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Vokietijoj socializmas visiškai parblokštas
ŽEMESNIEJI KONGRESO ROMAI 

PRIPAŽINO INFLIACIJOS BILIU
ROMOJE AREŠTUOTA 30 

JAUNŲ KOMUNISTŲ
JAPONAI Iš NAUJO KINIJAI GRASINA 

ĮSIVERŽIMAIS

VOKIETIJOJ SOCIALIZ
MAS PARBLOKŠTAS

PRIPAŽINO INFLIACIJOS 
BILIŲ

»

BERLYNAS, geg. 4. — Vo 
kietijoj socializmas (marksiz
mas) parblokštas. Darbininkų 
unijų vadai socialistai atsidū
rė j kalėjimus, o unijų vyriau
sias būkles turi užėmę liitleri- J 
tai.

Kanclerio Hitlerio pagelbi
ninkai pareiškia, kad socializ
mas atgyveno sau skirtų am
žių. Numatoma, kad visos dar 
bininkų unijos bus sujungtos 
naudingon patiems darbinin
kams federacijon. Taip pat sa 
koma, kad visų darbininkų į 
unijas priklausymas Vokieti
joj bus privalomas.

AVASHINGTON, geg. 4. — 
Žemesnieji kongreso rūmai 
vakar 307 balsais prieš 86 pri 
pažino infliacijos bilių.

PASKELBĖ MOTINŲ 
DIENĄ

AVASHINGTON, geg. 4. - 
Prezidentas Rooseveltas pas- ( 
kelbtuoju atsišaukimu gegu
žės 14 dieną skiria motinų die 
na.

HITLERIS UŽĖMĖ VISŲ 
UNIJŲ OFISUS

BERLYNAS, geg. 3. —
Kanclerio Hitlerio fašistų par 
tijos kariuomenė vakar kaip 
čia, taip visam krašte, užėmė 
visų darbininkų unijų fcjūkles 
— ofisus, ir bankus ir arešta
vo apie 3,000 vadų, daugiau
sia socialistų, nes daugumos 
unijų priešaky buvo socialis
tai. Hitlerio tikslas yra viskų 
sufašistinti, perdėm išgriovus 
atgyvenusį savo amžių socia
lizmų..

-•A "*
Hitlerio pagelbininkai pa

reiškia, kad nacionalsocialistų 
(fašistų) vyriausybė yra pasi
ryžusi unijas pakeisti darbi
ninkams nandingomis organi
zacijoms. O patys organizuo
ti darbininkai, vietoje 'tarnau
ti marksizmui, gaus progos 
daugiau pasiaukoti tautos ir 
savo gerovei. Socializmas Vo
kietijai yra pražūtis ir jis ne
turi būt pakeičiamas.

Visų unijų kontrolei, kaip 
pranešta, vyriausy liė paskirs 
komisijonierių. Tuo būdu mar
ksizmas (socializmas) bus per 
dem sutriuškintas.

KOMUNISTAS NUŽUDĖ 
PERU PREZIDENTĄ

Užlietu vieškeliu Morton distrikte, Anglijoj, autobusas 
važiuoja. Ypatingas jo atspindys ant vandens.

CHICAGOJE

PALAIMINTOS KŪNAS 
PERKELTAS NAUJON 

VIETON

NAUJI DEMONSTRANTAI 
WASHINGTONE

AVASHINGTON, geg. 3.
“armija” už-

500 SVARŲ DINAMITO 
PAVOGTA

Iš Burton Explosive Co. san 
delio, Lemonte, pavogta 1,000, 
lazJučių (500 svarų) dinami
to ir 2,200 pėdų knato.

Policija spėja, kad to dina
mito pagalba dabar Chicagoj 
ir bombos sprogdinamos.

PARODON ATVYKO 400 
KAREIVIŲ

Chicagos šimtmečio pažan
gos parodos srity visu paro
dos laiku apsigyvens 400 ka
reivių iš 6-jo J. A’alstybių ka
riuomenės pulko. Jie atvyko 
iš Jeferson, Mo. Laikinai ap-PARYŽIUS, (per paštų).— NauJos rOšhes 

Kotrina Laboure, nužemintoji plūdo šį miestų ir rengias prie sistojo Fort Shendane 
demonstracijų priešais kongre----------------Gailestingųjų Dukterų kongre 

gacijos duktė, kuriai 1830 me
tais teikės Švenč. Marija P. 
apsireikšti, šio gegužės mėn.

so rūmus. •
Šįkart intelektualų, baigu

sių kolegijas bedarbių “armi-

PRADEDAMI ATSTATY
MO DARBAI

28 d. bus beatifikuota (pas- Ja taukias prezidento ir kon 
kelbta palaiminta). Jos kū- £reso pagalbos, 
nas iš Reujjly,.kur 1877 Jtt. hu
vo palaidotas, atkeltas į moti
niškus šios kongregacijos na- į 

darbininkų, priklaususių tei-' mus, Paryžiuje.

AREŠTUOTA 30 KOMU
NISTŲ

ROMA, geg. 4. — Areštuo
ta 30 jaunų ihtelektualų ir

. Isingumo ir laisvės draugijai j 
ir komunistų partijai.

JAPONAI GRASINA 
KINAMS

TOKIJO, geg. 4. — Užsie
nių reik. ministerija skelbia, 
kad jei kinai atsisako su japo
nais daryti paliaubas ir taikų, 
tad' numatomas naujas japonų 
veržimasis žiemių Kinijoj.

Tuo būdu kinai įspėjami.

RAGINA J ŪKIUS GRĮŽTI

ROMA, geg. 4. — Italijos 
premjeras Mussolinis ragina 
pramonės centrų darbininkus, 
kad jų dauguma apleistų mies 
tus ir grįžtų j ūkius. Žemę į- 
dirfcant kiekvienas laimingiau 
jaustųsi.

PAĖMĖ SAVO ŽINION

MĘXICO CITY, geg. 4. — 
Meksikos vyriausybė paėmė 
savo žinion ,svetimų pinigų 
mainyti) ir bankininkams už
draudė tuo atžvilgiu veikimų.

Nuo audros nukentėjusiuose 
Chicagos priemiesčiuose 
daugelyje Illinoiso valstybės 

GAL UŽVALDYS VISĄ i plotuose, kaip praneša, prade 
KRAŠTO PRAMONĘ ldami atstatymo darbai.

į AVASHINGTON, geg. 3. — 
Pal. Kotrinos kūnas rastas Fragto vyriausybė planuoja 

sveikutėlis, veidas ir rankos savo žinion .paimti visų kraš- 
rožinės varsos. j to pramonę. Šį .klausimų, kaip

' į pranešta, prezidentas dar sva
REIKALAUJA GRĄŽINTI *rsto

BAŽNYČIĄ

MEXICO CITY (per paš
tų). — Šio miesto dirbininkų 
gyvenamos dalies katalikai 
kreipės į vyriausybę, kad ji 
grąžintų jiems anais metais 
užgrobtų Šv. Juozapo, darbi
ninkų globėjo, bažnyčių. Šių 
bažnyčių vyriausybė pavedė 
atskalūnams.

Katalikai darbininkai parei

SUKILĖLIAI NENUSLO- 
PINTI

HAVANA, Kuba, geg. 3. — 
Oriente provincijoj sukilėliai 
dar veikia. Dažnai įvyksta su 
kareiviais susirėmimai. Vy
riausybė turi vilties sukilėlius 
nustelbti.

INSTANBULAS, geg. 3. — 
Turkų vyriausybė dviem me- 

škia, kad ši bažnyčia yra jų į tam atidėjo įstatymo prieš 
savastis. Nes jie jų pasistatė, svetimšalius amatninkus ir
Tam tikslui jie paaukojo savo 
brangų laikų ir darbų, taip 
pat ir medžiagų.

GOEBBELS GAL BUS 
ATSTOVU

YPATINGAS BILIUS

profesionalus vykdymų.

“DRAUGO” VAJAUS KONCERTU 
ARTISTE DAINUOJA PER RADIJĄ

Šiandien G.-15 vai. vak (Chi naitė atvyksta Chicagon da-
cago vasaros laikas) per sto
tį AVJZ i(NBC) iš New Yorko 
dainuoja artistė p-lė Mickū
naitė, kuri dalyvaus “Drau
go” vajaus koncertų eilėje, 
pradedant Detroitu, Šv. Jur
gio par. penktadienį, geg. 5 d.

Gegužės 6 d. p-lė E. Miekū-

lyvauti “Draugo” vajaus kon 
certe Nekalto Prasidėjimo pa- 
j>arap. svet.

Gegužės 7 — Šv. Petro par. 
svet., Kenosha, AVis.

Geg. 8 — Paliulio (Melda
žio) svet., AVest Sidėj.

Geg. 9 — Šv. Jurgio parap. 
svet.,. Bridgeporte.

KAS NAUJO “DRAUGO” VAJUJE? 1
PER PASTARĄSIAS 5 DIENAS LAIMĖTA 

ARTI MILIJONAS BALSŲ

Dabar vajus visu 
mu vyksta. Adenas kontesti- 
ninkas dirba stropiai, kitas 
dar stropiau. Balsai tik plau
kia ii- plaukia į “Draugo” o- 
fisų. Vienas kontestininkas iš
eina, kitas tuoj ateina. Taip 

lr smarkiai dirbant pastarąsias

smarku- Avė., Chicago, III. .. 375.311 
A. Gilienė, 3131 Emerald 

Avė., Chicago, III. ..284,015 
O. Rašinskienė, 1639 S. 50th

Avė., Cicero, III......... 281,877
S. Stašaitis, 1413 S. 4jSth

Ct., Cicero, III........... 204,258
K Šerpetis, 1710 N. Girard

5 dienas arti vienas milijonas St., Chicago, III......... 246,824
balsų “Draugo” vajaus kon-' V. Mandravickas, 815 ,45

St., Kenosha, AVis.
P. Pabijonaitis, 2231 W. 23 

Pittsburghe A. Valančius p, Chicago> ........... 120,404
kalnus verčia. Mat, tų kalnų j j AukSkalnis, 1354 Har- 
Pit.tsburglie yra daug ir Va- riso„ gt> Gary In(, ul35(j 
lančius nesugrįš į Cbiragų kol, A JanuSauskas> 1233 g.

testiniakų laimėta.

Illinois valstybės legislatūros 
senatas pripažino bilių. Pažy
mima, kad nė vienas žmogus neP&baigs ten darbo. Kasdien Cicero, ................ 94,458

vis arčiau prie milijono balsų' F A Condrot, 1706 E. Maysu skundu dėl neteisingi) mo
kesčių negali kreiptis apskri
ties teisman, jei nebus užmo
kėjęs skirtų mokesčių 75 nuoš.

TARP UNIJOS VADŲ 
KOVA

Teamsterių unijos vadai ve 
da 'tarpusavę pražūtingų ko
vų už šios unijos valdymų. 
Viena vadų srovė tomis dieno 
mis pašalino kitų srovę. Nu
matomas kruvinas susirėmi
mas. Nes rakieteriai, kurie uni 

,jų išnaudojo, nemano 
duoti.

SOFIA, geg. 3. — Bulgari- j 
joj policija suima komunistus, 
kurie gegužės 1 d. mėgino 
triukšmauti. Apie 800 jų areš
tuota. Ieškoma jų daugiau.

NENORI SLAPTOS 
POLICIJOS

skaičiaus. omensing Avė., Philadelphia,
Chicagoje P. Labutis, V. pa g; gnd|

Stancikas, A. A alančius A., Misiūnas, 245 AV. 108th
Stulginskas ir K. Šerpetis glė st> Chicago, III.........  78,054
biais balsus neša. P. Labutis; a. Gubysta, 4355 So. Mo
jau nebetoli nuo milijono bal- zart Avė., Chicago, III. 75,900 
sų skaičiaus; jam trūksta tik - A. Bacevičius, 1850 Waban- 
60,000, o su šios dienos smar- sia Avė., Chicago, III. 52,757 
kiu jo veikimu tai mažmožis.* A. J. Sutkus, 1007 8th St.,
V. Stancikas vis dar kovoja, AVaukegan, III..........  49,40f

J. Motikaitis, 1305 S. 51stkad atgauti pirmųjų vietų. A.
Švilpauskienė nemano pasi- Avė., Cicero, III......... 45,403
duoti. A. Stulginskas įstojo į • K. Vaitkienė, 6829 S.Talman 
400,000 skaičių ir varosi, kad Avė., Chicago, III. ....44,703 

pasi- pasiekus pusę milijono prieš | Pr. Žebrauskas, 2253 S. Oa- 
savaitės pabaigų. kley Avė., Chicago, III. 38,858

K. šerpetis pralenkė S. Sta Pr. Vaičekauskas, 4242 
saitį ir varosi, kad pralenkus Maplewood A*Ve.,' Chicago,
O. Rašinskienę. III....................................... 35,253*

LIMA, Peru, geg. 3. — Šios 
respublikos prezidentų Cerro 
pereitų sekmadienį nužudė ko 
munistas Abelardo Mendoza 
Leiva, pranešė policija. Kele
tas į-tariamųjų raudonųjų are
štuota.

NAUJAS OLANDIJOS 
PREMJERAS

HAGA, geg. 3. — Olandijos 
nauju premjeru paskirtas kon 
servatorių vadas d r. II. Co- 
lijn.

BERLYNAS, geg. 3. — Na
cionalsocialistų laikraščiai 
praneša, kad Chicagos paro
doj vokiečių atstovu gal bus 
paskirtas propagandos miniš- 
teris J. Goebbels.

MIRTIES BAUSMĖ 
PAKEISTA KALĖJIMU

FOSCANI, Rumunija, geg. 
3. — Artilerijos mankštos me
tu prieš laikų susprogo vie
nas patrankos šovinys. 4 ka
reiviai žuvo ir 3 sužeista.

ISTANBULAS, geg. 3.— 19 
turkų musulmonų dvasininkų 
buvo nubausti mirties baus
me už jų sukilimus Prusoj. 
Dabar apeliacijos teismas 
jiems mirties bausmę pakeitė 
s. darbų kalėjimu.

Tik 9 dienos beliko ligi va- 
Cbicagos majoras Kelly yra'jaus pabaigos. Kas laimės pir 

priešingas sumanymui, kad kū m,hių vietų? Kas laimės antrų
jų, trečiųjų, ketvirtųjų ir ki
tas? Žiūrėsime.

rti čia slaptos policijos organ i 
zacijų kovai prieš bombinin- 
kus. Jis patenkintas miesto po 

AVASHINGTON, geg. 3. I iįcijos veikimu.
Šiemet Chicagoj 41 bomba 

susprogdinta ir nė vienas bom 
bininkas nesugautas.

KONGRESE SVARSTY
MUS NUTRAUKĖ

Žemesniuose kongreso rūmuo
se vakar viena moteriškė iš ga 
lerijos atsiliepusi trumpam, lai 
kui pertraukė infliacijos klau
simo svarstymus.

Moteriškė pasakė: “Tokiu 
keliu eidami jūs per milijonų 
metų krašto neištrauksite iš 
ekonominio slėgimo.”

, Po to ji ramiai apleido gale 
rijų. Tik sužinota, kad yra ko 
kia tai Miss Richmond iš Chi

cago.

NENORI AUKSO ATI- 
DUOTI

AVASHINGTON, geg. 3. —
Daug žmonių negrąžino vy
riausybei aukso ir kreipias į 
teismus. Pareiškia, kad auksų
grąžinti įstatymas yra prie-ĮSt, Chicago, III. 
šingas krašto konstitucijai.

KONTESTANTŲ STOVIS:
P. Labutis, 917 AV. 34th st,

Chicago, Tll................ .940,142
V. Stancikas, 1706 AV. 47th

St., Chicago, III......... 877,075
A. Švilpauskienė, 103 N. 20

Avė., M ei rose Pk. .. 784,010
A. Valančius, 1226 S. 50th

Avė., Cicero, III. ..... 751,506
A. Stulginskas, 1628 So. 50

Avė., Cicero, III.......... 425,466
S. Balčiūnienė, 2212 AV. 23 

.. 408,257
S. Staniulis, 6651 S. Talman

A7. Gaižauskas, 148 Eu 107th, 
St., Chicago, III......... 28,9<XT‘

Paul P. Petrauskas, 14 John 
son st., Bingbamton.
N. Y........ •/.............. 26,50$

Ona Aksomaitis, 100 Har- 
mon Avė., Detroit, Mi
chigan ............................ 25,472

J. Valstybių distrikto 'teisė
jas G. A. Carpenter atsista
tydina. Jis yra 66 m. amž.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYUN- 

KĖS. — šiandien Bus saulė
ta ir toliau šalta.
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Uotas kasdien, Uakjmu sekmadienius
PRSMUMERATO8 KAINA: Metams — ft.M. Pa- 

Hl Metq — fS.St, Trims Mėnesiams — fS.SS, Vienam 
Mėnesiui — TSa Kuopoj* — Metams fl.tf. Pusei Me
ti — SAM. Kenija .1*0.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitu beari
ant. Jei nepraloma tai padaryti ir nepriatunfllama tam 
Mndul palto lenkiu.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet
Redaktorius priima — nu* ll:SO iki XS:M vul.
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ASrerttsind ln "DRAUBAI” turingo lesi resnits.
AUrertlatn* ratee on applloation.

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

MIRĖ KAN. K. PRAPUOLENIS

1 ųi'llfj f !' .■ IW 'f- » -'V’"T

t) ftA Ū G AŠ
spaudą. 1892 m. kan. K. Prapuolenis draug 
su Antanavičiumi, Brazdžioniu ir Matulaičiu 
įkūrė pirmąją Petrapily lietuvių organizaci
ją—Labdaringąją Lietuvių—Žemaičių draugi
ją

Kun. K. Prapuolenio tautiškas veikimas 
nepatiko lęnkų šovinistams, ir 1904 m. tapus 
arkivyskupu lenkui grafui Šeinbekui, kan. 
Kaz. Prapuolenis buvo atleistas iš sekreto
riaus pareigų. Tada iš Petrapilio kan. K. 
Prapuolenis persikėlė į Seinus ir pradėjo ty
rinėti Lietuvos ir Lenkijos istoriją ir rinkti 
medžiagą Lietuvos bažnyčios istorijai. Draug 
su kun. Laukaičiu, kun. Narjausku ir k. įstei
gė “Šaltini” ir kurį laiką pasirašinėjo jo re
daktoriumi. Seinų sulenkėjusių dvasininkų — 
Antanavičiaus, Blaževičiaus, Jalbrzykowskio 

i lenkiška politika kan. K. Prapuoleniui buvo 
nepakeliama, ir jis 1909 m. persikėlė į Kau
ną. 1911 m. išleido knygelę “Polscy Apostolo- 
w ie Litwy”, kurioj nurodė, kaip lenkai nau
dojo bažnyčią lenkinimo tikslams. Ši knyge
lė lenkuose sukėlė didelį triukšmą. Atsaky-

Švenčiant linksmąją Prisikėlimo šventę, 
balandžio 17 d. rytą liūdnai sugaudė Palan
gos varpai pranešdaiui, kad mirė didysis ko- j 
votojaą dėl lietuvybės kanauninkas Kazimie- į 
ras Prapuolenis, prieš keletą savaičių šventęs 
savo į7?5 įlietų amžiaus sukaktį.

u#

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

ADENOIDAI

Rašo Dr. A. L. Yuškn, gydy 
to jas ir chirurgas, Chicago,

Illinois.

Gerklės dalis, kuri raudasi 
viršuje gomurio ir užpakalyj 
nosies, yra vadinama nosine 
gerkle arba nosine kosere.

Sveiko žmogaus nosinės ko- 
serės užpakalinėje sienoje ran 
dasi dažnai priaugusių mažų 
lymphos audinėlių, kurie su
daro mažą kaupelę, vadinamą 
Luschka’s trečiu tonsilu. Bet

damas į tai kan. K. Prapuolenis 1913 m. iš- dažnai pasitaiko, kad, dėl kai 
leido didelį veikalą “Polskie Apostolstwo kurių priežasčių pas 
w Litwie.” šiame veikale jis nurodė, kiek vaikus tie lymphos

f ’d Kanu Kaz. Prapuolenis gimė 1858 ni: ,ko- 
TO ifcėįr, 1 d*i'Lauckieiny, Naumiėsčib parapi-, 
jėjej^yąlki^kĮuŠtė., Dar mažas ,būdamas iŠ-' 
ptokjo Ketuvių,: lenkų ir-(vokiečių kalbas. Pa^
^.igęs Ma^ijamp^«s\gin)ųazijnį5 šešias klases, t C A 

ftjų. hVSa^šiįvįS .kunigą seanharijų. į Takiau Ari; 1 
šOra/JA tfieaibterijos išstojo, i Išstojęs iš se-

^j Jjeniinarįja ir 40 klierikų duodamą stp, 
pendijos, jis 1879 m. išvažiavo į Petrapilį ir 
buvo priimtas į seminarijos 11-rą kursą, o 
1881 metais buvo pasiųstas į Petrapilio dva
sinę akademiją.

Nors Petrapilio kunigų seminarijoj ir a- 
kademijoj daugumas profesorių buvo kilimo 
lietuviai, tačiau abiejose mokslp įstaigose vy
ravo lenkiška dvasia. Būdabfes akademijoj, 
Kaz. Prapuolenis perskaitė lenkiškai K. Skir- 
muntaitės parašytą Lietuvos istoriją ir nuo 
to laiko Lietuva jam tapo brangiausias kraš
tas. Lenkų profesorių ir klierikų šovinizmas 
dar labiau stiprino K. Prapuoleniu tautišku
mą.

.1885 m. K. Prapuolenis baigė dvasinę a- 
kadeiniją šv. teol. kandidato laipsniu, ir bu
vo paskirtas Mogilevo—Petrapilio arkivysku
po Gintauto kapelionu ir jo raštinės sekre
toriaus padėjėju. 1889 m. buvo paskirtas sek
retorium ir tas atsakingas pareigas ėjo iki 
1904 metų. Gyvendamas Petrapily daug ge
ro padarė Petrapilio lietuvių kolonijai. Jo 
pastangomis Jamburgo, Narvos, Petrapily šv. 
Kotrynos ir Katedros bažnyčiose buvo sako
mi lietuviški pamokslai ir giedamos lietuviš
kos giesmės. Kan. K. Prapuolenio skatinimas 
arkivyskupijos valdytojas prel. Daugėla 1890 
m. įteikė Rusijos vidaus reikalų ministeriui 
raštą, kuriame prašė lietuviams grąžinti

daug žalos yra padarę lenkai lietuviams, pa
versdami Lietuvos bažnyčias lenkišku įran-, 
feiu. Tas veikalas dar didesnę sukėlė audrą 
lenkuose. Tuos pačius dalykus plačiai jis yra 
išdėstęs ir lietuviškai t parašytoj studijoje 
“Katalikiškoji lietuvių, pamokslija” (“Va
dovas” 4—12 nr.). Bė to, jis yra išleidęs.dar 
knygelę “Mųterišk^” ir ganai daug straips
nių j išspausdinęs, laikraščiuose, ; , j.

rusų vyriausybei pasinius vietą 
liqiėudje; p|ie' fv.’ Sfimiklovo bažnyčios, jiš tą 
^stmįrnį; pfiėiūČ jir tafe jpątį mętąfe išvyko 
.įi^^'ų;^t!a^iH‘ tįū^inąą šv,'Stanislovo baž
nyčios kapelionu buvo ir neoficialiu I lietuvių 
atstovu prie Vatikano. Rašė italų spaudoje 
apie Lietuvą ir jos santykius su lenkais, in
formavo Vatikaną apie bažnyčios būklę Lie
tuvoje. Lietuvos vyriausybei paskyrus prie 
Vatikano savo oficialų atstovą kan. J. Nar-

TAIP NUSTOJO PLAKTI DVI 
DTYYRIŲ ŠIRDYS

IŠ UKRAINIEČIŲ GYVENIMO

(Pabaiga)
17:05 vai prokuroras pranešė gynė

jams, kad pasigailėta tik flurakovskio. 
Jam bausmė mirtį pakeista 15 m. kalėji
mo. Tuoj po to apie tai pranešė proku
roras ir nuteistiesiem®. Gynėjai drauge su 
Danilišinu ir Bilu važiavo į Brigidokns. 
Kn jais nuteistieji kalbėjosi laisvai,

> , Jokių paskutinių norų nereiškė. Pra- 
šė tik pasveikinti gimine®, draugus ir pa 
žįstamus. Tą pačią diena atvvko p. Bili- 
jienė atsisveikint’ su vvru ir tikruoju

i>i-|'M Pnsbi’alvti ir pasikalbėti jai 
Jeisfa t k 5 uvrutės... Na kti pas nuteis 
tuosius atvyko šventikas tėvas B. Lipskis 
ir išbuvo, čia Dnnilišino, čia Bilo kame
roje, p«.i naktį. 5:30 vai. ryto gynėjai vėl 
atėjo pas nuteistuosius ir i5bnvo su jais 
dauvin” kaip oiisvalaodi N’itpistUfl gų

, Ita. Adenoidai dažnai
fciau suminėti nenormalumai L EuBtachian trubelę. raiby
būna priežastim augimo adė-1 girdisjil„a8 žyIniaį sumažėja ir 
noldų, ar adenoidai pagaminu kartais nH vid„rinC, ausis už.
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lir net pasitaiko, kad suserga AMBASADORIUS ITALIJAI 
I nervų liga vadinama choreja 
J (Kaint Vitus Dance). Iš no
sies kraujas dažnai bėga, pa- 
ausyse ir pažandžiuose gru- 
čiolai (liaukės) pakyla, sutins 

užkem-

aodiniai peraugę pripildo vi
są nosinę gerklę arba koserę 
ir uždaro per nosį kvėpavimą. 
Tai yra vadinami peraugusiu 
Lušobka’s tonsilu arba adėno- 
dais. . ri ‘

Priežastys, nuo kurių ade- 
inoidąi perauga, yra neaiškios’, 
dėlto id apsisaugojimas yra 
neužtikrintas. Maž i daug žino
ma, kad prigimtis turi didėlę’ 
įtaką, nes randasi tokių šei- 
įmyiUj,.’‘visi turi ad'enoi- 
duą. Dar yra pastebėta, kad 
šaltame klimate daugiau vaikų 
turi adenoidus, negu šiltame 
ir daugiausiai nuo trijų iki 
penkiolikos metų seniūno; bet 
adenoidus gali turėti net <tri-

kitų organų nesveikatą, iki 
šio laiko dar nėra patikrinta.

Visoki-os rūšies nosies už
kimšimai gali -būti adenoidų 
augimo priežastimis: sulinkus 
arba kreiva nosies pertvara, 
kremzlių peraugos, padidėję 
turbįukauliukai, sypbilo tre
čias laipsnis, škarletina, .ty
mai, diphterija, kokliušas ir t. 
t,

Per ilgą laiką negydomi adė 
noidai pradeda gesti ir iš jų 
nuolatos sunkiasi tiršta, krau 
j uotą gleivė.

Pamačius adenoidus turintį 
vaiką, lengvai galima tai pa
žinti. Jis turi lig atbukusią, 
išvaizdą, visados biūna išsi
žiojęs, pastorėjusios lūpos, iš 
šalių ilg suspausta nosis, su- 
mažėjusios šnervės ir dėl ne
galėjimo išsišnypšti, nosis per 
pildyta sutirštėjusia gleive. 
Vaikas, negalėdamas kvėpuoti

sinuodija. Tokiems vaikams 
būna vargas mokytis, nes jie 
negali girdėti visą tai, ką mo
kytojas sako.

Alsavimas per burną, ypa
tingai vaikų amžiuje, visados 
palieka nepageidaujamas pa
sekmes, kaip tai alsavimas per 
atdarą burną, siauras, aukš
tai išgaubtas burnos gomurys, 
netiksliai išsikraipę dantys, o 
viršutinio žandakaulio dantys 
išsikišę, veidas pailgas ir ne
turi normalės išvaizdos.

Gydymas vaistais adenoi
dų yra nepraktiškas ir tik ma
žas nuošimtis tepagydoma. 
Vienintelis adenoidų išgydy
mas yra su chirurgijos pagal
ba. Operacija būna nepaVojin 
ga; patyręs gydytojas atlieka 
į dvi minutas laiko arba grei
čiau. Po operacijos yra atsar
giau palinkti vaiką ligoninėje 
per 24 valandas; labiausiai 
jei operacija yra daroinb žie-

Breckenridge Long, žymus
St. Louis advokatas prezid. 

Roosevelto paskirtas ambasa
dorium Italijai.

Miegančius vaikus reikia pra
tinti gulėti ant šono, o ne ant 
nugaros.

per nosį, kalba per burną ir i mos laiku, tai ligonis privalo 
vieną savaitę pabūti vidujedėlto baisau, būna visados ne

turintis lankstumo? ‘Miegoda
mas knarkia, užtroškęs dažnai 
pabunda ir nuolatos nusispar 
do užklodus. Kadangi nosies 
gleivės Įdegimas dažnai pasi
kartoja, jis visados kosti, čiau 
da, vidurių nevirškinimu bėda

jauslią, kan. K. Prapuolenis sugrįžo į Lietu- jų savaičių kūdikiai arba su- voja, išbalęs, mažakraujas ne-

? i

vą ir kurį laiką darbavosi tikybų departa
mente.

Didelio nusidirbimo ir metų naštos pa
laužta sveikata privertė velionį pasitraukti 
iš valdiškų pareigų ir apsigyventi Palangoj, 
kur Didis Kovotojas dėl lietuvybės ir mirė.

IS DVIEJŲ ŠONŲ SUREMTAS

Didelei ir įtakingos galybės pakilo prieš 
vyriausybės 30 valandų savaitės darbo ir ma
žiausiojo atlyginimo sumanymą.

Sumanymas suremtas iš dviejų šonų. 
Prieš jį energingai veikia pramoninkai ir or
ganizuoti darbininkai. Pirmieji priešinasi 
trumpam darbininkų darbui, kad darbininkai 
negautų progos išsivaduoti iš jų vergijos. 
Antrieji gi ypač kovoja prieš mažiausiojo at
lyginimo nustatymą. Jie pareiškia, kad tas 
mažiausias atlyginimas bus didžiausias ir da
rbininkai nuo to nukentės.

Darbo departamento sekretorė Miss Per
kins stovi sumanymo priešaky. Ji pareiškia,

augę žmonės. Vaikai turintie
ji adenoidus beveik visados 
serga kokia nors kita liga. 
Jie valgo be apetito, pilvelis 
atsakančiai nevirškina valgių, 
viduriai nuolatos užkietėję ir 
visados turi padidėjusius už

tūri normalaus svorio ir pagal 
metų senumo sulyginus su ki
tais vaikais būna fiziškai ir 
protiškai daug silpnesnis. Tu
rintieji adenoidus vaikai da
žnai būna nervuoti, vaikščio
jant ar miegant raumenys

nuodytus tonsilus. Ar tie aukI trūkčioja, patalinę prislopina

kad šis sumanymas vra vienatinė šiandien 
priemonė siekti geresniųjų laikų. Vyriausybė, 
ji sako, turi nustatyti mažiausiąjį darbinin
kams atlyginimą, tvarkyti gamybą ir priver
sti pramonę, kad įvestų penkių dienų savaitės 
ir 6 valandų dienos darbą.

Tai ekonominio krašte atstatymo laiko
tarpis, sako Miss Perkins. Minėtas sumany
mas programoj užima svarbiąją vietą. Jei šis 
sumanymas būtų pašalintas, visa atstatymo 
programa griūtų.

Sekretorė nurodo, kad viso krašto pra
monėje darbininkų atlyginimo standardas su
laužytas. Berniukai ir mergaitės pusdykiai

(stuboje), Mažas mnočįriA 
operuotų adenoidų gali vėl at- 
gauti, ypač tokiems vaikams, 
kurie yra silpni, ligoti ir nepri 
silaiko higienos taisyklių. To
kiame atsitikime gali būti rei
kalinga antra operacija.

Praleidus apie keturias sa
vaites po išėmimui adenoidų, 
vaikai gali lengvai kvėpuoti 
per nosį, bet iš įpratimo jie 
vaikščioja išsižioję ir vis kvė
puoja per burną. Tokiame at
sitikime tėvai privalo perser
gėti ir raginti vaiką kvėpuo
ti per nosį, o ne per burną

TĖVŲ MARIJONO 
MISIJOS

Balandžio 30 d. — Gegužio 
7 d. Sclienectady, N. Y. (Kun. 
A. Petrauskas, M. I. C.).

Gegužės 3 -ū- 9 (ld. Hartford,
’ t-l s''ConUį (Kun. A. Būblys, M. I.

ei

Gegužės 7 — 9 dd. Ehpą- 
beth, N. J. (Kun. Jk| Navickai,

Gegužės 8—21 ddT’Afnš- 
terdam, N. Y. (Kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.)

Gegužės 21 — 28 dd. Svenč. 
Marijos Kolegija, Thompson, 
Conn. (Kun. A. Petrauskas, 
M. I. C.)

Liepos 8 -r- 16 dd. Marian 
Ilills, III. (Kun. A. Petraus
kas, M. I. C.)

Liepos 17 — 26 dd. Šv. fi
nos Novena Dievo Apvaizdos 
parapijoje, Chicago, III. (Kun. 
A. Petrauskas, M. I. C.).

šiandien dirba. Besąžiniai fabrikantai juos 
išnaudoja. Kitaip ir būt negali. Niekas jų ne
kontroliuoja. Niekas neturi teisės juos su
drausti. Tad pati vyriausybė turi veikti.

Senatas šį trumpesnio darbo sumanymą 
pripažino. Tačiau žemesniuose rūmuose jam 
statoma kliūčių. Šiuos rūmus spaudžia pra
moninkai ir organizuotų darbininkų vadai.

Naujausiomis žiniomis iš Wasliingtonto, 
senatorius Robinson turėjo pasitarimų su pre
zidentu Rooseveltų ir po to pranešė, kad tru
mpesnio darbo sumanymas šiandien nėra sku
bus ir, matyt, bus paliktas būsimajai papras- 
tajai kongreso sesijai.

VITKAUSKAI PRAŠOMI 
ATSILIEPTI

Vitkauskai prašomi atsiliep
ti arba žinantieji apie žmones 
su'tokia pavarde — prašomi 
pranešti spaudos bendradar
biui Arėjui Vitkauskui, trum
pu adresu: Kaunas, Lietuva.

“DRAUGE”
jais kalbėjosi visai laisvai. Paskutinį aki
mirksnį Bilij pareiškė norą pasimatyti su 
tikruoju broliu Volodimieriu, kuris taip 
pat kalėjo tam pačiam kalėjime. Brolį 
atvedė ir jis su juo nuoširdžiai atsisvei
kino. . : i '

Sprendimas įvykdytas Brigidokų kie
me 1932X11-23 6:30 vai. ryto, dalyvau
jant lenkų valdžios atstovams, nuteistųjų 
gynėjams, šventikui Lipskiui. Išvedus nu
teistuosius iš kamerų, buvo perskaitytas 
sprendimas. Nuteistieji ligi paskutinės a- 
kimirkos visą laiką laikėsi ramiai ir tau
riai.

Pirmus žuvo Daniiišinas, o po jo — 
Bilij.

Taip nustojo plakti dvi didvyrių šir
dys. Ją šventas atminimas amžiais gy
vens ukrainiečių tautoje, o jų dvasia ves 
nkrainieč’iis kebli į laisvę.

Ljg laidotuvių kalbą sakė teismo me
tu jų gynėjas dr. Stamsolskis: Daniliši- 
nas ir Bilij tą valandą, kai atsirado uk
rainiečių tautinės revoliucijos organizaci
jos eilėse, užsidegė ir visą laiką degė po 
to noru susideginti save idėjos altęrįuje.

pasiaukoti tarnybai, kuriai ryžos. Šis sa- in pil |U| in in VRA OYER|||f| AI9 
vęs aukojimo reiškinys išplaukia iš psi- , IIAUml ln Ali I RA uIlDUALAIi 
chologijos ukrainiečių revoliucinio judė- Į
jimo. Savo laiku Vokietijos vienas evo- 
liucininkas atstojęs pasakė teismui: “Mei 
esame numirėliai atostogose,” vadinasi, 
esame slaptos organizacijos nariai, esame 
numirėliai, lavonai, kuriems duotos ligi 
reikiamos valandos atostogos. Mes nelai
kome save gyvus; mūsų vieta yra ten, 
anoj sienos pusėj. Ir tatai yra charakte
ringa visiems, kas iŠ tikrųjų nuoširdžiai 
dedasi į revoliucinį judėjimą, kuriuo yra 
ir UVO. Tokiam žmonių tipui priklauso 
ir tas lenką®, kuris savo laiku pasakė: 
“Toki kaip aš tėvynei tik savo mirtimi 
tarnauja.” Tokiam žmonių tipui priklau
so ir Daniiišinas, priklauso ir Bilij. Pir
masis tat. patvirtino savo tylėjimu, antra
sis prisipažinimais, kuriuose aiškiai ska
mbėjo: “Toki, kaip ai, tėvvnei tik saro 
mirtimi tarnauja.”

Teisybės nekenčia tiktai tas, kas daro 
bloga. Gi kas daro gera, tas ir teisybę 
UiyJi- Z . . .’ / i e J - A - — i Ot-I. ■ • _ i » • ‘ S • '

Stebuklai nuo seno sukelia ginčų 
tarp tikinčiųjų ir netikinčiųjų. Tikin
tieji stipriai tiki, jog stebuklai galimi ir 
yra, o netikintieji su dideliu įsikarščia
vimu tvirtina, kad stebuklų negali būti ir 
nesą. Pasak jų, stebuklingi įvykiai, apie 
kuriuos kartais kalbama, esą ne kas kita 
kaip neišaiškinti paprasti gamtos įvykiai, 
arba paprasta apgaulė.

Pastarais amžiais tas ginčas įgavo 
kiek kitokios išvaizdos. Pradėta sakyti, 
jog mokslas reikalaująs neigti stebuklus.

Išeinant iš to, kad mokslas negali 
išaiškinti visų įvykių, kad žmogaus pro
tas veikia tik tam tikrose ribose, kai ku
rie mokslininkai pradėjo pastaruoju metu 
kalbėti apie taip vadinamas “pasaulio 
mįsles,” apie buvimą faktų, kurie nie
kuomet* negalės būti išaiškint'. Pasak 
juos pripažinimas žmogaus proto ribotu
mo vedąs prie eriežlo tvirtinimo, jog mo
kslinis pasaulio tyribėjimas visai neigiąs

j;
VA-' Ai'

/M

stebuklų galimybę

t J'.a- »
ri

L.

Vadinami laisvamaniai dažnai sten
giasi įtikinėti, kad jei esi jau subrendęs 
mokslui, tui tuo pačiu negali tikėti ste
buklams. Gali manyti, kad mūsų laikais 
daug įvykių lieka neišaiškintų, gali ti
kėti, kad kai kuriuos jų niekuomet žmo
gaus protas neišaiškins, bet visa nūdie
nių laikų mokslo dvasia esanti tos rū
šie-, kad iš anksto griežtai atmetanti ste
buklus. Stebuklas negalimas, jo nėra, o 
pasaulyje veikia tik gamtos jėgos.

Kartais galima pastebėti tokių žmo
nių, kurie ne tik kad neigia stebuklus, 
bet jie ir bijosi jų. Rodos, kad, jei to j 
kiems būtų aiškiausiai įrodytas koks ste
buklas, jie visgi nenustotų aklai neigę, 
kad tik nesutikti dėl stebuklų galimumo. 
Iš kur tos stebuklų nenorėjimas ir jų bai
mė? Gal pati mokslo prigimtis, arba są
lygos mokslinio pažinimo yra nesuderi
namos su stebuklų pripažinimu ir todėl 
bijomasi, kad neprarasti nmksl nio paži
nimo šviesos? Gal stebuklų neigimo rei
kalauja mokria?, kurio vardu mėgstama 
kalbėti?

(Daugiau bus Ji

kh0.
k
t MMli
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kad gegužinės pamaldos bus d. Šv. Vincento bažnyčioje Jo 
trečiadieniais ir penktadieniais , Eks. vyskupas Boyle suteik? 

; vakare 7:30, o sekmadieniais'Sutvirtinimo Sakramentą 143 
po antrųjų Mišių. Ragino, kad bernaičiams ir mergaitėms. Vy 
visi kuo skaitlingiausiai Jan-'skupų pas mus atvežė Šv. Ka-
kytusi į pamaldas.

“Mikycius”

SOUTH SIDE

zimiero

HOMESTEAD, PA.
IŠ VYČIŲ VEIKIMO

(mo manager’iu yra išrinkta p. ris. Norėdamas išbandyti, kas 
[Vincas Savulionis (Sullivan), ikų sakys, pradėjo nužiūrėtus 
kurs yra daug patyręs šiame iššaukti. Kas kų galėjo — pa-

parapijos klebonas X pavasariu atgijo ir

sporte. Gi šiaip tvarkos pri
žiūrėtoju, kurs rūpinsis su 
“schedule” ir kitais dalykais,

sakė. Nepaleido nei jaunimo; 
norėdamas išbandyt, ar jau
nimas moka lietuviškai kalbė

“TIKTAI PER MARIJOS 
RANKAS“

MARIJA

kim. Kazėnas. Bažnyčia buvo biet. \ yčių 11 kuopos veiki- yra į^rįnktas kuopos raštinin-! t i, visus prajuokino iššauktas 
labai gražiai sutvarkyta ir iš- n‘as* A elykų rytų ši jaunimo p. Baliukas. ikarščiausio tautiškos srovės
puošta. Per dimavonę vysku- ku0Pa’ ^“KomaniiM “k’co Kadangi ‘y"™ reikalinga ld6rbuotoj° Būnus’ kuris Prisi’ 
pui patarnavo daug kunigų, o ,«j° Plie '• E-oniunijos m to- . pažino nemokąs lietuviškai ka-
pamokslą pasakė jauniausi už rpore”. Reikia pažymėti, kad >"»«>, K-.

Šv. Bernardas, didis Mari
jos garbintojas, yra pasakęs: 
“Dievas nusistatė neteikti jo
kių malonių kaip tiktai per 
Marijos rankas.’*

Dievo malonės mums silp
niems sutvėrimams čia ant že
mės yra labai reikalingos mū
sų išganymui. Mes jų maldau
jame per ištisų savo gyveni
mų. Kadangi Dievas jas 
mums teikia “tiktai per Ma
rijos rankas,” tai mes neap
siriksime kreipdamies prie Ma 
rijos, kad Ji, per savo galingų

Marija, o Marija,
Skaisti Dangaus Lelija, 
Gelbėk visų žmoniją!

----- o-----
Daug čia sieloms pavojų 
Iš įvairių šaltinių;
Rodyk kelių išvengt jų!

----- o------
Žmonija č.ia varginga 
Bus per amžius dėkinga 
Tau, Marija, galinga!

Kun. M. J. Urbonas

nai, kad iš sėklos gauna. 
JONAS: — Iš kurgi žmo

gus gavo pirmų sėklų?
RAULAS: — Iš kitos sėk-

užtarymų už mus pas Dievų, ,^os’ ' 1
apturėtų visas mums reikali-' JONAS: - Gerai, Kaulai, 

tai pasakyk man, iš kur atsi
rado višta?

ngas Dievo malones, ir per sa 
vo brangias rankas, per ku
rias jos yra teikiamos, mums 
jas maloniai priduotų.

“Maldaukite, o apturėsite.” 
Taip mums pasakyta ir užti
krinta. Taigi su visa viltimi 
ir pasitikėjimu maldaukime, o 
apturėsime. Mūsų sielos ir ši
rdies džiaugsmas bus pilnas 
ir patenkinantis. Tada savai
mi apsireikš tikras ir nuošir
dus nuolatinis mūsų dėkingu
mas Marijai. U.

DIEVAS

jttumttuMs U/.I * — - ' - • - • kiti rp;kmpnvg ta<5 ofaipio ,lbėt.
visus kun. Sadauskas iš Būt-H turėjo javo tarpe X Balandžio 20 d. Vaizbos

ler, Pa. Mačiau ir Dėdulų 
teriaujant. Gal “parsimufino’

Federacijos ir spaudos va
jus eina visu smarkumu. Sek
madienį, balandžio 30 d., po
Sumos, Šv. Kazimiero mokyk- ’iš North Sidės atgal 
los svetainėje įvyko parapijos Gal mažum vėl pradės !savo draug'us Pittsburghe

kų nors rašinėti iš mūsų apy
linkės. Žioplys

komiteto ir visų draugijų va
ldybų susirinkimas, kurį ati
darė patsai mūsų klebonas ma 
Ida ir paaiškinimu apie kata
likiškąjį veikimų, kurį leng
viausiai galima atlikti susi- 
spietus po Lietuvių R. K. Fe
deracijos vėliava, nes Federa
cija ne tik prijungta prie vi
sų didžiųjų tautų katalikiško

X Sekmadienį, balandžio 30 
d. Šv. Kazimiero svetainėje, 
4 vai. popiet buvo gražus 
“card partėje” susirėmimas

čiais ir braddockiečiais. Tik 
j nei vieno homesteadiečio nebu 

centro, “National Catholic vo. gį syįį braddock iečiai vi- 
AYelfare Conference,” bet taip SUS nugalėjo ir net gyvų Si 
pat yra pripažinta žymiausių
Amerikos vyskupų, kaipo ge
riausia organizacija katalikiš
kam veikimui, pasauliečių a- 
paštalavimui. Paskui klebonas 
pakvietė Juozų B. Tamkevi

RAULAS: — Žinoma, kad čių šiam susirinkimui pavado- 
iš kiaušinio. Įvauti, o Pranų Žimantį sura-

JONAS: — O iš kur atsi- šyti, kokios draugijos daly
vauja Federacijos skyriaus o-rado kiaušinis?

RAULAS: — Višta padėjo. 
JONAS: — Kas yra pirmas,

ar višta, ar kiaušinis? 
RAULAS: — Kam manęs

klausi tokių niekų?
JONAS: — Čia yra ne nie

kai, bet labai svarbus klausi
mas, nes tame dalyke mes pri
einame prie branduolio klau
simo, ir kiekvienas sveiko pro 
to žmogus turi pripažinti, kad 
Dievas turėjo sutverti pirma 

I gyvybės sėklų, ir pasėti ant
RAULAS: — Jonai, praei- žemės. O paskui kiekviena gy

vybė turi paeiti iš savos sėktų kartų darei visokius išva
džiojimus, įrodydamas, kad gy 
vybė negali atsirasti nei iš 
kraujo, nei iš mėsos, tik iš 
kiaušinio, bet pažiūrėkime, 
kad viskas atsiranda iš žemės: 
žolė, medžiai, kirmėlės ir t.t.

JONAS: — Raulai, netiesa, 
kad visokios želmenys bei ki
rmėlės atsiranda iš žemės. Pa-11 ■ -, , dai. Kaip po senovei, inotere-vyz. mokyti žmonės, d,rbda- L, dar|>uojasi ir ,w,aI. ka(1 
nu chemijos laboratorijose, pa- lvigkag bfltq c|ass „ No.

los. Kun. J. V. S.

BRADDOCK, PA.
X Sekmadienį, gegužės 7 d. 

3:30 popiet bus didelė “card 
party” Šv. Izidoriaus parapi
jos svetainėje parapijos nau-

rganizavime. Pasirodo, kad 
atstovus bei valdybas atsiun
tė sekančios draugijos: Sv. 
Kazimiero parapija (visas ko
mitetas), Švč. Jėzaus Vardo 
draugija, Mergaitės “Marijos 
Vaikeliai”, S. L. R. K. A. 153 
kuopa, Moterų Sąjungos 23 
kuopa, Rūtos klubas, Šv. Vin
cento draugija, Šv. Kazimie
ro parapijos choras, Tretinin
kai, Šv. Rožančiaus draugija 
ir Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų kuopa. Vieni tik 
vaikinai St. Casimir’s Lyceum 
nedalyvavo. Kodėl?

Pasitarus apie mokesčius ir

X Ketvirtadienį, bal. 20 d., kl,lų “'etainėj. Visi nžjaučian-
Vyžiai laikė gan sėkmingus So‘“P Siam sumanymui kad ir 
kius Sokolą svetainėj, Ru,.;,, mūši, parapijoj biitą mushball
pelnas buvo skirtas parapijai.

X Bal. 23 d., savo susirin
kime, kuriame įsirašė apie pe
nkiolika nauji} narių, Vyčiai

southsidiečių su mckeesrockie- nu^ar® suorganizuoti savo 
“mushball team.” Kadangi iki
šiol daug iš mūsų jaunimo žai
dė svetimtaučių tymuose, Vy
čiai užsidėjo sau už pareigą 

monavičiaus veršį parsivarė sutraukti juos visus po savo 
namon. Negana to dar ir daug Į

tymas, kviečiami atsilankyti į 
šiuos šokius. Yra pasamdyta 
nepaprastai gera orkestrą ir 
“good time” yra užtikrinta 
visiems. Vytuks

IŠ VAIZBOS BUTO 
VEIKIMO

Balandžio 23 d. Sandarosgloba, ir tuo būdu lošdami 
gerų prizų nugabeno Už tat musTiball ’ų ar dalyvaudami ki kuopa Lietuvių Mokslo Drau-

tokiame sporte keltų lietuviu * gijos svetainėj surengė rnargu- 
vardų. Nėra abejonės, kad se-lč ių vakarienę Katedros Uni- 
nesniesiems paremiant, mūsų' versiteto lietuvių Kambario į- 
jaunimas ras progos gražiai rengimui.
save užsirekomenduoti. Šio ty 1 Pivarūnas buvo tostmašte-

southsidiečiai ne tik kad ne
sigaili, bet dar galanda nagus 
ir žada jiems atkeršyti geg. 
7 d., 4 vai. popiet braddockie- 
čių sostinėje Šv. Izidoriaus 
svetainėje kur kun. Abromai
tis klebonauja. Jisai uoliai da
rbuojasi, kad ten įvyktų skai
tlingas susirėmimas.

X Katalikiškos spaudos pla 
tinimo darbas eina begalo spa
rčiai. Nereikia užmiršti, kad 
tame darbe daug darbuojasi ii 
laksto Juozas B. Tamkevičius, 
o jam padeda Anastazas Va
lančius iš Ciceros. Susitvėrus 
gi Federacijos skyriui, kaip 
girdėjau, tas darbas žada kur 
kas labiau sustiprėti ir žino
ma atsiras daugiau ir darbi
ninkų. Vyrai, laikykitės; mo
terys, nepasiduokite. Merginos 
“nesiženykite” tokių vaikinų,

gražių istorijėlę pasakė ir pri
pažino, kad su lietuviais turįs 
bendrų susirišimų ir labai my
lįs lietuvius.

Taip pat Vaizbos Butas nu
tarė gegužės 25 d. šaukt visų 
draugijų susirinkimų. Norima 
suorganizuoti lietuvii} piliečių 
politiškoji draugija ir sutrau
kti viso “Aleginių” county 
lietuvius ne tik vyrus, bet ir 
moteris, kas tik yra pilietis. 
Tada lietuviai, gal, pasidary
tų sau platesnį kelių įeiti į ko 
kių valdiškų vietų.

X Vaizbos Buto nariai tu
rės išvažiavimų-piknikų birže
lio 11 d., Lietuvių County 
Club Farmoj. Girdėjau, kad

(Tęsinys 4 pusi.)

KELIAUKITE TIESIOG Į KLAIPĖDA
(BE PERSĖDIMO)

... , , . . kurie nestoja j katalikiško veiveikimo plano nustatymą ant ... , , ,. v.__ , , . " ,, kimo darbų, pasauliečių apas-galo renkama skyriaus valdv-i 
ba: Pirmininku perstatoma ir
vienbalsiai išrenkama Juozas 
B. Tamkevičius, vienas žymiau 
šių ir gabiausių draugijų ta
rpe veikėjų. Raštininku gi taip 
pat vienbalsiai išrenkama jau
nas gabus vaikinas inžinierius

talavimų, katalikiškos spaudos 
platininių. Svečias

ima žemės šmotukų ir jų deda 
po karščiausia ugnim; paskui
tąją žemę įdeda į sterelizuotą dnota „ kurig ............................ .. .

?,.?!rai!UŽ.k1^’ ka‘! •>»» neapsakomas gražumėlis !®“g’'aZ'<“

ri užlaikyti savo “reputation” 
kas link gražių “prizes”. Bus

X Adomas Jaškūnas su sa
vo paprasta “unija” jau iš
važiavo j kapines dirbti. Po jo 
vadovyste daug gražaus dar-

Bronius Blažaitis, o iždininku bo ten nudirbta ir kapinės gra 
visiems gerai žinomas South žiai išpuoštos. Iki “Decoration 
Side pilietis Jonas Žimnickas. Day”, be abejo, viskas ir šį-

ras neįeitą, ir laiko kad Kviečiame visus atsilankyti ir|du 7ra vietinis Uebona8> ar‘ 
simtus metą, bet gyvybės ne- 'Iinkamai praleisti wk gu m„. .1” paskirtas kunigas, bet
atsiranda. Kuomet tų pačia 
žemę padeda, kur oras priei
na, ten šiokia ar tokia gyvy
bė atsiranda. Tas aiškiai ro
do, kad gyvybės sėklos skra
joja po orų. Dėl to dr. Karo

mis. Esame tikri, kad grįšite S.”hg ,,lri M-
namo pilnai patenkinti ir ga-l“ vyska?° ^ka-
rantuojame, kad išgysite nuo "'“LT™ T", '7 T 
“depression blues.”

X Rūtos klubo siuvėjų ir lĮ 
mezgėjų mėnesinis susirinki
mas buvo antradienį, geg. 1 d.

madienį, geg. 21 d., toj pačioj gįg begalo gražiai dar-
jvietoj ir tuo pačiu laiku. Gra-Į, • - nflraniios naudai pa. 

X A. a. Ieva Treinauskienė ži pradžia. Linkėtina, kad • siseįįm<>F 1 J Rep 1
Jius Elam sako: “Aš negaliu balandžio 25 d. Palaido- naujas Federacijos skyrius gra į
suprasti to ir man yra labai i ta balandžio 28, Braddocko žiai pasidarbuotų sulig Šv. Tė- j
neaišku, kodėl atvėstančioje katalikų kapuose. Kun. V. A-Įvo Pijaus XI minties katali-1 MT PROVIDENCE PA 
žemėje (nes sykį buvo labai bromaitis laikė Misiąs uz jos kišknmc vpikimp. -nnsnniipAin ■ ’ I
karšta, kaip saulė) galėjo at
sirasti gyvybė bei sėkla, o 

sterelizuotame stikle, kuriame 
taip pat ištirpyta žemė atvės

tos
sielų. Amžinų atilsį duok jai, 
Viešpatie!

X Girdėjau, kad pas mūsų

ta, o gyvybė negal atsirasti, kunigų, kurie laikė susirinki- 
Toliau tas garsus mokslinin- mų ir pasisvečiavo.
kas sako: “Turėjo būti- koki 
Viršgamtiška jėga, kuri su
tvėrė sėklų ir pasodino ant 
žemės.”

RAULAS: — Kamgi čia 
reik viršgamtiškos jėgos, kad 
ir žmogus gali pasėti.

JONAS: — Tiesa, kad žmo
gus sėja, bet iš kur jis gauna

kiškame veikime, pasauliečių 
apaštalavime. Svečias

X Pittsburgho Provincijos
kleboną, bal. 26 d. buvo daug Kunigų susirinkimas įvyko ba 

landžio 26 d., 3 vai. popiet pas

X Girdėjau, kad bal. 28 d. 
buvo atvažiavęs J. E. vysk. 
Boyle į Šv. Vincento parapi
jų, kad suteiktų Dirmavonės 
sakramentų ir kad mūsų kle
bonas buvo nuvažiavęs į pa
galbų.

X Mūsų klebonas paskelbė

kun. V. Abromaitį klebonijo
je. Susirinkime dalyvavo se
kantieji kunigai: J. Vaišnoras, 
J. Skripkus, A. Jurgutis, J. 
Misius, S. Čepananis, M. Ka
zėnas, V. Abromaitis, E. Va
siliauskas, J. Pikutis. Seka
mas susirinkimas įvyks geg.

Balandžio 29 d. Šv. Pran
ciškaus akademikės buvo 
džiaugsmingai išleidusios vie
nų savo draugių — Marytę 
Astrauskaitę iš Šv. Vincento 
parapijos, į McKeesRocks, kad 
priimtų Dirmavonės Sakrame-į| 
ntų. Visos mergaitės buvom 
dvasioje su Maryte ir meldė
mės, kad jinai vertai priimtų 
tų brangų Sutvirtinimo Sakra) 
mantų.

bažnyčioje, kad antradienį pra bonijoje pas kun. E. Shteig- 
sėkjų? ’ sideda gegužės mėnuo, skirtas manų. t j

RAULAS: — Nu, ar neži- Panelės Šv. Marijos garbei irt X Penktadienį, balandžio 28

23 d., Youngstoįvn, Ohio, kle-' Visos linkime Marytei daug
Viešpaties Dievo malonių.

Marijona Valteraitė iri 
visos mergaitės

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU

FREDERIK VIII
Ekskursija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu 

laiku, būtent - . ;

BIRŽELIO 3 DIENĄ

-

iš

Važiuoti tiesiog į Klaipėdą’ be jokio persėdimo, reiškia išvengti 
daug vargo, kliūčių, ypač važiuojant su šeimynomis, vežantis dau
giau daiktų. Tuo pačiu paremiame ir Lietuvos vienintelį uostų Klai
pėdą. Žinant, kad laivas “Erederik VTII” yra labai švarus, gražus 
ir su visais moderniškais įrengimais, dėl to ekskursantai turės sma
gių ir linksmų kelionę.

Prisidėkite prie šios retos ekskursijos. Prisirengimui į keilionę 
dar laiko yra užtektinai. Tuojau kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių, kuriame gausit visas informacijas ir visi kelionės reikalai 
bus rūpestingai aprūpinti.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.



to to' R A tr O A s Ketvirtadienis, gegužės 4, 1933

Pittstagho Lieto 
viii Žinios pa-

įapijonams dėkoju už parėmi
mų katalikiškos spaudos, ypa
tingai kleb. kun. M. Kazėnui 
ir kun. J. Skripkui už jų gra- 

kai kurie lietuviai apgailės- žus pamokslus apie katalikiš- 
tauja, kodėl piknikas ne Šv. kųjų spaudų. Taip gi dėkoju 
Kazimiero parapijos Adomo seserims, kurios mane priėmė 
sode, kuris patogiausias pik-\Su mano knygomis. Ir jos la- 
nikui, bet esu didesniam, su-ibai rėmė tųjj mano darbų, pa

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)

savaičių apvažinėti visų kolo- draugija, Darbininkų Sųjungos
nijų. 6 kuopa.
.7. . y . . i Visiems Šv. Trejybės para-Visiems Šv. Kazimiero ™ 1 r

pi jos Rėmėjams tariame širdi
ngų ačiū.

Šv. Pranciškaus Seserys

MONTREAL, CAN ADA
IŠ MONTREALIO LIETU

VIŲ PADANGĖS

arba prieš valdžių, ar tikėji- į>o kokių dienų, dirbti, ir tie 
mui pajuokti. Bet kada reikė- tik pusę mokesčio gauna, Al- 
Įjo lošti, patys savo darbo nu- ’ gos nukapotos per pus. Nie- 
sigando. Tai tau ir revoliuci-1 kas nepamena tokių sunkių 
jonieriai. Per savo šlamštus laikų Kanadoje, kokie dabar-

Gegužės 16 d. Motinos pa
gerbimo dienų, Montrealio lie
tuvių parapijos salėje bus at
vaidintas tai dienai pritaikin- 

Šv. Pranciškaus lietuvių pa- jtas veikaliukas. Dėl vaidinimo 
i l apijos Šv. Jėzaus Vardo .dr- darbuojasi mokytojos Bandžių

Y0UNGST0WN, OHIO
jie krokadiliaus ašaras lieja, 
kad neleidžiama jiems švies
tis kapitalistų šalyje. Vargšai, 
bailūs zuikeliai!

Susirinkimas
Gegužės 5 d., 13 vai. vak., pa-

tės yra. Girios Volungis

LAIŠKAI į LIETUVA

I - gijos pasilinksminimo vakaras tės. Visi montrealiečiai tat ruo
važiavime nėra kur automo- dėjo man ir nurodė visus ke- buvo balandžio 22 d., airių pa- škimės skaitlingai dalyvauti 
bilių sustatyti. Man uzgirdus lįus. Tai tikros misijonierkos 1 rapijOt. inokyklos auditorijoj.'
pasidare net gaila; rodos, kad tame darbe. Žodžiu, ačiū vi- Vakaro vedėju buvo mūsų ge-
ten galima būtų rasti gana vie 
tos automobiliams sustatyti.
Reikėtų tik biskį darbo. Da- gų” bei 
bar pats laikas rūpintis.

J. B. T.

siems katalikų veikėjams ir 
kurie užprenumeravo “Drau- 

Laivų. ’ ’ Svečias

IŠ FEDERACIJOS 
VEIKIMO

AČIŪ.

Šv. Kazimiero parapijoj jau

Reiškiame širdingų ačiū mū
sų geriems Rytų prieteliams, 
Šv. Trejybės parapijoj, Hart
ford, Conn. Šis Rėmėjų skv-

Vagie, kepurė dega!
, , , , . Mūsų kolonijos lietuviški

rb. klebonas kun. E. Steigma-, ,v .. . , , ... no ,° . bolševikai balandžio 23 d. su-
nas, kurio pastangomis dykai
gauta minėta svetainė ir mu
zikantai. Mūsų klebonas, ma
tydamas, kad šios parapijos 
pajamos šiuose bedarbės lai
kuose nepadengia parap. išlai
dų, visokiais galimais būdais 
stengiasi pakelti finansinį pa 
lapijos stovį. Tat ir minėtas 
vakaras surengtas gražioj ir

Kap. Darius ir lak. Girė- 
rapijos salėje įvyks Šv. Tore- |nas darydami pirmų transat 
sės jaunimo kuopos susirin- dtlldin^ sklidimų vež ii paštų 
kimas. Pageidautina, kad na- .» LietuviJ- Laiškų galės paim
riai-ės skaitlingai atsilankytų iti viso tiktai 1000. Skaičius
ir kad kiekvienas narys po 
naujų narį atsivestų. Pavasa- no1 irieji

palyginamai labai mažas. Tai- 
siųsti laiškus

rengė metinį koncertų, kuria-lrig jau (,ia pat; jauniin(> lau. j Dariaus-Girėno transatlanti 
me manė didžiausį stebuklų kia didelis darbas: piUnikai, Įniu orlaiviu, šiuo prašomi tuo

cialų numeruotų vokų (kon- 
vertų) su J. A. Valstybių pa
što ženklu, specialų poperos 
lakštų su orlaivio vardu ir vi
sas informacijas.

UZ $37.50

susitvėrė skyrius iš vienuoli- ibis kasmet prisiunčia \ ienuo erdvioj svetainėj, kad sutrau
kos draugijų. Tai graži pra-d'^a^ žymių aukų. šįmet nuo .kti daugiau publikos — ne tik 
džia. jų apturėta duosni suma, $3(X).'.lietuvių, bet ir svetimtaučių.

Susirinkimų atidarė klebo-! Giliai apkainuojame šių to- kas, iš dalies, ir pusėtinai pa 
nas ir paaiškino Federacijos būtųjų Rėmėjų geraširdystę,
tikslų, kų ji reiškia ir kokius veiklumų, pasiaukojimų ir do 
darbus dirba. Atstovai išklau- snumų. Nelengva buvo šiais 
sę pranešimų vienbalsiai suti- prastais laikais sukelti tokia 
ko sutverti skyrių. Išrinkta suma. Branginame taip pat mū 
valdyba. sų didžiai gerb. prietelio, kun.

J-
znierių: Cliubis ir Simonaitis. Kasmet ir nuo Sio P™"! Radijo teko T. Sereikai. Kle-
Gražu, kad Pittsburglio biz- lankaus Seradari° susilaukia-1 bonui visame pagelbėjo Šv.
nieriai priklauso prie Federa-i”16 Rusios lKlrainos- Vardo draugijos nariai ir pa-
cijos. i Sekantieji aukojo: gerb. rapij°s choro nariai. Pelno pa-

' _ . . •• . k,,Ti T Gubotas <fe35 lapijai liks apie $60.00.Šv. Kazimiero parapija turi Run* minuotas,
Garbė kilnam mūsų jauni-

vyko. Vakaras buvo gana skai
tlingas; buvo šokiai ir mažas 
teatras, kurį sulošė tos airių 
parapijos mokyklos vaikai. Į- 
žangos tikietai turėjo teisę 
prie dovanos-radijo, kurį au- 

Sus-me teko pastebėti ir bi- A,nboto gerumų ir dosnu-jkojo viena radijų kompanija.

parodyti. Garsinta, kad bus 
atvaidinta net trys veikalai. Į 
tokį iškilmingų jų koncertų, 
atsilankė net du valdžios at
stovai. Kaiia raudonukai i>a- 
matė, kad salėje randasi Vald
žios žmonių, tuojau “artistai” 
vienų veikalų konfiskavo ir 
publikai pranešė, kad vienas 
veikalas nebus vaidintas, nes 
esu katalikai užvedė detekty
vus, nors tie detektyvai nei 
pusės žodžio nesakė: loškit, ar 
neloškit. Vadinas, Maskvos be 
rnai buvo priruošę vaidinimą

programos, sportas ir t.t. 
Gražiai pasidarbavo 

Montrealio lietuvaitės kata
likės rūpestingai pasidarbavo 
ir gėlėmis gražiai papuošė Vie-

jau siųsti užsakymus. Vienas 
laiškas, su visais reikalingais 
J. A. Valstybių ir Lietuvos 
pašto ženklais ir pervežimu, 
$2.00. Pinigus siųskite į ‘Drau

Jūs galite turėti patogią 
Thor Elektrikinę skalbia
mą mašiną mokant tiktai 
po 75 centus į savaitę. 

Dykai Elektrikinis 
prosas

iv ,. , ,T , , v go’ redakcijų (Jg. Sakalui)jspaties grabų Velykų švente- e
se. Taip pasišventusiai jos au
kas rinko, kad ne tik grabas 
buvo gražiai išpuoštas gėlė
mis, bet ir altoriai ir dar au
kų liko kitų metų Velykų šve
ntėms.

Garbė Montrealio lietuvaitė
ms katalikėms už tokį pasi
šventimų.

Bedarbė
Bedarbė ir čionai žmones 

argina. Didelis 
lietuvių nedirba, 

po du metus.

2334 S. Oakley Avė. Gavę pi
nigus tuojau pasiųsime spe-

YOU
SAVE
IN BUVINCKC

25oz
<25*

K

BAKING
P0WD£R

• Yev tave in utine 
». oaly fcalf m 
much ot it required 
oi tomo olhort.

M»1

gerų veikėjų, ypač, jų klebo-i Po $1.00: M. Karanda, II.! . . ... o----------, —- «-------- «------
nas didelis patrijotas ir vei-Karandaitė, O. Karandaitė, S. į1,lub a. taip man agiai i- 'gukĮyStį negu “Darbininkui

I susiklausime dirba

korespondencijų nerašytum, 
bet, gal, nei į bažnyčių nedė
liomis neatskristum. begaliniai

Priežodis sako: “Žmogus da J skaičius ir 
ro tai, kų jis gali; Dievas gi,kai kurie net
kų nori.” K. J. Žvirblis Vieni pas kitus teiraujas apie

Red. prierašas: Šiuomi dis-idaibl* pa^rėjimų. Laukiama 
.kusijas baigiame. Žvirblis dau jokios atmainos. Kurie gauna 
giau rašo, tai jam .lengviau ir

Do»bhActmn!
MIUIONSOF rOUNPS USBO 

BY OUR COVfRNMENT

kėjas. Jis vadovauja visam ka1 Šileikienė, E. Daukšaitė, M jbUslklausime uiroa parapijos kasanį gfciepų. Rašykite abudu 
talikiškam veikimui; visus ža- Deltuvaitė, V. Deltuvienė, P jnaudab tykiu su savo ’e o įr nes}pyk{į’e> nes abudu esate 

n,n„v„ns .T «„UrU K ku™ Jablu m>'h ,r nia0'c-eri darbilfidina prie darbo, Katalikiškos 
akcijos, ragina savo parapijo- 
nus prie gerų darbų, skaitymo 
katalikiškųjų laikraščių ir kny 
gų, ragina būti pavyzdingais 
katalikais, kad savo pavyzd
žiu patrauktų ir kitus, kurie 
yra išėję iš katalikų tarpo.

Šv. Kazimiero parapijoj yra
daug gerų žmonių. Man besi- . . ,
, , , , ,• • _ • M. Pūkas, B. Galvosaitė, C. nėja K. J. Žvirbliui, kad nelankant daugelis prisidėjo prie . ’ , . ,, ,

Labeckienė, M. Misinkevieie- atskrenda padėti skiepų kasti

Deltuvaitė, J. Goberis, K. Go- 
berienė, T. Goberiūtė, M. Ta-
mošaitė, E. Čebatorienė, T. Če . .
, . . , ,, ,. _ ,r 'kelti lietuvių vardų svetimtau-batorius, A. Kediene, v. Kris-'v. 4 4
čiūnienė, M. Kriščiūniūtė, J.a -SC-
Stepulis, O. Stepulienė, M. K ri i “Draugo” No. 92, Pittsbu- 
pienė, A. Klimienė, Z. Velis- į rgho Žinio; e iš Youngstown, 
kiūtė, M. Kriščiūniūtė, B. Ve-j O., patėmijau prierašų vieno 
želienė, B. Baranauskienė, A. mūsų bažnyčios skiepo kasinio 
Žilionienė, M. Kavaliauskienė, “Darbininko”, kuris išmeti

[niai draugauja su savo para- 
' pi jos jaunuomene, kad tik pa-

geri darbitĮibkai.

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

Musų patarimas jums yra, nueikite 
pas savo vaistininką ir už dolerį nu
sipirkite sau butelį _______

Nusa-tone

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVĄ 
DĖMESIUI

J37.SO
kaip ant paveikslo 

Kitos Thor mašinos po

’59.5O. *96.50

Jos. F. SudrikJnc.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

spaudos platinimo. Per tris 
dienas daug laikraščių užra
šiau ir knygų pardaviau už 
virš $50.00. Tai žymi parama 
katalikų spaudai. Jei taip se
ksis ir kitose parapijose, tai 
bus atliktas didelis darbas ir 
išplatinta katalikų spauda.

Man, kaipo svečiui, labai y- 
ra malonu Pittsburgli’e dirb
ti katalikiškos spaudos dar
bų, kad visi remia ir padeda. 
Gaila, kad mažai laiko yra; 
jei aš galėčiau nors porų sa
vaičių dar pabūti, tai padary
čiau daug naudos mūsų spau
dai. Juk negalima per porų

NAUJOS KNYGELĖS
Jėzus Kristus Karalius, pa 

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

Švenč. Jėzaus širdies TroŠ 
rimai, to paties autoriaus 15c

Viršminėtos knygelės yra la 
bai naudingos ir kiekvienam 
imogui reikalingos, patartina, 
kad ta knygelė rastųsi kick- 
v ienuose katalikiškuose na
muose.

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

arba

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

l’O visą pasaulį paskelbus) toniką, 
kuris stimuliuoja jūsų apetitą, at
gaivina visą jūsų sistemą, ir jus Jau
sitės tvirtesniu ir miegosite geriaus. 
Viso įnėnesip treatmentas viename 
butelyj tabietkų. Pradėkite šį treat- 
inentą tuojaus ir jeigu po dvideSimts

O. Skurupskienė, M. Ka- Gerb. “Darbininke”, jei tam-,^dPX?ų-b,^mses^rST^3rus
sta žinotum K. J. Žvirblio pa- neimate jokios rizikos.___________
dėtį ir jo lizdo buveinę, tai'
vengtum užmetimų. K. J. Žvi-

ne,
dišienė, P. Lesivičienė, O. Ru- 
kienė, O. Našlienė, P. Šivicnė,
A. Akelnitienė, M. Morkienė,
F. Plikflnienė, E. Povilonis, rblis turi savo lizdų daboti nuo 
Z. Povilonis, J. Sakalauskas, išlaukinių priešų ir maisto ieš
M. Steponaitienė, M. Stanke
vičienė, A. Aidintienė, A. Vo- 
lungevičienė, S. Stadelninkie- 
nė, P. Ijabeckienė, M. Marcin
kevičienė, A. Gizienė, F. Sta- 
skienė, O. Staskienė, A. Spė
lionė, P. Vičius, E. Vičius, P.

koti po visokias vietas; kur 
kas kų numeta, tai ji.-, radęs 
su lesa, o kartais tai ir papas- 
uikaut reikia. Todėl K. 'J. Žvi
rblio gyvenimas šiose dienose 
nėra pavydėtinas ir jo atskri- 
dimas skiepo kasti nėra gali-

Mašiolicnė, K. Vilimaitienė, O. nias kad ir prie geriausių no- 
Staskevičienė, M. (laučienė, T. jrų. Jo gyvenimo sulygo.-) yra 
Leonaitienė, Mimikas, Gyvojo Į taip sunkios, kad jei tamsta, ( 
Ražančiaus draugija, Šv. Elz-į “Darbininke” būtum K. J. į 
bietos draugija, Šv. Juozapo Žvirblio plunksnose, tai ne tik j

a±ss

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 
Ekskursijas į Lietuvų: Gegužės 10 d. “Berlin”; Gegu
žės 27 d. “Gripsholm”; Birželio 3 d. “Frederik VIII.” 
Tos ekskursijos tiesiog į Klaipėdų — be persėdimo. 
Birželio 15 d., dideliu ir greitu laivu “Aąuitania.”

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

Buy gloves wlth what 
it savęs

Neįeik mokėti »0c. ui 
flantų most). Listerlne "To- t 
oth Pašte gaunama po 15o. 1 
Tėmyk. kaip kerai JI vrt- ;
kia. J* Tartotadaman par 
metus sutaupai $S.01.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25‘ k
1

Stop 
Įtching 
1 Skln

Nealruplnk hlelėjl- 
mu. pleiskanomis, 
libėrtmals, spuogais 

lr kitais odos negerumais. Tik
gauk gydanti antiseptika 8emo— 
saugua Aptiekose. ase.. «•«., 
II.00.žemo
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Ketvirtadienis, gegužės 4, 1933 b »i x p e s s
CHICAGOJE

nčia, nes mergaitės tėvas, jai

jų kainos pilnai atsako šių 
dienų visuomenės reikalavi
mams. Viskas gražu, nauja, o 
nebrangu. Todėl ir nestebėti-

jų ir buvo panašių prekių sky- Dievo Apvaizdos parap. pas 
riaus vedėjum. Be to, jis yra1 P. Varakulį, 724 W. 18th St. DAKTARAI:

PILYPAS
sutikus, jų sužieduoja su ki- na, kad bridgeportieėiai džiau 
tu, kuris trokšta tik turto, bet'ginsi susilaukę tokios krautu- !ne* patarnauti.
ne skaisčios mergaitės širdies.

Veikalėlį turėtų jiamatyti 
kiekvienas northsidietis. Čia
ras pamokinimo.

ves.
Dar žodis apie dalinius sa

vininkus bei vedėjus. Jonas 
Kaledinskas ir Jonas Roma-

Todėl, gegužės 7 d. visi šios na» 3™ plačiai žinomi čika- 
kolonijos lietuviai atsilanky- Į giežiai, turį daug metų paty- 
kit į ruošiamąjį parap. choro rimo šioje prekyboje. Jonas 
metinį koncertų — pasiklau- Kaledinskas daug mėtų dirbęs 
syti gražių lietuviškų dainelių, su sėkmingiausia lietuviu Į- 
pasigerėti gražiu vaidinimu ir staigų Peoples Furniture
paremti parapijos chorų, ku
ris visiems, reikalui priėjus, 
pasitarnauja. Choras tikisi vi
sų paramos. Choras taip pat 

Privačiam gyvenime tai K. turi išlaidų, kurias reikia pa-
Svenciskas, bet sekmadienį, bengti. Lietuvytis
gegužės 7 d., Gimimo P. Šv.

Co., yra plačiai patyręs sios 
prekybos šakoje. Jonas Roma 
nas yra dirbęs virš dešimtį 
metų Carson Pirie & Scott 
Co. (vidumiesty) už pardavė-

ijrapijos salėj bus Pilypas. 
L. V. Dainos choro opere- 
loš Pilypo, įdomaus tipo 

rolę. K. Svenciskas yra brigh- 
tonparkietis įžymus daininin
kas tenoras. Kaip jis, taip ii 
visas choras linksma operete
sužavės visus at. ilankusius.

PROGRESS FURNITURE 
CO. KRAUTUVES 

ATIDARYMAS

talentuotas dainininkas. Gali
ma tikėtis, kad abu dės pas
tangų kuo geriausiai visuome-

Boselande, pas S. Michols.

Atidarymo dienų, nors orasAV. 63rd St. 
buvo lietingas, bet daug žmo
nių lankė krautuvę: vieni pli
kinėjo, kiti tik apžiūrėjo pre
kes. Iš vedėjų patyriau, kad 
tų dienų padaryta gražaus bi
znio. Rep.

PRANEŠIMAS VISUO- 
* MENEI

Sekančiose vietose galima į- 
sigyti tikietus operetės “O! 
Daktare.”

“Draugo” ofise, “Vyties 
red.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Marąuette Parke pas Joku- Oflso! Tel- calumet 4«s»

baltį, K. J. Gervių, -614 W. n n ■ >p ni|/i||OVlP 
71 st St., R Andreliūnų, 2650 Ufli Ai Ui llAAAUuAAu

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 So. Halsted St.

Briirhton Parke ims L V valandos: 1-4 tr 6-8 vai. vak.DllglllOU IttlKl pus 1j. V. .i jos Ofisas: 2858 W. 8»IU SU
36 kp. pirm. L. Gritį, 4534 S. Valandos: 10— 12 ryto

California Avė.

Cicero Jankausko vaistinėj, 
ir pas L. V. 14 kp. pirm. V. 
Petrošių, 1434 So. 51st Ct.

Pas komisijos narius: A. Pe
trulį, 3015 W. 55th St, S. Ši
mulį, 2150 So. Hoyne Avė.

Pas choro narius.

Pbone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

| Office Pbone 
Proepeot 1011

Rea. and Office 
1169 So. Leavltt St. 

Canal 1706

Seredomis lr Nedėllomla pagal sutarti

Tel. LAFAYETTE 1067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St 

(Prie Archer Avė. netoli Kedale) 
Valandos: nuo I Iki > vai. vakaro 
■eredomla Ir nedėllomla pasai

sutarties

Tel. Cicero 1269 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis lr beredomls susitarus
4847 W. 14th St Cicero, 111.

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

t.

.
V

■ r, . { r
IŠ PARAP CHORO 

VEIKIMO

i Didžiulis parap. choras vi
su smarkumu per ilgą laikų 
ruošėsi prie savo metinio ko
ncerto, kuris jau prisiartino. 
Jis įvyks ateinantį sekmadieni, 
gegužės 7 d., parap. svetainėj. 
Bus išpildytos rūpestingai pri 
ruoštos gražiausios dainelės. 
Vietinis varg. N*. Kulys per sn 
virš 'keturis mėnesius darba
vosi su choru, kad tinkamai 
prisiruošus prie metinio kon
certo.

Be gražių dainelių, kurias 
išpildys visas choras, kvarte
tai, duetai bei solistai, bus ir 
atvaidinta gražus veikalėlis, 
kurį rūpestingai ruošia Mas- 
kolaičiai su savo artistų-mėgė- 
jų trupe. Veikalėlis vaizduoja 
našlaičio tyrų ir skaisčių mei
lę, kuria jis myli nekaltų ir 
taip pat tyros širdies mergai
tę, bet, gyvenimo aplinkybėms 
susidėjus, toji jo meilė būna 
jam tik didžiausia širdies ka-

Praeitų šeštadienį įvyko a 
tidarymas naujai įrengtos di
džiulės krautuvės Bridgepor
te. Atvykusiems į krautuvę 
pirkėjams, taip ir svečiams, 
ypatingai lietuviams davė gra 
žų įspūdį didelė ir graži lietu
vių krautuvė Chicagoje. Tai 
dar vienas įrodymas, kad lie
tuviai yra gabūs prekyboje, 
kari net depresijos laikuose 

gali įkurti tokių didelę ir gra
žių įstaigų.

Biskutį pasidairius apie pre 
kės, ir ne žinovui aišku, kad

S. M. SKUDAS
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 neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

HEMLOCK 6161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto: 7 Iki 9 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Res. <466 S. MAPLEWOOD J VE.

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 
KAhP UŽSISEK ĖJUSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Speelališkal gydo ligas pilvo, plautių. Inkstų ir puslėB, užnuodljlmą krau
jo, od-os, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus rusa- 
roję, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakar*. Nedėllomla nuo II ryto iki 1 vai. 
4200 WKST Mth ST., kampas Keetar Ava. TnL CHMford 6678

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba 2619

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
TKI. CICERO 6997

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
lr Balsamuotojas 

Toriu automobilius visokiems
i*

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chieafeo, HL

Tat Canal 1122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St) 

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

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

■

Mirė gegužės 2 d.. 1933 m., 
5:30 vai. ryto, pusės amžiaus. 
Kilo iš Raseln.'iį apskričio, šid- 
lavos parap., Daratalčių kaimo. 
Mirė Rochester, Minn. Ameri
koje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nulludime 
moterį Agnietę po tėvais 8f- 
maitaitę, du sunu Vaclovų Ir 
Jonų. aeser| Elzbietą ir švoge- 
rj Lauraičius, dvi pusseseres 
Kazimierų Czeinorienę ir Ju
zefų Ktočktenę. du pusbroliu 
Jonų Norbutų i'r Pranciškų No- 
rbutų Ir gimines, o Lietuvoje 
motinėlę Viktorijų ir tėvų Be
nediktų, brolj Stanislovų, 4 se
seris, Eleną, Juzefų, Antana'nų, 
Kazimierų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 7033 So. 
Rockwell St. Laidotuvės (vyks 
šeštadien), gegužės 6 d., Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas j Gi
mimo Panelės šv. parap. baž
nyčių. kurioje |vyks gedulingos 
pamaldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nulyrtė as į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai k-lečlame visus 
gimines, dranrus-ges Ir pažys- 
tamus-mae dalyvauti šiose lai
dotuvės j.

Nulludf: Moteris, Sumai. Se
serys, kvngerts. Pusseserės, Pus
broliai Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra. 
borfus J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yaa-ds 1741.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdlrbystės.

OFISAS
<68 VVEST 18th STREET 

Tel. Canal <174

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

Tel. Lafayette 3672

J. Liulevičius
Graborius

ir
Balsam uo( o Jas

Patarnauja Chi
cagoje lr aplelln- 
k«je.

Didelė lr graši
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

.2>.---- - ..... __ . .

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6299—9419

Tel. CICERO >94

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavlmaa 
galimas ui 926.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avių Cicero, Hl

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABO RIAI
gyveni musų patarnavimas prieinamai 

už NAUJA MAŽĖS?
Nežiūrint kur

' AUJA MAŽESNĘ KAINA
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC 8840 dėl eksperto patarnavfmo 
ir žemesnės kainos. Vienoj -■vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

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

PAVLAVICIA UNDERTAMNG CO:
INCORPORATED

Henry W. Decker
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų au savo nupigin
tomis Kainomis ui ankštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko neroknojame ui 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 pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite KUDKIKĮ pirm nagu krsip- 
sitfts kur Utar.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste OflaM

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

TEL. LAFAYETTE 7666

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 9492

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso Ir Res. GroveblU 0617
6917 S. Waahtenaw Ava.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-19 ryto 

Nedėlioj susitarus

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 71*7
Ofiso vai. kiekvienų dienų nruo • Ild 
12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vau vakare Utarnlnkals 
lr Ketvergais.

Res. Tel. Hyde Park 6896

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti

REZIDENCIJA:
6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemfmo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataraetus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitiki'muose, egzaininaviknas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

KREIVAS AKIS ATITAISO j TRU-

PRANEŠU
DR.M.T. STRIKOL'IO.M.D.

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Avė. 

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

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

Tel. Canal 9267 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Resldenclja <699 8o. Artesian Aro.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 

6 Iki 9:29 vakare

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

Trečiadieniais lr sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6869 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago. Ilk

MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. Pbone put.T.MAN 0868

DR, P. P. ZALLYSDaugeliu atsitikimų akys atitaiso- i 
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

DENTISTAS
39 East lllth Street

Prie Y. M. C. A.. Roseland 
Gazas, X-ItAY, etc.

Ofiso: Tet Victory 6893
Bei.: Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Bosas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampan lįst Street 

Vai.: 19—11 v. ryto. 9—4. T—9 v. M 
Nedėllomla lr šventadieniais 19—19

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 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
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Boulevard 7629
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakar*

DR. MAURIGE KAHN
(lydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo offsų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėllomls 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880
Office; 

Victory 2284
Res.:

Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
3046 Wentworth Avenue

Vai.: 2 to 4 ir 7 to 9 r. M. 
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. IU.
_ Pbone: Hemlock <700

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

IlR. MARGKRIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau } erdvesne lr patogeen* 

vietų
8325 80. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų U 
nuo • iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 Iki 18 
Pbone BOULEVARD 8488

TeL Grovehill 1691

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 

■eredomla po pietų lr Nedėldienlalg 
tik susitarus

1421 V. MARQUETTB ROAD

Res. Pbone 
Englevrood <641

Office Pbone 
Wentwortb 2000

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET

Vai.:
ROOM 210

2-4 lr 7-9 vai. vakare

Tel. Ofiso Boulevard 8911-14 
Res. Victory 2342

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

Ofiso vai.: nuo 1-2; nuo 4:20-2:20
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KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

X Praėjusį pirmadienį pra
sidėjo gegužinės pamaldos mū 
sų bažnyčioje, kurios bus lai
komos kas vakarų, šiokiomis 
dienomis ir sekmadieniais 3 
vai. p. p. Pradžia buvo labai 
iškilminga, ypač graži proce
sija, kurioje dalyvavo mokyk
los vaikučiai. Nepaisant labai 
didelio lietaus žmonių buvo 
susirinkę gana daug.

X L. Vyčių 4 kp. vakaras, 
kuris buvo suruoštas praėjusį 
sekmadienį, gerai pavyko. Jau 
nimas sukvietė nemažų būrį 
savo tėvų ir vyresniųjų, kurie

trys mėnesiai atgal kai paliuo 
suoti.

I). Zdanis seniau gyveno Ci
cero, III. Vėliau apsigyvenęs 
Chicagoj lankė Beethoveno 
muzikos konservatorijų. Užė
jus sunkiems laikams 
nutraukė muzikos mo
kslų ir dabar lanko Engle- 
wood vakarinę mokyklų. Yra 
mandagus jaunikaitis, ramaus, 
malonaus būdo. Rap.

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS, T0WN 

OF LAKE

DAKTARAS PEILIUS " “DRAUGO’’ PIKNIKAS IR VAJAUS
UŽBAIGIMAS

GEGUŽĖS (MAY) 14 D., 1933, VYTAUTO DARŽE
KONTESTININKAI GAUS DOVANAS 

Gčra Muzika; Ristynės ir Kiti Įvairumai

ketvirtadienis, gegužės 4, 1933

ir rugp. 27.
Nek. Prus. P. S. parap. rug 

sėjo 17.
Gimimo P. Š. parap. birž. 

11 ir rūgs. 3.
Sv. Antano parap. birž. 18 

ir rugp. 6.
Dievo Apvaizdos parap. ge

gužės 28 ir rugp. 13.
Šv. Mykolo parap. liepos 30. 
Šv. Juozapo parap. liepos 9. 
Aušros Vartų parap. liepos

ateityje sekcija oficialiai pa- lietuvių ir anglų spaudoje ir 
skelbs kalbėtojų pavardes. per National Broadcasting- 

Toliau, Sekcija dalyvaus iš- Company radio stotis, valan-į 

kilmingam Chicagos Pašau- dose, pašvęstose Chicagos Pa- Į Petro ir Pauliaus parap 
linės. Parodos atidaryme, bir-! saulinei Parodai. ;liepos 23.
želio 1 d. Tų dienų įvyks pa-

X Sv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 1 skyriaus susirin- 

bUV° l“':ai_!>at™kinti’. .“T? kimas įvyks ketvirtadienį, ge- 
gūžės 4, po pamaldų. Perkel
tas iš sekmadienio dėl svarbių 
priežasčių.

irgrama buvo tikrai įdomi 
graži. Matyt, daug laiko buvo 
pašvęsta jų prirengti. Progra
mai vadovavo A. Dargužis, 
kuopos pirmininkas, kuris la
bai sumaniai savo pareigas at
liko. Daugiau tokių vakarų!

X Ateinantį sekmadienį mū 
sų svetainėje bus rodomi ju- 
domieji garsiniai paveikslai iš 
Lietuvos. Tai pirmieji šitos rū
šies paveikslai, kuriuos rodys 
p. J. Januškevičius, atvykęs 
iš rytinių valstijų. Pamatyki
me šitų naujenybę mūsų gyve
nime.

X Sekmad., gegužės 14 d.
mūsų parapijoje rengiamasi iš 
kilmingai paminėti Motinos 
Dienų. Iš ryto bus laikomos 
iškilmingos pamaldos mūsų 
motinų intencijai, o vakare Šv. 
Onos draugijos pastangomis 
rengiama parap. vakarienė su 
gražia programa, kurių išpil
dys šitos draugijos pasižymė
jusios artistės.

X Sunkiai susirgo mūsų ge
ro parapijonka B. Garbašaus- 
kienė. Ji dabar gydosi Šv. Kry 
žiaus ligoninėje, dr. A. Jovai- 
šo priežiūroje. Reiškiame už
uojautos ligonei ir jos šeimy
nėlei ir linkime greito pasvei
kimo.

X Jau pradedama rengtis 
prie metinio parapijos pikniko, 
kuris įvyks sekmad., gegužės 
28 d., Vytauto Parke. Kad už
tikrinus geriausių pasisekimų, 
draugijos prašomos at įminti 
šitų dienų ir nedaryti jokių 
kitų parengimų. Ašt.

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
RRIDGEPORT

VISADOS REIKIA TUOJ 
PRANEŠTI POLICIJAI

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE

Tai ne naujas daktaras, bai 
gęs medicinų, tik bridgepor- 
tietis dainininkas E. Zamb-Za- 
mbacevičius. Bet jis bus dak
taru sekmadienį, gruodžio 7 d.,
8 vai. vakare, Gimimo P. Š. j 
parap. salėje statomoj opere- j 
tėj “O! Daktare!” Operetę 
stato scenoj L. V. Dainos cho
ras, vedamas muz. J. Saurio. 
Taigi sekmadienio vakare visi 
pamatysime, kokias operacijas 
ligoniams darys E. Zamb-te- 
noras.

tenkinti šiuo L. V. Dainos cho 
ro vakaru.

Jau tik kelios dienos beli
ko iki koncerto. Choras nepa
liauja dirbęs, nes nori tikrai

radas, kuriame dalyvaus 30 
tautų. Atidarymo iškilmės į- 
vyks Chicago stadione, daly
vaujant Jungtinių Valstybių 
prezidentui F. D. Rooseveltui
ii kitiems valdžios ir Parodos gegužės 7. 
dignitarams.

Tolimesnius pranešimus 
s;

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1933 M.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų

Šv. Kazimiero parap. liepos

Labdaringosios Sų-gos gegu
žės 30.

Lietuvos Vyčių liepos 4.

ŠARKIS KUMŠČIUOSIS 
SU CARNERA

NEVY YORK, geg. 3. 
Kumštininkas čempijonas Šar 
kis kumščiuosis su italu mil
žinu kumštininku Carnera bir- 

Į želio 29 d. Madison Sųuare 
Gardene.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7880

Valandos 9 ryte lkl 6 popiet 
VVest Side: 2151 W. 22ud St. 

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais 8 lkl 9 

Telefonas Canal 0660 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 lkl 9 

Telefonas Republic 9600

X Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų 10 skyriaus gražus bun-j . v
co party įvyks gegužės 4 d., P-Wik» sužavėti.
7:30 vai. vak., parapijos sve
tainėje. Prašome visų atsilan
kyti, nes bus gražių dovanų. 
Visos dovanos .bus rankų da
rbo. Nesigailėsite atėję. Įžan
ga maža. Komisija

Iš N. PRAS. P. š. PARAP., 
RRIGHTON PARK

L. Vyčių 36 kuopa turės 
“sočiai” šį vakarų, parapijos 
svetainėj, po pamaldų. Bus 
užkandžio ir žaidimai. Visi 
nariai prašomi dalyvauti šia
me pasilinksminimo vakarėly.

Koresp. K.

KAIP L. V. DAINOS CHO
RAS RUOŠIASI PRIE SA 

VO OPERETĖS “O! 
DAKTARE”

Choro vadovas muzikas p. J. 
Sauris deda didžiausių pas
tangų; veik kasdien daro pra
ktikas. Tikimos susilaukti gan 
singos publikos. Apvainikuoki 
me šio sezono kilnių choro da
rbuotę tautos labui, Dievo ga
rbei ir žmonių gerovei.

Lietuvy; is

NUO CHICAGOS PASAU
LINĖS PARODOS LIE

TUVIŲ SEKCIJOS

Lietuvių prisiruošimas Cbi
cagos Pasaulinei Parodai eina 
pilnu tempu, kaip pareiškė 
Parodos Lietuvių Sekcija, ku
ri tvarko visų dalyvavimo da
rbų.

Sekcija ruošiasi prie iškil
mingos Lietuvių Dienos Pa
saulinėje Parodoje liepos 16 
d., prie atskiros Lietuvių pa
rodos, rengia spaudai specialį 
lietuvių leidinį ir vysto toli
mesnius planus.

Lietuvių Dienų sudarys tur-

Šį sezonų Vyčių Dainos cho 
ras suruošė net keletu koncer
tų. Jiems ruošti turėjo padė
ti daug darbo. Bet už vis sma- tingas muzikalis; gokių kal1nJ
rkiausiai ruošiasi sezono už- jr Sportn programas, kuris su 
baigimo operetei “O! Dakte-
re,” kuri bus statoma scenoj

protarpiais nusitęs nuo 2-jų 
po pietų iki 9 vai. vakaro.

ateinantį sekmadienį, Gimimo rMuzikalio programo dalį iš- 
Panelės Šv. parap. svetainėj, pį]jyS jungtinis Cbicagos ir 

7 d. Įapielinkės choras, eilė žymių
Operetė vaizduoja vienų gra lietuvių vokalių solistų ir lie- 

žų ir garsų kurortų, kuriame' tuvių orkestrai.
randasi mineraliniai visokioms I Šokius ruošia kelios plasti- 
ligoms gydyti vandenys, o to kos mokyklos ir atskiros šokė- 
kurorto savininkas gydytojas jų grUpės. Be to, vietinių stu- 
Gerulis, turėdamas dideli gy- dentų organizacija Lithuanian 
dytojų bei slaugių personalų, (University Club rūpinasi pa- 
ir pagarsėjęs savo nepaprastu Statymu kelių gyvų paveikslų, 
gydymu, aptarnauja didžiau- kuriuose atvaizduos atskirus 
sias minias pacijentų, kurie periodus iš Lietuvos gyveni-

“Draugo” gegužės 14. 
Šv. Jurgio parap. birž. 4 ir

apie prisiruošimo darbų pro- rugp. 20. 
gresų Lietuvių Sekcija skelbs šv. Kryžiaus parap. birž. 25

“DRAUGO” VAJAUS KONCERTAI

E*

-X

BRIDGEPORT HARDVVARE
AND

PAINT CORPORATION
J. 8. RAMANČIONIS, Vedčjaa

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų 
ir visokių geležinių reikmenų.

Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:
Sienoms popiera rolelis......... 5C *r aukšeiau
SPAR Varnish, galionas .. 25
FLAT Paint, galionas........................$-|

3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

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

TREATMENTAI 
švediški niankštinimal Ir elektros masažas 

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

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

K. S. Jakubaitiš
SENA HARDWARE KRAUTUVĖ

Visokios maliavos, maliorių ir karpenterių įrankiai. 
Gausus pasirinkimas namams reikmenų. Nuo senai 
esame biznyje ir turime daug patyrimo. Nannj pertai
syme ir pagerinime teikiame naudingų patarimų. Rei
kale kreipkitės, o gausite ko geriausių patarnavimų.

3240 SO. HALSTED STREET

INSURANCE
NOTARY | 
PUBLIC
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XHORTGAGE BANKERS

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį (bal. 29-30) tapo ap
vogtas D. Zdanis, gyvenantis 
pas draugų Zaekerį. Vagys į- 
lindę pro langų j kambarį iš
nešė visus geresnius drabužius, 
visas vertingas poperas, k. a.1 
disebarge, bonus, pilietybės i 
certifikatų ir kitus, taip pat 
ir daugiau dalykų.

Grįžęs namo p. D. Zdanis 
ir, patyręs apie vagystę, tuo
jau pranešė policijai, kuri nž 
10 minutų vagilius sugavo ir 
atgabeno į policijos stotį. Ra
sta dalis drabužių ir .kiti dai
ktai, smulkesnių dalykėlių ne
surado. Pasirodė, vagiliai bu
vo apylinkės lietuviukai, jau
bausti ir sėdėję kalėjime ir tik VYTAUTO DARŽE GEGUŽES 7 d

lieka tuo jo gydymu patenki
nti. Dėlto tas kurortas kas 
kart garsėja.

Operetėje yra daug jumoro 
Tat, visi atsilankiusieji bus pa

mo praeityje ir dabar.
Į kalbėtojų sekcijų kvies

Lietuvos ir J. V. valdžios at
stovus ir žymius Amerikos 
Lietuvių veikėjus. Greitoje

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ CHICAGOS APSKR.

PAVASARINIS PIKNIKAS
įvyks

P-lė Emilija Mickūnaitė
garsi Lietuvos ir Italijos operos artistė iš Philadel
phijos, atvažiuos į Chicagų GEGUŽĖS 6 D. ir daly
vaus keliuose koncertuose, kuriuos rungia •Draugas” 
savo vajaus užbaigimui.

Gegužes 5 d. p-lė E. Mickūnaitė dainuos 
Šv. Jurgio parapijos svet., Detroit, Mich. į) 
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-čią vai. popiet).

Gegužės 8 d. Paliulio (Meldažio) svetai
nėje (West Side).

Gegužes 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.

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
U AIVARO.R ČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

Paieškau merginos į Bu iness 
Partnersbip. Turi turėt ant 
rankos $3000 casb.

S. URNEŽUS 
1736 West 47th St.

Švarus biznis — lietuviškų 
knygų, gintarų, laikraščių ir 

i kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam 
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosi- 
ne lengvais išsimokėjimais. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku:

Br. Lit.
Spaustuvė,

3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

OKSAS EKPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus už pi
giausias kainas. Pašaukit Lafayette 
8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus lfor- 
fflčlus. Namus. Farmas Ir Btsnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje ir teisingu patar
navimu, taa Jums bus naudingo.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Westem Avenue

Tel.
Chicago, III. 

GROVEHILL 1099
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