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Kongresas skubiai svarstys infliacijos bilitf
BUS IŠLEISTA TRYS BILUONAI 

NAUJUBANKNOTŲ
BIRŽOSE NEPAPRASTAS 
VEIKIMAS; KAINOS KYLA

Prancūzija ne ką gera sau nu
mato puolant doleriui

INFLIACIJOS BILIUS 
SENATE

WASHINGTON, bai. 21.*
Prezidentas Rooseveltas 

kar senatui įdavė dolerio infli 

acijos bilių. Prezidentas reika 

lauja, kad bilius būtų skubiai 

svarstomas.

va-

INFLIACIJOS BILIUS

AYASHINGTON, bai. 20. — 
Dolerio infliacijos bilius ja,u 
parengtas ir gal dar šiandien 
bus kongresui įduotas. Svar
besnieji šie biliaus posmai y- 
ra šie; - ....

Autorizuoti prezidentų, kad 
jis išleistų tris bilijonus dole
rių naujų banknotų.

Autorizuoti dolerio aukso 
pagrindų iki 50 nuošimčių su
mažinti.

Chicagos ir New Yorko bir
žose vakar antra diena nepa
prastai triukšmingai praleis
ta. Šerams kainos kaip užva
kar, taip vakar kaip “ant 
mielių” kilo.

Chicagos javų grūdų speku
liacijos rūmuose taip pat vvk-„ta nepaprastas judamas. Vi- KARDINOLAS PASKIRTAS 
siems grūdams kainos didėja. I ITALV AKADEMIJOS 
Kai kam tenka didelis pelnas. Į NARIU
Tai vis infliacijos pasėkos.

Tallahatchie upė, kuri įteka į Mississippi, užliejusi Webb, 
Miss., miestelį. Pati Missis.ippi upė apylinkėms grasina por- 
vvniu.

Šiose biržose per keletu me
tų beveik nieko neveikta.

KURIOS VALSTYBĖS LAI
KOSI AUKSO PAGRINDO

NEW YORK, bai. 21. — Sa
vo valiutoms aukso pagrindo 
(standardo) laikosi šios vals
tybės:

Europoje: Belgija, Prancū
zija, Italija, Lietuva,. Olandi
ja, Lenkija ir Šveicarija.

Kitur: Kuba Dominikonij

ROMA, hal. 20. — Italijos 
vyriausybė italų akademijos 
nariu paskyrė Jo Emin. kar
dinolų Gasparrį, buvusįi popie 
žiaus valstybės sekretorių.

Italų akademija yra svar
biausioji kultūrinė krašto įs
taiga.

MEKSIKOS SATRAPŲ 
DARBAI

LIETUVOJE

MILŽINIŠKAS METEORAS 
SUNAIKINO SKUODO GIM

N AZIJOS NAMUS.

ROMOS IR BERLYNO 
VIENINGUMAS

ROMA, bai. 20. — Tarp
parlamentinėj prekybos konfe 
rencijoj kalbėjo premjeras 
Mussolini ir Vokietijos minis 
teris H. Goering.

Abu >tarp kitko pareiškė, 
kad Vokietija su Italija pasi
keitė politinėmis mintimis ir 
dėl to politinė Europos at
mosfera žymiai prasiblaivė.' 
Abi valstybės veiks vieningai.

NESUPRANTA KAS 
DAROSI

LONDONAS, bai. 20. —Eu
ropa neturi nuovokos, kų J. 
Valstybių vyriausybė daro su 
savo doleriu. Namie ji dolerį 
stiprina, o užsieniuose jo pa- 

I laikymui nieko nedaro. Washin 
Įgtonas mano, kad užsieniuose
'dolerio vertė ir be 
bus gera.

resp., Olandų rytinės Indijos, 
Autorizuoti, kad' vyriausy- Guatemala, Haiti ir Panama, 

bė karo skolų mokėjimų priiin
tų silabru iki 100 milijonų do 
lerių,.

------------- i BERLYNAS, bai. 21. —
INFLIACIJA BUS K0NTR0- Vakar visa Vokietija pagerbė

LIU0JAMA

HITLERIS PAGERBTAS

MEXIC0 CITY, bai. 20.— 
Meksikos švietimo departa
mentas nusprendė peržiūrėti 
visus privačių mokyklų knygy 
nus, kad pašalinti visas tas 
knygas, kuriose minimas Die
vas ir rašoma apie tikėjimų.

kanclerį Hitlerį. Tai buvo 
jo diena. Jam pagarba teko 

WASHINGTON, bai. 21.— didesnė, negu buvusiems kai-J 
Vyriausybė paskelbė, kad dole ceriams, ar kam kitam. Vokie-' 
rio infliacija bus kontroliuo- čiai įkainuoja jo pastangas ir; 
jama, kati ji iš užbriežtų ribų darbų.
neišeitų. j ___________

Kitaip ir btat negali. Vyriau
sybės nekontroliuojama inflia 
ci,ja gali pakilti j padanges ir 
krašto pinigai gali visai sus
mukti. Vyriausybė bus autori
zuota padidinti popierinių pi
nigų apyvartų iki nustatytos 
kiekybės. Toliau nė žingsnio.

Pagerėjus darbams ir lai
kams infliacija galės būt pa
naikinta, grųžinus aukso pag
rindų.

PRAŠO PASIGAILĖJIMO

MASKVA, bai. 20. — Nu
baustiems kalėti dviems anglų 
inžinieriams teismas nepripa
žino apeliacijos teisės. Tad 
nubaustieji padavė vyriausy
bei pasigailėjimo prašymų.

UŽGROBĖ DIDELIUS ŽE
MĖS PLOTUS

DOLERIO VERTĖ PUOLA

LONDONAS, bai. 21. — J. 
Valstybių valiutai panaikinus 
aukso pagrindų, dolerio vertė 
užsieniuose ėmė mažėti.

Prancūzijos vyriausybė nu
mato savo frankui pavojų. 
Prancūzai mano, kad ameriko
niškas doleris susikibo kovon 
su anglų svaru. Tai kova ui 
pirmenybę. Katras jų laimės, 
nežinia. Bet kad dėl tos kovos 
nukentės frankas, gana aišku.

MADRIDAS, bai. 20. —
Nuo didelių žemės plotų (dva 
rų) Ispanijos vyriausybė at- 
savino Alba ir Infantado ku
nigaikščius. Žemė būsianti pa- katalikų bedarbių maldininki- 
vesta valstiečiams. jų į Romų.

ŠIEMET ROMA LANKYS GAUSINGUS! 
MALDININKUOS

ROMA, bai. 20, — Kada Šv. 
Tėvas Pijus XI paskelbė Šven 
tuosius Metus žmonijos Atpir
kimo 19,00 metų sukaktuvių 
minėjimui, daug kas sakė, kad 
bus didelio vargo1 reng
ti maldininkijas į Romų šiais 
e onominės negerovės laikais.

Dabar pasirodo, kad tas nu
matomas vargas buvo klaidin 
gas spėjimas. Tokiais svar
biais įvykiais tikinčiųjų nie
kas negali sulaikyti nuo maldi 
ninkijų. Didžiausios kliūtys 
nugalimos ir nustelbiamos. 
Sielų išganymas yra svarbes
nis ir brangesnis už viskų.

Šventųjų Metų minėjimo
paramos komitetas praneša, kad:

Italų maldininkų grupės at
vyks per mėnesius balandį, 
gegužės, birželio, liepos, rug-J 
piūčio, rugsėjo, spalių ir gruoj 
džio. Taip pat kelios 1934 m. 
pavasarį.

Be to, maldininkijos šiemeti 
bus iš.- Vokie-tijos, Austrijos, 
Prancūzijos, Anglijos, Čeko
slovakijos, Lenkijos, Belgijos,! 
Šveicarijos, Turkijos, Jugosla 

įvijos, Ispanijos, Maltos, Por
tugalijos, Kanados, J. Valsty* | 
bių, Pietį) Amerikos ir iš ki
tų kraštų.

Iš J. Valstybių bus dvi mali 
dininkijos. Viena maldininkų 
grupė bus Jo Em. Bostono | 
kardinolo vadovybėje, o kita- 
kun. Coxo įš Pittsburgho.

CHICAGOJE
*

NORI SUGRIAUTI CHICA
GOS MAJORO RINKIMUS

PRIEŠ MOKESČIŲ MAŽI
NIMĄKONFISKAVO BOMBINĮ 

AUTOMOBILĮBal. 1 d. balta ugnim nušvi
to naktis ir pragariškas tren
ksmas išmetė iš lovų Skuodo 
gyventojus. Neregėtoj pany- 
koj- žmonė^nesiorentavTr, kas 
įvyko. Oras buvo persisunkęs 
keisto slopinančio kvapo. Že
mė vis dar drebėjo, rodos, de
javo. Didysis bažnyčios var
pas, kurs naktį gyvent o jam $ 
praneša apie pavojų, savo iš- 
gųstingais dūžiais kėlė dar di
desnę panikų.

Pirmam baisiam įspūdžiui
praėjus, visi šaukė, kad kaž*
kas nukrito, lx*t kas... Paaiškė 
jo, kad meteoras — milžinas. 
Pataikė ant nuošaliau stovin
čių gimnazijos mTūmų ir juos

HAVANA, Kuba, bai. 20.— 
Policija susekė ir konfiskavo 
automobilį, kuriame rasta 
daug dinamito ir visa eilė

Keli advokatai kreipės' vy- 
riausiajin valstybės teisman.

bombų. Areštuota trys jauni Jie pareiškia, kad valstybės 
vyrukai. Matomai, iš šio auto
mobilio buvo bombos sprogdi
namos.

PRIEŠ KALBAS APIE 
“BILIJONUS”

legislatūros pripažintas įstaty 
mas, sulyg kurio Chicagos al- 
dermonų tarylia išrinko mies
tui majorų, yra nekonstituci- 
nis. Tai gi, aldermonų įvykdy
ti rinkimai yra neteisėti. 

Norima gauti teismo įsakv-
AVASHINGTON, bai. 20. —Į mų, kad Chicagos majoro rin- 

jtVisam krašte imta kalbėti, kimai būtų piliečių balsavi
mais atlikti ir tai kuo grei
čiau, nes šiandieninis majo
ras neteisėtai ofisų užima, pa-

Cooko apskrities mokesčiui 
patikrinimo boarda nuspren
dimų, kad visiems mažiesiems! 
namams 15 nuo£, sumąžiati 
1931 metų mokesčius,'fv&ifltr 
šieji gaivalai puola, kad tiki 
tas palengvinimas negalėtų 
vargšų žmonių kliudyti. Jei 
tas būtų buvę padaryta dide-l 
lių namų savininkams, aišku, I 
nebūtų toks triukšmas kelia- ] 
mas.

Prieš minėtų paskelbtų mo- J 
kesčių mažinimų kovoja tur-j 
tų jkainuotojas su savo advo 
batais. Dabar kiti kreipias 
net vyriausiajan valstybės 
teisman. Pareiškia, kad boar- 
das neturi teisės nustatytų mo j 
kesšių urmu mažinti.

kad prez. Rooseveltas pasiry
žęs viešiesiems darbams išleis 
ti bilijonus dolerių. Preziden- 

palaidojo susmegdamas kelias > tas rej^ja noro, kad žmonės 
dešimts metrų į žemę. Nuo j nutrauktų tas kalbas, nes jos

OQr , . ... , . . Tg . Q smūgio subyrėjo aikštėj esan neteisiilgos
235 katalikų kunigą.. 15 jų 3,-; prekyt)as bMe,fs

KATALIKŲ KUNIGŲ SKAI
ČIUS VOKIETIJOJ

KOELNE, Vokietija (per 
pašat). — Vokietijoj yra 24,-

507 priklauso religiniams or- 
denam.p. Apie 2,800 kunigų už 
imti mokytojavimu.

POPIEŽIAUS ATSTOVAS 
RUMUNIJAI

VATIKANAS, bai. 29. — 
Jo Eksc. apaštališkas delega
tas Egiptui, arkiv. Valerio Va 
leri, paskirtas popiežiaus nūn 
cijum Rumunijai.

BEDARBIŲ MALDININ
KU A

I/ONDONAS, bai. 20. —
Anglijoj planuojama surengti

PRASIDĖS IŠKLAUSINĖ
JIMAI

WASHINGTON, bai. 20.

GAL PREZIDENTAS ATI
DARYS PARODĄ

WASHINOTON, bai. 20. —

reiškia advokatai.

EKONOMIJOS PRIEMONĖS

ŽMONA NUŠOVĖ 
VYRA

SAVO
18-ojo PRIEDO ATŠAUKI

MAS ATIDĖTAS

SPRINGFIELD, III., bai. 
20. — Legislatūros senatas 
dauguma baltų pripažino 18- 
ojo priedo atšaukimo klausi-

LAIŽUVA (Mažeikių aps
kritis). Laižuvos polic. vach
mistrų Juozų Metrikų staiga 
puolėsi į kambarį jo žmona, n,4 atidėti į 1934 metus. Čia

Illinois valstybės legislatū- 
roj svarstomas bilius, kad su
mažinti algas Chicagos miesto 
teisėjams ir kitiems valstybės 
valdininkams.

PATRAUKTAS TEISMAN

ATGAVO 6,270 DOL.

W. Podgorski gyvena Mr§. 
Y. Walčynska namuose, 9191 
Rosė gat. Šiai išėjus iš namų, 
Podgorski pardavė už 10 cen-1 
tų žydeliui popiergalių krūvų.

Tuose popiergaliuose šeimi
ninkė buvo paslėpus 6,270 do!.

Federalinė “grand jury”,bonais ir pinigais. Policija su- 
patraukė teisman 24-jo wardo rado popiergalių pirkėjų ir tas

laikydama rankoj jo paties re 
veiverį ir susinervavusi šau
kė: “kas kaltas, aš ar tu?” 
Nė kiek nelaukusi paleido kul 
kų vyrui tiesiog į galvų.

Žmona areštuota ir padėta 
Mažeikių arešto namuose.

AUTOMOBILIŲ KATAS
TROFA ROKIŠKY

Rokišky įvyko šiurpi katas 
trofa. Mokesčių inspektoriaus 
automobilis susidūrė su teis
mo antstolio limuzinu. Antsto 
lis užmuštas vietoj, mok. ins
pektorius sunkiai sužeistas. 
Kartu su jais važiavę sužeis-

Kongreso žemesniųjų rūmų ( Pranešta, kad jei prezidentas 
komitetas ateinančių savaitę (Rooseveltas nebus svarbiais 
pradės išklausinėjimus darbo reikalais užimtas, gal nuvyks
valandų mažinimo biliaus rei- J Cbicago n atidaryti pasaulio J ti lengvai. Automobiliai visai 
kale. . 'AmJM parodų birželio 1 d. sudužo. . į

svarbų vaidmenį vaidina gud 
molių politika.

DAUG PAŠAUKTŲ, BET 
MAŽA IŠRINKTŲJŲ

ALEKSANDRAVfiLE. Vie 
no vietos pono Konstantino 
buvo vardinės, į kurias buvo 
kviesti visi parapijos mokyto
jai politiniais sumetimais, tik 
siu juos išnaudoti. Bet labai 
apsivilta. Supratę jo negerus 
norus, į vardines nė vienas 
mokytojas neatvyko. Viskas 
buvo šioms vardinėms paruoš 
ta.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

demokratų vadų M. Rosenber 
gų už išsisukinėjimų mokėti 
mokesčius už pajamas.

grųžino rastus bonus ir pini
gus.

NUŠOVĖ SARGĄ
PAGROBĖ IR APIPLĖŠĖ

Plėšikai nušovė Shell Petro 
Plėšikai pagrobė einanį iš leum Corporation, Cbicago

banko su 5,000 dol. Fulton Heights, sargų B. Mikuta, 46 . 
Packing Co. kasininkų F. Les^. amž., kada šis atsisakė ■ 
tina. Atėmė pinigus ir išmetė jiems gelbėti atidaryti geleži- 
iš automobilio. nę spintų kompanijos ofise.

Trys vaikinai taikėsi pavog 
ti automobilį poliemono D. 
Krake namų priešaky, 3519 
N. Western avė.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLIN; 

Policmonas i KftS. — Šiandien iš dalies da
vienų vaikinų nušovė, kitų su-jiesuota; maža temperatūros 
gavo, o trečias paspruko. atmaina.
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Melną kasdien. Makyrua sekmadienius 
PRBKUMERATO8 KAINA: Metama — 81.88. Pa-

«• Matų — 9l.ll, Trims Mėnesiams — 88.88, Vienam 
'Htaeatul — T 8a Buropoja — Matams 87.88. Puaal Ma 
B - 8*.»». Kopų* •«

Bendradarbiams ir korespondentams mitų negrų 
aa, Jet neprašoma tat padaryti lr neprlstunčlama tam

IkMel pakto leskit}.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po fiiet.
Redaktorius priima — nuo 11:88 lkl 18:88 vai. 
tkelblmų kainos prlalandlamoe paretkalama

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlabed Daily, Bzoept lunday. 
■UBSCRIPTION8: One Tear — 88.88. Blz Montks 

99.18. Montks — 81.88. One Montk — Tla
tkrepe — One Tear — 8188. Blz Montks — 9d*88 
W - .IBfc *

Advertlslns ln ‘'DRAUGAS*' brlnffs best resulta 
Abeertlelnc ratas on applloaaon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

infliacija be valdžios kontrolės ant aukščiau 
paminėtų dalykų ištikro būt buvus pavojinga 
ir daug skriaudos žmonėms padarytų.

Prezidentas atnaujino aukso išvežimų j 
kitus kraštus, nes tai buvo reikalinga vedant 
tarptautinę finansų politikų ir kainų pakė
limui. Jau atsiekta ir vieno ir kito tikslo. 
Europos galingosios valstybės nustebo prez. 
Boosevelto žygiu ir jos bus priverstos grą
žinti aukso valiutų, o kainos Jungtinėse Val
stybėse iš pinuos dienos pradėjo kilti, kas 
daug reiškia krašto pramonei ir prekybai.

įteikia, tačiau, tikėtis, kad po tarptauti
nės valstybės vadų konferencijos Vašingtone, 
Jungtinės Valstybės ir kiti kraštai grįš prie 
aukso valiutos. Tai padės atvesti ekonomini 
ir finansinį gyvenimų į nonnales vėžes.

Taigi, kas prezidento Itoosevelto pada
ryta ir daroma, kraštui naudinga ir reika
linga. Norint pagerinti žmonių būvį, kito ke
lio pasirinkti negalėjo. /

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

sų dlcnraėty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
teikia profesljona’.lus patarimus skaitytojams ir mie
lai atsakitoėja J klausinius sveikatas dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yva 
šios:

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

Illinois.

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

S) Jei klausimo Ir atsakymo negalima butų dė
ti | laikraštį, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
Už tat visada reik pridėti pašto ieukelj už 3 centus.

ŠIRDIS IR DARBAS

KITO KELIO NEBUVO

Sunkiuosius darbus dirbti 
gali tik tas, kurio širdis yra 
normali. Sunkių daiktų kilno
jimas, nuilsimas, skubotumas, 
rūpestis, išgąstis, susijaudini
mas ir gailestis paveikia į žmo 
gaus širdį taip, kad jos pia-

\ okietija ir Italija kas kai t labiau susi- kįmas padažnėja nuo ,100 iki 
artina, lo svarbiausia priežastis abi vai- oųo per minutę. Normalės svei 

katos širdis, kad ir paakinta

PASTABĖLĖS

bai. Eičiau pas gydytojų, bet pavyks pašalinti karo pavojų, 
neturtas ir t.t. Juk visi prisimena Didžiojo

Atsakymas 0. K. — Jei kau- Karo baisehybes, tai nejaugi
las buvo sužeistas ir nėjai pas leistų prasidėti naujajam ka- 
gydytojų, kad tinkamai gūžei- j rui. Tiesa, Hitleris turės bent 
stų kojos riešų sugydytų, tai, kiek ištesėti savo pažadus vo- 
gal būt, teks visų savo anižį 'kiečių tautai: nors vienų hek-

DR.A.M. RAČKUS 
3051 W. 43rd St. 

Cldcago
Tel. Lafayette 3057

kamuotis. Sakaisi permažai 
sveri, taigi nežinia, gal ir tu- 
borkuliozų turi; jei taip, tai 
jo bacilos dažnai įsimeta į 

pažeistų kaulų, užtai, gal būt, 
dabar tas riešas ir skauda.

tarų prarastų per Didįjį Karų 
žemių atkariauti. Kaip ten 
bus, pamatysim.

Žmonės, reikia pasakyti, pa
miršo Dievų, išstūmė Jį iš s»

_ ... ,vo širdžių, kurias valdyti už
jauna esi ir kūnas dar gan • j - ±. . _ A A. įleido piktosios dvasios tarna

ms — geiduliams, pavydui ir

Nuo 1929 metų kraštas gyvena sunkų e- 
konominį krizį. Pirmiau vyriausybė žmones 
ramino, kati netrukus depresija baigsis ir 

E vė l viskas bus geroj tvarkoj. Bet depresija 
j nesibaigė. Krašto ekonominiai reikalai blo

gėjo. Bedarbių skaičius išaugo iki keliolikos 
milijonų. Žmonės pradėjo nerimauti. Ne tik 

į federalinė valdžia, bet valstybės ir paskiri 
į miestai paskendo skolose. Bedarbių šelpimo 

tiaętą pasidarė nebepakeliama. Žmonės dėl 
jlb įviso kaltino vyriausyl^ę, ypač prezidentą 

, ’Hooverį. Tad į» nestebėtina, jei p. Boosevel- 
Į ftui Įiaža^ėjufc duoti kraštui “NeiV deal,“ pra- 
EJėjusicp rudfens .rinkimuose įvyko lyg ir polįij- 
| Itiškrf Yevoliticija, kuri. seniy^‘’Vy'riaiisy-bę . išį 
E liūčių pagrindų ‘ ‘ išvertė.’’

Mės jau seniau esame rašę apie tai, kad Į naujasis prezidentas savo duotų žodį prieš 
rinkinius stengiasi vykdinti. P-nas Boosevel- 

E tas užėmęs prezidento vietų, pasiprašęs Die
gi Vo pagalbos, piadėjo naujų lapų šio krašto 

istorijoj. Jis ir pats pasinėrė darbuose ir 
kohgtesų jais apkrovė. Dėl to tuo trumpu 
laiku atsteigtas pasitikėjimas finansinėmis Į- 
staigomisj susilaukta legalizuoto alaus ir vi
sos eilės kitų patvarkviiių, kurie jei nieko 

I daugiau nepadarė, tai bent pataisė žmonių 
f nuotaikų ir sukėlė naujų vilčių šviesesniam 

rytojui. , « f
Bet ir to neužteko, kad pasukti ekono- 

hriiiius reikalus į tų kelių, kuris privestų 
prie normalės būties. Dėl to ir matome, kad 
vyriausybė praveda dideles pramonės refor
mas. Bet kad tai padaryti, kito kelio nebuvo 
kaip tas, kurį p. Rooseveltas pasirinko — 
Jungtinių Valstybių pinigų valiutų nuimti 
nuo aukso pagrindo. Nors tai labai pavojin
gas žygis, kuris yra daromas tik dalelių 
krizių atvejais, tačiau dėl jo netenka nusi
minti, ar nugųstauti, nes vyriausybė tai pa- į 
darė apgalvotai ir sudalydama planų kon
troliuoti prekių kainas, taip pat kreditų, 

darbo valandas ir darbininkų algas. Pinigų

stybės diktatorių valdomos. Jos šiandien pra
dėjo dirbti vienu frontu, kad pirma išgydyti 
politiškus negaliaviintts Europoje, o paskiau 
kalbėti apie ekonomiškus dalykus. Tik gaila, 
kad ir Vokietijos ir Italijos fašistų norai re
miasi žodžiais, bet ne darbais. Jų vedamos 
atakos prieš kitas tautas ir noras užgrobti 
kuo daugiausia jiems nepriklausančių žemių, 
tarptautinius politiškus santykius blogina, 
bet negerina.

• 4 • i a
. į. i ' 1 1 I •' : ? ■ Ū ’•Japonai’ nesiliauja puolę Kiniją. Mat, jie 
itąūdojasi pųtogiu laikų,.žinodomifJiad jaiaių 
įlieti1 nėra jėgos, kuri galėtų juoš sulaikyti 
nuo1 siekimo savo tikslo. Nors daugeliui val
stybių nepatinka japonų žygiai, tačiau jos 
bijo jiems griežtesnį žodį pasakyti, nes jų pa

vybę pavojun. Tokiems reik 
ieškoti darbo tokio, kur ne
reiktų uždusti ir nuilsti.

Savo medikalėje praktikoje 
gana didelį nuošimtį lietuvių 
randu su širdies ligomis. Vie
ni gavo širdies ligą nuo sun
kaus darbo, kitiems širdis su
gedo nuo blogų tonsilų ir su
puvusių dantų, kitiems širdis 
nusilpnėjo dėl išdykumo, ypač 
nuo nuodingųjų svaigalų. Gan
daug lietuvių turi nesveiką ši- 'dabar padėtis Europoj blogės- 
rdį jau nuo kūdikystės dienų, [nė, nei prieš Didįjį Karą. Vi
ltai įvairios infekcinės ligos'sų valstybių santykiai įtempti, 
jų širdį sužalojo. Daug žmo-j visi blokuojasi. Nieko negel- 
nių turi širdies ligą ir nežino, |bsti pacifistų šūkiai, nei nu

gajus, taigi patartina gydytis 
kol dar nevėlu. Nuo neturtin
gųjų pacijentų daugelis gydy
tojų mažai ima už patarnavi
mą.

Prie progos, noriu panelę 
komplimentuoti, kad moki gra 
žiai lietuviškai rašyti.

KO SULAUKSIME
Sekam įvykių eigą ir lau

kiam, ką parodys rytojus. Juk

rmjins ir Mokslas

sunkiu darbu, poilsio ir mie
go metu vėl atgauna jėgas. 
Kasdieninis darbas, nors būtų 
ir sunkokas, jei tik žmogų iš 
kart per daug nenuilsina, tai
širdies nesugadina. Tuomet ši-Į kad ji yra nesveika; ateina
rdies raumenys sutamprėja ir 
pastęrėją; jie tampa lygiai sti 
prus, kai kad nuolat vartoja
mi rankų raumenys. »

Gapitoje. įįękyienas veiks
nys .tart"savo ribas ir saikų. 
Darbas su saiku daro žmogų 
Šveiku. Save lepinantieji žmo
nės nėra nei sveikesni, nei sti-

pas gydytoją, kada jau yra per 
vėlu.

Žmogus‘su nesveika širdimi,

siginklavimo
Taip pat ir Tautų Sąjunga li
ko be reikšmės. Kol buvo, gy-; 
vas Aristide Briand, ,4,ai. bent

kitoms ydoms. Ar tik nepra
deda pildytis Kristaus prana- 
šavimai apie pasaulio pabai
gą! Juk jau priviso “netikrų 

kristų ir netikrų pranašų,“ 
tik visa bėda, kad jiems vel
nias dar nepadeda stebuklų 
daryti. Tik to tetrūksta. Gi
Kristus pranašavo, kad tie 
“netikrieji kristai ir netikrie
ji pranašai“, velnio padeda
mi, darys stebuklus. Kada 
nors žmonės gailėsis, atstūmę 
Dievo žodį, tačiau gali būti 
per. Re.

Haiti respublika beveik vi- 
'konferencijos, sa katalikiška.

jei žinos kaip gyventi ir ko -jo perlinės iškalbos šūsivažia- 
vengti; jei žinos, kaip nuo jam vljjjiplomatai pasiklausydavo.
grosiančių” ^paVdjųT^^adgOtiį 
tai gali gyventi laimingai taip

Juo vienu, tiesą pafakitts, TaU 
tų Sąjunga ir t'ebuvo gyvą

Nesenai Prancūzijoje buvo 
švenčiama 250 metų “champar 
gno“ sukaktuvės. Jį išrado 
viėnas benediktinų vienuolis

D$h tt^erignobo.
ilgai, kaip ir pilnai sveikas'Jani mirus ir T. S-ga atsisto- 
žmogus. Taigi kiekvienam žmo 'jo ant grabo lentos. Jei ji dar 
gui svarbu žinoti apie jo gy- ligi šiol kažin kokiais stebuk-— •••!• v ii, m ovaiiju ztiuvii iv «zy~ ciui ivcuzjiil Avniaio ouvUlliv

čių būtis yru Slinki. Tautų Sųjunga taip pat presu, »» ‘'f-’'"11 ?'™na “įvybfe centro-Sirdies sveikata, Į lais ir gyvavo, tai artimoj a-
pasirodė bejėgė. Gaila, kad taip yra. Gaila 
kiniečių, kurių tūkstančiai išžudoma ir tai
ne vien kareivių, bet nekaltų vaikų ir moterų,

* • «!
Jungtinėse Valstybėse yra 20,268,403 ka

talikų, kurių tarpe darbuojasi 29,782 kunigai.
Praėjusiais metais buvo 41,226 atsivertimai. įisrokavimų, dirba daugiau, nei

tuos, kurie savo prakaitu kas- , . . . . .. .. . . ~ . , ,
dieninę duona pelno. Kiekvie. stovl- k>ekv>enas darbininkas ,teityj mirs. Nebent kada nors
nas žmogus dėl sveikatos pri- Prival° bent 5yk> » metus nu‘ l™18 Pa8auW koks nors a"U 

, - * *• ,, eiti pas gydytoja, kad patik- ;tos erudicijos, gilaus proto irvalo savo raumenis vartoti su- 1 7/ J A ,
.. ... . . .. r-, nntų sveikatą, ypač širdį. .didelio autoriteto vvras, kuriolig savo fizinio pajėgumo. O y .. ;. 4. . \, ,v , j-i i -4. i • Verčiau įsanksto žinoti ir balso įsisiūbavęs pasaulis pakas ls godumo, ar dėl kitokių . . . v. ■ , I . v - , , .pavojų pasisaugoti, negu nezi- klausytų. Prieš jj nulenktų ga-

Kas bijo kentėjittuį, tas jau 
kenčia baimę.

• • •
Juo tvirčiau ungurį laikysi, 

tuo jis greičiau paspruks.

JUOKIS, JEI JUOKINU
Katalikų skaičius žymiai paaugo. Paaugo mo
kslo bei švietimo įstaigų skaičius. Vyrams 
kolegijų yra 195, mergaitėms akademijų 656. 
Vidurinių mokyklų (higli schools) 966. Para
pijinių pradžios mokyklų 7,462. Be to, katali
kai užlaiko 327 prieglaudas našlaičiams ir 
146 namus seneliams. Tie skaitmenys rodo, 
kad katalikai šiame krašte stiprėja ir kad 
jiems labai gyvai rūpi švietimo reikalai ir
našlaičių bei senelių globojimas.

• • •

Platinkite Amerikos lietuviu 
katalikų vienintelį dienraštį “Drau 
gQ” ir remkite visus tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie garsinau 
jame.

lvą it karingoji Europa. 
Galvojam, kuo pavirstų mū

sų šalelė, jei vėl kiltų naujas 
karas, o jis turėtų būti labai

j-j-- v. 4 Klausia C. K. — Brangus'didelis. Bent taip mums da- raumenys nors ir padidėja, bet . ,, o . v. i r ,., JVv - - Daktare: Esu 18 metų amžiaus bar atrodo. Juk mtuns sunku ir tam yra ribos. Dažnai ir per . .. , , , .A , .v, ,,, f . v. ,. . ir mano sveikata nebloga, tik butų neitralitetą įšlaikvti:daug alsinama sirdis galų ga- , .. v • l . v _ ...,, ,, A - zz - , • truputi permažai sveriu. Apie prieš musų norą liktumėm i-le nusilpsta, ir “vienas sykis . f , v , < ,t ;i ,, i , v. metai atgal, buvo užgautas traukti. Šiaip ar taip sakysi-nemeluos, Laiia nors sircus , , . .v , , , • i • ...,« _ w . .... . \ x. . .. mano kojos nesąs, kurs labai me, vis dėlto musų salele yragali nedatverti ir gali liautis . , | ’ . . ., ° skaudėjo bent savaitę, po to nemalonioj geografinei padėžmogui tarnavus. ’ , . , ~ , . i, . T • , -r - , »nustojo skaudėti. Dabar jau tyj. Jei butumem kur nuosa 
Kieno širdis nėra stipri, tas pora mėnesių kai vėl inan tų liau, ar ne geriau būtų. Benį 

neprivalo ieškoti darbo teh, riešą skauda su pertraukomis, [ taip galvoja mūsų paprasti, 
kur reik kilnoti ar nešioti su- ypač maudžia pavakarėje. Ma- j na, ir šiek tiek apsitrynę žmo- 
nkias naštas, kur nuolatos yra lonėk, daktare, man pasakyti, [neliai. Juk, tiesą pa akius. 
reikalaujamas raumenų įtem- ar mano koja kada pasveiks mums visada gręsia pavojus 
pilnas. Tokie stato savo gy- ir ar nėra pavojų palikti siu- likti nuniokotiems. Bet gal ii

jo fizinės pajėgos leidžia, nuo 
sunkaus darbo nuilsta ir daž
nai uždūsta, tai gali savo šir
dį sugadinti. Tuomet širdies

nant ūmai žūti.

D-ro Račkaus atsakymai į 
klausimus

Vieną šeštadienį Zirziiiskie- 
nė pasiruošė eiti į barbernę.

— Ir tu visgi manęs neklau
sai, — sako jai vyras. — Sa
kau tau, kad .nedrįstum duoti 
barberiui savo plaukus babyt. 
Aš tai uždraudžiu! Supranti! 
Nusibabinus į ką tu būsi ta
da panaši?

O aš tau sakau, kad ne- 
-- atšovė, Zirzins-

kienė. — Diktatorius atsira
do! D kai tu pradėjai plikti, 
ar aš tau draudžiau?! Žiūrėk, 
į ką tu dabar panašus. Tfu! 
biauru ir pažiūrėti!

uždrausi

rėjas. ’ ’ 
dė.

Garsus prancūzų astronomas Flama- 
rion sako: “Nematomojo pasaulio būvi 
mas taip yra tikras, kaip materijos pa
saulio buvimas.“

Garsus gamtininkas Linnfeus pradėda
mas savo veikalą apie gamtos turtus sa
ko: “Galutinis gamtos istorijos tikslas 
yra Aukščiausiojo garbė.“

Vasmanas žymus gamtos žinovas sa
ko niekur neradęs, kad mokslas priešin
tųsi tikėjimui. Anaiptol jam, rodos, kad 
sąžiningas gumtos tyrinėjimas veda sta-

Tą jis priėjo tyrinėdamas ir įro- ištyrinėjau beveik visų filozofų raštus ir mokslas su tikėjimu t. y. du draugu, kū
pamačiau, jog nei vienas neturi tvirtų , riuodu vienas kitam padeda. Haifekelio 
pamatų, kurs nepripažįsta Dievo buvimo.“ į plepalams nėra vietos, jie tai darė, kad

(Tęsinys)

Mokslininkų išsireiškimai

D-ras M. Harvey sako: Tikėjimas į 
Dievą ir į Sielos nemarumą — žmogaus 
prigimties būtinumas. Iš kur esame, kas 
esame, i»r kur einame — į šiuos klausi
mus tik tikyba teduoda mums patenkinan
tį at.akyhią. Toliau sako: “Tikiu, kad 

I dvasios pasaulis, įsitikinimas į pomirtinį 
[^yvehinią tapo neužilgo mokslo dogmatu,
Į t. y. kad žmonės vieton tikėti tik į ma- čiai prie Dievo pažinimo. Ką tik gamti- 
| teriją Pks mokslo įtikinti, kad siela no- ninkai ligšiol tyrinėjo visur rado, kad pa- 

Inifšta ir ahame pasaulyje gyvena. Anas šaulyje viešpatauja stebėtina tvarka. Kie- 
fci pasaulis daug tobul^nis. kaip gi.* ma- kvienns, kurs turi proto numano, kad nė- 
terijbs pasaulis ir tik t“" bus kiekvienam ra tokio daikto, kuris pats save padary- 
Žmogui teisinga1 už jo darbus atlyginta, tų. Kaip nei vienas daiktas pnts savęs 
Tikėjimas i D-evą ir į sielos nemarumą nepadarė. Kaip namuose, pamatę tvarką, 
lygiai rp'kalinga«, kaip tikėjimas į ma- žinome, kad juos kas nors sutvarkė, taip 

Uterijes pasaulį.“ pat ir gamtoje, matydami tvarką, numa-
Didžiausias mūsų laikų fizikas ;r ma- nome, kad turi būti tas,> kuris. tą gamtą 

tematikas Viljam Touson Kelvin (1907) sutvarkė t. y. Dievas. Dėlto didžitusf' ga- 
isako: “Mokslas pilnai ia’';rtina tesą, bitininkai ir buvo tikintys.
-kad Dte' Hs \ m Hiiir.-iut- o <utvė- Ansrliios fizikas Maacrellis

r *

Chemikas Jokūbas Berželius sako: 
“Gamtos surėdymas tikslumas be Dievo 
nėra išaiškinamas; tvarka be tvarkytojo 
pati neatsiranda.“

Gamtininkas Ostvaldas Haeras tvir
tina: “Juo labiau įsigiliname mes į gam
tos paslaptis, tuo labiau įsitikiname, jog 
tikrai tikėjimas į Visagalį Sutvėrėją, Kurs 
sutvėrė dangų ir žemę tegali išaiškinti 
gamtos ir žmogaus gyvenimo svarbiau
sius klausimus.“

Didis mokslininkas Teodoras Sebvn- 
nas pasmerkia materialistus, kurie nenori 
Dievo buvimo pripažinti, ir aiškina jiems 
kaip pasaulyje viskas tiksliai surėdyta, 
taipgi gamtos tikslumas neišaiškinamas 
be Sutvėrėjo.

Dar daug būtų galima priskaitvti di
džiųjų mokslininkų išsireiškimų ir jie vi
si liudys, kad tikėjimas nėra tuščias da
lykas. kGafnt a'-'pati rodo,-kad yra .Dievas.
B.e Dieve neišaiškinama gamtos tikslu-
f ' '-rt.' 7-

tik pateisinus savo netikėjimą, kurio pa
grindo reiktų paieškoti giliau.

Mės gi peržiūrėję mokslininkų nuo
mones, tų pačių, kurie tą mokslą sukūrė 
ir radę juos tikinčiais žmonėmis it kitais 
faktais remdamiesi mes galime drąsiai 
tvirtinti: “mokslas nėra priešingas tikė- 
jimui.“

Pusiau mokslas veda šalin nuo Dievo. 
Tikras mokslas traukia prie Dievo.

J. S.

VIENAS TIK TAŠKAS

Gyvenimas mano, sūneli,
Tik vienas vienintelis taškas 
Ant šio didelio rato.
Tai viehas tik “vyt.“

Žengiau aš į praeitį.
Čia jos jau nebėr.
Aleksandre, Cesare, Homerai! 
Tylu. Praėjo, kaip niekas. 
Praėjo, kaip “vyt“:

Tik taškas gilioj tolumoj. 
Pasukau aš į ateitį.
Norėjau ją sugriebt.
Radau tiktai kapą, ,
Kur buvo kadaise lopšys.
Ir štai tiktai taškas: j
Vienas tik “vyt”

Ėjau aš per pasaulį —
Platūs jis ir didingas.
Išgirdau viertą tik kregždės ‘

Radau aš jame vabzdelių, 
Kurie vieną tik diena gy ena.

. T^.i viekas tik taškas.
vienas tik “vyt.” •

j t i ’
X Sutikau aš .jame baltą senelį.
i ' f- /p 't' ‘
. ? • 4,• J .• i * f i *■

‘vyt,’

11 s'

i. ■ t.

Skridau aš ankštyn,
Viršun visos visatos.
Pažvelgiau aš atgal — ,
Sužibo akyse tik taškas,
Pranyko, kaip vienus tik “vyt.”

Kaunas, 193O-XI-3O.

• i

Pr. Adomaitis

*• i
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Detr.oito Lietuviu Žinios
EASl SIDE

IŠKILMINGAI APVAIKŠ 
ČIOJOM

žiu komplimentų nuo kiaušy- jdalicija rengia šokius parapi- 
tojų Verbų sekmadienį ir taip Į jos svetainėje. Tylutė
gi per šį koncertų. Užtad gar- Į --------------------
bė priklauso vadui ir vyrams.

8. “Dievui, Kurs mus mylė
jo“ labai įspūdingai sugiedo
jo mišrus choras.

9. “Popule Meus“ puikiai 
atliko mišrus choras.

10. “Kybo ant Kryžiaus“

Nei vienais metais taip iš
kilmingai nea p vaikštai o jom Šv.
Velykų Šv. Jurgio bažnyčioje,
kaip šįmet. , .. ... .x

Ketvirtadienį, Penktadieni 8r“d'n8ai S”glWl°J0 mlS™’ 
ir Šeštadienį rytais, dienų ir 
^vakarais žmonių pilna buvo 

ažnycia.
Šeštadienį vakare ir per na

ktį skambėjo šventos giesmės. . , v. . .
Kas tik atėjo į bažnyčią jau- ]“ms ku0 Kraz'"'sl'i 
tesi tikrai lig Lietuvoje. • ° * *

Daugelis tikinčiųjų, beklau- 
i tų šventų giesmių ir 

Tami į sukruvintų Jėzų,

choras.
Į 11. Šviesoms užgesinus jau
smingai atgiedota “Kurs ken
tėjai“.

Koncertas paliko klausyto-

grabe paguldytų, graudžiai ve- 
rkė!

Daug žmonių, ^jausdami sa 
vo Išganytojo kančias ir mir
tį, visų naktį budėjo, prašy
dami sau Jo malonių.

Per prisikėlimų šv. Komuni
jų priėmė 800 žmonių. Papuo
šimas, tvarka, muzika buvo 
kuo puikiausia.

Laikau už priedermę tarti
didelę padėkų: Seserims, ko- t , ’ , z
mitetui, chorui ir jo vedėjui, 
Šv. Vardo draugijai, vaiku
čiams, ir visiems, kurie prisi
dėjo prie papuošimo iškilmių.

PO ŠV. VELYKŲ

Šįmet Šv. Jurgio bažnyčio
je Did. Savaitės ir Velykų a- 
peigos atlikta kuo gražiausiai. 
Didįjį Penktadienį išpildyta 
bažnytinis koncertas, per kurį 
giedojo mišrus choras, duetai 
ir kvartetai.

Per šv. Velykas taip pat pili 
kiai išpildyta gražūs muzikos 
kūriniai, kurie žmogaus sie
loje žadino nepaprastus jaus
mus. Bet ne visi liko paten
kinti. Iš kelių girdėjau parū-

Did. šeštadienį vakare buvo gojimų, kodėl dain. M. Čižau- 
giedama kompletai (mišpa- Įskienė nepagiedojo solo kaip 
rai). Visų giedojimų muz. J. kitais metais darydavo. Sako: 
Čižauskas atliko sulig naujau- ,“Visų’ laikų laukėme jos bal
sio choralo. Mišparai užbaigti so, bet nesulaukėme.“
grausmingu choro “Regina 
Coeli.“

Kokios gražios iškilmės bu
vo Velykų ryta, 5 vai. per Pri1 
si kėlimų. Bažnyčia prisigrūdo 
žmonių, kad net stovintiems 
buvo maža vietos; niekad tiek 
nebūta. Svarbiausias dalykas

Dain. M. Čižauskienė nėra 
ant tiek išdidi, kad pavydėtų 
mums savo gražų balsų. Ypa
tingai bažnyčioje — Dievo ga
rbei. Ji jau buvo pasirengus

WEST SIDE
Šv. Antano bažnyčioj Vely

kų iškilmės, kaip ir visur, gra 
žiai atliktos. Vaikučiai gražiai 
išmokinti procesijai teikia se
serims mokytojoms garbės. Jos 
ir bažnyčios altorius gražiai 
išpuošė lelijomis. Grab. D. B. 
Brazis aukojo palmes.

Did. šeštadienį ir per Vely
kas kleb. kun. I. P. Boreišis 
pasakė vaizdingus ir jautrius 
pamokslus.

Vyčių choras gražiai giedo
jo muz. J. A. Blažio vadovau
jamas. Žmonės į bažnyčių ne
tilpo.

Velykų rytų ir per visų die
nų buvo lietingas oras; įgal ir 
gamtužė, atjausdama sunkius 
laikus padėjo tūkstančiams a-

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS iš priežasties Velykų. Daug^vo geras žmogus vargo sus- 
dar yra mergaičių, kurios ne- pailstiems žmonėms. Ne vienas 
priklauso prie šios draugijos, ir iš šios parapijos per jį gavo
Verta kožnai priklausyti. Dr- pašalpos. Majoias Murphy y-
ja yra Marijos globoje. Kurios ra geras katalikas, užtat teisi- 
iŠ jaunų dienų išauklėja ge- ngas žmogus ir gražios, kil- 
rus papročius, ir užaugusios nios širdies. Gaila. K. V. M. 
būna doros ir neapleidžia sa
vo tikėjimo.

X Šv. Petro bažnyčioj Ve
lykų šventė tinkamai apvaikš
čiota. Žmonių skaitlingai atsi
lankė į pirmas ir antras mi 
šias; į trečias jau ne taip skai
tlingai.

Velykų apvaikščiojimas pra
sidėjo šeštadienio vakare su Kaip kitais metais, taip ir 
“Compline.“ Pamaldos atlai Sįmet> p^. Velykas teko ma 
kytos prie Kristaus grabo, ant {yį daugelį žmonių, kurie šiaip 
kurio buvo įstatytas Šv. Sa- ietai matomi. Linksma matant 
kramentas. Dalyvavo didysis juos bažnyčioj Velykų dienų, 
choras, Jęurs jausmingai gie-'bet nelinksma, kad nesimato 
dojo psalmes ir Alyvų darže- paprastais sekmadieniais.
ly. Kleb. pasakė trumpų- gra- _______
žų pamoksi®. Po pamaldi} vy- Kiekvienain Uata|i|illi reiks. 
rai budėjo prie grabo per iš- ,inga tur5t savo vardas h. a(,
tis® naktį. -rėžas parapijos knygose. Tai

Velykų-ryt® prisikėlimo a-'svart)0s daiykas Pasilaiko, 
pergos prasidėjo procesija, ikad Saukia kunig(( |igonin5a. 
chorui giedant “Linksni® die-jLie,uvis mir5u Pa,llmla va

Saroti, ir saulute nerodė savo n® apturėjom.” Procesijai bai.rj.J _ negirdėįas Kitiį syk
gaivinančių spindulių. Tačiau gianties kleb. su choru atgie iSaukia j namus> h. (|a|. nak. 
tas nesulaikė žmonių nuo Kri-j dojo “Matins.“ 
ataus prisikėlimo iškilmių; tū-i Per mišias kleb. pamokslui

prie Velykinio giedojimo, bet, jkstanfiai ažPlfldo bažnyčia v paėmė Šeštadienio “Draugo” j‘(oįio ar'toki’o žni'oga'ulpas kle 
............... - - — — 'net ir atšalėliai nepatingėjo -—♦—- j-K— x„.i ■.kaip tyčia, prieš pačias Ve
lykas pagavo tokį šaltį, kad 

tas, kad visa veik bažnyčia ė- j vos galėjo į bažnyčių ateiti, 
jo prie šv. Komunijos. Matyt Ji pati labai gailisi, kad ne- 
žmonės iš anksto su didžiau- galėjo pagiedoti. Juraitė 
siu džiaugsmu laukė tos link
smiausios ir garbingiausios 
Kristaus Prisikėlimo šventės.

anksti keltis ir atėję į bažny
čių gal vienam tos iškilmės 
prim'inė jaunystę ir pajudino 
užšalusių širdį.

‘ ‘ KALBANČIOJI LIETUVA ’ 
DETROITE

j. „. ... Kleb. kun. J. Čižauskas laikėŠirdingų acū parapijom.™ Misias. Va|aitis
uz gausių dovanų, suteiktų 
man per Velykas. Maldausiu, 
kad Dievas visiems šimterio- 
na i atlygintų!i \ Ktm.au

su dviem klierikais iš diocezi-

ftis ,traukė kiekvieno akį. Ma
žų vaikelių tvarkinga procesi-

■d i /TV ]--- t® , a !la dara didelio įspūdžio. O to-Bal. 14 d., (Didjjį Penkta-1.. ... ™
T - \ rr oo I . X, T J1 muzika, tik klausyk. Cho- dienj) 7:30 vai. vakare Šv. Ju- ,. :.............. , . ras, ved. muz. J. Crzausko ga-
rg.o bažnyčioj ,vyko visų lau- !)ingai giedojo „Mozarto„ mi
kiamas šventas koncertas, ku- Sias y . “Offertorium”
q išpildė parap. choras, ved.m .... ,x-v , ~ “Terra Tremuit“ sunkus vei-muz. Jono Cizausko. Programa

ties metu; žmogus nepažįSta
linas. Giminė, ar draugas ieško

antros dalies Šv. Rašto žod-; bOnų, bet ten nėr jo nei vardo, 
žius: “Jo nėra eonai, Jis pri- ;nei adres0. Lietuvi skaičiaus
siKeie . pinkėjai kreipiasi pas klebonų

Ar gi neverta kožnam kata- jr didelį skaičių žmonių nega-
likui skaityti toki laikrašti, 
kuris taip aiškiai primena sva 
irbiausius mūsų tikėjimo daly-Velykų linksmybės vienai 

lietuvių šeimai paliko liūde-jkus. Taigi sveikindamas pa-

SUSIPAŽINKIT SU “STU
DENTU ŽODŽIU”

“Draugo’ redakcijoje dar 
galima gaut “Studentų Žod
žio“ No. 1 ir 2 (sausio ir va
sario mėn.). Tai įdomus, rim
tas, patriotinės lietuviškos 
dvasios Amerikos Lietuvių 
Katalikų Studentų Draugijos 
žurnalas. Žemiau paduodame 
abiejų numerų turinius, kas 
geriau negu aprašymas pa
rodys šio žurnalo turiningu
mą, rimtumų ir literatinį 
brangumų:

Vasario mėn.
Nepriklausomybei 35 metų 

(J. P. Pilipauskas).
Lietuvos Liūdesys (Snau- 

dalis).
Metamorfoza (Jonas Kmi- 

tas).
Dante Alighieri (Kun, K. 

Jenkus).
Kam Mokytis? (J. K. No- 

rankevičiutė).
Reikia Darbo (J. J. Kupre

vičius).
Eilėraščiai (Plytaitis).
Spauda (J. Naudžius).
Menas ir Laisvė (Snaudu

lis).
Vienybėje Pasisekimas (G. 

F. Jurgelionis).
Apžvalga (J. N.).
Iš Mūsų Veikimo.

Vieno numerio kaina 20 cen
tų. Galima siųst pašto ženk
lais.

Įima į surašę. įtraukti.
Taigi lietuviui katalikui ve- 

j-rta turėt savo vardų parapijos 
'knygose. Tųsyk jausis, kad rei______  šio vainikų: vienas jaunikaitis, ____ ___ ___„ __r ,

Penktadienį, balandžio 213 d.,'nuėjęs į svečius, buvo pavai- įr “Draugų“ ir visų redak- !kale.turi tleR{} kreiptis j Pa
7:30 vai. vakare, Šv. Jurgio bintas namine, nuo kurios ir cijų, linkėdamas sėkmių §vie. Įrapųų. Verta taip pat pnklau-
parapijos svetainėj, prie West lį pasaulį turėjo apleisti. Kiti timo darbe. ‘ !Sytl n°rS Vienai drau£Dal>

nors vienų katalikiškų laikra
štį skaityti.

jos seminarijos. Altoriai sesu- ir Cardoni gatvių „ , apako - Taį
uų papuoši gražiomis ge c rodomi pirm® kart® Detroite.' skystimėlis! Kitame numedy

J. Januškevičiaus judomieji 
garsiniai lietuviški paveikslai, 
nutraukti praeitų vasarų' Lie
tuvoje ir Vilniuje.

rapijiečius sveikino taip pat

Didysis choras per prisikė
limo mišias gražiai giedojo, 

bus plačiau apie tai aprašyta, 'vad. varg. K. Smaliui. Solo
giedojo B. Zimnickifltė.

Neapseita ir be vagysčių. K. j Po priskėlimo svetainėje bu- 
,Minkštėnams Velykų vakarų vo pagamintas užkandis kate- 

Detroito lietuviai praeityje išvažiavus pas švogerius A. A- kizmo jaunimui, kurie buvo 
mbražius pasisvečiuoti, po tri- procesijoj ir pasiliko giedo-

kalas paties vedėjo parašytas 
galingai sugiedotas. Taipgi 
gražiai choro atlikta giesmės 
“Haec Dies“ ir “Exultate.“ 

Reikia pažymėti, kad per 
trejetų metų mūsų bažnyčių 
puošia tikrai bažnytinė muzi
ka. Joj nėra pasaulinio eleme

matė daug paveikslų iš Lietu
vos, liet tokių dar niekados 
nematė, nes šie įdomūs gar
siniai (kalba ir dainomis) pa
veikslai, skiriasi nuo visų ki
tu lietuviškų paveikslų.

Paveiksluose matysime ne 
tik žymesnius Lietuvos vaiz-

jų valandų sugrįžę į namus ra
do juos išvogtus. Išnešta visi 
auksiniai papuošalai arti $200 
vertės.

Daugelis žmonių, tarpe ku
rių randasi ir lietuvių, grau
dinasi, kad Detroit majoras 

Iapleis savo vietų. Ne vienas, 
!girdėt, išsitarė: “jau išvažiuos 
mūsų tėvas.“ Tikrai, tai bu-ti per antras mišias.

Trečias mišias laikė kun. 
Valaitis.

Užkandį pagamino Ona Gre- 
gutė ir K. Oneil.

Klebonas nuoširdžiai padė
kojo visiems, kurie prisidėjo 
prie Velykų iškilmių: draugi 
joms, chorui, komitetui ir vi

K. Samsonas, Vyčių 102 kp. 
darbuotojas, Velykų antrų die 

dus bei įvykius, bet ir paverg- ’nų savo ruimingoj studijoj bū
tųjų mūsų sostinę Vilnių, tų vo surengęs margučių vaka

rėlį, kuriame dalyvavo vien sjemg parapijonams. 
vyrai. Dalyvavo ir vyčių mo-į

senųjų Lietuvos šventovę; taip 
nto, kuris dabartiniais laikais paį matysim Dr. Basanavi- 
yra įsibriovęs į mūsų bažnyti
nę muzikų.

susidėjo net iš 11 numerų. Pi
rmiausiai kleb. kun. J. Čižau- 
skas perskaitė Kristaus Kan
čių. ' i p; - •'•

1. Programų choras atidarė 
su kun. 'J. Čižausko 5 balsų 
giesme “Kripe me,“ kuri yra 
nelengva technišku atžvilgiu.
No pradžios iki galo šio vei
kalo, kompozitoriaus parašyta 
tema rodos kalbėte kalba į 

^klausytojų širdis.
2. “Miseremini mei“ (due

tas) gražiai išpildė Valatka ir
is. Tai dar jauni vaiki- 

bet gražiai gieda. Patar
tiems tobulinti balsus.

3. “Unus ex discipulis,“ pui 
kiai atliko S. Bukšaitė, A 
Juodsnukaitė, T. Je.ialioniūtė,
Barkauskas, Medonis ir muz.
J. Čižauskas.

4. “Tėve Mūsų“ muz. J. Či
žauskas solo labiausiai suža
vėjo klausytojus giedodamas 
šių visų gražiausių maldų, sa
vo stipriu, jausmingu giedoji
mu nevienam išspaudė ašarų.

5. “Caligaverunt“ gražiai 
išpildė dvigubas kvartetas: T.
Jesalionifltė, M. Petrokaitė, A.
Vaičiūnaitė, H. Šnarai tė, Va
latka, Medonis, Bielickas ir 
Pošius.

6. “Dievo Avinėli“ įspūdin
gai giedojo duetas: S. Buk
šaitė ir A. Juodsnukaitė.

7. “In monte oliveti“ gra- 'rašymas naujų narių ir išda« 
žiai išpildė 4 balsų vyrų cho- linimas medalių ir diplomų, 
ras. Nemažai teko nugirsti gra Tos pačios dienos vakare so-

Per sumų išpildyta tas pats 
giedojimas, koks buvo per Pri
sikėlimų.

Ne veltui Dr. Seymore, ope
racijų specijalistas, Mr. Phi 
lips ir kiti profesijonalai ir 
muzikos žinovai išėję iš baž
nyčios sakė, kad geresnės mu
zikos bažnyčioj negali būti.

Džiaugsmas parapijai, kad 
tokios iškilmės gražiausiai at- 
liekamos. Garbė kleb. kun. J. 
čižauskui, choro vedėjui muz 
J. Čižauskui ir chorui.

Parodymui geros širdies, a- 
ntradienio vakare, klebonas 
pakvietė visų chorų banketui. 
Choras labai už tai dėkingas 
klebonui.

Marijos Vaikelių draugija 
(sodalicija) sparčiai ruošiasi 
prie savo iškilmių, kurios į- 
vyks geg. 7 d. per sumų 10:30 
vai. ryto. Bus procesija, pri-

ciaus kapų, Aušros Vartus, j ksleiviai: teisių studentas Al.! Pirmadienį buvo vaikų pro- 
Trakų pilies griūvėsiąs ir Kundrotas, dentisterijos — A.'grama ir užkandis svetainėje, 
daug kitų įdomių vaizdų. Gi- (Andriliūnas. Mūsų moksleiviai Programoj dalyvavo A. Bara- 
rdėsim Vilniaus lietuvių ska- ivisados dalyvauja su jaunimu nauskiūtė, B. Ratušifltė, A. Zi-

PASIRINK SAU GERIAUSIA ‘DRAUGĄ’
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau

sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa-
Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 

laikraštis.
“DRAUGAS” tikybines ir tautinės minties 

dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.

“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame daug

mbancius aidus lietuviškų dai- ir kuomi gali padeda. Jiems mnickifltė, I. Zimnickifltė. J. Jinių iŠ Amerikos lietuvių kolonijų iŠ LietUVOS 
nų: “Vilniaus kalneliai, svei- atsiekus profesijų, lietuviai tu King, C. Tonelis, J. Pangonis. . .
kiname jus.“ Kasgi iš mūsų rėš gerus darbuotojus. j Jaunimas labai linksmai ke-
nenorėtų to viso matyti ir gi-j K. Samsonui, nenuilstan- iįas valandas praleido; kele
rdėti. čiam Vyčių darbuotojui, linki-

Taigi visi Detroito ir apy- me gero bizny pasisekimo, 
linkės lietuviai — visi, kas 
gyvas, skaitlingai atsilankykit 
į šį gražų vakarų ir pamaty

tas laimėjo dovanas, 
aukojo jų mokytoja.

kurias

Sportas. L. Vyčių 102 kp. 
bnseballės komanda jau suor- 

kit tuos gražus Lietuvos vai-'ganizuota. P. Padolskas, tymo 
zdus. Nepamirškit laiko ir vie- menedžeris sutraukė miklius 
tos. 1 jaunuolius-žaidėjus, kurie, be Vyčių basebolės komandai Ii

Nuoširdžiai kviečia Rengėjai abejonės, kels lietuvių vardų, nkime vienybės ir pasisekimo.

Bal. mėnesinė komunija me
rgaičių sodalicijos perkelta iš 
trečiojo į ketvirtų sekmadienį

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

tuvoje. Metams 07.00.

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

Chicago, Illinois
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DRAUG A S

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCHESTER, N. Y. ilgio parapijos chorus apie KM) 
Į gražiausiai pasipuošusių (lai 
nininku-(kių), kurie ilgai mo- 

Atvažiuoja žymi Lietuvos o-!kino5į ir „1Ilkiai dart,avo .i su 
poros dainininkė A. Katkau- „av0 auk-lai g,.rlliulllu ,„„zi. 
skaitė koncertuoti; bus ir kos vadovu K. Bmzįu, kad kuo 

Daimdzis J. Olšauskas , geriausiai pasirodyti visiems.

Sekmadienį, balandžio 30 d., 
7:45 vai. vakare, didžiulėje 
Concordia svetainėje, kampas 
Iludson ir Clifford Avė.. visas 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
jaunimas duos nepaprastai gra 
žų koncertų ir dailių šventę, į 
kurį nuoširdžiai prašoma visi 
Rochester’io lietuviai atsilan
kyti ir drauge paremti savo 
parapijų.

Taipgi bus ir kitų žymių so
listų.

Bus žymių svečių iš Roclies- 
tcr’io miesto valdžios ir visuo
menes.

Visas šio koncerto ir dainų 
šventės pelnas skiriamas mū
sų naujai šv. J urgio bažnyčiai.

Rochester’io lietuviai! Ne
pamirškite ir neapvilkite sa
vęs! Visi, kaip vienas, būtinai

Sis koncertas bus tikrai vie- atrikite i s! koncertų ir dainų 
nas iš įspūdingiausiu ir gra-į Sve,lte- Dar liocl,estei-’yje ne- 
žiausių, nes maloniai sutiko | turėjome tokio gražaus kon- 
dalyvauti žymiausia Amerikos celto!
lietuvaitė dainininkė ir Lietu-t Visas Šv. Jurgio parapijos 
vos Operos žvaigždė A. Kat-1 jaunimas ir mūsų visų myli
kauskaitė, iš Hartford, Conn., 
kuri yra lankiusi ne tiktai A-

mu.
Taip pat dalyvaus ir Lietu

mas ir gerbiamas klebonas, 
kun. J. Bakšys, širdingai dar-

merikoj muzikos konservatori-1 buojasi dėl savo parapijos ge
jų, bet taip pat specialiai mo-1 rovės ir trokšta pamatyti visų 3° rašiniuose. Deja, pas gos. Ligi šiol savo pasižadėjt-
kinosi muzikos Milano mieste,!Concordia svetainę pilnai pri- K* Karpavičių šito nėra: mus stengiasi tesėti: laikraš- 
Italijoj. Ji taipgi dainavo su'kimštų žmonių ir svečių. Įjam v*sai svetimi mūsų kalbi-
Kipru Petrausku Lietuvos O-l Atsižvelgiant į šiuos sun- !I,inkli darbai, kadangi jis te- Lietuvos atžvilgiu labai tole 
peroj su didžiausiu pasiseki-'kius laikus, įžangos kaina su- berašo dar tokių 1904-5 metų rantiškas, jokių prasimanymų pabaigos Didžiojo karo, tai y 

lietuvių rašyba. Užtat jo ro apie mūsų šalį neskleidžia, ra- ra penkiolika metų. Josios pa-augusienis į šį gražinusį kon
certą bus tiktai 35ct. Rezer

vus valstybės teatro artistas vuotos sėdynės bus 50c. 
ir Rochester’io visų mylimas Visi Rochester’io lietuviai te 
“dzimdzis” J. Olšauskas. einie toje dienoje į koncertų!

Dainuos didžiausias Šv. Ju-J J. C. M.

LIETUVOS GYVENIMAS
KARPAVIČIAUS ‘ KLAJŪ

NAS-’ — DIDŽIULIS 
ŽINGSNIS ATGAL

Dažname Clevelando

ir nebuvę. K. S. Karpavičiaus 
į istoriniai romanai e.-ų ne kas 
i kita, kaip tik didžiulis žings
nis atgal. Taip pat “Trimitas” Į tūkstantines algas kas mėnuo, 

“Dir- ir “Karys”, nagrinėdami K.'tačiau jokio lietuviško laikra-
vos” numeryj nusiskundžia- S. Karpavičiaus “Klajūnų,” ščio neskaitančius. Bereikali- 
ma, kad Lietuvoje kritikai iš bara romano autorių už kai- ngai dėl jų “Lietuvos Aidas” 
pavydo tik smerkia, tik sme- bos klaidas — ainerikonizmus į nervinasi, kadangi šitie tipai 
rkia kiekvienų naujai pasiro- ir barbarizmus, na, ir už nuo- ir jo neprenumeruoja. Re. 
džiusių knygų, kiekvienų kū- bodų stilių dėl vadovėlinių i.-K 
rįnį. Girdi, jei jie tokius kū- torijos žinių. “Trimitas” pri- 
rinius pajėgtų parašyti, tai ir mena autoriui, kad reikia žiū-

kitų nekritikuotų. Skaitant rėti lietuvių literatūrinės kai-;Taį vienintelis Lietuvoje leidi- 
tuos “Dirvos’ straipsnius iš- bos. Juk kiekvienas rašytojas

“Memeler Neueste Nacini- 
cliten” išeina du kart į dienų.

GARSINIITĖS “DRAUGE*

filMEL,

nys, išeinųs du kart į dienų, 
eina, kad pas mus krinka tai yra ir mokytoju. Kiekviename Leidinys labai įdomus> duodn 
ne kritika, o tik kažin koks kūnnyj skaitytojas pasisavina'kelcU priedu. ,.\virtschatsbe. 
pavydas. “Dirva,“ žinoma, formų, stilių, kalbų ir net mi. (akio apžva|gos pri,.
taip nerašytų, jei josios re- ntis. Todėl kiekvienas kūrė 'das)> „willst du gesnnd wri. 
daktonaus K. S. Karpavičiaus nys privalo būti labai taisyk- !. ,, /wpiUflko„ nr i
veikalų Lietuvos kritikai no linga kalba parašytas. K. & I ” („an)Pų
batų išpeikę. E. liadaikauskas Karpavičius labai blogai oi-1 s(Mlininky8tės ir daržininkys- 
(žinomasis poetas ir drama- giasi, jei šito neboja. Juk kri- . pr
turgas Liudas Gira), kalbėda Į tikos pareiga apsaugoti skai 
Inas apie lietuvių istorinį ro- tytojų nuo šlamštų. Kiekvie- 
manų, sako, kad po V. Pieta- nas gimnazistas Lietuvoje K.
rio “Algimanto” iki pasirod

žius A. Vienuolio “Kryžke- 
liams” istorinių romanų lyg

NAUJOS KNYGELĖS
Jėzus Kristus Karalius, pa-

rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis,
kaina ...............................  10c

švenč. Jėzaus Širdies Troš
kimai, 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, IR.

arba

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

Chicago, III.

Karpavičiaus romanus pas-

mnkyj
tės pr.), ”Uuer die Frau” 

(moterims pr.), “Sport dės
Tages” (sporto ir fizinio la
vinimo pr.), “Memelheimat”
(klaipėdiečiams pr.), “Kleine 

merks, sulyginęs juos su di- jpunkzeitUng” (radio mėgėja 
tižiųjų rašytojų romanais. K. nis pr.). Kaip matom, užsinio- 
S. Karpavičius tik rašo, o ne-'ta labai plačiai. Redaktoriai lr 
skaito. Rašytojas turi ne vien Ridėjai deda visas pastangas,

BILLTTS VNCįE

vas, admirolas llorthy, vadi
namas regentu.

Atvaizde parodoma britų la 
kūnai: Clydesdale markizas 
(kairėj) ir D. Mclntyre (de
šinėj), kurie dviem orlaiviais 
perskrido aukščiausį ant žo 
mės Everesto kalnų. Viršui E 
veresto kalnas, 29,000 pėdų 
aukštumo.

rašyti, bet ir -skaityti. Jis tu- kad laikraštis būtų įdomus, £ 
ri sekti kalbos mokslo vysty-'aktualus ir bešališkas, na, ir 
mųsi ir visa tai privalo atsi-1 informacijos kad būtų teisiu-

ŠEN IR TEN VENGRIJOJE

Vengrija, netekus daugel sa 
vo žemių, neteko taip-gi išė- 
’imo Į .jūrų. Tačiau ji džiau 
giasi Dūnojaus bangomis. Tu
ri ir didelį ežerų. Tai yra Ba
latono ežeras, kuris yra did 
žiausias vidurinėje Europoje, 
tačiau mažai žinomas. Šis e-

Karalystė, tačiau be 
iaus — tai keistenybė.

tis ištik-rųjų yra bešališkas, yra dabartinė Vengrija. Ven- 
ija ta rolę vaidina įau nuo

manai Lietuvoje visai nemė- šo tik patikrintas žinias ir sa- skutinis karalius, Karolius IV, 
giami. Kaip jam sekasi Ame- vo skaitytojus teisingai inl'o- jau miręs dešimtį metų atgal, 
rikoj, neteko sužinoti. Jrmuoja apie Lietuvoje ir ki | Vengrija, pagal savo konsti-

------------------- .tur vykstančius įvykius. Išro- tucijos yra karalystė, tačiau
do, laikraštis stovi ant tvirtų

Budapest, Vengrijos sostinė 
yra du miestai — Buda ir 
Pešt, ant abiejų Dūnojaus kraKaune išėjo naujas laikraš-11 0’ 

tis “Naujos Žinios.“ Žada ro-!k».)'! « **'<>» pašalpos ar pa
j,., ,. j . , . . ! galbos iš kitur nėra reikalin-d y tis kasdien. Kadangi tai pi-P .

, v,- , ... U1 - gas, tai rodo gausūs skelbi-gulusias laikraštis, todėl Lie ° . . ° , .V1 .
.,, .. ... , , - mai ir prenumeratos. Vokiškaituvos Aidas” u sutiko labai , V

, , • • • j • i-, mokantiems ši, du kart į die-nepalankiai. Gal tai dar ir dėl v . . . .
i i nxT o • na išeinanti, , laikraštį mielaito, kad “N. Z.” 2-nie n-ryj ; .

, ... v rekomenduoju,bara visus tuzus, gaunančius |

Senų Laikų Vaistas 
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mine nuola- 
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius lini- 
mentus, bet nė vienas nepagelbėjo 
man. Djaugas rekomendavo man In
karo I'ain-Expcllcrj ir tik po dviejų 
įšsitąpirnų juomi ‘ visi mano skaus
mai pranyko. I’aiu-Expelleris yra 
geriausias iš visų liuimentų.”

J. s.
I.ockport, N. Y.

Tymu, Aiškio*, Bvetkoa
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas
Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsite 
Knyga “Ejre Care” arba “Eje 
Beautj” ant pareikalavimo.

Murina Co., Dpi. H.S., 9E. Ohio St., Chicago

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE

pasteurized
with yuJMĮ

NATURAL 
FLAVOR

Švelnesnis valgyti; geras kepiniui 
— Sis naujas Kraft Anierican 
Cheese. Kraft’o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime. fc-Jii

to uor
. NOOtt. GMCUt -

1 CdE.%%
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karaliaus neturi. Jos valdo- ptų, o juos jungia šeši tiltai.
Buda senas miestas, Pešt jau
nasis miestas. Šis miestas vie
nas švariausių visoj Europoj. 
Jos garsiausios vietos tai Ko- 
ronacijos bažnyčia, pastatyta 
keletą šimtmečių atgal, Par
lamento Rūmai ir Karališka
sis palocius, pastatytas Mari- 

Teresės ir turintis 860 ka
mbarių.

Per Didįjį karų Vengrija ne 
teko dviejų trečdalių savo že
mės. Trianono Unija jas pa
skyrė Čekijai, Rumunijai, Au
strijai ir Jugo-Slavijai. Šiuo
atžvilgiu Vengrija nukentėjo jo 
panašiai kaip ir Lietuva se
niau nukentėjo. Lietuva susi- 

įjungė su Lenkija; kaip toji 
unija baigėsi tai skaudus la- 

į pas istorijoje. Vengrijai susi- 
'jungus su Austrija, viskas ėjo 
tvarkingai, tačiau ilgainiui ir 
ji nukentėjo, bet ne tiek kiek 
seniau Lietuva, nes Vengrija 
dar gyvuoja po to smūgio, Lie- 
tuva-gi buvo žlugus; pateko į 
rusų rankas.

kara- Įkęrąs Vengrijai mažas okea- 
Tokia ;nas- ta'r* ypatybes ir jūros 

atmosferų; turi jūros spalvų, 
jos nykumų. Žaibo greitumu 
ant šio ežero kįlsta didžiau
sios audros; tada jis panašus 
į siaučiančių bei banguojančių 
jūrų.

Minint Vengrijų, reikia pa
stebėti, kad jos arkliai labai 
gražūs, greiti, stiprūs. Juos 
beveik galima sulyginti su A- 
rabijos, Šetlando ir Žemaičių’ 
arkliais.

Mikas T. Jodka (L. K )

EAST SIDE
“DABAR
JAUČIUOSI 
PILNA
GYVUMO’

Imant Lydia E. Pinkliam’ą 
Vegetable Compound

Taip šimtai moterų sako. Jis stip
rina nervas... <1i|oda geresnį apeti
tą... geriau miegi... atleidžia galvos 
skaudėjimų, nugaros skaudėjimų... 
sunkiosios dienos pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
telį šiandien.

VARICOSE VEINS
Gydomos Naujų Būdu

Be operacijos, be Įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gy<lantis galėsi 

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

važiuojančių į lietuvi
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. “Be 
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.

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

••tr

!CIU AGENTŪRA

.1

2334 So OamLI Avr-fT

Co out 
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SKAITTTOJy BALSAI
Baso E. J. K.

Ar gali gyvulio galva atski
rta nuo kūno gyventi? Rodos 
toks klausimas yra kvailas ir 
nereikalingas, nes, tur būt, ko
nstatuotas faktas kad tai vi
siškai negalima. Bet tik per
skaitykite žemiau aprašytą į- 
vykį ii- paskui patys padary
kite išvadą ar minėta galva 
tikrai buvo gyva, ar ne.

D-rai C. Bruklienenko ir C. 
Tchechukin, profesoriai Che
mical Pharmaceutical Institu
to Maskvoje sėkmingai atliko 

į šį beveik stebuklingą bandy
mą. Pats aprašymas ir pavei
kslai, kaip aš skaičiau ir ma
čiau yra šiurpūs ir netikėtini, 
bet vis-gi įdomūs ir duodą di-

“DRAUGO” PIKNIKAS IR VAJAUS 
UŽBAIGIMAS

GEGUŽĖS (MAY) 14 D, 1933, VYTAUTO GARŽE

provincijoj, nes dkugumn gy
dytojų gyvena didesniuose 
miestuose, pav., vien Kaune 
200 gydytojų, kiekvienam gy
dytojui išeina po 500 gyven
tojų, kai tuo tarpu Berlyne 
įm> 600 gyventojų.

D A K T A R A

CHICAGOJE Tadgi dar sykį rėmėjos prašo 
visus skaitlingai atsilankyti.

Alfa

Ofiso: Tel. Calumet 4039 
Kės.: Tel. Hemlock 62««

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ik chirurgas

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vak. 
Kvildini-ijos Ofisas: 2656 W. 69tb St.

Valandos: 10—12 rytd 
Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti

LIGONINĖS RĖMĖJOS

Šv. Kryžiaus Ligoninės Rė
mėjų ketvirtas metinis šokių 
vakaras šįmet įvyks trečiadie
nį, Geg. (May) 3 d., 8 vai. 
vakare, gražioje Casino Mo- 
dern salėje, 913 Kast 63id St. 
prie Cottage G rovė gatvių.

Rėmėjos nori pranešti visuo 
menei, kad šis šokių vakaras 
skirsis nuo visų įvykusių šo-
kių tuo, kad jame nieks kitas 

džiausios vilties, kad ateity- nedalyvaus, kaip tik ligoninės 
ai bus galimybių pritaikv- pieteliai, netaip, kaip Ttiahon 

kad buvo galima bile kam at
silankyti, ypatingai tiems, ku
rie tais vakarais papratę tą sa 
lę lankyti. Čia dalyvaus tik

Įuos bandymus žmonėms, 
iofesoriai paėmė šunį ir la

bai atsargiai atskyrė galvą 
nuo kūno, tuojau prijungdami
kraujo gyslas prie guminių lietuviai bei svetimtaučiai, ku 
vamzdžių, per kurias buvo po- į rie tuomi norės paremti ligo 
mpuojamas to paties gyvulio ninę. Be to, jei kas neįsigytų 

tikietų iš anksto nuo rėmėjų 
bei ligoninėj, galės gauti tą 
patį vakarą prie salės kasos,

kraujas. Kraujas buvo pirma 
oxygenuotas, pašildytas ir ap
saugotas nuo sukrekėjimo.
Taip pat buvo prijungtas oxy-į nes čia rėmėjos šeiniinihkaus 
geno vamzdis prie gerklės, 
kad priduoti) oro. Už pusva- 
lundžio po operacijos galvoje 
pradėjo, rodytis gyvybės ženk
lai. Akys atsidarė ir mirkte
lėjo. Galva parodė reakciją kai 
ranka buvo palytėti ūsai, no
sis arba lūpos. Karts nuo ka
rto dantys susistatė lig kad 
šuo kauktų arba lotų. Pridė
jus ranka, galva laižė ją. Ba
idymus padarė taip pat, kad 

užinotų, ar akys mato ir at
gaiva gali jausti skausmo ir 
pasitenkinimo. Pridėjus elek
tros lempą prie galvos ir už
degus šviesą, akys net mirk
telėjo ir akių lėlės susitraukė, 
to to, užpylė ant liežuvio ūk- 
suso. Galva tuojau parode su- 
ferzinimą ir liežuvis mėgino 
negardu skonį išmesti. Kai tuo 
pat būdu vartojo chininą (ku
ri labai karti), galva daug 
daugiau rodė suerzinimą ir a- 
kyse pasirodė ašaros. Įdėjus 
į nasrus gabalėlį sūrio arba 
saldainį, jie greit buvo nuryti 
ir iškrito per atdarą koserę.
Beabejo, galva jautė skausmą, 
ties visą laiką drebėjo ir kru 
tėjo, kad net reikėjo prilai
kyti. Rai žaizda buvo palytė- 

^^a, daugiau drebėdavo ir aky- 
pasirodydavo ašaros. Kai 
reikėjo stabdyt kraujo ei 

frkuliaciją, galvoje pradėjo ro
dytis didelio skausmo ir atei
nančios mirties žymės.

Visas tas bandymas ir re
zultatai, ypatingai tos galvos 
skausmo rodančios ypatybes, 
atrodo tokie žiaurūs ir grau
dūs, kad net širdį veria. Bet 
daug didesnės svarbos turi šio 
bandymo pasisekimas, nes pri 
rodė kad daug dar galima at
likt šioj srityj.

ir prie langelio tikietus par
davinės

Kokias pajamas rėmėjos tu 
rėš, viskas eis į jų iždą, apmo
kėjus lėšas už svetainę, orkes 
trą ir t.t.

Šio vakaro pelną rėmėjos 
skiria tam kad padengus 
X Ray vaulto statymo lėšas.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturt
inė išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

LENKAI IŠTREMS 
KAITI

PLĖC-

LIETUVOJ 560 GYDYTOJŲ
Viso Diilž. Lietuvoj dabar 

yra 560 praktikuojančių gy
dytojų, gyventojų priskaiti- 
ina 2,300,000, tai išeina po 4,- 
1(0 gyventojų kiekvienam gy 
dytojui. Vakarų Eurojoj skai
toma normaliu vienam gydy
tojui apie 2,0'X) gyventojų. Vo 
kietijoj vienam gyventojui 
tenka tik 1,500 gyventojų. 
Lietuvoj bloga su gydytojais'

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
ją ir išvertė T. Kazimieras 
,apucinas, išleido seserys kot- 
rinietės. Maldaknygėje yra pa
aiškinimas apie atlaidus ii 
daugiau, kaip 300 įvairių mat 
rų, kuriom popiežiai suteikt 
it laidus. Nors visos maldos ge 
ros, bet už vis geriausios yra Phone Boulevard 7042

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 So. 49th Ct Cicero, UL
Utar. Ketv. lr Pėtnyčloml*

I 10 — 9 vai.
4147 8. Halsted St 
Paned., Sered. lr Subat.

Tel. LAFAYETTE 2067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prie Archer Avk. netoli Kedale) 
Valandos: nuo I Iki I vai. vakaro 
deredoml* lr nudOUonui paAal

sutartie*

Tel. Cicero 1200 K—RAY

Chicago 
1 — » vai.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredouuš susitarus
4847 W. 14th SL Cicero, Iii.

I Oftlce Phone 
Proepect 1028

Res. and Office 
2869 80. Leavltt St 

Canal 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

I to 4 and 1 to 1 P. M. 
Sunday by Appolntment

tos, kurioms suteikti atlaidai. 
Ši knygelė turėtų būti visų ka
talikų rankose. Kaina su ap 
taisais 65c.

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue,

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

WISSIfi,
Specialistas iš 

Rūdijos
GYDO VISAS LIGAS VYKIT IR lMOTEhŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 

KAIP UŽSISENĖJUSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Specinliškal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodtjimų krau
jo, od-os, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skatldėjlmų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kardite nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
1200 WKST 26th ST., kampas Kecier Are. tel. Crarrford 5578

G k A « O R I A Ii

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musu patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNI; KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49lh Court, Cicero, Iii.
TEL CICERO 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA4
Graborius ir Balsamuotojas 
Puriu antoinubilius visokiems 
--eikaiama. Raiba prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chiokgo, Hl.

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

PAVLAVICIA
1NCORPORATED

ttenry tV. Reekcr
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

CO.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. OKABORIU8 

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

OFISAS
868 VVEST 18th STREET
 Tel. Ganai 6174

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

Tel. Lafayette 8572

J. Liulevičius
G ra bortus 

lr
Ra įsam „oi o ja*

Patarnauja Chi
cagoje lr apielln- 
k«je.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

LIETU

GRABORIŲ

CHICAGO, ILL.

V I Ų

IŠTAIGA

Lenkų spaudoj pasirodė ži
nia, kad Plečkaitį norima iš 
Lenkijos ištremti. Taip pat 
tremiami iš Vokietijos ten vei 
kę kai kurie plečkaitininkai.

I.J.ZOLP
ORABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

* VEDĖJAS
1646 WESt 46th STREET

Tai. Boulevard 1191—1411

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Tel. CICERO 194

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm* pilnas natarnavtmaO 
galim*. už 220.00 

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

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

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

EUDEIKIS yra Vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautojo, bylai Keturios Moderniškos Koplyčios 
DM termenų. PaUnkite pirm negu fcrrip-
■Rtt kur kitiu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS 

Dtdyile Ofisą.

4605-07 South Hermitage Avenue 
ViBi Telefonai: YARDS l?fi ir Mū

Tel. Canal 0122

DR. 6.1. BLOŽIS
dentistas

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt 8t) 

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

TEL. LAFAYETTE 1060

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Bes. 2136 W. 24tb Bt.
TEL CANAL 2492

HEMLOCK 8101

DR. V. S. NARES
t)

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Road 
VALANDOS:

9 Iki 12 ryto; 7 Iki 9 vakare 
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea. 84S0 S. MAPLEtVOOD /VE.

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėliojo pagal sutartį

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

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

Phone Hemlock 7828

|Tel. Canal 0261 Res. Prospect 0069

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Resldenclj* 0090 8o. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 0 po piktų 

0 Iki 8:09 vakarė

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-i2 lito 

Nedėlioj susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. SDZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVI.

Ofiso TėL LAFAYETTE 7927
Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo • Ild 
12 ryto (Išskyrus seredomls). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vak vakarė Utkrnlnkal* 
tr Ketvergais.

Rm. Tel. Hyde Park MM

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—2 ir 1—8 vkk. 

Seredomls ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

PRANEŠU
DR.M.T. STillKOL’IO.M.O.

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. Prospect 1930

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įte. lipimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteiiii.no, ne.t-vuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimti 
cataraetus. Atitaisau trumpų regyste 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitiktinuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį.

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

Daugeliu atsiti'kimų akys atitaiso- Phone PULLMAN 0860 
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. M>usų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

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

Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEW1CK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgai 

0869 80. WESTERN AVĖ. 
Chicago, HL

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tėl. Dretel 9191

DR. Ai A. ROTH
Bosas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3162 So. Halsted St.
Kampas lįst Street 

Vfcl.: 10—H ♦. ryto, 2—4. 7—9 v. v 
Nedėllomla tr tventadienlats 19—ll

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
4142 ARCHER AVENUE 

TeL Virginia 0036

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas fr Akintų Dirbtuvė
756 B EST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

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

Phone Canal 0523

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS
39 Kast lllth fcjtreet

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

DR. margerio

PRANEŠIMAS
Pere!kėliau j erdvešae lr patogesne

ttouievard l.ev
Re*. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS " 

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

 DR. MAURIGE KAHN ~
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tet Plaza 3200 
VALANDOS:

(tuo ll Iki li dienų 
Nuo t Iki I po pietų 
Nuo 7 Iki • vakare 
MOdel. nuo 19 Iki 12 dltn«

DR. CHARLES SEGAL
Perkėla aavo ofisų po numeriu

4729 80. ASHLAND AVI.
SPECUAUSTAS

Dtlovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
tfcL: ryto nuo 12—-lt nuo 2—4 pa 

pietų: 7—1:29 vai. vikare, 
Neddlomla 19 Iki 19 

Telefonas Midvray 2880

Office; Res.:
Victory 228 4 Bevferly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PrtYSICIAN ANb SURGEON
3046 Wentwerth Avenue

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 
Ketv. ir Sekinad. putni Sutarti 
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. 111.
Phone: Hemlock 0700

vieta
2325 SO. HALSTED ST. 

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

Šventadieniai* nuo iu iki li 
Phone BOULEVARD 1481

TOL Grovehill liti

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
vai.! 9-11 ryto i-0 lr 7-0 Vkk. 

•eredomla po pietų Ir Nedėldlental* 
tik kualtarua

9421 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phbne 
Englewood 6641

Office Phone 
Wentworth 3000glewood 6641 Wentworth 3i

DR. A. R, McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

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

TtL Wentworth 3000
Rea. Tek Stevrart 8191

DR. H. BARTDN .
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Ofiso Boulevard 6912-14 
Rėa. Victory 2243

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

Ofisą rak: nuo 1-9: nuo

apteiiii.no


o
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JONUKAS IR MARYTĖ

Penktadienis, baland. 21, 1933

CHICAGOS LIETUVIŲ AVIJACIJOS DIENA ATSIGAVĖJIMO IR LINKS
MYBĖS VAKARAS

LEGIJONIERIAI ŽIŪRĖS 
TVARKOS

puoštas Kristaus grabas, taip 
ipat ir altoriai. Sesutės daug 
turėjo rūpesčio, kad viskį su
tvarkytų. Draugijos Saldžiau-

Balandžio 22 d. (šeštadienį) 
Ciceroje, Šv. Antano parap. sa 
lėj, bus nepaprastas atsigayė- 
jimo ir linksmybės vakaras,

sios Širdies, Šv. Ražančiaus ii ięUrį rengia didysis Šv. Grigą 
\ yrių kuopa, taip pat daug jįaus choras. Vakaras bus ti- 
pavienių žmonių priėmė sv- ,krai nepaprastas. Rengimo ko- 
Komunijų, ypač draugijos gi a deda pastangų, kad vi

si, kas tik atsilankys, galėtų 
“įsidžionvti.” Varg. A. Mon-

žų įspūdį darė eidamos in cor
pore.

X Balandžio 11 d. įvyko ;deika asmenini kviečia svečius
skaitlingas susirinkimas visu 
draugijų atstovų. Atsilankė ir 
klebonas, kuris paaiškino ko
kiu tikslu sušauktas šis susi
rinkimus. Pranešta, kad dar
žas parap. piknikui paimtas 
birželio 4 d. Silver Leaf. Nu
tarta visoms draugijoms pave
sti visus piknike darbus. Nu-

— savo draugus iš Chicagos ir 
tikis nemaža jų susilaukti. Šo
kiams griež Ken Marshall or
kestrą. Pradžia 8 vai. Įžanga 
35c. Visi kviečiami į šį pasi-
linksminimo vakarų. Pupa pigi.

— Na, kur šį vakarų trauk
sime? — klausia Jonukas Ma
rytės.

— Aš girdėjau, kad Šv. An
tano parap. jaunamečių choras 
rengia šokius šį vakarų.

— Bet, kad nusibosta daž
nai šokius lankyti.

— Taip, bet choras turi pa
samdęs gerų orkestrų. Bus a- 
kordionistas, kurs, sako, labai 
gražiai groja.

— Na, kad taip, tai einame.
Tat, mylintieji pasišokti, 

kviečiami šį vakarų, baland. 
21 d. į Šv. Antano parap. jau
namečių choro šokius. Įžanga

IŽinys

MOTINOS DIENA

I” PIKNIKAS IR VAJAUS 
UŽBAIGIMAS

GEGUŽĖS (MAY) 14 D., 1933, VYTAUTO DARŽE
vininkas, 3214 So. Halsted St. Operetę “O! Daktare!” išpil-
džiaugiasi biznio pagerėjimu. 
Pavasariui auštant prasidėjo 
namų taisymai ir hardware bi
znis pagerėjo.

SUSIĮDOMAVO KON 
CERTAIS

Kapitonas Darius ir lakū
nas Girėnas rengia Chicagos 
ir apylinkėm lietuviams Avi
acijos Dienų, balandžio 30 d.,
Ashburn Aerodrome, prie 83 
gatvės ir Cicero Avenue, piet
vakarinėje miesto dalyje. Tą 
dienų bus mūsų lakūnų orlai
vio krikštynos; akyvaizdoje di 
daliausios susirinku..i ų lietuvių 
minios bus duotas orlaiviui va-1 
rdas.

Be to, dar bus penki lėktu
vai darymui įvairių ore taip 
vadinamų triksų. Bus lenkty
nės tarpe mūsų lakūnų. Bus 
daromas parašutu nusileidi
mas is 10,000 pėdų aukštumoj tarfa tikietus pardavinėti iš 
ir kitokios ore galimos atlikti finKsto. Visiems patartina iš 
įdomybės. Visi, kurie tiktai anksto nusipirkti. Yra vilties, 
atsilankys, galės orlaiviu pa- kad sekinės bus kuo geriau- 
skraidyti už labai mažų atlv- sios> Rap.
ginimų.

Mūsų lakūnai tikisi, kad 
Chicagos ir apylinkės lietuviij 
visuomenė gausiai atsilankys 
tų dienų ir pareikš jiems lin- i 
kėjimus geros laimės nuskristi 
į laikinųjų- Lietuvos sostinę 
Kaunu.

Pasitikėdami, kad lietuviai 
gausiai atsilankys, kapitonas 
Darius pakvietė Amerikos Le
gijono Lietuvių Lt. Harris 
skyrių 271 patarnauti tų die 
nų, kaipo tvarkos prižiūrėto
jai. Lietuviai legijonieriai nu
tarė tų dienų dalyvauti ir pa
tarnauti mūsų lakūnams. A. .

t, , . vi- i i tarpe žada būti ir vienas isBe to, noriu pranešti, kad ę . v. „___x______

Am. Legijono lietuvių Lt. Ha- 
rris skyrius 271 nutarė sure
ngti mūsų lakūnų kap. Da
riaus ir lakūno Girėno naudai 
piknikų, kuris įvyks birželio 
4 d. p. Miliausko darže, Wil- 
low Springs, Tll. Nors jau mū
sų lakūnai bus parlėkę į Lie

I X Parapijos margučių ba
lius įvyks balandžio 23 d., pa
rapijos svetainėj, 7 vai. vaka
re. Visi parapijonys kviečia
mi atsilankyti ir linksniai lai
kų praleisti. Bus gera muzika. 
Tai bus pirmas po Velykų šo
kių vakaras parapijos naudai. 
Žinoma, į šį pasilinksminimų 
atsilankys ir visi mūsų biznie
riai. Bus duodama trys dova
nos už stipriausi margutį ir 
už gražiausiai dažytų. Tikie
tai labai pigūs. Tikimos, kad 
balius bus vienas sėkmingiau-

VISŲ CHICAGOS įSĄJUN- 
GIEČIŲ DĖMESIUI

Bridgeporto biznierių lan
guose pasirodė posteriai, skel
biantys “Draugo” vajaus ko
ncertus. Vienas tų koncertų 
bus Šv. Jurgio parap. salėj. 
Įvyks gegužės 9 d. “Draugo” 
draugai pasirūpins, kad kon
certas Bridgeporte ko geriau
sia pavyktų. Visi tikisi, kad 
tame koncerte dalyvaus paga
rsėjusi dainininkė p-lė L. Mi

sigiedoję. Suderinimas tobu
las. Garbė priklauso mūsų į- 
žymiam choro vedėjui Janu
šauskui, kuris, nesigailėdamas 'ckilnaitė? Daugelis jos dar ne- 

nei energijos, suge- g'irdėjo, tai j)Us proga išgirs-nei triūso 
bėjo chorų taip išlavinti.

Negaliu praleisti nepažymė
jus to, kad šis choras balan-

dys įžymiausieji mūsų solistai- 
dainininkai ir didžiulis mišrus 
choras, vedamas muziko Sau
rio. Jų dainos ir lošimas pub
likai teiks daug malonumo.

Choras didelis ir stropiai 
ruošiasi prie operetės. Praty
bos daromos kas antra diena. 
Tikimos, kad jų pastangos bus 
sėkmingos.

Choro vedėjo p. Saurio ir 
choristų nusistatymas atlošti 
šių operetę kuo gražiausiai.

Po operetės bus šokiai.
Tikietų galima įsigyti pas 

biznio komisijų: p. S. Šimuli, 
2150 S. Tloyne Avė., p. A. Pe
trulį, 3015 W. 55th St. ir pas 
choristus.

Ieva Lukošiūtė, rašt.

ha. Visi choristai ir choristės 
kviečiami būtinai atsilankyti.

Pratyba prasidės punktua
liai 8 vai. vakare, Mark AVliite 
Sąuare svetainėje, 29th ir Ha
lsted Stret. Malonėkite visi 
laiku suvažiuoti.

Ieva Lukošiūtė, rašt.

UŽ PRIEDO ATŠAUKIMĄ

Priešproltibicinių organiza
cijų vadai iš Chicago išvyko 
Springfieldan. Ten jie reika
laus. legislatūros, kad ji kuo 
veikiau imtųsi darbo atšaukti 
18-ųjį priedų.

J Senatas priedo atšaukimų 
atidėjo ateinantiems metams.

15 MINUTŲ GREIČIAU
New York Central ir Pernsyl 

vania geležinkelių greitieji t ra 
ūkiniai tarp Chicago ir New 
Yorko dar daugiau pagreitin
ti. Į vienų pusę važiavimas 
iki šioliai ėmė 18 valandų^

45 mininar i vai

Per pastaruosius du metus 
Chicagos sųjungietės bendrai 
dvasiie puota gražiai minėjo įžio 33 d. reI)gja graž, 6okį

vakarų, parapijos svetainėje. 
Visas vakaro pelnas eis para-

Motinos Dienų 

Šįmetų M. S. C. Apskrities
iniciatyva irgi ruošiama ben
dras visų kuopų Motinos Die
nos minėjimas'. Iškilmės įvyks 
antrų sekmadienį, gegužės 14 
d., Gimimo Šv. Panelės bažny
čioj, Marąuette Parke, kur ra
ndasi M. S. 67 kuopa.

Apie iškilmes visos kuopos, 
tur būt, žino iš Apskrities at
stovių pranešimo, tik iki šiol 
apie tų dalykų nieko nebuvo

pijos labui. Rengimo komisi
joj darbuojas B. Kauneckis, V. 
Bumeika, ir P. Šukiūtė. Ma
nome, kad vakaras tikrai bus 
sėkmingas.

Stirbio orkestrą linksmins 
visus — senus ir jaunus iki 
vėlumos.

Ieva Lukošiūtė, koresp.

siu. Laukiame ir svečių, kurių rašoma spaudoje, agituojama.

seniausių svečių. Komitetas

KAS GIRDĖT WEST SIDE

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

"*1 **•'1
GERAI KLOJASI

ti; o tie, kurie girdėjo, nori 
antru sykiu išgirsti.

LIETUVIŠKA DUONA

Bridgeportas. — J. Kava
liauskas, grynos lietuviškos 
čielų grūdų duonos kepėjas, 
sako, kad jo duona labai ska
ni.

PIRMA KARTI GHI- 
GAGOJE

Dr-jos Aušros Vartų Š. P. gražiau pasirodyti.
M. vyrų ir moterų bunco par- Į Taigi, visų kuopų pareiga

Brangios sųjungietės, prisi
minkim pereitų metų šias iš
kilmes Ciceroj. Skirstėmės vi .» h.
sos kupinos gražiausių įspūd- ., , J. . . , „v. . . . .7 . Al. Cibulskis, turis bucemęzių ir pasiryžimo ateityje dar oo,. ,IT ’ , ’ , - .

- • j r i836 33 kad blz"

Netoli gegužės 7 d., kurioj 
L. V. “Dainos” choras pirmą 
kartų statys scenoj operetę 
“O, Daktare!”

Tai bus viena gražiausių se
zono baigimo operečių, kokios 
Cliicagoje dar niekas nematė.

BRANGINTINAS 
PATARIMASnis eina pp senovei. Kostume-

• , , v. . , 'triams rūpestingai patarnauja f Jel_u 1u8 „elt Davargstate jeigu
ty ir kortomis losimas įvyks raginti savo nares, kad kiek- : todėl turf na stovim koštu n^k^te ^pėkų tik truput J pasiju- 
sekmadieni, balandžio 93 d j.,i" T*’ tU" Pastovlus *°«»-!dtau.. Ką™ .. «>»i - ’ d-’ viena dalyvautų iškilmėse, d va p „nt!tuvų, bet tai bus parama jiems 1 svetainėje, 6 vai. ?ak/sįnėį puotoj M S 67 kuopa \ €!bu,skl? yra

sngnsti atgal j Chicagų Ma-Įžanga 25c. be abejo, srnuoS gražią iSkil-<,įrbus
tote, musų lakūnai žada iš Lie- 1 rus aarDUS
tuvos grįsti atgal tuo pačiu
orlaiviu į Chicagos Pasaulinę c . .
Parodų. Todėl mes, lietuviai, naudin^ dal>’kų tvarioms. | Motinos Diena — mūsų or- 
legijonieriai norime nors kieklTaiP I“1 bus Pri“i>am‘ nauji gamzaeUos Šventė. Tenelieka

Įžanga 25c.
Nariai, narės ir svečiai kvie nrifl tvarkų ir lauks visų skai- 

iaini atsilankyti. Bus daug dingai atsilankant.

tas kaip kad buvote pirtniaus, jei.ru 
rūpesčiai arba kokie kiti reikalai su
mažino jūsų tvirtumų, pr'tmkite

PĄVABA&IO ŽENKLAI• ’ . ■» - - -' ■ -

P-nas Ramančionis, Bridge-
jiems padaryti pelno per savo^nariai: nuo 16 iki 23 m’ dykai’ ,nei vienos s$Wietėp, kuri port Hardware krautuvės sa- 
pikniką. Tat, visi Chicago-i 25 iki *> «* P,ls? isto- neprisidėtą prie dienos iškib
lietuviai maloniai kviečiami 3’m0 mokesties.

Nusa-Tone
Gydytojaus prcukrlpclją, kuri atgra- 
žlno pasitikėjimą ir tvirtumą tūks
tančiams. šis pastebėtinas TONIKAS 
gali dabar but nupirktas kiekvienoj 
vaistinyčioj. Mėnesinis treatmentas 
kainuoja Vieną Doleri. Nusipirkite 
butelj tuojaus — pilnai garantuotas.

mių. S. S.
gausiai atsilankyti į tuos pa
rengimus ir paremti mūsų drą 
sius karžygius, Lietuvos var 
do garsintojus, kap. Darių ir 
lakūnų Girėnų. Visi, kurie ai

Valdyba ir Komisija

X Mūsų parap. gražiai vei-. 
kia Šv. Vincento a Paulo var 
gšains šelpti dr-ja. Draugijos

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

Velykų šventė Čia buvo kuo 
vyks, praleis linksmai laikų ire,ka^us sumaniai veda, it vi- Iškilmingiausiai apvaikščiota, 
ir suteiks taip reikalingų pa- sur atst°vauja, jaunas pa- iMarketparkiečiai Velykas pra

leido labai gražiai. Per visas 
Mišias žmonių buvo kimšte 
prikimšta bažnyčia, o ypač 5 
vai. ryto.

Parapijos didysis* choras, va

ramų mūsų drųsuoliams lakū
nams.

V. M. Stulpinas,
Lietuvių Legijono skyr.

271 koresp.

sur jų atstovauja, jaunas pa 
rap. komiteto narys P. Šlio
geris. Jam padeda kiti parap. 
komiteto nariai ir pašaliečiai. 

X Uoliai ruošiamos prie a-
tidarymo parap. daržo pikni
kams. Daržo atidarymas įvyks dovaujant varg. Janušauskui, 
gegužės 7 d. Visas pelnas eis įspūdingai giedojo Velykines 
bažnyčios naujo stogo lėšoms giesmes ir gražias Mišias. Gie- 

■ padengti. Komisija žada sure- dojimų įvairino smuikos. Ta- 
X Per Velykų iškilmes žmo- ngtį visofcjų įVaįrenybių | lentingos ir gerai išsilavinu-

A ..... . . . sios smuikininkės: ProseviČifl-X Vertsiuiečiai nepamirški- ._ „ . . ... .Q -i Kantnmaitė, Markūnaite,
Tetušienė ir p. Beecham.

v. ryto prasidėjo imi-r"-- “ r........ ! Solo giedojo įžymiausios so-
ir Ože-

NORTH SIDE ŽINELĖS

nių priėjo pilna bažnyčia; net 
vietos trūko visiems susėsti.
Dėl to daugeliui teko stovėti. ,tc’ kad 8 d- Paliulio „

5-.30 v. rvto prasidėjo iškii-,sal5j dainuos PtnladelphietA,
n.ingoji procesija, kuri darė dainininke.B. Mickūnaitė. Pro • Jannfian9kien5 _
didelio Įspūdžio, choras gra- >5ram03 a yva»a lr parap. c o- ]ien^ kurjoa tikrai žavėjo ir
žiai giedojo. Visos draugijos 
dalyvavo su vėliavomis; vai
kučiai ir mergaitės barstė ge

ras. kėlė žmonių pamaldumų. Taip 
X IS Pennsylvania valsty- gi E. .Tovaišaitė, B. Kiškūniū- 

bės Velykoms buvo parvažia- tė ir B. Nikšaitė jausmingai 
les. Prisikėlimo mišias laikė.vę pp. Skamarakai, buvę pa-1 sugiedojo “Avė Maria.” 
svečias kun. Zoip. Gerb. kle-'rupijos ir L. V. “Dainos” cho I Reikia pasakyti kad mūs 
bonas pasakė gražų pamokslų, ro nariai. Pasisvečiavę vėl is- chore yra tikrai gerų balsų.

Šįmet labai gražiai buvo po- vyko atgal. j Jie gerokai išlavinti, gerai su-

REDAKCIJOS ATSAKAI 
Carrie Palos ir Karan. Ko

respondencijas prašome rašyti 
Šiandien apleido Chicagų Pe lietuviškai. Redakcija neturi 

tras Jonutis, kuris rytoj sės [laiko vertimams daryti.
į Švedų linijos laivų “Grips-1---------------------------------------
holm” ir plauks Lietuvos link.
Lietuvoj išbus keletu mėnesių.
Laivakortę pirko iš “Draugo” 
laivakorčių skvriaus.

IŠVAŽIAVO Į LIETUVĄ

SVARBI
RO

• DAINOS”
PRATYBA

CHO

Šiandie, bal. 21 d., įvyks.e I
svarbi “Dainos” choro pra t y-1

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet 
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Kepublio 9600

“DRAUGO” VAJAUS KONCERTAI

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

Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku:

Bi». Lit.
1 *

Spaustuvė,
3352 So. Halsted St.,

OHIOAGO, ILL.

CASH UZ JURU SENU AUKSU. 
Mes mokame augžčluslą kalną ui

•ulauiytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, lalkrodCUua lom
bardo tlktetua

HOME REFINERS,
Kesner Bldg.

■ No. Waba*h Avenne
Kambarys 600

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonua Pirmus Mor- 
tfčlua Namus. Farmas Ir Blsnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 1 
pirkimui arba pardavimui. Paslnau- : 
doklte musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu blcnyje Ir teisingu patar- | 
navlmu. tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANGE CO.
6755 S. Western Avenue

P-lė Emilija Mickūnaitė
garsi Philadelphijos dainininkė, atvažiuos į Chicagų 
GEGUŽĖS 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. Šv. 
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. Marquette Road, 
Chicago (3-čię vai. popiet).

Gegužės 8 d. Paliulio (Meldažio) svetai- 
nėję (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 50c IR 35c.

Tel.
Chicago, III. 

GROVEHILL 10SS

M

jei.ru
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