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ESTŲ KARO VETERANAI SUKILO; 
VYKSTA KALKYNES

VISAM KBAŠTE PŽSIEL- VOIIETININUS SUBADĖ
BT* KUO STOVIS

KARO VETERANŲ BŪK
LĖS UŽIMAMOS

HELSINKIS, Suomija, ko
vo 13. — Žiniomis iž Talino, 
visoj Estijoj paskelbtas karo 
stovis.

Maištus kelia estai karo 
'veteranai. Jie sukilo, kada 
vyriausybė nusprendė suardy 
ti jų unijų.

Kariuomenė kovoja su ve
teranais. Užima jų būkles ir 
areštuoja vadus. Kai ku* 
vyksta kruvinos kautynės.

CHICAGOS DEMOKRATAI 
STAČIAI PARBLOKŠTI

NEDĖKINGI MIRUSIAM 
POLITIKIERIŲ!

Chicagos demokratų politi
kierių tarpe pasiraškė didelis 
triukšmas. Yra tam prieža
stis.

Šiemet Chicagoj mirė demo
kratų vadas Moe Rosenbel
gas, turtingas 24-ojo wardo 
politikierius. 1933 m. federa
linė “grand jury“ patrankė 
j j teisman dėl nemokėjimo mo 
kesčių už pajamas per du me
tus. Rosenbergas tvirtino, kad 
jis iš savo pajamų per du me* 
tus — 1929 ir 1930, apie pusę 
milijono dolerių išdalijo demo 
kratams ir kitiems pavieniams 
politikieriams kontribucijo
mis. Pereitų gruodį jis nuvy
ko į Washingt-onų ir ten pasi
rašė konfidencialų pareiškimų, 
kam, kada ir kiek jis davė kon 
trutycijų. Tas pareiškimas vi
sumai nebuvo žinomas.

Savo ražu jo patraukimas■ ’J « ii" r i '
teisman buvo atidėliojimas. 
Šių metų pradžių jis staiga 
susirgo ir mirė. Dabar ne
žinia kas ėmė ir viešumon pa 
davė jo tų Washingtbne palik 
tų konfidencialų pareiškimų. 
Paduotos pavardės visų tų 
Chicagos demokratų politi
kierių, kuriems jis davė di
desnes ir mažesnes kontribu
cijas. Tūkstančiai dolerių te 
kę. kai kuriems Illinoiso legi- 
slatūros atstovams, Chicagos 
aldermonams. Mirusiam ma
jorui Cermakui davęs 95,000 
dol.

LIETUVĮ
TAS ĮVYKO UŽ VĖLIAVOS 

IŠKĖLIMĄ

Per Lietuvos neprikl. šven
tę Smeltėje pašto tarnaut. 
1/aukžemis su sūnum norėjo 
išsikabinti liet. taut. vėliavų, 
bet namų savininkas jo iška
binti neleido. Tačiau jie vis 
tiek iškabino. Kai I*aukžemis 
grįžo vakare iš darbo, ne tik 
nebuvo vėliavos, liet ir jį patį 
namų savininkas Namovitz su 
seseria prišokę peiliu ir kastu
vu smarkiai sužeidė. Greičiau 
šiai jį būtų ir visai paskerdę, 
jei į jo šauksmų nebūtų subė
gę kiti žmonės, kurie jį išgel
bėjo. Tačiau jo gyvybė j>avo- 
joj- /

f Kaltininkai krašto komen
danto įsakymu suimti (aufo- 
nom. policija suimti nerado 
reikalo). Jie bus teisiami grei 
čiausiai pagal naujųjį valst. 
saugumo įstatymų. Kaltinin
kai vra vokietininkai.

AUSTRIJOS

MOKESČIAI U2 
PAJAMAS

AA

rijos m
DIRT (TORIAI

’ i
RYMAS, b >yo 13. — Rytoj 

čia įvyks tri ų valstybės vy
rų svarbi bbpferencija. Ven
grijos premjeras gen. Goem- 

- atvyko ir apsisto- 
Šian-

dien atvyksta Austrijos kan
cleris Dollfuss.

Italijos premjeras Musoli
nis vakar aplankė vengrų am
basadų, kur gveikino atvykusį 
premjerų ir su juo turėjo 
trumpų pasitarimų.

RYTOJ PASKUTINE DIE
NA PADUOTI PAREI

ŠKIMUS

,3c A 0 0 P Y
Telefonas: Canal 7790 METAl-VOL. XVI

DRAUGO" RĖMĖJAI TURI NE VI 
OBALSĮ, Bū IR HIMNĄ

boes vakar
jo vengrų aiįibasadoj.

LEISTINAS KOMPANI
JOMS SUSIJUNGIMAS

Himnas bus deklamuojamas ii 
dainuojamas spaudos

vakaruose
Rytoj, kovo mėn. 15 d. pu

siaunaktį, baigias laikas vi
siems tiems, kurie turi poduo 
ti pareiškimus dėl mokesčių 
mokėjimo už pajamas ir išmo
kėti mokesčių dalį.

Kas iš turinčių mokėt? šiuos 
mokesčius nesuspės apsidirbti, 
arba šiaip paneigs tų prievolę, 
paskiau turės mokėti numaty
tas įstatymu pabaudas.

Kam tad reikia, tas turi su
skubti, kad paskiau neturėti 
nesmagumų.

CICERIEČIAI PIRMIEJI JĮ IŠMOKS
Dienraščio “Draugo“ vajus taip įsisiūbuoja, kad vajai 

talkininkai ir visi rėmėjai nepasitenkina-vien tijc obalsių, 
ir himnų jau turi. Himnų parašė L. Šilelis, Kol himno 
džiams dar nėra parašyta muzika, prašome jį deklemuoti kata-! 
Ūkiškos spaudos platinimo parengimuose.

“Druugo’’ rėipčjų himno žodžiai tokie.-

‘• MES BE ‘ 'IįRAVGO ’’ NENURIMSIM f

Ei, tautiečiai, mes be “Draugo“ nenurimsiml *
Sęnas “Draugas“ mūsų buvo, mūsų bus!
Jį skaitysim, mes jį .remsime, jaiin diuLpim —
Geras dienraštis gyvuos ir jis nežus!
Ei, eilėn, visi dorieji jo rėmėjai!
Juk be dienraščio nebūsi, sveiks, ramus!
Tat į šventų darbų “Draugo“ pasekėjai —
Neškim šviesų į visus savų namus!
Ei, rėmėjai, jūs lyg knygnešiai senovėj,

‘Vedat tautų laimės ir šviesos keliais;
Trokštat jai, kad ji visad gyvent gerovėj — • |
Šviesto jai dangus palaimos spinduliais!
Ei, pirmyn į šventų, kilnų spaudos darbų!
Mūsų šūkis — “Draugas“ plis visur, visad!
Kad’ visi supras spaudos didybę, svarbų; — •
Dievas laimins mus -— tauta nežus niekad!
1934 m. kovo 12 d. L. Šilelis.
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SUDARYTAS ORO 
BOARDAS

PAKVIESTI TRYS ŽYMIEJI 
LAKŪNAI

WASHJNBTON, kovo 14.- 
Armijos lakūnų korpuso vado 
vybė nusprendė iš dalies at
naujinti oro pašto vežiojimų.

Karo departamento sekreto
rius Dern sudarė oro boardų, 
kurin be militarinių vadų pa
kvietė dar ir žymiuosius lakū
nus: Orville Wright, Ch. A.
Lindbergh ir Clarence Chain- 
berlin.

Šis boardas autorizuojamas 
rasti, koki instrumentai yra 
reikalingi oro korpuso lakūnu
lėktuvams, kad būtų galima se šiandien premjeras Goem- 

boes atlankė premjerų Musso- 
linį Venezia rūmuose, kur bu
vo tęsiamas vakarykščias pa
ti tarimas. tt,; ,

Rytoj gi Venezia rūmuose 
visi trys valstybės vyrai turės 
konferencijų.

Italų spauda praneša, kad 
konferencijoj bus aptarti šie 
svarbiausieji klausimai.-

’ A •
Austrijos ir Vengrijos ne

priklausomybės pilnoji teisė.
Nepriklausomybės teisės pa 

laikymui ekonominė koopera
cija. >

Italija turi sutikti paimti 
savo globon anas dvi valsty
bes, kadangi jos yra apsuptos
vienų priešų. .s- i'*f. * * JjĮ*- •/-» ' *'

Bė to, plačiai bus aptariami 
ekonominiai ir prekybos rei
kalai. Kada bus padaryta iš 
šių trijų valstybių ekonominė 
sųjhnga, tada jon bais pakyiS- 
stos ir kitos Phduoojaus rak 
stybės.

kmingai vežioti paštų.
Senatui gi įduota rezoliuci

ja, kad iki bus pravestas įsta
tymas vyriausybė privalo lai* 
kinai susitarti su privačiomis 
oro linijomis dėl pašto Vežio
jimo atnaujinimo.

AUSTRUOS STOVYKLOSE
YRA ŽMONIŠKUMO
VIENA, Austrija, k6vo 14. 

— Austrijos koncentracijos 
stovyklose yra per daug pri
kimšta politinių kalinių. Ta
čiau austrų vyriausybei reikia 
pripažinti kreditų, kad ten su 
laikomais kaliniais žmoniškai 
apsieinama, ne taip, kai 
tijos stovyklose.

Svetimų šalių koresponden-

!WAŠH1NGTON, kovo 13.

— Dvi Connecticuto elektros4* *, , *
gaminimo kompanijos kitados 
kreipės į federalinę komisijų, tams teko atlankyti kai kurias 
kad ji leistų joms susilieti stovyklas. įę,. kųlįėtįs su kali- 

kruvon, tada jos galėsiančios'nįaig. Negirdėta nusiskundimų 
prieš vyriausybę, išėmus tflt 
paprastų dalykų, kad neteisin
gai kalinami.

Šiandien Austrijos koncent
racijos stovyklose yra laikomi 
daugiausia socialistai ir hitle
rininkai.

sumažinti elektros ratas 
geriau tarnausiančios

ir 
visu-

mai.

Komisija nesutikd. Tada 
kompanijos kreipės teisman. 
Šis palaikė komisijos pusę. 
Pažymėjo, kad tuo būdu nori
ma sudaryti trustų.

Kompanijos šį dalykų pa
davė vyriausiajin teisman. 
Šis dabar nusprendė kompa
nijų naudai. Kompanijų jun
gimasis leistinas. Federalinė 
komisija neturi autoriteto tų 
reikalų sprendimui.

GAZOLINO TAKSOS 
MOKYKLOMS

NORI DAUGIAU 
NAOAIKŲ z

VANCOITVER, B. C., kovo 
13. — Apskrities teisėjas Har 
per nubaudė dešimčių kančių 
į plikų nugarų ir 3 metus ka
lėti Leo Belanger, kure su sa-

Visi kai vienas politikieriai 'imi turėjo revolverį ir sulai-
išsigina tų kontribucijų. Nėra 
įrodymų. Rosenbergas jiems 
davinėjęs kontribucijas ne če
kiais. bet pinigais. Jis dau
giausia dirbęs viešosios nau
dos kompanijų naudai, nes iš 
jų biznį daręs.

Federaliniaras autorite
tams nesvarbu tos visos mirų 
šio jo kontribucijos ir viskas. 
Svarbu tik tas, kas galėjo pa

kė du kinus.

Nubaustasis prašė teisėjo, 
kad jam būtų padidintas kan- 
čium kirčių skaičius ir suma
žinta kalėjimo bausmė.

Teisėjas kol kas nenripaži- 
no jo prašymo.

skelbti šį konfidencialų parei
škimų. Ieškomas kaltininkas
Washingtone. *

_____

LENKIJOS PRAMONĖ 
SVETIMOSE RANKOSE

Chicagos miesto majoras 
Kelly pranešė, kad jis akty
viai rems legislaturoje projek 
tų, kad valstybės renkamų už 
gazolinų mokesčių dalį pa
naudotų viešųjų mokyklų pa

KAUNAS. — Lenkijos ūky 
je investuotas užsienio kapi
talas paskutiniais metais ge-• 
rokai padidėjo. Šiuo metu be 
maž pusė visų Lenkijos akci
nių bendrovių kapitalo yrą 
svetimšalių rankose. Taip,
1930 metų pradžioj Lenkijoj Į čio platinimo darbų 
buvo 1347 akcinės bendrovės 
su 3,2 milijardų zlptų kaptta 1 

lo, iš kurio 38% buvo svetini 
šalių rankose. Dabar gi sve 
timo kapitalo nuošimtis pa 
kilo iki 46,5%.

Ciceriečiams pirmiesiems tenka proga šį spaudos rėmėjų 
himnų išmokti, deklemuoti bei dainuoti dirbant kilnų dienraš-

VALSTYBĖSE
SALT LAKE CITY, Utah,

-------- ■------ '■»'
pat jie pareiškia, kad 
drebėjimas buvo smarkesnis,^ 
negu įvykęs Long Bear h per-’ 
eitais metais.

Kemmerer, Wyo., katalil
. N _/?**“***-« Įjgįnyftoj pamaldų metu nu

Daugiausia kapitalo į len- kovo 13. Nepaprastai smar drebėjimo pradėjo siūbuoti 
kų įmones įdėjo prancūzai, • kus žemės drebėjimas vakar IĮ kandeliabrai ir žvakės 

būtent, apie 400 milijonų zlo- vakarų ištiko žiemių Utah vai
tų. Antroj vietoj eina vokie-' stybės dWį. įr pietų Idaho da- 
čįų kapitalus y*378 milijonai Jį. Be to, ganėtinai atjaustas 
zlotų, kurio didesnė dalis in- žemės supurtymas Wyotni:ig, 
vęstuota kasyklose. Toliau Nė vada ir Kalifornijos valsty
seka Amerikos kapitalas — 

( 353 mil. zlotų, belgų — 161 
! mil. zlotų ir anglų 80 mil. 
į plotų. Kaip matome, anglai 

savo kapitalus į lenkų įmo-

UŽDRAUSTA ŽYDAMS
TARNAUTI KARIUO

MENĖJE

Berlynas, kovo 13. - 
Vokietijos apsaugos ministe-' nes deda nenoriai,
ri. gen. von. Blomberg po po- , Rai knrjoa Lenkijoa pra. 
sitarimo ,.n prezidentu vonI )wveik
Hinderburgn pankelį kad t-k ,^,ie„iniais kapįtftlai8. 
vokiečių kariuomenėje ir karo paTvw)itoi> lenkl) naft08 pra.

Šio miesto apskrities 
muose padaryta eilė nuos 
utplvšus nuo sienų tinkui. 
kurie Utah universiteto trolx 
šiai sugadinti.

rul

bėse. Anų pirmųjų dviejų val
stybių miestuose kai kurių mū 
ro namų sienos suplaišėjusios. 
Ogden, Utah, viena moteriškė 
mirus iš baimės. Kai kuriuo
se miestuose sugadinti mokyk
lų mūrai ir pamokos nutrauk
tos, nes vra baimės griūti na
mams. Be to, visa eilė ir kitų 
namų apleista, nes daugiur su 
aižėjęs tinkas.

Seismologai pareiškia, kad 
drebėjimo centras .yra vaka
rų kalnuose, ar tyryne. Taip

AREŠTUOTAS 
PASTORIUS

» —\
BERLYNAS,\kovo 13. 

Braunberge, Rytų Prūsijoj,t 
areštuotas liuterionių pasto-J 
rius dr. Guddas. Pereitų sek
madienį jis kalbėjęs į .moky
klos vaikus pareikšdamas,>
kad siųogikai ir Hitleris ne-Jj 
turi būt entuziastais įsivai^ 
duodami, kad jie išvadai< * - B
Vokietijų nuo puolimo.

laiv>me yra uždrausta kapitaiaa da-
ha žydam., arba turintiem. lyTanja kaayk|o8e .. „

% ir elektros bei vandens 
ūky, — 75%.

Taigi, lenkams nelengva

žmonų žydę, arba žydus tė
vukus.

Tie visi, kurie su žydais
ramai.

Majoras sako, kad vieno 
cento mokesčiai už gazolinų į yra aktualėje tarnyboje, ne-

turi kų nors bendra, arba žy- . . .. .. ,, *................... ’ • bns nusikratyti svetimo kapi-
daihs giminingi ir šiandien talo jungu.

per metus sudaro apie 5 iki 
6 milijonų dolerių sumų. To-

lięčiami naujuoju vyriausybės 
patvarkymu. Nes šiandien

(LŪŽO IR PRIGĖRĖ

kios sumos pakanka per pus- kariuomenės tarnyboje yra 
antro mėnesio apmokėti moky-! aristokratų karininkų, vedu- 
tojas, mokytojus ir mokyklų Į šių jų turtingas žydęs. Prez. 
vadovybę. ’ Į Hinderburgas nenori jų klifl-

DETROIT, Mich., kovo 14.- 
Fordo automobilių fabrikuose 
grųŽintas mažiausias 5 dole
rių už dienos darbų atlygini
mas.

Vienas iš Factorio grobėjų, 
B. Bangbart, Touhy gaujos na
rys, teismo nuhaustAs 99 me

ntus kalėti.

Eidamas ledu per Fox upę, 
Fox River Grove, įlūžo ir pri
gėrė W. Williamson, 58 m.

a , a^ž. Kiti keturi asmenys,
dytL K.t«p g. t». nagama, M>iMgo ..
atsilieptų į visų kariuomenę.

RASTAS NUtAUTAS 
RAKIETERIS

Willow Springs apylinkėje 
rastųs nušautas rakietsris Cha 
ries (Ice Wagon) Connors, 
prijtlausęs Touhy žudikų gro
bėjų gaujai. Jam padarytan 
“raidas.“

pat susmuko upėn. Ugniage
siai šiuos pastaruoeins išgel
bėjo.

ORAS
CHICAGO IR APYLINK. -- 
šiandien iš dalies debesuota ir 
šalčiau.

K4 TIK ATĖJO IR LIETUVOS
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:*

Arkivyskipas lujis Matutancius
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 
Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina $1.90.
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie 

tuojau* pareikalaus.
Ola nupMSk: , L 4 ’

. .............................. ..
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IkMenis, kii 13

Iki šiol veršiuose daugiausia buvo žydai. 
Jie įžiūrėjo lietuviuose verslininkuose sau 
pavojingus konkurentus ir stoja prieš juos 
kovoti, štai, “Tsb..” pranešimu, verslov min
kai išlipino miesteliuose bei sodžiuose plaka
tu: “Lietuvi, sustok!“ Dėl šito plakato žydai 
daugely vietų kėlė tikrų triukšmų, šaukdami, 
kad tai kurstymas stačiai prie pogromų. O 
tuo tarpu plakatas skelbia tiktai štai kų:

“Mūsų tautų iš mirties sapno prikėlė 
tėvynės mylėtojų galiūnų siela, liepsna ir 
krauju persunktas spaudos žodis. Nakties ta-! 
msumoje per miškus ir balas knygnešių var
ginguose ratuose ir kuprinėse slinko lietu
viškos knygos ir lindo {tamsinusį' pdlėpį ir 
iš tenai skleidė'šviesų ir šilimų, kuri atgai
vino jau benykstantį tautos žiedelį. Atgaivi
no šimtmečių vergovės ir paniekos prislėgtų 
lietuvio sielų, išmokė sųmoningai mylėti ir 
branginti savo kalbų, savo tautų ir bendrai, 
visa, kas lietuviška. Bet viena mes pamirš
tame ir nehranginame, tai savosios pramonės^ 
prekybos ir amatų, kurie yra svarbus vaid- [ 
niuo mūsų valstybės gyvenime.

Pažiūrėkime, kiek lietuviškų krautuvių, 
kooperatyvų bei kitų įmonių užsidarė? Kiek 
lietuvių verslininkų turėjo atsisakyti nuo sa
vo amato. O vis už tai, kad jų nieks nepalai
kė; nepalaikė savosios prekybos bei pramo
nės. O tuo tarpu kitataučiai puikiausiai iš
bujojo. Jie už lietuvio kruvinu prakaitu ap
laistytus centus didesniuose Lietuvos mies
tuose pristatė gražiausių namų, atidarė gra
žiausias, didžiausias krautuves ir kitas įmo
nes. Be to, kiek kasmet milijonų litų išsiun
čia iš mūsų krašto? Tas viskas įvyksta to
dėl, kad lietuviams trūksta tautiško dasipro- 
tėjimo, susibūrimo...

Broli lietuvi, sesute lietuvaite! Jei nori 
susilaukti šviesesnio rytojaus ir išvysti savo 
tėvynės klestėjimų — palaikyk . savųjų pre
kybų, pramonę ir amatus! O tai atsieksi, — 
viskų perkant pas lietuvius“.

Mūsų dienraštis taip pat nuolat kelia o- 
balsį — savas pas saVųjį. Dėl to, manome, 
nebus pro šalį ir Amerikos lietuviams per
skaityti plakatą, kuriame prašoma, sustoti, ir 
pagalvoti; nes ir čia daug svetimtaučių įstai
gų, biznių ir profesijonalų tunka lietuvių pi
nigais, kuomet savieji skursta.

Hatn* kasdien, išskyrus aekinuc'leniua 
IBMUMKKATOS KAINA: Metama — »« 00. Pu
lt — U .60: Trinia uiėm-alunia — 92 00: Vienam 
B — 79 c. Europoje — Metama 97-00: Puael me- 
įMt* Kopija .09c.HMatt kaino* prtalunči'amoa parelkalarua 
ktntarbiama Ir koreapondentams raitų negrų- 
I oopraftoma tai padaryti ir nepr&lundlama tam 
mM* tankiu.
IfimaHoa priima — nuo 11:00 tkl 12:00 vai. 
likimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. po piet.

ltušo A. P. Stulgaįskaitų mi- spaudos uždraudimo sukaktį. 
Ivnių su- Bet trisdešimties metų rusini 
d. Chi- mo durims Lietuvoje nedžiugi- 1• • * v 4

no Rusijos valdžių.-Iš lietuvių 
tautos kįlu įžymūs vyrui, gar

iniuos sve- sūs, pasišventę vadai: Vysku Į1 

kaupę savo P®s Valančius, vyskupas Barai 
žiausius, ki nauskas, Dr. Basanavičius, Dr ,1 
uaius jaus- Kudirka ir eilė kitų. Jų rūpės 
lietuvybės 1 ntu ir pastangomis, geros va- i 

ela ir visa Los lietuviams bendradarbiai!-1 ’ 
ūme į savo Jant> nors ir PPe sunkių aplin- { 

gų, šventų- į Lybių, vienok sėkmingai varo- 
istoję Kra-!Iha uždraustos spaudos plati 
lenediktinų nimas Lietuvoje. Jei ne kito- 
ios vartų, Liu spausdintu žodžiu, tai nors 
ten liejosi maldaknyge lietuvis aprūpina-, 

tis metų. mas. gilaus tikėjimo, pama-
\ . ldus lietuvis sėmė iš malda- s. Artinasi , ... ,knyges ne tik dvasinio maisto

y . savo sielai, bet taip pat ir lie-j
na iki dan- . . _ , ,, ., . , į

tuvybes pradų. Neveltui todėl 
elbs pašau- T, ■* Rusijos valdžia atiminėjo nuo !
čia ramybę • - ,.................................. -' *. v iš bažnyčios išeinančių žmonių i
ms nau jie- juamknyges. jpą gyvoji šak- 
tclkusį kra njg iįetUVyfoeį gaivinti, jai 

is kaip ir paiaįkytį jr su įuo nepavyko
ų kartų pa įgrautj. neg jį būdama susi-
varalių. Jis • ,• . ■ .• , ,-jusi su gyvu lietuvio širdy tį
siais metais L • •• -■ • •kejnnu, buvo iškerojusi po vi-
namus, kad Kiekviena katali-
aukflro jam bažnyčia Lietuvoje buvo 
visus džiau- ijetuvjuį sykiu įr maldos na-i

Us ir įuais ir lietuvybės gyvuoju ša- į
užalotų šit- Į|įnįu j{Usijos valdžia tai ge- 
įcharistijoje —įj žinojo ir, norint surusinti i 
kojų... Lietuvą, jai būtinai buvo rei- 

įgaus mėly- kalinga išplėšti iš lietuvių ka- 
ų, nesigirdi! talikų tikėjimų, padarant juos 
limo. Pirm pravoslavais bei stačiatikiais, 
lanis pasiro- Taigi ji ir ėmėsi darbo naiki- 
asi debesys, nti katalikų vienuolynus, už- 
ir podraug darinėti bažnyčias.
veidų pasle- ])ar pjnu spaudos uždraudi- 
*nido. Pana- 1)io> po'nenusisekusio 1830 — 
inos audros o į ,netų Lietuvos 1/enk i jos su- 
ant Kražių kilimo buvo uždarinėjama lie- 
ibio ,aro pa- Įi;vį,j katalikų bažnyčios, vic-'

ulė Lietuvos nuolynai ir iš jų atimta daugi
, anot (lai-........................... ... . I' žemiu ir mišku. Sėdint u:om< 1;
Lietuvų bu- *

„. . ant sosto Mikaloiui I vienų vi?
zio nei rasto
jaudęs spar- nuo'yHV uždaryta keletas de- 
iku Lietuva smičių. Į ištremtų katalikų 
rnties metų. vienuolių vietų atsiųsta pravo-

Kopijavimas, arba gaidų 
rašymas, yra atskira muzikos 
meno šaka. Pastaraisiais lait
kais ši meno šilku yru kiek 
apleista, nes mekaniški šio 
amžiaus išradimai pakeičia 
rankų darbų. Paprastai, mu 
zika esti daugiausiai spaus
dinama. Bet būna atsitikimų, 
kad neapsieinųma ir be ran
kų darbo.

Parašymu/ gaidų yra ne 
tiek talentas, kiek įpratimas 
per ilgų ir , kantrių praktikų. 
Rašymas gaidų nėra koks 
“fency” raštas, bet tik tų 
pačių muzikos ženklų kartoji 

'mas ant linijų ir tarp linijų. 
Teisingų ir aiškų gaidų rašy
mų galima įprasti tik studi
juojant harmonijų.

Popera gailių rašymui turi 
būti tinkama ir tinkamai pri 
ruošta. Parašytos gaidos gra 
žiai atrodo, kada jos rašomos 
tam tikru juodu lašalu, kuris 
tik tam tikslui gaminamas. 
Kiti rašymo įrankiai taipat 

j turi būti tinkami, ypač pluii- 
Į ksua. Pajutus, kad plunksna 
' gerai nerašo, reikia pamai- 
■ nyti nauja. Parašius muzikos 
lapų, nereikia rašahi nuspau- 

• sti, bet duoti pačiam nudžiū-
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DIENOS KLAUSIMAI

TOBZIDENTAS IK ORO PASTAS

fc'Daug.ginčų spaudoje buvo kilę dėl pave- 
Bb> oro pašto karo lakūnams. Prezidentas 
fepseveltas lokį drųsų žygį padarė dėl to, 
■I privačiose aviacijos kompanijose susek- 
■bnngelis. Į tų skandalų net garsusis Lind- 
nhab-%uvo įveltas. Prez. Rooseveltas, ku- 
fc'nepakenčia įstaigų, ar atskirų asmenų, 
■Ugningai einančių savo jiareigas, -nepoke- 
■fc išnaudotojų ir suLčių, turėjo kų nors 
Vyti, kad apsaugoti vyriausybės vardų ir 
HKomenės interesus. Taigi aišku, kad paves- 
i oro paštų kuro lakūnams privertė gyvas 
|ikalas. Bet tai buvo ne tik nepaprastai 
irųaus, bet ir rizikingas žygis. Vienį Prezi- 
Mtų kaltino nusižengiant konstitucijai, kiti 
Mhio diktatorium, treti įžiūrėjo, kad jis jau 
■Mi viskų valstybinti.
R Tačiau šiandien matome, kad Preziden- 
b jau sulaikė karo lakūnus važioti oro paš- 
K Tai padarė po to, kai trumpu laiku žuvo 
Mediką karo lakūnų. Opozicija p. Roose- 
Mtų Vai bombarduoja ir dalinai džiaugia- 
ff*‘privertusi’’ ji nusileisti. Kitas p. Roose- 
jįbą vietoj nebūt daręs nuolaidų.’ Nežiūrint 
■nU, savo darbų būt varęs piflhyn, kad iš- 
Hkytį prestyžų. Bet p. Rooseveltas, matyti, 
Bh*a užsispyrėlis. Jis kad ir savo klaidų pa- 
»ęs jų atitaiso. Tokį žmogų reikia gerbti.
K' Prezidento eksperimentas su karo avia- 
Ba parode ir kitų svarbų ir šiam kraštui 
■feodų dalykų, kad kariuomenės lakūnai nė- 
^Hnkamai pasiruošę. Mums rodos, ktyl šis 
ĮŲs atidarys akis ir vyriausybei ir visuo- 
fifei. Tik labai skaudu, kad tos eksperi- 

■tetas taip brangiai kainavo — atėmė gy- 
Mstį keliolikai jaunų vyrų.

i' Muzikos rašte yra tam tik- 
' ros taisyklės, kurias reikia 
žinoti ir jų laikytis. Prade
dant gaidas rašyti, reikia su
statyti muzikos raktai su jų

l tono žymėmis: ir laiko skirs-. 
r ...i mavimu. Daugiausiai yra var 
į tojami muzikos raktai G ir 
‘ F, bet nelabai lengva juos 
parašyti. Rašant ženklus, va

idinamus kryžiukais, lienoliais 
i (flats) ir atšaukimais, taip- 
pat reikia prisilaikyti muzi- 

' kos skalės taisyklių, nes mu
zikoje kiekvienas briežiukas 
ir kiekvienas taškelis turi sa
vo ypatingų reikšmę. Gaidų, 
ženklai turi būti lygūs ir tie- 

I šiai sustatyti; jų pozicija ne 
Į turi išsiplėtoti, užimant dvi 
į vietas, kad pildytojui nebūtų 
' sunku išskaityti jų tono vertę.

Pradedant rašyti, reikia 
! pasidaryti planas išskirsniuo- 
jant poperų, arba stenzelį.

' (Tęsinys 3 pusi.)

HITLERIS — VOKIETIJA

KAUNAS “SUPONEJOkymai jį varžo: liepia mylėti artimų, neuž
mušti. Dėl to jis nori grąžinti vokiečių tau
tai pagonizmų, kad ta tauta ne Dievų, bet 
jį’ garbintų.

Ne viena pasaulio tauta panašių vadų y- 
ra turėjusi. Tokie “ponai“ jei ne visai pra 
žudė tautas, tai ilgiems amžiams įstūnr* jas 
į nelaimę. Ir Hitleris, taip aukštai iškilęs, 
gali žemai nutūpti ir, be to, vokiečių tautai 
dar didesnę nelaimę užtraukti.

Tsb. žiniomis, Kauno miesto burmis
tras p. Merkys įsakė visuose savivaldybės ra
štuose, vietoj lik šiol vartoto išsireiškimo 
“pilietis”, visur vartoti žodį “ponas“.

Vadinas bus; ponas valdininkas, ponas 
prekybininkas, ponas bedarbis ir ponas elge
ta... labai dailu ir nei kiek daugiau už pi
lietį nekainuoja.

SAVAS PAS SAVĄ

fe Tas obalsis^ir Lietuvoje jau plačiai yra 
lŪiamas. Jį kėlia verslininkų sųjunga, į ku 
iflų įeipa daugnnia lietuvių pramonininkų 
prekybininkų ir amatninkų, kovoja už tinka 
mų vietų lietuviams versluose.

savo fMirapijiečius apie jųjų didžių pilie
tinę jiareigą. kurių šiandie jie turi atlikti, 
būtent apie balsavimų.

Kalbėjo jis nieko nenutylėdamas, ne
slėpdamas ir kartu nieko nebijodamas. 
Štai trumpa-; to pamokinimo turinys: “Ne 
Hitleris su .-nvo šalininkais mus išgelbės, 
bet Kristus ir jo kryžius, nes Kristaus 
kryžius spinduliuoja malonės spinduliais i 
visų pasauli, o ypač gi į Konersreutų. To
dėl, brangūs broliai, balsuokite šiandie už 
Nr. 9 (šis numeris reiškia Bavarijos ka
talikų partijos sąrašų, kuri, kaip žinoma, 
priklauso prie Katalikų l’entro). Būtų di
delė gėda Konersreuto iiarapijui, jei bent 
vienas balsas joje atsirastų už Hitlerį!“

toriaus; taip gi čia buvo jai atskiros du
rys, taip, kad ji niekieno nepastebima ga
lėjo įeiti ir išeiti. Po pirmųjų Mišių pa 
likau jų dar tebejpnieldžiančių, matyt ji 
buvo pasiryžusi išklausyti dar ir antrųjų 
Mišių.

Tik staiga matau p«‘r langų, kuip Te
resė išeina iš bažnyčios ir, lydima vieno 
Žydo konveilito, vardu Rotschild, neseniai 
dar priėmusio kunigo šventimus, .eina lė
tais žingsniais mažu takeliu vedančiu į jos 
namus.

Nustebintas jos nelauktu iš bažnyčia? 
išėjimu, skubiausi į gatvę norėdama? su
žinoti, kame to priežastis. Ir štai man bu
vo kaip išaiškinta:

Šios liaznytėlėa vikaras, snkydaulas 
pamokslų, mokino tikinčiuosius, kaip kad 
prieš valandų jo klebonas, už kų jie turį 
šiandie savo balsų atiduoti. Aiškino, kad 
tikrasis jų Rgelliėtojas yra Jėzus Kristus, 
o ne Hitleris ir įrodinėjo nacijonal-sociu- 
listų mokslo priešingumų Kristaus Evan- 
gelijui. Paėmęs į rankas Muencben<> kata
likų žurnalą “Gerade Weg’!, kurį reda- 
guoja vienas protestantas konvertitas,

Konersreuto nuotykiais atsivertęs ir jia- 
rašęs apie J’eresę lubai vertingų moksliš-. 
kų veikalą, ' ikaras perskaitė vienų jrime 
atspausdintų laiškų, kuris buvo rašytas 
šio laikraščio redaktoriui. To laiško turi
nys buvo daugmaž toks: “įspėjame tave* 
jog jau aitinasi diena, kada pasibaigs vi
si tavo purvini darluii. Žinok, jog jau a- 
teina valanda, kada Vokietija išailiuosuos 
nuo tavęs ir nuo tau jianašių. Greitu lai
ku mes siiruoščme didelį laužų, ant kurio 
sukrausime visus katalikų kryžius, ku
riuos tik rasime visoje Vokietijoje, ant 
jų viršuj uždėsime visus kokius tik ra
sime Kristaus jiaveikslus, to Kristaus, ku
ris yra gimęs iš prostitutės žydės — o ant 
šių užkelsime ir tave;su visais kitais tau 
panašiais nenaudėliais. Ir- kuomet šį lau
žų padegsime ir kai jo liepsnos pakils iki 
dangaus, tuomet prasidės naujos religijos 
gimimo valanda, tuomet visa vokiečių 
tauta atsiklaupusi dėkos vienam Ihevjui,į
kurs yra žemėje, būtent Adolfui Hitleriui. 
Tat tegyvuoja Hitleris“, šių hitlęrininkų 
piktažodžiavimų skaitymo negalėdama Te-

ė pakęsti ir jau beveik alislama turi" 
išeiti iš bažnyčios.

Tuo tarpu kai man taip buvo aiški
nama, užgirdau užpakalyje didelį juoką 
ir rankomis plojimų. Atsigręžiau stebėda
masis kas per triukšmas tokiame ramia
me miestelyje.

Prieš miestelio tarybos namus, ntvi- 
rus įėjimui rinkėjų, maišosi ištisa jų mi
nia. Jie juokiasi matydami didelį susi
kompromitavimą dviejų hitlerininkų, ku
rie bėgo nuo minios iš jų besityeionjan- 
čios. Mat laike Mišių jie buvo įtalpinę 
prieš rinkimų salę didelį plakatų, niūrėda
mi gauti už Hitlerį balsų net šiame šven
tame Konersreuto miestelyje. Tačiau išėję 
įš bažnyčios žmonės, uždegti prieš hitle
rininkus įtikinančiais vikaro žodžiais grie 
bėsi nuplėšti to plakato, o du hitlerinin
kai, kurie j, saugojo, negalėdami prieš 
tokių minią at-ilaikyti, turėjo nuleidę gal
vas pabėgti.

*' I Viso pasaulio žinomame Koncrsreute, 
nfių Bavarijos miestelyje, kame lyg jjas- 
Iftptingame teatre vyksta slėpiningiausia 
Sdrfunu stigma t iauotosios Teresės Ne; ma- 
niaitės asmenyje, teko man pereitų vašu 
[trt|Įbūtt vienų liepos mėn. sekmadienį, ka
di Ąisi Vokietijos piliečiai buvo kviečia- 
nti į rinkimus. Todėl turėjau progos ste
bėti rinkiniu paproč.ius.

BBSr Anksti rytų nuvykau į Konersreuto 
l^ltnyčių išklausyti rytmetinių Mišių. Kte- 
■įbėjui' besime!.Ižiančiūfi. Kaip gausiai bv- 
Mro id prisirinkę, koks didelis jų maldoj? 
■Kclki:iuis. Kokia ibevobaiminga jų Kr.- 

ftūja, prie kurios bev/ik vi*i artinosi, 
moks gražini as n jauk: u:ns šios mažos ir 
’ kuki ios bažnytėlė?!

Klausiausi vietos klebono pamokslo. 
Paskaitęs dienos Evangelijų, klebonas tru 

tJUDį1 jų t ‘ĮK';riški?o, res norėjd pamokyti

Aštuntų valandų buvo antrosios Mi
šios. Jos • nobedalyvavuu. Žiūrėdamas per 
iungų. kuriame buvau apsigyvenęs — jis 
buvo visai arti bažnyčios — aš mačiau 
naujas žmonių minias ski binantis Mi 
šioms.

Teresė per pirmąsias Mišias buvo pri
ėjusi prie Komunijos. Meldėsi ji tada, jai 
nuskirtoje labai kuklioje vietoje, už al- (Daugiau bus)
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gyvėjimą tenka skaityti taiki-•*
nu reiškiniu. Visai nėra pag
rindo laukti, kad pasitaisytą 
arklių kainos ir arkliu ūkia 
vėl būtų atstatytas. UŽ teisę 
įvežti į Lietuvą cemento kai 
kurie kraštai pagal susitarimą 
turėjo pirkti iš mūsų arklių, 
nors ir gana žemomis kaino
mis.

ATSAKYMAS. ‘ (lėnau 'fu-' 
rėti pašalinius žmones. Kai- 
kuriuose natnrali«acijos dis
triktuose artimi giminės net 
ir draudžiami būti liudinin
kais, bet kiti distriktai lei- 
džia. Jeigu sunku rasti liudi
ninkų tarpe pašalinių Įmonių, 
reikia paklausti distrikto ofi
so, kur paduota aplikacija, ar 
giminės gali būti natūraliza
cijos liudininkais.

LABDARIŲ DIRVA
■ITVAŽIUOJANT Į 
'ALSTIJAS PO KITA 

VARDE

PI JJ ET Y BE IR SEK AT
VES PENSIJA 

KLAUSIMAS. Atvykau
Prieš karą ir dar tuoj po

kariniais metais arklių ūkis 
Lietuvai duodavo dideles pa

jamas. Tačiau po karo arklių 
'pareikalavimas staiga krito ir 
arklių auginimąs sumažėjo. Se 
niau daugiausia mūsų krašto 

{arklių eksportas eidavo Vokie 
t i jon; ten eksportuodavo C, 000 
— 7,000 arklių. Mūsų arklia
ms rinka Vokietijoj pradėjo 
blogėti 1928 metais, kada įve
dė Vokietija Lietuvai nepalan
kius muitus. Galutinai ši rin
ka buvo uždaryta 1930 metais. 
Ankstybesnis mūsų krašto ar
klių eksportas siekdavo apie 
20,000 — 27,000 štukų. Bet 
jau 1931 m. eksportuota tiktai 
10,306 arkliai, 1932 m. dar ma 
žiau — 8,215 arklių. 1933 me
tais mūsų arklių eksportas 
kiek pasitaisė. Pereitais me
lais eksportuota užsienin 16,- 
1774 arkliai, arba dvigubai dau 
giau, kaip užpernai. Taip pat 
žymiai daugiau gauta už eks
portuotus arklius ir pinigų. 
Tačiau šį arklių eksporto pa-

KLAUSIMAS, Atvykau į
;ė Kristus (Mat. 14, 6) i versti akmenis duona. Kristus'’!. A. \ alstybes 1912 m. su sa- 
s žodžiais išreiškė < lidžią-jtą pagundą atmetė ir tno mu- v° pusbrolio pasportu. Tai 
>są: vargas yra žmonijos Ims parodė, kad skurdą, einan- dkriau, kad išsisukus milita- 
įimo būklės išraiška. Dėl Jį ne iš žmonių kaltės, reikia ros tarnybos. Atsimenu vardą 
o trūkumo tenka kentė- kantriai kęsti ir prieš jj maiš- laivo, ant kurio atvažiavau, ir 
tik žmonėms, bet ir lau- to nekelti. T. Dostojevskio vei- atvažiavimo dieną; taippat ko- 

ms gyvuliams, todėl ne- kėjas Ivanaą Karamazovas pa- kiu vardu atvažiavau. Prieš 
iu taip sutvarkyti gyve- mato nuvargintą vaikelį, ku- du mėnesius, kuomet aš pra- 

kad žmonėms nėreiktųi rio daliui tenka tik gaili uša- šiau pirmųjų poperų, ir man 
i bijoti, kad,nereiktų rū-j rele. Susijaudinęs jis užpyks- reikėjo gauti atvažiavimo cer 
; kasdienine duona, —jta ant Dievo ir nusistato “grą tifikatas, man pasakyta: “ka- 
m-reiktu rūpestingai gal-1 žinti bilietą” į dangų: jei tiek daugi atvažiavai kita pravar- 
įpie savo ateitį. Šiais k a- vargo ir kančios žemėje, tai de, turėsi gauti užregistravi- 
zmo ir mašinų laikais ry esą neverta Dievą mylėti ir mo certifikatą (po kovo 2 d., 
žmonėms sudaro dur dau ei(i pas Jį j dangų. Taip apie 1929 m., aktu) pinn negu ga- 
rūpesčių, negu seniau kad skurdą galvojo Dostojevskio lėsi tapti piliečiu.” Ką turiu 
: dabar yra tokios sąlv- Ivanas Karamazovas.'Jo pa- daryti!
jog be pinigo ūkiškame vyzdžiu seka socialistai ir bo- 
nime taip trošku, kaip be Iševikai: jie pasiduoda tai pa- p 
o oro kambaryje. Kuo o- gundai, kuri siūlo “akmenis p 
yra plaučiams, tuo pini- paversti duona”, t. y. taip vi- g 
dabar yru ekonomiškam (suomenės ūkį sutvarkyti, kad s 
nimni. ( vargo visai nebebūti}. Bolsevi- „
lonių ūkiškas gyvenimas At1 praktika Rusijoj parodė, i n 
loniškas yra dėl to, kadįkad įgalima “akmenų pave-Įc 
ybei (nuodėmei) duota lai | rsti d«ona”: niekuomet rusųp 
Skurdas.eina ne vien išgauta nematė tiek vargo, kiek h.

:ad kartais gamta nedno-|Prie bolševikų, niekuomet toj , 
lėk maisto, kiek žnięnėms žemėj nemirė tiek nekaltų vai p 
•ikia, bet ir iš to, kad as- keliV su “gailia ašarėle” aky- , 
ą palaidumas sudarą par .ie ir niekuomet tame kraštely 
nuo ūkiškų santykių sri- dėl duonos kąsnelio nebuvo ,
Iš asmenų palaidumo ei- t’ek kraujo pralieta, kiek prie , 

r ūkiškas palaidumas, ne- bolševikų valdžios, pasižadėjn < 
kingunias: vieni per daug ^°8 visiškai skurdą pasalinti .

o kiti dėl to turi badau- gyvenimo. Bolševizmas pa- 
lidžturčiai neretai labiau 1'od‘S ka<l Tnes neturime teisės 
naši savo šunimis, ark-'lvano Kara'mazovo pavyzdžiu 
, katėmis negu skurstan- .kelti maištą prieš “vaiko aša- 
s savo artimais. Didžtur- relę”. Mūsų pareiga šluostyti 
palaidumas kartais būna vargstantiems žmonėms aša- 
og nuostabus: pav.: Pran- ras sav° asmeniniais gerais 
joj ir Amerikoj yra tokių darbais, savo pasiaukojimu jų j 
}, kurie savo mylimus gy- gerovei, bet ne maištu prieš 
us peni brangiausiu mais- kančią, ne sukilimu prieš Die- 
r puošia auksu ir net bri- kad Jis nepaverčia “ak-į 
tais, o tuo tarpu jų darbi- niens duona”, kad nepaverčia 
:ai neretai gyvena labai žemės rojum.
dingai ir turi pavydėti ‘lai, Kristus aiškiai ir iškilmin- 
’ kambariniams savo ponų'gai pa.sakė, kad kas padeda 
nis- | vargšams, tas padeda Dievui
?i visi ar bent dauguma'” kas skriaudžia vargšus, tas 
nių klausytų Kristaus žo- nusikalsta pačiam Dievui, ir 
i ir dalytųsi su vargšais tuo suteikė vargšams teisę j 
nos kąsneliu, jeį vargšai savo artimo meilę, į jo pagal- 
} darbštūs ir sąžiningi, tai nelaimėje. Musų laikais; 
rdo ir vargo mūsų gyveni- tiek neteisybės ir kietumo at-{ 
būtų daug mažiau. Jo bū- sirad« dėĮ to, kad žmonės pa-į 
ik mažiau, bet visai jo pa- neigė Kristaus meilės įsakymą i 
nti negalima, nes jis eina ” Per tfli suskaldė visuomenę 
vien iš žmonių neteisingu- i buržuaziją ir jos nekeneian- 
ir kietos jų širdies, bet ir/’S varguomenę. Juo krikščio- 
okių aplinkybių, kurios niškosios artimo meilės gyve-/
•nių valios nepriklauso. i nime bus mažiau, juo laikai,

! bns neramesni ir revoliucinge-'
J. Gobia “8 nis”l

J. A. V. 1910 m. Išsiėmiau 
pirmas pilietybės poperas 
1916 m., bet neprašiau antrų
jų. Žinau, kad šiandien mano 
pirmos poperos be vertės, nes 
laikas užsibaigė. Esu suvirs 
70 metų senumo ir noriu pra
šyti senatvės pensijos. Ar aš 
turiu vėl išsiimti pirmas po- 
pieras ir laukti du metus dėl 
antrųjų, ar, gal, yra greites
nis būdas! Ar mano žmona, 
kuri jau ir 70 metų, gali proŠy 
ti pensijos!

'4 TSA K Y M AS. Nepaisant 
kaip ilgai imigrantas išgyve-. 
nęs J. A. Valst., jis turi turė
ti pirmas poperas ir be jų jis( 
negali prašyti antrųjų popie-' 
rų, arba pilnos pilietybės.

Jeigu žmona nori prašyti, 
Amerikos senatvės pensijos,! 
ji kaip ir vyras turi pirmiau 
įgyt i ^Amerikos pilietybę. Mo 
teris pilietė turi pačias teisės 
senatvės pensijos įstatyme, 
kaip ir vyras pilietis.

Be to, reikia perskaityti sa
vo valstybės pensijds įstaty
mą. Nes kiekviena, valstybė 
turi ypatingus reikalavimus.

A U KEPI A U ŠIO TEISMO 
TEISĖJAI 1933 metais Lietuvoje ban.-* 

krutavo arba pateko į ekono-j 
minius sunkumus 45 įvairios' 
firmos su ajVie 4 mil. 500 tūk. 
litų skolų; iš šių skolų užsie
nių firmoms tenka arti 2 mik 
litų.

1932 m. bankrutavo 64 fir^ 
mos su skolų suma apie 13 
mil. litų, 1931 m. — 200 firmų 
su skolų suma apie 27 mil. li-

1933 m. kilnojamojo turto 
varžytinių buvo 3,104 ir nekil
nojamo 1,364. Kilnojamo tur
to parduota už 3,8 mil. lt., ir 
nekilnojnmo už 7,8 mil. lt.

T 3b.;PINIG LAI SKŲ AUKŠČIAU 
ŠIA SUMA

KLAUSIMAS. Kiek gali
ma pasiųsti pinigų pašto pi- 
niglaišku!

ATSAKYMAS. Aukščiau 
šia suma yra $100. Bet nėn 
apribuota piniglaiškų. Žmo
gus per vieną dieną gali šių 
sti piniglaiškų kiek tik nori.

Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 
moksliškas knygas, vardu: 

‘KATALIKŲ TIKYBA’PIRMOS IR ASTROS 
POPEROS

Jose nuodugniai yra išdėstytos visoR svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yri išskaitliuotos Apaš
talu Sudėjime — “Tikiu į Dievą Tėvą”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tarnas — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais. $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, n tomas — JĖZUS KRISTUS. 
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešo jo jo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90. '' v ♦
KATALIKŲ TIKYBA, UI tomas, ŠVENTOJI DVASIA. 
Turinys: Šentoji Dvasią yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasią. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

Vistu tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su- 
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

čia nupiepk

KLAUSIMAS. Atvykau į
J. A. Valstybes prieš birželio 
29 d., 1906 m.,»ir gerai pame
nu atvažiavimo dieną ir laivo 
vardlą. Ar aš gabu prašyti 
antrųjų poperų ir ar tnrin gau 

jti pirmąsias!
ATSAKYMAS. Negalima

prašyti antrųjų poperų, jeigu, sus kolektuoja lankas, kuris iš
{neturi pirmųjų. Pirmosios po Į duoda čekių knygutę. Bet šie 
’peros turi būti dviejų metų specialus taksai baigsis liepos 
Senumo. Imigrantams, kurie 1 d., 1935 nu
gali įrodyti, kad * jie atvyko ------------------- /
čionai prieš birželio 29 d.,
1906 m., ir čionai nuolat nuo PANEVĖŽIO ATYADAVI“

i tos dienos gyveno, nereikia at-
Bet skun-j važiavimo certifikato. Nerei- PAMtNĖJIMAS
it tam tik- kia sumaišyti atvažiavimo cer * ________
ų galima tifikato su pirmomis popero-, šiais „^ai* gegužės 20 d 
reikia pa jmia. Atvažiavimo certif. kai- sukanka metų, kai buvo iš 

ndų direk-{nuoja 5 dol. Imigrantai, kurie vyti įg panevėžio bolševikai, 
tą darbą atvyko po birželio 29 d., 4906 Ta proga ruošiamas iškilmin- 
darbdavys mt, turi mokėti dešimts dole- gas paminėjimas su pask ai te
ikia prie rių: penki dol. už atvąžiavi- rnjs ir eisenomis. Bus išleistas 
et jei pri- mo certifikatą ir penki dole- didelis leidinys, kuriame bus 
o, supran- riai už pirmas poperas. ‘Panevėžio miesto istorija, at-

LAUŽYMAS NRA 
KODEKSŲ

Ar kiekvie 
yra taksuo

Gerb. "Draugo" administracijai:
Siunčiu I.............. uZ kuriuo* atsiųskite man Vyskupo Bflčio knygas

"KATAl.IKU TIKYBA”.
I tomų — TIKIU. Kaina apdaryta I1.S5 »-
II tomo — JfZUS KRISTUS. Kaina vi.50: apdaryta $1.90
III tomą — Sv. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta $1.35.

arba:
Siunčiu $2.80. kad atsiųstumėte be aptaisu..
Siunčiu $8.65. kad ai si t įstūmėt e audeklo apdarais visas tris vyskupo 

BOčIo knygas "KATALJKy TIKYBA".
Vardas. Pavardė .................................................................'.........................

Adresas ................................................................ ...............Street

GIMINES PILIETYBES 
LIUDININKAI

UZIKOS RAŠTO MEINO

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Darbą gražiau galima pada
ryti vartojant tiesyklą. Atsar 
giai rašant, galima gaidas 
parašyti veik kaip spaudin- 
tas.

Kaip jau sakiau, gaidų ra-1 
šymas yra muzikos meno ša
ka. Tat jas rašant rėikia dau
giau įtempimo, negu rašant ] 
paprastą raštą. Gaidoms ra-! 
Syti turi būti tinkama dienos 
šviesa, einanti iš šono. Kiek 
žinome iš padavimų, kad di
džiųjų muzikų, Bacb’o ir 
Handel’io regėjimas buvo su
gadintas iš priežasties daug 
rašymo prie blogos šviesos. : 
Kad perdaug nenuvarginus Į 
akių, parašius puslapį daro-'

PLATTNKJT

IN OUR OFFICE
OOuuV, TOtw>s i«į 
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WISCONSIN’O LIETUVIU ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

WY8MIMG KLONIO
TUVIŲ AVIACIJOS 

DIENA

Trečiadienis, kovo 13 d., 1934
_______ . , t.H ------■ » - -Si- - 'gJi ■■ .-i-.-'T'-l I I I I I ' I 'i1, ■■-S'..'S I «l P-J.J----------- l=,---------- 101
oiloiūjų jaunimui, ypač kur nė- kviestas duoti paskaitę, neat- Kad ii jų tarpo išaugtų kata-oj

fi.
, savaitė
Peabody Co. po 5 dienas. Ki-Įra lietuviškos parapijos. Bris-! sisakė. Yra dar daugiau, ku- likiškų vadų.

I tokių darbų nėra. Tiesa, yra į tolio Kryžiuočiai priklauso C. rie pasižadėjo rudenį prisidė- 
i darbinių marškinių ir kelnių lL. C. draugijai ir ima dalyvu- ti. Inteligentija savo liaudį ne 
siuvykla, kurioj dirbti vien ma veikime. Linkiu bristolie- apleido. Argi liaudis juos ap-

Wilkes Barre, Pa. — Susita
rus L. K. K. Sųsivienynio 4- 
tam Pepna. Apskričiui ir S. L.

, . . A. 7-tam Apskričiui, IVyoming
aukota $55.W). Didžiausi, au- k|onioKAZIMIERy VAKARIENĖliuv“perapi> reikata,ns 8,1
kų davė Jon. Yalauskas ($10).

Kenosha, Wis. — Kenosha aukojo kiek kas galėjo. 
Kazimierai paliko nepaprastų visiems širdingai ačiū. Vaka- 
jspūdį minėdami savo vardu- rienę sunianė Kazimieras Stu- 
dienį kovo 4 dienų, surengda- |gUįtis, Kazimieras šerauskas 
nii puikiausių vakarienę, ku- įr Kazįjnieras Lukauskas ir 
lioje dalyvavo daugiau kaip daugįaUsiai pasidarbavo. Jie 
30 Kazimierų ir į kurių su- , perėjo per visus Kazimierus ir 
kvietė daugiau kaip 200 sve- pakvietė prisidėti. Visi prisi
etų. Vakarienė įvyko Šv. Pet-_jgj0> kiek kas galėjo, už tai 
ro parapijos svetainėj, kurio- širdingai jiems dėkojama 
je labai linksmai praleido bra-t per vakarienę pasakyta gu 

-Ilgių šventę. , žiu kalbų. Pirmiausiai Auta-
š {Pirmiausiai Kazimierai už- nas Lauraitis sveikino Kazi- 
prašė šv. Mišias, kurias atlai- niierus jų vardo dienoje; pas- 
kė didžiai gerb. klebonas kun. kui aprašė didžiai gerb. kle- 
M. Urbonavičius už Kazimie- ]jon^ kliu. M. Urbonavičių, ku
ru sveikatų. Paskiau supirko
daug valgių ir gėrimo daugy
bei žmonių pavaišint}.

Kazimierienės taip jiat ne
pasiliko, jos pagamino labai 
skanų valgį ir taip viskų su
tvarkė, kad nei viena dur va
karienė nebuvo taip greitai į 
stalus paduota.

Per vakarienę padaryta rink
--------------------------- ----

ris taip pat nuoširdžiai svei
kino visus Kazimierus ir pa-

aviacijos uienų Janušausko 
skridimui per Atlantikų į Lie 
tuvų paremti šių vasarų.

Abu apskričiai, patyrę, kad 
dabar į Janušausko trans-at- 
luntinio skridimo komitetų į- 
eina visų srovių žmonės, nuta
rė šį reikalų remti.

Aviacijos diena numatoma 
sekmadienį, birželio 3, Forty 
Fort Air Porte.

Tuo reikalu šaukiama para
pijų, draugijų, klūbų, kuopų 
bei kitokių dr-jų bendras su
sirinkimas, kad išrinkus pas
tovų komitetų, kuris rūpinsis 
aviacijos dienos surengimu.

Bendras parapijų ir draugi
jų susirinkimas įvyks sekma-

motervs. Rods, per tris mėne
sius stovėjo uždaryta; dabar 
vėl pradėjo dirbti, bet tik su 
puse darbininkių.

Viešųjų darbų dai bildukai, 
kurie kelius vedė, dabar 
taip pat dirba po 3 dienas.

eiams pasisekimo darbuose kaleisf
talikybės ir lietuvybės srityse.

FEDERACIJOS SKYRIUS 
RENČIA PASKAITAS

Baltimore, Md. — Naujai su 
sitvėrusi “Apšvietus Sekcija’’ 
po globa Baltimorės Federa-

Šv. Kazimiero dienų mūs jau 
nimas — Vyčiai gražiai pager 
bė savo Globėjų eidami prieik08 kl\°P°8 8Utelkė aPie 8a’ 
šv. Komunijos. Po- mišių buvo ve bemaž visus veiklesnius vic 
bendri pusryčiai. Reikia pa-,*08 inteligentus, kurie sutiko 
žymėti, kud mūsų jaunimas ne | uU°ti žmonėms paskaitas iš 
tik bažnyčioje sekmadieniais savo specialybių. Šios paskal- 
gražiai pagieda, bet ir para- l^08 ktl8 duodamos kas jnėnuo,
pi jai pasidarbuoja.

NAUJASI TE3TAMENTAS 
Evangelijos — Apaštalų 

Darbai — Apaštalų Laiškai -
Nenusigrjžklte nuo savo žmo J°n° Apreiškimas. Pusią- 

nių. Ateikite ir pasiklausykite! P*U ^20. Kaina, su aptaisais
Posėdžių laikas: 12:30 valu- 11-25. 

ndų vidudieny, tuoj po sumos. I Tomo iš Kempio APIE SE 
Posėdžių vieta: Šv. Alfonso ba ' KIMĄ KRISTAUS iš lotynų 
žnyčios salėje. Įžanga veltui, kalbos vertė Jurgis Baltrušai-

Fed«r. 25 kuop. valdyba *tis- Puslapių 384. Audeklo ap 
_____________ _ ' , » taisais. Kaina — $1.20.

JAUNIMO RATELY

Gydytojai per visų pasaulį su
tinka kad nėra didesnės pai
kystės kaip pirkimas 4r ėtąi- 
mas nežinomų vaistų. Pasi
klauskite'savo gydytojo.

pasakojo apie Sv. Kazin,ier,. į |;0V(1 ,s> 2 ya,
MM gerbiamas klebonas yra Eedingtou |lotcl_Vj E Mark(jt

St. ir Pennsylvania Avė., Wil- 
kes-Barre, Pa.

Parapijos^ kuopos bei drau
gijos kviečiamos atsiųsti po 
du atstovu.

Jeigu kurios kuopos ar drau 
gijos, dėl kokios priežasties ne 
gautų kvietimo, pamačiusios 
šį pranešimų, prašomos atsių
sti savo atstovus.

kįlęs iš tos-pačios vietos, ir 
ten augęs, kur Šv. Kazimie
ras yra miręs ir palaidotas. 
Paskui Antanas Lauraitis pa
kvietė Kazimierų .Stulgaitį, ku 
ris, kaipo rengėjas,' taip pat 
pirmiausiai sveik inosvisus Ka
zimierus ir širdingai dėkojo 
už prisidėjimų. Taip pat dėko
jo ir svečiams už skaitlingų 
atsilankymų ir už atjautimų 
Kazimierų. Labanauskas, pa
sveikinęs Kazimierus ir padė
kojęs virėjoms, pranešė, kad 
Kenosha lietuviai eina į po
litikų; priminė, kad Jonas *Marcinkus yra kandidatu j 
miesto couneilmanus. Gera pro 
ga jam laimėti, nes oponentai

Nors nemalonu, bet teisybės 
maiše nepaslėpsi, kad tautybė 
pas mus gerokai apmirus. Pav. 
kitose lietuvių kolonijose Va
sario LG-ji paminėta jumuildo- 
mis, prakalbomis, patrijotinė- 
mis dainomis ir t.t. Pas mus 
gi niekas nežinojo,'kad Lietu
va jau IG metai gyvena nepri
klausomu gyvenimu. Senįeji

Westfield, Mass. — Neseniai 
buvau užsukęs pas kun. Ve 
nibrę ip gavau malonios pro
gos susidurti su NVestfield’o 
jaunimu, kuris buvo surengęs

sųryšy su Federacijos posėd-| »urum-buruin vakarėlį. Gra
žiais, ir kiekvienas Baltimorės jžiai pavaišino. Susirinko ne-’ 
lietuvis kviečiamas širdingai (maža jaunimo. Klebonui ir 
dalyvauti. man teko pakalbėti, pasidžiau

Pavasarinė programa seku:
Kovo 18 d. — Dr. Jonas Bnč- 
nis

gti jaunimu ir jo darbais. Va
rg. paskambina ir sykiu pa

L. 14. K. Sųsivienynio ir S. 
L. A. Apskričių Veikiantysis 
Komitetas: Severas Marozas, 
V. Kamarauskas, S. Žukaus
kas ir A Ambrozaitia

VISKO PO TRUPUTĮ
Taigi —įėjus, krautuvėn dėl j ....

■ tikro Bayer Aspirin, prižiūrė-j s^Pn’- Uinkime lietuviui pasi
ute, kad gautumėte. į sekinio.

Atsiminkite, kad gydytojai
indorsuoja Tikrų Bayer Aspi- Kazimieras Brazevicia pus- iaikraščiuase nesimato žinučių, 
rin kaipo SAUGŲ palengvini- velkino Kazimierus, taip pat jęera^0 ncį Nesųjungietė. Gal,
mų nuo galvos skaudėjimo,.ša 
Iždų, gerklės užėmimo rūmati- 

skausmų, nerviškumo irzmo 
Lt.

Tik atsiminkite šitų. Reika
laukite ir gaukite Genuine Ba
yer' Aspirin.

Tikras 
Bayer 

Aspirin 
Nekenkia 

Širdžiai
z Nary s N. R. A

sveikino didžiai gerb. klebonų, 
kuris sėkmingai tvarko visus 
parapijos reikalus. Visi Keno- 
sba lietuviai džiaugiasi ir ge
rbia savo dvasios vadų.

Girdėt, kad Kenosha Juoza-

Vyskupo J. Pelčaro TIKĖ
JIMAS, VILTIS IR MEILĖ.
Puslapių 2G7. Kaina 45c. 

KATALIKIŠKAS LAIDO
JIMAS, puslapių IG, kaina 10c 

Visas šias knygas galima
įsigyti:

“DRAUGAS“,
2334 So. Oakley Avė.,

Nuga-fone
Siuvi už geresnę Sveikatą, Didesnį 

, ... . . i i i i- z -vi i - i Stiprumą — lt<is reiškia dauginus gyfkalbės tema: “Burtai ir dainavo keletu lietuviškų dai- vumo — stimuiiu-oja nervus, raume 
. nis, ir nusilpnintus orgahus. NUGĄ

medicina . ■ nelių. TONE yra Įžymaus Gydytojaus įSrąl
_ , , , I f d i mas, Jisai siūlo jums TONIKĄ, kti-
Balandžlo 22 d. — Adv. To-į ėtiiniitvig turi ris liadarė stebuklus dėl tūkstančių,vvesuieiuo Jdllllimd* iun » padarydamas tuos nusilpnintus tvir-

niny-noiv stata radiio nia n o 1 tals ir aktyviSkais. Šio Gydytojauspmg poil„ Stalų, FUUIJO, piano. preskrjpctja dabar parduodama vi-
hiliinr.ln ir ųtnlpli k-.irt.nni-: L- •osv vaietinyčlose, — trisdešimts die-miljaruų ir Siaieų kortomis K nų garantuotas treatmentas už Vie-
šti Linkiu Wesitfieldo iauni-i11* Dolei'» — gaukite buteų šių tab- . ,f,u- vvesiuieiuo jauni > JetkŲ siandlen> bet persitikrinkite,

darbuotojai pasenę, iš Lietu-! Kaluška — “Medicina, kaip | muį jr gerb. klebonui kloties i kad ant lalbelk> būtų pažymėta —
įa| vaistinėj gamina”. , Į - - - . .

mas- Grajauskas — “Įsigyki
te Amerikos pilietybę’’. 

Gegužės 20 d. — Dr. Juozas

vos nieks neatvažiuoja, o 
augančiam jaunimui tokie da
lykai ne galvoj. . Nėra kas jį 
paragintų.

Turime čia neva “tautiškų 
bažnyčių,” bet tautybė jai taip 
kaip čigonui gavėnia.

Nors ir kovo įfflėnuo, bet pa
staromis dienomis pas mus ge
rokai prisnigo. ■« Nykštukas

BRISTOUOKRYŽIUOčIAi

. NUGA-TONE.

Birželio 3 d. — Dr. Juozas 
Benežiūnas — “Išsilaikykite 
sveikatoj kasdien”. — Adv. 
Tomas Marcinkevičius — te
ma bus paskelbta vėliau.

Skundžiasi mūsų liaudis, 
i kad išaugę iš jos inteligentai 
jau atsiskyrė nuo tėvų, ištau-l
tėjo. Bet kad taį netiesa, liu
dija šis mūsų bandymas inte
ligentijų su liaudimi vėl suar
tinti Nei vienas, kurs buvo

Bristol, Conn. — Bristoly 
Westville, III. — Mūsų ko-‘daug lietuviško bei katalikiš- 

lonija kuip ir apmirus, nes nei 1«> veikimo, tik'inažai rašoma 
lietuvių laikraščiams. Teko su 
žinoti, kad Bristolio jaunimas 
susiorganizavęs; narių skai
čius siekia iki 100. Jie vadi
nasi Lietuviais Katalikais Kry 
žiuočiais.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LA^ajette S0S7

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ų- CHmURGAB

X—SPINDULIAI
Į

atostogoms kur išvažiavus.

Darbai pas mus silpnai eina.
Anglių kasyklų Eifel Co. šešta 

.............. ------

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
ralandoe: nuo I Iki I vaL vakare

Seredomia ir nedėliomla 
au tart!

Pastarame mėnesiniam suši-
Dėlto, visi lietuviai piliečiai rinkime> Moose club Hall) pa.

turėtų remti lietuvį, kad tap-

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

M. GROvehiU 1SM

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

▼•J.: »-ll ryto a-4 Ir 7-» vak. 
■eredtmls po pietų ir Nedėldieniai 

tik ausltarue

MM W. 1CABQUETTS ROAD

TeL LARayetie 7«M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
▼ai.; I—4 ir 7—I vaL vakare 

Bes. 2130 W. 24th St.
TaL OAMal MSI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1444 SO. 4«th CT., CICERO, 04 
Utar., Ketv, ir Pėtn. 10—I vai. 

•147 80. HALBTKD BT.. CHICAGO 
Paaed.. Sered. tr BubaL a—l vai

Dienoms Tel. LAFayette B7M 
Naktimis TeL CANaI 0403

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: I iki I popiet, 7 iki I vak.

Nedėlioję pagal sutarti

Office Phone 
PKOspeet 10S8

Rea. aud Offt'ca 
U&0 8o. Leavitt St

OAMAL 0704

Offlse Tet REPublie 7A00 
Kce. TeL GKOvehili 0«i7

6017 & WASHTE.\AW AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CH1RUGA8 

2423 W. MARQCETTE ROAD 
Vai. 2-4 tr 7-9 vak. Ketv. 8-12 ryto 

NedOlloj susitarus

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl joa ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Joa blogas kvapas buvo 
priežantim, nee blogo kva
po niekas nemėgsta. Vle-

* nok visi tg grali patellbtl.
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var* 
tok kasdien. Bandymai ro* 
do. kad Ala vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dtenaa

LAMBERT PHARMACAL 

COMPANY

at Ix>nlx, Mo

pai nenori Kazimierams pasi- išrinktas į aukštą olisų. Vi- 
duoti. Jie rengia savo pietus | sjen)s lietuviuos bus garbė.

Nuoširdžiai kviečiu visus jko\’o 18 d. Parodykime užuo
jautų parapijai ir Juozapams.

Kazys

BALTRAMIEJIEČIĮĮ VA
KARAS

LISTERINE
promptly ends odors orcHnory 
•nttsoptics con't hlde ln 4 days

Waukegan, UL — Pirmų ka
rtų \Vaukeguno lietuviai turės 
progos pamatyti paveikslus 
“Liurdo Stebuklai” sekmadie 
nį, kovo 18 <1., Lietuvių Audi
torijoj. Vakarų rengia Šv. Ba
ltramiejaus draugija. Paveiks- 
lus rodys A. Peldžius. Visiems 
Waukegano ir apylinkės lietu
viams jiatartina ateiti ir i>a- 
matyti minėtus paveikslus.

Be, paveikslų, bus kalbų ir 
įvairi programa; vakare daly
vaus ir lukūnas Janušauskas.

Programa prasidės 2 vai. po 
piej, o paveikslai bus rodomi 
7 .vai. vakare. Be viso to, kas 
pasakyto, bus dar. daug įvai- 

' reaybių. Artinasi “primary” 
bnlsuvįmai, balandžio 10 d. A. 
J. Butkus yra kandidatu į 
County Jį’reasUrer (dabar yra 
Ass’L Hupervisor). Atrodo, 
kad rinkimus laimės.

BaltramiejieČių vakarų.
Šv. Baltramiejaus dr-jos

narys

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

cnrner Sacramento
siryio mokintis lietuviškai Į 
skaityti ir rašyti. Girtinas pa-1
siryžimas. Pavyzdys kitų ko-Įyai.; nao 9 v. ryto iki 8 r. vak.

I V A IB O 8 DAKTARAI

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2<03 W. 63rd St.( Chica«o
OFFICB HOURS:

1 to 4 aad 7 to I P. M. 
Sunday by Appolntmenr.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Oplomctrlt^lly Akių Spcrisli.nlns . 
l'iilenKviiis akių Įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų apterntrno, nervuotu- 
ino, skaudamų, akių karfit), atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias tklal-1 
dus. Spceialė atyda atkreipiama i 
mokyklos valkus Kreivos ukys atl- [ 
taisomos. Valandos nuo 10 iki S v. I 
Nedėlloj nuo 10 iki 1». AUtoių kai- ' 
nos per pusę plgiatis, kaip buvo pir- ; 
m lauš. Daugel) atsilikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainus pigiau 
kaip pirmiau.

4712 SOUTH VHRLAMh AVE. 
I’Iionc lloiMs vard llžl

DR. CHARlfS SEGAL
OFISAS

<729 80. Ashland Avė. -
3 lubos

CHICAGO. ILL.

OFI8O VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:10 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 17 Iki 11 
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

T«L VlOln* MM 
Bea •Ml

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 

visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St

Kampas Hat 8treet 
Valandos! 2—4 popiet, 7—9 vai. vak 
Nedėliomis ir 4 ven tądien lala 14—-ll

Or. M. T. Strikol’is
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
<645 Se. Ashland Avė.

OFISO VALANDO8:
Nuo 1 iki 4 Ir nuo 4 Iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutarti '
Ofiso telef. BOCIevard 7S3O 

■emq teL PROepect 1030

—--------
TeL BOCIevard 7043

R«a Phon* 
menemtod M41

Offloe Phone 
TRIaagle 0044

OR. A, R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
7850 80. Halsted Street 

ROOM 310
nL: 3*4 Ir 1-9 vaL vakare

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

<631 SO. ASHLAND AVI
TaL YARda 0304 

Rea.: Tai. PLAsa 3300 
VALANDOS;

Nuo 10-11 v. ryto: 1-1 Ir 7-1 ▼. • 
Nedėldieniais nuo 10 iki 11 dlana

DR. C. Z. VEZEL’IS
dbntistas 

<645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Tai.: nuo t iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

24 Hours 
Happy Days Ahead for You

Think nt lt—hop> iMn old vvorld 
rvtfrrse—doev make progrese—n«w comea a 

pr.vrrtptlon whh>h le knotrn tn phar- 
mnelvta ae Allenru and edthln 48 
hour* after ynu ntart (o take thlo 
nwtft fcrtlng formula pult, tgony and 
inflnnimotlnn raueod by mceos urie 
eeld kas vtarted to depart.

Allanru does Juot what this notlee 
vayo lt wlll do—lt le guarsoteed. Ynu 
can get one geoerous bottie at lead- 
Ing drugetorti everyvrhtf* for 85 
cente and lf lt doean't brtng tbe joy- 
ou« reeults you expect—your money 
whole beartedly retumai

I Daktaras
Kapitonas 

pasauliniame kare
Specialistas iš 

Rusijos

WISSIG.
<1YI»O VIHAH LIGAS VYRV •»» MOTEMV PKR 28 MI-7I I N NESU RINT 

KAIP I AIUNEN8-II NIGS Ir MKMOYDOMOM JOK YRA
jo. odon, Ilgiu,, žalgdaa. mumatlemų, galvon akaustnuK. ekiuumiii* nugu- 
rok'. kbtėjung, gerklės Mkiiudėjting Ir paSfapttngas llgan. Jeigu kili ne
galėjo Jus iftgydytl, ateikite ėts Ir pi-rultlkrtnklte kų Jie jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų ir tėgydė tflkstanėlūs ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALAMDGS: Koedle nuo'10 Valandos ryto Iki 1 
valandai tr nuo 8-—X valandai vakare. Nedėliomis nuo ll ryto fki i vai. 
Hpeclallėkal gydo ligas pilvo, plauėlk. i’nkstų Ir pūslės, užnuodljlmų. krau- 
4200 ĮVESI' JOtlt ST. kampa- Ketfer Avc. Tel. GltAvvfonl 5573

TeL OAHnl 0351
Res. PROepect 4050

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1331 SOCTR HALSTED KTM.SūSXt

0400 No. Arteafe* avs 
▼nleaddk: 11 ryto iki 4 popiet

8 lkj 8:80 vakare

DR. J. RUSSELL/ I
Lietuvis Chirurgas ir Lydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

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

Phone CANnl 4122

DR. S. BIEŽISI
GYDYTOJA* Ir CHT»URQaV 

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 ir 7—1 vak 

Seredomia ir Nedėliomis pagal sutan

REZIDENCIJA
6631 8.'California Are.

Telef, REPubUo 7M8

Ofiso: TeL CALomet 4030 
Kc«.: Tel. HEMIock 0204

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3U7 So. Halsted SL
Ofiso valandos: 1-4 ir 8-8 vai. vnk^ 

Reatdendjoe OflM«> 2454 W.
Valandos: 14—18 ryto 

Seredomia D Nedėliomla pagal rntsrM

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE
0030

TeL CAMal 0133

DR. G. I. BLOŽIS
DBNYZSTAS 

2201 W. Cermak Roed
(Kampas Leavitt SL) 

▼alaados^Nuo | iki 18 ryto

Nuo I {kt 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

TcL Ofiso BOCIevard 5013—14 
lt.-e VlCtory 3843

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

Ofiso vaL: nuo 1-8; nuo 8:88-8:18
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Susirinkimas Katalik. Spaudos Reikalu
tainėje. Prologentais pakvies

ta du gydytojai: d-rė S. Bin

kienė, moterų ir vaikų ligų
, xt » i m i ~ I specialistė, ir d-ras Atkočiū-Cicero. — Praėiusi sekmad., oims Naruseviua, Jonas Atiku-■ r . x. * , x. A. , i »» nus, vietinis uentistas. Jų i>akovo 11 d., 1 vai. iKipiet, gerb. lainis, Louis Žukauskus, Bar- ’ .. • . .. .įskaitos apie sveikatų turėtųkleb. kun. ,J. II. \ aiėūnus su-bora Kaubejie, Uršule Išganai . , . * . * j.

kietė pavapi jon us-es j svetai-t tienė, Klein. Liąudanskis, Ant.
nę, kad pasitarus katalikiškos | Olbikas, Ant. Valančius, Kle- 
spaudos vajaus, o ypač mūsų
dienraščio ‘'Draugo” reikalu. 
Susirinko skaitlingas būrys 
prietelių ir bičiulių.

Pi rmiausiai gerb. klebonas 
paaiškino katalikiško dienra
ščio svarbų ir ragino, kad vi
si, kurie gali, užsiprenumeruo 
tų “Draugų” urba kokį kitų 
katalikiškųjj laikraštį. Visi 
vienbalsiai pritarė ir pasižadė
jo pasidarbuoti, sulig savo iš
galės. Išrinko komisijų, kuri 
Cieeroj dirbs per visų spaudos 
vajų. Komisija susideda iš la
bai darbščių ir įžymių veikė
jų. /Yra vilties, kad “Draugo” 
vajuje Cicero laimės pirmųjų

;etų. Komisijų sudaro: Gar- 
-pirmininkas gerb. mūsų 

M». kun. J. H. Vaičnnas, na-

suįdominti visas moteris. Ne
pamirškite dienos.

Antras įvykis, ir pirmų ka
rtų Ciceroje, tai — “Madų pa 
rodą”. Čia svarbu jaunimui, 
nors i r mes, senesnės, kaip ka- 

Pirmas “Draugo” vajaus da lygiai įdomaujame ir ma- 
komisįjos susirinkimas įvyks das sekame. Taip vadinamų 
penktadienio vakare, po pa-j “Fashion Retne” Ves S, Štat
ui aidų. Reikės pasitarti kasĮkiūtė iš Brighton Paiko, kuri 
link tolesnio veikimo. Nepa- tame darbe turi daug patyr? 
muškite, gelbiamieji; visi a-Įmo ir praktikos. Vadinas, kas 
teikite. Komisijos narys' nors naujo ir nepaprasto. Ne- 

1 praleiskite progos. Taip pat, 
prie gražios mtiaikos, visi ga
lės linksniai pasišokti. Vaka
ras įvyks bai. 15 d., parap. sve 
tainėje. Narė

na Valančius, Stella Kučius, 
A. ,J. Janušauskas, Karolina 
Lengvis, K. Deveikis, Jr.

SIS TAS IŠ SĄ ČIŲ 

VEIKIMO

Pradėjusios nau- 
sų-tės užsibrėžė 

daug veikimo. Pasirodo, kad 
ir ištesės, nes įvairios komisi
jos dirba išsijuosusius.

TAIP KAIP LIETUVOJ
Marąuette Park. — Kpvo 11 

d. Gimimo P. Sv. parapijos 
bažnyčioje prasidėjo 40 vai. 
atlaidai. Pradžia atlaidų, kaip 
ir visur: suma, po sumos pro
cesija ir t.t. Bet vienų dalykų 
noriu pažymėti; man ir visie
ms jis darė didelio įspūdžio. 
Po procesijos {Suplikacija gie
dota papunkčiui: keli choris
tai prie grotelių giedojo vienų 
punktų, o choras su vargonais 
— kitų. įspūdis kaip tik Lie
tuvoj.

Kad įr žiema, bet altoriai 
buvo gražiai papuošti gyvo
mis gėlėmis. Juųaaa

NEPAMIRŠOME

Gerų žmonių netrūksta mūsų 
parapijoj.

Adv. Cliarles P. Kai aukojo 
$50.00. Kun. P. Lukošius ir 
p-nas Mielinei Plynu po $10.00. 
Kun. A. P. Baltutis — $5.00. 
Kun. P. Katauskas — $3.00.

Po $1.00: — J. Pūkelis, A. 
Prosevičius, D. Slėnis, Buko
kas, M. Tamkus, Vaišnoras, II 
Kataitis ir Wr Danto. Be tų i 
Kėnfėjus įsirašė sekantieji: G.

Verbų sekmadičnį draugija

eis in corpore prie šv. Komu
nijos per S vai. Mišias šv.
• Alfa

GARNYS SV. KRYŽIAUS 

LIGONINĖJ

St'štadienį, kovo 10 d., 11:45 
\al. vakaro, garnys aplankė 
Sv. Kryžiaus ligoninę, kurioj

rinkus turi labai daug gražių 
dovanų.

Taigi, kovo 14 d. vakare S 

vai. visi trauksim į jiarapijoM 
svetainę.

M. Brazauskaite, koresp.

paliko gražių dukrelę Ockay 
Mališauskas, U. Januškienė, J. Į šeimynai. P-nia Marijona Oc-
Janavičius ir C. P. Kai. Kitos 
smulkiais. Viso pasidarė $106.- 
16.

Dar sykįu ačiū visiems au
kotojams, atsilankusiems ir va 
karo darbininkėms.

, Sv. Kas. Akad. Reni. 8 skyr.

ŠV. TERESĖLĖS DRAUGI

JOS VEIKLA

Cicero. - 
jus metus,

Paskaitos apie sveikatų mū
sų kolonijoj retenybė. Bet sų- 

ria . Adomas Stulginskas, V Ja’tės nesigaili triūso, kad suren- 
das Šemetūlskis, Jonas Bra-|gUS tokias paskaitas. Ir jos į- 
zauskas, Anast. Valančius, Le-’vyks kovo 19 d., parap. sve-

Ar Važiuoji į Lietuvą ?
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau

go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgau.s reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į 
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

KOVO 1 7 D., Švedų - Amerikos 
linijos LAIVU “DROTTNI NG
HOLM”.

GEGUŽĖS MĖN. 26 D. Scandi- 
navian-Amerikos linijos laivu “FRE-
DERIK VIII

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų 
linijos laivu “BERENGARIA”.

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į

ŠI VAKARĄ VISI I 
‘ SVETAINĘ

North Side. — Šį vakarų mū j 

sų i>arap. svetainėje įvyks ka-i 

talikiškos spaudos platinimo■ 
vakaras, kuriame pakviesti ka 
Ibėtojai nušviesti katalikiškos 
spaudos svarbų. Ta‘t mūsų vi
sų pareiga atsilankyti. Kalbė
tojais bus gerb. kun. J. Jakai
tis, Marijonų Amerikoje provi 
ncijolas, ir mūsų kolonijos jau 
nas profesijonalas adv. K. Sa
vickus. Kaip vienas, taip ir ki
tas stovi katalikiškos spaudos 
priešakyje redaguodami — pi
rmasis Tėvų Marijonų leidžia
mų savaitraštį “Laivų”, ant- 

» rasis redaguodamas dalį jau 
.nimo laikr. “Vyties”. Be to,
! kalbės ir klebonas kun. J. Svi-
* .v '.J
* rskas.
n

Kovo mėnuo — spaudos pla 
tinimo mėnuo. Visi privalome 
sulig savo išgalės pasidarbuo
ti katalikiškai spaudai. Juk 
spuuda tai didžiausias įrankis 
priešo puolimams atremti. Tat, 
ruoškimės į vakarų, šgrvuoki- 
mės katalikiškos spaudos ži
niomis ir, reikalui prisėjus, at 
remkime neteisingus priešų 

i priekaištus. Lietuvytis

Marąuette Parį. — Nors vė
lokai, tačiau nepamiršo gera
širdžių.

Vasario 18 d., parapijos sve
tainėje įvyko Šv. Kazimiero 
Akademijas Rėmėjų 8 skyr. 
vajaus vakaras,' kuris gerai 
pasisekė. Širdingiausias ačiū 
visiems atsilankusiems, o v- 
pač aukotojams, kurie prisidė
jo prie vakarienės. Beveik kie 
kviena rėmėja aukojo valgo
mųjų produktų. Didžiumų au
kų buvo nuo Miniat’o, Mosie- 
j’o Pužausku), Prosevičio, Mu- 
searella ir. Cash Wliolesale 
Groceries.

Be to dėkojame tiems, ku
rie aukojo vakarienės metu.

Marąuette Park. — šv. Te
resėlės draugija pereitų kovo 
5 d. po susirinkimo buvo su
rengus kauliukų ir kortomis 
lošimo vakarų. Atsilankė tiek 
svečių, kiek dr-ja nesitikėjo.

Vakaro komisijos pinu. bu
vo A. R. Patriekienė; jai pri- 
gelbėjo komisijos narės: Pbil- 
lipienė, Petraitienė, Būfbienė, 
Jacobsienė ir Petersienė.'

Po šios pramogėlės, pradėtu 
ruoštis prie šokių vakaro, ku
ris įvyks balandžio 8 d., pa
rapijos svetainėje. Tuo vaka
ru rūpinasi V. Trustienė su 
komisija. Tikietai jau plati
nami po visas Chicagos apy
linkes. Įžanga tik 35c.

GRABORIAI
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI- IraBOSIAI

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

"f H togo

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
I.VlIrlM'jfll auk;tc«nė* rūšies Parniūkiu 

ir Grabnamlu

P*
Utįh-agoj

o----
Smirš 50 metų prityrimo

------ o—-----
Pirkite tiesiai Iii dirbtuvės Ir 

taupykite pinigus

Mes atlikome riarlią daugeliui žymea- 
ulij Cliteagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

SUSIRINKIMAS ANTRO
JO SKRIDIMO REIKALU

GARSINKINTES
“DRAUGE”

kay yra duktė gerai žinomo i 
lietuvių visuomenės veikėjo ir 
uolaus kutaliko Simo A. Pila 
eko. Motina ir dukrelė, po prie 
žiūra gydytojų A. J. Jovaišų 
ir F. C. Winskuno, jaučiasi 
gerai ir žada tuoj apleisti li
goninę. P-nas Jonas Oofcay, 
motina ir tėvukas džiaugiasi 
šia garnio dovana.

Linkime mažųjai sveikai už
augti. Rep.

BUNCO IR KORTŲ ŽAI 

DĖJAMS

West Side. — Ar norite li
nksmai laikų praleisti? Atsi 
lankykit į Aušros Vartų pa
rap. svetainę kovo 14 d.

Tų vakarų ruošiama buneo 
ir kortomis žaidimas. Rengia' 
L. Vyčių 24 kp., parapijos nau 
dai. Girdėjau, komisija jau pri

ANTANAS ŽILĖNAS

Mirė kovą 13 d., 1934 m., 6 
vai. ryto. miaukęs 46 metų am
žiaus. Kilu iš rituragės apskr., 
Kaltinėnų parap. Amerikoje iš
gyveno apie 20 metų.

Paliko brolj Lietuvoj ir gi
mines. Ilgą laiką, išgyveno Town 
of Lake apylinkėj.

Kūnas pašarvotas Šv. Pran
ciškaus parap. svetainėj, 390,1 
Fir St., Ind. Harbor, Ind.- Lai
dotuvės jvyks penktadlen), ko
vo 16 d., iė svetainės 9 vai.
bus atlydėtas į šv.' Pranciškaus 
parapijos bažnyčią, kurioje j- 
vyks ged alingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų buš 
nulydėtas j Šv. Kagimiero ka
pines.

Nuoširdžiai' kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir požys- 
toiius-inaa dalyvauti šiose lai
dotuvės*;.

Patarrauju laidotuvėse kuopigiausia ln- . . .... . ...
Reikale meldžiu atsišaukti, o įnašo * luriU automoblllUS Visokiems

darbu būsite užganėdfnti
Tel. CANul 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, IU. 

> TcL CICERO fcW7

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUB IR BALSAMUOTOJAS

PaUrnsrrlmas geras tr nebrangu.

718 W. 18th St;
Tel. MOMroe 9877

reikalams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue

Chicago, III.

J. F. RADŽIUS
Ino. ...

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už >16.60 tr aukšdiaa

Moderniška koplyčia dykai.
(M W. 18lh Ht. TeL CAVal <174

Chicago, tlt

ANTANAS PETKUS
GBABORIUS 

Koplyčia Dykai 

4830 WEST 15th STREET

.- Cioero, Ulinoia 

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIEBiJAI

Specialistai Iškalti ne Ir išdlrbl- 
me visokių rūšių paminklus ir 
grabnamtus.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paninklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjais ‘

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE Ii

Vienas blokas Į rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. TENSACOLA 9011 
UELMOMT 34S6

Office: UI LIAUDEI 2364.
Alfred Itoselli, pres. Vincent RoselU, secr.

GRABORIAI:

West Side. — Kovo 15 d., 
7:30 vai. vakare, Barausko sve 
tainėj šaukiamas sutrinkimas 
VVest Sidė draugijų, klubų ir 
or-jų skyrių valdybų sudary- į 

mui komisijos Janušausko skrį! 
diniuį remti. Kviečiamos susi
rinkti valdybos šių draugijų: 
Lietuvos Ūkininko, Aušros Va 
rtų vyrų įr moterų, šv. Kaži-j 
miero, Aušros
ir merginų,
klūbo, L. P. D. pašalpinio klū 
bo, W. S. L. Namų Savininkų, 
L. Vyčių 24 kp., Labd. Sų-gos 
7 k p., Moterų Sų-gos 55 kp.. 
spulkų: Simono 1 Daukanto ir 
D. L. K. Gedimino, Šv. Kaži- i 
miero Akad. Rėmėjų 10 sk., 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 19 
sk. Bus kalbėtojų, kurie nu
švies reikalų: John Borden, J.
Janušauskas, J. Mackievicz.

•
V. Duoba, J. Petraitis, A.

Linkus, J. A. Simonnvičius ir 
kiti.

LJ.ZOLP
G RA 80 MUM^ IR LAIDOTUVIŲ

1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUIevard Met 8119

Tel. CICBftO M4

SYREVVICZE
GRABO RIU8

Laidotuvėm pllnae patarnavimu

l?U R TU

Vartų moterų 
Baltes Žaigždės *

i-, t

•KAITYKITE IR PLATIR 

KITĘ “DRAUGI”

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
. Tel. Boulevard 4139

ToL LAraymta *579

j. Liulevičius
Graborius .

ir
Balnamuotojas .

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplella- 
kdj*.

Didelė lr reali

Koplyčia dykai
* nes Archer Asu

>i Telefonai:

Yards .U41-U42
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KUI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargpnai Dykai!

MF. EUDEIKIS
Laidotuviy Direktorius per 30 Mėty 

4605-07 So. Hermitage Avenue

e„IR.. S
T r-V A s. si|

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

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

REPublic8340
534*0 So. Kedzie Avenue

(Neturime są-ryšlų su firma tuo pačiu vardu)

UOZAPAS EUDEIKIi

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

d
___

• )
o



VISŲ DĖMESIUI
L. V. “Dainos“ choras ren

gia paskutini šio sezono va
karę.

Šiuo atsišaukiu j visas kutą- zj{, 
Ūkiškas draugijas bei organi
zacijų kuopas prašydamas pa
ramos, nors tokios, kad tę die
ną nurengtų jokių lokalių pa
rengimų.

Choro vakaras bus sekma
dienį, balandžio 15 d., 7:30 v.
Bus atvaidinta operetė “Gra
žuolė”. Bilietų kainos: $1.00,
75c ir 50c. Tikimės, kad nei
vienas nepavydės katalikiš

kam jaunimui ir neužmirš re
zervuoti bal. 15 d. L.

chorui.

Trečiadienis, kovo 13 d., 1934

silankydann j šį vajaus vaka-i Grand Opera Co. pasirašė ko- r.ių, bet buvo pardavinėjama

Komisija užtikrina, kad nei 
vienas nesigailės atsilankęs. 
Lauksime gausingos publikos. 

(Iš anksto visiems tariame a-
M. D.

SEKMADIENĮ IN 
. CORPORE

ntraktų au ja.
Jos operos debiutas įvyko

įpusio. 23 ’d. garsiosios Chiea
go Civic Operos scenoje, “La 
Gioeonda” operoj.

Chicagos didžiųjų dienraščių 
kritikai apie B. Itrangelienes 
debiutų atsiliepė labai gerai.

B. Drangelienės programa 
susidėjo iš įvairių kūrinių pra 
dedant sunkiomis operų ari
jomis ir baigiant lietuvių liau
dies dainelėmis." . A *• ' *’ * *

Negalima praeiti neminėjus

West Aide. — !>raugija Au
šros Vartų vyrų ir moterų lai
kė mėnesinį susirinkimų kovo 
11 d., parapijos .salėj. Susirin- B- Drangelienės švelnaus ge- 
kimas buvo skaitlingas. Pada-1 valdomo balso, jos artis- 

rvta gerų nutarimų dr-jos la
bui.

Nutarta kovo IR
& Cltorąs iš anksto taria nuo- gytį šv. Mišias Aušros Vartų 

Širdžių padėkų visiems, kurie Į bažnyčioj 8 vat ryto, per ku-

tinių gestūrų padedančių ge
riau suprasti dainos perdavi
mų, jos laisvų, imponuojantį••
užsilaikymų scenoje ir ypatin

KIEK IŠMOKAMA PEN Idar jįkus; įį anksčiau ir 40 la-

SIJŲ IR PAŠALPŲ
SKAIČIUS 

VGA

gų metų pradžioje'Lietuvo
je buvo 3,45,3 pensininkai. Iš 
jų 1600 įstaigų buvę tarųau 
tojai, 100 kariai, 585 Lietuvos 
karo invalidai/ 153 pasižymė
ję asmens ir 122 biwę Vokieti 
jos tarnautojai (pusę jiems iš
mokėtų pensijų valstybės iž
dui Vokietija grųiina vėliau).

penių degtinė. Daugiausia va 
rtojama degtinė silpnesnioji 
mažinusia spiritas.

Parduota degtinės 1931 m. 
už 41,392,795 lt., 1932 m. — 
30,937,547 lt. ir 1933 m. — 26,- 
539,989 litus. Pajamos suma
žėjo dėl sumažėjimo vartojimo, 
o be to, ir dėl atpiginimo.

, Tsb.

DVASIŠKOS KNY60S

Apie Kristaus Sekimų. Pust.‘Knygų tekstai bus įrekorduo-
384; kaina $1.20. 

d v. Jėzaus Širdies Introni
zacija. Parašė kun. S. Drau
gelis.* Pusi. 132; kaina 60e.

švenčiausiojo Jėzaus Varde 
dr jos Įstatai. Vertė kun. P. 
Saurnsaitiš, su nqslarnis. Pusi. 
120; kaina 60c.

Naujas Testamentas. Vertė 
Juozapas Skvireckas. Pusi 
620; kaina $1.25. .

DRAUGAS PUB. CO., 
2334 So. Oakley Ave. •

ti ir mašinos skaitys nere
giams. Brailio sistema, kuri 
|x>r 100 metų buvo naudo,ja- 

1 ma, bus nereikalinga.

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir prrudirbc raut 

Hilai gražinami | normali gyvurn, ir 
iitvenn, jiirinant juoa ANCHOK Pain- 
LaprUirm. >

Kuomet jum, muskulai yra (katula
mi, kuumrl juaų viaaa kūnai pilna. 
akaudaii| mikčiojimų ir gėlimų ouu 
I* rrlitlrlio litiniu iinjtempimo, gerai ii- 
aitrynkite iu Pain-Rxpelleriu ir ataiiul 
kilę. Galimu daiktaa, kad vienu tokiu 
iWtrvnimu paaiek.it palengvinimo ken
tėjimų. Virote vaiatinėae kaina JSe. ir 
7'e.—akirtin-o didumo bonkutėa. 
Tiktai tikrasia turi Inkaro vaiabaieaklj.

SERGA KUN. M, KRUPA

VIČIUS

Vasario 1'9 d. vakar? staiga 
apsirgo prof. kun. M. Krupa
vičius. Naktį temperatūra pa-

kokiu nors būdu kooperuos su 
jo veikimu.

Kun. A. Valančius,
Chorų biznio komisijos narys
wfL»P-------------------
r■

AR ŽINOTE?

rias visi nariai, atlikę velyki
nę eis prie šv. Komunijos. To 
dr-jos įstatai reikalauja.

Dr-ja turi užsisakius parap. 
“Rūtos daržų liepos 8 d.; re
ngs piknike!}. Nutarta atspau
sdinti serijas nuo 5c iki 15c;

W«Bt Sida. — Ar žinote, kad serUa $1 10- Pinna dovana $5 
ftv. Kazimiero Akad. Rėm. 10 auksu, antra $2.50 auksu.
skyrius rengia vajaus vakarų?) Dr-ja susirinkimus laiko kas
Vakaras įvyks kovo US d., pa- §ekmadienį kiekvieno

mėnesio, 1 vai. popiet, parap.

gai aiškių dikcijų. Dainininkei Ptyhės iždas. Benitais Kietais 
akompanavo Ruth lleizer. į; pensijų bei pašalpų fondo 

Programų daug papuošė pi-jišmokėta: įstaigų tarnautoja- 
anistė Aldona Briedis, paska- mg pensljtj 2,868,996 lt., pa-
mbindama su dideliu įkvėpi

na Companella” — Pa-
Liszt, “Spanisb Da-

— Grenados, “Malague-
— Lecuona ir kit. Ir p-lės

A Briedis publika nepaleido 
nuo scenos greitai. J. P.

švenčiausios Širdie-s Mėnuo
1933 metų pradžioje buvo 2,-įParašė kun. Bcrtioux. Pusl 
845 pensininkų, 1932 metų -j164 kftiim 
2,413, 1031 metų — 2,069 pe- 5
nsininkai. Pensijas moka pen-i Širdis ir Jaunimas
sijų bei pašalpų fondas įr vol-jLa,svai verte knn- Zajančkau- kjlo iki 40 laipsnių. Gydyto- 

skas, M. L C. Pusl. 55; kaina 
10c. '

šaipų 760,926 lt.; iš valstybės 
iždo pensijų išmokėta: Lietu
vos karo invalidų kariams
524,096, Rusijos armijos inva-
lidanis 394,497, pasižymėjusie

PfllN-£XPELLER
JOHN B. BORDEN

rupijos svetainėj, 6 vai. vak.
Į Įžanga 35c. Bus skani vaka. salėj. Dabar yra nupigintas į- 
K rienė ir graži programa, kurių 1 stojimas: nuo 16 iki 25 metų

išpildys mokyklos mokiniai, už dykų, o nuo 25 iki 40 me- 
priruošti Šv. Kazimiero sese-; tų už pusę mokesčio, 
rų. Bus žymių dainininkių ir ftiemet dr-ja geriau gyv no- 
kalbėtojų. Komisija: F. filio-’ ja, viduje geresnė tvarka. Nau 
gerienė, V. Kerpauskienė, M. joji valdyba susirinkimus ve- 
Gadeikienė ir M. Stumbrienė, da tvarkingai; visi nariai pa- 
riipestingai darbuojasi. O va- tenkinti.

Iš POLITIKOS LAUKO
Roseland. — Lithuanian 

Greater Pulbnan Better Gove
rnment klubas mėnesinį susi- 
rinkimų laikė kovo 9 d., para
pijos svetainėj. Svarbiausias 
sus-mo tikslas buvo išgirsti ko 
misijos: adv. J. P. Waitches 
ir Dr. I. J. Makaro raportus

ms asmenims 225,034 lt., bu
vusiems Vokietijos tarnauto
jams (Klaipėdos krašte) 421,- 
732 litai. Taigi, iš viso pensi
jų bei pašalpų 1933 metais iš
mokėta 5,195,281 lt., (1932 m. 
4- 4,493,238 litai). Tsb.

KIEK LIETUVOJE IŠGE
RIAMA DEGTINĖS

Spirito gamyba eina spiri
to varyklose, Esančiose priva-, i I apie kandidata į Wardo Co-

jtus vakaro tikintus uohai pla! Ant. Vaicekauskui, nesirgti-.n„nittecman. Po diaknsij,, vieniu žmonilj raukpse. Pagan.in 

gg-F. Šliogeriene ir M. Stum- šiam per 12 metų suteikta do- nba,Hiai įndorsnotas adv. Ste-j1* spiritų superka valstybinis 
rašomoji plunksna ir, phen Michudo. Jisai yra gi- monopolis, kuris'atlieka valy

mus ir augęs 9 warde ir viri PBstym$» skiedimų ir pa 
jį gerai pažįsta. Politikoj dar

Laikai dar vis nepagerėję,
visiems sunkūs,

vana 
laikrodėlis. ,

Komitetas pranešė, kad re
|k» bekalbėti apie Sv. Kazimic' ngiama parap. metinė vaka-J^ buvęSj w abejo> įgi.

ro seseris, kurios iš aukų gy- . rienė bal. 8 d. Nutarta turėti 
vena. šventas darbas yra pa- ravo stalų dr-jos nariams.
remtį rėmėjų vajaus vakarų, 
kurio visas pelnas eis ftv. Ka
zimiero seserims. Jos niekada 
nepamiršta geradarių, visuo-' , , ' U. a-
met atsimena savo maldose. 
Sykiu siCtuo jos mums moky
tojauja plūsų parapijose. Tai
gi visi suprantame jų pasišve
ntimų ir gerų i’arbų. Prisidė
kime ir paremkime seseris at-

APVOGĖ
DLjvo Apv. parap. — Kove 

8 d., 8:30 vai. vakare vagis 
apvogė Baškių namų, 1723 Ru- 
ble St. Išnešė radijo, graznas

1 jęs vietų stengsis kuogeriau- 
siai patarnauti. Roselandiečiai 
ir vestpubnaniečiai prašomi 
paremti.

Klūbo naujon valdvbon iš
rinkta: pirm. B. Petkus, jau
nas Roselando biznierius, viee 
pirm. —• Mary Waitches, dar
bšti moteris, rašt. — V. Pet
kus, rimtas jaunikaitis, finan-

SVIEHNYBE
ir daug kitokių daiktų. Būtų i8^ J. Kuizin, senas bi-
ir daugiau kų išnešęs, bet na- Į 

1 mo savininkas Davidauskas pa 
matė viduje šviesų ir ėjo pa

’J znierius, o ižd. adv. Julius P.

rdavimų. 'f* '
Pereitais metais veikė 35 va

rvklos. Pilstymų darbų dimo 
4 pilstytuvės. Pėr tų laikų pa
gaminta degtini ir spirito 
3^993,180 literių. 1931 metais 
buvo pagaminta 5,229,349 lite
rini arba 1,236,169 Jiteriais* 
daugiau, kaip pernai. Degtinės 
ir spirito gamyba mažėja, nes 

mažėja suvartojimas. Pereitais 
metais buko pagaminta degti
nes 95 laipsnių, 50 ir 38 laips-
—‘— J- --- -

Kų tik išėjo iš spaudos nauja 
Kun. A. Petrausko, M. I. C.

labai įdomi knyga

Atsiminimai iš 1905
pergyventų laikų
I dilia pasi. 95
II dalis pusi. 192 

Už ABIDVI DALIS 25c.
Prisiuntimui 5c.

žiūrėti. Rado langų išimtų o 
vagį vidnje dirbant. Davidau- 
skas puolė vagį, bet tas iš-
spruko iš jo rankų, palikda
mas tik kepurę. Nuostolių pa
darė apie 250 dol. 

j Juozas Raškys yra Vyčių 
1914 veikėjas ir parapijos koinite-i 

lo narys.
Ašluoniolikiečiai turėtų Sau 

kti sus-mų ir siųsti delegacijų J

Waitches.
Kitas susirinkimas bns nau

jam Lietuvių Demokratų Head 
ąuarters, 10808 Michigan ave. 
"Visi lietuviai kviečiami atsi
lankyti ir draugiškai pasikal
bėti Centras bus atdaras kas 
dieną ir vakarais.

Rep.

tų. Įžanga nemokama. Visus 
kviečia atsilankyti Komisija

švenč. Jėzaus Širdies Troš 
kimai. Parašė kun. Pr. Vaitu- 
kaitis. Pusl. 32; kaina 10c.

Švenčiausios Jėzaus širdies 
Intronizacija. Parašė kun. J. 
Vaitkevičius, M. I. C. Pusl. 92; 
kaina 30c.

Stacijos ir Graudūs Verks 
mai. Pusl. 62; kaina 10c.

Misijonieriaus Užrašai. Pa 
rašė kun. Ricbard W. Alex 
ander. Vertė Broliai Marijo
nai. Pusi. 188; kaina $1.25.

Šv. Teresė Vaikelio Jėzaus 
Parašė Dr. V. Padolskis. Pusl. 
112; kaina 50c.

Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus 
Novena. Kaina 10c.

Gyvenimas Šv. Juozapo. Pu 1 
slapių 56; kaina 15c.

Didesnysis Katalikų Tikėji i 
ino Katekizmas. Parašė kun. 
Jokūbas Linden, S. J. Vertė 
kur Staniukynas. Pusl. 190, į 
kaina 60c. ' ,

Rituale Romanam Parvum.
Joseph Skvireckas, S. T. D-ris 
Kaina $1.75. J? j

Giesmynėlis, bažnyčių cho- I• •* »4. -* • -
rams ir mokykloms. Naujalio 
Pusi. 136; kaina 50c.

Giesmynas. Paruošė kun. J. 
Tilvytis, M. L C. Pusl. 496; 
kaina $2.25.

Mąstymai apie švč. Jėzaus 
širdį. Iš italų kalbos vertė J. 
Vaišnoras, M. I. C. Pusi. 208; 
kaina 35c.

Mišių Auka. Parašė kun 
Juozas Jueevičins. Pnsl. 88; 
kaina 25c.

jas konstatavo, kad yra 
t raus pobūdžio gripas.

as-

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark 

Trtefoiiaa STAte 1MO 
▼Blandos I ryte Iki S popiet
2201 W. Cermak Road

Pranešimai

NAVJA Philco Radio 44.
Pagauna progrannis iš Lon
dono, Paryžiaus, Berlyno, 
Maskvos. Kaina už 4 daik
tus .*

*60.80

“DRAUGAS ’ PUB. CO., 
2334 So. Oaklyy Ave., 

Chicago, III.

Bridgepdrt. — Dariaus ir Gir <
pas aldermahų, nes baisu .jau | lėno paminklo reikalu svar- 
gyventi: dedama bombos, ap- bus susirinkimas bus kovo 14 
vagiafni namai, apiplėšiam; | d., &v. Jnrgio parap. svetai- 
žmonės ir t.t. Rep. į nėj, 7:30 v. v. Visos darbinin-

•----------------------kės ir darbininkai, kurie dir*

Philco Baby Grand

•ao.po
Visas naujas radijas visų 
Amerikos žinomų išdirbys- 
ėių rasite Budriko krautu
vėje. ,
Philco tnbos po

KVIEČIAME ATIDA- 
RYTI ČEKIV 
SĄSKAITAS

:l,iii.:i' tiri Imli 
i m.i/i.m Sllin.

\ I. W'M 'S DP. At Gisk AS 
TV1HTAS |

HALSTED EŽCHAN6E 
NATIONAL BANK

halsti'd SL. ir 19th PI.
\.,n l IKI |< \I 

i \ 1 n vu r miiii'i ui \< 11

B DRANGELIERBS 
KONCERTAS

Praėjusio sekmad. kovo 11 
d. vakare, Chicago AVoman’s 
Clnb teatran susirinko apie 
400 dainų mėgiančių lietuvių 
pasiklausyti pirmu kartu lie
tuviams dainuojančios Bronės 
Drangelienės. Bronė Drange- 
lienė kaipo dainininkė Chica
gos lietuvi joj buvo mažai o 
gal ir visai nežinoma. Ir tik 
pereitų metų pabaigoje 'išgir-

bo praeitų rinkliavos dienų 
kviečiami atsilankyti; taip pat 
draugijos prašomos atsiųsti at
stovus. Korespondente

49c

kada Chicago

Brighton Park. — Amerikos 
Lietuvių Piliečių ir Pašalpos 
klubas rengia paskaitas iš de- 
ntisterijos srities. Paskaitos į- 
yyks kovo 18 d., 3 vai. popiet, 
Gramonto svetainėj, 4535 So. 
Roekwell St. Prelegento bus 
d-ras Kasputis.

Lietuvių Piliečių klūbaR no
tarė surengti visų eilę poskai-

M F. BUDRIK, Ine.
34V-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

WCFL, 970 k, Nedėliomis gražus programas nuo 1 iki 1 30 
po pietų.

WAAP, 920 k. taipgi Nedaliomis nuo 1:3O iki 2 vai. Kaip tik
’ pasibaigs programas iš WCFL stoties pasukite radio dial 

ant 920 kil. ir gausite naujų pusvalandį Lietuvių programo.

IŠRADIMAS NEREGIŲ 

NAUDAI

NEW YORK, kovo 12. — 
Šiame krašte yra apie 80,000 
neregių. Jų dalis yra išmokin 
ti skaityti knygas, taip vadi
namąja, Brailio sistema. Kiti 
gi ne.

Dabar praneša, kad išrasta 
“kalbančiosios” knygos. Tai 
elektrikinių fonografų ir radi
jo

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčioc 
vak&rale • Iki S.

Teiefpoae CAMal flllS
Ramai: 6459 8. Rockwell St 

Uternlnko, Ketverto lr Subatoa 
Vakarais 7 Iki »

Telefonas KKPobHo M00

Crane Coal Co.
5332 So. Long Ave.

Chfcaco. UI.

' instrumentų kombinacija.
Katrie perkate ąnfibi « dral 
veriu, elųekite Juo* 1 CHANE 
“ Ali “COAL CO. ' Oaualte geregnee 
anglis, už mažiau pinigų. 
PfH-ationtas M. H. liktai f7.00 
tonaa

LABAI PIGIAI

Ant pardavimo 10 akerių 
žemės su namais, gyvuliais, 
ir paukščiais, (50 mylių nuo 
Chicagos.

Savininkų galite matyti 
kas vakarų pa antrašo 6648 
So. \Vashenaw Ave., lst 
floor — arba norintieji va
žiuoto galite imti R.R. 4 iki 
BraiJwood, III. Iš ten pir
mas kelias pasukti į kaire 
vienų mylę iki farmos, arba 
galite važiuoti su savininku,

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVK.

Chieago, III.

kas Subata įjis važiuoja 
farmų.

John Rambsch 
R.R. I Box 48 
Braseville, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 8. Wabash Ave. 
Phone PULLman 8092

INSURANCE

NOTARY

PUBLIO

PERKAM

Lietuvišku

BONUS

REAL ESTATE 
SIUNČIAM PINIOUS J LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
PRISIRASTfclTE I mošų spulką

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WR8T 47th STR. Tel LATayette 1083
-------------------------—

PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

ft,-

Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis 
paliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.
Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio, 

kuris pardavinėtų Buick automohilins. Domininkas 
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s, 
General Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick 
Dealeris. ftios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę. 
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalų su lietuviais ir tikisi, kad su 
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja 
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.

Norėdami pirkt naujų ar mainyt senų karų ant 
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

Milda Auto Sales
80A8 W. 31 St., - Tel. Victory 1696

paaiek.it



