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J.Valst. valiuta netenka aukso standardo
I. VALSTYBIŲ PRAMONINKAI PRO 

TESTUOJA PRIEŠ VYRIAUSYBE
ANGLIJA APRIBUOJA SOVIE

TŲ PREKIŲ ĮVEŽIMĄ
G - _

Vokietijoj žydai skaitysis antra
eiliais piliečiais

J. V. NETENKA AUKSO 
PAGRINDO

PRIEŠ SOVIETU PREKYBĄ

LONDONAS, bal. 20. — Pa 
WASHINGTON, bal. 20. — sibaigus Maskvoje areštuoti] 

Vakar prezidlentas Roosevel- j anglų bylai, Anglijos vyriau- 
tas iš naujo paskelbė auksui sybė paskelbė daliną sovietų 
embargo (suvaržė leidimą iš- prekėms įvežimo suvaržymą 
vežti į užsienius auksą) ir (embargo).
Juo būdu krašto valiuta Meten- vigiškag Mlvn.tl) prekėms 
ka aukso pagrindo (stan- embargo nepaskelbtas dėl to, 
daitiio). To netekusi prasideda ikad iš M6gvikl) kalėjimo iš Kai kurios japonų finansininkų grupės išsisukinėja nuo

CHICAGOJE

TEISME ŠAUDYMAI

Wabash avė. municipaliniam 
teisme, kada teisėjas Edel- 
niaa vakar pradėjo teismo po
sėdi, iš vakaro už nusigėrimą 
areštuotas negras Andrews a- 
kies mirksniu ištraukė vienam
policmonui iš makšties revol-/
verj ir ėmė šaudyti. Du kali
nius jis pašovė, kol pats buvo 
parblokštas. Teisme kilo pa
siauba.

NORIMA PALENGVINTI

Valstybės legislatūra ir dau 
gelis Chicagos politikierių pa 
siryžę palengvinti užtrauktų 
Cooko apskrity mokesčių su
mokėjimą tiems, kurie nemokė

dolerio infliacija. Tačiau pre- gauti nuhaustus Maskvoje du valstybinių mokesčių mokėjimo. Kokusui Taišuto partijos pa- ję u* keletą pereiti) metų.
_  - -T' -____A _ 1 ll * 1 1 • oi * 9 f „ r __A X A n — A . A _ — M V.A e. A , *. A 1 ■ 1 w ’ A -»» z-v > l-r* .zidentas skalbia, tad infliaei- ang|ug įnžinierius.
ja hjus vyriausybės kontroliuo- į ________
jama. Kas veiksis toliau, ar
timiausios dienos parodys.

ANTROSIOS RŪŠIES 
PILIEČIAI

riai prieš tai protestuoja. Jų protestas, tai alkio streikas ša
lia Kusunoki statulos —imperatoriaus rūmų priešaky.

KUNIGAS UŽSIKRĖTĖ 
RAUPSŲ LIGA

BULGARAI IŠNIEKINO 
TURKŲ KAPUS

Koks gi bus palengvinimas 
tiems, kurie yra užmokėję?

SUIMTA DU BOMBININKAI

PRAMONINKAI PRIEŠ 
VYRIAUSYBĘ

BERLYNAS, bal. 20. —
•Vokietijos ministerių kabine
tas jau sutaisė naują įstaty
mą, kuriuo bus varžomos žy
dų teisės. Šios savaitės gale, 
sakoma, įstatymas bus pas
kelbtas. Visi žydai Vokieti
joj nustatomi antrosios rūšies

AVASHINGTON, bal. 20. 
Pramonininkai sukėlė protes
tus ir nepaprastą triūkšmą 
prieš krašto vyriausybę, kuri 
pasiryžusi keleriems metams 
paimti savo kontrolėn visą
krašto pramonę, įvesti visur piliečiais, 
trumpesnių valandų darbą ir 
nustatyti mažiausiąjį dąrbi 
ninkama mokamą atlyginimą.

Kai kurie pramonininkai y- 
pač nepatenkinti tuo, kad vy
riausybė nori darbininkus ap
drausti nuo išnaudojimo. Gir
di, tai socializmas. Jie sako, 
kad tegul prezidentas nemano, 
kad jie už 6 valandų dienos 
darbą darbininkams mokėtų 8 
valandų atlyginimą. Dar nuro 
do, kad tuo būdu vyriausybė 
sukels dar didesnį krašte, ne
darbą. . •

BOLŠEVIKAI MOKĖSIĄ 
SKOLAS

TOKIJO, bal. 20. — Japo
nijos vyriausybė yra įsitiki
nus, kad jei J. Valstybės pri
pažintų sovietų vyriausybę, ši 
pastaroji sutiktų mokėti J. 
Valstybėms caro laikais už
trauktas skolas.

NEW YORK, bal. 20. — Iš 
Molokai, raupsuočių kolonijos, 
Havvaii salose, gauta žinia,kad 
tenai prancūzas katalikų kuni 
gas P. d’Orgeval, kuris 8 
metus tarp raupsuočių dirba, 
užsikrėtė minėta liga ir jau 
statosi sau atskirus namelius. 
Jis turės vienas apsigyventi, 
kad neturėti jokių santykių su 
sveikaisiais žmonėmis, kurie 
nelaimingiems raupsuočia- 
ms patarnauja.

ISTANBULAS, Turkija, 
bal. 19. — Rasgrade keli šim
tai bulgarų puolė turkų mu
sulmonų kapas. Daug pamink 
lų išvertė. Turkų spauda reika 
lauja užpuolikus nubausti, jei 
norima tarp abiejų valstybių 
išlaikyti draugingus santy
kius.

RUMUNAI PUOLA ŽYDUS

VOKIETIJOS EKSPORTAS 
DIDĖJA

IŠPJAUTA IŠ RĖMŲ 
PAVEIKSLAI

MONTREALIUS, Kanada, 
bal. 19. — Iš Montrealiaus 
meno galerijos pavogtą 16 ta
pytų paveikslų. Visi iš rėmų 
išpjauti.

ČERNOVICAI, Rumunija, 
■bal. 19. — Rumunijos fašistų 
būriai čia puolė ir ėmė dau
žyti ir griauti žydų parduotu
ves.

Prieš fašistus buvo iššaukta 
kariuomenė. Daugiau kaip 100 
asmenų sužeista ir daugiau 
kaip 20 areštuota. Tarp areš
tuotų rasta ukrainiečių.

LIURDE IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS 
BUS LAIKOMOS VAKARE

IŽIURDAS; Prancūzija (per 
paštą). — Šiemet liepos 16 d. 
vietos tpzilikoj pontifikalinės 
aukštosios šv. Mišios bus lai
komos 6 valandą vakare. Tas 
įvyks sąryšy su 75 metų sukak 
tuvėmis, kaip Šv. Marija P. 
čia buvo apsireiškusi Bernade 
tai į^oubirous.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
pripažino leidimą tokiu nepap 
rastu laiku laikyti šv. Mišias. 
Tačiau padavė sąlygą, kad 
tas, kurs laikys šV. Mišias — 
kardinolas ar arkyviskupas, 
nuo pusiaunakčio vistiek būtu 
pasninkavęs.

Šis specialus Popiežiaus lei 
dimas laikyti šv. Mišias vaka
rą mūsų laikais negirdėtas. Ir 
popiečiais (tuoj po pusiaudie
nio) retai kur yra laikomos*f
šv. Mišios.

Popiežius leidimą pripaži
no visupirma didesnei šios ste 
būklingosios vietos pagarbai. 
Jo Šventenybė Liurdu daug 
interesuojasi. Prieš užimsiant 
Šventąjį Sostą’ du kartus ap
lankė šią garsiąją vietą.

75 metų apsireiškimo sukak 
tuvių minėjimas prasidėjo va
sario mėnesį.

ŽINIOS IS LIETUVOS
ŠAKIAI ILGAINIUI BUS 

SODŲ MIESTAS
LAZDIJUOSE SUIMTAS 

LENKŲ ŠNIPAS.

ŠĄKIAI. šakių miesto se- Dar nespėjom užmiršti Gu- 
noji dalis, išskyrus kelis nau- delio teismo sprendimo, kū
jus namus, pastatytus pasta- riuo už šnipinėjimą lenkų nau 

sius vyrus, M. Palermo ir J. }.raį8įaįR metais, kokia buvojai nuteistas 13 metų kalėti;

Sangamon gatvėje policija 
suėmė du automobiliu važiavu

Catnra. Jų automobily rasta 
dinamito bomba. Matyt, jiedu 
vyko kur nors kjombą sprogdin 
ti.

Policija ieško bombininkų 
vado J. Belcastro.

NEPAISO NĖ SKOLŲ

Cook apskrities komisijonie 
riai negali miškelių distrikto 
kelių milijonų dol. pribrendu
sių bonų ir palūkanų atmokėti, 
tačiau jau planuoja daugiau

prieš karą, tokia vra ir dabar: 
Jokio medlelio, jokios aikšte
lės, o vien namai ir namai. 
Užtat .naujamiestis visai ki
taip išrodo. Čia už kelių metų, 
kaip suaugs gatvėse ir naujai 
užvesti] sodų medžiai, bus sta
čiai į didelį parką panašu. So 
dų Šakiuose tikrai gražių už
vesta. Iš jų pažymėtini: dr. 
Nevranio, taikos teisėjo A. 
Kudirkos, buv. vet. gvd. a. a. 
Aleksandravičius, “Žiburio” 
gimnazijos, Gano ir kitų. Pą- 
minėtinuose soduose augina-miškelių pirkti.

To pasireiškimo negali pap-1 ma gerų atmainų eksportiniai
rastas pilietis išaiškinti.

PLANUOJAMA KRAŠTO
PRAMONEI DIKTATŪRA
WASHINGTON, l>al. 19. — 

Kitados kongresui įduotas bi
lius, kuriuo norėta į krašto 
pramonę įvesti 6 valandų die
nos ir 51 dienų savaitės darbą.

Šį bilių dabar pataisė vy
riausybė ir jis virto jau pa
čios vyriausybės sumanymu. 
Sumanomųjų darbo valandų 
skaičiaus nepakeitė, bėt apsa- 
kstė kitais pramonę varžy
mais.

Jei kongresas šį bilių pra
ves, tada krašto pramonė susi 
lauks diktatūros, kurios vir
šūnėse bus darbo departa
mentas. Šis departamentas ta 
da galės tvarkyti pramonę, 
darbą, gamybą ir nustatyti ga 
miniams kainas, lygiai ir ma
žiausiąjį darbininkams atlygi
nimą.

‘ BERLYNAS, bal. 20. —
Per praeitą mėnesį Vokietijos 
prekių eksportas į užsienius 
žymiai padidėjo. ,

JAPONAI PLIEKIA KINUS

HITLERIO DIENA ROOSEVELT NORI PAT
VARKYTI KUBĄ

ADVOKATAS UŽMOKĖJO 
100 DOL.

okjuobai, kriaušės, slyvos, be 
to, avietės, agrastai, serben
tai.

BERLYNAS, bal. 19. — Na 
cionalsocialistų partija paskel 
b|ė, kad rytoj balandžio 20 d., 
yra Hitlerio diena. Visoj (Vo
kietijoj bus minima. Hitleriui 
sukaks 44 m. amžiaus.

WASHINGTON, bal. 19. — 
Prez. Rooseveltas suskato im-

Teisėjo J. Sabatho teisme 
vienas advokatas kitam į no
sį “užargumentavo”. Tai teis

NUBAUDĖ ORGANIZATO
RIŲ

nenustojus kalbėti apie rude
nį susektą “viena tūzo*’ šni
pų, kurių laukia teismas gegu
žės mėn., kurių suėmimas jau
dino ne tik Dzūkiją, bet ir vi
są iLetuvą, ir štai kovo 29 d., 
naktį vėl suimtas lenkų šnipas 
Albinas Zimitravičius (gimęs 
1908 m.). I

MIRTIES BAUSMĘ 
PAKEITĖ

SPRINGFIELD, III., bal. 
19. — Gub. Horner mirties 
bausmę kalėjimu pakeitė žmog 
žudžiui R. R. McWilliams, 18 
m. amž. Jis tris kartus buvo 
nubaustas njirties bausme.

PROTESTUOJA

v. . mui panieka. Ir už tai užmokė 
tis priemonių tikslu gruzinu j()

WASHINGTON, bal. 20. — 
Krašto Amerikos Revoliucijos 
Dukterų organizacija protes
tuoja prieš tai, kad vyriausy-

ŠANGHAJUS, bal. 20. — Ja 
ponų kariuomenė pradėjo nau
ją veržimąsi Kinijoj. Šį kar- OLEAN, N. Y., bal. 19. — 
tą žygiuoja Tientsino link. Ki- Sudegė Šv. Bonaventūro ko 
nai puolami nuo kietžemio, iš į legijos dormotorija—Lynch sa 
jūros ir oro. 1 lė. 40

tvarką Kubos saloje, kur vyk
sta kruvina politinė kova.

Vietoj siųsti kariuomenę, 
prezidentas planuoja salos fi
nansus sustiprinti ir sukelti 
ten daugiau darbo. ,

PRIEŠ BRANGŲ ALŲ

DIRBAMI KRUT0MIEJI 
ŠVENTŲJŲ METŲ 

VAIZDAI

VATIKANAS, (per paš
tą). — Šventųjų Metų minė-

dėtas. Pradžioje yra nutrauk
ti gyvieji vaizdai apie tai,

SEKRETORĖ SAUGOJAMA

PHILADELPHIA, Pa., bal. 
19. — Atvyko prakalbą saky-

kaip skaitoma Popiežiaus dėl Į ti darbo departamento sekre
torė Perkins. Policija stipriaiŠventųjų Metų bula (specia

lus popiežiaus raštas). Taip
pat jau padirbtos šventųjų du

ją saugoja. Sako, ji 
grasinimų.

gavusi

jimo komitetas nusprendė di-■ rų atidarymo Ceremonijos, o 
džiuosius ir svarbesniuosius toliau per visus metus bus fil
per Šventuosius Metus Romio
je ir Vatikane įvykius kruta- 
maisiais vaizdais įrekorduoti.

Šis rekordavimas jau pra-

muojami visi svarbesnieji, y- 
pač iš maldininku veikimo, j- 
vykiai, lygiai kanonizacijų ir 
beatifikacijų iškilmės.

Pereitą antradienį daugely 
Chicagos apylinkių miesteliuo 
se įvyko valdininkų rinkimai. 
Išrinkti prezidentai, įvairios 
rūšies trustistai ir kiti.

Bandžiusį Klaipėdos kraš
te slaptai organizuoti politinę
nacionalsocialistų partiją Stil ', . "T. .,r, . , , * , be planuoja kariuomenes ir ka-gerj Klaipėdos krašto komen- 
dantas administratyviu būdu 
nubaudė 1,500 lt. arba 6 sa-

ro laivyno jūrininkų skaičius 
mažinti.

ATjSIRADO TUŠČIŲ BUTŲ
t , __________

Chicagos majoras Kelly pa vaitas kalėjimo, 
reiškia, kad jei valstybė iš tik 
rųjų alų apkraus visa mokes
čių eile, tada alus bus tik vai s
tinėje parduodamas. O juk n-, Kaune butų stokos jau kaip 
lūs ne tam yra grąžintas. į ir nebejusti, nes jau atsirado 

tuščių butų, nors jų dažnai ir 
PARDAVIMO MOKESČIAI paklausiama. Kadangi šį sezo

ną statyba būsianti intensyvi,

PRIEŠ SOVIETU PRIPAŽI
NIMĄ ,

Cooko apskrities Amerikos 
Legijono organizacija padarė 
rezoliucija, kuriaja priešinasi, 
kad krašto vyriausybė pripa
žintų Rusijos sovietų vyriau
sybę.

Kreiptasi teisman gautinai, butų kainos, tur būt, dar 
“injunetion” prieš pardavimo kris.
mokesčių rinkimą Cooko aps- ------
krity. Šiandien tuo klausimu ALUS TIKRAI ATPIGO,

įvyks argumentai. '< ------------
____________________ Alaus bravorninkai savo su

SKAITYKITE IR PLATIN- .važiavime Kaune nutarė alų 
KITĘ “DRAUGĄ” atpiginti iki 50 ct už bonką.

■-*’-n -i

Oro stovisv7
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien* debesuota 
ir šilčiau, vakare numatomas 
beitus.

k
1
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“D R A U G A S”

Odų* kasdlsn. Makyras sekmadieniu* 
rnUfUMEKATOH KAINA: Metams — »#.»•. Ptt- 
Mstų — !»&•. Trims Mėnesiams — 9S.99. Vienam

totalui — T B e. Europoje — Metams I7.lt. Pusei Me- 
— 14.11. Kopija .IK

B eadra <1s r falams u korespondentams raitų necrų- 
jol neprašoma tai padaryti Ir neprislundlama tam

palto lankių.
ibimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po niet.
Badaktorlua priima — nua 11:11 Iki 11:11 rai.
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DIENOS KLAUSIMAI
APIE PABALTIJO SĄJUNGĄ

Vakar rašėme apie naujo karo galiniu 
mus Europoje. Apie tai daug šiandien yra 
kalbama. Tas kalbas sukėlė Hitlerio įsiga
lėjimas Vokietijoje. Visi Vokietijos kaimynai 
ėmė ieškoti naujų draugų, stiprinti savo po
licijas. Net ir Balkanų valstybės susirūpino. 
Jos gerinasi Prancūzijai, kuriai taip pat ne 
pro šalį turėti talkininkų. Visos mažos val
stybės suskato rūpintis savo rytojum.

Tęs klausimas yra labai aktualus ir Pa
baltijo. valstybėse. Kadangi Lietuva, Latvija 
|r Jistija randąs), tarp! didžiųjų, joms nedrau- 

valstybių, jų būtis visada buvo gana
<rimta, be{ ypač dabar. Dėl to ir netenka ste- 
Įbėtis,’jėi Pabūllijo laikraščiaijyta ’įųlni ra- 
’jžinių ir ginčų dėl Lietuvos, Latvijos,; Estijos 
susiartinimo reikalingumo, kad užėjus pavo
jui bendru frontu kovoti. Dabar daugiau ir 
atviriau yra kalbama apie tų trijų valstybių 
sujungę. Seniau tik Lietuvai tas klausimas 
gyviau terūpėjo. Ji stengėsi tą sujungę įgy
vendinti. Nepavyko. Mat, Latvija ir Estija 
buvo pasidavusios stiprion lenkų įtakon. .Toms 
diktavo Lenkija, pati norėdama į tokią są
jungą patekti, bet Lietuva su tuo negalėjo 
sutikti, nes Lenkija ją nuskriaudė Vilnių 
užgrobdama. Buvo dar ir kitokių kliūčių. 
Tad tų trijų valstybių gyvenimas plaukė vi
sai atskira vaga.

būtų priversti skaitytis. Be to, tokiai sąjun
gai pritartų Skandinavų valstybės ir Suomi
ja, kuri su laiku gal ir pati įeitų į Pabaltijo 
sąjungą. Kiekvienas rimtas politikas šian
dien gerai supranta, kad Pabaltijo sąjunga 
yra reikalinga.

Bet tai sąjungai sudaryti dar nepaša
linta kliūtys. Svarbiausia kliūtis — Vilniaus 
klausimas, kuris tebėra neišrištas. Lietuvos 
užsienių ministeris yra pareiškęs, kad Lietu
va į tų sąjungą negali įeiti. Suprantama ko
dėl. Lietuvai būti sąjungoje su Latvija ir 
Estija, kurios yra pasidavusios lenkų įtakai, 
visvien yra pavojinga. Lenkai per latvius ir 
estus darytų intrygas prieš Lietuvą ir sąjun
ga ar anksčiau ar vėliau turėtų iširti.

Taigi, ar šiaip ar taip kalbant būtis su
sidaro kebli. Pripažįstame, kad Pabaltijo są
junga yra reikalinga, bet tuo tarpu ji nega
lima. Dėl to pirmoje vietoje reikia pašalinti 
kliūtis, stovinčias tai sąjungai ant kelio. Rei
kia stengtis mažinti įsigalėjusi lenki} įtaka 
latviuose ir estuose. Tuo žvilgsniu ligšiol be
veik nieko nebuvo daroma ir dėl to baisu, 
kad padidėjusios kalbos apie Pabaltijo val
stybių sąjungos reikalingumą nepasiliktų tuš
čiomis kalbomis. II

SENATVĖS PENSIJŲ ĮSTATYMAI

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri .

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

NOSIES VEIKME

Rašo I)r. A .L. Y'iiška, gydy
tojas—chirurgas, Chicago, III.

Šio rašinėlio mieris yra su
pažindinti su nosies veikme 
ir jos tamprius ryšius su spe-

lefono viela didokas dirksnis 
arba nervas ateina į nosį ir 
išsišakoja apie/ viršutinį tur- 
binkauliuką po gleivėta plėve
le. Kvėpuojant, oras suerzina 
uostymo dirksnius, kuriais 
impulsas pasiekia smegenyse 
uostymo centrą. Tokiu būdu

cialiais jausmais, kaip tai; mes atskiriame malonų kva-

Šiemet penkios šio krašto valstybės įve
dė senatvės pensijas. Oregon, No. Dakota ir 
Arizona valstybės kovo mėnesį įvedė minėtų 
pensijų mokėjimą, o Indiana ir "VVashington 
valstybės — kiek. anksčiau.

Laikraštis “The Old Age Security He- 
rald” praneša, kad šįų pensijų klausimas pa-

uo'tsymu, girdėjimu, skoniu. 
Priežastimi vieno iš tų specia 
lių jausmų pakrikimo gali bū
ti paprastas šaltis arba įdegi
mas nosies gleivinės ir kito
kios nosies ligos, kurios turi 
ypatybę užkimšti nosį. Taipo
gi nosies^ ligos gali būti prie
žastimi užnuodijimo kitų kū
no organų.

Svarbiausia nosies veikmė 
yra kvėpavimas. Sveika nosis 
liuosai duoda įkvėpti orą į 
plaučius'jir lengvai jį išleidžia. 
Šnervėse priaugę plaukeliai 
dulkes sulaiko, o nosies 
gleivė naikina bakterijas. To
kiu būdu tik apšvarintas oras 
pasiekia plaučius. Įkvėpiant 
nosim, pirmiausiai oras pasie
kia turbinkauliukus, pasisklei- 
dęs po visas nosies ląstas tu

}>ą nuo dvokiančiai^ suteršto 
oro. Suuodimas apsaugoja 
nuo ligų ir kaikuriuose atsiti
kimuose net nuo mirties. Pa
vyzdžiui, per prakiurusią dū
dą prasiveržusį nuodingą ga- 
zą, mes1, tuojaus suuodžianie 
ir greitai apsisaugo jame ne
laimės. Taipgi kvėpiančių gė
lių suuodimas pagamina švel
nų įspūdingą pasitenkinimą 
ne tik sveikimus,} liet ir ligo
niams. Randasi žmonių, kurie 
mano, kad kaikuriuos tvir
tus kvapus nuolatos uostant 
galima apsisaugoti nuo lim
pančių ligų ir laike epidemi
jos arbft| ligonį namuose tu
rėdami, palaisto karbolio ar
ba pasikabinę ant kaklo ne
šiojasi kamparo gabalą arba 
česnaką. Tokia apsauga tėra 
tik psyęĮ}oĮogiškos vęrtės. Jei 
iš priežasties nos ieŽ‘ligų, diĮfe

pasiekęs S!lia* ar1>a nervai tampa su
naikinti, arba užsikimšusi no
sis neįleidžia orui pasiekti dir 
ksnių, tai uostymo jausmas 
sumažėja arbla visai pranyks
ta. Praradę uostymą, nusto
jame neįkainuojamo turto.

Gerb. kun. Jonas Kuras, šv. Juo
zapo parap. klebonas, Scranton, Pa., 
vienas iš žymių Amerikos lietuvių ve
teranų veikėjų, didelis patrijotas, sta
mbus lėmėjas tautos reikalų ir lie
tuvių įstaigų šiame krašte, šiomis 
dienomis lankėsi Chicagoje ir gėrėjosi 
lietuvių katalikij įstaigomis: šv. Ka
zimiero Akademija, Marijonų kolegi
ja, ligonine ir kitomis.

Nosies veikmė turi svarbią 
įtaką ant ausų arba girdėjimo 
aparato. Eustachian trubele, 
kūri sujungia nosį su nosiniu

bės visaip jį pamainyti sulig 
kalbėtojo r.oro. Iš priežasties 
ligos, užsikimšus nosei kvėpuo 
jame per burną? Balsas būna

kosergnliu, duoda/nosies nuo- vienodas, aštrus, nepamaino-

Pastaruoju laiku Pabaltijo valstybių są
jungos reikalu jau daugiau kalba latviai ir 
ėstai negu lietuviai. Jos pajuto pavojų. Jų 

I laikraščiai plačiai rašo apie reikalingumą 
trims valstybėms susirišti į artimiausius kai
myniškus santykius, sudaryti sąjungą, kurios 
tikslas būtų bendrai gintis nuo priešų, vesti 
vieną bendrą užsienių politikę, taip pat ben
drai dirbti rūpinantis ūkiškais reikalais.

lankiai svarstomas ir kitų keliolikos valsty
feių Jegislatūrose. Arkansase p^ęijų įstaty-Kį( apšilti. Taipgi nuo
mas yra pripažintas ir tik gubernatoriaus ČlHpįos plėvelės sudrėgsta, su- 
parašo reikalingas. Oklalionioj ir gi pripa- įminėja oras, kad 
žintas, Ohio, Missouri ir kitų valstybių le- mažyčius plaučių korelius
gislatflrose šis klausimas yra svarstomas. (peleles), neužšaldytų ir ne-

Senatvės pensijų klausimas pastūmėtas nusausintų. Tyrinėtojai yra iš 
pirmyn Pennsylvanijoj. Tos valstybės legisla- f Y1’?, kad per 24 valandas no
tarą pensijų projektą pavedė komisijai. Ne-jsies gleivėta plėvelė pagami- 
sulaukdama grąžinimo, legislatūra (žemes-,na apie pusę kvortos skysti- 
nieji rūmai) projektą iškomisijos atšaukė ir■ mo arba gleives. Yra nesveika 
lie jos pagalbos dauguma balsų pripažino. Įkvėpuoti per burną, nes pas-

Oregono valstybės gubernatorius Meier (taroji neturi galimybės per-
pasirašė pensijų įstatymą kovo 8 d. Kiekvie- košti, sušildyti bei sušvelninti
nas tos valstybės sulaukus 70 metų amžiaus įkvėpiamo oro, ir sulaikyti
neturtėliui piliečiui bus mokama 30 dol. per nuodingas bakterijas. Kvėpuojką ir sukeliaj apetintą. Bet su
mėnesį. No. Dakotoj ir Arizonoj po tiek pat jant per burną, sausas, šaltas'uodus dvokiantį maistą, ape • ’ I . >■* I .
pensijos bus mokama. į ir netyras oras, dažnai užnuoįtitas sumažėja, net vėmimą

Lostymo jausmas paaštri
na skonio jausmą. Suuodus 
gardų kvapsnį’ atsiranda bur
noje skonis, skrandžio liau- 
kutės gamina'gromulio gun

dom s palengvai pasiekti ir už 
nurodyti vidurinę ausį Užsi
kimšus nosei, vėdinimas ausy 
se, kaulų daubose ir koreliuo
se, kurie jungiasi su nosimi, 
žymiai) sumažėja. Tokia padė- 
Jis sudaro didelę stoką oro, ne 
tik nosyse, --bet iri vidurinėje 
ausyje. ^Viduryje nosies ir au
sies oro spaudimas sumažėja 
ir negali atlaikytil išlaukinio 
spaudimo (Išlaukinis oro spau 
dimas būna visados vienodas, 
tai yra 15 svarų ant kiekvie
no colio). Dėl to, iš lauko di
desnis, oro spaudimas, negu vi 
dūrinėje ausyje įlenkia bubi- 
•nėlį į vidų ir sumažina girdė
jimą. Taipgi tankiai girdžia- 
mas ausyje ūžimas bei skam
bėjimas arba spiegimas .

mas, nuobodus ir neturi mu- 
zikalio skambėjimo. Girdėda
mi taip kalbant žmogų, mes 
iš papratimo klaidingai sako
me; jis kalba'per nosį. Kadan 
gi nosis yra užsikimšusi, tai 
negali kalbėti inosf. Iš tik
rųjų, jis,kalba per burną, ku
ri Aeturį galimybės pagražin
tu balso.

Nosies veikmės sutrauka

Kvėpavimas, perkošimas, su 
šildymas, sudrėkinimas, oro ir 
atsparumas prieš nuodingas 
bakterijas.

Specialis uostymo jausmas

Pagerinimas skonio, pažtri- 
nimas girdėjimo, pagražini
mas balso.

Oldo valstybės legislatūros žemesnieji rū- dyja tonsilus, gerklę, plau 
mai po atkaklios kovos pripažino pensijų įsta- čius ir nepakenčiamai sudžio- 
tymą. Tai istorinis valstybėje įvykis. Tenai vina lūpas, burną, liežuvį, ge- 
per kelioliką metų tuo klausimu smarkiai ko- klę ir .t .t.
vota. Žemesniųjų rūmų pripažintu įstatymu J Smegenyse randasi uosty- 
bus mokama pensijos 25 dol. per mėnesį su- mo centras, iš kurio lygiai te
laukus 65 metų amžiaus. I ... ...... ..............

J. Valstybių senate pirmą kartę krašto specialų- sesiją. Svarbiausieji šio biliaus Te

sukelia ir žmogų persergsti 
nevalgyti pavojingo maisto. 
Geriant ricininį aliejų užėmus 
nosį, visai neragaujame blo
go' skonio. Tas parodo, kad 
uostymas turi įtaką į skonį.

Nosies! veikmė pagražina 
balsą. Gerklėje fc/also stygų 
virpėjimas išduoda vienodą 
nuobody balsą, kuris pasiekęs 
viršų gerklės ir nosį pakeičia 
savo ypatybę. Nosyje virpan
čios oro vilnis sušvelnina,, pa
gražina balsą ir duoda galimy

ĮDOMUMAI

Sakoma, kad Norsai atrado 
Icelandiją apie 900 metus. Ta
čiau, manoma, kad 795 m. ją 
atrado vienas airys vienuolis.

’ ■ Tokia sąjunga joms visoms lygiai yra 
reikalinga. Tai yra vienintelis kelias, kuris 
duos užtikrinimą saugesnio rytojaus. Lietu- i 
Vft, Latvija ir Estija, sudarydamos sąjungą, 
"kari kalbėtų netoli šešių milijonų gyventojų 
vardu, sudarytų jėgą, su kuria jų kaimynai

istorijoje senatvės pensijų bilius palankiai mėjai vra senatorius Dili iš Washingtono val- 
priimtas ir palankiajam komitetui įduotas, stvbės ir kongresmonas Connery, Jr., iš Mass. 
Kongrese yra daug šių pensijų priešų, tačiau | Kongresui įduotas senatvės pensijų bi- 
yra ir daug šalininkų. Šis bilius buvo įduo- liūs valstybėms nebus privalomas. Kongre- 
tas pereitam kongresui. Nieko nelaimėta. Tad sas tik skirs kas metai keliolikos milijonų 
patiektas šiam kongresui, kurs šiandien turi dolerių sumą, kad šiuo fondu, prireikus, pa

remti tas valstybes, kurios Į>us pensijų įsta
tymus įvedusios.

• • •
Į Romą pradėjo vykti labai daug maldi

ninkų. Keliauja iš viso Įiasaulio kraštų, kad 
pasinaudoti Šventųjų Metų teikiamomis ma
lonėmis. - 1

Trumpiausias raštaeilis Nau 
jame Testamente yra “Visa
dos džiaugkitės,” (šv. Povilo 
laiške Tesolonikiečiams, V; 
16). Kitas yra: “Ir Jėzus ver
kė’’, (šv. Jono Evangelijoje; 
XI, 35).

Surinko M. T. Jodka (L K.)

Tikėjimas ir Mokslas
(Tęsinys,

Ais Laplace’o noras panaikint anekdotą 
rodo, kad anekdotas buvo arba "grynas 
prasimanymas arba jei ne prasimanymas, 
tai Laplacc buvo priešingas Šio anekdoto 
aiškinimui ateistine pakraipa. Bet saky
kim, kad anekdotas yra tikrai Laplace’o 
pasakytas, tai dar nereiškia, kad Laplace 
(Į>ievą norėjo vadinti hipoteze. Dauguma 
mokslininkų, kurių čia visų vardų neminė
siu, o nukalė galėčiau nurodyti, pasirem
dami ir kitais l/aplace’o išsireiškimais, šį 

ii anekdotą taip aiškina. Laplace’as čia tu
rėjo mintyje hipoteze, kurią Niutonas aiš- 

Egino, būk ir dabar Dievas palaikąs gani- 
toje tvarka. Laplace’as gi kaipo didelis 

HBlatemat’kfl- išskaičiavo visų planetų ir 
Mvaigžd/iij traukinu} ir sakė, jog čia nėra 
. reikalo Dievui įsikišti. Kitais žodžiais ta

riant: “Man la hipotezė apie Dievo į-iki- 
ftinią j dabartinę pasaulio tvarka, nebuvo 
arba nėra reikaįįpga, nes gį savo protu

tą priėjau.” Kitaip ir negalėjo Laplace’as 
ją suprasti. Tai matome čia mes Ilaeckelio 
priekaišto menkumą. Laplace’as mirė kaip 
geras krikščiortis privalo mirti ir visą sa
vo gyvenimą neskelbė monizmo. Tai ma
tome, kad llaeckelis vien remdamasis hi
poteze, kurią ištempė ant savo kurpalio, 
norėjo paversti šį žymų mokslininką ateis
tu.

Dabar lieka dar Robertas Mayerls, 
(1814—78) kilęs iš pietų Vokietijos. Kad 
jis nebuvo atverstu galime spręsti iš šių 
jo išsireiškimų. 15 d. birž., 1871 m. siųs
damas vieną savo veikalą draugui jis sa
ko: “Antimaterialistinė plotmė, kurią aš 
užėmiau ir kurios niekad neneigsiu, žymi 
ir šiame veikale.” Kokis gi galėjo būti 
materialistas ir ateistas, monizmo šalinin
kas? Be to 1869 m. Jnsbruke per gamto
tyros mokslininkų suvažiavimą Mayeris 
baigia savo kalbą šiais žodžiais: “Tikroji 
Filosofija yra ne kas kitas, kaip tik įva
das i krikščionių religiją.” Kur Ilaeckelio 
gėda meluoti, kad modeminių gamtos mo
kslų steigėjai yra ateistai ir iš to daryti 
išvadą, kad ir mokslas kaipo jų sukurtas

yra priešingas tikėjimui. Tai yra didžiau
sia nesąmonė.

Tat matome, kad žymiausi mokslinin
kai buvo tikintys. Jeigu mokslas būtų 
priešingas tikėjimui, tai jie arba būtų 
nustoję tikėti, arba būtų netyrinėję moks
lo dalykų, bet nei vieno, nei antro nebu
vo. Jie visai laisvai darė moksliškus tyri
mus ir netik nerado jokio mokslo pasi
priešinimo, bet betyrinėdami visuomet sa
kydavo, kad mokslas veda prie Dievo pa
žinimo.

Religingumas ne tik netrukdė Fara- 
day’o lakios vaizduotės beieškant po pla
čias mokslo erdves naujų minčių, bet prie
šingai iškilęs į pasaulio padanges, prisi
artinęs prie Dievo, padvigubino jo drąsą 
daryti tokias hipotezes, kurios gal kam 
rodėsi per drąsios nesibijant pasiklysti iš 
tiesos kelio. Tundall’is (anglą fizikas) 
sako apie Faraday’ą: “Nesu pažinojęs 
niekad laisvesnį, drąsesnį tyrinėtoją už 
jį.” Ir iš tikro jis buvo laisvas, daug 
laisvesnis už daugelį rėksnių šaukiančių 
prieš,religijos tariamuosius pančius, nors 
ir nebuvo. bedievįs, bet ^riliai--religingas į

■
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jam religija buvo tik pastovumo pama
tas, nekliudydama laisvai veikti tikrojo 
mokslo naudai ir likti mokslo žvaigžde.

Pąsteur’as liko šių dienų didžiausiu 
gamtos mokslininku, tas visų gerbiamas 
genijus sėmė paramos ir energijos savo 
nenuilstamam darbui katalikų tikėjime, 
kasdien priimdamas ŠŠv. Sakramentą. Gi
lus religingumas netrukdė jo, bet padėjo 
jam padaryti tai kuo jis yra garsus. “Esu 
dievotas, "kaip bretonas, bet jei dar bū
čiau mokytesnis, būčiau dievotas kaip bre- 
tonienė” — sakydavo didysai Pasteur’as 
(Bretonija jo tėviškė, bretoniečiai labai 
dievoti katalikai). ,

Niutonas nusiimdavo kepurę, kai jis 
ar kas kitas tardavo žodį Dievas, neišma
nėliu, atžagareiviu pavadinti neišdrįs jį 
nei joks šių dienų, kad ir Dievo nepripa
žįstąs mokslininkas.

Prancūzų akademikas Edi. Routroux 
sako: “Faktams neatitiktų, jei kas šaky 
tų, kad žmogaus protas šiandien išsižada 
idėjos apie pievą”. Kitoj vietoj: “Die
vas — tol litas esimas,'Dievas meilė, Die-
Vas-tėvas,' Dievas kūrėjas, Dievas globė-
•i-*t . į -V . ... ,i;

/ K
V*

jas — visa lai yra idėjos, kurių ieško 
trokšta protas.” šie žodžiai yra munv 
reikšmingi, nes juos kalba mokslininkas 
kurio negalima įtarti partyviškume, reli 
gijos atžvilgiu.

ž isi šie tikinčiųjų mokslininkų pa 
vyzdžiai aiškiausiai įrodo, kad mokslai 
netrukdė jiems darbo ir kaipo toks, ne 
gali būti tikėjimui priešingas, Sąryšyje si 
tikėjimu kilo kai kurie mokslai: taip pav 
statant šventyklas, altorius, piramides, nu 
statant laiką pamaldoms kilo visa eib 
matematikos mokslų. Seniausias gamta 
mokslis yra ierofizika (surišta su •religi 
jos reikalais) panašiai astroteologija y n 
seniausia astronomija. Teisės mokslas ii 
ši teorija išsivystė šventyklose. Čia ypa 
tingai bažnyčia padarė daug meno atžvil 
gi u, Matomo, kad tikėjimas yra davę; 
pradžią ir didžiumai mokslą ir kaipo toki 
negali būti mokslui priešingas. Galop mo 
kslas trokšta tiesos. Tikėjimas yra tiesa 
Tai, kaip gali tiesa, tiesai būti priešių 
gos.

;Bus daugiau).

r 9 »



‘V3F’’1?' - ■■ -nį i -^vvr'i :”ti - j RĮR

Ketvirtadienis, bai. 20, 1933 ffĘgnm

PITTSBURGH’O LICTUVIŲ ŽINIOS
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius 

2128 Larkins Way, Pittsburgh, Pa.
Telephone HEmlock 1490

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
, 1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.

Telephone Hemlock 2204

| praeidinėjo. Susilipę ant ko- 
(miteto stalų sėdėjo ir garsiai 
• juokavo, o kuomet komitetas 
įspėjo ir liepė nuo stalų atsi- j tai tinginiai. Taip gražiai kle 

įtraukti, kai kurie labai nepa- bonas prašė ir neatėjo. T»i jau 
tenkinti murmėjo ir žvairavo.
Dievulėliau, pamąsčiau, kas 
'dabar darosi su tais mūsų

moterėlė, ne tretininkė ir du žiūrėt; kai karti’ net‘ per visą
vyrai tretininkai, n vienas ne 
tretininkas. Pamąsčiau sau,

naktį miego nebuvo. 

Argi ne kvailystės!

X Mūsų didžiai gerb. kle-mazai hera juose šv. Pranciš- . , * . 6 „ , ,
, , . .... bonas kun. Kazėnas po Velykų
kaus dvasios, jei jiems tik L , - v .. .

x.___ zada sav0 Paiapijoj daryti Fe
tiek terūpi Dievo namų švara 

“boisais,” ' Rodos gerų tėvų Prie 'generalės absoliucijos tai
deracijos vajų, t. y. visas dr-

DIEVAS | lę oras gali įeiti į bonką. Ir 
i tuo būdu įrodė, kad gyvybė 
negal atsirasti iš kraujo, o tik

mia savuosius. Tat savi pas paukštis buvo labai maloniai 
savuosius, priimtas, kadangi jis kovo 14

‘•Draugo” Draugas d. Markauskams atnešė du la- 
• -....  ... —......... .  bai gražus ir sveikus sūnus,

WEST END PITTSBURGH “ 9uj
sunais ir jų krikšto tėvais li
nksmas atpiškėjo pas mūsų 
kleboną kun. E. Steigmaną 
prašydamas kad suteiktų šv. 
krikštą. Vaidai duoti Leonar-

Bal. JO d. važiuojant į You- 
ngstowną girdžiu varpą skam-

vaikai, o taip elgiasi bažny- kasdien per visą savaitę skait- i^a.S. * Katalikiškąją i bant. Būtų lig koks girdėtas
čioje!... Lig būtų nustoję visai lingai grūdasi, o kaip bažny- & ao pažįstamas balsas. Kas tai
v i •vi • • • x • y* x * /*vx i i rašytos Lj. xv. A.. iojžmoniškumo jausmų ir virtę į čios mazgoti, tai nėr. Ot, kad
kokius laukinius. Tai visai be taip aš būčiau

RAULAS- Jonai išrišk kiaušinėlių, kurie įeina į'gėdos ir be jokio mandagumo das, tai už tokį
J _ TT TT O i »■» i o r* m /t/Y tnA 4-1 -» <-* 4- 1 mi r»Ai O'CK

3 ibūtų? klausiu savo šoferio. U- • a.,,,,...... \ i,„n,
jų dvMto va* P 9v- Vincento lietuvių baž-'sti) Uvai buvo:‘Jonas, s’a|atka

kj neklusnumų į-’a ? ir Stela GrikauskiūK; antra

man šį klausimą: aš esu biti
ninkas ir patėmijau, kad bitės 
atsiranda iš medžiagos.

JONAS: — Ratilai, aš ma
nau, kad tu ne tiek patėmi- 
jai, kiek esi girdėjęs iš “se
novės mokslų”, bet dabar to
kių mulkių nebėra. Viši žino, 
kad bitės atsiranda iš kiauši-

kraują Kun. J. V. S.

SOUTH SIDE
Velykos, Velykos, kas jūsų 

nelaukia? Bet tos Velvkos, ku-

_XV/O X£ IJv |VJXVXVJ XXiCXXXVXęXflX iXXJJv/ ViCiloj pCXX iX<J VV/IAJ Atvn a uoj J IIJ 11<£ •• * * * X X 1
ir išauklėjimo. 40 įdėtų atgal, neduočiau nei sykio generalės' azimi^ parapija, ju o yn, vakarą užbaiga 40 vai. atlai-
kaip tnes šventėme' Vėlykas 'absolucijos, nes jie neverti to- l.U.° &U Z** \ a 1 ,dų. Tai sakydamas šoferis, kad

ku v]ens hitam ranką paduos, Spustelės ant geso, kad nėt au- 

tomobilis pašoko lig norėda
mas nuo to varpo balso pabė
gti. Aš gi surikau: — Palauk, 
sustok, užsukime į bažnyčią 
valandėlei!.. Nurnėdamas, liet 
paklausė ir dar suspėjome pro 
cesijai. Žmonių kimšte užkim
šta bažnyčia, vos tik savo sto
rą nosį tegalėjau įkišti ir su 
kampučiu akies pamatyti, kai

pirmą syk savo bažnyčioje, to- 
kie išdykavimai buvo visai lie- 
suprantami. Nieks tada nega 
Įėjo net išsivaizdinti, kad at
sirastų kada nors bent vienas

kių malonių. Kuomet mūsų 
nigai deda visas pastangas, 
kad viską kuo geriausiąi dėl 
žmonių padaryti, ir patarnau
ti, o čia kaip kunigai ko nors ir apšvieta mums reikalinga.

tai per Sekmines bus pačioj 
kalno viršūnėj.

Taip pat reikia primint, kad

rių visi taip godžiai laukiame panašus išdykėlis... O Šiandien, paprašo, tai nieks neatkreipia, O kas gi mus apšvies, jei ne
jau praėjo... Šios Velykos šį- [šiandien per tas brangias Šven j dėmesio. Jei jau tretininkai skaitymas gerų laikraščių. Da-
met tuo pažymėtinos, kad j°3[tijjų Metų Velykas kas darosi! nepaklauso savo dvasios vadų, har pas mus pareina labai ge

nelių, kuriuos motinaJiitė pa-1 Jubiliejinės, priminančios 19jjjei gėdos, nei Dievo baimės, jų nepagerbia, jiems hepade- ril laikraščių: “Draugas,”
deda. Taigi toji senovės teo- šimtmečių sukaktuves nuo anų neį jokįo aukštesnio jausmo, da, tai ką bekalbėti apie šiaip Uarsas,” “Darbininkas”; y-Vsenai jau yra sutrupinta tikrųjų Velykų, nuo Viešpa-

įminta, nes 18 šimtmety 
išrastas mikroskopas, t. 

y. padidinantis stjklas, su ku
rio pagalba galime matyti ma
žus nematomus dalykus, tas ir 
privedė garsų biologistą — 
Bone, kuris padarė nuoseklius 
bandymus ir su mikroskopo 
pagalba surado, kad bitės ne 
iš medaus atsiranda, bet iš 
kiaušinėlių. Žinoma, prie se
nųjų laikų silpnų gamtininkų 
bedieviukai tuojau prisidėjo 
ir norėjo išaiškinti teoriją 
(spėjimą) Savaimiveisimasi 
Teoriją. Bet tai buvo tik gra
žus sapnas.

RAULAS: — Bet tie įrody
mai manęs dar neįtikrina.

JONAS: — Pabaigoje devy
nioliktojo šimtmečio, Prancū
zijoj iškilo garsus mokslinin
kas — Liudvikas Pasteur, ku
ris giliu savo galvojimu ir mo
ksliškais bandymais, kaip sma

atsiprašant kaip degi.... Jai jau žmones. Tai prastas pavy- patingai “Draugas” su Pitts-
rodos, kad kuo labiau išsipur- zdis, o šį mėnesį juk visas pa- įburgho Žiniomis. Vieną sykį gražiai mokyklos vaikučiai ė-

saulis, sulig Tėvo šventojo in- 1 savaitę “Draugas” su Pitts- procesijoje'ir būrys paan-
tencijos, meldžiasi, kad kata- įburgho žiniomis per metus at
likai duotų.gerą pavyzdį. Taip seina tik $2.00. Galima užsisa

ties Jėzaus Kristaus mirties
ant kryžiaus ir Jo garbingo vina, tuo gražiau. Jaunime, 
prisikėlimo iš numirusių. Už jaunime, kūr tu šiandien eini 
tat šįmet ir mūsų šv. Kazimie- ir kur tu nueisi į tai turėtų 
ro R. K. bažnyčioje, kur kas tėvai bent kiek daugiau at- 
iškilmingiau buvo apvaikščio- kreipti dėmesio, o komitetas 'ms kun. Kazėnas, 
ta visa Didžioji Savaitė pra-: tokius “boisus” turėtų suso- 
dedant Verbų sekmadieniu ir'dįntį į pirmuosius suolus, o 
baigiant Velykomis. • 'neklausančius per duris išmo 

Per visą savaitę žmonių be- sti, bet neleisti šventoje vie 
veik kasdien buvo pilna baž- toje išdykauti. Tai negražu ir 
nyČia ir visi (išėmus Didž. Pe- negalima. Nesuprantama, ko- 
nkt.) ėjo prie šv. Komunijos, kiam galui tokie ištvirkėliai ktumu ne tik tretininkų, bet 

Per Velykas gi nors smar- !eina į bažnyčią. Bažnyčia juk ir šiaip nieko neišmokysi. Če
kiai lijo, bet žmonių netilpo Dievo namai, maldos namai, 
bažnyčioje. Pažymėtina, kad reikia melstis, o ne juokus krė 
bažnytinis Šv. Kazimiero pa- sti. Butų gerai, kad ir kuni- 
rapijos vyrų choras labai gra- gai, kaip sužinos apie tokį 
ziai pasirodė dalyvaudamas “boisų” pasielgimą, padarytų 
kasdien visose pamaldose, y- atatinkamą žingsnį ir kokią 
pač penktadienį if šeštadienį nors padarytų tvarką, kad 
savo giedojimu rytmetinėse pa daugiau gėdos nebedarytų ir 
maldose atstovavo visą bažny- šventos vietos bažnyčios dau-

aną trečiadienį aiškino visie-

‘Pgh.

Senas Ex-choriatas 

Liet. žinių” Rodak-

kyti pas kun. Kazėną, J. B. 
Tamkevičių, 2021 June Str., 
K. Vaišnorą, 1921 Carson St. 
Daug patogiau, negu kas sa
vaitę pirkti. Laikraštis ateis

cijos prierašas. Prašoma Seno į namus. Na, tik pabandykit, 
Ex-Choristo taip nesikarščiuo- bent pusmečiui, už $1.00 užsi
ti, nes tai labai nesveika. Pi

rai, kad mielasai, nesi dvasios 
vadas, o tik paprastas Senas 
F*x-Choristas, nes tretininkai

sakyti. J. B. T.

BENTLEYVILLE, PA.

čią. Tas darė labai gražų įspū
dį. Prisiminė anie senovės pi

giau neniekintų.
Senas Ex-choristas

rki perkūnija, nutrenkė savai- amžių krikščionys, ku
miveisinimos (Spontaneous Ge.rie susirinkę į požeminius ur- 
neration) teoriją, kad dabar- vus> vadinamus katakumbo-
tiniais laikais tai teorijai net 
nei mulkis nebetiki. Nebent 
tamsūnas — bedievėlis.

Pasteur padarė aštuonis ba
ndymus ir įrodė, kad gyvybė 
negali*atsirasti iš medžiagos; 
ji atsirandą iš kiaušinėlių.

RtAULAS: — Kiekvienas ga 
Ii patėmyti, kad palaikius il;

mis, visi sykiu su kunigu mel
sdavosi ir giedodavo. Garbė 
choristams ir jųjų vadui varg. 
Medoniui, kad pasirūpino taip 
gražiai padabinti Didžiosios 
Savaitės reikšmingas pamal
das!

Taipgi gražų įspūdį darė Ve 
ljkų rytą per rezurekęiją mer

gai šviežią kraują, jame-atsi- gbitės “Marijos Vaikeliai” da
randa gyviai, kirminėliai, to
dėl nereik ten nei jokių kiau
šinėlių.

lyvaudamos procesijoje ir . gie 
dodamos: “Linksma diena
mums nušvito...” Senai toks

X Bai. 14 d. pąsimirė a. a. 
Rožė Valališ 38 m. 5r sū baž
nytinėmis apeigomis baT. 17 d. 
palaidota šv. Kazimiero R. K. 
bažnyčios kapudse.

X Mūsų klebonas šią savai
tę buvo 40 vai. atlaiduose pas 
kun. Šimkevičių North Side. 
Plačiau apie šią 40-kę bus ki
tame numeryje.

X Aš kaipo senis, atgyve
nęs savo “amžių”, netnrėda-
mas ką veikti, antradienį bai. 
11 d. užėjau į bažnyčią atlan- 

JONAS; — Pasteuras atsa- skaitlingas būrys mergaičių be Hyti Viešpaties Jėzaus Švč. 
Utys į tą klausimą. Tas gilaus,dalyvavo by kurioj procesijoj Sakramente ir iš smalsumo pa 
mokslo žmogus padarė daugi“ tai nuopelnas mergaičių ^ūreti, kaip tretininkai ba 
guldymų‘su krauju. Jis paė-lvadovės Pocevičiūtės ir jos znycią mazgoja if ar daug jų, 

. ^kraują, gerai išvirino ir su- 'pagelbininkių ir padėjėjų. Tai nes klebonas vmus gražiai pfa 

į švarų sterelizuotą stik- begalo gražus pavyzdis. Tik
linį indą, ir tą indą taip už
taisė, kad oras negalėtų įeiti. 
Tame inde jis kraują laikė la
bai ilgai, tačiau jokia gyvybė 
,neatsirado. Bet jei tas pats iš
virintas kraujas bus ne aklai 
uždarytam inde, gyvybė grei
tai atsiras.

Tuos bandymus padarius, 
bedieviukai pradėjo jam dary
ti užmetimus, kad gyvybė ne
gali atsirasti ten, kur neįeina 
oras. Dėl to Pasteur buvo pri
verstas daryti kitus bandymus. 
Jis paėmė taip pat virintą 
kraują ir supylė į stereljzuo- 
tą butelį. Per tos bonkosFkor- 
ką išvedė riestą trubelę stik
linę. Nuo bonkos tolimesnį tru 
belės galą kąitino karšta lie
psna, kad pet ją oru nepatek
tų kokia gyvybė. Kraujas bop

gaila, kad kai kurios mergai
tės iš “panaberijos” procesu 
joje nedalyvavo. Dieve duok, 
kad ateityje ir jos prisidėtų 
prie gražaus darbo.

Viskas smagu ir gražu, bet 
negalimą užtylėti, kas blogo 
ir taisytino. Man, kaipo seniui 
if dar lietui lyjant, šįmet po, 
sitaikė pasivėluoti į bažnyčią 
A tėję s jau radau procesiją be- 
prasidedant ir per tai ne tik 
kad nebegavau sėdynės, bet 
nebėgalęjan. nei į bažnyčią į- 
eiti. Teko bobinčiuje stovėti 
su “boisais.” Na, kėip sau no
rite, tai tokios ištvirkusių 
“boisų” gaujos dar nemačiau, 
nei negirdėjau, kad taip pra
stai užsilaikytų bažnyčioje! 
Nei vienas priklaupt nepri-

šė i f kvietė į talką. Įėjęs pa 
simeldžiau, dairaus, kur čia gi 
dabar tie -tretininkai. Maniau, 
kad čia buš jų pilna bažny
čia, nes, kaip girdėjau, kad 
šv. Kazimiero parapijoje esą 
ma apie k 130 tretininkų. Bet 
tuo tarpui beskaitydamas nu
stebau, nes suskaičiau tik po

gūsių mergaičių. Tai, gal, bu
vo sodalietės. Mažytės gi mer
gaitės bėrė gėles ant tako. 
Kun. Misius (kurį pažinau Fe 
deracijos Kongrese) buvo cele
brantu; jam patarnavo kun. 
Steigmanas ir kun. Karkaus- 
kfis. Mačiau Tėvą Alfonsą, mi-

pora: Juozas Biskupaitis ir 
Marijona Grikauskienė.

Linkiu.Makauskams laimi
ngai užauginti sūnus ir sena
tvėje nuo jų sulaukti paguo
dos.

Mūsų parapijos dviejų vai
kinų kalba

Pirmas: —Jonai, tu, tur būt. 
praeitą sekmadienį nebuvai ba 
žnyčioje, kad aš tavęs nepa
stebėjau ?

Antras: — Duok jau šventą 
ramybę, ar eini, ar neini, vis 
tas pats; gali melstis, kiek tik 
nori, o gero kaip nėr, taip nėr.

Pirmas: — Tai, gal, negerai 
meldiesi ?

Antras: — Mažu ir taip...
Klausant man tokio jaunų 

vaikinų pašnekesio, prisiminė 
pasakaitė.

Kadaise gyveno vienas ūki-
sijonierių, kun. Kazėną, Fede-' • , , » ...d ninkas su savo žmona; jie tu-
racijos iždininkę, kun. Cepa 'rfjo sftnU| kuris |abai
nanį'ir daug kitų, kurių neši- my,sjo Kadangi jo
nau pavardžių. Buvo iš viso I mažai ženl5s >nrįj0; ,a,

13 ar 14 kunigų. Labai džiau- savo žemės sklypui apdirbti
jgiaus, kad užsukau bent aut ' ,„.gall.j0 užlaikyti garo ark.

- - • v, VOTt>? “,ieni ^ kIeĮtaigos atlaidų. Matyt, kati laikydavo
tikrai turėtų daug vargo siti’’0““1 kaa- “““ P®P™Š1US> j viskas buvo labai tvarkingai. kamclait j s# gedijos 
Tnmttfoie VanvrV ont irati^rt . had pakolektuotų Velykoms Į Praeivis , ..... ? .

dėl gėlių altoriams papuošti,
tuojau susitaisė dvi poros mo

tamstele. Nepyk ant tretiniu 
kų, kad jie sau patys daro 
skriaudą, nes nesielgia sulig 
Šv. Pranciškaus dvasios, kaip 
įr tą patsai pripažįsti. Kaip 
pasiklos, taip išsimiegop. Tin-

terėlių ir daAu kolektuoti. Ma
tyt, kad šiek tiek sukolektavo, 
nes altoriai buvo gražiai pa-

YOUNGSTOVVN, OHIO
,kur nors joti ant tos kumel- 
palaikės. Jis labai troško tu
rėti gerą ir gražų žirgą.

Kartą einant jam keliu, pa
matė priešais save atjojant

I I

Į šią apylinkę atskrido an- vieną ponaitį ant labai gra- 
ir nusileido žaus arkliuko: Žiūrėdamas į jį

gini, juk visur yra, net irtar-iP™“; Šios kolektavo: Dama-

pe tretininkų, taip kaip ir ki- ®a^.s laae’ n.1?? I0Juene’ a Įan, Antano ir Onos Markaus- vaikinas gėrėjosi ir atėjo jam 
tuose luomuose. Pasitikėkite, ’ r...aV . T . . . kų ūkio, kuris randasi Brook- į 'galvų mintis: “Kažiri ar aš

X Girdėjau, kad tvertas. :(.e|d> Town hio. Tas| (Tęsinys 4 pusi.)
naujas bažnyčios choras ir ar- '

;d PASIRINK SAU GERIAUSIA ‘DRAUGĄ’
kad tretininkai perskaitę šitą 
Tamstos smarkų pastebėjimą 
ateityje pasitaisys ir bus vis
kas gerai.

IŠ MANO NUŽIŪRĖJIMO

Jau skaitaus prie senelių a- 
m žiaus. Savo gyvenime mačiau 
daug žmonių: LietuVoj, Rusi
joj, FinJandijoj, Lenkijoj ir 
pagalios čia, kultūringoj šaly, 
Amerikoj, bet niekur nema
čiau tokių kvailysčių, kaip čia, 
ypatingai dabartiniais laikais, 
tai yra tą naktį, ka<Ja buvo 
leista legalus alus gerti. Tro-

sisekimo. Tai labai gražus su 
manymas. / • . (

X Girdėtis, kad mūsų pa
rapijos duobkasys ‘bėdavoja,’ 
kad visai mažas šįmet biznis, 
nieks nemiršta ir nereikia duo 
bių kasti. “Draugo” Draugas 
irgi “bėdavoja”, kad ir jam 
labai pfastas biznis, o turėtų 
būti kur kas geresnis; jei vi
si sveiki ir nieks nemiršta, 
tai visi turėtų skaityti “Drau 
gą” ir jo biznį paremti.

X C’ia mes turime tik vieną 
lietuvišką grosernę, kurios sakai į bravames anksti pradėjo

atvažinėti, žmonės anksti pra- ^vininkas lAbai mandagus žmo
gus, bet nusiskundžia, kad Bedėjo rinktis lig į kdkią did

žiausią parodą; ppliemoriai ne
įstengė žmonių sulaikyti. Ka
da bačkas pradėjo į trokus 
lįuoduoti, tai kad pradėjo vi
si lėkti, švilpti* džiką šokti, 
ne tik jauni, bet seniai; mote-

nkias tretininkes, viena, šiaip rys,' liežuvius iškišusios, bėga

tuviai pas jį neperka ir savo 
tautiečio neparemia, bet eina 
pas svetimtaučius. Kad jis pa
siskelbtų “Pittsburgbo Lietu
vių Žiniose,” gal, geriau sek
tųsi ir. gal lietuviai jį parem
tą, nes matytų, kad ir jis fo-

Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau
sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa-

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis.

“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties 
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.

“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame daug 
žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš Lietuvos 
ir viso pasallio.

Nebūk be “DRAUGO” - užsisakyk šiandien
“DRAUGAS” metams 06.00.
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie

tuvoje. Metams 07.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois

Hitt and Runn Bull Bvidendy Had'Riddcn in the Šame Boat, so He VVas on!

klaupė, kuomet procesija su 
įkoje neįkaista, o per triube- Švč. Sakramentu tris kartus j
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PHILADaPHIA. PA,
Sv. Andriejaus 

Parapija
X Šv. Juozapo Marijos Vil

ią. Pusė akademikių, kurios 
buvo išvažiavę pas tėvus Ve
lykų atostogoms, sugrįžo į Vi
lių pirmadienį. Kųikurioms me 
rgaitėms taip Vilioję patinka 
gyventi, kad turėdamos pro
gos išvažiuoti atostogoms, ne
važiavo, bet jas praleido Vil
ioję. Mergelės, nors dauguma 
miesčionės, visos atrodo svei-

Ketvirtadiėais, bal. 20, 1933P g X TJ O A S
paskendusios savo gyvenimo 
mintyse.

Gerb. Pov. Tėvui Kipui ma
loniai sutikus užleisti Jėzuitų 
bažhyeių kovo 12 dienų i) vai.

, gacijos Seselė Elena visų lai-, Ponios J anų le vičienė ir Oe- 'ryto, kai banga suplaukė ten 
kų išbuvo Pbiladelphijoj prie batorienė, panelės: Lukošiūtė, §v. Kazimiero gimnazijos au- 
savo motinos. Balandžio 17 d. Varvoiiūtė, Pėčiukevičiūtė ir kiūtinės. Veidai buvo skaistūs, 
sugrįžo į Baltirnore, kur mo-(Vandaravičiūtė.perėjo per pa- ramūs, apsupti džiaug. aningos 
kytojauja Šv. Alfonso lietu- rupijų kolektuodamos gėlėms. I vilties spinduliais. Visas pri- 
vių parapijos mokykloje. Nežiūrint suvargimo dėl be- pildė Kristaus dvasia, galybe, 

X Šv. Kazimiero Spaudos darbūs, sukolektavo užtekti- ir meile. Prasidėjo šv. Mišios, 
Draugija prisiuntė knygų sa- nai. Seserysmokytojos, su pa- 'laikomos už Šv. Kazimiero gi- 
vo nariams. Nariai šios drau- galba A. Kryžanausko ir Pra- ' mnazijų, per kurias giedojo 
gijos, priklausantieji Šv. An- no Bartusevičiaus, artistiškai pačios auklėtinės. Jų pradžioje 
driejaus parapijai, gali savo pataisė karstų ir papuošė alto-
knygas gauti klebonijoje. rius.

Didįjį Ketvirtadienį, Penk-’ 
tadienį ir Šeštadienį parapi-

X Balandžio 16 d. baigta 
rekolekcijos, kurias vedė kun.
]g. Abromaitis. Žmonės skųit- jonai skaitlingai lankėsi į par 
lingai lankėsi ir beveik visi at- maldas. Per tas tris dienas se- 
liko metinę išpažintį. Sekma- serys su mokiniais, permaino-

Rear admirolas W. W. Plie

|čio, Ant. Burdulio, su kuriuo 
•buvo išvykus Amerikon ir gy- 
įveno Chicagoj, Ciceroj. Dabar 
gyvena už kokio kilometro nuo 
savo tėviškės.

tuosius egzempliorius suvynio
ję pasiųsti saviesiems Lietuvo* 
je. Z-S-

kos; aišku, geras oras ir švie- ;die«b kaip kasmet, visi veik, mis po klesų (nuo 1-mos iki 
ži, sveiki ūkio valgiai joms la i kurie buvo bažnyčioje, prie- 5-tos vai.) giedojo kančios gie-

smes ir meldėsi.

Naktimis zakristijonas su ke 
liolika vaikinų budėjo bažny
čioje.

Velykų naktį keliosdešimt 
parapijonų giedojo stacijas ir 
kitas apie Kristaus kančių gie 
smes.

Velykų procesija dailiai su- 
Zmonijos Atpirkėjo kančios, taisyta, skaitlingas cbųras A. 

klos kovos, ligonė pradėjo svei mirties ir atsikėlimo dienos a- Dziko vedamas iškilmingai 
kti ir tikisi neužilgo grįsti įtatinkamai 19 šimtų metų su-'giedojo per procesijų ir šv. 
savo namus. Jos dukrelė vie- j kaktuvių jubiliejui, švęsta y (Mišias. Žmonių buvo pilna ba- 
nuolė Šv. Kazimiero Kongre-!patingu uolumu. -žnyčia, kiek tik galėjo tilpti.

bai patinka.
X Darbininkai visu smarku

mu griebiasi ūkio darbų. Jau 
du laukai išarti ir baigia pri
rengti juos sėjai. Nors lietus 
šiek tiek darbų trukdo, tačiau, 
perą abejonės, kad visas ūkis 
šiais metais bus apdirbtas.

X Jau antra savaitė Ameri
can Stoniach Hospital 
guli E. Pajauskienė. Po šun

inė Šv. Sakramentų.
X Balandžio 19 d. Jo Eks

celencija vyskupas P. Būčys 
ir kun. J. J. Oepukaitis išva
žiavo į Šv. Marijos kolegijų, 
Thompson, Conn.

Sv. Jurgio 
Parapija

Gerb. rekolekcijų vedėjas su 
visu nuoširdumu parengė susi
rinkusias sielas prie dangiš
kos Puotos. Štai netrukus pra
bilo maži varpeliai — viskas lps, komendantas trečiojo jū-
nutilo: iš aukštybių nužengė rų distrikto, New Yorke, pir- 
Amžinvbės Karalius, laiminda'niininkauja jūrų teisme, kurta 
mas savo brangias sielas. Vėl'”10 vedama tyrinėjimai dėl 
suskambėjo giesmės, Kristus “Akrono” nelaimės.
pakilęs nuo Aukuro prisiarti-j---------------------------------------------
no prie Jo laukiančių širdžių, žūsiu tėvynėn amerikiečių 
meilingai pažvelgė į jas..*. Kri-

“Draugas” čionykščių žmo
nių yra mėgiamas, juo pasi
dalijama: vienas perskaitęs, 
kitam paduoda, net ir paštu 
kitiem pasiunčia. Lietuvos 
žmonėms jis yra, tiesa, sunku 
užsisakyti, bet tai įgalėtų pa
daryti giminės Amerikoje. Jei 
gu jau to neišgalėtų, tai bent 
galėtų kai kuriuos perskaity-

GYDYTOJAUS 3 TAI
SYKLĖS DIDELĖ PA

GALBA VIDURIAMS

Skaitykite it platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite visus tuos pro* 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Ar jūs Tu.ite tų ‘Nesijaučiu 
Gerai” Jausmų?

Musų patari irtas jums yra, nueikite 
pas savo vaistininką lr už dolerį nu
sipirkite sau .bpĮeų . ...

Nuga Tone
P6 visą pasaulį paskelbusį toniką, 
kuris stimuliuoja jūsų apetitą, at
gaivina visą jūsų Sistemą, lr jus jau
sitės tvirtesniu ir miegosite Bariaus. 
Viso mėnesio treatmenlas viename 
butely.! tabietkų. Pradėkite šį treat- 
inentą tuojaus lr jeigu po dvidešimts 
dienų jus busite neužganėdintas, jusu 
pinigai bus jums sugrąžinti — jus 
neimate jokios rizikos.

Pittsburglio Lieto 
flilZiHios

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
kada turėsiu tokį žirgų? Kad 
Dievas man duotų, taę neap
sakomai Jam dėkočiau...” Pri
jojęs prie jo ponaitis sustojo 
ir klausia: “Matau, kad tam
sta labai žingeidžiai žiūri į 
mano žirgų”? ‘Taip, ponaiti,’ 
— atsakė vaikinas.” Gal norė
tum tu jį gaut?” — klausia 
ponaitis. ‘‘Kad aš neturtu pi
nigų pirkti” — atsakė vaiki
nas.” Gerai, sukalbėk man vie 
nų Tėve mūsų iš tikros šir
dies, be klaidos, o arkliukas 
bus tavo,” sako ponaitis. Vai
kinas, nieko nelaukdamas per
sižegnojo ir ėmė kalbėti... Be
kalbant puolė jam į galvų mi
ntis: ‘‘Kažin, ar jis man ir 
balnelį atiduos.” Tuo momen
tu ponaitis sustabdė vaikiną 
it sako: “Negerai kalbi.” Po
terį kalbi,- o kitų mąstai; ark

LIETUVOS GYVENIMAS
REKOLEKCIJOS ŠV. KAZI
MIERO SESERŲ KONGRE

GACIJOS MERGAIČIŲ 
GIMNAZIJOJ KAUNE

LIETUVOJ

Tarp tokių yra Juozas Viščiu- 
lis, išvykęs Amerikon 1894 m„ 

Gerb.! ^en^s Chicagoj.. Jis grįžo 
dar

kurinius žodžius ir palinkėjo gyvena savo ūkyj Kantaiiškių 
būti naudingomis Dievui, Ba-,kaimo, Sasnavos valsčiuje. Ten 
žnyčiai ir Tėvynei. Taip Die-p*8 rod<^ kiaurus stulpus, kur 
vo malonė aplankė tas jaunas!8^6 nuo rusų žandarų lietu- 
širdis, kurios sugrįžusios j sa- v^kus raidus- Jis gražiai iš 
vo šeimos židinius parnešė jų, į'ugino ir išauklėjo nemažų 
d kartu ir džiaugsmas tėvy- ^en,ub ’elia duktė, mokytoja 
nei, kad Dievo palaima aplan

stus aplankė savąsias.
Seka palaiminimas.

rekolekcijų vedėjas tarė pas-!dar PradžioJ šio šimtmečio,

Kalėdų antrų dienų ištekėjo 
Žvirb-kė tų dienų gausų jos dukterų!11/ alnerikiecio sūnaus

‘ i lio, kurs mokytojauja žemės

o po pietų dvi — vyresnėms. 
Pc jų rąžančius su Palaimini
mu Šv. Sakramentu.

Bendrose temose paliesta ka 1 
talikiškojo mokslo pagrindi- j 
nės tiesos, kurios, bendrai, s&- 

gilurnu jaunuomenei sun- 
suprantamos ir pasisdvi- 

Tačiau Gerb. rekolek-

būrį.
Dėl to nenuostabu, kad vi

sa ši įstaiga yra labai dėkin
ga. Gerb. Tėvui J. Venckui S. 
J., taip visiškai atsidavusiam 
jaunimui. Ten buvusi

I ūkio mokykloj Šakiuose. Jo 
kita duktė prieš kelerius me 
tus ištekėjo irgi už amerikie-

Koks džiaugsimu, kad vlduMai dir
ba kai'p laikrodis, kasdien. Tas y- 
ra lengva jeigu laikysimės Sitų 
paprastų taisyklių, garsaus gydy
tojo.
1. Išgerk didelj stiklų vartdens 

prieš pusryčius, ir kelis kar
tus j dienų.

2. Gauk gerai išsidirbt ant lau
ko, bet be pervarg.’mo.

3. Mėgink vidurius paliuosuoti 
kasdien tuo pačiu laiku.

Kiekvieno viduriai kartais rei
kalauja regulavtino, bet geriausia 
vartoti Dr. Caldwell’s Syrup Pep- 
sin.

Apturėsi visuotinų išvalymų lt 
nepaliks vidurius silpnus ir šla
pius. šis gydytojaus receptas dėlei 
šoi'iuynų susidaro iš šviežių žolių, . 
švaraus pepsino ir kitų geibstan
čių sudėjimų, kurie nė vaikui ne
kenkia. Bet kaip paveikia tiios rtė- 
veikiančius vidurius. Ka.ip gerai 
jautiesi kuomet sistcSaoj nesiran
da tų nemėgiamų, užnuodytų ne
švarumų.

Apšvarink tų aplipusį liežuvį, 
pasaldink tų blogų kvapą Ir su
stabdyk tuos nekenčiamus galvos' 
skai'idėji'.nus. Kiškutis Syrup Pep- 
sin išvalys vidurius nuo tų nešva
rumų, kurie visų sistemų pagadi
na. Valgysite geriau, miegosite ge
riau ir jausitės geriau.

Jums patiks Dr. Caldwell’s Sy- 
rupo PepSl'no skonis. O jo Veiki
mas jus pradžiugins. Didelės bon- 
kos—-visose aptiekose.

8NEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leav 

24 ftours
Happy Days Ahead fot Yc
Tbink Af lt—ko# tbfs old world 

does make progresą—now ęomes a 
prescrlptfOn whlch is kftolvrt to phar- 
macists as Anenru and wlthin 48 
hourk after yoų start to take this 
swift acting formula pain, agony and 
inflaUimatiok Cadsed by ekcess urio 
anid has Startai to depart.

Allenru does just what this notiee 
Says it wlH do—lt is guaranteed. Vou 
can get one generous bottle at lead
ing drugstores eVerytvhere Ibr 85 
cents and If it doesn't bring the joy- 
ous results you ekpect—your trtoney J 
whole heartedly returned.

Šv. Kazimiero Seserų Gim
nazijos auklėtinės kovo 9 die
nų su ypatingu rimtumu ir;narnos 
stropumu rinkosi į šių įstaigų 
jau nebe su knygomis, bet sa
vo jaunoms sieloms duosnios 
paguodos pasisemti.

Rekolekcijas vedė gerb. Tė
vas Venckus S. J. Tik Dievo 
ir Tėvynės meile plakanti šir
dis galėjo turėti tiek pašiau- paVojai gręsia jaunuolės šie-, 
kojinio ir jėgų, kiek parode jaį įr ginklai jiems apsiginti. 
Gerbiamas rekolekcijų tikroji jaunuolės vertė, pašau-
3as* kimas ir jo pasirinkimas ir t.t.

Šias tris dienas jau nuo 3 j Gerb. Rekolekcijų Vedėjui, 
vai. pradėdavo rinktis gimna- matyti gerai yra žinoma jau- 
zijos salėn. nuomenės psichologija, nes ne

Nors jų buvo apie penki ši- tik rekolekcijų temos, bet ir 
ir.tai, tačiau įstabi tyla globė | vaizdus jų perdavimas labai 
visų įstaigų; matyt, buvo su- suinteresavo jaunas širdis. To 

liuko negausi.” Ponaitis jam prasta gili mintis, kad gyve- dėl nestebėtina, kad vakare 
iš akių išnyko, o vaikinas nu- nirtio išmintį galima tik tyloje J Viešpačiui palaiminus ir pa-

VO

AMERIKIEČIAI LIETU- 1 
VOJE

T- f* •«-. . t
Girdėt, kądprof. Pr. Šivic-

kis nerimsta Lietuvoj. Pereitą 
rudenį jis norėjęs atsisakyti

, . . .... .nuo pareigų universitete, ta-
cjy vedėjas taip mokėjo jas # studentai ne
vaizdžiai ir -------------------

kiai

prieinamai per
duoti, kad lengvai į jas įsigili
no jaunesnės klasės, o kų jau 
apie vyresnes bekalbėti.

Vyresnėms nagrinėta joms 
naudingi ir įdomūs klausimai:

labai mėgstu jį; turbūt nepa
tinka jiem reikalavimas ame
rikoniško darbštumo ir tvar- ' 
kūmo.

siminęs keliavo pėkščias.
(Vysk. Valau.)
K. J. Žvirblis

suprasti.
Kiekvienos

siūlus joms eiti pasilsėti ra-

Magikas J. Čekanavičius, be 
gastroliuodamas, pereitų rūcįe 
nį buvo užsukęs. į vienų Mari
jampolės teatrų.

» » •

Andrius Alkimavičius, dir
bus prie turčių Amerikoje, su 
kuriais jis keliauja po Įvai
rias pasaulio vietas, nuo Ka
lėdų lankosi Lietuvoje. Žada 
tuoj grįžti Amerikon. Tai ant
rų kartų po didžiojo karo jis 
atlahko savo tėvynę. Jis turi 
daug pažinčių Chicagoj; karo:

dienos tvarka mybėje, daugelis susibūrusio® 'metu lankė Valparaiso univer-

NAUJOS KNYGELĖS

prasidėdavo šv. M isiomis. Po vietos koplytėlėj o kitos salė
jų su pertraukomis sekė trys je prie išpuoštos Panelės šve- 
koAferencijos bendrai visoms, nčiausios stovylos klūpodavo

sitetų.
• • •

Yra ir nuo daug seniau grį-
— ■-■i .1 I «a I..

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVA 
DĖMESIUI •

A t i; $ vįf *

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

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

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

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

VISADA
UŽMIRŠTA

Ąr žinot, kodėl jos ne- 
mėgo? JI pati nežilojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niskks nemėgsta. Vie
nok vlpl tą gali pašalinti. 
Gargaliuok SU Llsterthe lr 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad ' SIS vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 1 dienas.

LAMBEltT PfiAJlMAOAL 
COMPAirt 

St. Louis, Mo.

LISTERINE
pr«mp»ly en«h ectors ordlrtOry 

ttnt’f hhJ* ln M dnys

TOLOSEFAT
Mbn, K. ftatMt U krsAlyn, N. ♦. 

vrltes: "Have ased Kroabhnn far tke 
(MM « aontni ana Mte tikt kely l*«t Mc 
yonnda^hat tael n, meek better ln err 

„iro Sen’t estą

••
tven fer gevple 

reSnee, KrdttMn b 1 
Us "systeb kesnhy. I b»i„» . 
Uesdd kneW bt tte Me* to
“'■■■ ” SS,

verr

AKORCIU AGEI
2334 SoOAkirr AvT-

TO lose tat 8APBLT ap* HARMtJfcsA- 
fcY, take a kalt teaspoontnl ot Krmchen 
Saite la a tlau nt bot mter ln the 
įdomint totore bteakfant—dont rota* a 
moynlnt—a bottle that laite 4 „seka 
torts bot a tMBe—<to Knuehen Balt* at 
any drugetore ln Amerlck. It not joy- 
folly MtltfleU SIter the Br»t botu®— 
mons, baek.

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

Švenč. Jėzau3 širdies Troš
kinai, to palies 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. CO,
2334 60. OAKLEY AVĖ., 

Chicago, III.

i /



Ketvirtadienis, bai. 20, 1933 d s a: p ta a s
SKAI1YT0JŲ BALSAI CHICAGOJE

ĮSPŪDŽIAI PAVARČIUS 
SENĄ JAUNIMO LAIK 

RASTI

(Užbaiga)
Tas pirmasis base ball 

žaidėjų sąstatas.'
Sis laikraštukas turi ir spo

rto sekciją, kurią vedė A. Ur- 
bikas. Čia anglų kalboje ap
rašo sporto įvykius šios kuo
pos. Ar kas atmena pirmojo 
“baseball” tymo sąstatą, ka
da supliekė “Lloyd Colts”: 
A. Jovaišas (dabar daktaras) 
buvo pitcher, Ted Wolk, nia- 
nageris ir ketcher, S. Pieža, 
first base; J. Gajauskas, se- 
eond base; P. Palionis, tliird 
base; P. Palionis, short stop; 
P. Juškevičius (dabar kuni
gas) left field; J. Šimkus, cen- 
ter field; P. Klidas (Kletz), 

jit field.
iokingi narių tarpe įvykiai
’askui pažvelgiu į juokų 

skyrių. Kiek ten atminimų a 
pie narių darbus.. Štai, skaitau 
P. Balčiūno “mandrų išroka Į

LIGONINĖS RĖMĖJOS

savaitę prieš užsisakyti vietas,'skaičiui valgių pagaminti, 
kad seselė M. Alma ir jos pa-1 Pasimatysime visos bai. 27 
gelbininkės žinbtų, kokiam d., ligoninėj, 9 vai. ryto. Alfa

DAKTARAI:

Keturių metų gyvavimui pa 
minėti, Šv. Kryžiaus ligoninės 
rėmėjos rengia Birthday Par 
ty, ketvirtadienį, baland. (Ap- 
ril) 27 d.

Šią trečią Birthday Party 
rėmėjos pradės su šv. Mišio
lais 9 vai. ryto, ligoninės kop
lytėlėje; šv. mišias laikys ge
ras rėmėjų prietelius gerb. 
kun. H. Vaičūnas, Šv. Antano 
parap., Cicero, klebonas. Po 
mišių rėmėjos laikys vietinį 
susirinkimą slaugių kambary
je, kur bus išduoti visų metų ; 
raportai ir nauja valdyba už
ims savo vietas.

Po susirinkimo rėmėjos pie
taus ligoninėje. Gaila, kad čia 
bus galima tik narėms daly
vauti. Tat narės prašomos nors

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532 

<Lhone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Muši) patarnavimas 
visuomet sąžiningas tr 
nebrangus, nes neturi
me ifilaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER Mf'ri'R KEŽI IR) NT 

KAIP CišSISKN&J (iSIOS lr NEIftOl’UOJIOS JOS YRA 
Speciallškal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnuodljimą krau
jo, odos, Ilgus, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus puga- 
roje, kosėjimą, gerklės sksudėjiuią ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų lr Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4uoo WBNr aeth st_

Ofiso: Tel. Calamet 403#
Res.: Tel. Hemlock 82K8

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 8-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisus: 3858 W. 88 tk St.

Valandos: 10—II ryto 
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

kampas Keeler Ava. Tel. Oraw(ord 2S7S

G R A B O R I A h

DR. ATKOČIŪNAS
1 DENTISTAS
1440 So. 6?th Ct. Cicero, Ilk

Utar. Kstv. Ir Pėtnyčlomla
I 19 — 3 vak
8147 8. Halsted St Chicago
Paned., Sered. lr Subat. 1 — 9 vai.

Tel. LAFATETTE 1617

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W- 43rd St

(Prie Archer Ava. netoli Kodais) 
Valandos: nuo I Iki S vai. vakaro

Ir nedšUomig pagta 
sutarties

ToL Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien uuo 10 v. ryto Iki I 
valandai vakare

Nedėliomis ir bereaouus susitarus
4847 W. 14th St Cicero, liL

Office Phone 
Prospect 1016

Res. and Office 
I8t» So. Leavltt. SL 

Canal 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St, Chicago
OFFICE HOURS:

S to 4 and 7 to • P. M. 
Bunday by Appolntment

EUDEIKIS IR SŪNUS
ORĄ B ORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAI ją MAŽESNI KAINą 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo,

Pašaukite REPUBLIC H34O dėl eksperto patarnavftno 
ir žemesnės kainos. Vienpj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Phone Boulevard 7042

OR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

vimą,” kai jis išsitarė: “Ame 
rikoj gimsta penki beibiai kas 
nrinutą, o tame laike Henry 
Ford’as pagamino barškantį 
žaislą.” Toliau J. Drulis ieško 
savo fordo iu* klausia p-lės P.
Bųttoifttės, kur yra policijos 
nuovada,.. PJė Burkiūtė sako 
jam “jog fordą pavogė, tai 
kam dar bereikalo ieškoti.” O 
Druliš jai atsako: “Gal man 
pasakys vagilius, kaip jie ga
lėjo važiuoti mano senu forde- 
liu 60 mylių į valandą.” To
liau J. Gubista sako savo tė-
vni - i* DoMfln 11 nmn skoliTltrns l Laidotuvėms patarnauju geriausia ir v ui. i asauns man saulingas pigiau negu t,ti ^dėi, kad prikiau- 
gyvenimą.” O tėvas atrėžia:
“Na, tai, sūneli, mėgink jį išc.. 
kolektuoti.”

1 F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8 

CHICAGOJE

■au prie grabų Išdlrbystės.
OFISAS

668 (VEST 18th STREET 
Tel. Canal 6174X .

LACHAVICH 
IR SONOS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2516 arba 2616

2314 W. 23rd PI,, Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
TEU CICERO 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

ruriu automnbilins visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, BĮ.

Tel. Canal 6111

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 13 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj gagai sutarti

TEL. LAFAYETTE 7000

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vah 2—4 ir 7—9 vah vakare 

Bes. 2136 W. 94th 8t
TEL. CANAL 0401

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauokae)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
>4X4 Wsk Marąuette Road 

VALANDOS:
4 IU 13 ryto: 7 Iki 4 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea. 4444 8. MARLE WO O D AVE.

Tek Lafayette 5793

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

Nedėlioja pagal sutartį

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLflVICIA UNDERTAKING CO.
INCORPORATED

Henry W. Beeker 
(Licensed Enibalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

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

Phone Hemlock 7828

Tst Canal 0267 Rea Prospect 0059

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Residencija 1604 8o. Artesian Ava
Valandos: ll ryto Iki 4 po plotų 

0 Iki 8:10 vakare

Tel. Ofiso Ir Rea Grovehill 4417
S91T S. Washtenaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3421 West Marąuette Road
Vai.: 3-4 lr 7-4 vak. Ketv. 4-13 ryto. 

NedėlloJ susitarus

AKIU GYDYTOJAI l

DR. VAITUSH, OPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 
' Specialistė

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso Tek LAFAYETTE 7M7

Ofiso vaL kiekvieną dieną noo 4 Iki 
Iii ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 IU B vaL vakare L) tarta 
lr Ketvergals.

Rea Tel. Hyde Park MM

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis lr nedėitoinle pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

Paminėkime savo darbus
Užvertęs paskutinį puslapį, 

atsilošiau minkštoje sofoje, už 
sidegiau pypkę ir papūčiau dū 
mus, kuriuose, rodos, matau 
tuos praeitus jaunimo darbus 
idealui, idealingus draugus. 
Bet, kaip tie dūmai, mintys 
išnyko, ir mano rankose pasi
liko tiktai tas jaunimo laik
raštukas, kad vėliau galėč par 
žvelgti į jį — už metų, už de
šimties, o, jei Dievas duos, ir 
už penkiasdešimts! ,

Kuopos, draugijos, parapi
jos, kiek jumyse yra medžia
gos istoriniams aprašymams! 
Jumyse gyvuoja epiniai epi
zodai, gyvenimo anekdotai, ku 
rie tik laukia gabumo, popie- 

s, plunksnos ir spaustuvės, 
lėk mums suteikė kun. Lape- 

lįp. metraštis, kiek įspūdžių 
šiandie teikia Šv. Pranciškaus 
ir Šv. Kazimiero Vienuolynij 
istorinės knygos, žurnalai.
_ Gal mums nepasiseks para- 
yti epinį veikalą iš mūsų gy
venimo čia, Amerikoje, bet 
stengkimės patiekti nors žiup
snį įvykių tam laikui, kada 
gims mūsų taTpe rašytojas, is
torikas, poetas, kurie galėtų 
pasisemti ; žinių iš mūsų da
bartinių raštų kad mus, mūsų 
darbus įamžintų. Iclius

rit

ANTANAS PETKOS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Blinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-.T.

Tel. Lafayette 3572

J. Liulevičius
Graborius

lr
Balsam uoto jas

Patarnauja Chi
cagoje lr aplelln- 
kėje.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

T«l. Boulevard 4302—8412
Tai. CICERO 344

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimai 
galimas už 426.04 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii. J

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis nž aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimą 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 pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko Bereikia mokėti, nežiū
rint į tai, ąr jūs kų pirkaite, ar ne.

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

Eudeikis
JUSV ORABORIUS

Dtdyata Oflaaa

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

LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS z

Palengvins aklų Įtempimą, kuria 
•atl priežastim galvon ekandėjlmo, 
•vaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
aoo. skaudamą akių karšų. Nuimu 
oataraėtua Atitaisau trumpą regyute 
lr tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
ttaltiklmuose, egaamlnavtmaa daro
mas su elektra, parodančią mažlau- 
uas klaidas.

Bpeclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 14 ryto iki g vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO l TRUM 
?A LAIKA SU NAUJU ĮSRA rt r nu 
□augelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių.

tmvo.

PRANEŠU
DU,T, STRIKU,MA

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Avė. 

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930
PHONE GROVEHILL 0027 

Valandos: 2-4; 7-0 /P. H.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

<869 80. WESTERN AVE. 
Chicago, I1L

[Ofiso: TeL Victory 6893
. Rez.: Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SK 
Kampas liet Street

VaL: 14—11 ▼. ryto, 2—L 7—4 v. v 
Nedėliomis tr tventadlenlals 14—13

Phone PULLMAN 4864

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
<142 ARCHER AVENUE 

TaL Virginia 0036

<712 S. ASHLAND AVB.

Tek Boulevard 7589 •

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

. P. P. ZALLYS
DENTISTAS
30 Kast lllth Street

Prie Y. M. C. Am Ro»el.xnd 
Gazas, X-RAY, ate.

ttouiavard ikav
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 14 ryto iki 8 vakaro

dr.
PRABTE1IMA

Persikėliau } erdvesne tr
vietą

SM5 SO. HALSTED ST. 
Vai.: nuo 14 ryto iki I po platų

nuo 4 Iki S vakare 
Šventadieniais nuo 14 DU 13

Phone BOULEVARD 8463

8

Visoje Suomijoj yra tiktai 
trys diocezijos kunigai, o žmo
nių pusketvirto milijono.

-,e e e

Popiežius*gali atsisakyti sa
vo vietos; taip yra padarę ke
li popiežiai, kaip šv. Celesti* 
nas V 1294 metuose.

J. J. BAGDONAS
GRABORIUS

Laidotuvėms patarnauja mandagiai, 
simpatiškai ir labai pigiai.

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui. 

Pasaukite:
REPUBLIC 3100 '

2506 West 63rd St., Marquette Parke

25 METŲ PATYRIMO
Pri taikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.
ezRv

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phons Canal 0523

. DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirargfta ~ 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 
VALANDOS:

Nuo 14 IU 13 dieną 
Nuo I IU S po pietų 
Nuo 7 IU 3 vakare 
Medei, nne 14 IU 13 dieną

TeL Grovehin 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.:,3-11 ryto 3-4 lr 7-9 vak. 

■rerioaal* po plotų lr Nedėldleatsd*
tik susitarus

3433 W. HARQUBTr« ROAD

Res. Phone 
Englevrood 6641

Office Phone 
Wentvrorth 8000

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė eave ofleą po nunerta

4729 80. ASHLAND AVI*
SPECUALISTAS 

duotu. Heterų Ir Vyrų Ligų 
Tat: ryto nuo 10—ll noo 1—4 gg 

pietų: 7—3:34 VaL vakar*.
MedHlonde 14 IU 13 

Telefonas Midvay 9880

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

TaL Wentworth 3000
TeL Stevvart 8191

Office: 
Victory 2286

Rea:
Beverly 0081

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STltEET 

Vad.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Dr. JOHN F. RUZIC
FHYSICTA.N AND SURGEON
3046 Wentworth Avenue

Vai.: 2 to 4 h- 7 to 9 P. H. 
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. Sv. Kryilaua Ligoninėj

Chicago. III.
Phonrt Hemlock 6700

Tel. Ofiso Boulevard 6912-46 
Rea Victory 2362

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

OQm vaL: nuo 1-3: nuo 4:t9-S:i«
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KODĖL MŪSŲ JAUNIMAS 
LIETUVIŠKAI NEKALBA
“Nemokam,” — sako jau

nuoliai. “Nenori”, — sako se
nieji. • /i J*

Ir man rodos, kad šioje kar
toje daugumas nekalba dėl to, 
kad nenori. Nes nemokėti ka-

ŽYMUS SPAUDOS DAR-

| PITTSBURGH’^
Cicerietis, žymus spaudos

darbininkas ir “Draugo” ko-
ntestininkų armijos narys A-
nastazas Valančius vakar spau

—........Idos išvažiavo j Pitts-
lbos, kuria girdi kiekviena die . t __. . v linrtrh- Pn Sn savim n. A. Va-
ną nuo pat užgimimo, žmogaus burgh, Pa. Su savim p. A. Va

lančius išsivežė didelį bagažų 
gerosios literatūros.

Linkime A. Valančiui kuo 
geriausių sėkmių katalikiškos 
spaudos platinimo darbe.

Per praėjusį mėnesį p. A. 
Valančius tik Cieeroje ir Chi
cagoje pardavė knygų už ne
toli 2(X1 dol. Tai rekordas, y- 
pač šiais laikais.

vaizdos parapijai garbė, kad 
iš jos tarpo Dievas pasirinko 
sau naujų tarnų, pašaukdamas 
į kunigystės luomų.- Toji die
na bus didelė parap. šventė, 
kurios sulaukę džiaugiasi ne 
tik geroji primicijanto mamy
tė, kiti šeimynos nariai, gi
minės, draugai, bet ir visi pa 
rapijonai. Primicijantas su

ris angliškai kalbėti nemoka, [^ęį^g visiems dalyvaujantiems 
mergaitė per vienų dienų iš- [Ravo pirmųjį palaiminimų’. Pa 
moksta lietuvių kalbos. Ir sikaiguS bažnyčios apeigoms, 
kaip kada geriau kalba net už parap. salėje rengiama yra iš 
Savo tėvus. Mat ko mums rei- ; kilminga puota primicijantui 
kia lietuvybės palaikymui: vi- 'pagerbti, laike kurios bus iš 
so galingosios meilės ir šaunių pildyta graži programa. 
kavalierių. - , ' X Per Velyki} šventes štai-

Keisčiausi tai mūsų moky J ga pasimirė a. a. Jonas Bui>

turi būti žemiau normalaus ga - 
bumo. Papūga ir ta išmoksta 
net kelias kalbas. O juk lie
tuvių vaikas turėtų būti ga
besnis už papūgų.

Tie, kurie taip drųsiai prisi
pažįsta nemokų lietuvių kai 
bos, tegu pasiklausia savęs, ar 
tobulai moka anglų, arba kitų 
kokių kalbų. Tiesų, pasitaiko 
ant sVieto visokių ‘dyvų.’ A h 
siranda ir tokių, kurie norė
dami negali išmokti jokios ka
lbos. Bet kam didžiuotis tuo, 
ko reikia gėdytis

Pažinau jaunų mergaičių, 
kurios labai įtikinančiai šaky- 
davo, kad nemokančios lietu
viškai kalbėti. Bet susitiku
sios patinkamų jaunikaitį, ku-

“DRAUGO" PIKNIKAS IR VAJAUS 
UŽBAIGIMAS

GEGUŽĖS (MAY) 14 D., 1933, VYTAUTO DARŽE
atsilankyti. Pradžia 7:30 vai. ,P.ūtų maloni} ir kitų kartų pa-
vak. Įžanga 35c.

X Velykų šventę jau pra
leidome. Oras pasitaikė blo
gas — lijo, bet bažnyčioje 

žmonių nebuvo galima šutai-

siklausyti jų dainavimo. Pri
mintina, kad Budriko kitos 
programos būna ketvirtadienių 
vakarais iš stoties WHFC, 
7:30 v., o amerikoniška kas-

pinti. Procesija buvo kuo gra- j dien 4:15 iš stoties 
žiausia; ačiū seselėms už pri 920 k. 
rengimų vaikučių procesijai ir 
altorių gėlėmis išpuošimų. Cho 
ras, vadovaujant varg. S. Rai
lai, gražiui giedojo. Kleb. A 
Linkus pasakė gražų pamok
slų ir sveikino parapijoms su 
šv. Velykomis.

Dabar sunkūs laikai; žmo
nės didžiumoje nedirba, bet Ve

WAAF,
Z.

PRANEŠIMAI

lykų rytų vestpullmaniečiai į 

bažnyčios reikalams sudėjo aų- ,nM> >klos 
ku 400 dol. Klebonas kun. A. ^ra mos

Town of Lake. — Draugija 
Šv. Pranciškos Rymietės mo
terų ir mergaičių laikys mė
nesinį susirinkimų ketvirtadie
nį, balandžio 20 d., 7 vai. va
kare, . Šv. Kryžiaus parapijos 

kambaryje, Narės 
susirinkti; kurios

LIETUVIAMS WfiKAI 
CENTRALINIAM CHI 

CAGOS PAŠTE

922 I-ieineckienei Julijonai 
936 Resteniui Vincentui 
940 Rubinui Kazimierui 
943 Sipavičienei Teklei

TERORINES ORGANIZACI
JOS VEIKIA.

-n**-

Linkus vienas paklojo 50 dol.
Parapijos komitetas ir pa- 

rapijonys labai dėkingi gerb. 
kun. A. Linkui už jo gausias 
aukas ir kilnus parapijai dar
bus.

pasilikusios su mokesčiais, pra
somos užsimokėti.

Vilniaus spaudos žiniomis, 
Gardino policija gavusi žinių, 
kad ten pradėjusi veikti slap
ta priešvalstybinė teroristinė 
organizacija. Ji yra pasiryžu
si griauti valdiškus namus, te
rorizuoti gyventojus ir rengti 
sprogdinimus geležinkeliuose. 
Ten buvo sušebta du pasikė
sinimai prieš traukinius. Tarp 
Mostų ir Gardino vienoje vie
toje buvo sugadintas geležin
kelis. .Tuo metu važiavo vie
nas garvežis į Gardinu ir už
lėkė ant sukrautų geležių. A- 
pie įvykį buvo greitai praneš-

a į ta artimiausioms geležinkelio 
stotims ii- sulaikvti traukiniai.

Pasikėsinto,į-ai nesurasti 
Tuo pat maždaug metu, Su

valkų — Trakiškio geležinke
lio linijoj vienoje vietoje prie 
bėgių susidūrimo buvo įkal
tos geležys, dėl kurių galėjo 
nukristi nuo bėgių traukinys. 
Pripuolamai pro tų vietų ėjęs 
sargybinis pamatė įkaltas ge
ležis ir artimiausiai gelž. sto
čiai davęs ženklų, prašalino 
padėtųjų kliūtį. Policija su 
pagalba dresįriu-otų šunų su
gavo du nežinomuosius, kurie 
rengėsi bėgti per sienų į Vo
kietijų.

Ketvirtadienis, bal 20, 1933
TT

NETENKA 20 MILIJONŲ 
DOLERIŲ

Edivard Hines, Jr., Memo- 
rial ligoninėje, kur paliegę ka 
ro veteranai gydomi ir slaugo

SUŽEISTAS NASTARAS

Juozapas Nastaras, buvęs 
realestatininkas, per Velykas 
tapo automobilio sužeistas ant 
So. Kedzie avė. ir 45th St. Jis 
važiavo į svečius Velykų pie
tums. Einant pro gatvekario 
priešakį, į jį smogė Lincoln 
auto, kur-į valdė jaunas ita 
las. J. Nastaro drabužiai ir

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
i klubas rengia šokių vakarų 
bedarbių naudai balandžio 22 
d., Nekalto Prasidėjimo Šv. P. 
Marijos parap. svetainėje, 44 
ir Fairfield; Visi geros valioa 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
ii- tuomi sušelpsite vargo pri
spaustus brolius. Pradžia 7 v. 
vak. Įžanga 25c. Komitetas

“KING KONG” 
PALACtE TEATRE

-J1

“DRAUGE”

Chicago gaus pirą. progą pamaty
tu “Klng Kong” Pčtnyčioj, balandžio 
21 d., Palace Teatre. “Klng Kong" 
yra Įspūdinga krutamūjų paveikslų 
ir prleft istoriška beždžionė. Kaipo 
paveikslas arba kaipo beždžionė, šita 
Kong yra stebėtina. NW buvę dau
giau apkalbėto paveikslo nuo Bring 
'Em Back Alive rodinio.

Padaryta per slapta veikme, "Klng 
Kong” užėmė daugiau negu metus 
laiko pakol buvo pabaigtas. Jis yra 
romantiškas, meilės paveikslas, ku
riame Fay Wray, Robert. Armstrong 
lr Bruce Cabot luošia svarbiausias 
roles.

Regularis vaudevillo programas 
taip-gl bus.

tieji lietuviai, kurie net uni- ,'^jįg Velionis jau ilgesnį lai- kojos apdraskytos. Dabar ra 
versitetus baigė. Jie išmoksta buvo nestiprios sveikatos, ndas Saint .Paul ligoninėj, 
ir lotynų, ir graikų ir prancū- [jįg (jaug. melų gyveno šitoje (kamb. 203), tačiau mano greit 
zų, ir ispanų, kų tiktai nori. kolonijoje ir buvo pavyzdingu ligoninę apleisti. J. Nastaras.

ririj per metus netenka 20 
milijonų dolerių reikalingi} ve 
teranams gydyti valdiškųjų iš 
laidlų. Sumažinamas gydytojų 
štabas ir veikimas ligoninėje.

Nesenai Lietuvoje įsteigta 
telefonu susisiekimas su Phiii 
pinų salomis. Telefono laido 
ilgumas 20,000 kilometrų. Bal
sai aiškiai girdėt.

JOHN B. BORDEN
* ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7(60

Valandos B ryte Iki B popiet 
West Side; 2151 W. 22nd St.

Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčloe 
vakarais < Iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 Iki 0 

Telefdnae Republlc 0600

PARSIDUODA LOTAS
Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi

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

Del gilesnių informacijų kreipkitės as
meniškai. ‘

1901 S. HALSTED STREET

Vien tik lietuvių kalbos neį
stengia išmokti. Turbūt, jie 
manė, kad lietuvių kalba ne
reikalinga bus jiems kaip taps 
labai mokyti. Šiandienų mato
me. tokių visose profesijose, 
kurie ir patys kamuojas ir ki
tus kamuoja, kaip nori kalbė
ti į lietuvius nemokėdami lie
tuviškai. Tie, kurie sakydavo, 
kad iš lietuvių kalbos duonos 
nevalgys šiandienų gerai žino, 
kad iš lietuvių kalbos net py
ragų galima valgyti: pavyzd
žiui, lietuviais remdamies gau
ta politiškas vietas, į kurias 

amerikonai jų neįsileistų, jei 
gū jie nebūtų lietuviai.

Jaunūoliai, ypatingai kurie 
lanko aukštuosius mokslus, tn 
retų būtinai savos kalbos mo
kytis; nes gyvenime lietuvis 
greičiau valgys duonų iš lie
tuvių kalbos, nei iš ispanų.

K. R. Vosilka

kataliku ir geru savo parapi 
jos ir kitų kat. įstaigų rėmė 
ju. Jų jis nepamiršo ir save sį 
testamente. Jo laidotuvės bu
vo labai iškilmingos, dalyvau 
jaut 5 kunigams, kurie laike 
šv. mišias prie visų altorių.

X Netrukus į mūsų koloni
jų atkeliaus iš rytų p. J. Ja 
nuškeviciiis su pirmais lietu 
viškais garsiniais kratomais 
paveikslais. Tai didelė nauji© 
na mums čikagiečiams — pir
mieji lietuviškieji “talkies”. 
Paveikslai buvo rodomi rytuo 
se su dideliu pasisekimu. Lau
ksime sekm. gegužės 7 d.

Koresp.

v ra vedėjas vienatinės lietu 
viškos skalbyklos, kuri randa 

adresu 6549-53 So. Kedzie
aveu A. J.

RADIO
ŠAUNI RADIJO PRO

GRAMA

Praeito antradienio vakarą 
Peoples Furniture Co. krautu 
vės iš stoties WGES leido oro 
bangomis tikrai gražių dainų, 
muzikos, jumoro ir kalbų pro
gramą. ,

WEST PULLMANO

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

PRIMICIJOS

Reikia pasakyti, kad šį sy
kį ypatingai šauniai buvo su 
dainuota keletas naujų dainų. 
Dainavo pagarsėjęs Peoples ra 
dijo kvartetas, duetas ir pora 
sojistų. Taipgi buvo gražios 
muzikos ir jumoro, kurio pa 
tiekė Čalis Kepurė, o Dr. Stri- 
kolis, M. D., klausytojus įdo 
mino kalba apie operacijas. Ši

“DRAUGO” VAJAUS KONCERTAI

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERINĖS VANOS IR ELEKTROS 

/ TREATMENTAI
švediški mankštinimai lr elektros masažas 

Treatmental visokių Herų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
lr taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkals nuo 8 Iki 12 vai. nakties.

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

BRIDGEPORT HARDVVARE
AND

PAINT CORPORATION
J. S. RAMANCIONIS, Vedėjas

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų 
ir visokių geležinių reikmenų.

Štai dabar mūaų krautuvėje keletas bargenų:
Sienoms popiera rolelis..........5C *r arčiau
SPAR Varnish, galionas ........... $1.25
FLAT Paini, galionas . $1.59

3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

X Bal. 23 d., parap. svetai
nėje įvyksta šaunus vakarė
lis pagerbimui visų mylimojo 
kun. Aniceto Linkaus, jo va
rdo ir gimimo dienos proga, [radijo programa paliko gražių

Jaunos šeimininkės paga- klausytojams įspūdžių. Ačiū 
mins gardžių užkandžių ir gė- tai leidėjams. Klausytojas

A

rimo. Programa bus gera 
įvairi; ją išpildys: skaitlingas 
parap. choras, vedamas varg. 
Š. Railos, mokyklos vaikučiai 
seselių vadovaujami, akordijo- 
nų orkestrą, vedama varg. S.

ir

Ateinantį sekmadienį vėl su
silauksime nepaprastų iškil
mių mūsų bažnyčioje. Tą dio 
nų laikys primicijas gerb. kun.
Pranciškus Lukošius. J. E. Ch: 
cagos Kardinote- MUufezį ha Pieržin'
landžio 22 d. seminarijos baž- į 
nyčioje suteiks kunigiškus šve 
ntimns seminaristų būriui, jų 
tarpe P. Lukošiui, mūsą para-

1 skienė ir kiti.

P i jos vaisiui, nes čia jis gimė, 
Šioje bažnyčioje krikštą ir ki
tus sakramentus priėmė ir šioi 
Įiarap. mokykloje pirmąjį mo- 

I -Sų sėmė. Taigi Dievo Ap

Be to, bus įžymių svečių 
Kun. A. Linkui bus įteikta 
daug dovanų nuo: parap. ko
miteto, draugijų, choro, nuo

Per daug metų mūsų žymi 
įstaiga — Jos F. Budriko ko
rporacija ■— kiekvieną Velykų ' | 
dieną prirengia puikias radi- į 

jo programas.

Taip ir šįmet Velykų dieną 
teko gėrėtis puikia Budriko 
radijo programa net du sykiu 
iš didžiulės WCFL stoties: 8 
vai. ryto ir 1 vai. popiet. Gra
ži buvo muzika ir dainom Dvi-1

jo draugų svečių ir parapijos.'gubas “Pipirų” kvartetas, ve-Į 
Viskas jau prirengta, tik lau- [damas dain. A. Giedraičio, gra 
kiama tos dienos ir prašome žiai padainavo keletą dainų ir 
svetelius iš visur skaitlingai|Velykinę giesmę “Alleliuja.”

P-lė Emilija Mickūnaitė
garsi Philadelphijos dainininkė, atvažiuos į Chioagą 
GEGUŽES 6 D. ir dalyvaus keliuose koncertuose, ku
riuos rengia “Draugas” savo vajaus užbaigimui.

Gegužės 5 d. p-lė E. Mickūnaitė dainuos 
Šv. Jurgio parapijos svet., Detroit, Mich. 

Gegužės 6 d. Nekalto Prasidėjimo P. $v. 
parap. svetainėje (Brighton Park).

Gegužės 7 d. šv. Petro parap. svet. 7th
Avė. ir 51st gatvė, Kenosha, Wis.

Gegužės 7 d., šv. Kazimiero Akademijos
Auditorijoje, 2601 W. Marcjuette Road, 
Chicago (3-čią vaL popiet).
Gegužės 8 d. Paliulio (Meldažio) svetai

nėje (West Side).
Gegužės 9 d. šv. Jurgio parapijos svetai

nėje (Bridgeport).

Prie šių koncertų progra
mų prisidės ir vietiniai pa
rapijų chorai.

PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL. VAKARE 
ĮŽANGA 59c IR 35c.

i_

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

J

CLASSIFIED

Švarus biznis - lietuviškų 
knygų, gintarų, laikraščių Ir 
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam 
[vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosi- 

j ne lengvais išsimokėjimais. 
, Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku;

Br. Lit. 
Spaustuvė,

3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

CASH UŽ JŪSŲ SENą AUKSĄ. 
Mee mokame augėčlualą kalną u<

■ulautytua senue aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus. -

HOME REFINERS,
Keaner Bldg.

S No. YVabn-U, Avenue 
Kambarys 600

PERKAME, PARDUODAM 
■IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor
gičius, Namus Fermas 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 lr teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE GO,
6755 S. Western Avenue

Chicago, llt.
Tel. GROVEHILL 10S»

T
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