintų įtakų į kiekvienų žmonių pro
tų ir judėjimų. Čia tai stebuklas visai ne
paprastas istorijoje. ’ ’

Galėčiau tokių panašių ištraukų tiek
ti per visų diena. Mokslo vyrai nekatali- 
kai daugumoj pripažįsta, kad mūsų tikė
jimas, juos stebina ir kad pasauliui mūsų 
tikėjimo įtaka yra gera.

Mes tų žinojom nuo mažens. Mums 
mokslo nereikėjo tų sužinoti. Nelaimei 
daug iš mūsų nuėjo kitais keliais. Daug 
iš mūsų tikėjimu nesidomi ir jielns jis 
nerūpi. Bet yra mažas aktivistų skaičius, 
kurie norėtų sunaikinti ne tik mūsų ti
kėjimų, bet visus tikėjimus, kurie skel
bia Viešpatį Jėzų — Dievu!

Su tais reikia kovoti, nes jie išplėštų 
iš mūsų širdžių tų, kas yira mūsų bran
giausius turtas ir išplėšę į tų tuštumų ne
žinia kų Įdėtų.

Kad padėtį mūsų kunigams su tuo 
judėjimu kovoti, Popiežius Pijus XI pa
reiškė kad: “Tikintieji arba jiasaųliečiai 
privalo priskaityti katalikiškųjį veikimą 
prie savo paprasto gyvenimo reikalavimų. 
Katalikas neina savo rar- igų jeigu neda
lyvauja katalikiška ne veikime arba Ka
talikų akcijoje.”

Gyvai prisidedant prie gyvo Katalikų

Vi Čv,- *7
• ;>

*

NAUJOS KNYGELĖS
Kų tik iš spaudos išėjo,

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

Švenč. Jėzaus Širdies Troš- 
'i m ai, to paties autoriaus 15c

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.,
Chicago, III.

arba

“DRAUGAS” PUB. GO.
2334 S0. OAKLEY AVĖ.,

Chicago, UI.

veikimo, mes tuomet užlipain ant to me
džio — ir pakidarom jo gyva šaka — ku

rio šaknys siekia prieš 19 šimtmečių, 
prie pat Viešpaties Kristaus gyvenimo lai
kų.

Kovosim su tuo kas buvo mūsų Vieš
paties pasmerkta, ir darydami tų, ženg
siu! pirmyn, be puikybės, bet su jausmu, 
kari Dievas su mumis!

Kaip ir kur veikti?
Bažnyčiose tas darbas nėra galimas, 

nes ten mūsų priešui neina.
Mūsų kunigai tų darbų atlikti negali, 

nes mūsų priešai jų vengia.
Būkime mes apaštalais ir savo pa

vyzdingu gyvenimu mokinkime, tuos, ku
rie norėtų mus sunaikinti. Pavyzdys yra 
galingas įrankis. Be abejonės, žymiausias 
ir garsiausias pasaulio mokslo vyras yra 
Louis Pasteur, katalikas.” Jis pareiškė: 
“Kuo daugiau aš įsigilinu į gamtos pas
laptis, tuo daugiau pasidaro mano tikė
jimas paprastesnis.” Todėl nėra stebė
tina, kad jis liko iki galo savo gyvenimo 
nuoširdus katalikas ir mirė spausdamos 
kryžių prie širdies.

Mūsų dvasiškija, įvertindama pasau
liečių svarbų šioje kovoje, yra suorgani
zavusi visų eilę draugijų visose parapi
jose ir jas stengiasi sujungti į vienų ga
lingų įrankį. Prie to įrankio- turėtų pri
gulėti visos draugijos, tuomet bus gali
ma rimtai, organizuotai veikti. Tas įiran

kis yra — Amerikos Lietuvių Romos 
Kataliku Federacija.
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Detroito Lietuviu Žinios
EASTSIDE

Atėjus Velykoms, širdingai 
sveikinu visus savo parapijo
ms! Linkiu tvirtos sveikatos, 
lgo gyveninio. Kai Aukščiau- 
’is Dievas suteikia visiems 
tuo reikalingiausiu malonių! 
Nuoširdžiai prašau linksmin- 
is, džiaugtis ir giedoti “Al- 
eluja! Sykiu primenu, ir ma- 
dauju, kad tas pasilinksmi- 
limas būtų tikrai katalikiškas 
r kad nei vienas, per tas šven-

V AK A RAS SESERŲ PRAN- ižiai papuošta, kaip ir kitais i Jonas interesuojasi jaunimo 
CIŠKIEčIŲ NAUDAI metais. 'reikalais. Žodžiu ir darbu sto

------------ Verbų dienų; prie šv. Komu- ngiasi jam visame pagelbėti
Per atvelykį, balandžio 23 nijos in corpore ėjo draugija'Jis linosas savo valandas pra, 

d., 5 vai. p. p., Šv. Jurgio pa- moterų Nepei stojančios Paga- įleidžia piešimui mokykloj. Jo 
rap. salėje jvyks vakarienė, ki j Ibos. Šį dr-ja yra vienatinė tėvų namuose kabo keletas jo 
no lošimas, šokiai ir balius, jmotenj draugija mūs parapi- puikiai pieštų paveikslų. 

Vakarų, rengia sesenj pran- joj. Yra pašalpinė ir labai ge-
ciškiečių- rėmėjų skyrius se- rai gyvuoja. Verta visoms pa,
serų naudai.

Kino lošime dvi dovanos 
bus duotos dykai.

Dėl vakarienės yra renka-' 
mos aukos Įvairiais produk

rapijos moterims priklausyti.

Bažnyčioj biskį pasidarė ne- skaisčių ateitį, 
smagumo draugijai, nes kiti 
žmonės užėmė jų vietas. Ato

Su Jurgiu Bražinsku (pir
mininku) ir Jonu Alkevičiu 
(raštininku) klubas žiūri į

SVEIKINA Sack, V. Vasiukonis, M. Batu- 
levičius.

Susirinkusieji pasidalino ži
niomis apie lakūnų baigiamų 
orlaivį pertaisyti ir visi gėrė
josi, kad mūsų lakūnai, kap. 
S. Darius ir S. Girėnas, tikrai 
pasiryžę šį pavasarį iš New 
Yorko per Atlantikų pasiekti 
Kaunu ir ten nunešti amerikie
čių garbę. Tartasi, kad Detroi- 
tas sukeltų paskirtų sumų, bū 
tent $150.00 lakūnų paramai.

(Tęsinys 4 pusi.)

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

Taip Šimtai moterį, sako. Jis stip
rina nervas... duoda geresni apeti
tą... gerinu miegi... atleidžia gaivus 
skaudėjimą, nugaros skaudėjimą... 
sunkiosios dienos pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink Šias gyduoles. Nusipirk bu
teli šiandien.

Sveikiname su garbinga Šv. 
Velykų švente “Draugo“ šta
bo narius, visus Detroito rė
mėjus, skaitytojus, biznierius 
ir kas tik kuo prisideda prie 
kilnios darbuotės spaudos rei
kale. Tegul skamba per ištisus 
metus Linksmas Aleliuja!

Detroito West Sidės Žinių 
vedėjai.

Laikas, ir labai laikas sie
kti aukštesnių idealų. Su at 
gijančia pavasario gamtuže, 
atsigaivinkim ir mes; savo na
mus puoškime gerais laikraš
čiais, knygoms. Tada bus ki 
toks gyvenimas.

Vystanti Gėlelė

Sus-me nutarta rengti šokių 
vakarų, bai. 26 d. Į komisijų 
įėjo: S. Vasiliauskas, J. Zim- 
niekas, J. Alkevičius, G. Bra,

„............ .  ..............„., , , zinskas, J. Grigas, B. Zimnie-
, v,. kas gražiai ise.10. Klebonas pa- . v- - - v .; prašomi aukas sunešti pas se-į _ . . r kulte. Ateinančio menesio žai

dimų programai nuskirta S. 
Vasiliauskas ir jo žmona.

Kun. V. M.

lais. Renka rėmėjas J. Ūsoris. jusios iš svetainės jau rado

Tad kurie-(ios) pasižadėjote J. i bažnyčių pilnų. Komitetas su-
es, neįžeistu sąžinės, nepada- ,-T . . , _ įstatė joms eilėj kėdes ir vis-. . , .... IUsoruu aukoti dėl vakarienes,1 v. . . d
■ytij skriaudos savo sielai ir
įeuzrustintų savo Anksčiau-1 x v, r . . gyrė pj mandagumų ir kantry-• • -j • i tl (1111110 1 N i <T, Lkcl 1dTT-* ii ojo Geradario!

Kun. J. čižauskas 

ai

džio 22 d., arba ir anksčiau. 
Maloniai kviečia rėmėjų sky

bę.

ai. 9 d., per Mišias 8 vai. rius, sesučių vardu, kuo skait
yto visos parapijos jaunimas 
n corpore priėmė šv. Koniu- 
įijų, Šv. Vardo draugija ir 
Sv. Jurgio parap. klubas at- 
odė kaip kariuomenė. Jauni
nas davė visoms kitoms drau
gijoms pavyzdį.

Tuoj po Mišių, Šv. Vardo 
Iraugija turėjo susirinkimų. 
Nutarė budėti prie grabo vi- 
ų Velykų naktį tam tikrai pa
sipuošę. Taipogi visų naktį 
)us giedama šventos giesmės.

BAŽNYTINĖ MUZIKA 
VERBŲ SEKMADIENĮ

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Sienos bažnyčios Velykų šve 
nteį atnaujintos, tat bažnyčia 
išrodo kaip naujai nudažyta. 

Atsilankiusieji bus patenki- Šį darbų atliko keli geri pa-

lingiausiai atsilankyti.

nti, nes viskas ruošiama kuo 
geriausiai.

Jžanga tik 25c.; į šokins 15c.
Rėmėjas

rapijonys, kurie yra patyrę ta, 
me darbe. Jie netingėjo ranka 
pridėti bažnyčios pagražini
mui. Ačiū jiems.

WEST SIDE LIETUVIŲ LAKŪNŲ RĖ
MĖJŲ SUSIRINKIMAS

Be operacijos, be Įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais 
tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins
pinigus.

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
Keletas meti, atgal Įžymus Gydyto
jas Specialistas išrado kombinaciją 
vaistų, kurie darė stebuklus dėl li
gonių. kurių organizmas buvo suglė- 
bęs ar tik vietomis arkyvus, ir ku
riems reikėjo daugiau kaip tik pa
prastą toniką, ši preskripeija dabar 
yra pardavinėjama visose vaistiny- 
čiose tik už Dolerį už pilno mėnesio 
treatmentą. Jeigu po dvidešimts die
ni, jus nebusite užganėdintas, jūsų 
Doleris jums bus sugrąžintas. Eikite 
1 savo valsttnyčią ir naklauskite bu
telj tikro l’GA-TONE — žiūrėkite, 
kad ant laibeio butu užrašyta

Nesenai muz. J. Čižauskas 
lenkėsi Chicagoj. Parvažiavęs 
Detroitan choristams papasa
kojo daug naujienų. Apie Pa
saulinės Parodos ruošimų, a- 
pie lietuvių didžiulius chorus 
ir gražų giedojimų, apie Chi
cagos bankų ir darbų stovį ir 
t.t. Kai kuriems ir gerų lin
kėjimų parvežė nuo pažysta
mųjų. Iš J. Čižausko kalbos

Bai. 9 d. (Verbų sekmadie- 
)į) Šv. Jurgio bažnyčioj buvo 
lidelės iškilmės: pašventini- J pasirodė, kad cbicagiečiai ne
nas ir išdalinimas verbų.
* Keturių balsų vyrų choras, 

(pirmų kartų) paliko kuo gra
žiausių įspūdžių, kuomet ve
dėjui muz. J. Čižauskui lydint 
priėję prie altoriaus, kunigui 
pradedant, galingai užgiedojo 
“Asperges Me“ be vargonų. 
Taipgi didelio įspūdžio darė 
choras per procesijų. Ne vie
nam klausytojui šis vyrų cho
ras, giedodamas gražias gies
mes be vargonų, išspaudė gai
lių ašarų. Jų balsai stiprūs ir 
galingi, gražiai buvo susijun
gę, kiekvienų klausytojų kėlė 
nuo žemės į begalines erdves

tiek daug kenčia nuo krizio ir 
nedarbo, kaip detroitiečiai.

Į Šv. Jurgio parap. chorų

Daugeliui Detroito lietuvių 
šios linksmiausios Katalikų 
Bažnyčios šventės — Velykos 

Verbų sekmad. Šv. Petro ba j bus liūdnos, ašarotos. Žmonės, 
žnyčioj buvo nepaprastai gra- bedarbės suvarginti, nusimini-
žu. Ne tai, kad buvo iškilmi
ngas Verbų sekmadienis, bet 
kad bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Tai yra svarbiausias da
lykas. Gali būti graži bažny
čia, bet jei žmonių neprieina, 
nebėr reikalingo ūpo. Žmonės 
iškilmingesnes myli bažnyčios 
apeigas, bet atšalėliai tik per 
didesnes šventes ateina. Bet, 
mielas krikščioni, kurie atsi
lanko tik per didesnes šventes, 
jie yra panašūs tiems, kurie 
vedė Jėzų į Jeruzolimų kara-

sugrįžo du žymūs dainininkai: lium pastatyt, o už kelių die-
p. B. Petkienė — soprano ir 
p. Vizgaitis — basso.

nų parodė savo netvirtumų. 
Palaimintas, kuris ateina Vie-

Jų sugrįžimas į chorų turi ^paties vardu, bet tas atėjimas
didelės reikšmės. Choriste ^ūt pagal Dievo įsakymų, 

kad mes atmintumėm šventų 
dienų švęsti, ne tik vienų šve
ntų dienų, bet visas. Parody
kim savo dėkingumų ir tada 
pajausim, kad ir Dievas mums

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS
Choro merginos praėjusį se

kmadienį prie bažnyčios durų 
po mišių rinko aukas dėl gė
lių altoriams per Velykas pa-

dėkingesnis.

j- t-,- iri- puošti. Pusėtinai surinko. Kie-ir parode Dievo galvbę bei.* . . , , .
bonas visiems dėkingas. Žino-^mogaus silpnumų.

Ne mažesnio pasigerėjimo
klausytojams davė ir mišrus
choras, giedodamas naujas Mi, . .
«• t» /apc • -i nis papuošti, bet šįmet žinosiąs. Per Offertorium smuiko i ... .

■ v- • i • . q-> nės labiau suvargę: vieni ma■ ■grie/..- jaunas choristas R............... *
WWkfi

ma, daug mažiau surinko, kaip 
[kitais metais. Paprastai, mūsų 
žmonės nesigaili cento altoria-

Vaikučiai jau daro prakti
kas Velykų procesijai. Susire 
nka gražus būrys. Procesijos 
vedėjos bus Barananskiūtė, Ra 
tišiūtė, Klanauskiūtė ir Nice- 
liūtė. i

ka. Daug teko girdėti vi
sokių chorų ir, manau, nekly- 
siu sakydama, kad choro ve
dėjas muz. J. Čižauskas drų- 
siai gali stoti į pirmų eilę su 
savo choru. Dažnai net neka- 
talikai svetimtaučiai atsilan- 

ko į mūsų bažnyčių pasiklau
syti ir pasigerėti bažnytine mu 
zika. Nežiūrint, kad ir sunkūs 
kuriniai, muz. Čižausko pasta
ngomis kuo puikiausiai išpil
domi.

Garbė parapijai turėti tokį 
muzikų, uolų dirigentų, kuris 
visas pastangas deda, kad iš
kėlus mūsų parapijos chorą 
kuo aukščiausiai.

žai dirba, o dauguma visai ne
dirba per ilgų laikų. Bet vis 
tik parodė savo gerų širdį; ne
sigailėjo aukos Dievo garbei 
ir savo bažnyčios papuošimui. 
Bažnyčia per Velykas bus gra

Šv. Petro Jaunimo klubas 
apdovanojo klubo raštininkę 
Onų Visoskienę, kuri su sava 
vyru išvažiavo į Oregon vai. 
Į jos vietų klubas išbalsavo 
Jonų Alkevieių, kuris yra vie 
nas iš pirmutinių narių.

mas visus lenkia į liūdesio pu 
sę.

Kataliko siela, spindinti ga
rbingam Dievo prisikėlimui, 
turi būti ne liūdesio apimta, 
bet didžiausio džiaugsmo pri
pildyta, kad sulaukė tos link
smiausios ir garbingiausios 
Kristaus Prisikėlimo šventės. 
Tikinčiųjų šeimose lai garsiai 

skamba Aleliuja! Aleliuja!! 
Su tokiu džiaugsmu sutikdami 
Velykas nejusime sunkenybių, 
nežiūrint, kad ir gardumynų
neragausime.

Bus šeimynų, kurios girty
bėj kukuos laukiniais balsais, 
dainas dainuos, darys gėrių 
mūsų tautai, šeimoms neš ne
malonumus, visokiems links
mumams saiko nebus. Bet pa
bandyk tokioms šeimynoms už 
prenumeruoti gerų laikraštį, 
ar knygų parduoti, tai sakys 
pinigų nėr. Bet gėrimui de 
sėtkais dolerių praleidžiama.

Daug stubelių per Velykų 
šventes nematys šviesos, nerei
kės bažnyčios. Nieko nesaky
čiau, jei piniguočiai atšalę nuo 
tikėjimo, jų linksmybė turtuo
se. Bet dažnai matosi ir skur
džiaus namuose,, kur nesuge- 
biama nuo naminių gyvių ap
sivalyti, švariai drabužius iš
plauti, o gėrimas ant stalo. 
Kas gi bus, kai ateis pilnoji 
gėrimui laisvė? Per daug nu
tolta nuo tikėjimo.

Bai. 5 d. adv. J. P. Uviek’o 
ofise įvyko susirinkimas, ku 
riame dalyvavo valdyba: adv. 
J. P. Uvick — pirm., M. J. Ši 
monis — rašt., Chas Stepanau
skas — ižd., darbuotojai-rėmė- 
jai: K. Samsonas, M. Adonai- 
tis, J. Sakalauskas, dr. A. G.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of It—how this old world 

does make progress—now comes a 
prescription whlch is known to phar- 
maclsts as Allenru and withln 48 
hours after you start to take this 
swlft actlng formula paln, agony and 
lnflammation caused by excess urlc 
acld has started to depart.

Allenru does Just what this notice 
says lt wlll do—lt Is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugatores everywhere for 85 
cents and if it doesn’t bring the Jny- 
ous results you expect—your money 
whole heartedly returned.

Nusa-Tone

BYRON'S FLOWERS
10357 Woodward Avenue

Cor. Colling\vood Avė.

Detroit, Mieli.

Telepbone L()ngfellow 2202

B1LLY S UNCLE

Save žn Using . 
Save 4/1 Tkiųing ►

B AK ING
POWDER.

ŠAME PRICE"totitui
AS 42 YEARS AGO 
25 ounccs

MILLIONSOF pounds U5ED 
BV OUR COVERNMEHT

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITE “DRAUGĄ”

Modernis
Vyrimas

Su MODERNIU

Gazo Pečium
GAZAS pigus palyginus su kitais daly

kais gyvenimui vartojamais—vienas 
nuošimtis visų kitų ekspensų. Gazas sa- 
vaimi taupina visais atvejais daugiau ne
gu jis kainuoja. Modernės virėjos žiūri į 
gazu virimų kaipo priemonę padėti geres
nius valgius ant stalo už žemesnę kainų.

Matykite 1933 Modernius -Gazo 
Pečius visose mūsų Skyrių Krau
tuvėse arba pas savo vietinius 
pardavėjus.

The Peoples Gas Light 
and Coke Company

Jau buvo rašyta “Drauge“ 
apie bažnytinį koncertų, kuris 
įvyks Didįjį Penktadienį vado
vaujant muz. J. Čižauskui. Bus 
išpildyta daug naujų veikalų.

Sonata



DRAUGA S Penktadienis, baland. 14, 1933

DETROITO
ŽINIOS

(Tęsinys nuo 3-eio pusi.)

Komisija (K. Samsonas) pra 
nešė, kad darbas vykdomas ir 
tam tikslui Lietuviu svet. pa* 
imta bai. 17 d. Susirinkusieji, 
apsvarstę, kad iš po šventės 
bus dauguma pavargę, nutarė 
lakūnų vakarėlį rengti bai. 20 
d. (ketvirtadienio vakare), 
Lietuvių žemutinė j svet. Už
kandžius ir gėrimus M. Ado
maitis žadėjo surinkti dykai. 
Tat daugiau liks pelno.

Labai pageidaujama, kad vi 
si atjaueiantieji lakūnų pasi
ryžimų, minėtų dienų atsilan
kytų į parengimų: Visko bus 
užtektinai; dar ir pasišoksime 
prie geros muzikos.

POILSIO VALANDĖLĖ

Prez. Rooseveltas su šeima žiūri “society” cirko prog
ramų Fort Myer, Va.

[vis klausinėjo draugių, ar ti
nka jai.

Vos spėjo visos užsidėti ke
pures, kai salėje suskambėjo 
maršo balsas, skelbdamas pro- 
giamos pradžių. Visos mergai
tės stojo į eilę ir viena pas
kui kitų pradėjo žygiuoti ko
ridorium, laiptais per salę, ši 
eisena tęsėsi keletu minučių. 
Nustojus griežti maršui, visi 
ramiai susėdę laukė tolimes
nio programos punkto.

Štai uždanga pakyla. Sce
noje pasirodė keistų, paslap
tingų artistų grupė, die tur

2. Pirma dar buvo mažas 
būrelis

Kelios mergaitės viena Seselė 
Oi lylia ir t.t.

3. Dabar mūs skaičius jau 
padidėjo

Nors ir uolumas kiek sumažė
jo

Oi lylia ir t.t.
4. Bet norai kilnūs, aukštos 

•idėjos
Kas karta auga, plečias stip

rėja.
Oi lylia ir t.t.

5. Esame uolios mokam dai
nuoti i

11. Jeigu kam kojų ima skau tais sijonais, margomis kepu- 
dėti Irėmis (per užgavėnias mat ir

laiškanešiai kitaip puošiasi). 
,Jio išdalino visiems popierė- 

12. Viskas nutyla, skausmas liūs širdies pavidalo. Tuoju 
pranyksta Iprasidėjo tarp susirinkusiųjų

Džiaugsmo gėlelės tuojau iš- įdomi korespondencija, kuri 
dygsta mūsų gimnazijoj pirmų kartų

Oi lylia ir t.t. įvyko. Jau pradžioje buvo mi

Užtenk Sodalei tik pažiūrėti 
Oi lylia ir t.t.

lo. Taip tavi gyvena mūsų 
dukrelės

Linksmos laimingos yr’ jų ši
rdelės.

1933-11-27
Šių dainelę dainavo su ypa-

nėta, kad visos šio pasilink
sminimo dalyvės turėjo kepu
res su numeriais, kurie reiškė 
asmens pavardę. Koresponden
cija ėjo labai gyvai, visos ga
vo daug laiškučių, vos spėjo

tingais gestais, dėl to visai 'atsakinėti. Visų besišypsančios
būt kilę iš Afrikos ar Kinijos, Per rašto darbus saldžiai sa- komiškai atrodė ir visiems la- minos sakyte sakė apie juoki

LIETUVOS GYVENIMASBai. 4 d. L. Vyčių 102 kp.
1 dėtuvių svet. įvyko skaitlin
gas susirinkimas; įsirašė keti
nauji nariai. Nutarta rengti PIaučll lr sme«cn* UŽGAVĖNĖS KAUNO ŠV.

visa eilė pramogų.

Po susirinkimo buvo kauliu
kų vertimo pasilinksminimas.

— Mirė žurnalistas.

Kai kuripse vietose labai se
rga plaučių ir galvos smege- 

Vyčiai Velykų vakarų, Lio '1UI uždegimu. Mat dabartinia-

KAZIMIERO SESERŲ 
KONGREGACIJOS ME

RGAIČIŲ GIMNA
ZIJOJE

nes šoko savo tautos šokį, po I pnuoti 
to jie kiekvienas dirbo savo Oi lylia ir t.t. 
darbų: kalinėjo, siuvinėjo, ra-; 6. Jeigu ir bartis gauna du-L 
šė ir t.t. visa atliko į taktų, i krelės
lyg automatai.

I Antrų kartų seeno 
įgai pakilus stojo prieš žiūrė- Oi lylia ir t.t. 
tojų akis grybų karalija: bu-į 7. Ar gaun dvejukę, ar ra- 

vo matyti miškas ryte, kai gry’ mi siela 
bai keliasi iš miego: čia sto- Viskas sodalei yra tik nieką 
vėjo išdidus baravykas, ten Oi lylia ir t.t. j
marga musmirė kitur pakry-! 8. Krekmolavotus mes kal- 
Įpusi lepšė ir t.t. Pabudę gry- j nierėlius 
jbai ėmė ginčytis, kuris iš jų Visos nešiojam su kaspinėliais 
yra vertingesnis. Tuo tarpu a- Oi lylia ir t.t. j
tėjo į miškų maža mergaitė j 9. Del to ir laipsniai tvar- 
grybų linkti, ji sutaikė besi-
ginč.yjančius grybus.

,Tuoj atsiprašo graudžiai Sese-' 
uždan- į lės

ngų laiškučių turinį. Ši links
moji korespondencija buvo pro 
tarpiais įvairinama gražiais 
žaidimais. Visų maloniai džiū-4

,• i- - „ . .. , -- gauįanti veidai reiškė nuošir-le. Is viso paslaptingų olų is- •'
, v v. . . . v, , - klu pasitenkinimų. Mergaitėslindę sesi raudom nykštukai i ’ 1 . . .

su savo mylimomis Seselėmis I
taip praleido jaukų Užgavėnių 
vakarų. Mūsų gimnazijos n 
gaitės savo mokytojų tarpe 
jsada jaučiasi kaip seserys. Li- 
Įnksmiausia ir geriausia joms

bai patiko.

Toliau sekė stebėtinai r ra
ižus nykštukų baletas, kuri is- 
'moko viena VIII klasės Soda-

su žiburėliais rankose pasiro 
dė prieš žiūrovus ir ėmė gra 
kščiai šokti, staiga vikriai at 
bėgo didingas nykštukų kara 
liūs, raudonais rūbais ir ilgi 
ploščiumi pasipuošęs, ir stoji

1 , v, , . , L . . ' tada, kai ju tarpe vra gero-,nykštukų vidury. Du prisiar- ’’ ‘ 1 '

tuvių svet. rengia šokius, į ,ne ore ja|)aį lengva peršalti
kuriuos kviečia visų jaunimų juk dažnas apsivelka labai le- jos Marijos Dukterys stirnose 
ualyvauti. Margučių Vely- ngvai, girdi, esu šilta. Gi ta- Jvisoms gimnazijos draugėms 
kų šokiai visus palinksmins. ja tuojau persišaldo ir su cr- įdomų Užgavėnių pasilinksmi 

ga. Dėl smegenų uždegimo tai nimų.

Šiais metais musu gimnazi

Adv. J. P. Uvickui paskel- niekur nesigirdėjo, kad ji bū- 4 vai. p. p. jau linksniai vai
kus, kad detroitiečiai patartų, j ^ų apkrečiama liga. Tačiau kštinėjo mūsų mergaitės po 
kokių knygų dapirkus į mies-^ Ja bar tenka užeiti sergant smegimnazi jos koridorių ir švel- 
to knygynų, gavo net kelis lai genų uždegimu šeimoj bent ke- niai triukšmaudamos 
skus iš kitų miesto su pasiū- lietų narių. Mirimų nuo šios Imaskarado kepures su nurne-

Po to atkrypavo, kaip an
tys, į scenų penkios bobelės 
dainuodamos juokingų dainelę, 
štai Užgavėnių progai vienos 
VI klas. mokinės sustatytų.

Dainelė ši:
1. Džiaugiamės visos čia su

siėję
rinkosi [Nes mūs sodalių skaičius di

dėja
Oi lylia lylia, oi lylia lia lia 
Nes mūs sodalių skaičius di

dėja.

tino prie savo karaliaus iir nu
ėmė jo plošeių. Karalius pra 
dėjo šokti. Pabaigus šokti visi

.. .. ,V1 . . žiburėliais nešini, šokdami iŠ
ruošia dienynus ne įskilimu- . ... . ,.•’ 'lydėjo savo karalių.

sios Seselės.

kos didingi

Oi lylia ir t.t.

10. Jei kas nuliūdę , skauda 
kam siela

Publika patenkinta ploję 
šaukdama “bis.”

Į Po to sekė tolimesnė prog- 
į rainos dalis. Salėje pasirodė 

Vaistų jos turi kupetų cielų į trys laiškanešiai keistai pasi- 
Oi lylia ii- t.t. puošę: juodais ploščiais, bal-

Ceriausias nuo Reumatiškų 
Skausmų, sako Buffato Ponia

"Melą metus mane kankino retinu- 
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expcllerį ir nusipirkau jo bun
ka- Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai suteikė palengvinimą. Iš
naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.”

J. G.
Buffalo, N. Y.

PAIN-EXPELLER

lymu knygų iš jų priimti. Net jįgos taip pat būna gana daug 
iš Chicagos gavęs keliolika J^eina taip: 1) sniegenų užde- 
šlainštinės literatūros. Žpionės 1 gįnias yra apkrečiama liga, 
nei gėdos neturi siuntinėti to tik gydytojai ligi šiol nerado 
kius šlamštus, kurie tinka ne §įOg jįgos bacilų, (ii jos (ba- 
knygynams, bet pečiui pakur- |cnos) ‘juokiasi iš žmonų pas- 

t1- Jangų ir varo visu; į kapus.
--------------- 2) Gal čia bus kokia kita li-

E. O. Kussull’ai, seni Vyčių jgtų tik gydytojai jos neatspė

ja, — nenustato tinkamo dia
gnoze. Bent šitokios išvados 
metasi galvon, žiūrint į šių li
gą sirgimus ir mirimus.

Pirmiau buvusi išsiplėtojus 
dėmėtoji šiltinė dabar paleng
va nyksta. Naujų susirgimų 
veik neužregistruota.

darbuotojai (ir parapijos ko
miteto narys) išvyko į Spring 
Valley, III. pas Kussull’us šve- (metasi 
ntes praleisti.

Dr. A. G. Saek Velykas švęs 
pas tėvelius Scranton, Pa 
Grįš prieš atvelykį.

Vietos komunistai, kurie bu
vo išvykę į Rusijos “rojų” 
visi baigia išbėgioti. Jei negali 
grįsti į šį kraštų, lai bėga į 
Lietuvę. Sugrįžusieji nors iri
nenoroms, bet labai prikanki- , . . . .

.. .. ,, , • . geras rašytojas ir lietuviu ka-nli “rojaus” gerybių, pasako- ” ,* ..
, , ,, - - - «< Ibos mokovas, todėl jis taisyja, kad Rusijoj “rojaus” ne- i ’ •’

Kovo mėn. 15 d. Kauno inie 
sto ligoninėj mirė vienintelio 
Lietuvoj katalikų dienraščio 
“Ryto1’ redakcijos narys p. 
Petras Karuža. Velionis buvo

' rojaus
ra, bet bado ir skurdo iki au
sų.

davo “Ryte” talpinamų strai-
v i - • , . • psnių kalbų. Be to, jis ben-Žinones žudomi ir kauki- * 1 , .

dradarbiavo ir kituose katali-

riais, kurių buvo galima gau
ti įeinant į salę. Kiekviena 
ieškojo gražiausios kepurės ir

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVĄ 
DĖMESIUI

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

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

“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias Pa
vasarines Ekskursijas į Lietuvą: Balandžio 29 d. “Jie 
De France” laivu; gegužės 10 d. “Berlvn”; gegužės 27 
d. “Gripsholm”; birželio 3 d. “Frederik VIII.” Trys 
paskutiniosios ekskursijos tiesiog į Klaipėdą — be per
sėdimo.

narni visokiais būdais. O mū
sų komunistėlių grupelė vi;
dar nenori tikėti tokiems pa- ... . .

kuri*'ne ,us ls‘e,sb P°eto Bernar-' 
rio Brazdžionio.

kų laikraščiuose ir žarnaiuo- 
I'se. Turi parašęs eilėraščių, ku

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

ty tusiems tavorščiams, 
iš vergijos džiaugiasi ištrūkę.

Gerų spaudos darbininkų ka ; 
Kukluksai sudegino kelioli- tulikai turi nedaug, ir tie pa

kų kryžių palikdami parašus, tys priversti palikti itų žeme- 
kad komunistai šiam krašte ^lę. Čia tenka atsiduoti Aukš
tini būti sunaikinti. Vienas čiausiojo valiai: jei Jam rei- 
kryžius sudegintas arti 25 ga- kalingi mums taip brangūs as-

< « r

ČORCIU AGENTŪRA

tvės Vernor llighuay VV., kur 
randasi lietuvių komunistų su
sirinkimų vieta. Tuo metu bu
vo laikomas komunistų susi
rinkimas.

mens, tai Jis duos ir tinkamų 
pavaduotojų plunksnos darbo 
dirvonuose. Re.

mai dideli, geroj tvarkoj, 10 
akerių sodas ir 50 akerių gi
rios. Žemė gera, derlinga. Fa

________ siturinčiam ir gabiam žmogui
Lietuvių ūkininkų kolonijoj, gyvenimas užtikrintas. Barsi- 

Fanton, Mieli., lietuvis paribio j duoda nebrangiai. Visa gali 
da ūkį 100 akerių prie gertumą sužinoti pas M. J. Šimonį, 
kelio, prie didelio ežero. Na Į 3529 Michigan Avė.

AUKSINĖ PROGA SUMA 
NIAM LIETUVIUI
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— SPECIALIS —

VELYKŲ IŠPARDAVIMAS
RADIO — SKALBIAMŲ MAŠINŲ — ŠALDYTUVŲ

LIPSKIO MUZIKOS IR RADIO KRAUTUVĖJE
ŽEMIAUSIOS KAINOS:

jKnaiįj

..................................................... LENGVI IŠMOKĖJIMAI
— RADIOS —

Geri Elektriniai Radios po aukščiau
Crosley Midget Kailius ....................................... $14.99

II Philco Midget Kailius ..................................... 5.00
( - Phileo Midget Radios — l’olicc Galis ......... 8.75
£ Philcu Gonsole Radios ..................................... $<3^^ Ą

1 Radio ir Phonografas Kombinacijos Setas, tiktai $89.50
— SKALBIAMOS MAŠINOS —
TUOKS Skalbiamos Mašinos — visokių rūšių — po liktai

*37.50 - *59.50 - *69.50
AUTOMATIC Skalbiamos Mašinos — po tiktai .... $35.00
MAYTAG Skalbiamos Mašinos ..................... ........... $ 119.50
GINDEKELLA Skalbiama Mašinėlė .......................... $14.95
Geri garantuoti Elektrikiniai Dulkių \ alytojai parsiduoda

po tiktai .................................................... ................... ^7.95
- ELEKTRIKINIAI ŠALDYTUVAI -

SPARTON — Vėliausio išradimo — pilnai garantuoti parsiduoila
žymiai nužemintomis kainomis, po tiktai ................................................. $ 114.50

Vėliausi Lietuviški Rekordai “Colombia Kovai Blue”..................................................
Radio Tūbai, Specialė kaina — po tiktai ......................................................................

LIPSKIO MUZIKOS IR RADIO KRAUTUVE 
4916 West 14th Street

N

Tel.: Cicero 1329
J’RIES VELYKAS ATDARA KAS VAKARAS IKI

Cicero, Illinois
10 VAL.
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UTICA, N. Y.
PRANEŠIMAS

Velykų dienų Šv. J in gio lie jg svetur 
tuvių bažnyčioj pamaldos pra' 
sidės 7 vai. ryto. Suma 11) va-; 
landų (kaip visados).

Balandžio 23 d. Šv. Jurgio 
parapijos globėjo diena. Tai
gi atlaidai. Nuo 23 iki 30 bus 
šv. Misijos (visų savaitę). Mi
sijas ves misijomerius kun. A. 
Petrauskas, marijonas.

Kviečiu visus Uticos ir apy
linkės lietuvius, ir visus ūkio 
gyventojus atsilankyti ir pasi
klausyti misijonieriaus pamo

kinimų, atlikti velykinę išpa
žinti ir įgyti visas malones, k u 
rias Dievas suteikia prašan
tiems per šv. misijas. Išpaži
nčių klausyti padės ir kunigai

40 vai. atlaidai, sulig dvasi
nės valdžios parėdimo perke
lti į rudenį į antrų Advento 
savaitę. Kun. A. Dexnis

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGO PAŠTE

10 (ierdžiunui Antanui

20 Krūmui John 
‘33 Pateunui Selvestrui 
34 Pietkewiez Boleslovui 
36 Rumbutui K.
54 Zvaginaitei Miss B.

Grafas Zubovas susirūpino 
Įsigyti nebaigtų statyti fabri- 
':ų ties Radviliškiu, įkurtų

DAKTARAI:
prieš 10 metų. Fabrikas greit 403#♦ įlies.: Tel. Hemlock 6286
bus baigtas ir pradės veikti.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
O WISS!G,

Specialistas iš 
Rusijos

DR. A. G. RAKAUSKAS
gydytojas ik chirurgas

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Rezidcm-ijos Ofiso*: attatt W. 60th St.

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomls lr Nedėliotais pagal sutartį

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IK MOTERŲ PKR 28 METUS NEŽIŪRINT 
KAIP I ŽSISENL.H SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkat gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodi jimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikile čia ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja Der daugelį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patali
nius dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 YYEST 2Blk ST., kampa* Reuter Avė. Tel. Orawford 5573

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 So. 49th Ct. Cicero.
Utar. Ketv. lr Pėtnyčiomls

I 10 — 9 vai.
SI47 S. Halsted St. Chicago
Paued., Sered. ir Subat. t — 9 vai.

Ilk

G KABORIAI:

Tel. LAFAYETTE 1067

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St 

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
▼alaudoe: nuo I Iki I vai. vakaro 
Seredomls lr nedėUomig pagal

sutarties

Tek Cicero 1280 X—RAY

I Office Phone 
Proapect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavltt SL 

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

ANTANAS KUNČIU3
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

^Balandžio 13 d., 8:30 vai. ryto, 
1933 m., sulaukęs beveik 16 m. 
be dviejų dienų amžiaus, gimęs 
Chicago, Illinois, Balandžio 13, 
1917.

Paliko dideliame nuliūdime 
riotiną Marcelę (po tėvais Ga- 
rbinčaitė), tėvą, Antaną, brolį 
Petrą, seserį Zofiją, ciocę Emi
liją ir Stanislovą Butkus, 3 pus
brolius; Liudviką ir Dominiką 
Garbinčius ir Stanislovą But
kų, pusseserę Valeriją Butkus 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 922 
W. 33rd St. Laidotuvės įvyks 
Pirmadienį, Balandžio 17 d., 9 
vai. ryto iš namų J šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Kunčinus 
giminės, draugai i,r pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

•jam pafiKuŲnį, vamą įr
atsisvjeikiniinjf.

Nuliūdę liekame: Tėvas, Mo
tina, Brolis, Sesuo, dotė, Pus- 
biloliai, Pusseserės lr giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

ONA
KLAWIK0W3KIS
(Po tėvais Minena)

Mirė Balandžio 13 <1., 193 3
m., 1:05 vai. ryto, 52 metų amž. 
Kilo iš Čekoslovakijos. Ameri
koje išgyveno 4 4 metus.

l’aliko L'deliame nubudime 
vyrą Otto, du sūnūs, Jurgį ir 
Juozapą, du broliu, Pranciškų 
ir Juozapą Manena, dvi brolie
nes, Baroorą ir Anastaziją, švo- 
gerį Thcodorą Klawikowskj, dė
dienę Oną Hajek ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5525 So. 
Lincoln St. (Tel. Prospeet 7842 ) 
Laidotuvės įvyks Pirmadienį, 
Balandžio 17 d., iš namų 8
vai. ryto bus atlydėta į šv. Cy- 
rilio (50 ir He.t aitage) baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldi/ bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdža'ai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Vyras. Kun: I, Bro
lienės, š\i;ger.s, Dėdienė ir gi
minės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Peikus. Telefonas 
Cicero 2109.

EUDEIKIS IR SONUS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musi| patarnavimas prieinamas 
už NAI J.) MAŽESNŲ KAINU 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavi'ino 
ir žemesnės kuinos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

SYLVESTRAS 
GUDLEIKIS

Mirė Balandžio 11 d.,
7:30 vai. ryto, 54 

amžiaus. Kilo iš Tauragės ap
skričio, Žigaičių parap., f’ris- 
rnanto kaimo. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

l’aliko dideliame nubudime 
moterį Domicėlę, tris dukteris: 
Ceciliją, Aleksandrą ir Eleną 
Parmentier, Gudlelkius lr žen
tą Joną ir gimines Amerikoj ir 
Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas 2515 W. 45 
St, Laidotuvės įvyks Pirmadie
nį, Baandžio 17 d., iš narnų
8:30 vai. bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Pan. šv. pa
rap. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazižiicro kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
Žentas tr Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavich. Telefonas 
Canal 2515.

m
1933

metų

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6208—8418

Tel. CICERO >84

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už |35.ou 

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

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Seniausia

VIKTORAS
RADAVIČE

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 12 d., 1933 m., su
laukęs pusės amžiaus, gimęs 
Šiaulių apskr.. Užgirių kaimo, 
Pavandenės parap.

Amerikoj išgyveno 22 metu.
Paliko dideliame nulludi'me 

3 pusbrolius Leoną Navickas ir 
šeimyną, Valerijoną Navicką ir 
šeimyną i,r Antaną Navicką, pu
sseserę Kazimierą Dzedulskienę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 H. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadieny, 
balandžio 17 d., 8 vai. ryto iŠ 
Eudeiklo koplyčios J šv. Kry
žiaus pa,rapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal- 
doe už velloni'o sielą, o Iš ten 
bus nulydėėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Viktoro Itn'dnvi- 
čiaus gf, ninės. draugai tr pažy
stami esat nuoširdžiai kvočia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuli'udę liekame: Piisliiv.lial, 
Brolienės, Ibisses.-rės Ir Gimi
nės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Telefonas
Yards 1741.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
dentistas

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėllomla lr Seredomls susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, 111.

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį 
Rea 6456 S. MAPLEWOOD AVE.

TeL Lafayette 3572

J. Liulevičius
Graborius

ir
Balsam tiolojas

Patarnauja Chi
cagoje ir apielin- 
kėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

J. F. RADŽIUS
Į PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
laidotuvėms patarnauju geriausia ir 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdlrbystės.

OFISAS
i 668 WEST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

fe <
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LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2516 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

L439 S. 49th Court, Cicero, llt.
TEL. CICERO 6927

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, UI.

V I Ų

ĮSTAIGA

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTA8

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

2420 W. Marąuette Road
arti Western Avė.
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

AII7 GYDYTOJAI!

DR. VAITUSH, OPT.

TEL. LAFAYETTE 7666

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 9462

TeL Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Canal 9267 Res. Prospeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Reaidencija 6606 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
I Iki 8:89 vakare

Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617
6917 S. Washtenaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tol LAFAYETTE 7287

Ofiso vai. kiekvieną dieną nruo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 1 
nuo 4 iki 8 vaL vakare L tani Inkais 
lr Ketvergals.

Rea. Tel. Hyde Park 8395

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

LIETU

GRABORIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko ucrokuojame 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 
Del germenų. Paaukite KUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
•vaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Niurnu 
sataractua. Atitaisau trumpą regystę 
lr tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
italliklmuose, egzaminavimas daro- 
naa su elektra, parodančią mažlau- 
itas klaida*.

Bpeciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 16 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartL 
KREIVAS AKIS AilTAloo j TRUK 
PA LAIKA BU NAUJU IŠRADIMU, 
daugelių atsitiktinų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpos pi
gesnės, negu tmvo. Muša kainai. pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVI.
Tel. Boulevard 7589

PRANEŠU
DR.MT. STRIKOL'IO.M.D.

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Avė. 

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospeet 1930

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted Sk 
Kampos Slst Street 

Vai.: 19—11 tr. ryto, 2—4. 7—9 v. • 
Nedėllomla ir šventadieniai* 19—11

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Ofisas i’r Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Lr Chirurgą. 

6859 SO. WESTERN AVE. 
Chicago, III.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tek Virginia 0036

Phone PULLMAN 0856

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS
30 East lllth Street

Prie Y. M. C. A., Roseland 
Gazos. X-RAY, etc.

DR. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę Ir patogesnę 

vietą
3325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniai* nuo 19 iki 12 
Phone BOULEVARD 8488

BAGDONAS
GRABORIUS

Laidotuvėms patarnauja mandagiai, 
simpatiškai ir labai pigiai.

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui. 

Pašaukite:
REPUBLIC 3100

2506 West 63rd St., Marquctte Parke

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 

iakių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
otas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
Į 8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
Iškirtų valandų. Room •8’. 
i Phono Canal 0523

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

_ DR. MAUR1GE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
▼ALANDOB:

Nuo 19 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki t po pietų
Nuo 7 Iki I vakare
Nedel. nuo 19 Iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofl*ą po numerio 

4729 SO. ASHLAND AVK. 
SPECIJ AUSTAS

Džiovų. Moterų Ir ▼rrų IJgų 
▼aL: ryto noo 19—II nuo 2—4 ponuo 9—4 

pietų: 7—8:29 vai. vakaro. 
Nedėllomle 19 Iki II

Telefonas Midway 2880

TeL Grovehill 1696

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vok. 

Seredoini* po pietų lr Nedėldlenlal* 
tik susitarus

1422 W. MARQUKTTH ROAD

Res. Phone 
Englevvood 6641

Office Phone 
\Ventworth 3000

DR. A. R, McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Vai.:

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

TeL Wentworth 3000
Res. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Ofiso Boulevard 5913-14 
Re*. Victory 2343

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

Ofiso vaL: puo 1-fei nuo 9:89-8:84
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MAROLETTE PARK vaikučiai galėtų čia pat van- 
*■ ~ dens atsigerti.

X Seserys mokytojos labaiŽINUTES

- ------ - " MMBff.gįp

X Didžiosios Savaitės apei
gos mūsų bažnyčioj bus rytais 
8 vai., o vakarais 7:30.

Šeštadienio vakare komple- 
tai ir pamokslas.

Velykų rytų prisikėlimas 5 
vai., procesija ir mišios.

Kitos mišios bus 8, 9 Ir su
ma 10:30.

Išpažinties bus klausoma 
kasdien rytais Didžioj Savai
tėje, o ypač šeštadienį. Geriau- 
šiai Velykas švęsti einant prie 
šv. Komunijos Velykų rytą. 
Už tai laiku prieikite išpažin
ties. Rap.

™ . T . , . „ ir card parties pelno davė 123X Clucago Lietuvių Taupy- . , r , . c, . . .. , , „ , . , , dol. su centais. Susirinkimemo ir Paskolos Bendrovė, kad ..... .. — ----- — ----- -—
ir sunkūs laikai, gerai gyvuo-'™nbals,ai pare,ksta IJ"leka 'sandras labai nekantrauja.

omisijai, visiems * uosmems į parmoį baigiamas ginant nauja Brolis Andrius Žemaitis, radio programai visados būna 
biznieriams ir kitiems, kūne vasarinis namas.

ja. 1932 metais nedideliu nuo
šimčiu sumažėjo, bet atsargos 
fondas daug paaugo.

Šiems metams didžiumoj li
ko senoji valdyba, tik išrink
ta naujas vicepirmininkas 
“Draugo” redakt. L. Šimutis 
ir vienas naujas direktorius 
Julius Bell.

Šios spulkos direktoriai su 
valdyba yra pasiryžę rimtai 
vesti šių bendrovę į skaisčių 
ateitį. A. J. M.

KAS GIRDĖT WEST SIDF
X Šių savaitę Aušros Var-

tų bažnyčioje vėstsidiečiams gintinė. Gyvena gražiai: pavy- 
dabar tenka pasiklausyti ne-‘zdingai augina gražių šeimy-1 
paprastai įspūdingų pamokslų nėlę.
sakomų misijonieriaus kun. M. I --------------------
Urbonavičiaus. Pamokslams te 
mų gerb. misijonierius yra pa
ėmęs iš Šv. Jono evangelijos:
“Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo 
jo motina, jo motinos sesuo 
Marija Kleopienė ir Marija 
Magdalena. Jėzus pamatęs mo
tinų ir stovintį mokytinį (apaš 
talų Jonų), kurį jis mylėjo, ta 
rė savo motinai:
štai tavo sūnus. Paskui tarė

X Verbų sekmadienio iškil
mės buvo gražios. Žmonių bu
vo pilna bažnyčia. Visi meldė 
Dievo palaimos, o ypač malo
nių sielos išganymui. Padali
nus verbas buvo procesija, ku-

Moteriškė, ri dar§ »ražaus Įspūdžio.
X Klebonas pranešė, kad

mokytiniu: Štai tavo motina.iVelykl* tvarka bažnyčioje bus 
Nuo tos valandos mokytinis ,tokia’ Procesi-ia prasidės 5:30
paėmė jų pas save (Jono 19,lvaland^ Sv* Mlšios’ kitos Sv* 
25-28). Tema pasirinkta kaip Mišios 8 vai., suma 10:30. 
ik Didžiųjai Savaitei. Misijos! Visi žmonės rengiasi prie tų 

baigsis Didįjį šeštadienį. iškilmių. Parapijos choras, su
Reikia pastebėti, kad mote

rys skaičiumi viršija vyrus. 
Tikimės, kad ir vyrai nusikra
tys nerangumų ir gausiai la
nkys misijas.

X Praėjusį sekmadienį žmo
nėms išeinant iš bažnyčios mo
kyklos mergaitės rinko aukas Tilrietai 25c., prie durų bus 
dėl gėlių Velykų šventėje ai- Purtina iš anksto nusi- 
toriams papuošti. Atsirado ne- Pirk^*- Rap-

maž duosniųjų. Be to, tų pa
čių dienų vakare Altorių Puo
šimo draugija tam pačiam tik
slui buvo surengus bunco. Tai
gi per Velykas mūsų bažny
čios altoriai trauks kiekvieno 
akį.

X Veik kas vakaras mokyk
los kambary girdėt gražiai gie 
dant. Tai didysis mūsų cho-

Dabar pavasariui atėjus pra 
sideda namų taisymai. Čia 

ras ruošias Velykoms. Moki-‘reikia visokių meistrų. Reikia 
nas naujų giesmių. ir elektrininkų. Lietuviai pri-

X West Side politikierio valo atsiminti, kad turime e-
Higginso pasidarbavimu, da- jlektros meistrų P. Malolo, 3336 
bar, po mokyklos, iki 7 vai. jSo. Halsted st. Be to jis turi 
vakaro būna uždarytas 23 PI. ir elektrinių daiktų krautuvę.
(tarp Oakiey ir Westem av.) n ............
Tuo metu mokyklos mergaitės NUSIFOTOGRAFAVO
ir berniukai gatvėje žaidžia --------------
valley balk Be to, p. Higgins Av. Jurgio parap. mokyklos 
žadėjo įtaisyti ir fontanų, kad^rkestra pa senovei progresuo

dėkingos p. Paliuliui, kuris ke 
liais atvejais dykai davė sa
lę mokyklos mergaičių tymui 
basketball lošti.

X Praeitų pirmadienį įvyko 
Aušros Vartų parap. komiteto 
susirinkimas, kuriame tarp ki
tko, nutarta gegužės 7 d. su
ruošti parap. daržo atidary
mų. Tai bus pirmutinis para
pijos piknikas. Piknikui ruo
šti išrinkta komisija: Šlioge
ris, Vyšniauskas, Stumbrys ir 
Kalnis. 1

Parapijos bunco ir card pa
rties kom. narys P. Šliogeris 
padarė pranešimų, kad bunco

_______  ___ __ Karts nuo
aukomis parėmė parapijos pra karU visi naujokai ateina j
mogų.

X Praėjusį šeštadienį pp.
Volumberai, gyvenantieji gra- Griovimas sparčiai eina, 
žioj Bervyn rezidencijų sekei- ^ad. viskas būtų baigta ir ap- 
joj minėjo 7 metų vedybinio va]yfa Velykų šventėms.
gyvenimo sukaktį. Ta proga 
ištaigingai įruoštuose namuo-v_ , . . . , , sulauksime svečių, Jo Eksce- Antradienio vakare, baland- ,rD°i’ Bridgeporte. Įžanga tik
so suruošė puotą, kurioje be Icneijos Vyskupo Bflėio, kun. šio 11 d. Ii stoties WC.ES pu- 35 centai- L
nemažo skaičiaus gimimą da-1 (,r j Navick kn„ A ^1
lyvavo vestsidieciai M. Jas- ,- • ,, . _ , , , . . .bo ir kitų. .krautuvių buvo oro bangomisnauskiene su dukterim (augi-! ± • j .,. . . i . | X Kalbant apie modenuš- lietuvių programa. Reikia pantme), Klikumene su duktė-'- - .... r >’ ... . . . ,kus {rengimus, vargiai galiniu, Zientakai, Šliogeriai iri „

’ . . ti • -tr , v - - ma rast ,,kl K1°.l valstybėje,Sakalai. Ponia Volumbenene
yra buvus pp. Jasnauskų an-

NORTH SIDE ŽINELĖS

savo vadu Kuliu, mokinas gra
žiausių giesmių, kurios kels 
žmonių širdis prie Dievo.

X Po Velykų prasidės pa
silinksminimai. Pirmas balius 
rengiamas bai. 23 d., parapi
jos svet. Tai margučių balius.

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

PRIVALO ATSIMINTI 
SAVIŠKĮ

priseis keletu kartų viešai pa-Įga, visi lietuviai gali ja di- 
sirodyti. Praėjusį šeštadienį džiuotis.
visa orkestrą sn visais instru- x Nąujokyne dabar yra de- 
mentais ir puikiomis unifor- vyni naujokai studentai ir tns 
momis nusifotografavo pas p. klierikai — dabar svečiuojasi: 
Stankūnų, 3315 So. Halsted st. kl. Jurgis Andriuška, kuris 

Tas pat mokinosi Šv. Prokopijaus Se
minarijoje, Lisle, Tll., ir iš na
mų sugrįžo kl. Eduardas Ku
raitis, kuris per beveik du me 
tu buvo išvažiavęs sveikatos

MARIAN HILLS, ILL
X Pavasario žymės apie Ma'^i • 

rian Hills jau daugiau ir dau- į
giau galima pastebėt. Pievos! X Verbų sekmadienį naujo- 
po biskį žaliuoja, buožinės gė- hyno koplyčioje buvo pritai- 
lės jau gerokai išsprogo, kas kintos iškilmės ir išdalinimas 
rytas galima girdėti vieversio palmių. Čia galima pastebėt, 
linksmų čiulbėjimų, ant fanuos kad šventadieniais koplyčioje 
ir aplink naujokynų pradėta beveik stoka vietos, taip pri
sėti, sodinti, ruoštis. e’na žmonių, ypatingai brolių,

X Per paskutinę savaitę la- darbininkų-i ų nuo ūkio. 
bai smarkiai lijo, vietomis net | X Kunigas Biernacki, ryti-
tikri ežerukai atsirado. Tas nūj apeigų kunigas ir Marijo- p0 pietų, dalyvaujant Birutės 
labai kliudo laukų darbams, įnas naujokas dabar, kas ryta chorui, solistams, ir Budriko 
nes visur šlapia. Brolis Alek- j laiko šv. Mišias koplyčioje ry- muzikantams- akordionistams.

tinėmis apeigomis. Jam patar- Kadangi Budriko duodamieji

talkų, kuriems farmos šeimi
ninkės paruošia gardžius pie-

X Girdisi, kad po Velykų;

kuri turi tokius moderniškus,I e ’
praktiškus ir patogius įrengi
mus, kaip Marijonų ūkis, Ka-

sutartinai ir gražiai lietuvis J. Spaitispatingai 
padainavo; taip pat ir solo A. 
Ančiūtė ir K. Sabonis. Rink
tina muzika, įdomi kalba apie 
sveikatų dr, Z. Šliakis, M. D., 
ir programo vedėjo įvairūs 
naudingi pranešimai prisidėjo 
prie programos pagražinimo. 
Tikrai gražus ir naudingas da
rbas — leidimas tokių rinkti
nių programų, kokius duoda 
Peoples Furniture Co. kas an
tradienių vakarais. B as

RADIJO

Pereitam sekmadieny Jos. F. 
Budriko radijo ir rakandų 
krautuvė, 3417 S. Halsted st., 
davė du puikins lietuvių ra
dijo programas iš stoties WC- 
FL. Pirmas programas buvo 
8 vai. iš ryto, o antras 1 vai.

RADIO
GRAŽI PRIEŠVELYKINĖ 

RADIJO PROGRAMA

E. J. K. tinkamai prirengti ir įvairūs, 
todėl visiems yra malonu jų 
pasiklausyti.Taipgi buvo pra
nešta, kad radio dainininkų 
ir teatrų artistų puikus vaka
ras — parengimas įvyks ba
landžio 23 d., Atvelykio dieno 
je, Chicagos Lietuvių Audito-

FEDERAL MEAT MARKET

stebėti, kad ši programa susi- Šiandien ir rytoj būna dide- 
dėjo tikrai iš rinktinių dainų, liausiąs išpardavimas Federal 
muzikos ir kalbų tinkamų Ve- Meat Market krautuvėse, 3631 
lykų laikui. Žinomas Peoples S. Halsted St. ir 1949 S. Hal- 
parlor duetas-ir kvartetas y-*sted St., kurių savininkas yra

Šitose krautuvėse rasite dį- 
deliausį pasirinkimų ir labai1 
nupigintos kainos. Dėl įvairių 
nupigintų presų pažvelkite į 
pagarsinimų šiame pat nume
ryje. Rap

A T A.
KAZIMIERAS

KULBIS

m.
Mirė Balandžio 11 d., 1933

8:15 vai. ryto 6 5 metų am
žiaus. Kilo iŠ Panevėžio apskr., 
Oenamiesėt’o parap., Plupkių 
kaimo. A'aierikoje išgyveno 32 
metus.

Paliko dideliame nuliudinio 
pusseserę Katarinų Jokubųus- 
kienę. švogerį Stanislovų Jaku
bauskų, pusbroli Antanų KulbĮ 
Ir Šeimynų ir daug kftų gimi
nių. o Lietuvoje brolį Justiną, 
2 seseris Katarinų Sesevičienę 
ir Oną Balėikonienę.

Kūnas pašarvotas 725 VVest 
21st Plaee. laidotuvės įvyks 
pirmadienį, Baiandžt'o 17 tl„ 
iŠ natini 8 vai. bus atlydėtas 
į Dievo Apvaizdos parapiins ba
žnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas Į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžia* kviečiame visus 
g/nines, d.raugns-ges ir pa Vys
tamus-m a.s dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Pusseserė, švogerls, 
Pusbrolis Ir ft.-iniyna.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Mažeika. Telefonas
Yards 1138..

PARSIDUODA LOTAS
Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi

mo. Labai parinktina vieta Brighton Park 
apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
praleiskite šios geros progos.

Del gilesnių informacijų kreipkitės as
meniškai.

1901 S. HALSTED STREET

S P E C I
Ringlet End Perraanent ........... $1.75
Shampoo and Finger Wave

AU Week .............................. 50c
Finger Wave ................................. 35c
OtTier Pcrmanents $2.50, $3.50, $5.00

MARY’S DEAUTY SHOP
5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738

DARBAS GARANTUOTAS

INSURANCE
NOTARY

PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED
1

Švarus biznis — lietuviškų 
,knygų, gintarų, laikraščių ir 
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam 
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosi
me lengvais išsimokėjimais. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku:

Br. Lit. 
Spaustuvė,

3)52 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

... lUnktadienis, balana. 14, 1933
’ IR Kinis

IŠDUODA

MASKVA, bai. 13. — Pra
dėjus bylos nagrinėjimų ir per 
skaičius ilgų kaltinimo aktų, 
vienas areštuotą anglų, \Vill- 
iam McDonald iš British Met 
ropolitan Vickers Electrical 
kompanijos, prisipažino kaltu 
ir kitus penkis anglus išdavė. 
Tie kiti tačiau pasisakė nekal 
tais.

Be to, bendrai su anglais 
traukiama tieson 11 rusų, dau 
ginusia technikų.

Jie visi kaltinami sąmokslu, 
sabotažu, papirkimais ir kai 
kurie šnipvstėje.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 0 ryte iki 6 popiet 
VVest Side: 2151 W. 22nd St

Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas Canal 0660
Mamai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 lkl 9 

Telefonas Republic 9600

CASH U2 JŪSŲ’ SENU AUKSU. 
Mes mokame augUčluslų kalnų už

sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodSIius, lom
bardo tlkletua

HOME REFINERS,
Kesner Rl<lg.

B No. Wabash Avenue
Kambarys 609

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mot- 
fflčlus, Namus. Farmas Ir Biznius vi
sose valstijose Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu, tas Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Western Avenue

Chicago, III.
Tel. GROVEHILL 1038
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