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LENKAI IŠLYDĖJO MINISTERĮ BAR- MONS. O’BRIENŪ 
KONSEKRACIJA

1

THOU B VARŠUVOS
Ką jis sutarė su Pilsudskiu,

yra paslaptis katedroje
-,«l * . * X t . Į * *

VARŠUVA, bal. 25. — siektu du svarbiausieji tikslai,! Mons. W. I). O’Brien vakar
Prancūzijos užs. reik, ministe-! pareiškia lenkti spauda. Pir- ftvč. Vania kat (Miroje, Chien- 
ris Barthou išvydo j Krokuvą J mas — lenkų prancūzų drau-

o iš ten vyksta j Čekoslovaki- gingumas sustiprintas. An- 
ją. J Krokavą ministerj sve
čią palydėjo lenkų užsienio 
reikalų ministeris pulk. J.
Beck. Sužinota, kad' keliones 
metu įr Krokave abu ministe
riai tarsis dar apie šiuos gy
vuosius reikalus:

I^enkijos atidėliojimas pra
tęsti dešimčiai metų nepuoli
mo paktą su sovietų Rusija.

Čeki) lenkų nesusipratimai.
Lenkijos konfliktas su Lie

tuva.
1‘rancūzų finansininsų gru- 

pių pastatytos finansinės len
kams nepakenčiamos sąlygos.

Praneūzų užs. reik. ministe-

ĮSPUD1NGOS CEREMONI- JIE DIRBA U£ BAŽNYČIŲ 
JOS ĮVYKO ŠVČ. VARDO | ‘‘VIENYBĘ”

rio lankymosi Varšuvoje at- t tai tylima.

tras — abi valstybės sutiko 
vieningai dirbti už taikos pa
laikymą Europoje.

*Pats min. Barthou pareiškė 
laikraštininkams, kad abi val
stybės sutari usios stovėti ,už 
Austrijos nepriklausomybę.

Prieš išvyksiant j Krokavą, 
ministeris Beck turėjo pasita- 

, rimų su bolševikų ambasado
rium ir Vokietijos pasiunti
niu.

Lenkų spauda nepaduoda, 
apie ką min. Barthou kalbėjo 
su maršalu Pilsudskiu. Nėra 
abejonės, kael jie palietė ir 
Vilniaus klausimą. Bet apie

goj, konsekruotas vyskupu. 
Šventasis Tėvas paskyrė jj ti- 
tnliariniu Galinda vyskupu ir 
Cbįcagos vyskupu pagelbinin
ku.

Konsekratorium buvo Jo 
Emin. Kardinolas Alundelein, 
Chicagos Arkivyskupas. Ko- 
konsenkratoriais — vyskupas 
B. J. Sheil ir vyskupas J. P. 
Lynch.

Įspūdingos konsekracijos 
ceremonijos prasidėjo 10.00 
ryto. procesija j katedrą. Pro

BERLYNAS, bal. 25. - Tu
ringuos protestantų nacių 
(hitlerininkų) sparno vysku
pas Sasse kalbėdamas protes
tantų susirinkime \Veimare 
l>areiškė, kad naciai siekia su
vienyti katalikų ir protestan
tų bažnyčias Vokietijoj.

ftis vyskupo Sasse pareiški
mas,- yra oficialus, nes jis sto
vi kanclerio Hitlerio pusėje.

Vyskupas Sasse sakė, kad

NORIMA PATENKINTI 
PRANCŪZUS IR 

VOKIEČIUS

LONDONAS, bal. 25. — Ar. 
glijos užsienio reikalų ofise 
vyksta anglų italų pasitari
mai. Norima rasti naujas nu
siginklavimo klausimu idėjas, 
kad būtų galima jomis paten
kinti Prancūziją ir Vokietiją.

Svarbiausias dalykas yra 
tas, kad, radus tinkamą idėją, 
Anglijai su Italija laikytis 
griežto vieningumo ir nieku 
būdu nekeisti savo pažiūrų nu
siginklavimo klausimu, nepai
sant to, ar kas to nori, ar ne
nori. Vadinas, yra reikalin-

KAS NAUJO “DRAUGO” KONTESTI
NINKŲ TARPE? j

J. J. Aukškalnis vejasi S. Staniu
lį, kuris visu smarkumu

dirba Marąuette Parke
Svarlriausios “Draugo” cine jvvks masinis susirinki- 

konteste naujienos: J. J. Auk- mas spaudos reikalais, V. Maa. 
škalnis smarkiai vejasi “mili- ’draviekas taippat daug bai- 
jonininką” St. Staniulį, kuris J mės įvarys priekyje stovin
čiomis dienomis energingai tiems.

Nors Staniulį ir vejasi, liet 
po vajaus Marąuette Parke 
jo “markė” pakils. Jis tep

darbuojasi šv. Panelės J0imi- 
mo par., Marąuette Parke, 
kur eina specialia vajus. Vie
nas kitas žingsnis į priekį, ir organizuoja talką, turi nuo-

Į

J. AMOt VALSTYBĖSE KATALIKU 
^SKABIUS DOCJA '

NEW YORK, bal. 25. P. t 
J. Kenedy and Sons išleistas 
katalikų oficialus metraštis 
1934 metams paduoda, kad J. 
Valstybėse yra 20,322,594 ka
talikai, arba 54,191 daugian, 
negu buvo paduota 1933 metų
metraštyje.

*1 r
1934 metų metraštyje ypač 

įspūdingas priimtų kataliky- 
bėu skaičius per vienerius me
tus, būtent, 49,181 asmuo. Hi- 
erarkijos skaičius padidėjo 2 
arkivyskupais ir 5 vyskupais.

Naujas metraštis nustato 
šiuos skaičius apie Katalikų 
Baž.nyčią J. Valstybėse;

Arkivyskupų, įėmns kardino 
las, yra 18.

Vyskupų, įėraus tituliari- 
nius ir pagelbininkas — 107.

Vyskupijų kunigų — 20,455.
Kunigų religinių onlenų — 

9,164.
Bažnyčių sn kunigais klebo

nais — 12,530.
Misijų sn bažnyčiomis — 

5,714.
Seminarijų, įėrnus novicia

tus* parengiamąsias seminari
jas, ir kt. — 185.

Auklėtinių tose seminarijo
se — 20,465.

Kolegijų berniukams — 185.
Akademijų mergaiCms — 

668.

Vidurinių mokyklų — 1,028 
ir jose mokinių — 182,708.

Parapijinių mokyklų — 
7,429 ir jose mokinių — 
2,224,553.

Našlaičiams prieglaudų —- 
326 ir jose našlaičių — 46,274.

Namų seneliams -c-147. 
Ligoninių — 669.

M NUOŠ. RYMU 8YYEN- 
TOJy - KATALIKAI

protestantai turi didžiuotis, 
kada pats kancleris Hitleris, 
katalikas, dirba už bažnyčių 
vienybę.

.. , Kaip vyskupas Sasse su- gas abiejų valstybių akordas,
cesijoj dalyvavo apie 300 ku-1 pranta tl, bainyčiy vienybę, i Kitaip gi, nieko naudinga ne- 
nigij, paskui kuriuos sekė n en -ra aiJku jia par(,iįkl„, ka;1. ,)ns alsiekla
signorai, alintai, vyskupai, ar
kivyskupai, * konsekratorius 
kardinolas su kokonsekreto-

Aukškalnis taps “milijofiinin- J širdžių klebono paramą, drau- 
ku.” Praėjusią savaitę žymini gijos ir biznieriai taippat jį 
pasivarė pirmyn p-nia Leng- Į remia. Tai-gi, nors jis ir pir- 
vienė, Straukas, Janušauskas,'moj vietoj, tačiau “ant.lau-
Gaubis ir Raila. Kadangi Wiss 
consine prasidės didesnis ju
dėjimas, gegužės mėn. 6 d. Ra

rų” nemiega.
Kontestininkų stovis šian

dien vra toks;

RYMAS, bal. 25. — 1931 
metais padarytas šio miesto 
gyventojų sąrašas. Dabar vy
riausybės statistikų biuras pa
duoda, kael Ryme tais metais 
gyveno 989,704 katalikai ir 
19,540 nekatalikų. Tas rei
škia, kad katalikai sudaro visų 
miesto gyventojų 98 nuošim
čius.

x Nekatalikai paskirstomi 
taip: žydų 10,901; protestantų J 
5,984; graikų stačiatikių 744; 
musulmonų 171; įvairių sektų 
žmonių 199; o 1,225 pasisako, 
kael jie nepriklauso jokiai re- i 
ligijai.

riais vyskupais ir ant galo vy
skupas O’Brien.

Keli tūkstančiai pasauliečių 
tikėjosi gauti vietos katedro
je, bet iš jų tik apie 900 buvo 
laimingi. Tiek buvo vietos. 
Likusios vietos Ljuvo užimtos 
kunigų.. •» ■■■

Konsekracijos iškilmėse da
lyvavo apaštališkas delegatas, 
Jo Eksc. ark. A. O. Ciėogna- 
ni, 14 arkivyskupų, 72 vysku
pai, 14 aliatų ir kelios dešim
tys inonsignorų.

Dalies ceremonijų eiga 
transliuota per radiją.

MIRĖ COOKO APSKR. 
IŽDININKAS

MAŽIEJI VIEŠBUČIAI IR 
KODAS

Kefetoą tūŽRtančių mažųjų 
viešbučių savininkai Chicagoj 
nusprendė kovoti prieš ben
drąjį viešbučių kodą. Parei
škia, kad1 šiuo kodu jų biznis 
bus sugriautas.

Įvykusiam viešbučių savinin 
kų susirinkime padarytas pro
testas ir pasiųstas NRA admi 
nistracijai \Vashingtone.

protestantų tarpe bus vedąnia 
atkakli kova iki bns laimėta 
“vokiečių krikščionių naciona- 
lė bažnyčia.’’ Jei paskui ši 
laimėta bažnyčia pereis. Rymo 
Katalikų Bažnyčion, bus gar
bingas daiktas. Vokietijai ne
reikės bažnyčių vienybės, nes 
tada bus viena' R. Katalikų 
Bažnyčia ir ji nebus naciona-

Mirė Cooko apskrities iždi
ninkas J. B. McDonough, 44 
m. an:ž. Neseniai velionis su
sirgo gripu ir prisimetė plau
čių nždegimas.

Kovoti prieš šią ligą nebn- 
! vo galimybės, kadangi jis bu- 
j vo nepaprastai įriebėjęs,' svė- 
į rė apie 280 svarų.

laidotuvės įvyks ateinantį 
t šeštadienį po pamaldų ftvč. Pa 
nelės Gimimo bažnyčioje,
37 gat. ir* So. Union avė.

Cooko apskrities boardas 
šiandien susirinks ir paskirs 
laikiną iždininką.

VOKIEČIAI NORI 
KOLONIJŲ

BERLYNAS, bal. 25. — Vo 
kieti joj pasireiškia sambruz- 
diR, kad atgauti karo metu 
prarastas savo koh.r.ijas Af
rikoje.

Apie tai daug imta rašyti 
laikraščiuose ir kalbėti susi
rinkimuose. /

I

CHICAGOS PARKAI 
SUJUNOTI

Šio lial. pi. 10 d. Chicagos 
piliečiai dauguma balsų pasi
sakė už visų miesto parkų vai 
džių sujungimą vienon val
džion.

Cooko apskrities teisėjas Ja 
recki jau pasirašė šį piliečių 
nuosprendį.

Į S. Staniulis, Gimimo ftv. Pan. M. par. . ?.................... 1,100,960
! J. J. Aukškalnis, Šv. Kazimiero par., Gary, Ind. .. <. 959,900

■V. Stancikas, ftv. Kryžiaus par.............. ..................... .... 679,900
A. KunickaSi Aušros Vartų par........................495,450
A. ftvilpauskienė, Mt. Carinei par. Melroso Park. III. 452,400
P. Labutis, ftv. Jurgio par....................... .............................. 439,950
A. J. Janušauskas, ftv. Antano par., Cicero, III........... 382,050
S. Straukas, Aušros Vartų pač. ........... .. ..............."... 380,950
Karolina Lengvis, Šv. Antano par., Cicero, TU. 3711,100 .
A. Stulginskas, ftv. Antano par., Cicero, Jll............. .. 358,750-‘ |
K. Vaitkienė, Gimimo Pan. šv. M. par.................  ...
P. Varaknlis, Dievo Apveizdož^fiar. ............................. 223,330 j
C. Deveikis Jr., Sv. Antano par., Cicero, Ilk 218,930 |

. . 'O; RaŠiūskieūė, OilnimdUane^ ftv. M. par. ................215,000
naus visuotinas narių susinn- [ A. GHlftnė, pnr ......... _ . . ;t 178^80

V MandravickaR, ftv. Petro ir Povilo par., Kenosha. 167,400
K. Gaubis, ftv. Jnozapo pai...................................... .... ..
Paul P. Petrauskas, Bingbamton, N. Y. .................. .. ______
K. fterpetis, ftv. Mykolo par........................... .. 150,610
M. Misiūnas, Visų Šventų par..................... . 150,120 (j
J. P. Gerutis, Nekalto Pras. ftv. Pan. M. par............. .. 149,996
K. Raila, Šv. Petro ir Povilo par..........  ...........^..... 148,750

VOKIETININKAI LIETU
VOJ ELGIASI KAIP 

VOKIETIJOJ
Balandžio 1 d. buvo sušauk

tas lietuvių evangelikų liute
ronų “Pagalbos” draugijos 

lė, bet visuotina. Kitokia ba- Žvyrių-sky-.
žnyčių vienybė neįmanoma.

NORIMA SU0R6AHKU0- 
'TI TELEFONŲ DARBI- 

-'SK

kimas. Prieš pradedant jį, į 
salę girti, su lazdomis įsibro
vė keliolika vokietininkų. Pra 
dėję triukšmauti, šūkauti, jie 
lietuvius vadino ateiviais ir iš 
salės žadėjo išmesti. Labiau 
įtūžę triukšmadariai puolė su
sirinkusius, šaukdami;

166,700
165,500

WASHINGTON, bal. 25. —
Am. Darbo federacija pradė
jo kampaniją, kad suorgani
zuoti į unijas telefonų ir tele- .., ..
grafų kompanijų darbininkus. I ’ ...... J . .
__ w • i v i * • * n inicsi i ajU'OTm oi
Pažymima, kad kompanijos ne
pildo NRA kodo. Jos turi su
organizavusios savas unijas 
ir išnaudoja darbininkus.

Didžiansias darbininkų iš
naudojimas ir jų pavergimas 
vyksta parduodant darbinin
kams paprastus šėrns.

TUGWELL PASKIRTAS 
AUKŠTESNĖN VIETON

■■ ' 1 — I
WASHINGTON, bal. — 

Prez. Rooseveltas paskyrė R. 
G. T.ugwell žemės ūkio depar
tamento sekretoriaus asisten
tu. • K

Tai nauja pozicija, kuri per 
metus neša 10,000 dol. algos.

Tugwell skaitosi “smagenų 
trusto” vyriausias galva. Sa
koma, kad senate kila pasipric 
šinimas prieš jo paskyrimą.

—- Ateis jums Hitleris! ša
lin srovininkai, šalin svetimie- 

mes
ai! Duot, biaury- 

bėms, mat, lietuvninkai atsi
rado.

Ir pasipylė biauriausi, lie
tuvius šmeižiantieji žodžiai. 
Netikėtai užpultos susirinku
sios moterys, vaikai pradėjo 
rėkti, klykti. Daugumai “Pa
galbos” narių buvo sudrasky
ti rūbai, ištraukytoR sagos.

fttai prie ko priėjo vokieti
ninkai, kurie net drįsta viešai 
Lietuvoje niekinti lietuvius, 
save vadinti krašto šeiminin
kais.

.r .e.įV. Gaižauskas, Visų Šventų pa;- 
F. Ivanauskienė, Dievo Apveizdos par.
A.. J. Sutkus, ftv. Baltramiejaus par., TVaukegan, Ilk
F. CondroL Sv. Kazimiero par., Pbila, Pa............ .. ....
Pr. Valuckis, Dievo Apvaizdos par. ...'.............. ..
P. J. ČižauskaR, Aušros Vartų par............................. .
F. Vaičekauskas, Nekalto Prasidėjimo Pan. ftv. par

A‘A
95,820
95,450
.83Ji00
73,250
62,000'
55JXN
45,000’

A. Bacevičius, ftv. Mykolo par............. .. ....................... .. 41,000
. 8,435S. Balčiūnienė, Aušros Vartų par.

- -----

MOTERYS KOVOJA UŽ CLEVELANDį IŠTINKA
SAVO TEISES

WASUIN»3TON, bal. 25. 
Kongresui įduotas tolins, kad 
atšaukti ekonominio akto dalį

STREIKAI
1 ’ >

CLEVELAND, C., bal. 26.- 
Be streikuojančių 8,400 darbi

ninkų Fislier Body kompanijos
213, kuriaja remiantis iš fe- i fabrikuose vakar čia sustreT- J 
deralmių darbų (iKizici.hi) pa kavo apie 2,000 tarnautojų ga- 
leidžiamos vedusios moterys, zo'*no stotyse.

ISPANUOS KABINETAS 
ATSISTATYDINO

Be to grasina streikuoti Cle-į 
veland Worsted Mills darbi* 
ninkai, taxicab šoferiai ir

Streikuoja 800 darbini 
Chase Brass fabrikuose.

TiONDONAS, bal. 26. —
Vokietija užsakė Anglijoj pa
dirbdinti 150 motorų lėktu
vams. •' ~ 5

DIDINS KARO LAIVYNĄ

WASTTTNOTON, bal. 26. — 
Prez. Rooseveltas kreipsis kon 
gresan, kad gauti leidimą ka
ro laivyno didinimui.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

i

kurių vyrai turi federalinius 
darbus.

National Ijeague of \Vomen 
Voters vadovybė nusprendė 
energingai remti minėtą bilių.
Pažymima, kad jei kurios mo-MADKTOAS, bal. 26. - Mi- (uri „.J 

nibrių kabinete k.lo neaua.- iog tnri
pratimai <lėl pol.timų k»l.n.ą, ijM_ i8iaat jų 
paleidimo ir premjeras Lern>-18onali(> ^„i^. 
ux su visais mmistenais atsis
tatydino.

Pranešta, kad prezidentas 
Zamora ir vėl pakvies Lerro- 
uxą, kad jis sudarytų naują 
kabinetą.

Griuvęs ministerių kabine
tas buvo inaugnmo*tas perei
to kovo mėn. 3 d.

LAIVYNO REKORDAS

Šakių parapijos kl 
nu atkeltas Šeštokų kl« 
kun. Vaišnora. Kiek teka 
tirti, jis visu atsidėjimu 
sis bažnyčios statymu ir 
saiR katalikus liečfančiua 
kalais. Ja

COLON, Panama, bal. 26.—
J. V. karo laivynas iŠ 110 lai
vų padarė rekordą. Jis iš Pa-
cifiko persikėlė Panamos per-1 CHICAGO IR AP\ 
kasu į Atlantiką per 47 valan-' KftS. — Šiandien nepast 
dns. , oras; kiek šalčiau.

ORAS
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1 "DRAUGAS”
Utini kasdien, Aakyrus aakmačlenlna

1ENUMERATO3 KAINA: J. Amerikos Valstybtae: 
$6 00. Pusei metų — $3.50; Trims mėnesiams

.1-00, yienaiu mėnesiui — 7 5c. Kitose valstybėse 
'UBlerata: Metanu — $7.00: Pusei metu — $4 00. 

plyt — ,03c.
—nlhtfnų kainos prialunOtamoa pkralknlaTun 
MMndnrblkma lr koraapoi lantanu raitų nevra-

raBoou tai padaryti lr neprtaluneiama tam 
BHPklų. i

tortą* priima — nuo 11:M Iki IStt*. odL 
ĮmkranAiai dienai priimami jJa

b vahpo piet.

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FBIEND

Publlshed Dklly. Bbtoept Bunday. , . .
ISCRIPTION8: Ona Trai — MOV Bis Montha 
i; Three Montha — P.OV One Muith — Tie. 
— One Tear — Blz Montha —

“DRAUOĄB” brlnga beat reaulta

U GAS” ^iV’oitoey Avė, Chidigo
— •»«.

DIENOS KLAUSIMAI
' FTTTŠBURGHO LlfetfUVIAI OftOA 

NIZUOJASI

Tr ’ y-7^' V • '' -J

Ketvirtadienis, bal 26, 1934
ll H JI I---------------- ------------------ -r-»

genybes išlaikysime. Dėl to Federacijos vai
kinio stiprinimus ne tik Pittšbttrghe, bet vi
sose Amerikos lietuvių kolonijose yra būtinai 
reikalingas. Mums malonu sveikinti pittsburg-į (Vieno scno veikejo> Išbuvusio
kiečių užsimojimų sudaryti pastovų, stiprų 
lietuvių katalikų veikimo centrų Federacijoje.

I6KSLIA S0GIALI8TŲ SKYDUS SLA.

Burnos Hygiena

Jau kelinti metai, kai Pittsburgho lietu- 
katalikai rimtai organizuojasi, kad ben- 
veiktr su visa Amerikos lietuvių kata- 
visuoniene. Didesnėse parapijose susior- 

izavo A. b. B. K: Federacijos skyriai, ku- 
i prieš keletu mėnesių susijungė į stiprų 
ieracijos apskritį. Apskritys užsimojo pla- 
vaga varyti katalikiškųjų ir tautiškųjų

Įįjų, 'visame kame kooperuojant su mūsų”
10 centru — Federacija.

Pittsburghe ir apylinkėse lietuvių gyve- 
£»a gana daug. Jie sudaro keliolikų atskilų 

~ jlonijų. Pastatė gražių bažnyčių ir mokyk-
Tėri įsisteigė Šv. Pranciškaus vienuolija 

įiFiftfkštesnė mergaitėms mokykla. Turi savo 
ikų ir kitokių ekonominių, kultūrinių ir 
Kibių organizacijų. Lietuvių judėjimai va

itoja plačiai žinomi mūsų .visuoiuepeb ku
li: J. Vaišnora, M. Kazėnas, J. Misius,

’A Jurgutis ir kiti jaunesnieji. Gaila, kad'
Efektingoji mirtis iš jų tarpo ištraukė dh 
centralizuotojo veikiiilo šhiinlnką, būvu- 

"ttltos Iždo iždininkų ii* Eęjerųcjjos vei-
, t' ' • l'L . • .

► kun. S. J. Čėpanariį, kurio vardas labai 
įpriai buvo surištas su visu idėjiniu Pitts- 
_nf'lietuviirtkAtalikų veikimu, apie kurį 
šOČialistų dienraštis matė reikalo pkste- 

diReikia atiduoti kreditų velioniui kun. 
i diliui už tui, kad Homestead, Pa., nie- 

ia nedarydavo jokia laisvesnė lietuvių 
įtogija, bet tuo pačiu laiku parapija ir ka- 

iiškos draugijos tai gana* gerai gyvavo”.
Tiuvo jdėl to, kad kun. č’epananis gyvai 

irioji religijos ir lietiitfių tautybės reika- 
P?r gyvuojančias draugijas savo para-

“kurios Wvo tampriai surištos su veiki- 

cėntrū. Reikia tikėti c, knd jo idėjos drau
go įpędininkai eis velionies pramintais 

is, dar labiau ir tiksliau organizuodami
iviūs katalikus bendrai akcijai.

Pittsburgho veikėjai, kiek dvasiškiai, 
ti k pasauliečiai,'gerai žino, kad jei mums yra 

fi katalikybė ir lietuvybė, turime gerai
‘jhftBdrganizuoti, ries tik telkiu .būdu tas brah-

Kaip jau žinomi, socialistai yra užsimo
ję paimti į savo rankas ‘Sus-Hių Liet. Am. Jfcu 
kelinti metai jie smarkiai prie to varosi, taiu 
tikslui panaudodami visokias jJriėmohes. So
cialistams artima “S-ra” iškelia labai ne
gražų socialistų sumanymų “papirkti ir im
portuoti į Detroitu neva delegatų ir su jais 
laimėti seime”. Tų skvmų pakartoja ir kitas 
socialistams talkininkaujantis laisvamanių 
laikraštis “V-bė”.

Socialistų kandidatas į SLA. pirminin
kus F. Bągočius išsiuntinėjęs speciales ins
trukcijas savo leitenantams įvairių valstybių 
Sus-mo kūopoms. Tose instrukcijose tarp ko 
kito pasakyta:

“Neatbūtinai išrinkti tiek delegatų, kiek 
Jūsų kuopai galima, reiškia pilnų kvotų. Ptd- 
gyveninio klausimas Detroite bus pilnai ap
rūpintas, o jei su nuvažiavimu turėsite sun
kumus, tai praneškite broliui 'Julius Micke
vičius, 3653 So. Halsted Str., Chicago, Ilk, 
ir man, mes kaip nors rasime būdų sutvar
kyti jų nuvažiavimų ir pragyvėriihių”;

Dėl to laisvamanių laikraštis susirūpinęs 
šaukia tuos demoralizuojančius 'žygius ne 
vien pasmerkti, bet tuoj sustabdyti ir “pro
motorius” patraukti atsakomybėn, nes, girdi, 
negalima leisti, kad “fraternalė organizacb 
ja ir jos seimai būtų verčiami *delegatų pir
kimo ar pardavimo vieta”.

Taigi, matote kokiu keliu socialistų va
dai eina, kad paimti Sus-mo vadovybę, kuri 
per ilgus metus buvo liberalų tautininkų ran
kose. Anais laikais daug triukšmavę bolše
vikai prievarta (su policijos pagalba) buvo 
išmesti iš tds organithcijoS. Tačiau abejoja
me ar liberalai išdrįs taip.pasielgi &u ^avo 
“broliais” socialistais, su kuriais ligšiol be
ndrai skleidė bedievybę ir kovojo prieš lietu
vių katalikų visuomenė ir jos vadus. Gali
mas dalykas, kad jei tik liberalai neapsižiū
rės laiku, socialistai su jais pasielgs taip, kaiį) 
anais metais jie bendromis jėgomis pasielgė 
su bolševikais. •

50 metų mokytoju, atsi
minimų žiupsnelis)

(Pabaiga)

Nors liirfeldingas ir tvirti
no, kad “Liet uviaiųs, kaip mu 
žai kultūringiems, reikia graž
dankos”, bet per pinuųjį vi
suotinį surašinėjimų Rusijos 
gyventojų, lietuviai pagal iš
mokslinimų užėmė antrųjų vie 
tų, pirmoji teko vokiečiams. 
Vokiečių buvo daugiausia mo
kėjusių skaityti, o lietuviai sto 
vėjo antroje vietoje — 52%. 
Kad lietuvių rusai būtų neper
sekioję, mes būtume buvę žy
miai kultūringesni

Po ilgu persekiojimų, rusai 
pradėjo atslūgti. Apie 1876 m. 
Zavadskitii leido atspausdinti 
maldaknyges “Senų Aukso A- 
ltorių”. Suvalkų direktorius 
neoficijaliai leido Veiverių pa 
vyzdinėj mokykloj mokyti iš 
jų lietuviškai. Tai sužinoję, lie 
tuviai mokytojai ir kitur mo
kyklose viešai pradėjo mokyti 
lietuviškai. Bet Varšuvos apy
gardos mokslo globėjas Sidors 
kis, kuris, būdamas Suvalkų 
direktorium, buvo leidęs lietu
viškai mokytį mokyklose, per 
revizijų Marijampolės pradžios- 
mokykloje pas rhokytojų Žlčr 
kauskų užtiko lietuviškų sų- 
siuviriių. Tada visai uždraudė 
lietuviškai mokyti!

sai gali lietuviams grųžinti 
spaudų. Taip pat pasakęs, kad 
rasai geruoju spaudos negrų- 
žins. Šis brolių Kalasauskų 
spaudos reikalu žygis buvo ap
tariamas tarp lietuvių slaptai.

Suvalkų krašte inteligentai 
pirmutiniai griebėsi rimto da
rbo — žūtbūt įsteigti lietuvis 
kų laikraštį. Daktaras Basa
navičius subūrė lietuvius inte
ligentus į ratelį. Jie visi, su
dėję pinigų, įsteigė laikraštį 
“Aušrų”. Taį vis buvo daro
ma slaptai. Basanavičius, bū
damas laisvos profesijos dar

Rašo Dr. G I. BLOŽIS, dentistas, 
Chicago, Illinois

(Tęsinys) energijos dėl sistematiškos re-
Per pirmus penkis mėnesius akcijos. Beveik keistai skam- 

neščios moterys turi ypač pa-, ba, kuomet skaitome, kati nes- 
sirinkti valgį, nežiūrint kaip čių moterų • kaulai ir dantys 
daug, bet kad tik būtų švie- gaunas, kuomet jinai negau-
žias, grynas ir tinkamas. Mo
terys tokiame padėjime veik

na reikiamo maisto. Negi jos 
kaulai ir dantys tirpsta ir ei-

mažai gali valgyti, neturi ape-i na kūdikio dantų formuoti? 
tito, vienok reikia bandyti dau į Visai ne. Nepamirškime, kad 
giau valgyti. Tas principali- ! dantys yra gyva kūno dalis
škas užsilaikymas pagelbės kū 
dikiui pieninius dantis tvirtai
suformuoti; tie dantys prade-; dantimis, nes gamta pirmiau 

bininkas, tų dalykų galėjo lai- thl apie trečių mė-* tinkamu maistu aprūpina au
sviau organizuoti 'nesį, kartais ir ankščiau. Pa- Įgauti kūdiki, .^iegu motinų.

i skutimus keturias mėnesius Į Tokiu būdu jinai gauna savo

Kų patarė žymus rusų 
advokatas

Nu tjk Suvalkų'krašte, bet 
ir Lietuvoj, atsiradus gerokam 
inteligentų būriui, jie vasaros 
ląiku susiririkdavo aptarti die 
nos reikalų. Jiems labai rūpė
jo ir spabdos uždraudimas, 
šiuo reikalu dar keliais me
tais prieš išėjimų “Aušros” 2 
broliai studentai Kalasauskai, 
nuo Vilkaviškio, nuvyko į Pe 
trapilį, pas žymų -rusų senato 
advokatų Spašavičių, pasisKų-

1-

m.

taip, kaip ir kitos dalys. Nėš
čios moterys užtat silpnesnės

Kai pasirodė ‘ Aušros pir-1 reščia moteris turi padaugin- 
masis numeris, tai žandarai ' valgį apie vienų penktų da- 
kaip pasiutę lakstė ir jo v isur j jį, .^.g^ normališkai valgo, 
ieškojo. Suvalkų krašte dau į M edega augančiam kūdikiui, 
gumas žandai ų buvo vokiečiai. | gaj j atejji Įjk dviem sriovėm; 
Jie gerai žinodavo lietuvių bū- ,Ii;,)tinos inaistu įr iS jos kfin0. 
dų ii jiems sekdavosi kratos, jejgU inotina negauna jai rei- 
nes numanydavo, kuris gyve- ,kajįngą maistų, tuomet jos 
utojas skaitydavo “Aušrų”. | kfihag ])U() t() nuUe;lčia> nes 
Dėl Aušros daug lietuvių į ^amj.a pįrniįausiaį aprūpina 
rusai ištrėmė į Sibiru ir daug augantį kfį.;iki. Pavvzdžįui> j 
lietuvių gruzino iš lenkų ori laugantis kfuHkis 
jentacijos. Inteligentai vėliau Į n()niialiskų sav-o kaulų ir dan- 
negalejo namie laikyti nė lie
tuviškų maldaknygių. Rusai 
tiek pasidarė drųsūs, kad iš 
žmonių pradėjo atiminėt mal
daknyges. Po 3 metų “Auš 
rai” mirus, rusus pradėjo va
rginti “Varpas”, ‘Ūkininkas’ 
ir dar kiti lietuviški laikraš1

; čiai, einantieji Amerikoje ir 
Prūsuose. Lietuviai negalėjo 
pakęsti tokio rusų elgimosi.

energijai atnaujinti tik tų, 
kas lieka nuo augančio kūdi
kio, o kūdikiui įėmus reika
lingų maistų, pavyzdžiui kai
lio ir fosforus druskas, moti
nos dantys, negaudami jų už
tektinai, liekasi visai silpni 
ii greitai pūna.

Nėščia moteris ir kuomet kū
dikis prie krūties, privalo pri
silaikyti prie šių valgių: dar-

išv vstvmui!-ovj(( jui.j va|gVjį du sykiu, 
arba daugiau, i dienų, ypatin 
gai lajiotų; vaisių du sykius, 
arba daugiau, į dienų, tik kad

tų, turi gauti užtektinai kalka- 
lių, fosforus ir vitaminų. O
jei negauna iš motinos maisto,! kaįų šv ieži. Iš jav ų reikia var- 
tuoniet jos kaulai ir dantvsj|c.(į gj-ynų, rupių, ruginių mil- 
turi nuo to nukentėti, nes jai jų duonų, ypatingai toms, ku- 
tuomet nėra is ko atnaujinti rįonjS pasikartoja viduriui už-

i kietėjimas.
klabindamas, bet spaudos lai
svės nesulaukė. ! Iš mėsiško:žuvies ir paukš-

Pasirodžius “Aušrai”, tuo-Į^^ nedaugiau kaip vienų sy- 
jau pradėjo kurtis aušrinlhkų H i ’lmmi1- l-s pieno aų ba ma<-

Seinų vyskupas Baranaus-1 rateliai. Man teko dalyvauti lionkų reikia suvartoti vienų
kas buvo pftrašęs rusiškai bTO- 2 rateliuose: Marijampolės ii kvortų Į dieną, prie gaminimo 

Vilkaviškio. Vilkaviškyje prie į valgių arba šiaip išgerti. Kiau 
aušrininkų prigulėjo veterino-

šiūrų dar pabaigoje XIX šimt
mečio, Lietuvių klausimas Ru
sijoje”. Knygutė turėjo apie rius Bulota, daktaras Matuiai 
100 puslapių, buvo parašyta tis, mokytojas Paliukaitis, re- 
aukštu stilium. Joje aiškiai,
teisingai, vaizdingai nupasako

ferentas Ste{»šys, keli kunigą’, 
ii liaudies mokytojai. Marija

šinius reikia vartoti vietoj mė
sos, arba tiek daug valgyti, 
kiek apetitas tarnauja. Ka
vos arka arbatos negerti dau
giau, kaip viena puodukų į

kokias rusai daro lietu
viams skriaudas. Tos knvgu-

nipolėje: ginto, mokytojai Ar- dienų. Vandens reikia gerti 
įmnas, Kriaučiūnas, Staniškis,, gan daug, bent šešis stiklus t

.. ... i • .. iv /s i.i tnov uuvunoni (opu.-)« ► ivni, i tęs buvo išsiuntinėtos senato-j Botviius irt daug kitų. Kurj dienų, bet ne prie valgio. Beik
Garsioji anarchiste lūmma Goldman 1913, t , . . , . . , .. . . , .

L -i , riti ir pasitarti. Advokatas bn Lriams, generatgubernatoriaiiis, i laikų rateliuose tjo viskas ge prisilaik vti nuo keptų valgių;
smarkiai dirbusi uz nuvertimų slo krašto . .. j. v ° ' ......

vo suletikėjęs gudas, bajorų 
kilmės, varu priverstai būti 
stačiatikiu, nės prieš tai bu
vo unitas: Ktlagauškam jis pa
taręs, kad lietuviai ftlteligen- 
fdi riusibhrtij į ratelį, sudėtų 
pinigų ir Iėiitų laikraštį. Ta
me laikraštyje pataręs viso- 

Cbicagos arkidiecezija praturtėjo: koa-Ikiais būdais šmeižti carų, jo 
sekravus J. E. vyskupų William David 6’- šeimų, gimines, valdžių, jų 
Bricn, turės du pavvskupius. . .. tikybų, nes tik tokiu būdu ru-

vyriausybės ir dėl to tais pačiais metais db- 
pOrtuota, jau aiškiai įsitikitio, kad politinio 
perversmo Jūngtihese Valstybėse riebus; Va
dinas, komunistai ir jibiiis panašūs kovoja 
su vėjo malūnais, suvadžioja ir išnaudoja ne
susipratusius žmones.

•' • •

gubernatoriams ir k. aukštes-1 rai. Bet ilgainiui maskoliai1 pyragų, sezoniškų vaisių ii 
riiems valdininkams. Tuo tar- pradėjo suprasti lietuvių judė-1 svaiginančių gėrimų. Reikia 
pu man pasakojo Vilkaviškio jimų, nes kiti patrijotai tų da- būti atsargiems — nepersival- 
prelatas Dabrila, kad vysku- rbų perdaug viešai varė. Kriac gyti. Reikia vengti bent kokio 
pas liepęs surinkti vyskupijų- Člūnas agitavo žmones net gji- maisto, nesutinkančio su mo-. 
je 20Ū0 rublių iš lietuvių ku-'tvėše ir rinkose, o maskoliai tinus sistema ir gaminantį <lu 
nigų, bylai užvesti atnate lie-'jį vis sekė. Užtat jį rusai at jas. Maistų reikia kasdieną 
tuviškam klausimui išaiškinti, lokio iš tarnybos, Staniškį iš-. mainyti, kad išvengus rnono- 

gujo į Ijomžų, Arminų į Au doniškumo. Maistų kramtyti 
gustavų, o Botyrių ištrėmė j tol, kol labai smulkiai sukniai 
Rusijų. (Tęsinys 5 pusi )

Koki viso to buvo padariniai, 
taip aiškiai ir nežinoma. A. a.
vysk. A; BafUnauskas nors ir—.................. , ..... . .......

ašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris galbos. Tauta visiškai grimzdo į neturtų. 
Išvertė Jonas Labanauskas Tūkstančiai keliavo į pajūrio miestūs, kur

jie dar daūgihU padidino darbininkų pro- 
letarijatų. Kiti sitsijurigdavo į slaptas su
jungęs ir, kur tik ghlėdaVo, išžudydavo 
savo “išlaisvintojus”. Dar kiti — pri
versti bado ir Vargo — jmsidarydavo pi
ratais ir plėšikais.

Didžioji mnkė dar tampriau susijun
gė į savo šeimų bendrudirienes. Visitr vieš
patavo bejėgis nusimipimas ir nepapras
ta nauji) tyroniškų Valdytojų neapykait- 
ta, kurie savo- brilfaliohtis kuništiinis su
trupino senų liarmoriirigų tVarkų it- bėt 
kokį savarunkiškunlų.

v*

(Tęsinys,
*9»*/’»* - * • ,

Jš žvejų ir triihsportirihikų buvo afi- 
matui upėse ir kanaluose esantieji laive
liai ir nuvežami; jie galėjo mirti iš bado 
ar elgetauti, kareiviams tai buvo visai ne 
svafhu.

l'i ,
1*0 kiek vieno mūšio palikdavo išldaA- 

kytųjų uxl$'z.crlyru, kurie vėliau užsiim
davo plėšikavimu. Dėlto nebuvo jokios aji 
saugos, nes jie veikė su iigufiarių^ tru
pių žinia, teikdavo joms savo grobį.

Laikotarpiais tarp atskiro mūšių tru
pės pasilikdavo kaimuose. Jos atbūdavo 
viskų, kas' lik .johls tiko: kas ilrįsdavo

Imliislrijidizacijos procesas jiadarė 
dar '.liilesnę įSiiŽungų. Pasaulinis Karas su 
suvo įrašiniu gerybių pareikalavimu taip 
pat ir Kinijoji- sukūrė aukštų konjunk
tūrų. At'siTudo 26,000 naujų fabrikų.

Svetimšalių prekybos smarkius ėjimus 
pirinyn ir vidilje siamllų karai iššaiikė

inshiiMHnS, paprturtni bū.luvo nukuunn- | nud,iHhę, darW„iM(, i-

! migracijų.Inas.

kelių, kasyklų, fabrikų) dirbančių darbi
ninkų skaičius siekė apie 1,200,000.

Įmdftbt forriios nebeturėjo nieko ben
dro su priprastomis patrijarchalinėmis į- 
monėmis. Darbo laikas buvo ilgas ('12 — 
15 vai. į dienų), nebuvo jokios socfjttli- 
nės globos, jokių sveikatos apsaugos priė- 
toonlų, be t d, dbr vriikų dfcrbas (prade- 
dttrit 5 metų amžiumi!). Atlygirilhias bu
vo tbks žirnius, kad nebuvo jok-ibs gali
mybės thupyti.

r • • ,
Pirmoji šių darbo žmonių karta dar 

riebtivb sutraukiusi ryšių su savo pirini- 
Hčnlis šeimomis. Stoka socijalinės globos 

’ jHlOne^e ir Žinojimas, kad pirmini* šeima 
pati yra visai ihisUurdusi ir nebeišgali 
teikti Įiuga'bos, vertė žmones jungtis į 
sųjuhghs. Tnip pirmįausin susidavė iš 
tose pačios* apylinkėse gyvenančių žmo- 

-ftlų Žemės ūkio sųjungos, kurios užtikri- 
rio vienų kilų globų ir soči jai inę pagalbų.

Pasaulinio Karo gale įvyko pakeiti
mų. 300,iX)0 kiniečių darbininkų, kurki 
tarhaVo fidropos karo ladkų darbininkų

tėvyn/j ir savo pasakojimais padarė dide
lės įtakos savo draugų inųstyrnui. JTe 
staiga pairutė, kad jų atlyginimas ir Įna
gy veninio lygis daug žemiau stovi už 
anų, kurį turėjo jų tautiečiai Europoje. 
Jie taip pat sužinojo, kokios buvo varto
jamos Europoje priemonės, norint page
rinti savo būvį. Ir jie pasekė tų kelių; jie 
sukūro atskirų įmonių darbininkų sųjun- 
gas, kdrios vėl suvo keliu buvo jungia
mos į didesnes sujungus.

Visos tos sųjungos buvo nepolitinės. 
Jų tikslas buvo pagerinti ekonominę įki- 

dėtį.

Didėjęs klasinis įsisųnioninimus vis 
kaskart labiau ir labiau slopino priklau
somybe.^' prie šeimų lstodruomenės jaus
mų. Stt antros kartos priauganti, kuri jnu 
buvo prisigėTusi demoralizuojančios Va
karų pavyzdžiu sutvarkytų jmjūrio ir pra- 
monės vietų įtnko-s, įvyko visiškas atsi
palaidavimas nuo šeimų bendruomenės ry
šių; atsiraito naujas Kinijos socijalinis 
sluoksnis, nebeturįs su tauta ryšių,

Nebuvo jokios apsaugos ir jokiai jui- * 1916 n., didžiosiose įmonėse (geležin- btttalijonyoeę įr labrįhuose, grįžo į savo * klasiniai susipratęs proletarijatas.

1921 m. įš 2,200,000 Kinijos darbinin
kų maždaug 14 nuoš. (300.000) juu buvo 
suorganizuota į darbininkų sąjungas.

Sekir.ir.-rui pravesti 19£2 ir 1923- Tn. 
streikai (tekstilės darbininkų ir tar
nautojų Šanchajuje, metalo dirbtuvių da
rbiu. Rankove, kasyklų darb. Yunnane, 
tabako įmonių darb. Šundiajuje, 'vidaus 
geležinkelių tarnautojų, jūrininkų Hong- 
konge) į sujungus pritraukė didelį skai
čių naujų narių.

Iki sovietų atstovo Borodino įžengi
mo į Kantonų darbininkų sujungus dar 
visai nebuvo paliestos politinės įtakos 
Pirmasis komunistinių ir revoliucijonieri- 
škų tolimųjų Rytų organizacijif kongre
sas Maskvoje 1922 m. konstatavo: “Ksan 
čios Kinijoj" darbininkų sąjungos yra pri 
sigėrusios ankstyvųjų cechų prietarų; jo> 
turi būti perorganizuotos į tikras prole
tarų sųjunga.-. Tai Imi Imti pirmasis mū
sų uždavinys!”

Per ardančiu‘ kiiominlango akciją 
greit turėjo įvykti Maskvos pageidautas 
susiskaldymas.

(Daugiau bus)

I L
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Ketvirtadienis, bai. 26, 1934

A. A. Kn. S. J. Cnaurio LaMotnes. I
Kūno transportacija ift k te j 

bo nijos, į bažnyčią įvyko ket
virtadienį, trečią valandą po
piet. Karstą nešė lietuviai ku
nigai. Apgiedojus Mišparų., 
kun. J. Misius pasakė graudų, 
jaudinantį pamokslą.

Penktadienį pamaldos pra
sidėjo 10 vai. ryto. Po egzek
vijų trys kunigai išeina su 
Mišiotn: kun. Steigmotias su 
Tėvu Alfonsu, pasijonistu prie 
šoninių altorių, o kun. J. Vai
šnoras prie didžiojo, su ąsis- 
ta. Dijakonu buvo kun. J.'Mi- 
sius, subdijakonu kun. A. Ju
rgutis, eereinonijalu — kun. J. 
Skripkus, ak oi i tais — kim. Ka 
zėnas su kun. Abromaičiu.

Po Mišių Jo Malonybė Pitts 
burglio vyskupas H. C. Boyle 
suteikė absoliuciją.

Šermenyse dalyvavo apie 60 
kunigų ir apie 50 seserų - vie
nuolių. Iš toliau buvo atvykę: 
kun. Ambotas, Hartford, Con- 
nect., kun. Jurgis Inčiūra, Ki- 
ngston, Pa., knn. M. Urbonas, 
Dubois, Pa., kun. Steigmoitas, 
Youngstown, O., kun. Vilku- 
taitis, Cleveland, Ohio. Bažny
čioje žmonės netilpo. Šimtams 
prisiėjo stovėti lauke. Į ka
pus palydėjo draugai kunigai, 
giminės ir didelis būrys para
pijonų.

Ilsėkis ramybėje, gerasis ga 
nytojau, šalia saviškių, kurių 
reikalais taip nuoširdžiai bu
vai susirūpinęs. >. JL J.

K E 1) A K C 1 J O S AT)R E SAS: 
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
P. <). Box 542, Bridgeville, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

SIKAI- >tUri i5niokti P°tfirius ir j“39 Homesteedo lietuviai ir pla, 
JIKAL kalbėti, o ypač. “Tikiu į Die- f-įojį visuomenė.
M vą Tėvą”... Visa tai išmokęs ą a. Stepono nuopel-
_ ir gerai suprasdamas gali re- tlaį mūsų išeivijai jau buvo
mai priėjau ngties pri° krikšto’ “Drauge” aprašyti. Belieka
.‘galiu ilgiau Prisirengimas yra tas: pįr-, paminėti paskutines jo gyve
nu atidary- uiiausiai turi pasiskirti katuli- n*luo valandas ir laidotuvių 
s dalykams, kišką vardą, t. y. šventojo va- iškilmes,
metų neda- rdą, kad turėtum globėją ir Balandžio 15 d. šv. Petro
Tiek buvau užtarvtoją ir kad galėtum se- ’r Pauliaus bažnyčioje buvo

>e, kad net kti jo gvvenima. pirmoji- vaikų šv. Komunija,
kus. Bet tai Dasiskirt- krikgto Svetimtautis kunigas laikė šv.
bedieviu an- . Pa“s,8*Hrtl snu knksto Mišias. Velionis, lazdele pasi-
išeiti iš tos jonai aš tu ren*dan“s iiaip> aWjo >

pturėti avie- . R;'^tAS' Jonai’ as tu' bažnyčią, tikslu pasakyti vai- 
i tikėiimn • "" g’> " tur' kūgiams IMUMkaiaį. Taręs ke-
‘.J To ting* " ,nOkyt’ ‘““"L A’ «» žodžius bai«ia *®'o kalbą;
' n»t»,t PS gali k,’"”U’ “Vaikučiai, aš norėčiau į j,u

iu darvd? J0NAS: ~ Ne’ RaU'ai’ kalbėti, neMfoHn. Man 
, ' »**«•. b<*lievis’ Pitonas, 6ilpna. Btlkitc kad
lui non, .Rau arba nepraktikuojantis katuli- lftnnlMe nneiti į daug;,”. Ke.
katytes! kas negal; būti kūmu, nes jis lia rankl(> kad
Ne. Nes n,a- net,k, , Sakramentus, todėl w neteįste„gia. CalvQ nnId.

, krikštą. negal; dalyvauti dvasiškose a d eina . zokrjstijft ataisMa
iėl tun apsi- peigose. Nežiūrėk, Kaulai, į į kidę ir apa|pst^

turting, žmogų; jis nepadaryt Kunigafi> grjięa Mišių j 
Kas tai yra tavęs turtingu. Antra, neini. zokristij, atranda jį suknia.

priimti Sakramento dėl lemi busį_ j,do Nuveius į 
kutas yra Sa- škų turtų, o dėl dvasinių (dan goninęj daktarai konRtatavo 
s nuplauna giškų), todėl ir kūmai turi bū- smegenų paralvžių. Miršta an- 
ų nuodėmę ir ti tikintieji. lradienį (ba| ,7 d deiinlta
evo vaikais. Turi prisirengti prie Sakra- va|and, neatgavęs 
urmiau aiški- niento Atgailos (išpažinties) n^g
Ižia gimtąją ir kaip priimti Šv. Sakramen- '_______________________
visas kitas tą. Prieš pat krikštą turi pa- vaikus, tai tie krikštai yra

lig’aikinę bau daryti gerą intenciją, kad no negeri?
t ramentas ne- ri, su Dievo pagalba tepti ge-i JONAS: — Žinoma, tie kri- 
jdėmes, bet ru kataliku ir išlaikyt; iki mi- kštai yra negeri, taip, kaip ta- 
į gyvenimą ir rties. ..... . Vo parašas, -jei pasirašytum,

nę, kad padė-i KAULAS: — O kas mane į

rie to dar pa- krikštys? 
fionimis ir į- JONAS: — Niekas kitas ne- , 
isų sielos ne- gali krikštyti,-kaip tik kuni ]
-ionišką ženk- j gas, bet kunigas, kuris yra 
iršv. Povilas Į vyskupo šventintas, aprobuo- 
ite apkrikštv-, tus ir esantis vyskupo vald • 
piplauti, bet žioje.
i, bet esate nu KAULAS: — Ar kitt “ku- 
čiešpaties mū-: nigužiai”, k. v. nezaležninkai, 
aus ir dvasio- Į arba protestonų ministeriai ne 
(1 Kor. 6, 11). i gali krikštyti? ♦

Ar jau vis- JONAS: — Kaulai, ar tu 
• gali pasirašyti Lietuvos pre- 

le, ne, Kaulai.,ridentu?
rikščioniu, tu- R AULAS: — Žinoma, kad 
uzmą; turi ži- ne, nes aš nesu prezidentas, 
ievo Įsakymu,' JONAS: — Jei tu negali, ei- 
os Įsakymus.! gtis kaip prezidentes dėlto, 
nuodėmes ir' kad nesi išrinktas, dar ma- 

iri suprasti a- žiau “kunigužiai” tegali kri- 
mes, kad be kštyti, nes jie nėra tikro au- 
negali įeiti į toriteto išrinkti nei aprobuoti. I 
ją. Reikia ži- KAULAS: — Jeigu tie “ku 
darbus. Paskui nigužiai” krikštija katalikų1

Sulaiko Kaulų Suminkštėjimą Kūdikiuose 
Gelbsti Išauginti Tvirtus Kaulus ir Dantis

Keru Haris vartojimas Wleland s {spinduliuo
to Vitaminu P. Pieno apsaugos motiną. Ir Kū
diki prlofc gimimą, o ypatingai' Jos dantis. Vie
na kvorta i dieną dol augančio kūdikio, taip
gi gerai vra ir dol maurmli), nes malstlng i- 
nias. kuris Uauglna dantų lr tvirtus kaulus 
reikalingos yra nuolat, per visą gyvenimą— 
nes negalima pakalike; nai Vitaminų P suras
ti Jokiame maisto pasirinkime.

Tuojaus pradėkite džiaugti geromis pasė
komis Iš tvieland's (apinrtulluote Vitaminų P 
Pieno savo namuose. Užsisakykite per Wle- 
land's Pieno Pristatytoją. kuris pravažiuoja 
Jūsų namus arba patelefonuokite Bltter- 
sweet 6000.

Per daugeli metųč medicinos mokslas stengėsi 
plačiau fr ekonomliktau aprūpinti Vitaminu 
P. kurta randa;nas tiktai keliuose naturalluo- 
ko maistuose. Be jo kūnas negali tinkamai 
suvartoti calciumo ir fosforus, mineralus rei
kalingus dėl auginimo kuulų ir dantų.

Nedateklfus Vitamino P yra priežastim 
kaulų suminkMėjimo (pavėlintas kaulų su
kietėjimas) mažuose kūdikiuose, iki tokirim 
laipsniui, kad miestuose dauglaus kaip 50% 
kūdikių sergu nuo tos Ilgos.

Jūs matote jos pasekmes krei'vose kojose, 
blogai išvystytoj krūtinėj, nesveikuose danty
se, ir pana&tose ligose.

Reikalaukite šią Nau 
dingą knygelę

Kūdikiai su aumlnkgtėjusiais kaulais gali 
iirodytl tvirti, turėti' raudonus skruostus lr 
normalų svarumą. Visgi nerizikuokite, bet 
apsaugokite savo kūdikius, duodami Jiems 
IVietand's {spinduliuotą Vitaminų P. Pi'eną.

Tolfmesnes Informacijas Siame klau
sime Jūs surasite ilojo knygelėje 
"The Story of Wlelapd’s Trradlated 
Vitamin P MIĮk". Klauskite Wle- 
land Pieno pristatytojo arba" rašy
kite mums. gausite Ją dykai.

Wleland's Vitaminų D Pienas turi visas ypa
tybes, ėvelnų skonj ir normalMką reguliaraus 
pieno vertę, plūs pridėtą Vitaminų D verty- 

'bl lllftaf P*centą brangiau negru regulia
ria pienas.

priimtas Aroerlcon Medlcnl Aseoclation 
lr Commtttcc <m Foods.

» Antspauda (rodo. kad VVieland's W 
Ispinduliuotss Vitamin 1> Pienas yra

’l Pakankamas kitkų Vitaminų D, kartu eu 
• balansuota dieta yra, maistinga dantims 
ir kaulams apsauga dėl visokio ainžiaua

2 Visai mažas arba augantis kūdikis, gau
nantis nurodytą kasdieninę porciją Wio- 

land's (spinduliuoto Vitaminų O Pieno auto- 
matlžksi* yra apsaugotas nuo kaulų suminkS- 
tėjimo. t

skanesniu, natūroj is pieno maistingumas. Ir 
kittj piene beatrandančių lr naudingų Vitami
nų. japtndullavtlme procesas nesunaikina.

4 Tinkamai Jsplūdullūotas AvleŽus, paateurl- 
zuotaa Vitaminą D Pienas gaunamas už 

pigią kalną—tai yra prirengtas produktas, 
kurio generalis vartojimas duos galimybės

Kartą vaikas paklausė savo- 
tėvo, ką reiškia žodis bankro
tas. Tėvas davė tokį atsaky
mą: “bankrotas, vąike, yra 
Jas, kuris sudėjo pinigus į 
savo kelnių kišenę, o dalį ki
tų drabužių atidavė už sko
las”.

Žmonės jau pradeda pamirš 
t i bank-rotavimus lietuviškų 
kompanijų, į kurias lietuviai 
dėjo savo sunkiai Uždirbtus 
pinigus tikėdamies ne tik sau j 
pelną turėti, bet ir Lietuvai 
pagelbėti atsistatyti po karo 
audrų. Pastaruoju laiku ma
tėme užtektinai bankrutavimų 
pradedant B. Insuliu (kurį -va
ldžia parsigabena iš ’bnrkijos) 
ir baigiant bankų ar mažų ko
mpanijų bankrutavimais. Kai 
kurie bankrutavimai I>uvo ne
išvengiami dėl susidėjusių ap 
linkybių be jokios bankrutuo
jančių kaltės, kiti buvo pase
kmė stokos gabumų ar paty- 

. rimo ir dar kiti bankrutavi- 
i mai paėjo iŠ vedėjų suktybės.
, Nežiūrint iš kokios priežas- 
r ties atsitiko bankrutavimas tą 
> įvykį palydi daugelio Žmonių 
■ nuostoliai. Mes turime įvairios 
i rūšies bankrotų iš moralio ir 
i materijai i o atžvilgio. Nemažas 
- skaičius žmonių palydėjo sa- 
1- vo sunkiai uždirbtus pinigus 
s bankrutavusiose bankose ir

PrlstlsJkynias Jau (rodytos, standartinės 
(spinduliavimo technikos, nepadaro pi'eną

bankrutavimai virto šių dienų 
nelaime, nno kurios dabartinis 
prezidentas imasi mus gelbėt) ' 
ir jau daug tuo atžvilgiu nu- * 
veikė už ką valdžiai priklau 
so garbė.

Tarp kitų bankrotų, Pitts 
burghe bankrutavo lietuvių n 
dijo klubas bei tūla duonke 
pykla. Tai mažmožis, apie k u 
rį nebūtų reikalo nei minėti, 
jeigu tų įstaigų vedėjai nuru 
dytų moralio bankroto besi
skverbdami į vadovybę ren 
giaut Pittsburghe aviacijos 
dieną lakūnui Janušauskui. 
Užsimanė bankrutavusios ke
pyklos vedėjas su visu bank 
ratavusio radijo klubo Stabu 
pasiimti aviacijos dienos ren
gimą ir viskas. Centralinių dr 
gijų atstovai duoda progą ek« 
bankrotams įeiti į aviacijos 
rengimo komitetą lygiomis tei
sėmis (po du nuo kiekvienos 
organizacijos) vienok kur tau 
sutiks eksbankrutai. Jiems de
mokratiškumo dėsniai nerei
kalingi. Jie visi, į nieką neat
sižvelgdami, skverbiasi į ko 
mitetą. Ar reikia didesnio ba 
nkruto!

I 1 /
(Tęsinys 4 pusl.)

AR MAN RliT VIFNIIHIF9 w kuns nors aRlelsAli nlnll DUI VlunUULk-T niyną ir turtus kaip šie apaS-
. talai, apturės šimteriopą linl<-

6I0N KELIAS LINKS- smybę šiame gyvenime ir be-
MYBtS galinę kitame.

(Tęsinys) Sie iSsitarima8 “Siame gy
venime”, kurį mums sv. L»« 

Vienas žodis atsakys mums duoda> permaino visą sw
šį dažnai pastatytą klausimą: pratimą linksmybės tiems, kn- 
“Ką gausiu atlyginimui už rie priima Kristaus kvietį 
priėmimą Kristaus pasifily Mes BUprantame, ir teisingi 
mo?” Linksmybę, linksmybę atjaučiame, kad tos sielos’ap- 
be aprašymo. turės amžinas dangaus linkt-

Kuomet Apaštalai, kad so- mybes, kaipo atlyginimą. Trt 
kus Kristų, paliko viską (jų iairs visai nenustebina, jeigu 
“viskas” — tai menkas jūri- padavimas šalto vandens ii* 
ninku laivas ir nudriskę tink- troškusiam pelno dangų, tai 
lai) paklansė Kristaus jų at- vienuolei, kuri viską išsiža<fel 
lyginimo. Jis jiems atsakė pri- ^®1 Kristaus ir artimo meilės, 
žadėjimu, kurį šv. Mateušas be abejonės, dangus už- 
niekuomet neužmiršo. KaraJy- tikrintas.
stę dėl žvėjų laivo 1 Sostus dėl Kas mus stebina tai yru

įrėjų sėdynių! “Ištikrųjų sa- žetnįSka linksmybė Krtetaus
kau jums, jog jūs, kurie pa- 8tJgiedotinei pažadėta. Kristui
sekėte Mane... sėdėsite ant dvy mąRtė apie šį gyvenimą kuo
lika sėdynių teisdami dvyliką met užtikrino Jo pasekėju^
Izraelio giminių” (Mat. XIX, jog atras šimtą kart dideaNj
28). linksmybę negu dėl Jo mėnl

m * t- • * v t • išsižada. Tr šitą tikrą linktf Tuomet Kristus, pažvelgęs j * . '
a ... . , .... . mybę vienuolė randa uz JHįateiti ir pamatęs milijonus sie J ' 

jlų, kurios taipogi šį klausimą nuo^yno >nurų. 

pristatys, tęsė savo prižadėji-‘ (Daugiau bus)

PITTSBURGHO ALTASS 
KOMITETAS SOCUAU- 
STŲ - LAISVAMANIĮI

Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju

Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
kupai, valstybės prezidentes, ministeriai, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 
Ganytojiški Laiškai.

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

tuojaus pareikalaus.
Cla nupIČMk:

"DRATTOAS", 2314 SO OAKLEV AVĖ., Chlea«o, Ei.
Siunčiu II.HO ui kiu-iuo, otMųsklte man knyrą "ARKrVTRKlrPAH 

JURGIS MATULEVIČIUS."

Vardas, Tavardė

Mano adreaaa

■
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Ketvirtadienis, bal. 26, 1934

Pittsbui^ho Žinias
vienų valandų anksčiau. Taip \auja visoms kbr kas skaitliu- 

pat ir mokyklos vaikai turės' gesnėnis, airių, vokiečių, Ton 

prisitaikyti prie politikierių'kų, tautoms. Bravo vyrai, lai

APIE BANKEUTUS
laiko.

i
Praeitų sekmadienį South 

Side Arciule teatre visų tau- 
Pasekiningaiii surengimui R- tų parapijų Šv. Jėzaus Vardo

(Tęsiny: is pilsi.)

kvkitės!

gerai atrodo. Švelnus Kalffčr- 
nijos oras ir gamtos gražu1 
mas matyt veikia žmogaus iš
vaizdų, neleidžia senėjimo žy
mėm pasirodyti. V.

g utis. Šioje dalyje miesto gy- lonaus įspūdžio. Retai kada Girdėjau, kad šios kolonijos, 

vena-didokas lietuvių būrys, ĮČia per surengtus pasilinksmi-! lietuviai tariasi sutverti komi- 
nimus pasitaiko kokių nors ' tetų, kuris turės surengti ko- 
suįručių. Visados gražiui ir Ii- kių nors pramogų parėmimui 
nksmai laikas praleidžiamas, antrojo transatlantinio skridi- 
Už tai garbė šios kolonijos lie- niŲ. Girtinas sumanymas ,if

apie 200 šeinių. Tikybinis su
si pratimas pas žmones šilimo 
kas. Būrelis cicilikuojančių ir 
mylinčių “paūžti ” vadų irŠv. Kazimiero parapijos kle

bonija visiškai nusilpnėjo ii'vadukų už nosies vadžioja ši-
11 gręsia pavojus jai visai par- 

viacijos dienos neužtenka ek s- Į draugijos vyrai turėjo bendrų* virsti. Jos tuo nusilpnėjimu 
bankrutų; reikia Pittsburgho 1 susirinkimų pasitarimui, kaip1 rimtai susirūpino mūsų bažny 
visuomenės jmsitikėjimo, kurį pasekmingiau praplatinti švč. čios komitetas ir priėjo prie
galima įgyti sudarius komite- Jėzaus Vardo draugijų. Malo- 
tų is centralinių organizacijų! nu pastebėti, kad šitame susi- 
demokratiškais pamatais. 1 rinkime Šv. Kazimiero para-

Prezidentas apsaugoj,, ban į J}™ Pasižymėjo savo 
kus, ūkininkus bei namų savi- skaičiumi, už kų mūsų \ysku- 
ninkus nuo bankrutavinio; lai- P*j°s vyriausias dvasios vadas 
kas būtų ir pittsburgiečiams “,un- J* Delaney begalo išgyrė,
pasiliuosuoti iš po eksbankru- 
tų globos, nes jiems vadovau
jant tikriausiai nukentės Jo
nušo antrojo skridimo reika
las. Vanaginis

ir kaipo pavyzdį visiems pa
statė. Tame susirinkime taip 
pat plačiai kalbėta apie reko
lekcijų reikalų ir naudų vy
rams. Rekolekcijų organizatoI
riur.ii oaskirtas Petras Bars-

išvados, kati, neatidėliojant, 
reikia kų nors daryti. Todėl 
tam tikslui šaukiamas 7)arapi 
jos susirinkimas, pasitarimui, 
kų darytį su griūvančia klebo- į 
nija, nes pastaraisiais laikais1 
viename šone supuvę pamatai 
išgriuvo ir atrodo, kad dar 
daugiau grius. Kas bus tada? 
Parapijos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 29 .d., 
tuojau po sumos, Šv. Kazi
miero mokykloje. Visi susido-

tuviams. Dieve jiems padėk.

SOUTH SIDE
kėtis. Dar vienas dalykas, kn- niekite ir ateikite į šį susirin
riuomi vyrai begalo susirupi- ls ima. Svarbu

nitus silpnos valios ir menkai Vienų tik dalykų patėmijau, 
savo tikėjimų pažįstančius ka- tai kad kuį ku rie mažai kivi-
tulikus. Prie kitokių gyveni
mo aplinkybių iš tos palaidos 
svyruojančios masės būtų ga-

pia dėmesio į parapijos palai

Gia pasimirė Markso sekė-i 
jas. Sužinojęs apie jo mirtį

kymų ir neturi didelio prisi . .
... na parduoti mododžiui.risimo prie savo tikėjimo. \ ie

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

laimi įdomi knyga

Praeities PabyrąsKurpius E. pasiskubino jo kū-
Bet Atsiminimai iš 1905

Hma sudaryti stiprų, galingų tiniai parapijonaį papasakojo klh j° Raugučiai užprotesta-
vienatų, naudingų Bažnyčiai ii 
Tautai. V.

ATSIDARĖ DU BANKAI

kad yra ir tokių žmonių, ku- i 
rie į bažnyčių ateina tiktai] 
per didesnes šventes. Toks pa
protys peiktinas ir savęs pa- ; 
ties nepažinimas. Atsiminki-
me, kad mūsų protui ir va-

1914

vo ii- pareikalavo, kad juodo- 
dis atiduotų baltam graboriui. 
'l’as taip ir padarė. Vadinas, 
Youngstowne netaip kuip Gl'.i

i cagoj, kur 'lietuviški bolševi-

West End Pittsburgh ir Mc-

Ke&s Rocks. — Pagalios atsi .
. . .. , i no mes semiame didelę iiagal-dare du McKees Rocks ban- , ........................ . .

bų. tikėjimui užlaikyti ir ge-

i kai su juodaisiais bičiuliuo- j

j liai yra Dievo nialpnė, iš ku- ja, sykiu mitingauja, broliais —

pergyventų laikij
I dalis pūsi. 95
II dalis pusi. 192 

Už ABIDVI DALIS 25c.

Prisitmtimui 5c.
‘ DRAUGAS * PUB. CO., 

2334 Bo. Oakley Avė., 
Chicago, Iii.

vienį kitus vadina. Svečias
Ar Jūs Esate Supančiotas

Ir au “suirusiais” nervais — Jaučia
tės silpnas Ir pavargęs — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip, štai yra geras 

tuvių proga į šių kolonijų bu- '^įlkU8' 8Ute*kianlls K«resnea die

vo užsukę keli svečiai iš toli

kai, būtent First National 
Bank ir Bank of McKees Ro
cks (buvusis McKees Itocks 
Trust Co.). Tos dvi įstaigos, 
nuo užsidarymo, per virš me- j 

'tus laiko laikė daug

mi jį pažintį reikalinga Apa -V a. kun čepananio laido- žmogus 
stalų malda: “Viešpatie, su 
stiprink mūsų tikėjimų’’. Tad
privalome dažnai lankyti bųž-J mesnių vietų. Tarpe kitų, te- 
nyčių ir melsti Dievo pagal- ko patikti ponių Onų Belskie-

Nuga-Tone
nę, tai šlykštūs, nepadorūs te- 

į’fl.iatrai ir “mūvės’’. Kun. De .„...v, .__ lietu- I , " ‘., ... .y. .. ' “ T * ? ‘ lyra užvardlnlmas TONIKO. kurj Gy-i Šių lietuvių kolonija galimai . . .. . . . 'bos tikėjimo išlaikyme. Is Ka- nę iš Dos Angeles La!., p. Iv. įdytojas Specialistas įirado, ir kuris
• • • Isnev nrnnešn Vari natrnlrno i- , .• • , I VIUIUS priklausančių pinigų da Į . v. ' i a • lį- •» v * r, ' dabar parduodamas visose valstlny-zimiero R. Iv. baznvcioie per IaneY pranešt, Kati nen ukus į pavadinti stotinu, nes daug i , , , . taliku Bažnyčios tik teka grv- J. Žvirblį is Youngstown, O., niose. nuga-tone yra kombinacij

gausime visų vyskupų nepa- įįv-mių žmonių pravažiuodami
SKriaUUOS žmonėms, l/aoar IOS i ... . . . „ . , . |. , ... .__ . „ . ganus, duoda naują gyvenimą Ir e-'. . ... ĮjCcldl privalome (ItlZIlUl Innkv- 0611(11adaiDĮ« CopanunilJ ' nerglja. Jūs valgysite geriau,—-mle-įstaigos persiorganizavusios

Gegužinės pamaldos Šv.

gegužės mėnesį bus trečiadie
niais ir penktadieniais vaka
rais 7:30 vai. o sekmadieniais 
S valamlą popiet, vietoje Mi
šparų. Su šiuo sekmadieniu 
prasideda “liumbugierių - po-

prastų atsiliepimų į vyrus, 
kaip sustabdyti Amerikos te

pro šį, nors ir surūkusį mies
telį, sustoja kad ir trumpam 

triiunkus, kad paleistuvingų Į |aįkuį žinoma, mums garbė 
negamintų, bet dau- yra priiminėti tokius svečius į *niuves

giau atsižvelgtų į dorų. Bai-
litikierių” laikas, t. y. vienų susirinkimų, Šv. Kazimie- 
valandą anksčiau, todėlei ir , ro parapijos vyrai ėjo namon 
visos pamaldos bažnyčioje bus išpūtę krūtines, kad jie vado-

palittosavo po pusę sudėtų pi
nigų (depozitų), Kiti pinigai

... bus atmokami vėliau sulig ga- Tokiu budu musu miesteli? ,lnnybes. Žmones džiaugiasi ga
vę nors pusę pinigų.

t i bažnyčia ir semti ta van-

denį.

i- VVilkeg H-11-1-P Pn ir krlD ' e°8llu “a**1411111- Tūkatančlama vyrų IS VVUKGo ijcirn, ra. II KCIt. Jr moterų tapo pagelbėta. Trisdeftim-
kitus Pnin Belskienė labai tiea dlenų treatmenlas už vieną Dosnus. r ma ueiSKitnt įaoai lerj _ gaukite tikrąjį—garantuotas.

GRABORIAI:

Visi Telefonai:

lferds
LAIDOJAU 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

Liūdnoje valandoje paveskite-dėl manęs 

Savo rūpesčius. Pašaukite:

Tek REP.
2506 W. 63i*d St.

-1R -
TĖVAS

JEIUU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 
LAIDOTUVĖSE...............PASAUKITE..........

REPublic8340
S34O So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryMų hu firma tuo padu vardu)

musų
pragarsės ir mūsų kolonija sa 
vo vardų pakels lietuvių pa 
šaulyje.

Praėjusių stivaitę mūsų ko
lonijų aplankė dvi Šv. Kafci- 
mieso Seserys: Sesuo M. Elz
bieta ir Sesuo M. Martiną. Pa
staroji yra iš Šv. Kazimiero 
parapijos. Atvažiavo aplanky
ti savo sergantį tėvelį, kuris 
yra Merey ligoninėj. Jos taip 
gi dalyvavo a. ų, kun. S. J. 
Čepananio laidotuvėse.

Per kelias dienas jos viešė
jo pas vietines seseris, kurios 
meiliai priėmė. Tuo trumpu 
luiku gavo progos pamatyti 
mūsų gražių bažnyčių ir mo 
kyklų. Tikimės, kad apleido 
Pittsbugbų gerais įspūdžiais.

, Balandžio 29 dienų po su
mos bus Seserų Pranciškiečių 
Rėmėjų draugijos susirinki
mas. Bus išduota atskaita pa
skutiniosios card phrtv, kuri 
įvyko bal. 15 dienų. Visi na
riai malonėkite dalyvauti.

Aš, kaipo pirmininkė, dėko 
ju visiems, kurie pasidarbavo 
kad šį pramonė būtų sekmin 
ga. Dėkoju taip gi visiems, ku 
rie paaukojo dalykėlių. Dėlto 
viskas taip puikiai pasisekė 
ir visi prisidėjusieji galime 
džiaugtis. Šia proga vardu Rė
mėjų draugijos reiškiu viešų 
padėkų visiems, kurie dalyva
vo card party, nes jei geri 
žmonės nebūtų. parėmę, mūsų 
pastangos būtų niekais nuėję. 
Todėl dar sykį ačiū visiems. 
Prašau ir toliau sykiu su įna
mis darbuotis. .

A. L. Martinaitienė, pirm.

ttefiiu StBE

LIETUVIAI DAKTARAI: LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikdfe Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Bal. 15 d. susirinko atstovai 
Šv. Vincento parapijos ir toje 
parapijoj esančių draugijų ti
kslu suorganizuoti A. L. R. K. 
Federacijos skyrių. Skyrius ta 
po Suorganizuotas. Į valdybų 
išrinkti sekantieji: dvasios va
du kun. J. M. Vaišnoras, pirm. 
A. Paleckis, vice pirm. J. Ši 
nikus, sekr. K. Skrabis, ižd. 
J. Vaišnoras. Aptarus kaip 
kuriuos bėganjūosius reikalus

TeL LAFayctte SOS7

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Are. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 Urt 8 vai. vakaro 

Beredomls Ir nedėliomis pagal 
sutarti

TeL GROvehUl 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: »-ll ryto 1-4 Ir 7-» vak. 
Beredtmls po pietų Ir Nedėldlenla* 

tik susitarus

1419 W. MARQUKlmi ROAD

DR.P.AmūKAS
DENTISTAS 

1444 SO. 4»th OT., CICERO, HA 
UUr.. Ketv. Ir Pėtn. 11—1 vai. 

9147 SO. HALffTKD ST., CHK)AG« 
PaaatL. larad. Ir Bubat. 1—1 vai

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

corner Sacramento 
atstovai išsiskirstė pasiryžę Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak,
remti Pittsburgho apskričio ir
abelnai Federacijos ir lietuyių ; 
reikalus.

Sv. Vincento motery klūbas 
smarkiai rengiasi prie kozira 
v imo vakaro (eard party) ba
land. 29 d., š. m. Linkime pa
sisekimo.

Sulaukus gilios senatvės mi
rė a. a. K. VaiSnorienė. Laido
tuvės įvyks trečiadienį, b&l. 

25 d.
Amžihų jai atilfcį. Artimas

MOTERŲ BALIUS
YoungBtown, O. — Balan

džio 14 d., parap. svetainėje, 
parapijos moterys surengė ba
lių, kūriame ir mau teko daly
vauti? Vakaras buvo linksmas 
iv, matyt, rūpestingai ruošias. 
Atėjus į, mūsų parapijos pa
rengimus, visadpa įgauni ma 

—;------------------
/

Office Tel. Wcntworth 6230
Kcs. Tel. Hyde Park 3395

DR. SDSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ UIGŲ 

SPEClAEISTlS

6900 SOUTH. HALSTED ST.
Valandos: 1 iki 4 po pietų, 7 iki 8 vak. 

Iėakyrus Seredoms

i

I

TeL LAlayette 7«5O

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

' <140 Archer Avenue 
Yal.: 1—4 Ir 7—1 vaf vakar* 

Res. 2136 "W. 24th St.
’Tel. CAMal 0401

Dienoms Tsl. LAPayette 1711
MakttnUs TeL OAMal 4401

DR.1J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
▼aL: I Iki B popiet. 7 Iki 1 Vak. 

-Nedėlioję pagal atitarti

Office Phone
PROspeet 102»

Res. and Office 
2359 So. Leaivltt St.

CANAL 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUItGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS;
2 to 4 and 7 to 9 P, M. 
Sunday by Appolntment

Offlse TeL REPnblIc 7«1«
Rea. Tel. GROvehUl 08t7

4117 S. WAKMTENAW AVĖ.

OR. J. J.S1M0N AITO
GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS

1421 W. MARQUETTE ROAD 
VaL J-4 Ir T-l vak. Ketv. 9-11 ryte

NedllloJ eualtarus

Balandžio 15, 16 ir 17 <1. į 
Dangų dengimo bažnyčioje* 
kur klebonauja kun. A. fiim 
kevičius buvo 49 vai. atlaidai. 
Per tas dienas daug žmonių 
ėjo prie šv. Išpažinties ir Ko
munijos. Šie lietuviui kunigai 
teikės atvykti šeimininkui j 
pagalbų: Vaišnoras, Misius, 
UrbotiAs, •Steigmtmas, Kazė
nas, Tikutis, Skripkus ir Jur

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
Optomctric^lly Aklų Specialistas. .
Palengvins aklų Jtemplmą, kuris 

esti priežastimi galvos skau/lėjlmo. 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karėtj, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 Iki 12. Akinių kai
nos per pusę pigiaus, kaip buvo pir- 
mlaus. Daugely atsitikimi) akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4711 KOLTU ASHLAND AVĖ. 
Pitone itoartevard 75kB

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avc.
OFI80 VALANDOS:

Nuo X iki 4 Ir nuo 4 Iki > vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7M9O 

Namų Tel. PROrpoct 1030

TeL CAVal SIU

DR. G. I.1L0Ž1S
D B N T I S T A 8

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 0 iki 12 r/te 

Nuo 1 Iki > vakare 

Seredoj pagal snUrtl

ti IMI Ū • DAKTARAI:

DR. GRARlfS SEGAL
OFISAS

' <729 8o. Aftl&nd Avė.
-1‘ lubos 

CHICAOO. ILL.
OVlSO VALANDOS:

Nuo 10 Iki IX vai. ryta, nuo X Iki 4 
»al > po pietų Ir #oo 7 Iki 1:10 vai. 
vakaro. " Nedėliomis nuo 10 lkf 1> 
vMhnflai dieta.

T»fWKe tltDWBy 2880

Ofiso Tel. VICtory <412
Rea. TeL DRKzel Siti

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų k 
Visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas Itst Street 

Valandos: t—-4 popiet, 7—9 vai. vak 
Nedėlfomis ir Iventadlentals 11—ll

Td. BOLlevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTI8TAS

<645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 0 Iki 8 vakare
■efedoj pagal sutdrtl

TeL CAVal 0257
Res. PROspeet 44S0

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTO J A8 Ir CHIRURGAS 

1121 SOUTH HALSTED HTR2CKT

Ihnaideneaa 4400 So. Artesla. ava 
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 

I lk| 2:20 vakare

OfRoe Phone

o* Ui
ėrrU'YTbJAB tr CHIRURGAS

f TtoO Bo.' United Street 
/ ROflM'M*

vaL: M U H f***'*

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI

Tel. VAR«ls 0914 
R«.: Tel. PLAsa 22O« 

VALAND08;
Nuo 10-11 v. ryto; 1-1 ir 7-0 v. 4
N»dėl<Ueplals auo 14 IU 12

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojui

2515 B EST 69th ST.

Of. ir Re«. Tel. HEMIock 6141

Valandos:

2-4 gOįŪetj UUO . 8 V^kąrąja

Phone OAMal 4111

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* ly CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Boad

Valandos 1—« Ir T—• vak. 

Beredomls Ir Nedėliomis pagal entast

REZIDENCIJA S
6631 8. Califorųia Ate. 

Telefonas REPubUo 7M4

Ofiso: Tel. OALnmet 40SS 
Bes.: TcL' HEMIock S2M4

DR. A. G. HAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir Ctfl&aftOAS

3147 So. Halated St
Ofiso valandos: 1-4 ir <-l*val. vak. 

Reaidencijos OflMe: IMS W. 4lth SA 
VaHndoa: 10—12 ryto 

Beredomls Ir MeddUotflU pagal Mtaril

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tri. VIRginia OOSfl
Ofiso vai.: 2—4 (r 6—8 p. m. 

Nedėliomis pagal sutarti

Tel. Ofiso nouteverd 6*12—14 
Ree. VtCtory 22-43

DR. A. J. BERTASH
Ofiso Vai.: nno 1-1: nno <:24.(:2B



Ketvirtadieniu, 'bal. 26, 1984

PADtKONt

ANTAMAB SA«0SKA
KAZIMIERAS 
KERPAUSfcAS

Mirė balandžio 23 d., 10S4 m.j 
4:45 vai. vakaro, sulaukęs 481 
melų amžiaus. Kilo IS tvaunoS 
Ftdyoos. Teisių upskr.. Žarėnus 
parap., dobei iu kalino. Anien-Į 
koje iSgyvino 20 metus. j

l allko didėliame nullūdlmel 
nuleri Viktorija po tėvais AV-į 
įnytis, dukterį imu Byers, ieta-1
tų llonaid, 2 brolius v laaiaiovų'J 
ir Juozapą Strelkovskus. 3 pus-f 
brolius uuozapą Kerpaų 
nisioMĮ Kupeikj Ir Rasimlerąlj 
Žakų: o Lietuvoj 2 seseris Bar
borą i'r Petronėlę.

Kūnas pašarvotas 2138 \V. 1
2 2nJ l’lace. Laidotuvės jvyosį 
penktadieni, balandžio 27 d., 
namų 0 vai. bus atlydėtas )J 
Aušros Vartų parttpljoa bažny-į 
čių, kurioje Jvyks gedulingos pa į 
maldos už velionio sielą. Vol 
pamaldų bus nulydėtas į 
Kazimiero KaplliėB..

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draGgus-grs lr patys- 
tunius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. •

N uliūdę: Mokėto, Duktė, Zcn- ’ 
(a>. Brmlš, I*usbtu4iai, ir OB] 
nituč-s.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borial lAehawlcz ir Kūnai. Te
lefonas CANU1,2iia.

A
I

JULIJONA

DRUKTAINIENĖ

jytYgpi*
IR LENKAI LINKI JANU

ŠAUSKUI ŠĖMAI 
PERSKRISTI ATLANTU

VAKAREHĖ ČEMPIJONUI 
PAGERBTI

Mirė balandžio 2 4 d, 1&S4 nt 
l:dO vai. .ryto, sulaukęs 35 mo
tų audžiau*. Ki.o t* Tauragės 
apskriėtė, Kvėdarnos parapijvž,- 
Kadakinų kaimo. Amerikoje 14- 
gyverfo 2 T metus.

Paliko dldeiiapto nullfidlnde 
scser| Viktoriją MarUnkiel'
Svogė r J Juozapą, broli 
ginu nes; o Lietuvoj ui 
parų, seseris flirto rą _
vlčieąe lr Oną tr gimine#.

Kulias pašarvota# 15X£ 
iElą Ct. LąldOtuveO jvyks 
taMiėhJ. balandžio 2 8 d., ii 

•ritą 8 vai. ryto bu# atlydė 
HV, Antano parap. Vai "■*- 
coifo, kurioje 1
ižamaidų 5$. nulydėtas į 
naąznlero kaptnĮee.

Kuošlrdžial kviečiame vls*a> 
gimines, draugus-gėe ir jiažyš- 
tamVis-niaa atMiarikytl šeVmeriy-‘ 
se.

KuTiGdę; sesuo, rirt/lte, gw 
gėris Ir Giminės.

Laldotuvėjpą patarnauja gra- 
bertus A. l’etkuš. Telefofias 
Cicero 2109.

ls e galini e apleisti nelšrelškę 
širdingiausią paOeKų visiems lai 
uotui iu da>yviams, kurto kuo
mi norint prisidėjo- prie laido
jimo mirusios musų uldsial my
limos moters, mukiytes ir senu
les, a. a.' Julijonos, kurią ne
gailestinga mi, tis išplėšė iš 
musų laupo. Tupu palaidota ba
land. 14 <d. 1984 m., dv. Kazi
miere kapinėse.

Širdingiausiai dėkojame Gi
mimo vari hv. Mar. parapijos 
klebonui kun. .Baltučiui uz at- 
laikymų gedulingų peenaidų ir 
įspūdingą pamokslų. Dėkojame 
visiems, kurio aukavo šv. Ml- ■ 
šias lr gelių vainikus, kūne1 
gražiai puošė keliones grabų; 
taip pat dėkojame visiems da
lyviams už jų širdingas ina'- 
uas, giminėms, draugams ir vi
ste', na Kurie kuomi įkyrint pri
sidėjo toje nuliūdimo valando
je. slrditigai dėkojame grabo- 
riul J. J. Bagdonui už gurų ir 
tvarkingą paturnavtmą laidotu
vėse. tyes tavęs, a. a. .Julijona, 
niekados neužmiršime kol gyvi1 
busime.

| Nuliūdę: Vyras, Sūnus,
Brolis lr Giminės.

AUKOS IŠ LIETUVOS 
LITUANlfiA II

daug platesniu mastu ir įvai
resne programa.

Praneširrtai
Gary, Ind. _  Gegužės 2 d.. 1 Tš Lietuvos prisiųstos aukos

7 vai. vakare, Šv. Kazimiero (antram transatlantiniam skri- 
parapijos svetainėje ruošiama diniuį per p-nių K. Kačkuvie- 
iskilmingoji vakarienė mūsųtKV-
basketball tymui' čempijonui 
pagerbti.

Puotų ruošia visi šio miesto 
lietuviai, nes mūsų jaunuoliai, 
kurie laimėjo eempijonatų C. 
Y. O. centre, atstovflvo para
pijų ir sykiu visų vietos jau 
nimų.

Vakarienėje dalyvaus daug 
įžymių anglų kalbėtojų. Be to, 
programoje bus ir lietuvių. Pa 
kviestas, ir dalyvaus, vakario-< 
nėj visiems gerai žinomas Ed. 
Kiauše (Kraueiūnas), Notre 
Paine universiteto studentas ir 
pasižymėjęs lietuvis futbolo 
žaidėjas. Jis mūsų tymo žai- 

,, dėjams ir laimėtojoms įteiks 
tempi jono medalius — C. Y. 
O. eempijonatų.

Visos parapijos juunimas, ii 
vietos kleb. kun. J. S. Mhrjfe, 
rūpestingai ir nuoširdžiai dar
buojasi, kad vakaras būtų sė
kmingas. Adv. N. Valasina

PADĖKA

Paminklinės Prisikėlimo ba
žnyčios Kaune klebonas kun. 
F. Kapočius $10.00. J. Dagi
lis $6.50; K. J. Valaitis $5.00; 
Po $1.00: kun.’J. Dagilis, kun. 
S. Morkūnas, kun. K. Žitkus, 
J. Burmestra, mokytoja Dagi 
lvtė, Vincė Mickevičiūtė 50el 

Viso — $27.00.

FEDERACIJOS CENTRO 
VALDYBOS SUSIRIN

KIMAS

Šį vakarų 8 vai, “Draugo” 
redakcijoj įvyksta A. L. R 
K. Federacijos centro valdy
bos susirinkimas apsvarstyti

Town of Lake. -

namų savininkų 
nias (Litliuanian 
ment Association)

— Lietuvių 
susivieniji 

Tniprove- 
laikys mė

nesinį susirinkimų ketvirta
dieni, balandžio 26 d., parapi
jos svetainėj, 8 vai. vakaVe.

Sekretorius

PAIEŠKOJIMAI

Žuvus didvyriams Dariui ir 
Girėnui, visas pasaulis Lietu
vai ir lietuvių tautai reiškė 
nuoširdžiausių užuojautų, dėl 
jos garbingiausių sūnų tragiš
kos mirties. Tarp kitų tada 
užuojautų pareiškė ir lenkai.

Antruoju transatlantiniu Ja 
nušausko skridimu Lietuvos 
spauda jau sudomino ir len
kus. Retkarčiais ir jų spaudo
je pasirodo straipsnelių, žinių 
apie ruošiamu didingų Janu
šausko žygį. Paskutiniame Vi 
lniaus lenkų literatų laikra.Š 
tyje “Zaulek” buvo įdėtas il
gas, įdomus straipsnis,' pava
dintas “Lietuviški sparnai” ir 
paskirtas Lietuvos aviacijos 
paskutiniams žygiams. Šiame 
straipsnyje šiltai aprašomas 
Dariąus ir Girėno pasiruoši 
mas transatlantiniam skridi
mui, jų žygis, testamentas, pa 
minėtas kovo mėn. pradžioje 
buvęs J. Kumpikevičiaus skri
dimas iš Prabos į Kauną. Be 
to, kalbamame straipsnyje ap 
rašytas ALTASS fr Janušauš 
ko pasiruošimas skristi į Lle- 

Įtuvų. Straipsnis baigiamas 
j šiais žodžiais:
nėšių motorui
nnujas, lietuviškas aras — Li
tuanika Ii, kad dąr kartų su
sijungtų su paslaptinguoju A- 
tlantii. .mi

Tegul lekia laimingai, tegul 
garbe apsupa lietuviškus spa- 
rnus ir praplečia savo Tėvy 
r.ės horizontu. /

“Už kelių mė- 
suūžus, pakils

'Bagdonavičius Juozas, kilęs 
iš Panevėžiuko, Babtų v., gyv. 
New Yorke.

Karaliai Mikas ir Petras, ki 
lę iš Ožkasvilių km., Marijam- 
polės-valsZ*. Mikas tarnavęs A 
merikos kariuomenėje Ft. Slo- 
euin ir Niagara, N. Y., vėliau 
apsigyvenęs Slienandoah, Pa.

Kliuenikas Stasys, Antano 
s., kilęs Lš Sėmeniškių k., Si-

A. SMETONOS PIRMUOJU

svarbių bėgamųjų mūsų visuo
menės reikalų. Chicagoje gy. i niuo valse:, Alytaus apskr., gy 
vena šeši Federacijos centro i vt?nęs Flains, Pa.
valdybos nariai ir dėl to tiki- 
mųsi jie visi susirinkime daly
vaus.

/PASKAITOS KURSUOSE 
NUTRAUKTOS

W3£tvillc, Ėl. — Širdingai 
dėkojam visuomenei už tokį 
gražų dalyvavimų mamytės 
laidotuvėse balandžio 17 d., 
1934 m.

Vilkanskų Mlrfyttl

I*askaitos federacijos kur
suose šį pavasarį nebeįvyks. 
Pertraukiamos iki šių metų 
fudens sezono. Per vasarų bus’ 
tinkamai prie to darbo prisi
rengta ir kursai bus vedami

' STOMACH 
Ulcer Powder

TaL yra geriausias—vienatinis vais 

tas nuo

SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau— 
atnešk dalį likusio paūderio, gausi 

pinigus atgal.
BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50

MTCHACL. MfeS&AR
LIETUVIO VAISTINĖ

3201 S. Halsted Street Chicago, III.
TEL. VTCTORY 7386 7048

i. i

A. F. CZESNA’S BATHS
TliRKlAKOd. Rl SifiKOR SI T.F'Enr’TfcR VAMOR m ELEKTROS 

TRKATMeM'TAI 
AverfiSkl mankAtldlrtial Ir elektros maMižas

Treat meti tai rfiiokh, Ilgų, reumatlemo. nervų atitaisymo. Šalčio 
tr taip toliaiis, «u elektrfn'lals prl.-taiMšIs Violetiniai Kaulas Spin
dulių ireatmeūtal. * x

Mineralinės, sulferlnčg vanos duoda dldžisuslą kraujo cirkulia
cijų. kuomi gnilma iSslgelbėtl nuo vlactetų Ilgą.

Kambariai dėl pergulėjlmo.’
Motoru skyrius atdaras (Jtamlnkšls nuo 8 Iki 18 vtt. nakties

165Y W. 4Sth Street
Kampas So. Paulina St. . i*el. tionlevard 4553

Šakalinis Edvardas, kilęs iš 
Suginčių in., Kuktiškių v., U- 
tenos apskr., gyvenęs No. Wey 
inouth, Mass. ir Waterbury, 
Conn.

Marčiulaitis Kazys arba 
Charles May, gyvenęs Connec- 
tieut štate. . i

Švelnys Petras, gyvenęs Wa 
terbury, Conn., vėliau Kana
lu ie, Pa. ir dirbęs Maine gi
riose.

Majauskai Adolfas ir Bro
nius, gyvenę Elizabetb, N. J.,

BURNOS HYGIENA

Balandžio G d. visoje Lietu
voje buvo kukliai, bet nuošir- 
džiai ir gražiai paminėtos Ari-

k

1934

DUODAM E E E 9 E 11 A L KUPONUS

orabori Ptotarnv

4562 dr<Mdway 
2618 Milwaukee Avė. 
4833 Irvisg Park Blv«l.

6231 W. Madiaon St. 
6834 So. AUiland Are. 
3660 So. State St.

LACHAWICH 
IR SEMTOS

LIETUVIAI GKABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausi* 
Reikale meldžiu atslkaukU. o mano 

darbu būsite utoMjėdfnU

8. 49th Ct. Cicero, III.
TeL CICERO B927

RIU8 IR BAUBAMUOTOJAR 
rlmae geraa kr nebrangus

718 W. 1M Bt M.
j. F. RUDŽIUS

Mokant mažiau negu 145 (diena

Šis Modelio V Kelvinatorius 
• yra specialiai pritaikintas viduti
niškų jeigu šeimynai. Bet jis jokiu 
būdu nėra- mažas šaldytuvas. Pil
no dydžio, pilnos jėgos. Pagrindi
nis sudirbimas, mada ir kokybė y- 
ra ta puti, kaip ir aukštesnių kai
nų modeliuose.

Šis Kelvinatorius nepaprastai 
žemai apkainuotas. Jūs galite įsi
gyti jį mokant mažiau negu 14c 
į dienų per mūsų liberališkų pir
kimo planų. Pašaukite arba atsb 
lankykite Elektros 'Krautuvėse 
dėl pilnų informacijų.

PaHlklauskilc apie lengvą iišnokėjlnuf planų. Mažas rank- 
pinlgts imki asas mėnesiniai ant jūsų Elektros ftflos. Vi 
nuošimtį lr kiltis kaštus, truputi aukštesnė ku ii in už reik
menis parduotas ant lengvų Išmokėjimą.

Dotvntoun— 72 W. Adams St.-~132 So. Deaibor? St. 
TclcpJtour KANtlolph 1200, Lovai 153

•S2 W. 63rd 8t.
2950 E. 92nd St.
11116 So. Mtchigan Are.

lš paties ryto Prezidentas 
Smetona gavo visų eilę svei
kinimų raštų iš įvairių visiio- 

f menės sluoksnių. Spaudoje bu- , 
vo daug straipsnių, nušviečia- 
n'čių neprlkldUsoinės Lietuvos 
pirmąsias dienas, pilnas sun
kumą ir pavojų, kuriuos pa
šalinti visų vieningai buvo va
lstybės priešakin prišauktas A- 
ntanas Smetona.

Per radio sukaktuvės irgi 
buvo iškilmingai paminėtos. 
Šį paminėjimų visa Lietuva f 
dar ryškiau pajuto. Vyriausia 
kariuomenės kapelionas, anuo 
laiku buvęs Valstybės Tary
bos nariu. kun. V. Mironas

bkl BROTHERS,
PUUBtoLU DntBCJAI

tano Smetonos plrmnoja Lie- kaitė pa8’Usi„apie A. Sme.

(Tęsinys iš 2 pus1.)-

tomas. Tas teikia daugiau 
vertės ir išieiigiama vidurių 
užkietėjimo, nes vidurių už
kietėjimas kenkia motinos svei 
katai, "tuo pačiy sykiu kenkia 
ii sparčiai augančiam kūdi
kiui. Antras dalykas, kai mo
tina būna praradus saVo rei
kalingų svorį, ji turi atbudo 
voti savo kūnų ir turi užtekti
nai teikti medžiagos ‘augan 
cirim kūdikiui, k’tfd jik gerai 
uug^ų iF sveikas būtų. To
kiam laike motinai jialartina, 
kad ji gertų pienų turpe val
gių, tai reiškia apie K) valan
dų po pusryčių ir apie trečią* 
valandų pdpict ir einant gulti 
apie devintų vulandų. Tas jai 
papildys reikalingų medžiagų 

l kūno atbūdavojimui ir pri- 
i duos stiprumo. (Daugiau bus)

tuvos prezidentu išrinkimo 15 
metų sukaktuvės. Tačiau A. 
Smetonai pageidaujant, šios 
sukaktuvės nebūva labai pla
čios.

Bronius prieš kelis metus nu
sižudęs, betgi mirimo data ne^ 
žinoma. , •„ .

* < ’11 -A X.
LietuVos Konsuhtaa,

100 East Bdfcvue PLace,
Chicago, Illinois

4 J it ■.» L.‘> *.

torl^, o valstybės operos solis
tai chorai išpildė patinktus 
muzikos dalykus.

Pažymėtina, kad šių\ metų 
rugpiūčio mėn. 10 d. Lietuvos 
Prezidentui Antanui Smetonai 
sueis 60 metų amžiaus. Tsb.

6MMNHS
"ŪRJHJtt”

H1LLSIDE, ILLINOIS
Rei. PEVSACOLA 9011 

BELMONT 3485 
Office: H1LLSLDE 3805 

Vlocent Roseill, aeer.

6RABORIAI:

Ino.
urruTuj oi 

Palaidoj* ut *n. 
Modarallk* kopi 
a. tatk

Ctaloaco.
•174

I.J.ZOLP
ORABORItia IR LUUDOTtmu▼RDRJA*

1«M WEST'6®th STREET 
Tel. BOtZtovuIrd HM ŪII3

8 V RE W1 OZE
. ORATORIUS

lAldotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas a* |ll •• 

EorLTOIA DYKAI
1344 S. BOtt 4<6-, O***, m

MII
J. Uulevlčlttl

t.mbonss
lr

Ra t namuot4»|n*

Patarnauja 
nagoje lr *
k«ja

Didelė tr 
Koplyčia

ckt-

gr*a
drkaė

Asm.

Telefonas YARds 1138

STANLEY Pi MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 

reikalams. Kaina priei

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

"ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 16th STREET L j 

Cicero, Ulinois 
toL CICERO 2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139
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PAVASARINIS
DRAUGO” PIKNIKAS

NEPAPRASTAS BALIUS

Dievo Apvaizdos parap. —
.Jaunesniųjų Molerų Rėmėjų 
draugija rengia j^«silinksniiiii i 
mų (balių) didžioje parapijos Į 
svetainėje šės tad., bal. 28 d., 1 
7:30 vakare. Visos mūsų jau- i 
nesnės moterys, vadovaujant. 
Uršulei Lukošienei, komisijos 
pirmininkei, smarkiai dirba, 
kati vakaras būtų sėkmingas 
Tikimės, kad iš priežasties jų 
pasidarbavime turėsime sve- s 
čių iš visų kolonijų. Ypatin- J 
gai kviečiami visi mūsų se
nieji aštuoniol ik iečiai, duhar 
kitur gyvenantieji. Bus kuo : 
geriausia muzika. Bus gardu 
myrių ir kitokių įvairenybių. 

i Dėlto, visi j mūsų balių, nes 
ištikrųjų proga bus kuo gra
žiausiai vakaras praleisti. Pe
lnas skiriamas parapijai.

-n • 'Amoiikos IAffijpno Daliaus-
A. ■ ' ’ ' t

Girėno posto moterų aidu tūry 
un rengia šį vakarų bal. 26, West 
ta Side holl (buvusioj Meldažio) 
<ft* Wost Ridėję. Bos rodomi juda- 
in‘ nuėji paveikslai ir, be to, pro į

grantoj dalyvaus grupė L. V.
“Dainos” choro narių,, ka
liems vadovaus muz. J. Sau- 

1R’ ris. Dainuos solo' duetu ir se 
a*' katėtu ištraukas iš smagiosios 

» operetės Gražuolė. Gera pro
ga visiems pasitaiko pasiklau
syti gražių, smagių dainų, f- 
žanga tiktai 15p. asmeniui. Po 

nio programos bua šokiai. Grieš 
pa- gera orkestrą. Rep.

VYTAUTO DARŽE
115th Street tarpe Crawford ir Cicero Avės

Veikia

Beliko tik keturios savaitės buvo galima patikrinti tenyk 
ligi Rėmėjų sumanytosios .Tu- štės darbuotės eigos, tačiar 
biliejinės Marijonų Vakario- apskričio pirmininkui tenai 
r.fs. Prisiruošimo darbas tarp gyvenant, reikia tikėtis, kai 
Cbicagos Rėmėjų dabar virte- iš tenai sulauksime didelk 
verda. Praeitų savaitę Įvyko- siurprizo.
sis Chicagos Apskričio Marė Galutinai jubįliejinė vaka 
jonų Rėmėjų susirinkimas Au- „„tarta rvnffti didžiui?
šrp8 Vartų salėje parodė, kadi je Dievo Apvai5ull>s bažnVti 
jau Rėmėjai kone visose para- . «aiėje, gfeguįįj 27/1931 
pijose įsisiOjMrYo dirbti. Tūk- vakare, pasinaudojant ki 
*?^an,.'S tikietų yra Badvasio tos parapijos klebo

diddalinta ‘pardavinėtojams . }&• kun. jgno Albavičiaus, pa 
kai kuriems smarkesmemų pa-, kvietimu. Tos parapijos mer 
rdavinėtojąfis' jau ima pritM- ginoB ir moterys liuosnoriai 

kti. Tiktai iŠ Sy. Mykolo pa- apsiėmė pagaminti vakarienę 

lapijos susirimumo nebuvo Rė kadangi vietos veikėjams ta 
mėjų skyriaus atstovi) ir ne-1 yra lengviau atlikti. Reikalii

LIETUVIŲ DAKTARŲ DR- 
GUOS NARIŲ DĖMESIUI

, Amerikos Lietuvių Daktarų. 
Draugijos mėnesinis susirinki 
mas jvyks balandžio 27 d 
6641 »So. Westorn Ave., lygiai’ 
9 valandų vakaro.

’ Dr. T. Dundulis,

A mer. Liet. J)ak» Dr-jos rast

PRANEŠIMAS
“ Willie Vocolite” 8 mene- jė, o di

šių senumo., sveria 350 svarųt. krautu
6 pėdų 6 colių aukščio ir jau tiktai
moka daug įvairių triksip ėieje n
“Willie” atvažiuoja į Cliica- nintele
gų iš Mansifeld, Obio ir per klų pai
dvi dienas viešės Jos. F. Bu- driko 1
driko krautuvėje, 3417 S. Hal- alsilan
sted st., kur visi Chicagos lie-1 /«'

tuviai turės progų dykai na-1
matyti šį nepaprastų stebnk-1 Greita ... , niie seni
ių. Tai bus pėtnvcioj ir suba- py*’n£M. 
toj balandžio 27 ir 28 dd. Gul 
jūs dar nežinote kad “Wil- 
lie” yra mechaniškas žmogus, 
produktas Westingbouse inži
nierių, kurie per dvejus me
ntus jį galutinai ištobulino. (Jis 
gnli kalbėti, dainuoti, revolve
rį šauti, rūkyti cigaretus, už. 
degti lempas ir kitokius trik 
sus daryti.. Pirmu kartu jis 
pasirodė Pasaulinėje parodo-

Dr. Muurice Kahn, gydyto
jas ir eiti turgus, gegužės 1 d. 
persikėlė į naujų rezidencijų. 
Namų telefono numeris bus pa 
keistas į PLAza 2400.

? ; ' ■ _________ (Skelb.)

viausi
ADVOKATAS :

105 W Monroe St., prie Clark
TekfOMi STAle 1(M 

▼■landos » rrta tkl C oopl«t. 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo. Beredoa fr Pttajčloc 
vakarai* t IU I 

Telefonas OAMal I1M
Ramai: 6459 S. Rockwell SL

Utarnlnko. Ketverto Ir Bubėtos 
Vakarai* «

. Telefonas RKPoblIc MOO .

A N G U Y S
"Mirt daug luirAčIę. matot peleno; to
tai geras pavaduotojas Pocahontas; 
Bla?k Gold lirmp or egg 19.60; Mine 
run |6.7R. Screenihfc I4.71L

GlU'KbY MINING CO- . 
Colarerest 2011

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi 

cagoR ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide- 
Ij pasirinkimų. Visokių degti
nių: visokių rūšių vvno it 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

>
Reikale esant, atsiminkite 

žy.lelj.

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARds 08C1

PERKAM
UgttYttkv

BONUS

INSURANCE

NOTARE

PUBUO

R E A r B S T A T E
SIUNČIAM PINIGUS I I.IKTUVĄ ’ 

LAIVAKORČIŲ AGENTUI 
PRISI RAŠYKITE I MORU SPULKĄ 

TEISINGUMU PAMATUOTAS IUZNTR

2608 WEST 47th STR. TeL LAiyra malonūs jūsų gerkleiLuckies visuomet
ĮZ l)R tiltai puikiausias tabakas auga—Jungtinio 

Valstijų pietuose, Turkijoj, Graikijoj -visame 
pasaulyje, mes surenkame dėl Lucky Strike pačią 
tabako derliaus grietinę. Ir tai reiškia tiktai įvarius 
vidurinius lapu t. Viduriniai lapai vra lengviausi 
lapai—jie turi geresnį skonį ir ūkininkams ui juos 
mokama aukštesnės kainos. Tie švarūs viduriniai 
lapai yra vieninteliai naudojami Luckies išdirbirae.

Be to, “I fa toasted”—dėl gerklės apsaugos. Ir 
kiekvienas Lucky yra pilnai kino rinktiniu tabaku 
prikimštas—padarytas apvaląs ir kietas, laisvas 
nuo Kuosų—štai kodėl Luckies uiailaiko gerai— 
kodėl, jOa atrasite, Luckies neišdiiūsts—tai svarbus 
dėsnis kirkvianam rūkytojui. Suprantama, Luckies 
visuomet ir visais atžvilgiais yra malonūs' jūsų 
gerklei.

PASIDABINKIT PERMANENT 
W A V E

OshSr kot katnor. dar fanuii Mldland’o 
nauji permanomai dėl pavararfct;

REALI8TIC8 
$2.00 ir aukičiau iki $6.00 

Kiti padabinimai: Shampoo — 
finger wave—50c; Shampoo - fin
ger wave - arch - rimto — $1.00; 
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Sha 

marcel - manicure - $1.00.

■ It’s toasted** \ '
yf Luckiot tituomei yra maloniu jūsų gvrkloi

mpoo

MIDLAND BARBER 
BEAUTY SHOP

4182 ARCHER AVENUE

Tiktai Viduriniai viausi

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pini 
šiame banke

HALSTED E1GHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted SI. ir 19th PI

Up '- ■
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