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SV. KRYŽIAUS PARAPIJOS SPAUDOS 
TALKININKAI STEBINA VISUS
Pareiškia, kad vajus vos 

pradedamas
Mūsų dienraščio numeris, 

kuris buvo pavestas Sv. Kry
žiaus par., Chicagoje, visus 
nustebino. Mūši} talkininkai 
surinko tiek skelbimu, kad ir 
raštams nedaug beliko vietos. 
Tas pasisekimas juos paragi
no ir kitų šeštadieni, kovo 10 
d., užpildyt “Draugų” skelbi
mais ir rašiniais iš tos para
pijos tautinio, visuomeninio ir 
ekonominio- veikimo. Šiaim' 
gražiam p. V. Stanciko ir jo Į

PAGERBTOS ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS REMEIOS IR PIRMININKE

Sekmadienio vakare šv. Ka
zimiero Seserį} Akademijos 
auditorijoj iškilmingoj puotoj 
mnėta Akademijos rėmėjų 15 
metų veikimo sukaktis ir pa
gerbta jų pirmininkė p-nia 
Antanina Nausėdienė, kuri 
per 15 metų tai dr-jai sėkmin
gai pirmininkauja ir vadovau
ja. Tuo pačiu laiku minėta p. 
A. Nausėdienės 25 metų vi
suomeninio veikimo sukaktis.

Gražiai išpuošta auditorija 
buvo pilna žmonių. Jų daug 
daugiau prisirinko negu tikė
tasi. Akademikės savo puikiu 
choru, orkestrą, vaidinimu ir

PABĖGĘS ŽUDIKAS 
NERANDAMAS

Iš Lake apskrities kalėjimo, 
Crown Point, Ind., pabėgęs 
žudikas J. Dillinger kai žemėn 
įsmego. Niekur niekas jo ne
mato, niekur jis nesusiduria 
«u žmonėmis. Nerandamas 
ir su juo pasprukęs vienas 
negras žudikas.

Nustatyta, kad jo ' pabėgi
mas yra surištas su sargybos 
apsileidimu. Jis pasidirbdino 

medžio revolveriukų ir su
Ino medžio “ginklu” nugalėjo į 

visus sargus. 1
Vedami nuodugnūs tardy

mai. Pasireiškia reikalavimai, 
kad atsistatydintų Lake ap
skrities šerifas Lillian Holley.

Viso krašto policija ieško 
DiJJingerio.
—r— ---------■-----------------------
Naujiena Kovo Men.
Gyvenimas *v. juoza

PO, parašė palaimintas kun. 
Jonas Bosko. Vertė Jurgis Ba
ltrušaitis. Puslapių 56. Kaina 
15c.

SV. JUOZAPO KOVBNA,
sutaisė kun. J. Navickas, M. 
I. C. Puslapių 32. Kaina 10c.

“DRAUOAS”

2334 So. Oakley Ava,
,... F; 1 - Chicago, III.

talkininkų pasiryžimui dien
raščio “Draugo” vadovybė 
maloniai pritarė. Tokiu būdu 
ir busimojo šeštadienio “Drau 
gas” pavedamas Town of 
Lake kolonijai. Bus renkami 
skelbimai, aprašinėjami biz
nieriai, užrašinėjami nauji 
skaitytojai. Mūsų talkininkai 
tvirtina, kad jie dar tik įsi
siūbuoja svarbiam katalikiško 
ir tautiško dienraščio platini
mo darbui.

deklemacijomis džiugino susi
rinkusių publikų. Turiningos 
kalbos kėlė publikoj tautinį 
entuziazmų. Pasakyta daug 
linkėjimų rėmėjoms ir jų pir
mininkei, kuriai įteikta daug 
gražių dovanų. Programų 
tvarkingai vedė gerb. kun. Ig. 
Albavičius. Kalbėjo gerb. kun. 
J. Jakaitis, M7I.C., L. Šimu- 
tis, A. Kalvaitis, Lietuvos kon 
sulas, kun. Ai Baltutis, O. Bu
trimienė, kun. A. Valančius, 
p-lė Nevulvtė, A. Bacevičius, 
d r. Graičiunas, adv. J. Gri- 
šius, A. Vitkauskas, O. Kirie- 
nė, Galnaitė ir gale D-nia Nau 
sėdienė.

NEPAISO TEISMO 
NUOSPRENDŽIO

Cooko apskrities kriminali
nio teismo vyriausias teisėjas 
Finnegan paneiga valstybės 
vyr. teismo liusprendimų, kad 
“grand jury” neteisėtu būdu 
paskiriamas.

Iš 50 asmenų surašo pa
rinkta “grand jury” ir skir
tas jam tardymų darbas. •

“Grand jury” reikale Coo
ko apskritis apeliuoja.

PIENO KLAUSIMU 
NUOSPRENDIS

AVASHTNGTON, kovo 6.— 
Vyriausias teismas nuspren

dė, kad atskiriog valstybės ga
li skirti pienui kainas. Šis 
teismo nuosprendis remia pre
zidento Roosevelto naujos 
tvarkos principas.

GYVENTOJŲ PAJAMOS

NEAV YORK, kovo. 5. — 
Krašto pramonės konferenci
jos boardas paskelbė, kad 
1933 metais šio krašto kiek
vienas gyventojas, imant ben
drai, turėjo ,316 dol. metinių 
pajamų, Arba 9 doleriais dau
giau negu 1932 m.

KANONIZUOTA 
PAL M. MtCAELA
PASIŽYMĖJUSI PASAU

LIO TUŠTYBIŲ NEIGĖJA

VATIKANAS, kovo 4. — 
Šv. Petro bazilikoj kanonizuo
ta (įtraukta Bažnyčios šventų
jų skaičiun) Švenč. Sakramen 
to Tarnaičių kongr. įsteigė
ja, motina Maria Micaela, Jar 
bolano vicegrafo duktė, ispa- 
niėtė.

Ši aukštos kilmės mergaitė 
gimė 1809 m., sausio m. 1 d., 
Ispanijoj. Jos tėvas Don Mi- 
guel, buvo Ispanijos kariuo
menės generolu adjutantu, o 
motina buvo karalienės Mari
jos Luizos palydove.

Naujos šventosios brolis bu
vo diplomatiniu atstovu Pary
žiuje. Į ten jis nusikvietė sa- 
vo jaunutę seserį ir ji buvo 
priversta dalyvauti to meto 
diplomatų įvairiuose priėmi
muose ir pokyliuose.

Nežiūrint to, šventoji per 
keletu metų sėkmingai kovojo 
prieš tas pasaulines tuštybes 
ir tuo būdu iki pat galo išsau
gojo savo širdį nuo sutepimo 
tomis tuštybėmis. Grįžusi sa- 

,vo tėvynėn, motinos namuose 
Guadalajare ji įkūrė vargšų 
vaikeliams mokyklėlę. Tas įvy 
ko 1845 metais ir nuo tų metų 
prasidėjo jos išganingas dar
bas.

Į įspūdingas kanonizavo ce
remonijas specialiai atvyko 
daugiau kaip 3,000 ispanų mai 
dininkų, kurių priešaky buvo 
du ispanų kardinolai ir buvu
sio ispanu karaliaus Alfonso 
sunuR, princas Jaime. '

VYSKUPAS PAGELBI- 
NINKAS NEW YORKOI
VATIKANAS, kovo 5. — 

New Yorko monsignoras S. J. 
Donahue paskirtas tituliari- 
niu Medea vyskupu ir kardi
nolui Hayesui, Nęw Yorko 
arkivyskupui, vyskupu pagel- 
bininku (sufraganu).

VISI PRIVALO DIRBTI
BERLYNAS, kovo 5. — 

Vyriausias Vokietijos finansi
nis teismas nusprendė, kad Vo 
kietijoj visi žmonės, kurie no
ri gyventi, privalo dirbti kokį 
nors naudingų darbų. Visi 
tinginiai turės mokėti vyriau
sybei skirtus mokesčius.

Turtingi tėvai galės savo. 
kaštais laikyti be darbo sąvo 
vaikus, bet iš skirtų jų išlai
kymui sumų dalys turės tekti 
vyriausybei.

TRYS NUSKENDO

VINCENNES, Ind., kovo 5. 
— Į Lawrence ežerų įkrito lėk 
tuvas. Prigėrė juo skridę trys 
asmenys, visi iš Vincenųes.

UNIVERSALI
ŠVENTOJI
VALANDA

LAIKOMA VISOSE PA
SAULIO BAŽNYČIOSE
VATIKANAS. — šventa

sis Tėvag Popiežius Pijus XI 
patvirtino planų, kad visam 
katalikiškajam pasauly ypa
tinguoju būdų minėti Švč. Eu 
charistijos ir Kunigystės 1900 
metų įsteigimo sukaktuves.

Žinios apie šių didžiųjų iškil 
mę, kuri liečia 350 milijonų ka 
talikų visuose penkiuose žemy
nuose, pasklido dramatiniu 
greitumu. Tas yra sųrašy su 
Šventųjų Metų uždarymu. M i 
nėjimo iškilmė ims tris dienas:

Ketvirtadienį, kovo
Šv. Petro bazilikoj įvyks šven
toji valanda visai Rymo kuni
gijai. Šventasis Tėvas daly
vaus šioje adoracijoje prięš 
Švč. Sakramentų.

Ketvirtadienį, kovo 22 d., 
Popiežius dalyvaus kitoje ado
racijoje Šv. Petro bazilikoje. 
Šių dienų šventoji valanda ski
riama katalikams pasaulie
čiams.

Kančios sekmadienį švento
ji valanda įvyks visose pasau
lio katalikų bažnyčiose. Šį uni- 
versalį minėjimų organizuoja

tarptautinių Eucharastinių 
kongresų rengimo komitetas.

Šventasis Tėvas ragina kuni 
gijų ir visus tikinčiuosius, kad 
Didįjį Ketvirtadienį visi pri
imtu šv. Komunijų. Tai bus 
dėkonės ir atpildymo aktas mū 
sų Viešpačiui už švč. Eucha-
ristijos dovanų. Ir pats Po J stralijoj, Pietų jūros salose,
piežius tų dienų darys dėko
nės ir atpildymo aktų bendrai 
su visu katalikiškuoju pasau
liu.

PRANCŪZAI GLAUSIS 
PRIE LIETUVOS

Iš gerai informuotų šaltinių 
patirta, kad prancūzų valdan
čiuose Ruloksniuose, sųryšy su 
vokiečių lenkų paktu, kilo su
manymas atsitolint .nuo Len
kijos ir atkreipti savo dėmėsį 
Lietuvos pusėn. Tas palanku
mas turįs išsivystyti į tikrų
Lietuvos Praneūzijos Sųjun-• »
gą-

RAMIOS MARšUOTOJŲ 
DEMONSTRACIJOS

LONDONAS, kovo 5. — 
Žinomi “išbadėję” bedarbiai 
maršuotojai vakar turėjo an
trąsias savo demonstracijas
Trafalgaro aikštėje. Gal apie 
pora tūkstančių vietos darbi- Crawford avė. pakeitimo Pu- 

' ninku prisijungė prie jų. Per laskio vardu.
porą valandų keliose vietose 
sakyta prakalbos. Buvo daug 
policijos. Visa demonstracija 
praėjo ko ramiausia. f* -

ANTRIDI METAI 
SU MALDA

PREZIDENTAS LANKĖSI 
MALDOS NAMUOSE

WASHJNGTON, kovo 5. —
Antruosius savo administraci
jos metus prezidentas R-oose- 
veltas pradėjo su malda. Va
kar jis su žmona nuvyko į
Mount St. Al-bans protestam vyriausybė. Tai NBA reika
lų katedrų, kur įvyko pamal- lai, dėl kodu vykdymo pasita-
dos. Vakarų gi prezidentas su 
savo oficialiais namiškiais tu
rėjo formalę vakarienę Bal
tuose Rūmuose.

VOKIEČIŲ KATALIKŲ Ml- 
SIONIERIŲ VEIKLA

KOELNE, Vokietija. — Vo 
15 d-», kietijos katalikai šiandien su

daro antrųjų didžiausių pa
sauly nacionalę misionierių t 
grupę, kuri užimta misioniera- 
vimo darbu. Nepaisant dide
lio vokiečių misionierių veik
los sutrukdymo karo metu, 
šiandien jų veikla daugiau ne
gu prieškariniais laikais pra
plečiama.

Vokietijos katalikai misio
nieriai šiandien dirba 50 misi
jų plbtttOSe, kuriuose turi 999 
kunigus, 672 brolius ir 2,002 
seseris. Prieš karų buvo užė
mę 39 misijų plotus ir juose 
dirbo 732 kunigai, 700 brolių 
ir 874 seserys. 1914 metais 
pakrikštyta *588/900 asmenų, 
o 1933 metais — 742,000 as
menų.

Vokietijos katalikų misio
nieriai dirba Kinijoj, Japoni
joj, Indijoj, Filipinuose, Au

Afrikoj, Žiemių ir Pietų Ame- 
rikose.

SVETIMO TURTO 
PASISAVINTOJAI

Lietuvos vidaug reikalų mi
nisterija ruošia naujų įstaty
mo projektų, pagal kurį ban
krutavusios įmonės pirmiau
sia turės atsilyginti su darbi
ninkais ir tarnautojais.

Bankrutavusių įmonių savi
ninkai, kurie to nepadarys, 
bus prilyginti prie svetimo 
turto pasisavintojų.

GALI KEISTI GATVIŲ 
VARDUS

Apeliacijos teismas nu
sprendė, kad Chicagos mie- 

!sto taryba turi teisę keisti 

miesto gatvių vardus. Pažy
mi, kad gatvių vardų keitimo 
rikalas nėra juridinis, bet le- 
gislatyvįs.

Šiame atsitikime ėjosi dėl

DORA, Ala., kovo 6. — 
Apie 5,000 mainerių nuspren
dė streikuoti.

NRA TVARKA PASILIEKA IR TOLIAU 
VYKDOMA ^jj

Prez. Rooseveltas pateikia 
naudingų nurodymų

AVASHINGTON, kovo 6. — 
Atidaryta pramonės, žemės 
ūkio ir darbininkų atstovų 
konferencija, kurių sušaukė

rimai.
Atidarius konferencijų į su

sirinkusius kelis tūkstančius 
atstovų ir gausingų publikų 
kalbėjo prezidentas Roosevel
tas.

Prezidentas pranešė apie 
NRA reikalingumų ir nurodė, 
kas tuo būdu per pirmuosius 
metus atsiekta. NRA idėja ir 
toliau pasiliks Amerikoje, nes 
ji negali būt pakeičiama kuo 
kitu. Senosios ekonominės 
tvarkos šalininkai privalo įsi- 
sųmoninti, kad senoji tvarka 
jau sugriauta ir nieku būdu 
negali būt atgaivinta ir grų- 
žinta. Šiandien visų krašto
gyventojų visos pastangos tu- Kirilo kompanijoms, statymo 

ir skolinimo bendrovėms, mie
stams, apskritims ir pačioms 
valstybėms, Paskolos nėra do 
vanos. Pagerėjus laikams, tos 
paskolos turės būt palaipsniui 
grųžinamos krašto iždui.

Krašto vyriausybės kontro
le nejučiomis įsiveržia į visas 
gyvenimo sritis. Iš sustingu
siųjų pramonės centri' darbi- 
uinkai nukeliami į ūkius, ai 
pačiuose miestuose jienis 
riami civiliniai darbai, kad 
palaikius jų judėjimų ir 
Tinus pirkimo jėgų.

Federalinė šelpimo admi 
-tracija raportuoja, kad 
sausio mėnesį krašto vy 
sybė betarpiškai savo k 
išlaikė daugiau kaip 11 nu 
nų žmonių.'

Kita betarpiška vyriaucjrtfj] 
bės šelpiama grupė yra ūkii»W 
kai, kurių yra apie 3,400,00 
Už derliaus kontrolę vyriau
sybė jiems užmoka.

Toliau seka civilinių darbų 
darbininkai, karo veteranai, 
viešieji darbai, k-onservaeijns 
korpusas ir kt.

Be to, vyriausybė per Homš 
Owners’ Corporation yra pa
ėmusi savo žinion jau arti 
100,000 namų morgičius. y

Krašto vyriausybės nuošir-* 
durnu milijonai žmonių teisin
gai naudojasi ir yra dėki agi 
prezidentui JRooseveltui. Ta
čiau randasi daug ir seW. 
kurie mėgina pelnytis. 
gelis jų iškeliama viešumon Ir 
jie gauna vilko bilietus

ri būt nukreiptos į NRA nau
jos ekonominės tvarkos vyk
dymų.

Prezidentas pranešė, kad 
< NRA vykdymu neperžengia
ma krašto konstitucija arba 
parlamentarinė sistema. Pra
moninės grupės yra sudary
tos iš dviejų dalių — darbo ir 
vadovybės. Vyriausybės pa
reiga žiūrėti, kad šios grupės 
vykdytų įstatymų ir kad atsi
žvelgtų į trečiųjų grupę — vi
sumų, ty. į visus krašto gy
ventojus.

Kvietė talkon kritikus, ta
čiau tie kritikai neturi būt pa
siryžimų griovėjai, bet staty
tojai. Tik tie kritikai yra gei
stini, kurie ne tik nurodo ne
gerumus, bet podraug paduo
da konstruktyvius planus.

Prezidentas reikalauja, kad 
visos pramonės nuo šiandien 
pasiryžtų trumpinti darbo va
landas ir didinti darbininkams 
atlyginimų. Be atlyginimo di
dinimo nebus pirkimo šaltinių 
ir paties darbo.

SANKALBIS PRIEŠ 
MUSSOLINI

RYMAS, kovo 6. — Šį mė
nesį teisman traukiama prieŠ- 
fašistinių veikėjų grupė. Kai 
tinama sankalbiu prieš prem
jerų MusRolinį. Norėta jį nu
žudyti nuodingomis dujomis.

Policija .patyrusi, kad šį 
sankalbį finansavo priešfašis- 
tinė italų organizacija Pary
žiuje.

o ūš
CHICAGO IR APYLINK. 

— Šiandien giedra ir šalčiau.

MILIJONAI IŠSILAIKO 
VYRIAUSYBĖS KAŠTAIS

AVASHINGTON, kovo 5.— 
Suėjo vieneri metai, naujos 
tvarkos (new deal) vykdymui. 
Šiam naujam procesui krašto 
vyriausybė panaudojo apie 15 
bilijonų dolerių, taip kad šian
dien vyriausybė savo kaštais 
išlaiko pilnai ir iš dalies dau
giau kaip 21 milijonų gyven
tojų. Be to, visa eilė mažes
nių ir didesnių privačių ver
slų palaikoma vyriausybės 
kaštais, kad tik išjudinti kraš
to pramonę ir parūpinti dar
bo didesniam bedarbių skai
čiui.

Ne visos tos išlaidos yra 
dingusios. Dauguma tų bili
jonų dolerių yra paskolinta 
bankams, geležinkelių ir drau-

416 ŽUVININKŲ IŠGEL
BĖTA

ASTRACHANIUS, Rusija, 
kovo 6. — Kaspijos jūroje 
tfuo ledo lyčių sovietų lakū
nai ir ledų laužytojai išgelbė
jo 416 žuvininkų. Apie 84 4s- 
menų dar trūksta.



Antradienis, kovo G d., 1934

tuoju oi iginališki straipsniai įvairiais tikėji
mo ir mūsų visuomenės klausimais. Yra ir 
lengvų pasiskaitymų, religinio turiniu apy- 
sakiniūlių. Žymiai patobulintas žinių skyrius. 
Įdomūs yra atsakymai į visokius skaitytojų 
klausimus. Gyvai aprašinėjama Tėvų Marijo
nų ir jų rėmėjų darbai. Nors laikraštis nepa- 
dirtintas, tačiau talpina daugiau, medžiagos, 
nes paplatidtos skiltys. ‘■‘Kristaus Karaliaus 
Laivų” dabar redaguoja rūpestingasis Tėvų 
Marijonų Provincijolas gerb. kam Jonas Ja
kaitis, M. I. C., žymusis mūsų visuomenės 
vadas.

Keikia manyti, kad dabar * Kristaus Ka
raliaus Laivas” pasidarys dar labiau skaity
tojų mylimas ir kad netrukus jis bus laukia
mas svečias kiekvienoje lietuvių katalikų šei
moje.

Šiemet Tėvai Marijonai mini vienuolijos 
atnaujinimo sidabrinį jubiliejų. Tenka girdė
ti, kad jų rėmėjai Amerikoje prie ko tai ren
giasi. Jie, žinodami, kokių pažangų ši vienuo 
lija per tų laikotarpį yra padariusi ir kiek 
naudos atnešusi mūsų tautiniam ir religiniam 
gyvenimui, nori pagerbti jos atnaujintojus ir 
tinkamai paminėti vienuolijos jubiliejų. Tai 
yra gražus sumanymas, kurį, be abejojimo, 
visa mūsų visuomenė nuoširdžiai parems.

lMn* kasdien, Askyras •ekmai'leaiia
PRKNUMEKATOS KAINA: Metanu — «<«•. Pu. 

metų — II.60; Trims minusiame — *2.00; Vienam 
italui — 76c. Europoje — Metams ,7.M; Pusei me- 
— U.««. Kopti* .«««.
Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne<rų- i, jei neprašoma tai padaryti lr neprisiunčiama tam 

lai pakto tankių.
Hedektsrtas aattea — aua X1:M IM 1>:M vak 

ikelbimai sekančiai dienai priimama iki 
6 vaL po piet.

ja mojo tuito varžytinės Labai •a» lina reiRsiis stiprėjimo zy- 
susmulkėjo, — pav. 30 metais n:*ll baigiamasis metinis Ba 
kiekvienu kilnojamojo turto D^° balansas rodo jati net ge- 
varžytinių atveju, buvo ieško- Česnius teclinikinius santykius, 
ma skolos vidutiniškai 2390 tt., kad pradedamasis,

o praėjusiais metais jau tiki Apyvartos ir operacijų siaa 
1200 lt.; bet skaičium jos irl rėjinuu vyko ligi rugpiūėio — 
praeitais metais dar padidėjo. ■ rugsėjo mėn., ir nuo metų pra- 
Nekilnojautojo turto varžyti- tižias banknotų apyvarta nu
irtų pernai buvo įvykdyta 1363,1 krito nuo 9b mil. ligi 90—89 
prieš 122 vari. 32 metais — i mil., paskolos sumažėjo nuo 
863 — 30 metais. Kilnojamo y J mil. ligi 80-81 mil., o au- 
jo turto varžytinių vyksta da- kso ir valiutų rezervas susi- 
bar daug daugiau, — praeitais traukė nuo 5 miL ligi 56,3 mik 
metais jų buvo 3104, 32 m. — Banknotų apyvartos aukso ii 
1961 varž.j o 30 metais tik 636 valiutų padengimas rugpiūčio1 
vari., — vadinas, normaliais mėn. gale sudarė 63 nuoš. prieš 
laikais nekilnojamojo turto va 69 nuoš. metų pradžioje. Ta- 
ržytinių būdavo daugiau, kaip čiau nuo rugsėjo mėn. ši ope- 
kad kilnojamojo, o dabar jau racijų siąurėjimo tendencija 
šių pastarųjų pasidarė, 2,5 ka- Nustoja, o taip pat pranyksta 
rtų daugiau. jr paralelizmas, kuriuo ligi tol

. Taigi krizio sunkumo nebe- v>^a pagrindinių Banko ba- 
išlaikiusių įmonių likvidavime l®181! pozicijų kitėjimas: auk- 
procesas dar nebaigtas, jis dar 80 valiutų ištekliai ima 
nebevyksta, nors koncentravo- žymiai didėt i>r, nukritę 
si pastaraisiais metais dau- pakyla metų
grausia jau nebaigiamojoj sta- ligi 67,3 mik lt., pralenk- 

j dijoj ir naujųjų sluoksnių ne- ’iami tokiu būdu 2,5 mik lt. 
begriebia, nebesiplečia. Tačiau b’¥i> kuriame jie metų prad- 
išsilaikiusių, likvidacijos nepa šioje buvo; bet banknotų ir 

j liestųjų įmonių ir įstaigų bū- Pikolų apyvartos neseka ly- 
klė, matyt, dar nėra tikra ir giagw^»» šitos aukso rezervų 

f neturi pakankamai aiškių a- kilimo tendencijos: paskolų su 
Keities perspektyvų, nes praei? nia, svyruodama, po rugpiū- 

jtais metais dar beveik nesirfl- čio mėn., labai pamažu išauga 
pino įmonių plėtimu ir, paly- metų gale — ligi 83,7 mik, 
ginti, nedaug tepasireiškė nau &an žymiai atsilikdama nuo 
jųjų įmonių steigimo iniciaty- 32-jų metų lygio (92 mil.), o 
vos, — įsisteigė jų peniai žy- banknotų apyvarta, parodžius 
miai mažiau, kaip kad norma- tik spalių mėn. tam tikro sti
liais laikais kurdavosi, ir net prėjimo žymių, bendrai nuo
mažiau, negu 32, 31 metai, r”«8ėj° m5n- «“lima sakyli' 

nebepakilo, o gruodžio mėn. 
Lietuvos Banko apyvarta ir susiėję dideli mokesčių inoke- 

operacijos jiuiai dar net labiau jų nu-
Atitinkamų vaizdų kaip ir 8ra^: metų gale banknotų

bendroji viso krašto besitęsia- ^uv0 apyvartojt tik 87,5 jpif. 
nčios depresijos prislėgtoji ū- m^‘ nia^®u> ka*p

i k inė būklė, rodo ir Lietuvos kad metų pradžioje, 16 mil. 
Banko praeitųjų metų opera-! inaz*au> kaip kad 32-jų. in, pra 

: ei jų plėtojimosi kryptis. Pįr -džioje, ir 30 mil. mažiau, negu 
' roųjų didesnę metų dalį ope- kad 31-jų metų pradžioje? Tiek 

racijos, kad ir negriežtų tem- krizio veikiumscslėg«amąs tre 
pu, bet visų laikų ir visais at- jus pastaruosius metus mūsų 
vėjais siaurėjo ir silpnėjo ba- ūkinio gyvenimo tempų, išstū-

Ckio depresijos smarkumui > 
bei jos tendencijai ckarakteri- 
ngi yra duomeays, vaizduoju 
sunkmečio likvidacijų1 proceso 
tempų — tai protestų, bankro
tų ir varžytinių duomenys, iš 
vięnos pusės, ir iniciatyvos pa 
reiškimai naujoms įmonėms 
steigti, kaip ūkinio atsigavimo 
jiažymys, iš antros pasės. — 
Pradedamasis likvidacijų pro
cesas, kuris beveik visuomet 
vekselių protestais pasireiš
kia, jau nuo 32-jų m. antrojo 
pusmečio pradėjo silpnėt ir 
pernai metais, galima sakyti, 
visiškai sustojo, — protestų 
skaičius bei jų suma jau ne- 
beprašoksta normalių ribų. 
Protestuota pernai — 149,5 tū- 
kst. vekselių prieš 250,5 tūkst. 
32-siais nu; pernykštis pro
testų skaičius beveik toks j>at, 

[kaip ir normaliais 29-siais m. 
į(143,5 tūkst.). Ir sumos atžvi
egiu pernykščiai protestai be- 
Iveik per pusę mažesni už 32 
[nu protestų sumų (39,3 mil. lt. J 
i prieš 71,7 mil. lt.) ir taip pat 
artutini 29— 30 m. sumoms.

Naujų insolvencijų sumažė
jimų bei jų susmulkėjimų ro j 
do ir pernykščiai bankrutavu
sių bei sunk ion būklėn pate-! 
kusių firmų skaičiai. Tokių fi
rmų praeitais mejais suregis
truota tik 45 su bendra skolų 
suma apie 4,5 mil. lt., tuo tar
pu kai užpernai jų skaičius bu
vo 54 su triskart didesne sko-, ■ . >
lų suma (13,5 mil. lt.), o 31 
metais subankrūtavo net 200-Av- '
firmų su 27 miL. lt. skolų su
ma. Pernykščiai bankrotų skai 
tmenys jau nebeprasoksta no
rmaliųjų 28— 30 m. skaičių ir 
net mažesni už juos. Tačiau 
antrasis, baigiamasis likvida- 
eijų procesas, varžytinės, ne
žiūrint net to, kad jųjų, kaip 

-vykdomosios priemonės, efek
tingumu pastarųjų metų įsta-' 
tymai žymiai suvaržė, tebevy
ksta plačiai ir dar nemažėja 

■ j Tiesa, kad ir jos, ypač kilno-
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DIENOS KLAUSIMAI

Garsus plėšikas ir žmogžudys J. Ditlinge- 
ris jau trečiu kartu pabėgo iš katėjimo. Pas
kutinysis jo išsiveržimas iš Indianos valsty
bės kalėjimo tiesiog yra pasakiškas, neįtikė
tinas. Kiek kartų spaudoje skaitėme žinias, 
kad kalėjimo, kuriame uždarytas Dillingeris, 
žymiai sustiprinta sargyba, kad nusikaltėlio 
kiekvienas žingsnis stropiai saugojamas. Ta
čiau jis pabėga. Ir dar kaip juokingai: išsi- 
drežia iš medžio revolverio imitacijų — žais
lų ir juo nugąsdinęs sargybinius. Tai tikrai 
graži dvidešimtojo amžiaus pasaka, iš kurios 
stebisi ir juokiasi visas kultūringasis pašau-

“Tsb.” pranešimu, papildoma svetiinša 
liains, Lietuvoje gyvenantiems, įstatymas. Tas 
įstatymas griežtai draudžia svetimšaliams da
lyvauti Lietuvos politinėse organizacijose ir 
bendrai bet kokiam politiniam darbe. /

Svetimšalis, kuris šitam nuostatui nusi
kals, bus baudžiamas iki 1000 lt. pabaudos ir 
atėmimu leidimo gyventi Lietuvoj, o politinė 
organizacija, kurioj svetimšalis dalyvavo, bau 
džiama iki 5000 litų pabauda.

Tikimos, kad dabar svetimtaučiai bei sve
timšaliai bus ramesnį ir nebus tokie drąsūs 
įžeidinėti Lietuvų ir net kartais veikti pričš 
jų. Ypač tas nepakenčiama buvo Klaipėdos 
krašte, kur svetimšaliąi vokiečiai net vado
vavo vokietininkų politinėms organizacijoms, 
stačiai karstė prieš Lietuvų ir net-'rengė gi
nkluotus maištus.

Naujasis Klaipėdos gubernatorius dr. Jo
nas Navakas ligšiol parodė daug drųsos ir 
energijos eidamas savo pareigas. Netenka dėl 
to abejoti, kad jis mokės pasinaudoti nauju 
įstatymu ir Klaipėdos krašto nenuoramas su
gebės nuraminti. Geriausio jam pasisekimo!

Kaip to kalėjimo prižiūrėtojai besitei
sins, išsiteisinti nepajėgs ir visuomenė jų žo- 

l. džiams netikės. Jos akyse jie pasiliks kalti. 
Ir jei Dillingeris su savo sėbrais ir daugiau 
plėšimų ir žmogžudysčių papildys, ui tai bus 

' atsakomingi nesųžiningi ir nešvarūs politikie- 
, riai, kurie ne visuomenės interesais rūpinasi, 
f bet savo asmeniškais. Ar tai atsitiko dėl sar

gų žioplumo ar dėl gilesnių priežasčių, visuo
menei tas neapeina. Ji turi pareikalauti, kad 

.Raitininkai būtų patraukti ąjtąakomybėn.
32 Padorioji visuomenė piktinosi, kada Dil- 

lingerį atvežus j Indiana valstybės kalėjimų 
šerifas ir valstybės gynėjas drauge su pikta- 
dariu nusifotografavo apsikabinę lyg geriau- 
ri draugai. Mes tada padarėme pastabų, kad 

. tokie valdininkų elgesiai blogai atsiliepia į 
'jaunomenę ir linkusioms prie blogo jaunuo
liams duoila paakstininių. Nemažai šiuo žvil
gsniu nusikalsta ir spauda, garsindama plė
šikus ir žmogžudžius lyg kokius didvyrius ii 
smulkmeniškai aprašinėdama jų nusižengi- 

’ BUS. Olandijos katalikai yra gerai susiorga
nizavę, susipratę ir šviesūs. Nerasi pas juos 
katalikiškos šeimynos, kuri neskaitytų bent 
vieno katalikiško laikraščio. Olandijos kata
likų organizacijos kiekvienais metais turi 
taip vadinamų katalikų dienų, kurion įvairioj 
programoj dalyvauja iš viso krašto suvažia
vę katalikai.

Tokia diena Olandijoj šiemet įvyks bir

želio 23 ir 24. Katalikų dienos svarbiausias 

iš svarstomų klausinių bus autoriteto reika
las Bažnyčioj, valstybėj, šeimoj ir darbo į- 
monėse.

Mes, lietuviai daug ko galėtumėme pa
simokinti iš šviesių ir kultūringų Olandijos 
katalikų veikimo.

DARO PMAKOR

Tėvų Marijonų Kolegijos Rėmėjų savait
raštis ‘‘Kristaus Karaliaus Laivas” išėjo vėl 
žymiai pagerėjęs ir savo išvaizda ir turiniu 
Braziai nupiešta Jono Pilipausko venjetė put? 
šia viršelį. Dedami rimti rinktiniai, daugu-

BIZNIERIAI, GARSINKI 
TfiS ‘‘DRAUGE’ <

pasitaikydavo fiziškai negalįs darbų tęs
ti, tai jitf iš pradžios versdavo jį dirbti 
keiksmais ir mušimu, bet, jei užsispir
davo, ir tas atsisakydavo, tai sugalvoda
vo ciniškų būdų: įsakydavo kitam priit 
vai ta nusišlapinti ir duoti atsisakančiai^ 
gerti. Duodavo pasirinkti vienų iš trijų 
dalykų: arba pradėti darbų, arba išgerti 
urynų, arba būti sušaudytam!.. Antrojo 
nieks nepasirinkdavo. Trečias dažnai įvy
kdavo — negalintį dirbti, bematant su
šaudydavo. žiemos metu jų lavonus už
kasdavo paprastai į sniegų. Pavasariui 
besibaigiant, tirpstant sniegui, jų lavonai 
būdavo žvėrių suėsti. Man pačiam t\ko 

nevienų tokį lavonų užkasti į žemę pava
sarį, kad laukinės katės jų nedraskytų.

Tai taip atrodo žiauri osios sų lygos 
miškų darbuose — dejuoja vargšai darbi
ninkai, iščiulpiami įvairiais žvėriškais bū
dais. Jų krauju ir ašaromis aplaistytas 
miškas eks po r kuo jau vis į užsienį, pinigais 
remiama Sovietų valdžia ir kouiinternus... 
platinama baudžiava ir vergija. Ar ilgai 
tyčiosis Raudonasis Demonas skelbdamas 
“laisvę!”...

Vertė K. 4. V.

tis miške! Tragiškiausio* scenos esti bai-į dažnai pasitaiko. Nors tokius jsasižaloto- 
giant darbus. Nebaigę “uždavinio” turi ( jos smarkiai baudžia izoliatoriuje... bet re- 
ir po švilpuko likti miške. Kai kurie spė- tai kas to susilaukia, nes nepagiję daž- 
ja vos pašę užduoto darbo attikti ir lie- niausiai pakeliui numiršta. Pasitaikyda- 
ka antra tiek. dirbti. Ir vėl skiria juos iš vo, kad darbininkai, dirbu netoli ežerų, 
naujo — pasitaiko dažnai išbūti miške čekistų nukamuoti, slaptai nubėgdavo į 
po tris paras. Galite įshaizduoti, kas su ,ežerų, išsikirsdavo eketę ir pasiskandin- 
jais darosi... atšaldavo rankos, kojoR, su- /luvo.
šaldavo mirtinai arba patys save sužalo- ‘Čekistai žiauriausiai elgėsi su pasili- 
davo: atkirsdavo rankos pirštus ar kojų!., kasiais miške nudirbti neužbaigto užda- 
O ir išsigelbėję nuo tų nelaimių neganda- .vinio. Jei, galutinai .išsekus jėgoms, tie 
▼o reikiamo poilsio ir maisto — varyda- atsisakydavo toliau dirbti, tai čekistai ko 
vo iš naujo į darbų — ir jiems belieka tik neprashnanydavo juos heversdamiL 
tik arba mirti, arba susižaloti ir taip ve-/ Originaliausias būdas buvo toks. Vorooo- 
getuoti visų gyvenimų. vas taikvdaVb “sušal

Darbo diena posibaigi'v Jaunesnieji, veikil^vo keiksmais, ii 

stipresnieji, sveikesnieji šiaip taip atliko — atvesdavo “aukų’ 
uždavinį, het tokių maža. Daugumas pu- nusirengti iki bflltini 
sę nudirba. Čekistai puroJo savo visų ei- vandeniu... 
nizmų. Maldanįnntieins pasigailėti, leisti Vėl kitus budelis

rtinai sušalusias — neretai tyčia tokiu bū
du išbėga iš žiauraus likimo nasrų.

Kitam rajone randa darbų visai su
stojusį. Du darbininkai vos vos pagami
no tris rustus ir ilsisi po egle apsisaugoję 
jiuo vėjo. Pasirodė, vienas iš jų serga in- 
fliuenea aukštam laipsny — dabar užė
jęs paroksizmas, visai nusilpęs, atsisako 
dirbti, vos pastovi ant kojų, svyruoja, ir 
veidas rodo jį tikrai sergant. Tačiau če
kistai tuo netiki, plūsta, kad esu simu
liantų “lyderis”, ir verčia dirbti. - Tas 
kreipiasi į sveikąjį, kad nestovėtų, o dirb
tų abu. Verčia imti lazdų ir mušti savo 
neriirheatį drangų — tas atsisako — ta
da įsiutę čekistai atveriąs mušti jį vers
dami draugų lazda “pųragmti”. Tas ne
va užsimoja ir lengvai sudv.oda. Liepia 
dar smarkiau suduoti ir pačiam trenkia 
šautuvo buože irt nugarų o tas, iš pu
siausvyros išstumtas, trenkia drungni par 
galvų ir.,, vargšas, vos išstovėdamas, sa
likę* kaip žvėris, krenta galva žemyn į 
pusnį, tartum, ieškodamas apsaugos.

Prabėgo trumpa tliena. Pi sę ketvir
tos jau tamsu. Darbo diena baigiasi 7 va 
Lamių. Kirtikams tai tartum antroji nak-

SOLOVKAr|
Kaip ta katorga atsirado?

^^Bt*5*',** »D C..
(Pabaiga)

Knskir-riiis į grupes, išdalijami atbu
kę pjūklui ir kirviai. Dešimtininkai veda 

^sau paskirtas fiartijas į darbo vietas. Au- 
įdlrn nenutyla. Norėdami sušilti, mosuoja 
įlankomis, Is-ginfja vietoj. Miške tamsu. 
JVėjas sniegu apmeta, aplimpa akys — o 
t audra staugia, švilpia!.. Miurpn. Vargais 
LBlgalais ei<kimi viens paskui kitų, priėjo 

parito vietų; čia gauna uždavinius -r- po 
,13 štokų “ludanų” — kiekvienam paga
minti milžiniškus rustus ir suversti nu
rodyto:) vieton sokkomuotos. Sniego pri
versta du metru aukštyn — reikia nuo 
medžių atknMi; kastinų neturi, kojomis 
atkasa — Lt i kas gaišinamas. Vieni tuoj 
stveriasi darbo, skuba, kiti deliim, žiūri 
iš kurio galo ir kaip pradėti, treti laukia 
kol išauš ir susikibę po du susėda ;mi egle 

: Šildytis... neretai ramia tokias poreles mi-

cinikas Yoroai- 
nas. 1926 m. žiemų buvo leista sušamlyti 
vietoj atsisakančius išpildyti tddavinį, 
tariamuosius ligonius, save maialojančtHS 
arba mčgihančiue bėgti iš darbo į Krem
lių. Tno meta ir buvo paskirtas prižiūrė
toju Vortminas, žmogus su velniška sie
la ir žvėriška širdimi. Jeigu jo partijoj

. t •** D R
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Ypatingas Papirkimas somybės bei vieningumo. “Da 
riaus ir Girėno išeivių dienai”

Rašo dr.*A. Rakauskas, gydy-j staigų, aštrų skausmą, kuris 
tojas ir chirurgas į daugiau ar mažiau yra nuola- 

1 tinis, bet protarpiais ant tiek

Geležinkelio linija, kuri ju- sisieKimo m ui isterijos priešą- 
ilgia buvusią carų Rusijos so ky t atsistojo nepaperkamas 
akinę Peterburgą (dabartinį žmogus.

v. . . padidėja, kad ligonis net alp- Leningrmlą) su Sovietų sosti- Atsiųstas į Peterburgą A-
įninku prie atsiradimo akine- . . v , . . 1 , .... • , .. .i?/ ... • , - , sta is skausmo. Iš priešakinesIno Maskva, yra tiesiausias ge- menkos bendroves agentasių tftlzies pūslėje ir jos dūde

Yra keletas priežasčių vc-|

lėse.'Jų tarpe užima svarbią pusės veriantis kaip striela
. , ... .... skausmas pereina link tiesiojo

vietą kroniskas arba jsisene- . T .
* ... , ., • peties ir nugaros. Ligoni apl
ies tulžies pustės uždegimas. * . . y“ . v ma karštis, jis vemia ir smar-
Sis uždegimas kila is priezas- ... .- ., . ... .

. * .. kiai prakaituoja. Si kankyne
ties mikrobų arba bakterijų, ,

..... gali tęstis keletą valandų, ar-

Kkurios ten patenka iš įvairių ,\ m ba keletą dienų, savaitę ar dau
mikrobams vaišintis lizdų, lo

giau.<ių vietų pas žmogų yra gan. .... .... , .
, , 1 .... r i Lzsiknnsus tulžies dūdelei

-.laug, bet svarbiausiomis ten-' . A . ....
, . ....... , . .kartais kda staigus tulžies pū-<a skaitvti įnlektuotus, slepia- . ... . . ,

.. J . sies uždegimas, dėl ko nekar-
ncius savy pintų latakus ton- ....... , , .•i., . tfv ji trūksta, nebent laiku pri
pilus, išpuvusius ir puliuoian- _ . ltR, Į. , * , i , 4 v būna pagalba.?ius dantis, galvos kaulų tus-

ležin kelis. Kai carui Nikalo- tuojau prisistatė naujam mi- 
jui l bene 1842 metais buvo nisteriui su pasiūlymais. Mi-

Rašo Andrius Šnipas

MĖGIAMIAUSIOS KNYGOS

hunas, sinses vadinamas, ir 
pagaliau pačius vidurius. Ki
tu svarbi tulžies pūslėje akme
nų augimo priežastis yra tul
žies sutirstėjimas. šiam atši
lkime sntirštėjusi tulžis nega-

Jeigu akmuo užkliūva toje 
vietoje, kur tulžies pūslės ir 
kepenų dūdelės susijungia.

patiekti projektuojamojo ge
ležinkelio planai, jis ant že
mėlapio nubrėžė taVp Peter
burgo ir Maskvos tiesią lini 
ją, visai neatsižvelgdamas j 
tarpe abiejų sostiAių esančių 
miestų bei miestelių reikalus. 
O kadangi caro valia buvo 
aukščiausias įsakymas, tai 
geležinkelis ir buvo nutiestas 
pagal caro ranka nubrėžtą tie
sią linijų.

Viena Amerikos bendrovė,
kuri statė medžiagą geležinke 

prie anksčiau minėt, ligos že- |io gauti
„klv p„s.d«to padidėjimas bei koncesij4 ir ciai statybai.
sutinimas kepenų ir bgonj ap-

nisteris nustebo, kaį amerikle 
tis įėjo į jo kabinetą su did
žiuliu skėčiu po pažaste.

— Ir kuriems galams tams
ta tampai tą skėtį, misteri 
Džonai? — tarė ministeris. — 
Juk šiandien tokia giedra, kad 
tiesiog saulė žeme raičiojasi 1

— O aš galiu eiti lažybų, 
pone ministeri, kad už valan
dos pils kaip iš viedrol — įti
kinėjo amerikietis. — Statau 
10,000 rublių, kad sakau tei-

Skaitytojai šio skyriaus en
tuziastiškai sutiko kvietimą 
pasiųsti sąrašą dešimties mė
giamiausių perskaitytų knygų

Štai, vėl du sąrašai: kolege 
janto ir viena mokinio prad 
žios mokyklos:

Leonui Uevšai, Marianapo
lio Kolegijos studentui, pati
nka. šios knygos: 1. Canticle 
of Canticles - King Solomon, 
Holy Scripture; 2. The Que 
en’s Fillet - Canon Sheelian; 
3. Tlie First Christmas — Ilę- 
nry Van Dyk e; 4. Tlie Spa- 
nish Student H. W. Lonš*

-------------- , i
Kaunas. Vasario 13 d. Aincr-’ 

biure įvyko susirinkimas iš
eivių dienai nustatyti. Dalyva
vo atstovai: Vilniui Vaduoti 
Sąjungos inž. B. Sližys ir V. 
Uždavinys, L. šaulių Sąjungos 
V. Daudzvardas, Draugijos Ui 
sienio Lietuviams Remti P. 
Ruseckas ir Amerbiuro V. Ma 
čys.

Apsvarsčius generalinio ko
nsulo Amerikoje p. Žadeikio

nustatyta liepos 17, nes šią 
I dieną žuvo po garbingiausio
lietuvių tautai laimėjimo mū
sų didieji išeiviai patriotai. Da 
r»us ir Girėnas. Šį diena tin
kama “Dariaus ir Girėno iš
eivių dienai” ir praktiškai, 
nes ji Lietuvoje, Amerikoj^ 
Anglijoje ir kituose žiemių 
pusrutulio kraštuose išpuola 
šilčiausiamc ir ilgiausių dienų 
metų laike, kai po darbo va
landų dar daug laiko lieka ir 
minėjimui bei iškilmėms, ši 
diena tinka ir pietų pusrutuly-

pasiūlymą įsteigti tradicinę gyvenantiems išeiviams. 
“Amerikos lietuvių dieną” po j Daudzvardui ir Uždaviniui 
diskusijų prieita išvados, jog pavesta nustatyti šių metų
ne vien Amerikos lietuvių, bet 
viso pasaulio lietuvių išeivių 
vieningumui savo tarpe ir su 
lietuvių tauta pažymėti nusta-

“Pariaus ir Girėno išeivių die 
nos” programą Kaunui.

....................., ... .. .. . ... traukia gelta.liuosai įssitustinti is tulžies i ,, °
. . .... . | Akmenų atsiradimas ar uz-isles, o jos užsilikimas ilge-1 . * .

k buvimas bendroje tulžies durniam laikui duoda progos nu
sistoti, susikristalizuoti bei 
ūžsimegsti akmens branduo- 
jiui. Pagaliau, chemiškos med
žiagos vadimos cholesterol pa- 
j a ilgėjimas kraujuje daug tū

lei svarbos su tulžies pūslėje 
akmenų atsiradimu ir jų au
gimu. Ši medžiaga žymiai pa
sidaugina kraujuje ir prie tos 
progos tulžyje pas nėščias mo 
kris. Dėl šios priežasties, mo
terys, sulaukusios vieno ar 
daugiau kūdikių, yra labiau 
linkusios prie akmenų tulžies 
pūslėje ligos. To delei visai 
nenuostabu, kad ši liga pasi
renka sau aukų moterų tarpe 
tris kartus daugiau negu vy
rų. Jeigu paimsime vieną šim
tų tokių ligonių, jų tarpe rasi
me moterų 75 nuoš., o vyrų 
tik 25. Dėvėjimas korsetų, vi
durių nukritimas, stoka išsi- 
manštvmo, valgymas dau
giau negu sveikata reikalau
ja, sukietinti Viduriai e.ina ra
nka rankon, kad savo auką pa 
stpmėti prie šios žmogui riė- 
pafceidaujamęs ligos. Daugiau 
šiai nuo jo. kenčia tarp 40 ir 
50 rųetų amžišus žmonės, nors 
senesnio ar jaunesnio amžiaus 
išmonės taipgi nuo jos nėra 

juosi.
Akmenų skaičius yra įvai- 

ns. Gali būt vienas’ du, ar 
augiau. Dažniausiai jų yra
Lidos dešimtys, o kartais ga-L tar8ti „emaža paien'gvinimo, 

būt net keli Šimtai. j Talgydama, „prastai pagami

lfentančio nuo akmenų tul ntu's valgius, pasisaugojant 
lies pūslėje ligonio nusisknn- kiaušinių, kepenų, inkstų, rie-

delėje vadinamoje common bi
le duet gali dalinai arba vi
siškai užkimšti šią dūdelę. Ta
da dar didesnio laipsnio gelta 
aptraukia ligonį ir ji tęsiasi 
apie metus arba net ir dau
giau laiko. Šiuose atsitikimuo
se ligonių išmatose visados ra 
ndama tulžies.

Kad atgauti sveikutę, šios 
rūšies ligoniams ar anksčiau 
ar vėliau tenka susidurti su 
operacija. Pasiduoti operacijai 
anksčiau visados yra geriau, 
nes atidėliojimas duoda pro
gos ligoniui žymiai nusilpnė
ti net iki tokiam laipsniui, kad 
vėliau jam nėra galimybės o- 
peraciją atlaikytu O be ape- 
iacijės tokiam ligoniui tenka 
kankintis iki gamta leidžia 
jam gyventi.

Ypatingo dėmesio reikia 
kreipti į burnos švarą: prižiū
rėti ir švariai užlaikyti dan
tis, jei. yra reikalo juos užtai
syti arba ^ištraukti; sugedu
sioms tonsilams neturį būt vie 
tos žmogaus koserėje, nes tai 
yra ligos perų lizdai. Daugely 
atsitikimų jie yra kaltininkais 
tulžies pūslės uždegimo, ku
ris, kaip minėjau pradžioje, y- 
in viena iš svarbiųjų tulžies 
pūslėje akmenų augimo prie
žasčių.

Bendrovės agentai rūpinosi iš 
gauti koncesiją įprastu Rusi
jos būdu, tai yra visur, kur 
tik priėjo, nesišykštėjo “ar
batpinigių” ir kyšių.

Jau buvo beveik viskas pa 
ruošta koncesijai gauti, tik 
štai atsirado nauja kliūtis: su

svbe’ • •
Laižybos buvo sukirsta. Ka 5- The Hound of Hm, į tom. kiekvieniems metams tra

.Iangi ne tik po valandos, bet TC" “ Fran<'is Thompson; «. dicnė liepos 17 “Dariaus tr 
Come Rack, Come Rope — Ro Girėno išeivių diena”, kuri 
bert Hugh Benson; 7. French kiekvienais metais turi būti 
Windows — Ayscougli; 8. Jau I iškilmingai minima viso pa- 
noji Lietuva — Maironis; 9. šaulio lietuvių. Minėjimo va-

ir visą tą dieną nelijo, minis 
teris visai padoriu būdu lai
mėjo 10,000 rublių.

Gudrus agentas pasiekė sa
vo. “Nepaperkamas” ministe ^le Gouse With Nobody In 
ris kitą dieną pasirašė įsaky- Joyce Kilmer; 10. Kris-

iną, kuriuo koncesija geležin- taus Sekimas — Tarnas iš Ke

SUSIORGANIZAVO L. V. 
“DAINOS” CHORO RĖ

MĖJAI r
Sekm., kovo 4 d. Aušros Va 

rtų parap. salėj, įvykusiame

liams yra įvairus ir priklau- 
,o kurioje vietoje ir kokioje 
adėty randasi akmenys. Kuo 

met akmenys yra tulžies pfls- 
ėje, ligonis dažniausiai skun-

/džiasi jaučiąs sunkumą ir pil
numą žemiau krūtinės (ties 
duobute). Po valgiui jaučia
ma vidurių išpūtimas, slėgi
mas, nemalonumas, kuris pa
lengvėja ligoniui riaugėjant 
arba? nusivėmus, visiškai pra 
inyksta, bet tik tam, kad vėl 
hagrišti, kuomet ligonis paval
gys. Šis nemalonumas gali "tę
stis kelis, o net vieną-kitą de
šimtį metų ir per tą laiką žy
miai nusilpninti ligonio svei
katą.

Bet kuomet akmenys paRi- 
linosupja ir įeina į tulžies iš
tekėjimo taką — dūdelę vadi
namą cystic duet, tada ligonis 
pergyvena nepaprastai didelį,

landa ir programa nustatoma
kiekvienoje vietoje visuomeni-' Dainos choro rėmėjų
škų organizacijų, prisilaikant nusirinkime, nutarta ateityje 

* įvyriausipjo'“Dariaus ir Girė- c*k°ro naudai veikti or-
keliui statyti buvo perduota n,P10,
Amerikos bendrovei. “R.” Šiavo laiške šis apsiskaitęs 

studentas rašo: “noriu pasvei
tojas taip pasakė: aš neina- kinti jus tame kilniame užsi-

; tau lietuvybei pavojaus čia, mojime. Tikrai gera supažin-
TiTTAirTTvra rhATT/iTATT vtw Amerikoj, jeigu tik neatsiras jinti mūsų brolius lietuvius 
DUOKIME DAUGIAU VIE- ig mūs tft gibonų, PU idealesne literatūra”

TOS LIETUVYBEI \ , r lueaiesne literatūraavd kurie lietuvybę palaidos. Ir .. Vi . _ ,
-------------- i. . . . ......................... I G, štai, sąrasas dešimtiesjeigu atsiras, tai pirmieji gra- , . ... _

Pa.'.,.,ęs dienraščio “Drau- ))oriai bus 6ie. moti . n.ėg.ann.ua,, knygij Benuki
go” No. 47 pradėjau „kaityti tojos ir tSveliai. Reiš- P‘™S’ N,ek“ to
ir viskas skaitėsi gana sma- kia tikriausifti jisai buv0 Pa™P- mokyklos 7 skyriaus ( 
giai iki kol neužtikau žinelės sakę8j nes siandje ,;6 ženkIai mokinio: ,
apie vienoje bažnyčioje būsi- Teįgk;asį. Tais anglikonizmo 1- Harry Dee parašyta kun. Į 
mas šv. Misijas. Perskaitęs tę ,jarbais žeminame lietuvybę, Finn; 2. Percy. Wynn — kun. ! 
žinię.. Mniau.(ię vjįjai.jiiįgtojau j,,g raaSĮj misijionieriai nemo- Finn; 3.,,'Phati.Office Boy — 
ūpo. .Nemanykite, gerbiamieji, ksh) p,™*,!,1 „fcyji. B tįk.; kun. Finn; 4. Bobby in Movie 
kati ūpo nustojau dėl šv. Mi- rųjų, gėdą darome savo misi- lund — kun. Finn; 5. Brass1 
ąijų. Visai.ne. Aš gerai žinau, jonįerįams tokiu- pasielgimu. Knuckles — kun. O'BrienpG.

SKAITYTOJŲ BALSAI

•no išeivių dienos” nuostato, 
būtent: lietuvių tautos vienin
gumas. Šis nuostatas pareiš
kiamas, minint bendrus visuo
meniškus beį valstybinius lie
tuvių tautos darbus ir kovas 
dėl savitos kultūros, nepriklau

ganizuotai.

Reiškia dabar Chicagoje vei 
kia L V. “Dainos” choro rė
mėjų skyrius. Rėmėų skyriaus 
valdybon išrinkti: J. Mickelift 
nas, I. Sakalas ir P. Čižauskas.

A.

Kurie Yra Toli Keliavę 
Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,

kad šv. Misijos yra labai rei-I
kalingas dalykas žmogaus sie
los išganymui, bet dėlko jos 
turi būt laikomos lietuvių ba
žnyčioje anglų kalboje? Ar gi 
jau mes neturim lietuvių mi- 
sijonierių, kurie galėtų mums 
daug geriau paaiškinti mūsų 
kalboje, kurią mes geriau su
prantame ir gerbiame? Kas 
tas bažnyčias mums pastatė: 
anglai ar lietuviai ?

Gerai man prisimena kalba 
kun. Bičkausko, pasakyta 33 
metais per Lietuvos Nepriklau

Maisto atžvilgiu, ligonis ga-, somybės sukaktį. Gerb. kalbė

balų ir juose keptų mėsų ir į- 
vairių saldžių pyragaičių. Va
ndens gėrimas nuo 6 iki 10 
stiklų per dieną turi būt die
na iš dienos praktikuojama.

Svaigalų vpngti — būti blai 
viu.

Vaistai ir kitos gydymo 
priemonės priskiriama kiekvie 
nam ligoniui Rulig jo amžiaus, 
ligos laipsnio, bendros ligonio 
padėties ligonini asmeniai e- 
sant po gydytojo priežiūra

cee. Ova© 
VOU'*V GOT MOUVt 

STOCKK* OH tftttMĘ 

out »• >

Man atrodo, gerb. dvasios va-" Trečioji Skaitymo Knyga 
dai ir brangūs broliai, lietu-!K. A. S.; 7. Isaac Jogues — 
viai, kad mūs Dievas išklau-įkun. Scott; 8. Pioneers and 
sys ir lietuviškai meldžiantics, Į Patriots of America — kun 
jeigu tik mes karštai Jo pirą- j Furlong; O. Elson Reade>r No. 
šysime. Už tat Jisai mums,,7; 10. “Mažųjų Draugas”, 
lietuviams, ir lietuvišką kai-J Jaunuti, skaityk, skaityk, 
fcą davė. Tat visi bendromis, Pažvelgęs knygų sąrašą štu- 
jėgomis stokime į darbą Die- dento piėvšos, pasiskirk vienų 

iš jų ir pasiskaityk. Manau, 
patiks veikalai Joyce Kilme- 
rio. Lievšos rinkinys — pavy
zdys skaitančiai jaunuomenei.

vui ir Tėvynei. L. Znrlis

Kiekvieno kataliko turi bū 
ti didžiausias rūpestis, kad bū 
tų stipri katalikiška spauda, 
kad ji pasiektų visus tikin 
Čiuo8ius ir kad nekatalikiško
ji spauda būtų išmesta iš kn 
talikų tarpo.

Atminkime kad rūpinimąsi? 
gera spauda ir platinimas jos 
yra vienas iš geriausių darbų 
Tik visas savo pareigas, ypač 
spaudos atžvilgiu, atlikdami 
pasieksime ir sielos išganypią.

Graudūs Verksmai,
STACIJOS
- - IR

Kai Kurios Gavėnios 
Giesmes

Išimtos iš “Ramybė Jums”

KAINA 10c
“DRAUGAS” PUB. 00., 

2334 So. Oakley Avė.,
Chinflo-n. TU

Vyskupo P. P. Būčio, M. I. 0. “KELIONE APLINK 
PASAULI” arba kelionė į “EUKARISTINJ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Kelitfuti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.n.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO
NE PO EUROPĄ” ir ypač. LAISVOJE LIETUVOJE. 
Įdomių paveikslų pei 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $L50. ni.

Begalo įdomūs Kųn. J Ą. Pauliuko “KELIONES 
ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoto Salose, Siaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, EĮgipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje; Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Cla nuplėftti

Gerbiamai “Drauro" Administracijai:
8iunčlu su Muo lalSku $.................. už kuriuo* prateu kuogrc/članala

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas;
VYSK. T. P. BOCIO KfcUONftH — »1.00 
kun. ra. j. vaitukaičio — i.se
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu 13.50 u2 kuriuos atsiųskite man visos tris Kelionių knygas.

Mano adresas:

Vardas, Pavardė

Street
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Redaktorius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

WATERBURY, CONN. NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS
312 Highland Avenue,

WATEBBURY, CONN.

MISIJOS!

Knygynui tinka visų kalbų

Wat«rbury, Conn. — Gerb. i jo gVenčjaukiajai Širdžiai dau m. Waterbury nėra buvę to! liūs, 
ėvo jėzuito Bružiko kvieti- ;gįau malonumo neatneš, kaip kio blizardo. Vaikams dubar įrgiai

mato, jog be knygyno va
tui įmanoma.Tėvo

mas visiems vaterburieeiams: 'dalyvavimas šiose Jubiliejinė- tikras džiaugsmas. Net studenl Marianapolio Kolegija yra'knygos, nes knygos vertė pri- 
“Visi į Jubiliejaus Misi-J Misijose. tai tų, vakarų, kaį labiausiai1 jaunntėlė, todėl ir jos knygy- klauso ne tiek nuo kalbos, kiek

jas!”

“Tokių Jubiliejų, kaip šie,j 
jau mes daugiau nebesulauk-

snįgo ir keliai buvo blogiau- i nas jaunas, nedidelis, Jame nuo turinio. Kolegijos knygy-

sime. Ar jus girdėjote, kad 
šioj gavėnioj sueina lygiai 19 
šimtų metų po Kristaus Mir
ties ant kryžiaus fl Tokios pu-į 
čios sukaktuvės ir kitų kata
liko širdžiai brangių dalykų, 
taigi: Krikšto, Išpažinties, Ko 
munijos, Moterystės ir kitų 
Sakramentų Jubiliejai! Taip 
pat Bažnyčios įsteigimo 19 ši
mtų metų Jubiliejus ir Jos 
Globėjo šv. Juozapo Šv. Mišių 
aukos toks pat Jubiliejus! Be 
to dar Jėzaus Širdies ir Mo
tinos Sopulingos Jubiliejus! 
Viskas šiais metais! Labai ši
rdingai kviečiu Tamstų su vi
sais namiškiais! Bet malonėki
te šių žinių pranešti ir savo 
kaimynams. (Misijos: mergino
ms ir moterims nub kovo 5 iki 
11; vyrams ir vaikams nuo ko
vo 12 iki 18.”

Gerb. klebonas kun. Valan- 
tiejus taip pat širdingai kvie
čia visus AVaterburio ir apy
linkės lietuvius: vyrus, mote
ris, jaunimų; vienu žodžiu, vi
sus į Jubiliejines Misijas. Da-

WATERBURIO VYČIAI SU šioj padėty, turėjo savo ant- j šiuo laiku yra keli tūkstančiai, 
PLIEKA NASHUA LIETU tųjų eiužinejimo party. ' įvairiose kalbose knygų, kuo-

VIŲ BASKETBALL j --------- :----- ---------- • | met tos rūšies mokslo įstaigai
RATELĮ | Iš visų basketballininkų Wa reikalinga turėti kelios dešini

terburyj lietuvis laiko aukš- 
čiausį average. Tai Vyčių ra
telio lošikas Steponaitis. Ne- 
sistebim, nes jisai Wasbington

Vasario 23 d. Waterburvj 
susirėmė Nashua, N. H., Šv.
Kazimiero Į»arap. ratelis su 
mūsiškių - vyčių rateliu, vado- College buvo “best all around
vaujamu J. Lesūnaieio.

Žaidimo žiūrėti susirinko mi 
nia žmonių. Buvo ir svetim
taučių. Waterbury’s laimėjo 
41 prieš Nashua 17.

Po žaidime nasnua 'iečiai ir 
vaterburiečiaį susirinko į Vy
čių klūbų, kur patiekta užkan
dis, pakalbėta, pajuokauta, pa 
dainuota bei pasišnekučiuota. 
Vakaro vedėjum buvo šerifas 
J en ūsaitis.

Santykiai tarp Nashua ir 
Wuterburio labai sustiprėjo. 
Norėtume, kad jie visuomet to 
kie būtų.

Norisi priminti abiem rate
liam, kad čempijonatas kol 
kas dar nenustatytas tarpe. Na 
shua ir Waterbury. Abu yra 
laimėję po žaidimų. Bet kaip

athlete”.

MISIJOS ANSONIJOJ

nas yra skiriamas profesoria
ms ir studentams, todėl kalbos 
įvairumas yra čionai didelis 
ne tik knygose, bet .ir skaity
tojuose.

Visas Kolegijai skiriamas 
knygas malonėkite siųsti adre
su: Marianapolis College, Tho
mpson, Conn.

SPORTO SEKCIJOS SUSI 

RINKIMAS

bar, anot Šv. Pauliaus, yramus paskutiniuoju, arba ‘ru- 
ber’iRT’ Ar negalėtų neužilgo“J A

KAM SKYSTUMO 
TOJAI JUMS NEKENKIA

Doza skysto liuosuotojo galima mle- 
ruoti. Veikimas gali būti kontroliuo
jamas. 'Neveda prie papročio., nerei
kia imti "dviguba porcija” viena ar 
Avi dienas vėliau. Malonus skystas 
.inosnotojas nemina inkstų.

Pritaikintas skystas Iluosuotojas pa 
darys gėrį virškinimų, be jokio ne
smagumo tuo laiku, ar vėliau.

Negeras vidurių valytojas gali lai
kyti jūsų vidurius užkietėjusius, tol, 
kol vartosite JJ.

Patvirtintas skystas iluosuotojas 
(vienas kuris yra plačiai vartojamas 
suaugusiems Ir vaikučiams) yra By
ru p pepsln. Dr. Caldwell's Hyrup 
Pepsln yra receptas, ir yra ištikimai 
saugus. IJuosavimo veikimas yra pa
matuotas ant sčna - nkturali.sko lltio- 
suotojo. Viduriai nepasidarys pasi- 

* tildanti ant šitos formos pagalbos, 
kaip kad pasidaro kada yra vartoja
mi valytojai kurie turi mineralinius 
nuodus. Klauskite jūsų vaistininko 
dėl Dd. Caldwell’8 Hyrup Pepsln. Na
rys N. R. A.

MurfavCo.. Dpc H. S., 9 B. Ohio S«., Chkaes

tys tūkstančių. Kolegija todėl 
deda pastangų, kad išauginus 
savo knygynų ligi reikalingo 
knygų skaičiaus.

Naujam knygynui paveda
ma du dideli kambariai, ku
riuose įtaisyta didžiulės lenty
nos.

Taigi, reikia, kad lietuvių
Ansonia. Conn. — 8vf Auta- visuomenė, kurį įkūrė kolegi- 

no lietuvių parapijoje, kur se-■ dabar sukrustų joje įkurti 

koringai klebonauja gerb. kun.
Ji V. Kazlauskas, Jubiliejinės 
Misijas davė gerb. Tėvas mi
sijonierius Antanas Petraus
kas (Marijonas). Nežiūrint į 
labai nepalankų orų, žmonės 
gausiai rinkosi į bažnyčių klau 
syti garsių, aiškių nepamiršta-

tinkamų knygynų Todėl, šiuo
mi ir kviečiame visuomenę, ne 
atidėliojant ateiti to knygyno 
vedėjams į pagalbų ir atsiųsti 
jam tinkamu knygų arba lėšų 
joms įgyti,.

Visų, kurie tik gali kokiu 
nors būdu prisidėti prie Kofe

inų Tėvo Petrausko pamokslų' gijos knygyno papildymo, pra-
bei pamokinimų. Kleb. kun. 
Kazlauskas labai džiaugiasi 
pavykusiomis Misijomis.

Per Misijas daug parduotu 
gerb. Tėvo Antj. Petrausko pa

šome tuojau turimas turinin
gas knygas atsiųsti. Kiekvie
na gera, tinkama ar tai būtų, 
pasakos ar istorijos, geografi
jos, prigimties mokslo, filoso-

rašytų jo “Praeities Pabyru”; <fios, teologijos!, asketikos, kal- 
knvga lengva skaityt, parašyta batyros, apologetikos, t.t. bus 

gražia kalba. ĮJę to, žmonėsberik; Ar negalėtų neužilgo ® ’ TA p-
vėl surengti rungtynes. Mene.idauS Pirk° devoeijnna

džeriai, pagalvokite apie tai.

LIETUVIŲ BIZNIERIŪ 
PROFESI JON ALŲ BAS

KETBALL RATELIS

D-ro dentisto Seleno pasida
rbavimų Šiomis dienomis susi
tvėrė lietuvių biznierių - pro
fesijonalų ratelis, į kurį įeina 
“Happy Lauky, šerifas Jenu- 
šaitis, A. Vaitukaitis, J. Mar- 
čiukaitis, AVaterbury Country 
Golf klūbo vedėjas A. Račas, 
T. Kauneckis ir kiti. Ratelis 
tuo pasižymėjo, kad iki šiol 
dar nei vieno žaidimo nėra iš
lošęs. Nenusiminkite, vyrai.

Užpraeitų sekmadienį New 
Havene jie rungėsi su tenykš
čių biznierių bei profesijonalų 
rateliu. Kurie laimėjo, neteko 
sužinoti.

lių dalykų.
✓ .

Misijų dienose klebonui gel 
bėjo kunigai: Karkauskas, 
Gauronskas, Pankus ir Kri- 
pas. Baigiant Misijas gerb. Ali. 
sijonierius salėje papasakojo 
lietuviams apie Lietuvų ir žy
mesnius atsitikimus karo me
tu.

Ansouia lietuviai niekuomet 
nepamirš gelb. Misijonieriaus 
Tėvo Antano Petrausko Misi
jų, jo turiningų pamokslų ii- 
jo gražaus pasidarbavimo.

ATSIŠAUKIMAS 1 VI
SUOMENĘ .

MARIANAPOLIO
OVNAS

KNY

—

Tyres
GRASIOS AKYS 

Tra

Ofiso Tel. CICERO 49 
Rez. Tei. CICERO 9658

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero 

miestelio pir
mas Sveikatoe 
Komisijoiiie- 
rius (ir laikė 
tą garbės ofi
sų per 10 me
tų) yra gerai 
Clcerfečlams 
žinomas per 
17 metus. Da
bar speciali-
zuoja gydyme 
Plaučių, Šir
dies Ir Reu
matizmo ligų. 
Valandos*

Kuo 10 iki 11 vai. ryto: nuo t Iki 4 
vai. popiet lr 7 iki t vai. vakare; 

ftventadfenlals pagal susitarimų.
4930 West 13th Street

CICERO, IT.T.

Vas. 24 d. įvyko sjiorto sek
cijos susirinkimas, kurį atida 
rė pirm. J. Kuprevičius, M. 1 
C., pakviesdamas kl. J. Kama- 
ndulį, M. 1. C’., atkalbėti mai 
dų. Priimta ši dienotvarkė:

1. Nutarimų skaitymas, 2 — 
Sviedinio reikalui, 3 — Stude
nto menedžerio raportas, 4 —• 
Kalbos apie kėglių lygų, 5 — 
Krepšiasvaidžio klausimas, b 
— įnešimai bei sumanymai.

Praėjusio susirinkimo nuta
rimai su keliomis pataisomis 
priimti.

Kalbėta apie sviedinio teisė
jus (umpires). Pasiūlytas J. 
Liolia. Jis ir išrinktas eiti žai
dimų teisėjo pareigas. Jam

pagelbėti (antruoju teisėju) 
paskirtas T. Kazlauskas.

Studentų menedžeris, S. Gra 
f a-v išdavė raportų, kad iki 
šiol jau dvigubai tiek užreko- 
rduota sviedinio žaidimų, ne
gu pernai turėta. Raportas pri 
imtas. ’

Įnešta išrinkti kofnisijų, ku
ri rūpintųsi sviedinio vietos 
sutvarkymu. Komisijon pate
ko: B. Ivanauskas, J. Kupre
vičius ir J. Overka.

Ant galo svarstytas krepšia
svaidžio klausimas. Nutarta i? 
rinkti keletu asmenų krepšia
svaidžio rateliui sudaryti, kad 
galima būtų žaisti su kitais 
rateliai. Išrinkta: kf. A. Igno
tas, kl. E. Andrnlionis ir B. 
Ivanauskas.

Tuomi ir baigėsi susirinki
mas, kl. J. Kamanduliui suka
lbėjus maldų.

Mažųjų kėglių lygai gerai 
sekasi ir. smarkiai varosi pir-

f
myn. Jau prabėgo pusė 
žaidimo Įniko. Pasirodo, ‘ 
gutės” (P. Skefvis, kap, 
Pranuke vičius ir S. A lėk: 
dras) vis laikosi pirmoj 
toj. Jas smarkiai vejasi “' 
dogai” ir “Liūtai”. Auk’ 
sį atskirų nuošimtį tari v 
narta vičius iš “Arų” ra 
- 89.7.

’ * 'i
Lygos stovis vas. 27 d.
1 — Gegutės
2 — Buldogai
3
4
5
6
7
8

— Liūtai 
— Vyturiai 
— Panteros 
— Arai 
— Vilkai 
— Sakalai

Penkių aukščiausių na. 
stovis:

7
6
6
5
4
3
3
2

2
3b
3
4
5 
G 
G 
7

1— J. Nanartavičius 807 /
2— J. Jurčikonis 785
3— C. Ignotas 782
4— M. Jodka ' , 779
5— -M. Tamulevičius 773

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

1

TeL GROvehiU 15SS

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 rak. 
Bered< mis po pietų lr Nedėįdlenla* 

Uk susitarus

MM W. MARQUETTB ROAD

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1444 SO. 4Mb OT„ CICERO, W 
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 19—9 ral 

4147 BO. HALSTED NTM CHUGAG
ir

(Menama TaL LAFavette 
Naktimi* TeL OAHal 4

•ra

LIETUVIAI DAKTARAI:

TeL LAfayette MM

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

A—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

TeL LAfayette 7650

DR-U?s^
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
TaL] 2—4 tr f—S ral. vakare

Bes. 2136 W. 24th St
Tel. OANal <M«S

DR. A. J. JAYOIŠ t

Office: 2643 W. 47th Str®- 
USmTak

(Prie Archer Are. aetoll Kedsle) 
Valandos: nuo 2 ik. 8 ral. vakaro 

Beredomia lr nedėliomis pagal 
sutarti

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVE.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Oftlce Pkone Rea. aad Ofh'oe 
t-HOspect 1038 MM Bo. Lee vilt SL

CANAL 0704

DR. J. J. KOVVARSKAS
PH YSICIAN an< SU BOBOM

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

t to 4 and 7 to 9 P. M. 
Suaday by Appolntment

Offlse Tel. REPubiic 7444 
Re*. TeL GROvehiU 0417

4S17 S. WA8HTENAW A

DR. J. J. SIMONAI
GYDYTOJAS Ir CHIRul

2423 W. MARQUETfE Ilf 
VoL 2-4 lr 7-9 rak. Ketv. sA

NedAUoJ susitarus

I V A IR O 8 DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFI3A8'

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 ral. ryte. nuo 2 Iki 4
Kiekviena mokslo įstaiga, >’at po pietų ir nuo i iki «:»o vai. 

. . . • , _ vakaro. Nedėliomis nuo 10 lkf 11
^kad duotų studentams-ems ga- . bandai dien^

Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jua jų pamėgstte 
Knyga "Eye Care*’ arba “Rya 

ny” ant parrnralarlma.

Tik ai vyniokite ketvlrtul- 
nlške. bulių kaip Knleua 

. ' Pbilaėclphlu" Rrand Croain 
Cheoee —• duokite JJ kaipo 
užkand) su marmalladom.t, 
kėkstukala Ir kava! "1’hlle- 
dclphla”. iliiry'tas Iš Raidžios 
grietinės, grynas. Ir rtclika*- 
nlu-skoniu. fAbal antlnantis. 
yra labai naudingas vaiku
čiams. Valgykite JJ tankiai!

FtcSh . . . in thto 3 (M lOver- 
ioil peckafa Ntn in bnllt

a —L -

ociefy’s favorite dessert

liinybės įeiti į plačiuosius er
dvių pažinimus, priversta ku
rti didelius knygynus. Mokslų 
einantis jaunimas, kuris mo
kyklos suole įgijamas žinias 
papildo tinkamų knygų skai
tymu,.išauga į.visuomenės va
dus ir tampa tautos švyturiais.

Mokslinių knygų skaitymas 
padetla rišti painius gyvenimo 
klausimus ir tinkamai nusta
tyti posauliožiūroje. Knygose 
sukrautos žmogaus proto išda
vos ir mokslo pažanga tiktai 
ir galima tada, kada mokslei
viai naudojasi protėvių, gal
vočių - išminčių atsiektais j>a- 
žinimo rezultatais!.

Lietuvių Kolegija, Mariana 
poly tuo alžvilgiu negali ah 
silikti nuo kitų mokslo įstai
gų. Kolegijos vadovybė, norė-

Telefonas MIDway 2880

Oftao Tnl. VlCtory W»P
Rea. TaL DrtEiei siti

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Ir 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampaa Slst Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak 
Nedėlfomls lr tveatadlenlala 14—41

Or. M. T. Striktf is
GYDYTOJAS lr CHIRURGAI
4645 So. Ashland Ate.

OFISO VALANDOS:Km 9 lkl 4 Ir nue 4 Iki 9 vak. 
Nedėliomia pa'gai eutartj 

Ofiso telef. BOUlevard 1820

GAHal 41SS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS «r CHT»UR<U«
2201 W. Cermak S<md

Valandoe 1—t tr 7—I vak.
’ I A 4 ’ ’ •

Beredomia lr Nedėliomia pagal auta 
RBaiDiarciJA

6631 B. California Ave.

RKFubtle TSSS

i <

tsss

Rm. Phon*
EHGIevrood <441

Office Phon* 
IRIangle 0044

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
7850 So. Halsted Streat 

ROOM 119
vat: 1-4 Ir T-l vai. vakara

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE
TeL TARds 0994 

Rer.: Tai. PLAaa S200
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-9 lr 7-9 v. V 
Nedėldiaalala nuo 19 lkl 19 dleag

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DBNTI8TAS 

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 lkl S vakare
Seredoj pagal autartl

Oftao: Tel. OALSBMt 
Ree.: Tel. HEMlock 8284

DR. A. G. RAKAUSKE
GYDYTOJAS lr CHIRURG.

3147 8o. Halsted Bt
Oftao valandos: 1-4 Ir 4-1 vai

BmlSaandns Oftaaat MM V.'S 
Valaadoe: 14—tl ryto

Šaradomis Ir NedėUomle pagal i

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4142 A&OHSB AVRNUR

Daktaras
KapitoiM 

Pasauliniame kare

TeL OANal S957
Rea. PKOspct l 4854

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1831 SOUTH UAbSTED bTRKBK

IkeMdeactla 4400 So. Arteelte ava 
Valandoe: 11 ryto lkl 4 popiet

4 lkf 1(14 vakareVISSIG,
Specialistas U 

Rusijos
GTDO VMAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PKR 98 MFTUS NKSIUIUITI 

KAIP ŲUI8ENMUbl(»g Ir NEIAGYDOMOS JOS YRA 
SpaelalUkat gydo llgee pilvo, plaučių, inkstų ir puelėe, uinuodljimg kma- 
jo. odos. Ilyas, želudae. reu mat lema, gelvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti aa 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia lr persitikrinkite kg jie jums galt pada 
ryti. Praktikuoja per daugeli’ metų ir ligydd tukntančlus ligonių. Pate* 
mas dykai. OF1HO VALANDOS: Kaadle nuo 14 valandos ryto Iki J 
valandai ir nno 9—9 valandai vakare N«d4«omte auo U ryto iki 1 vSl

Mtb M. kanoaa Keeier Ave. TaL CRAvrfHrd MC

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 ĮVEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2 - 4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais

TeL OAHal SlM i

DR. D. I. BLOŽIS
DHNTISTABj 

2201 W. Osrmak Road
(Kampaa Lsavttt St} 

Valahdea: Mw 4 tfa IS ryta
N..O i fkl i vakara 
Seredoj pagal autartl f;

TeL Ofiso BOUlevard MIS—. 
Rea. VlCtory 2S4S

DR. A. J. BERTAS
756 W. 35th SUe

Ofise v»L: ano 1-9; nuo



ak. Valst. Lietumi Kat. XI Konferencija
L. U. K. Federacijos Vaka-Į Konferencijų sveikino vieti 

finių Valsty Imu XI-ji konfe- nis klebonas kun. A. Briška 
•įcija įvyko vasario US d., I ir nuoširdžiai ragino visus pHe

—alto Prasidėjimo 1*. Šv. pa 
;. salėj, Brighton Parke.

vienybės.
Gerb. kun. J. Jakaitis, Ame- 

Kaip kas met, taip ir šie-i tikos Marijoną provincijolas, 
jt, konferencija pradėta šv. pasveikinęs konferencijų, savo 
išiomis 10:30 vai. ryto. N. patrijotingoj kalboj patiek? 
P. Š. bažnyčia pripildė su- daug gražių minčių, kaip pa- 

[ižiavę draugijų atstovai. • laikyti tautybę.
Federacijos Centro pinu. d- 

ras Rakauskas sveikino kon
ferencijų linkėdamas knoge-
riausios kloties.• * 
Labdarių Centro vardu konf-

iigniio pirm. Aukštaitis tru- jų sveikino A. Bacevičius; 
Įia kalba. Prezidiuman išri- Pranciškiečių Seserų Rėmėjų

po Mišių, ulstovai buvo pa- 
•sti pietums, kuriuos paga

'uo vadinio Fed. skyriaus šei 
ainkės. 2 vai. popiet praši

lto konferencija. Jų atidarė

įta: pirmininku kun. *A. Va
pičius, vice pirm. — R. Ma
kauskienė ir A. Kazlauskas,

patiekė gerb. praf. kun. J. Vai 
tkevičiuk. Plačiai išaiškino, 
kas yra tie Šventieji Metai, kų 
jie reiškia, su kokia praeiti
mi surįšti, kų reiškia žodis ju
biliejui ir t.t. (

Nutarta remti lakūno Janu
šausko transatlantinį sklidi
mų į Lietuvų.

Skaitoma rezoliucijos. Visos 
lieka priimtos ir tuomi kon 
fereneija baigės G vaL vakar 
re.

I
Konferencijoj dalyvavo šių 

kolonijų draugijų atstovai:
Hrighton Parko:

Nekalto Prasidėjimo’ P. š. choro 
atstovai' — O. Ivinskaitė, M. Vuia- 
klūtė, J. Kudirka.

.Labdarių. Sujungus 8 kp. — B.
Grybas. K. Zarcniskla, V. Kulikaus
kas, J. Klimas, J. Jokūbą uskienė.

Marijonų Kol. Rėstėjų 36 skyr. —
M. Novlcklenė, O. Bamballenė, J.
Samošklenė, As heras.

Apaštalystės Maldos — J. Vaiskių 
Jucevičienė, O. Klumblenė, O. N&r-
butfaenė, M. Griaaitė. M. Svenclški'e- V o-l 1J1 4® r sarali iunė, O. Kairaitienė, O. Kelpšienė, A VaK*r° ŪMI HCgail 18-
Baltutienė, B. Rimkienė. A. Žilienė nilno r»i.wu-tn ntos no viNekalto Pmsldėjtmo ft. M. P. mo- pilMO rttpOlTO, Ulb UC VI-

Į TALKį KATALIKIŠKA
JAI SPAUDAI PLATINTI

kp. raugiamų bunco party ko- visas pastangas ir surengsim 
vo 18 d., Hollyvrood (Juškos) (tokį programų, kokio aviaei- 
salėj, 2417 W. 43rd St. Įžan- joe parengimuose dar nebuvo 
ga tik 25c. Visi- žadėjo para-{< ir už įžangų tiktai 25e”.

dr-jos vaidu — R. Maziliaus- 
kienė, Marijonų Kolegijos Rė
mėjų CLiic. Aįpskr. vardu —

Lšt.— t>. Aleliūuienė ir O.l A. Bacevičius; “Draugo” — 
pienė. j L. Šimutis, kuris karštoje kal-
klezoliuctjų komisijon — L. boję padaro apžvalgų lietuvių E Ce'‘ederUt'nė'- F vaiku-
buitis, kun. Albavičius ir nuveiktų darbų; ragino ir to-i saldžiausio* dtrdie» v. j. dr-jos — 

lum A. Driska, mandatų kom. Bau neapsileisti tautiškume, |
Ivinskaitė, Dapkiūtė ir A. ragino rašytis į savo tikrai -»«nė” V stumbrteaė. v vaiantimc 

Ttuičius, maršalkomis — P -- °
įičekauskas ir Sriupšienč.

Brighton Park. — VasarioI
23 d. įvyko Federacijos 19 sky 
riaus susirinkimas. Pirminin
kavo P. Vaicekauskas; sekr. 
O. Jvinskuitė perskaitė pasta
rojo sus-nio nutarimus.

Visų pirma nutarta ruoštis 
spaudos savaitei, kad tuo bū
du kuodaugiausiai būtų išpla
tinta katalikiškosios spaudos.

P. Vaicekauskas ir»O. Ivin- 
skaitė padare pranešimų iš į- 
vykusios konferencijos ir va 
karo. Džiaugiasi gražiu pasi 
sekimu. '

Šeimininkės (Kazragienė) 
pranešė, kad nuo užkandžio Ii 
ko pelno. Žaromskis pranešė,

mos. 1

Sus-me dalyvavo atstovai iš į 
11 drtftigijų. Koresp.

A. L. T. A. S. S. JĖGOS 
DIDĖJA

LIETUVIAI LIUTERONAI 
EINA Į TALKĄ

T. Vaikutis, J. Uksas. G. Pakeltla, 
J. Gajauskus, B. U stilių

Moterų Sų-gos 20 kp. — O. 21-

ItttlČiuS, maršalkonlis — Pr 1 tautiška Ia. R- K. S. A. orga- ŠV. Kazimiero Akad. Rėmėjų S sk 
. — Anuifenė, Norelklenė, Čepienė, Li

li izacljų, kurioje vra įvesta ndžlenė, Junoktenė, Pautienė, 
i . . . I Mergaičių Sodalicijos — Pakeltal-

*1011. kun. A. Valančius sa- ' SftUgl apdrauda. ' 1 tė, Noreikaitė, Urlbaitė. Norkaltė,

įžangos kalboj ragino dr- D R. K. S. A. Centro pintu* Met r. k. s. a. i#o kp. — v.
L , I Paukštis. A. Kazlkuskas, V. Valenti- 

p. Sutkus kalba tuo pačiu rei- nas.
, „. . .... r . . Gvardijos 1 Divizijos gv. Kazhnle-
kaltl. Plačiai aiškino Susivie- ro Karaląičlo dr-jos — p. Kvletkus, 

g... n ... . , .. ... , . . , A. Vertelka, R. Andrellūnas, M. Ka-
k ti red. ir jai priklausyti; į lujuno svarbų ir taip pat ra- ziauskas, k. Martuotus.

• • • r . , • _ .. , . » ». , . . šv. Pranciška us Seserų Rėmėjų 2ragino jaunimų — Liet. Vy- giho taip mažamečius, taip ir sk. — p. Vaicekauskiene, p. vaiče- 
.' . .' v kauskas. P. Milašienė, J. Samošklenė.

augusius įsirašyti. L. Račkauskienė.

[ijas priklausyti Federacijai; 
ač. jaunimų ragino susido-

‘•ius Šv. Kazimiero dienoje ei
ti bendrai prie šv. Komunijos, 
taip pat kad bendrai dalyvau
tų ir Šv. Vardo dr-jos jauni
mas.

Pranešimas R. K. Moterą 
Sų-gos Cliie. apskrities, kurį

Po kalbų seka diskusijos, ku įkero, nu
riose dalyvauja K. RaZ'kienė ŠV- Kazimiero jaunameilų Akad.
. ... 9 sk. — J. Vaslloms, G. Šileikis,
ir kiti. Plačiai kalba apie mū- I Jaunameėių choro — J. Petraitis,

. ! B. Kazlauskas, J. Pocius, A. Auržlus.
sų jaunimo įstautėjnnų ir įes-1 j. aymont.
, , _ , . • I Apaštalystės MsOdos dr-jos — P.
ko būdų tani įstautejimui SU- Mažonienė, J. Balčiūnienė, A. Mila

šienė, M. AndruškienS, A. Valančius.
Fed. 12 sk. — G. Klmklesė. O. 

Antanaitienė, 8. Kučaltė, M. Mišei
kienė. j

Gyvojo Rožančiaus dr-jos — R 
Valančienė, J. Mitkienė, A, Itakaus- 

į, kienė, L. Tainjošauskait^ E. Miko- 
laltlenė, O. Aleksandravičienė. ,

Lab. Sų-gos 3 kp. — P. Metekoi-
' tis, P. Jankaitis, P. Mi’sius, šeaae- 

. tuiskis, JohrKonlenė.
šv, Pranciškaus "tretininkų dr-jos 

— A. Stulginskas, J. šllckus, J. Čia- 
sas, E. Urskicnė, O. Šllcklenė.

Amžinojo Ražančiaus dr-jos — C. 
LupetkiciR-, K Leketienė, O. Barta- 
šltnč, O. Balčiūnienė.

šv. Antino iš l'ailvos dr-jos — J. 
Navickas, J. Grillauskas, A, Janu
šauskas, J. Pocius, J. Grigelaltis.

šv. h»z. Akad. Rcmėjų 9 sk. — 
O. Neftišklenė, M. Kaziūnienė.

L B. K. S. A. 48 kp. — J. Mi- 
koiainis, B. Jonelienė, M. Česienė.

Visų šventųjų moterų ir vyrų dr- 
još — P. Taurozas, O. Kazėnienė, a7 
šieuteris.

Moterų Sų-gos 2 kp. — B. paiu- 
biaskiene, B. Sklrienė, K, Laaua'.i*- 
klenė. O. Samsonaitė. M. VUkčn.eue

Padėkota visoms šeimininkė 
ms: Kazragienei, Bliudžienei, 
Rudienei, Anužienei, Baranau
skienei, Gerdvainienei, Kuli- - . ..J 7 /
kauskienei; jjnis visame ju
dėjo: Paulicnė, Ivinskaitė, Da 
meikaitė, Šiiupsi'enė, Vaiskia, 
Kulikauskas, Šeputis, Petkus, 
Visiems širdingai ačiū.

Į sus-nių atsilankė ir klebo
nas kun. A. Briška. Gražiai 
kalliėjo apie Federacijos dar
buotę, apie spaudos platinimų; 
linkėjo visokeriopo Federaci
jos skyriui pasisekimo.

K. Zaromska8. draugijų at
stovus ^pakvietė į L. Vyčių 36

laikyti.
patiekė p. Katkienė, nevykęs, i Nepaprastai įdomų referatų

Niorth Side:

naus.
Pbsisekimo»1

 naujoj vietoj.

Greičiausia Kelione į Lietuvę

BREMEN 
EUROPA

EKSPKKMMIS TRAUKINYS laukia prie laivo Biemcr- 
Iiatcac ir užtikrina iiakogų nuvykimų l KLAIPĖDA. 

Arba keliaukite populiariai* ekspresiniais laivais

HAMBURG - NE W YORK 
ALBERT BALLTN

DEUTSCHLAND
$170.50trečios kia:sos LAIVAKORTES lft 

NEW YORKO f KLUP1D) IR ATGAL
Ir daugiuu

^Išdirbėjai aukštemEs rAšles Paminklų 
Ir Grabnamių

Didžiausia paminklų dlrhtuvč 
Chicagoj

(Daugiau bus)

PIRKO ĮMONĘ

Na, ir jmmatysnne.

Motinos Sūnus

DRAUGAS”

Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas!

Brighton Park. — A. L. T.
Ą. S. S. skyriaus į įvykusį su
sirinkimų, vasario 23 d., atsi
lankė Lietuvių Liuteronų Eva-1 
ngelikų draugijos įgaliotiniai: 
George Bickner ir P. John 
Shureika ir pareiškė, kad Lie
tuvių Liuteroną Evangelikų 
draugija niano surengti vaka

ri skridinio nayidai balandžio
22 d., HoHyw'ood Kalte, 2417 
W. 43rd St., bet norėtų žinoti, 
kaip į tai žiūri ALTASS sky
riaus komitetas. .

Žinoma, Brighton Parko A. 
L. T. A. S. Si komitetas netik 
kad su tuo sutiko, bet pasi
žadėjo padėti išplatinti tikie- 
t»J5 ir pakviesti jiems kalbė
tojus net patį lakūnų J. Ja
nušauskų, jei’ tuo laiku bus 
Chicagoje.

Užklausus i’. Georgo Bick- 
nerio ir P. John Shureikos, 
kokį programų jie mano su
rengti, atsakė: “Mes dėsime

GRABO RIAI
LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla 
Reikale meldžiu aifššaukti, o mano 

darbu - būųite užganėdfnti
TcL CANai 2615 arba 25 lg

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49t
T«d.

Ct. Cicero, W.
O 5«fc7

Taipgi nuolatlntoi išplaukimai ge
rai žinomais kabinlniais laivais. —
Patogus gnležinkeli'alH susisiekimas 
IA Bremeno ar Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietini 

agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

177 N. Mjdiigan Avė. — 130 VV. Randolph St. 
cmc'iuso, n,l.

VENETIAN MONUMENT CO. .INC

AIA
JONAS RYMKSWJCZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 3 d., 10 vak. vak. 1934 
nt., sujaukęs pusės andhfcus. gi
męs Airlogalos parap., vienkie
my. Raseinių apskričio.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūd-Vne 

moterį Bronialava. tris sdbus: 
Juozą du. Vaclovų ir Mykolų; 
broliene Konstancijų, broli Pet
rų, ntarčrtį Hofljų, ‘ o Lietuvoje 
tris seseris: JobannųK Julijonų 
ir Antaniną.

Kūnas pašarvotas raudasi na
muose 4726 So. Honore St. lai
dotuvės įvyks seredoj, kovo 7 
d., 8:30 vai. ryto iš namų ( 
šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioj atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapfneS,

Visi a. a. 'Jono Rymkewl- 
eziaus giminės, draugai Ir pa= 
žystauit esat nuoširdžiai kvi(P 
čiam i dalyvauti (.laidotuvėse ir 
sutelkti' jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę IJekanye: Moteris, Sū
nai, Knji irstė, Marti Ir G rJnės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 6203.

REIKALINGOS KNYGOS
NAUJAM TESTAM KNTAS

Rvangelijos — Apaštalu 
Darbai — Apaštalų Laiškai —’ 

i v. Jono Apreiškimas. Puslu- 
pių 620. Kaina, su aptaisais 
81.25.

Tomo iš Kempio APIE SE
KIMĄ KRISTAUS iš lotynų
kalbos vertė Jurgis Baltrušai
tis. Puslapių 384. Audeklo ap
taisais. Kaina — $1.20.

Vyskupo J. Pelčaro TIKĖ
JIMAS, VILTIS IR MEILĖ. 
Puslapių 267. Kaina 45c.

KATALIKIŠKAS LAIDO 
JIMAS, puslapių 16, kaina 10c

Visas šias knygas galima 
įsigyti:

“DRAUGAS’’,
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, 111.

Blogas Skonis Burnoje
Yra įrodymų, ko-l negerai veikla vie
nas ar daugiau svarbiausių organų. 
Gali virškinimas yra negeras, apeti
tai, blogas, silpna eliminacija, vidu
riai nereguliarūs, nenatūralūs miegas, 
nerviškumas, ir t.t. viskas tos parodo 
reikalingumų gero Ir tikro Tonike

Nuga-Tone
buvo rekomenduojamas Gydytojaus 
Specialisto kaip tik tokiame nesvel- 
kav|me. NUGA-TONE į pastebėtinai 
trumpų laikų pataiso sveikatą ir at
veda organizmų prie natūralaus ato- 
kio. Nckankinkltės patys fr nekan- 
klndltc savo draugų. Nueikite pas sa
vo vaistininkų Ir už Vienų Doleri 
nusipirkite mėnesinį treatmentų — 
NUGA-TUNE parduodamas su pilna 
garantija, po dvidešfmts dienų gra
žinsimo pinigus, jeigu būsite neuž
ganėdinti.

Liet Vyčių Vytauto kuopos — V. 
Rėkus, J. Lebežlnskas, Al. Mansta- 
vlčiu*.

Lab. Sų-gos 6 kp. — 1. Berkelis, 
V. Dumbliauskas, V. Strioga.

šv. Juozapo Globėjo dr-jos — V. 
Kavaliauskas, K. Herpetfs, M. Stan
kevičius.

Šv. Mykolo Arkangelo No. 2 dr- 
jos — V. Mačekonls, A. Šakis,' J. 
Naujokas, A. Bacevičius, T. Mačys.

Šv. Cecilijos dr-jos — V. Dirzls, 
J. Millens, V. Rėkus, 1’. Maskolui- 
tis, A. Hriubas.

Dievo Motinos Aušros Vartų dr- 
Jo* — P. Pankauskas, F. Tamsševi- 
-Cia, A. Babtčfus.

šv. Ražančiaus dr-Joa — M. Karec- 
kienė, A. Kavaliauskienė, P. Dum
bliauskienė, M. Daugirdaitė, E. An-, 
druškcvičlenė.

Fed. 23 sk. — O. šniaukšt ienė, 
J. Lebežinskas, P. Maskoiaitis.

Susivienlji'nio L. R. K. A. 16 kp 
— 8. KumAlylis, M. Kareckienė, A. 
Bacevičius.

SIMON M. SKUOAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas garas Ir nebrangus
718 W. 18th St. 

________ TaL MOBraa <BW

J. F. RADŽI&
Ino. ‘

LIETUVIŲ ORABORIUB 
- Palaidoja ai fl&.OO Ir aukščian 

Modemdka koplyčia dykai, 
ua W. taah st XeL OASal »174 

Chicago. 111.

I
Žinomi geradariai J. ir M. 

Janušauskai, kurie per daug 
metų gyveno adresu 4441 S'o. 
Wood St., pirko įmonę; persi
kėlė į Brighton Park, ten tu
rės buvernę adresu 4601 So. 
Washtenaw Avė.

I’p. Janušauskų šeimyna nie 
kuomet neatsisako nuo gerų 
ir labdaringų darbų; visados

į gausiai aukoja. Yra pavyzdin- 
gi parapionai, “l>raug<>’' skai 
tytąjai ir rėmėjai. M. Janli- į 
šauskienė yra pasiiymėjuHi vei 
kėja; visiems maloniai patar

LJ.ZOLF
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VBDRJAB
1648 WEST tfth STREET

BOUlevnsd

CICERO IM

SYREWICZE
GRABO RIUB

Laidotuvėms ptlnss patarus 
salimas ai <>( •• 

KOPLYČIA DYKAI
(344 R AOtb tve fSo-rn. Th

Janušauskams
Rap.

Telefonas YARds 1138

STANLEY F, MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS
ORABOBOLUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WE8T 15th STBEET 

Cicero, Bliaou 
TeL CICERO 210d ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4139

Tel. LAFoyetto 8672

J. Liulevičlus

Patarnauja ChL 
cagoj* Ii aplslln- 
MfR

Didelė tr grali
Koplyčia dykai

*n«2 Arrėte* Ava

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAKIOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

ROSELLt BROTHERS, INC.,
IA} DIRBĖJAI

SpectalsUl iškalime tr išdlrbt- 
rao visokių rūšių paminklus Ir 
grnbnsaiius.

Slūsų šeimyna spoeloUzuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paninklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjais

Alfred Roselli, pres.

MOUNT CARMEL 
' KAPINĖSE

-Vienas blokas J rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSAČOLA 9011 
BELMONT 3485

, Office! HILL81DE S883 
Vlnceot Roselli, secr. 7

X

GRABORIAI:

UOZAPAS EUDEIKI
— IR—

TĖVAS ■
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE.........PASAUKITE..........

RE Public8340
5340 So. Kedzie Avenue

.(NeturimejM).ryįHų. su firma tuo pačitf verdu)

J.J.BAGDONAS
ė

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63fd St.
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PAŠKAUSKAS SVEIKSTA taHMBiMlilKi
UŽ POROS DIENŲ 

NAMIE
BUS

Svenciskas ir P. Gudas. Kun. 
A. Valančius gražiai apibudi
no Lietuvos nepriklausomybę.

rettaį ir Magnus, M. Sadaus
kienei, IT. Sadauskaitei, P. 
Vaickauskienei, S. Vaiekaus-

kas, organizacijos advo- 
adv. Waitches, spor-

to komiai jon —- Jr Viscount,

Visų Šventų parap., Rose
lande, klebonas kun. J. PaŠ- 
kauskas po sunkios bet pa
sekmingos operacijos Šv. Kry 
žiaus ligoninėj greitai sveik
sta. Kasdien jaučiasi stipre- nu. 
snis ir už dienos kitos vėl grį.šj 

prie savo

Gražią, kalbą pasakė d-ras A. Į kaitei, L. Vaickauskaitei, A. 
Račkus. Vilniaus lietuviams j šukiūtei, A. Miliauskaitei, B. 
aukojo: d-ras A. Račkus $1.00, Maironienei ir S. Girdvilytei;

J. Juozaitis, p. Beinoris, A. 
Sbimkus, į pagalbą — E. ir P. 
Kiauše, A. Kawal, P. Barskis 
ir B. Budrik, maršalka — Di- 
mša. I«va Lukošiūtė, kor.

tuvių Demokratų Klubas.
Al. G. Kumskis, kandidatas

į County Komisionierius ir 
taip veiklus darbuotojas poli
tikoje tapo išrinktas pirmi-

its wliolo sėt of plaus for the j NEW 
evening.

The prooeeda of the even
ing will go to the Darius - 

! Girėnas Memorial Fund to
ninku; M. C. Pavilonia vk»- help crect a fitting memorial 
pinn.; J. Ruika sekr. ir A. L. to the two Lithuanian - Ame

YORKO UOSTE 
ROKAI

M. Benzinas $1.00, K. Zarom- 
skis $1.00. Viso su smulkiais 
surinkta $10.14.

aukotojams. Stambesnes aukas 
davė): kun. A. Valančius $5, 
N. N. $5; Po $1.00: d-ras A.

kasdieninio darbo.

ŽAROMSKIUI PADARYVA 
OPERACIJA

Uoliam Vyčių darbuotojui ir 
įžymiam Brighton Parko lie
tuvių veikėjui p. K. Žaroros- 
kiui šiomis dienomis Šv. Kry
žiaus ligoninėj padaryta ope
racija,. Draugai ir pažįstami 
prašomi atlankyti. Rep.

PAMINĖJO SAVO 
GLOBĖJA

Šventė teigto Lietuvos lnm-' Račkus- T- Jonelis- * Mazi’ 
liauskis, T. Atroškienė, A. Ba-Koresp.

SUORGANIZUOTAS 9-to 
WARDO LIETUVIŲ DE

MOKRATŲ KUUBAS

DU KARTU BOMBUOTAS
šeštadienį, kovo 3 d., 1:30 

į vai. ryto nežinomieji piktada- 
l riai bandė susprogdinti Kazi
miero Mikuckio namą, 671 W. 
18th St., kuriame jis užlaiko 
aludę. Sprogimas buvo dide
lis, supurtęs visą apylinkę. A- 
pardytos durys ir sudaužyti 
keli langai. Bombos skeveldra 
išmušė skylę graborio Rad- 
žiaus ofiso ir koplyčios dury
se.

Chicagos apskr. L. Vyčiai 
paminėjo savo Globėjo Šv. Ka
zimiero dieną, pereitą sekmad. 
tikrai iškilmingai.

Ryte, Marąuette Parkan su
važiavo visos Chicagos kuo- 
pos in corpore. Gimimo parap. 
bažnyčioj, 9 vai. iškilmingas 
šv. Mišias laikė didelis jauni
mo draugas kun. Katauskas. 
Per šv. Mišias giedojo L. V. 
“Dainos” choras. Pamokslą 
sakė kun. A. Valančius.

Sekmadienį, kovo 4 d., 5:30 
vai. ryto mažesnė bomba buvo 
padėta prie p. Mikuckio antro 
namo, 1811 S. Union Avė., ku
riame Antanas Vytis turi dra 
bužių siuvyklą. Išdaužyti keli 
langai.

Miknckiai sakosi nežiną 
priežasties, nes neturi jokių 
priešų ar kerštininkų. Pp. Mi
kuckiui seni biznieriai ir nuo-

lsienė, O. Proščevičienė, J. 
Kiselienf, D. Zukienė, N. Aba
ravičių, A. Pakeltis, Žiaube- 
rienė, Bambalienė, Zemecienė.

Iš viso prie bažnyčios ir sve 
tainėj sudaryta $100.00.

Ačiū kalbėtojams: pral. kun. 
M. Krušui, d-rui A, Račkui, 
T. Jenuliui, 1 skyr. pirm. R. 
Maziliauskienei, 3 skyr. pirm. 
M. Sudeikienei, centro vice - 
pirm. L. Račkauskienei, o va
rg. J. Kudirkai už programą, 
dainininkėms O: Piežienei ii 
E. Noreikutei.

Rengimo komisija:
L. Račkauskienė 
P. Vaickauskieuė

Pcreitiį sekmadienį Baleliu- 
no svet. įvyko lietuvių politi- 
kinis susirinkimas kuriame ta
po sutvertas 9-to Wardo Lie

■ » I .!

latiniai “Draugo” rėmėjau A.

RYTOJ RENKASI FEDE
RACIJOS VEIKĖJAI

Rytoj vakare, Aušros Var
lį ražus ir jaudinantis vaiz- parap. salėj, įvyks svarbus 

das buvo matyti, kaip apie inėneSinis Federacijos Chica-. 
400 jaunų \ y rų ir merginų, L. gOS apskrities Susirinkimas, į 
Yyčių, piiėm&šv. Komuniją. ]{nrį kviečiame gausingai atsi- 

Po pamaldų, parap. s vėtai- innkytL Buf! i§duota raportai
nėj įvyko bendri pusryčiai Jis V

IŠ POLITIKOS LAUKO
SUORGANIZUOTA LIKTU 
VIŲ DEMOKRATŲ LYGA 

COOK OOUNTY

Vasario 27 d., Lietuvių Au
ditorijoje suorganizuota Lie
tuvių Demokratų Lyga - Cook 
County. Žmonių buvo iš visų 
kolonijų.

Pirmiausiai Al G. Kumskis 
atidarė susirinkimą, paaiškin
damas tikslą ir susirinkusiųjų 
paprašė išsirinkti pirmininką. 
Pirm. vienbalaiaį išrinktas P. 
Šaltimieras, raštininku adv. Iv. 
Savickas.

Užėmęs pirmininko vietą P.
akarinių valstybių konfc SąltimieraB pasakė kalbų, ra- 

ir vasario 16 d.

Kez/is ižd. į
Šita organizacija smarkiai 

darbuojasi įdant sutraukus vi 
sus 9-to wardo balsuotojus — 
tapdama didžiausia politikos 
organizacija šiame ivarde.

Visi šios kolonijos lietuviai 
yra kviečiami atsilankyti į 
ateinantį susirinkimą. Išgir
site daug svarbių ir intcrcRin- 
gų pranešimų.

rican flycrs ubo apanned the 
Atlantic Ocean in July lašt 
year, būt crashed disastrously 
ncar Soldin, Germany. Cap- 
tuin Stepben Darius and Liet-

NEW YORK, kovo 
New Yorko uostą yra apsiau-1 
tę tiršti rūkai taip, kad su-j 
trukdytas garlaivių plaukioji-1 
mas. Per ilgas valandas sutu-J 
lėtas didžiųjų garlaivių 
plaukimas ir įplaukimas.

is-

BARCELONA, Ispanija,
enant Stanley Girėnas were kovo 6. — Policija puolė moį 
both, American citizens. Tliey narkistų susirinkimą ir arei 
planned to reacb Kaunas, Li-jtavo 44 asmenis.
tbuania. --------------- ----- „

A. Stelmok

A 6REAT EVENING OF SPORT RADIO
LE AlVEN WORTII, Kas., 

kovo G. — Sudegė du angarj 
ir sunaikinta 9 armijos lėkti!

vai.

One of the most. stellar co-1 Ali who are interested should 
ngregations of amateur bas- get in touch witb either Phil
ketball players will be witnes- 
sed at the 132nd Infantry Re- 
giraent Armory, at 2653 W. 
Madison St. on Saturday, 
March 24th, when the Darius- 
Girėnas Memorial Fund Com- 
mittee presents the major part 
of its varied prograni in the 
form of a game between the 
Lituanicas and the Lifshultz 
Fast FreighU.

The Lituanica unit will con- 
sist of Lithuanian - American 

. busketeers, stars in their va
riom? universities and other 
basketball eiredes. Phil Kirau- 

regular of the De Paul U-se,
niversity basketball team 
and football captain for 1934;

Krause — 4614 S. Paulina st., 
Yards 1946 — or R. A. Vasal- 
le, 134 N. La Šalie St., Rin. 
1308, Randolph 0332.

The Lifshultz Fast Freights 
have the reputation of being 
the best amateur basketball 
team in Chicagolanct They 
have some of the best players 
in the country, juany of them 
well-knowii former & present 
university men. The clash be- 
tween two teams will by no 
means be a one-sided affair. 
Most of the members of the 
Lituanics team will have play- 
ed together beforc and wil! 
not be lacking of neat combi 
natioris which sliould cause

Šiandie 7 valandą vakare į- 
vyksta nuolatinė antradienio 
radijo programa iš stotiec Į 
WGES, kurias jau 5 metai pa-1 
stoviai leidžia Peoples rakan
dų kompanijos krautuvės. Šios 
dienos programoj dalyvaus 
grupė “Pirmyn” choro, ku
riems vadovaus K. Steponavi
čius. Dr. K. Draugelis patieks 
įdomią kalbą, o Čalis Kepurė 
naujo jumoro. Bus ir gražios 
muzikos, žinių bei pranešimų. 
Nepamirškite pasiklausyti.

PINIGAI DEL BIZNIO
KOMERCINES PASKUI 

Dl’ODAME {STA ICO M S 

HEMIAMIES JŲ REKOBD1

HAISTED EXCHAN£[ 
NATIONAl BANK

Halsted St. ir 19th P.
Narys IEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS

Gera Muilu Reikalinga Namuose

kurių metu išklausyta gražios rėpei jos ir vasario 1« d. pa- remti lietuvi kan<,i'
kalbos iš įvairių L. V. organi- |minėjim0. Reiks pasitarti dėl <iat» i CountJ' Commissioner.
žarijos veikėjų įr t.t.

LIETUVIS LĖKTUVO 
NELAIMĖJE

katalikų spaudos ir mūsų vei- Toliau d ras Mka Paai5kin0 
kimo vajaus. Vallyba “P“ LW08 »r«»”i“vimų ir

jos reikšmę. Adv. Lidy taip

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 
19 SK. PRAMOGA

S, km., kovo 4 d. i>opiet iš i We»t Side. — Marijonų Ko 
lfarlem aerodromo pakilo lė-! legijos rėmėjų 19 skyr. rengia 

kluvas, kuri valdė mechanikas bnneo party kovo 11 d., Aus 
instruktorius Charles Lehr, o
pasažierium buvo Vincentas 
Bronza, Dr. S. Brenzos augin
tinis.

Pakiliu lėktuvui apie 300 pė 
dų nuo žemės, lūžo propeleris 
ir iš lėktuvo išpuolė motoras. 
Sudužimas ir mirtis lakūnams 
buvo neišvengiama. Bet pilo-| 
tas buvo prityręs ir šalto krau j 
jo, todėl pasisekė lėktuvas 
šiaip taip nutupdyti. Žinoma

ros Vartų parapijos svetainė- 
e, 6 vai. vakare. Įžanga tiktai 
26c. Kviečiame skaitlingai at
silankyti. Girdėjau, bus daug 
naudingi; daiktų.

Korespondentė

pat pareiškė savo nuomonę. 
Valstybės prokur. adv. Kai

įdomia kalba pabriežė, kad 
lietuviai buvo visai pamiršti 
politikoj; reikėtų stiprios po
litikos organizacios kiekvie
noj kolonijoj ir kad lietuviai, 
preeinktų vedėjai, turėtų jėgų 
lietuvį išrinkti. (

Kaminskas pasiūlė darbą

NEUŽMIRŠO A. R. d. 15 
METŲ SUKAKTIE8

Marijona Brenzaitė, sesutė 
žinomų liankint$tp| pp. Bren- 

h kttfvas gerokai aplaužytas, o 5^ žiemos dieneles leidžia Mi- 
jrilotns Charles Lehr ir Vin- nmj fi<

centas Brenza Riižeisti.

Sužeistieji nuvežti Šv. Kry
žiaus ligoninėn. Vincentas Bre 
liza yra Norihwestern univer- 
iiiteto studentas. A.

AUKOS VILNIAUS LIE
TUVIAMS

Brighton Park. — Vasario 
16 d., Lietuvos NepriklaiiRO- 
niybi

Pete Barskis, Yfce De Paul Fast Freightars plenty of 
teaui’s high seorer; anęl To- tronble. 
ny Lauraitis, captain of the Besides the major game on 
šame team this Season—have ^ie program, arrangements
already agreed tb be memb- are being made to present a’
ers of the UtufcMica eliąue. hetvęen two gipl teams.
Likewise, negotiiftioife are be- This in should be a uni- 
ing made with Notre Dame to 9ue feature. A military band

obtain permissioh for Ed. 
Krause, brother bf Phil, to

vili provide pleasant interlu- 
des beforc games and between

play. Ed., captaid of the N. D. Į kalves.
ąnintet this seaseh, made the the present time this ar-

A11-American Team of 1933 - 
34.

Communications are expect- 
ed irom other Lithuanian - 
American stars, some of 
whicb are: Benny Budrik, >1. 
Jesscn, Joe Kluehinskas, and 
John Tenzy. These players 
and other well-known basket- 
eers will be reąuęsted to play.

tiele is intended as an annou- 
ncement because the program 
Committec has not completed

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

108 W. Monroe St.. prie 01ar> 
Telefonas STAte IMO 

Valandos I ryto Iki t popiet 
2201 W. Germak Road

PAKVIETIMAS
,, . . ,, , . ,_ Širdingai kviečiu visng Chi-

pradeti ir valdybą rinkti. Se-;pagOg apieiįnldnių miestelių
kantieji tapo išrinkti:

1 Pirm. — Al G. Kumskis, 1 
vice pirm. — P. Šaltimieras,

Į 2 vice pirm. — d-ras Poška, 
nut. rašt. — J. Juozaitis, fin. 
rašt. — J. Giedraitis, ižd. — 
C. Woidot, egzekutyvin komi- 
tetan: — A. Jakaitis, J. Dam 
kus, C. Martin, I<. Ambrose, 
d-ras Poška, adv. Zuris ir Pe
tkus; finansų komitetan — A- 
Ihert, J. Janulevich ir F. Šne
kutis, pasilinksminimo komiui

Panedėllo. Seredos fr Pėtnyčlo, 
vakarais « Iki »

Telefonas CAIfal <1M 
Namai: 6469 8. RockweU St

Utarnlnko, Ketverge tr Bubėtos 
Vakarais 1 Ik) I 

Telefonas REPnbiie MM

’ api
lietuvius, draugus ia senus pa- į 
ži štamu s atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide
li pasirinkimą. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Crane Coal Co.

Dovanos 
šiem s.

visiems atsilanku-

5332 So. Long Avė.
Chicago. 111.

Katrie perkate anglie iš dral 
vėrių, siųskite Juos ) CRANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų, 
Fm-ahontofl m R. Ūktai $7.00 
Urnas.

Ar Jūs žinote, kad su modemiška radio su phono«rafu - kom
binacija jus turite iuuzlkt}. visados kokia tik norite, ir viso pasau
lio artistai Jums tarnauja?

Jūs galite palinksminti svečius, draugus ir turStl Šokių muziką 
visados gątavą kada Opas užeina Šokti. Ar JOs žinote, kad yra ra- 
dlo kombinacija į kurią JOs patys galite Jkalbčtl ar {dainuoti rekor
dą ir ji pasiOstt savo draugams pasiklausyti?

Ar jOs patys girdėjote kaip skamba radio programai iš kitų 
kraštų: Londono, Berllno, Maskvos? Ateikite j Budriko krautuvę. 
Joms visados bus suteikta proga pamatyti tuos naujus radio išra
dimus ir savo ausimis išgirsti muziką iš užjūrio.

ami, Fla

M. Brenzaitė yra amžinas na 
rys A. R. D. ir uoli darbuoto
ja Moterų Są-goje^ Pasinaudo
dama proga, M. L. Brenzaitė jon — Greb, O. Juozaitienė, 
atsiuntė A. Nausėdienei “ge-j spaudos komision — M. Pa vi 
rų linkėjimų” iš Miami, Fla. lonis, I. Lukošiūtė ir adv. K. i 
ir dėžę saldžių pomarančių (o-

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.^,

esant, atsiminkiteReikale 
žydelį.

NATHAN KANTER
4707 80. HALSTED ST. 

Tai.: YARds 0801

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

rangės). Rčniija

NUOŠIRDUS A0IŪ

Brighton Park. — širdingai
.1

INSUBANCF
VOTASY
FUBLIO

PERKAM
Uetuvlilrai

BONUS

REALKSTATK
SIUNČIAM PINIGUS J UKTUVA 

LAIVAKORČIŲ AOBNTŲRA 
PRISIRAAYKITK I MŪSŲ HPULKA 

TEISINGUMU PAMATUOTAS R1ZNIH

2608 WI8T 47th STR.

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, IU.

šventę Federacijos 19 dėkojam gerb. kleb. kun. A 
skyrius gražiai paminėjo. Va- Briškai už leidimą rinkliavai 
karą vedė kun. A. Valančius, prie liažnyčios vasario 25 d., 
Parapijos choras vedamas va- seserų Pranciškiečių reikala- 

X Kudirkos padainavo Lie^s; taip pat kun. A. VaJan-

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Re*. 10742 S. Wabaah Avė. 
Phone PULLman 8092

Nauja Radio Kombinacija RCA » tūbų Rekordus *QQ Ylfl
maino automatiškai, dabar už .................... ............ 57 5yaVFKJ'
Nauja Radio Kombinacija. Groja rekordus, jrekorduoja - padai 
Jūsų kalbą Ir dainą ant rekordo . .. ’149.O
Naujos Philco 44 modelis, pagaunantis viso pašau- N"hi
llo stotis. Globas ir Radio Log. Viskas ui .... W*JaKJ

Philco Baby Grand - Naujas. Vt .............................. ’2O.OO
Guibransen 12 tūbų su laikrodžiu Radio .. ...... *69.00
S tūbų Mldgct Radios po ........... 12.00
Kišenines Radios po ........................................................................ 6a95

PARSIDUODA ANT LENGVŲ IŠMOKtJTMŲ. SENA RADIO, 
PIANA ARDA PHONOORAF^ PRIIMAM I MAINUS.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-^21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

BUDRIK JEWELRY STORE
3343 S. Halsted St >

Taiso laikrodšllus Parduoda akinius. Perka seną auksą — 
moka cash.

re Tel. LAFaystte 1088
Lietuvių muzikos ir dainų gražus programas NEDfiLIOMJ 

nuo 1 Iki l:S0 vai. po pietų iž W.C.P.L. stoties, 170 kil.

, 




