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PALEISTAS KLAIPĖDOS KRAŠTO SEIME
VOKIETIJA JAUKIAS KITU VALSTY 

BIU PAGELBOS PRIEŠ LIETUVA
Viesulo aukų skaičius pietinėse 

valstybėse didėja
ŠANCHAJUJE TAIKA NENUMATOMA; 

JAPONAI DIRBDINA APKASUS

PALEISTAS KLAIPĖDOS 
SEIMELIS

KLAIPĖDA, kovo 23. —
Klaipėdos gubernatoriaus Mer 
kio Įsakymu vakar paleistas 
šio krašto seimelis, kada jis 
22 balsais prieš 5 reiškė ne
pasitikėjimo nauju direktori
jos prezidentu E. Simaičiu. 
Tuo būdu seimelis pareiškė 
savo protestų dėl buvusiojo 
prezidento O. Boetteber’o pa
šalinimo.

Paleizdamas seimelį guber
natorius Merkys atvirai pa
kėlė kovą prieš Angliją, Pran
cūziją ir Italiją. Šios valsty
bės notomis pranešė Lietuvos 
vyriausybei, kad jei Klaipėdos 
seimelis bus paleistas, tas prie 
šginiaus T. Sąjungos tarybos 
nurodymams.

Lietuvos ministerių kabine
tas kasdien svarsto Klaipėdos 
klausimą. Be to, pakviesti į 
Kauną atstovai iš Londono ir 
Berlyno, kad jie asmeniškai 
praneštų apie tų vyriausybių 
atsinešiiną į Klaipėdos klausi
mą.

Lietuvos užsienių reikalų mi 
nisteris Zaunius iškėlė protes
tą prieš pasirašiusiųjų Klai-

TORNADO AUKŲ SKAI
ČIUS DIDESNIS

BTRMTNGHAM, Alabama, 
kovo 23. — Nuo viesulo (tor
nado) žuvusių žmonių skaičius 
siekia 303. Kentuckv ir So. Ca- 
rolina valstybėse žuvo tik po 
2 asmeniu. O Alabamoj — 246.

Šelpimo darbą veda R. Kra
žius ir Amerikos Legijonas.
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PASISAVINO APIE 30,000 
DOLERIŲ

Traukiama atsakomybėn di- 
vorsė Mrs. Agnės Steen, 35 
m. amž., dviejų vaikų motina, 
kuri dirbdama Parkwav State 
banke suktybėmis pasisavino 
apie 30,000 dolerių, prigulin
čių bankai. Sakoma, ji tai iš
pažino.

NEPAPRASTAS ĮVYKIS

KUN. PETRAS SAURUSAITIS
Mirė kovo 3 d., 1932, Lietuvoje, Vilkaviškio pa

rapijoj. Palaidotas kovo 5 d. Vilkaviškio kapuose, 
dalyvaujant Vilkaviškio vyskupijos seminarijos ku
nigams ir klierikams.

Aa. Petras Saurusaitis buvo išgyvenęs Amerikoj 
apie 40 metų ir sulaukęs virš 80 metų amžiaus. Ame
rikoj yra ilgiausiai išbuvęs VVaterbury, Conn. Po to, 
kurį laiką gyveno Cbicagoj prie tėvų marijonų, pas
kui išvyko į tėvynę, kur dar keletą metų pagyvenęs 
persiskyrė su šiuo pasauliu.

Velionis buvo plačiai žinomas Amerikos lietuvių 
tarpe, kaipo uolus pilnosios blaivybės apaštalas.

Amerikos Legijono Paryžiaus (Prancūzijoje) kuopos vir
šininkui Selden Peck’ui prancūzų admirolas Guepratte’as pri
sega garbės legijono kavalieriaus kryžių.

ANGLIJA TURI NAUJUS 
NESMAGUMUS

LONDONAS, kovo 23. —

MUSSOLINI’S SVEIKINA 
SAVO SEKĖJUS

Šiandien nepaprastu Įvykiu 
skaitoma, jei kas Cook’o aps
krity moka mokesčius. Seniau 
tas nė kokiu būdu nebuvo pažv 
mima laikraščiuose. O šiandie 
didelėmis raidėmis praneša
ma, kad ta ar kita bendrovė '< . i
moka reikalingus mokesčius, j 
Tai laikai.

IlilNOIS’O ANGLIAKASIAMS SIŪLO
MAS MAŽAS ATLYGINIMAS

SUIRO PIRMASIS TAIKOS i Anglijos vyriausybė sušilau- 13-ai metų kaip suorganizuo-
ROMA, kovo 23. — Suėjus pASTAS NUŽUDYTAS

Ulinois’o anglių kasyklą ve-|kalauja 33’Ą nuoš. atlyginimą 
dejų konferencijoje su organi-: padidinti, 
zuotų angliakasių atstovais j Kasyklų vedėjai sako, kad 

žiemių West Virginia anglia-

SUS1RINKIMAS kia naujų nesmagumų. Laisvo- tos pirmosios fašistų kovotojų
_________ anie pirmieji angliakasiams pa

Westcbester’io priemiesty, siūlė perpus sumažinti atlygi-
kasiai unistai šiandie apnipkn-

ji Airija pradeda phrtytis tiks (kuopos Mįūe, ministeris pir- artj Koosevelt road) rastas niiną. Jie sako, kad 5is jų pa-j’y 
r° 23-TvU nuaikra^ti an^ jungo; o rnmmkaa JTussobm’s paskelbė paėstas brahgintinas automo siūlymas bus tolesnėms dery- į8'^ŠANGHAJUS, kovo

Vakar čia suiro pirmasis kinųčia vėl iš Indijos pranešta, pranešimą. , bilis ir jame nužudvto
taikos su japonais susirinki- kad prieš Angliją atsigręžia to Jįg 8veikina vigug 8avo 8P.1 gaus iavOnas. 
mas, kada vyriausias kinų at- krašto mohamedonai, kurių kpjU8 fagįgtvMS, kurie gelbė-
stovas, gen. Čiang Kwang-nai ten yra daugiau kaip 70 mi-į^ .ftm žipn^ sėkmingai 
susirinkimą apleido. , lijonų. -Šie pastarieji praneša, kov'oti pHeS ekonomiškąjį

Jis pasijuto Įžeistas, kada, kad jie nenori daugiau su An-' s^>audjnlę
iaponai vyriausiuoju savo at- I glija turėti derybij Indijos 
stovu susirinkiman prisiuntė klausimu, kadangi iš to nenu- 
žemesnj už jį rangoje karinin-, matoma .jokia jiems nauda, 
ką.

PASKYRĖ NAUJĄ ATS
TOVĄ

ANGLIJA PRIEŠ AIRIJĄ

žmo- boms pagrindas.

Policija patyrė, kad nužudy 
tas yra senai žinomas kišeni- 

į nis vagis “Dutch Otto”, kurs 
' vadinosi keliomis pavardėmis.

13 metų sukaktuvės šiandie < Kas jį nužudė, šį klausimą po- 
visoj Italijoj iškilmingai minė-, licija sprendžia. • 
tos. ----------------------

anmn 
ž Tllhnti 50 nuoš. pigiau už Tl'inoi-j 

angliakasius.
Angliakasių unijos su knsv 

klų vedėjais Tllinois’e sutartis
Savo keliu angliakasiai rei- baigiasi šio kovo mėn. 31 d.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ŠANGHAJUS, kovo 23. — 
Paskelbta, kad kiną vyriausy
bė taikos derybomis su japo
nais paskyrė gen. Quo Tai-či,

LONDONAS, kovo 24. — 
Anglijos parlamente kalbama 
apie karą su Airija, jei pasta
rosios vyriausybė išbrauks iŠ 
savo konstitucijos priesaiką

pėdos paktą valstybių notas. įpn Ciftng Anglijos karaliui. Anglai sa-
Jis grąsina Klaipėdoje pas- J " *
kelbti karo padėtį vykdyti nau
Jus rinkimus, kurie turi įvykti j 
šešių savaičių laikotarpiu.

Kwang-nai.

JAPONAI DIRBDINA 
APKASUS

ko, kad ta priesaika yra neat
skiriama konstitucijos dalis ir 
ji neturi būt neigiama.

VOKIETI |A ŠAUKIAS 
PAGALBOS

BERLYNAS, kovo 24. —
Vokietijos vyriausybė Klaipė
dos reikale pasiuntė protestus 
į Kauną, Romą, Paryžių ir 
1/ondoną. Protestuoja prieš 
“neteisėtą E. Simaičio veda
mą direktoriją Klaipėdos kra
šte ir lygiai prieš neteisėtą 
Klaipėdos krašto seimelio pa 
leidimą.”

Vokietija reikalauja, kad 
naujo Klaipėdos seimelio rin
kimai būtų pravesti atitinka
mai to krašto nuostatams, ir 
kad direktorija jokiu būdu į 
tuos rinkimus neįneštų sukty
bių.

Toliau Vokietija reikalauja, 
kad Lietuvos užsienių ministe- 
ris Zaunius pildytų Ženevoje 
patiektus savo žadėjimus pa
naikinti Klaipėdoje 
stovį.

ŠANGHAJUS, kovo 24. — 
Dvi japonų divizijos šalia Ša- 
ngbajaus kinų apkasus užver
čia ir šalia anų kasa kitus sau 
apkasus. Tai ženklas, kad ja
ponų kariuomenė nori ilgam 
laikui čia apsistoti.

BRAZILUOS POLITIKAI 
TAIKOSI

KINIJOJ IŠKILO RAUPLIŲ 
EPIDEMIJA

ŠANGHAJUS, kovo 23. — 
l Kinijoj siaučia rauplių epide- 
I mija. Ji siaučia daugiam'a ki- 
Į nų pabėgėlių stovyklose (cent
ruose). Jt) nuoš. sergančių mir 
šta. Yrą pavojus ir svetimša
liams. ’

Kai guriose Kinijos dlalyse 
ima labiau reikštis baidas.:
Žmonės maitinasi žolėmis, sa
manomis ir medžių žievėmis.

REIKALAU|A PILNOS 
ALGOS

MANDŽIŪRIIOI PLINTA 
SUKILIMAI

RIO DE JANETRO, Brazi
lija, kovo 24. — Pašalinta 
skilimo pavojus Brazilijos res 
publikai. Prezidentas Vargas 
pasižadėjo paskelbti rinkimus 
ir kraštui grąžinti konstituci
ją.

ANGLIJOS IŽDAS TURĖS 
PERVIRŠI

ČANGČUN, Mandžiūrija, 
kovo 23. — Šiame krašte kinų 
sukilimai prieš naują tvarką 
kai gaisras plinta. Kirino pro 
vincijoje japonų
vakar turėjo kitas kruvinas 
kautynes sh sukilėliais. 43 su
kilėliai nukauta. Žuvę ,ir ja
ponų.

Pranešta, kad sukilėlių pu
sėn perėjo 1,000 kinų kavale
rijos. Šie kareiviai’ iki šioliai 

apgulos | buvo ištikimi naujai Mandžiū- 
rijos valdžiai.

UŽDARĖ 30 LAIKRAŠČIŲ

LONDONAS, kovo 23. — J. 
Valstybės ir Prancūzija skel
bia tupėsiančios savo ižduose 
didelius nepriteklius, Anglija 
pranešt, kad jos ižde bus a- 

pie 50 milijonų dolerių pervir
šio.

I
Cook’o apskrities šerifo pa

dėjėjas Mario Pollastrini’s 
•kreipias teisman. Reikalauja, 
kad apskrities iždininkas jam 
išmokėtų pilną algą. Pašerifis 
argumentuoja, kad algos maži 
nimas per kelis mėnesius yra 
priešingas įstatymams.

MAŽINAMAS ATLYGINI
MAS♦

Waukegane viešosios viduri
nės mokyklos mokytojams su
mažintas atlyginimas 20 nuoš.

UŽ AUTOMOBILIŲ 
VOGIMĄ

LIETUVOS FIRMOS NUSI- adjninistracijos linijos, lenkų 
KREIPIA NUO VOKIE- žandarai šiomis dienomis darė 

TUOS ] kratą pas to miestelio žydų
_________ tautybės gyventoją Binį, no

rėdami surasti sacbarinos. Ta 
cinu nieko neradę pareikala
vo parodyti piniginę. Bijoda-

Lietuvos!,nas’ kad npHtimtų, piniginės 
Binis nedavė. Tada vienas ža
ndaras smogė kumščiu Biniui 
į galvą ir vietoje jį užmušė.

“Frankfurter Zeitung”
Kauno korespondentas prane
ša, kad Klaipėdos konfliktas 
pradeda veikti ir 
Vokietijos prekybos santykius.
Daug Lietuvos firmų gauna 
iš vokiečiij firmų raštų, ku
riuose nurodoma, kad kol Klai 
pėdos ginčas nebus suregu
liuotas, vokiečių firmos nega
lėsiančios siųsti į Lietuvą pre-i Žaisliai, Trakų aps. Šios a- 
kių ar teikti lietuvių firmoms Pyhnkės ūkininkai gerai už 
kreditų. Toliau koresponden-

GALI GERAI UŽDIRBTI
----------- u.

Už automobilių vogimą H. 
Miller’į. 29 m. amž., teismas 
nubaudė pustrečių metų kalėti.

BERLYNAS, kovo 24. —
Vokietijos vyriausybė uždafė 
30 fašistų partijos leidžiamus 

kariuomenė ‘laikraščius, o komunistų laik
raščio leidimas 5 dienoms su
spenduotas.

FILIPINUOSE SUGAUTA 
DIDELĖ ANGIS

FINANSINIS KRIZIS

MANILA, kovo 24. —Davao 
įlajoą žiemių pakraščiuose, 
Mindanao saloje, japonai ūki
ninkai sugavo gyvą angį, va
dinamą “pytonu” (pytbon). 
Angn nepaprastai didelė, 35 
pėdų ilga ir per vidurį 3 pė-

DETROIT, Mich., kovo 23.
— Praneša, kad šiam miestui 
gręsia finansinis krizis, iš ku-!dų stora. Siunčiama į Tokijo 
rio išsisukti nėra priemonių. "muziejų.

KINU GENEROLAS SU
ŠAUDYTAS

NANKTNGAS, kovo 24. — 
Pranešta, kad kinų karo teis
mas miriop pasmerkė ir tuo
jau sušaudė gen. Wang Ken 
kurs Šanchajuje per klaidą 
pakliuvo j japonų konsulatą ir 
ten iš jo atimta svarbūs karo 
dokumentai. Jis pats buvo ja
ponų suimtas, bet paskiau pa
leistas. Už tų dokumentų pra
radimą jis nubaustas.

tas pažymi, kad Lietuvos eko
nominės instancijos patarė i- 
mportuojančioms lietuvių fir
moms ateity savo prekes, kiek 
galint, pirkti ne Vokietijoj, 
bet kitose valstybėse ir, visų J 
pirma, Anglijoj. Tokiu būdu, 
rašo laikraštis toliau, galima 
pažymėti, nors kol kas mažu 
mastu, vokiečių prekių boiko
tą.

“Eltos” pastaba: Turimo
mis žiniomis, kai kurios lie
tuvių firmos, nelaukdamos, kol 
Klaipėdos “konfliktas” bus 
išspręstas, jau nukreipė savo 

' užsakymus į kitas valstybes. 
Pastebima, kad ši tendencija 
lietuvių firmose plečiasi.

SUŽVĖRĖJĘS LENKŲ 
ŽANDARAS

dirba veždami medžius iš miš
ko. Medžius veža iš štrošūnų 
miško į panerj. Geram rogių 
keliui esant, darbštus ūkinin
kas su pora arklių, per dieną 
gali uždirbti ligi 60 litai.

INDIANA VALSTYBĖ 
DAUG NUKENTĖIO

INDIANAPOTJS, Ind., ko
vo 23. — Indiana valstybė pas 
taromis dienomis daug nukep
tojo nuo viesulų ir sniego pū
gų. Visi keliai užblokuoti. Me
džiaginiai nuostoliai labai di
deli. Vienas žmogus žaibo už
muštas.

ORO STOVIS

Ignalinės miestely, anapus kiek šilčiau.

CHICAGO TR APYLINK.
- Matyt, šiandien iš dalies 

debesuota; šiandien popiet
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DIENOS KLAUSIMAI

1. Stengtis įtraukti į šią organizacijų vi
sus galinčius būti jos nariais lietuvius kata
likus.

2. Raginti tėvus, kad jie apdraustų Šūs
nie savo vaikus.

3. Stengtis įrašyti ko daugiausia jauni
mo, kad jis būtų ir medžiagiškai ir morališ 
kai pririštas prie lietuvių tautinio ir visuo
meninio veikimo.

4. Padėti Chicagos Įj. R. K. S. A. aps
kričiui sėkmingai įvykdyti naujų narių vajų, 
kuris prasideda nuo šio seimelio.

5. Visos Sus-mo kuopos raginamos dėtis 
prie šio vajaus ir tinkamai pasiruošti prie 
šiais metais įvykstančio seimo; stengtis į jį 
pasiųsti gausingų delegacijų, kad būtų pri
sidėta prie nustatymo tokių kelių, kuriais ei
damas, L. R. K. S. A. įneštų savo vėliavų į 
kiekvieno lietuvio kataliko namus Amerikoje.

6. Raginti kuopas, kad jos steigtų fon
dus, iš kurių būtų galima padėti užmokėti tų 
narių bedarbių mokesčius, kurie nebegali už
simokėti.”

Šie nutarimai mus džiugina. Jie rodo, 
kad yra didelio susirūpinimo auginti L. R.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal 6764

MINERALINIS ALIEJUS 
VIDURIAMS VALYTI

Dėl chroniško vidurių už
kietėjimo kamuojasi labai 
daug lietuvių. Tai civilizaci
jos padarinys; mat, civilizaci
ja žmogų išlepina; o išlepin
tas žmogus valgo ne dėl to,

L.R. K. S. A. REIKALAI

Liet. Kat. Susivienijimas yra labai svar
bi mūsų organizacija. Ji mums visais atžvil
giais reikalinga. Deja, ligi šiol ne visuose 
lietuvių centruose Sus-mas buvo prasiplati
nęs. Taip buvo dėl to, kad per mažai dėmesio 
į šios organizacijos reikalus kreipėme.

Chicagos Sus-mjo apskritys suprato, kad 
be darbo organizacijos neišauginsi. Reikia a- 
gituoti, skelbti vajų, dirbti. Dėl to tam tiks
lui kovo 13 d., Chicagoj sušaukė reikšmingų 
konferencijų, kurioj priimta tokie nutarimai:

“L. R. K. S- A. kuopų ir įvairių drau
gijų atstovai, susirinkę į seimelį kovo 13 d., 
Šv. Jurgio par. salėj, priėmė šių rezoliucijų:

Kadangi L. R. K. S. A. yra didžiausia 
Amerikos lietuvių katalikų fraternalinė or
ganizacija, turinti kelias dešimtis tūkstančių 
narių ir daugiau kaip milijonų dolerių ižde;

Kadangi ši organizacija yra suvaidinusi 
svarbų vaidmenį Amerikos lietuviu ir ben
drai visos mūsų tautos gyvenime;

Kadangi L. R. K. S. A., kaipo centrinė 
ir fraternalinė lietuvių katalikų organizacija, 
yra moderniškai sutvarkyta ir pastatyta ant 
tvirtų pamatų;

Kadangi tik tos rūšies organizacijos šian
dien tegali išsilaikyti ir turi ateitį, nes yra 

į sutvarkyta pagal vėliausius valstybės apdrau
stos departamento reikalavimus;

Kadangi Sus-mas, jei bus tinkamai ve
damas ir visų Amerikos lietuvių remiamas, 
gali būti mūsų tautine tvirtove visa to žo
džio prasme, dėl to nutarta:

Kristaus ir Šventųjų 
pėdomis

Dėl visos žmonijos Kristus mirė ant 
kryžiaus ir dėl visos kėlėsi iš mirusiųjų. 
Jis visa tai darė tani, kad mes per išlietų 
už mūsų nuodėmes Jo Švenčiausių Krau
jų paskutiniojo teismo dienoje prisikel
tume amžinajam gyvenimui.

Kad tų garbingų iš mirusiųjų atsi
kėlimų pelnytume, turime stengtis dar gy
vi būdami numirti nuodėmėms ir blogiems 
įpročiams. Kad užsitarnautume garbingų 
pomirtinį gyvenimų, turime diar prieš mir
tį gyventi dorai, pamaldžiai, vykdydami 
visus Dievo ir Bažnyčios įsakymus.

Pažvelgę į pasaulį, tikrai nuostabių 
dalykų pamatysime. Jame matome žmonių 

į gerų ir blogų. Kviečiai ir raugės ramiai 
aau auga vieni tarp kitų. Kaulė šviečia 
ir rasa krinta lygiai kaip ant kviečių, 
taip ir ant raugių. Bet kai bus laukai nu- 

* vklyti, šeimininkas atskirs rauges huo 
kviečių ir įmes jas į ugnį. Yra pasauly 
žmonių gerų ir blogų. Kaulė šviečia ir vie
niems ir kitiems. Geruosius Dievas myli, 
B dėl blogųjų kenčia iki pomirtinio teis
mo dienos. Tada dangiškasis šeimininkas 

ruosius pašaukia į dangų savo garbei,
bloguosius liepia įmesti į amžinųjų ugnį.

L

virškinimo organai yra blogo
je būtyje, ir turi eiti pas gy
dytojų.

D-ro Račkaus atsakymai į 
klausimus

taip pat klausinių ir atsaky
mų.

Taigi, aš ir gerb. daktaro 
klausiu, gal per “Draugų” 
malonėsit atsakyt. Man, gai
voje yra koks ten cypimas;

l Didžiai gerb. dr. Račkiui! cypia taip, kad, rodos, kur 
Ačiū lamstai už visus pata- garas prasiveržęs —tokiu bai-garas prasiveržę 

su; kai kokių dienų lyg ap
stoja ir vėl pradeda. Gal būt 

3 mėnesiai ar dau-
muiių vartoti, kaip vonias iin- gįau kaip cypia.

O dabar prašau patarti,

rimus
mums

per laikraštį: labai 
naudingi Tamstos pa-įvairiausi skystymai su velniu♦ s ° ? i sto-’a ir

ir be velnio. Vieniems vienoks t*™™!.’..k°'UPau koki 
vaistas pagelbsti, kitiems ki
toks, bet jei per daug jų išge
riama ir nuolat vartojama, tai 
sveikatai labai gali pakenkti. 
Pavyzdžiui, jei liesas žmogus 
nuolat gers karčiųjų druskų 
ar kitokį vidurius paleidžian-

kad sveikas gyventų, bet kad tį skystymų, tai jo svoris dar
savo gomuriui pataikautų. Vi
sokį skanėsiai, visoki saldu
mynai, visoki mėsos kepsniai 
visoki girkšnojimai, , visoki 
koncentruoti valgiai susirgdi-

labiau sumažės. Visoki paten
tuoti “laxatyvai” ardo žmo
gaus sveikatų, nes beveik vi
sos tos spiros (pigulkos) turi

ti.
kokį sveikiausių kremų var
toti veidui, kad veidas būtų 
švarus ir kad neatsirastų šla
kų pavasarį arba kokių gel
tonų dėmių. Labai prašome 
Tamstų suteikti mums patari’ 
mų per laikraštį, o-ines visos 
lauksime su nekantrumu.

Kas tas gali būti ir nuo ko 
tas pareina? • Aš bijau, kad 
nekenktų mano ausims, gal 
galima apkursti dėl to. Lauk
siu Tamstos atsakymo.

S. T.•
Atsakymas p. S. T.— Gal

turi blogus tonsilus, kartais 
dėl to ausyse cypia. Savaime 

vargiai iš-

c, . • i zr i • • v i 7 i- na skrandį (skilvį) ir žarnas,K. S. A.-naną skaičių Vakarinėse Valstybe- 

se. Reikia tik pahnkėt kad t,e gražūs nu-

tarimai butų vykdomi gyvenimam • . .............................. J ’
______Į lietuviai vejasi civilizuotų pa-

A. A. KUN. P. SAURUSAITIS j šaulį ponais tampa. Ir ko dau
i giau bus ponų, to daugiau bus 

Atėjo žinių, kad Vilkaviškyje mirė kun. j sugedusių pilvų, užkietintų 
Petras Saurusaitis, kuris prieš porų metų | vidurių> turinčių apendicitų, 
apleido Ameriką ir apsigyveno Lietuvoje. ‘

A. a. kun. P. Saurusaitis buvo vienas 
iš seniausių Amerikos lietuvių kunigų. Dau
giau kaip 30 m. jis klebonavo VYaterbury,
Conn. lietuvių par., kur pastatė bažnyčių ir 
mokyklų. Lietuvių gerovė jam ypatingai rū
pėjo. Jis stengėsi, kad žmonės būtų pamal-

įnkstų ligas, vėžį, nefritų, ne
urastenijų ir kitokias ligas,— 
to daugiau bus gydytojams 
pelno. Primityviai gyventieji 
žmonės, kurie maitinasi pap-

dūs, geri lietuviai patrijotai, blaivūs ir švie-: tomis Iigomis rečiau sergių vį.
sus. Dėl to jis visada rūpinosi, kad jo pa fa- durių užkietėjimu nesiskun- 
pijonai skaitytų katalikiškus* laikraščius ir!ygįa 
knygas. Velionis buvo įsisteigęs spaustuvėlę , 
ir savo laiku leido mėnesinį laikraštį, paves- j 
tų tikybos, tautos, o ypač blaivybės reika
lams. Yra išleidęs gana daug knygelių žmo
nių blaivinimui. Nuolat bendradarbiavo mūsų 
spaudoje. Daugiausia rašydavo blaivybės rei
kalais. Velionis buvo blaivybės apaštalu tik
ra to žodžio prasme.

Tureti svarų veidų kiekvie-
: ausyse cypimasna moteris nori ir musų vy- . . ..

_ , . . . ... ... > nyks, geriau eik pas gydyto ių.savyje nuodų. Nuodyti save sako “labiau mylėsime, .. ... ./
V , . • . . . v . , ,, „ K° ilgiau lauksi, to sunkiauneapsimoka. Saugokitės pate-turėsite gražų veidų”. Po- , . 4. .

. \ „ I 4 xi , , Į bus pagydyti. O jei ausysnantuotų vaistu. nas d-re, patark ar plaukams1 . . / , ;
~ * . .. . . -Ii - • 1 yra įsimetęs kataras, tai <1-Genausias vidurių išvaly- sveika lenunas ir ar gera pla- ... .. .

* - 1 , .v , .. v., . garniui gali. apkursti,
ukus išplauti šutu vaidemu o įmui vaistas yra vadinamas 

“mineralinis aliejus” (Rus- 
siaji mineral oil); tik viena 
bėda, kad tas aliejus nejučio
mis iš išeinamosios angos 
(grobo) kartais išsisunkia ir 
suteršia drapanas. Bet dabar 
vaistinėse galima gauti to alie
jaus, suplakto su ‘agar-agar’, 
kurs veikia taip gerai, kaip ir

rastu maistu, kurie darbe iš-1 paprastas mineralinis aliejus, 
prakaitoja ir išsimankština, tik iš išeinamosios angos ne

išvarva. Jis neturi nei kvapo, 
nei skonio, ir mechaniškai 
veikia žarnas. Mineralinis a-

Su sukietėjusiais viduriais i liejus neturi savyje nuodų, ne
žmogus blogai jaučiasi. Išma- susigeria į kūnų, tik sutepa 
tų (mėšlo) sultys yra nuodai, j žarnas taip, kad išmatos gali 
ir jei kurių dienų žmogui vi- į šildžiau iš žarnų išsituštinti, 
duriai neišsivalo, tai išmatų Į Tad šis vaistas sveikatai ne- 
sultys sunkiasi į kraujų. Su 1 kenkia. ,, .
sukietėjusiais viduriais žino- į Kas turi chroniškų vidurių

____ kun. P. Saurusaitis buvo na vien; S“8 apsvaigęs, j sukietėjimą, tegu mėgina gar.
pavyzdingas, savo pareigoms atsidavęs ir'Ls nusllM8’ 11 « aliejų. ISplaktą,
pamaldus kunigas, karstas blaivininkas,'bet |I”ktas- Užtat toks žmogus,' lyg grietinę, mineralinį abeją

geriausia gerti apie pusvalan
dį prieš valgaTit, kai skrandv-

šaltu perplauti? O castile mui
lų ar geriau virintų ar nevi
rintų vartoti plaukams?

Su gilia pagarba visų mūsų 
moterų vardu. Linkime gydy
tojui ilgiausių metų.

Atsakymas poniai B. R..—
Tamstos klausiniai liečia na 
tiek sveikatos dalykus, kiek 
grožio, o aš nesu toje srityje 
specialistas. Taigi, atsakysiu 
tik į sveikatų liečiančius klau
simus. 1) Visokie kremai odos 
sveikatai kenkia. Šlakams pa
naikinti šiek tiek gelbsti tepi
mas su “peroxide” arba su 
citrina. 2) Citrinos sunka 
plaukams nepakenks. Citrina 
(lemonas) plaukus suminkšti
na ir spalvų sušvelnina. 3) 

yra
‘Castile” inui-

Galvos skalpų atšaldyti
pavojinga. 4) 
lų galima vartoti ir virintų ir 
nevirintų.

UŠALTINIS”

taip pat karštas lietuvis patrijotas. Jo dar- k&*P tik išmano, stengiasi ko- 
binguinas buvo nepaprastas. Nors didokas į ju nors būdu išvalyti vidu- 
metų skaičius jo pečius slėgė, tačiau savo jnuS-
pareigi) niekada neapleido, visada krutėjo, Į Viduriams valyti vaistų ri- 
dirbo, žmonių sielų reikalais rūpinosi. Velio- nkoje yra visdkiausių: spiro?jlno metu, tai jis greičiau pa-Į jau daug metų skaitau “Drau- 
nis visų savo gyvenimų ir visų savo turtų (pigulkos), druskos, “arba-!kenks nei pagelbės. O jei rni-igų’ ’ir nė vienų kartų nesu

Gerb. d-re A. Račkau! Tani-
je dar nesiranda maisto. Jei į.“ta “Drauge” daug svarbių 
gersi mineralinį aliejų valgy-'sveikatai dalykų parašai; aš

paaukojo Dievo garbei ir savo tautos žmonių tos”, kartūs vynai, saldainiai, 
gerovei. i“čiuguma”, citratai, ricina ir

neralinis aliejus vidurius ne- Į praleidęs Tamstos parašytų 
išvalytų, tai reiškia, kad tavo | straipsnių apie sveikatų ir

Šį gražų vardų nešioja se
niausias Lietuvoje katalikų sa
vaitinis laikraštis.

“Šaltinis” duoda daug įdo
mių skaitymų, kuriuose būna 
nuodugniai išaiškinti mūsų g) 
veniino klausimai. “Šaltinis" 
duoda daug žinių ne tiktai iš 
Lietuvos gyveuimo, bet ir iš 
visų pasaulio kraštų.

Vietoje svetimos spaudos 
nuolatinio garsinimo, prašoma 
dėti savosios spaudos garsini
mus.

“Šaltinio” spauda visiems 
prieinama ir suprantama. “Ša 
ltinis” labai pigus savaitraš
tis, nes Lietuvoje metams 8 
litai, o Amerikoje tik 2 dol.

” tikrai yra tinkama 
dovanėlė visiems 

spaudos mylėtojams.
“Šaltini” atranda viso pa 

šaulio laiškai, šiuo trumpu ad
resu pažymėti-

“ŠALTINIS”
Paštas Marijampolė 

LIETUVA.

“Šaltinis 
ir maloni

Bet kų gi mes turime daryti? Kaip gi 
mes turime elgtis, gyvendami tarp taip 
įvairių žmonių? O gi imkime pavyzdį iš 
darbščiosios bitelės: ji ir iš nuodų moka 
medų iščiulpti, — tad taip pat ir mes 
savo sielai medaus ieškokime. Matydami 
žmones piktus, girtuoklius, ištvirkėlius, 
nekeikime, nesmerkime, neteiskime jų, nes 
teisimas ir pasmerkimas Dievui priklau- 
sof o ne mums.

Matydami ir pažindami nuodėmės 
biaurumų, tarkime sau: — O, kųip biauri 
ir pragaištinga yra toji nuodėmė. Jeigu 
gi ji tokia baisi yra mano akims, tai kiek 
gi kartų ji yra bjauresnė Dievo akims, 
kurios yra amžinai šventos?! Neduok'Die
ve, kad mane kada nors ištiktų tokia ar 
bent panaši nelaimė. Tokiu būdu moky
kimės iš blogųjų žmonių, kaip nuo pikto 
apsisaugoti.

Matydami gi žmones gyvenančius pa
maldžiai ir šventai vykdančius Dievo ir 
Bažnyčios įsakymus, vėl sau tarkime: “O, 
kaip gražu ir išganinga būti doram; o 
jeigu dorybė ir pamaldumas yra taip lė
liai malonūs geros valios žmonėms, tai 
kų gi bekalbėti apie Dievų, kuris yra visų 
dorybių Dorybė. Ir kodėl gi aš negaliu pa»- 
našiai gyventi, kodėl gi aš negaliu laimė
ti panašios palaimos sau, savo šeimai ir 
visiems savo namams?

Žiūrėkime į blogus žmones, kad nuo

blogo atprastumėii)', o į gerus, — kad nau
jų dorybių įgytumėm.

Kam gi skaitome šventųjų gyvenimo 
aprašymus? Ar tai tam, kad žinotume jų 
dorybes ir nuopelnus, o patys visai nesi
stengtume jų pavyzdžiu gyventi? Ir kų 
gi padės mums tas skaitymas, jeigu mes 
nesistengsime įgyti gerųjų šventųjų gy
venimo ypatybių? Mes vila tai darome ; 
tam, kad, sekdami jų pavyzdžiu, vis dau
giau ir daugiau įgytume tų ^orybių, knrio- 
misx taip gražiai išpuoštas buvo jų gy
venimas, ir, be to, dar ir tam, kad gyven 
darni taip, kaip ir jie gyvcįio ir mes lik 
tume šventi. Toks pagaliau yra ir mūsų 
gyveninio tikslas, tam esame sutverti, ir 
Šv. Jėzaus Krauju atpirkti tam Kristus 
įsteigė Bažnyčių ir Šv. Sakramentus, kad 
visa tai mums padėtų tapti šventais.

Ne tam gyveni pasauly/ kad būtumei 
turtingas, laimingas, visų giriamas, — 
liet tam, kad būtum išganytas. Savo sie
los išganymui, o ne kam tetarti tu turi 
dirbti, vargti, kentėti, mylėti. Tik ĮMuna- 
nyk, jei šventieji to nebūtų darę, ar jie 
būtų galėję, būti tokioje ptgarboje pas 
Dievų ir pas žmones Juk if jie buvo to
kie pat žmonės kaip ir mes. Bažnyčia per 
Šventų Krikšto Sakramentų mums davė 
šventųjų ganius, bet kodėl g mes neno
rime jų pavyzdžiu sekti, taip , gyventi kaip 
jie gyveno.

Tu vadinies Jonu, Motiejum, Stanis
lovu, Zofija, Barbora, Margarieta ir t.t., 
liet paklausk savęs, ar žinai kas toks tas 
šv. Jonas, Motiejus, Stanislovas, — ta 
šventa Zofija, Barbora, Margarieta? Jie 
yra tavo globėjai, patronai ir dėl to tu 
tik gali džiaugtis, bet ar jie džiaugias 
tavim, tai dar didelis klausimas. Tu taip 
vadiniesi, kaip ir jie vadinosi, bet ar tu 
taip gyveni kai?) jie gyveno? Kiekvienas 
iš jų ne dėl to liko šventas, kad vadinosi 
Jonu, Motiejum ir ^.t., — dėl to, kad gy
veno šventai ir todėl liko šventu Jonu,

> I

Motiejum ir t.t.
Jis triūso, dirbo, o tu tinginiauji; jis 

savo visų turtų iš dalijo vargšams, o tu 
kaip tik išsigalėdamas stengies svetinių 
turtų prisigrobti; jis kasdien eidavo į 
bažnyčių, o tu į smuklę; jis buvo paklus
nus ir nuolankus, o tu žiaurus ir akiplė
šiškas; jis gerbė ir mylėjo savo tėvų ir 
motinų, o tu juos keiki ir niekini; jis 
buvo blaivus, o tu beveik visumet girtas: 
jis melsdavosi, o tu keikies; jis kentė 
tylėdamas, o tu neriinostauji ir rugoji. 
Dėl to jis liko šventas, o tu, jei tik ne
pasitaisysi, būsf prakeiktas. Jis bus dan
guje šyentas Jonas, o tu pragare ~~' pra
keiktas Jonas.” Nė vienas šventųjų ne
gimė šventas, liet tegyvendamas liko šve
ntu. Ne tain esame krikštijami, kad vė
liau vėl doroje nupultume ir liktume pra

keikti, bet mes patys laisva valia tokiais 
tampame. Žinome tikrąjį kelių į dangų 
ir į pragarų. Kuriuo keliu eisime, ten ir 
nueisime.

Mūsų gyvenimas yra tartum kryžkelis, 
kur stovi Viešpats Jėzus ir šėtonas! Vie
nas ir kitas tau sako; “Sek mane!” Ku
rio paklausysi, kuriuo seksi? Kelias, kurį 
tau nurodė Kristus, yra siauras, erškė
čiuotas, reiks visomis jėgomis kopti į au
kštų kalnų. Kelias gi, kuriuo velnias tave 
kviečia eiti, yra platus ir patogus; visą 
laikų einama pakalnėn, liet to kalno vir
šuje dangus, o apačioje —< piag&ras.

Tie, kurie šiandien yra danguje, ėjo 
Kristaus šaukiami Jo nurodytuoju keliu, 
o tie, kurie šiandien yra pragare) paklau
sė šėtono viliojimų ir sekė paskui jį net 
iki pat pragaro gelmių. Kuriuo keliu mes 
eisime, kurie balso paklausysime!

Tavo gyveninio kryžkelyje lankia ta
vęs Viešpats Jėzus ir velnias. Išganytojas 
tau sako: “Eik su manim!” Ir duoda Jis 
tau kryžių, ašaras, skausmus ir vargų, 
sakydamas: “Ir aš žemėje vargau, ken
tėjau ir kruvinų prakaitų dėl tavęs lie
jau.'Jeigu nori laimėti dangaus karalys
tę, turi su manim gyventi, turi būti pana
šus į mane tyloje, kantrume ir meilėje.

(Bus daugiau)

L/
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HOMELAND’S EXHIBIT

Pradedant nuo balandžio 4 
d. iki 10 dienos, bus įspūdin
ga savaitė Detroit meno'isto
rijoj. (Detroit Institute of 
Art.) Per tų laikų naminiu 
daiktų paroda (Homeland’s 
Exhibit), kurių rengia Visų 
Tautų Motenj Ivliubas (Cos
mopolitan Women’s Club) bus 
Įstaigos galerijos pirmajam 
aukšte.

Šios įstaigos tikslas yra su
rinkti didelės meniškos ir is
toriškos vertės daiktus? ir pa
rodyti visuomenei ir iš dalies 
pamokyti jų. Ši įstaiga, turė
dama tarptautinį tikslų, turi 
daug kų parodyti, kas yra ne
paprastai gražu. Įstaiga ma
loniai priima šių parodių, kai
po didžios vietinės svarbos į- 
vykį. Tai rodo kitų šalių pie
šinius ir įvairius išdirbinius. 
Manoma, ši paroda bus įvai
riausia iš visų buvusių Detroi
te tautų parodų.

Naminių daiktų parodoj bus 
rodomi iš kitij šalių atvežti iš
dirbiniai, kaipo pamokantieji 
ir rodantieji kitų tautų menų.

Bus rodomi brangus rank
darbiui: siuviniai, mezginiai ir 
audimai, sidabriniai ir vari
niai daiktai, brangios knygos, 
senovės laikų puodai, ginta
rai ir įvairios brangenybės, 
kurios buvo įvairių šeimynų 
nuosavybė per kelias gentkar- 
tes. Prityrusios moterys šiuos 
rankdarbius dirbs paskirtose 
vietose, vartodamos tuos pa
čius įrankius, kurie buvo var
tojami kitose žemėse per šim
tus metų.

Svečiai bus maloniai priima
mi kliubo narių įvairių tautų 
motenj (Cosmopolitan Wo- 
men’s Club), kurios bus pasi
puošusios gražiais ir margais 
savo tautiškais drabužiais.

Ši draugija iš 24 nariij į- 
steigta prieš 10 metų, tuo tik 
siu, kad būtų suvienytos visų 
tautų moterys į vienų draugi
jų artimesniam pažinimui. Šia
ndien jau turi 409 narių mo- 
tenj iš 41 tautos.

Įstaigos tikslas yra parody- 
visų tautų kultūringumų ir 

į pasiaukojimų švietimo rei
kalams.

piet. Įžanga nemokama i(dy
kai).

Lietuvių grupės narės Cos
mopolitan AVomen’s kliube y-, 
ra Mrs. John Cižauskas, Mrs. 
Wm. Maita, Mrs. Jos. Poįvell,- 
Mis. Stanley, G. Paurazas, 
Mrs. Leon J. Širvaitis ir Mrs. 
Wm. Stouton.

Ponia Širvaitienė yra šios 
grupės pjnnininkė ir Lietuvių 
parodos prižiūrėtoja. (Cosmo
politan Women’s Club) pirmi
ninkė yra p. Editb L. Hender- 
son.

ŠV. PETRO PARAPIJA

k

Ši paroda yra labai reikš
mingas įvykis kliubo gyveni
me. Tokios parodos rengiamos 
kas dveji metai. Kiekviena pa
roda skiriasi savo didumu ir 
įvairumu. Ši paroda šiemet pi
rmų kartų rengiama Meno In
stitute (Art Institute), kuris 
yra vidumiesty. Paroda bus• I
pavyzdingai sutvarkytas pagal' 
meniškų vertę ir visų tautų Į 
naudai.

Jei 41 tauta gali surengti 
bendrų parodų po vienu sto
gu, tai yra nepaprastas ir gir
tinas dalykas. Tai detroitiečių 
nuopelnai.

Šis Institutas atdaras visuo
menei: pirmadieniais nuo 1 iki 
5 vai. popiet, ir vakarais nuo 
7 iki 10 vai.; trečiadieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 'O ryto iki 6 vai. po-

Dažniau tekdavo matyti kitų 
kolonijų gyvenimo bei veiki
mo aprašymus, bet mūsų, t. y. 
Šv. Petro parapijos, retai ka
da kas kų parašydavo, nors ir 
būdavo kų parašyti. Dabar bus 
galima Detroito Žinių skyriu
je dažniau pasidalinti su 
‘ ‘ Draugo ’ ’ skaitytojais.

Mūsų parapija gyvuoja be
ne geriausiai, nes skolos pa
rapija. neturi; tai didelis džiau 
gsmas tokiai parapijai. Atvy
kus naujam klebonui gerb. 
kun. V. Masevičiui, parapijos 
skola išmokėta ir dar greta 
nupirkome gerų namų su lotu, 
iš kur gauname nuomų (ren- 
dų). Bažnyčių, kiek buvo ga
lima, išpuošėme, nudažėme, 
svetainę irgi pagražinome, sce 
nų padidinom, kur dabar at
liekame savo parengimus — 
koncertus, vieta nedidelė, bet 
turime viltį, kad, laikams pa
gerėjus, turėsime naujų baž
nyčių ir ruimingų svetainę. 
Prie to einame ir tai pasiek-' 
sime. Gero noro, pasiryžimo 
pas parapijonis yra pakanka
mai. Tai tik lauksime geres
nių laikų ateinant. 1

Turime Šv. .Petro parapijos 
chorų, kurį veda varg. Ė. Sma- 
lis. Choras gausingas ir jau 
daug koncertų bei kitokių pa
rengimų yra atlikęs. Turime 
ir mažųjį vaikų chorų, kuris 
gražiai gieda. Mažųjų choras 
per gavėnių trečiadienių vaka
rais per pamaldas bažnyčioje 
giedojo gražias giesmes. Penk
tadienių vakarais atliko Šv. 
Petro parap. choras taip, kad 
visi gauna progų pasirodyti 
savo išlavinimų ir teikti Die
vui garbę savo gražiais hal
sais.

Parapija savo mokyklos ne
turi, tai kleb. kun. V. Mase
vičius šeštadieniais nuo 1 iki 
4 vai. svetainėj vaikučius mo
ko katekizmo ir muzikos. Pir
madienių vakarais tuojau po 
mokyklos pamokų irgi moko, 
bet turi keletu mokytojų pa
galbininkų; tai yra svarbus 
daiktas vaikams.

Kun. Masevičius ypatingai 
daug dėmesio kreipia į vaikus, 
kad būtų pamokyti muzikos, 
Kurių tėvai nedirba, pats sa
vo pinigais nuperka muzikos 
knygas ir priverčia mokytis, 
kad tik pasiektų kokį nors pa
šaukimų. Toks klebono pasi
ryžimas, tiek daug pastangų 
— tai yra tikras tėviškas dar
bas. Vaikų tarpe yra lalentin-

Visiems biznieriams, rėmėjams, patarėjams "orėtų plačiau apie Detroito 
linkime linksmų VELYKŲ - ALELIUJA! {darbus sužinoti, kreiptis į De- 

Detroito Žinių Skyrius.
gų jaunuolių. Vėliau pažymė- atsakomybėj dabar yra visi pi-
sime ir jų pavardes.

X Kovo 6 d. mirė Stanislo
vas Jenulionis, pagal patėvį 
— Auga. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis kovo 10 d. 
Šv. Kryžiaus kapinėse. Baž
nytinį patarnavimų atliko kle
bonas kun. Masevičius, nes 
jaunikaitis 18 m.

nigai, kurie įeina į Center Li
ne Klonio Bankų ir telefono 
ofisų. Good Luck, Victoria.

Sujungi c t ė

ĮVAIRIOS žinios ir 
NAUJIENOS

X J. K. Milius praėjusių 
priklausė savaitę rodė judamus paveiks- 

prie Šv. Petro par. choro. ITž- j lūs visose trijose lietuvių pa
tai choras prie karsto atnešė I rupijose ir Ukraimj dviejose
gėlių vainikų. Choras apgailes
tauja, netekęs gero giesmini
nko. Tebūna lengva šios šalies 
žemelė!

parapijose. Paveikslai žiūrėto
jams patiko, ypač Kristaus 
Kančia — labai gražūs pavei
kslai. Publikos visur buvo vi-

kz TT i , j- , • «I dutiniškai; pagal tokį nedar-X Velykų dienų per 1 ir 3 . . 1
.x. -j & ± bų tai gana gerai.misiąs giedos Šv. Petro par.

choras, per 2 — vaikų choras.
X KONCERTAS. Baland

žio 3 d. Šv. Petro par. choras 
parapijos svetainėj vakare re
ngia koncertų; bus solo, d*ue- 
tų, suvaidinta komedija. Prog
rama bus turininga. Renkitės 
iš kalno į savo parapijos cho
ro koncertų, o būsite patenki
nti. Andrius

MOTERŲ SĄ-GOS 54 KPS. 
KRONIKA

X S-gietei O. Škulienei ei
nant vakare iš pamaldų plėši
kai užpuolė ir’atėmė krepšelį 
su pinigais. Škulienč ne taip 
gailisi pinigų, kaip dviejų ro
žančių, kuriuos ji labai bran
gino, sykiu jjaimtus.

X A. Šatulaitienės mamytė 
rūsio (skiepo) laiptais nukrito 
ir išsilaužė kelis šonkaulius ir 
kairę rankų; nuvežta ligoni
nėn.

X O. Zigmantienės mamytė 
taip pat, jau ilgų laikų ligos 
prispausta, guli namie.

X Nelaimė ištiko ir mūsų 
kuopos korespondentę J. Me- 
dinienę. Ji lipdama laiptais, 
nupuolė ir keliose vietose kai
rę rankų išsilaužė, veidų ir vi
sų kūnų skaudžiai susižeidė.

X Buvusi kuopos pirm. A. 
Balkienė jau kelintų savaitę 
serga.

X Cent. pirm. M. Čižauskie- 
nė jau trečias mėnuo kaip su
žeidė kojų, pamažu eina ge
ryn. Beje, Čižanskienė paskir
ta iš Cosmopolitan (Visų Tau
tų) Kliubo šiems metams at
stovauti Detroito simfonijos 
orkestro rėmėjų susirinkimuo
se.

X Motinos Dienos progra
mos rengimo komisija Petkie-

X Kovo 20 d. L. Vyčių 102 
kp.. buvo surengusi kauliukij 
lošimus Lietuvių svetainėj. Pu 
blikos buvo daug. Viso vaka
ro pelnas perpus su seserimis 
Pranciškonėmis. Sesutės džiau 
giasi tokia gražia parama jų 
vienuolynui. Vyčiams ir rėmė
jams didelis ačiū!

X “Draugo” platinimui' o- 
rganizuojasi “armija” visose 
kolonijose. Geraširdžiai veikė
jai rodo didelį palankumų bei 
paramų dienraščiui ‘Draugui’. 
Kun. V. Masevičius savo pa
rapijoj “Draugų” platinti pa
veda Labdarių Sųjungos kuo
pai, kuri pasižadėjo pradžio
je kas sekmadieni išparduoti 
po 75 egz. Vėliau suras as
menį, kuris išnešios po namus, 
kur daugiau lietuvių gyvena
ma. Labdarių kuopoje yra vei
klūs parapijos darbuotojai. Iš 
kalno galima tikėtis gerų pa
sekmių.

Šv. Antano parapijoj prie 
bažnyčios pardavinės ir į na
mus išnešios C. 'Grybukas ir 
A. Paplinskutis — energingi 
vaikai, tų darbų lengvai at
liks. ’

Šv. Jurgio parap. veikėjas 
ir parapijos komiteto narys 
J. Usoris žada surasti sau pa
galbininkus . platinimo darbui. 
Taigi, pradžiai dienraštis 
“Draugas” ir Detroito Žinių 
skyrius susilaukė visuomenės 
gausios paramos. Padėka dau
giausia priklauso dvasios va
dams už gražius paraginimus 
spaudos reikale ir paramų vi
same veikime.

X A. Buknis, Šv. Petro pa 
rupijos veikėjas, pradėjo di 
rbti prie Insurance kompani 
jos. Apdraudžia gyvybę ir 
sveikatų (apdrauda išmokama

nė ir Medonienė žada pureng- susižeidus). Savo darbų varo 
ti gražių ir tinkamų tai diienai sėkmingai lietuvių ir svetim- 
programų. Visos dar prisime- taučių tarpe. P. A. Buknis, 
na praėjusių metų Motinos kaipo teisingas asmuo, veltas 
Dienos įspūdingų vakarų. Šie-[ visuomenės paramos. Dargi 
met rengėjos tikisi, kad bus, pasižadėjo Detroito Žinių sky- 
dar gražiau. j riuje bendradarbiauti iš Šv.

X Užgavėnių vakarų sųjun-į Petro kolonijos.
gietės M. Širvaitienės namuo-j X Prie Henry Fordo dirK 
še įvyko didelis balius; tai bu- tuvių stovi steito policija ir

troito Žinių skyrių 
teisingų nurodymų.

X Viešnia Mrs. G. Kreivie- 
nė, dr. J. P. Siurbio uošvė, 
atvažiavo iš Amsterdam, N. 
T. pasiviešėti pas dukrelę. Be
viešėdama žadėjo atlankyti vi
sas Detroito įžymesnes vietas

X S. ir V. Stepulioniai lai
kė saldainių krautuvę (9001 
Vernor Hy. W.); pardavė A. 
Jadkesičienei. Naujai biznie- 
rei linkėtina gero pasisekimo.

Žinių skyrius atnešė gerų 
rezultatų: vos tik sykį pagar
sinus, surado pirkėjų.

X Šiame numeryje jau dau
giau biznierių skelbiasi ir, be 
abejonės, tokio papročio lai
kysis ir toliau. Mes gi nuo sa 
vęs prašytume, kad vietos lie- 

| tuviai visada kreitųsi pas sa 
' vus biznierius, jei kam ko pri 
j reikiau Jei mus biznieriai re- 
' mia visokia auka, mes irgi tu 
, rime juos remti, nes pas savo 
tautietį visada rasi draugiš 
kesnį ir teisingų patarnavimų 
Tuo kart gyvuos sutarimas 
tarp visų.

X PIRKO NAMUS. Pra
nas ir Rožė Kulbokai pirko 
gražų mūrinį 5 kambarių na 
mų ant Whithom arti Gratiot. 
Jų pirkimo reikalus prižiūrėjo 
vietos lietuvis brokeris P. Mo
lis. Sakoma, gavo labai gerų 
bargenų. Laimingo gyvenimo 
gražiame name!

X Jonas, Marė, Teresė h 
Jonukas Aleksai įsiregistravo 
P. Molio agentūroje vykti Lie
tuvon greituoju laivu ‘Euro
pa” su pirmų ja lietuvių eks
kursija.

X Bronius, Marė ir Vytau
tukas Markevičiai įsiregistra
vo vykti Lietuvon laivu “La- 
ncastria”, kuris eis tiesiog be 
persėdimo į Klaipėdų birželio 
1 d., 1932. Šiuo laivu bus pa
togu ypač tiems, kurie vežasi

gausite*

daug bagažo, nes nereikės jo
kių persikėlimų.

X Kovo 21 d. oficijalinė pi
rmoji pavasario diena atėjo su 
sniegu, perkūnu ir žaibais. Ko 
nebuvo per žiemų, gausime a- 

i tėjus pavasariui.

taus dėl kiekvienos dieni 
ištisų Gavėnę, spauda 
kaina 35c., galima gautįj

“DRAUGO” KNYGT

NAUDINGA KNYGA

Kančia, Viešpaties Jėzaus 
arba Dievobaimingi Apmųsry- 
mai apie kančių Jėzaus Kris-

Skaitykite ir plat 
te lietuvių katalikų! 
nraštį “DRAUGĄ] 
retnkite tuos biznu 
ir profesionalus, 
garsinasi iarnp

vo pusketvirtų metų dukrelės 
Bernedinos krikštynos. Krikš
to tėvais buvo 54 kps. vice- 
pirm. Al. Stepanauskienė ir 
P. Ambrazas. Mažytė Berna-

nieko neleidžia įeiti. Tik sn 
laiškais įleidžia į dirbtuvių o- 
fisų. Anglų spaudoje dažnai 
parašoma apie Fordo gerumų 
darbininkams; tikrybėje gi vie

dina užaugusi galės teisingai j tos žmonės laiko Fordų did- 
sakyti, kad ji atsimena savo žiausiu darbininkų skriaudiku. 
Krikšto puotų. {Parašo, kad priims darbinin-

X Šiais nedarbo laikais ncikų, o čia keliolikų šimtų at 
visiems tenka tokia laimė, kaip leidžia. Yra tūkstančiai atlei 
kad s-gietei V. Čepelionytei. j stų ir jau po metus ir dau 
Ji buvo paskirta ofiso vedėja giau kaip darbo negaunat 
Mich. Bell telephone Co. prie' Patariama iš kitur neva- 
Center line. Jos priežiūroj ir J žinoti čia darbo ieškoti. Kas

Sveikinu visus lietuvius, 
draugu ir pažįstamus su link
smiausia Velykų švente. Lai 
garsiai skamba visų širdyse 
linksma Aleliuja!

D. B: BRAZIS
1942—25th St., Detroit, Mieli.

r1 ” ’ -

SVEIKINAM LIETUVIUS
Su šv. Velykoms, velydami viso 

gero tr prašome ko skaitlingiau
siai atsilankyti J parengtą musų 
šok) Velykų vakare,

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
8:00 valandą vakare

VERNOR HTGHWAY W. 
IR 25-tos GATVES

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UV1CK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Butlding
5 W. LARNED ST.

(Comer Woodward) 
Residence 456 Neff Road 

OROflSE POINTE * ' 
Rm Phpne Niagara 0784

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimą, ir at
šalusį kraują, nikstelėjimą ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
možnių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus grą
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip; DEKEN’S NEW DISCOVERY 
OINTMENT. Kaina 75 centai. 

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD, CONN.

LIETUVIS AGENTAS

JOSEPH F. DAYTON
Apdraudžių (Insurance) gyvas

tis, sužeidimą, nuo ugnies automo
bilius ir kitokį turtą, šauk mane 
dėl sužinojimo, aš pribusiu ir su
teiksiu pilnas žinias apei visokią 
apd raudą.

1007 BEACONSFIELD AVĖ. 
GROSSE POINT PATIK 

Lenox 4040

Išdirbu geriausio tono smuikas, 
kankles ir pataisau žema kaina.

P. MEDUNIS ;
9852 Russel St.,

DETROIT. MICH.

REGISTRUOKITĖS
šių metų pirmoji Lietuvių Eks

kursija greituoju laivu "Europa” 
išvyks balandžio-April 20 d. I.lė
tu vą pasieks į 7 dienas. Laiko 
mažai. Registruokitės tuojau No. 
German Lloyd įgaliotoje

P. MOLIS AGENTŪROJ
1730—24th St., Detroit

Tel. Lafayette 1545

Daug metų asų tarnavęs tarp 
Detroitiečių ir visada stengiaus 
teikti draugišką ir teisingą patarJ 
navmą. Todėlgi prašau ir ateityje! 
kreiptis pas mane .ir kaipo senas! 
rėmėjas visada drauge dar-bno- 
siuosi ko geriausiai pagal Jusi 
norą teikiant mandagų patnrnavl 
mą.

Visiems siunčiu geriausius linl 
kojinius su šv. Velykoms!

CHAS. STEPANAUSKAS i
GRABORIUS

9503 CARDONT AVENUEl
3537 W. VERNOR HY. 

Detroit, Micbigan
Longfeliow 4302

LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ

Bay State Boot Shop

Didelis pasirinkimas vi-1 
šokių čeverykų: moterims, 
vyrams ir vaikams nupigin
ta kaina.
4436 W. Vernor HigTnvF/

Tarpe Clark and MeKinstry 
gatvių

DR. J. B. RYDZAUSKAS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Šiuomi pranešu Lietuvių Visuomenei, kad gydyme ligonių var
toju naujausius gydymo įrankius, kaip tai: Elektros lempas, artifi- 
ciališką saulės šviesą, dlathermia ir kitokius naujai išrastus įrankius.

Egzaminavimas ligonių atslbuna kuotikrlausiai prieinamą kaina. 
Bandau kraują, šlapumą ir tt.
Spėriai iškurnąs: Ligos l>x»terų Ir llfgos vidurių, nervų Ir reumatizmo. 

Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.
12438 Jos. C&mpau Avė., kampas Halleck, Detroit

Telefonas dieną ir nakty: ARLINGTON 26 83

--------
DR. J. LEVITT AKIŲ DAKTARAS

PHYSICIAN and SITRGEON DR. J. J. SIMS
OPTOMETRIST

Phone Laf. 6049 Phone Laf. 3358

3730 JUNCTION AT MICHIGAN AVĖ.
(Above Cunningham Drug Store)

v ——.... . ..... .......-:--- p------------------------- —J

Sveikinu Lietuvos Vyčių Chorų, Draugus ir Pažįstamus 
su linksmiausia ir. garsiausia Šv. Velykų Aleliuja! Aleliuja!

JUOZAS A. BLAŽIS
Šv. Antano parapijos varginininkas.

CHAMBERLAIN BAKERY
Visiems Biznieriams, Rėmėjams, Draugams-ėms, Pažįs

tamiems Linkiu Laimingų, Linksmų Švenčių Velykų!
S. VASILIAUSKAS, Savininkas
8816 CHAMBERLAIN AVENUE 

Vinewood 1-2637

2/ . . 4. i;«. .M’. Eblč L



ilMTAS UŽPUOLIMAS O Kazlauskienė, 4356 S. 
Rocl<well st., Chicago 129,200 
A. Žolynienė, 6709 Archer 

950 
Wau-

Slapta Lietuvos-Lenkijos Sutartis?

. , v . . • » r* »• 1 • • •! Avė., Chicago, III. ... 119,insko žygiai prieš Rasinskienę ir Stanciką. SutkQs 1(X)7 Eig||t stw 
taniuiis vejasi Varakulį, Giliene - Petraus
a, Rėkus - Misiūnę

Ilidelio suprizo, kokį porų lis, smarkiai eina pirmyn, sta- 
atgal Stancikas “išpro- įtydama pavojun binghamto- 
ciceriečiams, pastarieji 'įlieti Petrauskų. Varkalienė
atsigauti. Vakar Ra-[taip pat turi kreiva akim į Į bell av., Clncago, III. .. 63,00

kegan, III.................................... 103,300 .

P. Fabijonams, 2320, W. 23 j80"18 *nlvu-slullis Lietuvos vy
ri, Chicago, III........... 88,200 “‘“O'1“““ n«‘“ta .linksny

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.

(Tęsinys) Yuvais, patrankomis ir armijo-
Panašios žinios jau ne sykį |lnis kovota’ šiandien, šalia šių 

praeityje yra sudariusios vį. seiul kovojama ir su
spaudos pagalba. Paskutinis 
Pasaulinis Karas yra geriau-

susipažinusiam su, savo šalies, Į Žinių “fabrikai'’. Šiais lai- 
šiame atsitikime Lietuvos, sa-jkais, pavyzdžiui, yra keletas 
ntykiais su kitomis šalimis —įvietų, kurios yra pagarsėju- 
pirmon eilėn, su jos kaimy- sios, kaip žinių fabrikų cent- 
nais: koki yra jų interesai ir rai, — tai yra, kur žinios tie- 
siekimai abelnai ir siekimai, siog pramanomos ir tam tik-

bių, — ypač pradžioje, kol iie-
Melrose Purk, III.........83,830 !luvll) T18u0“le“ė Vlsal dar ■»-

A. G.udenas, 6807 C. Canip- ^uvo lpratus* tokiuo8e dal>-
kuose orientuotis (nusivokti).

smarkiai buvo r.ž-įdilienę pažiūrėti ir ruoštis lai-1 Bugentavičius, 1616 N. Lin-l^UV° ats^ikimU (aPie kuriuos I , 
Stanciką. šiandie tųkytis —- nepasiduoti. Žiūrėsi- Coln St. Cliicaco. III. 61.900'šiuo klikų dar per anksti kai-.

lene
is Stanei
|padarė Stulginskas. Su- me, kas toliau jų tarpe dėsis, 

s daug pastangų, jis iš į Pabėgęs nuo Kazlauskienės 
nulenkė tris smarkuolius: į Rėkus vakar vėl naujų balsų 

|tkulį, Janušauskų ir Gu- ant savo sąskaitos užkrovė, 
ir atsistojo netoli Ra-,tuonii dar daugiau atsitolin- 

lienės. Iš visa ko atrodo, damas nuo O. K. Jei ir toliau
rciceriečiai nori vėl krūvon

coln St. Chicago, III. 61,90(1

interesai ir santykiai Lietuvos 
atžvilgiu.

Žinant tai, reikia žiūrėti, iš
sias to pavyzdys. Ištisos pa
trankų baterijos, ištisi pulkai 
dažnai nepadaro tik nuosto- j.ur Įa ar |<ita politiško po
lių, kiek gali padaryti apsu- Įgūdžio 'žinia pasirodė, kas yra 
kri vieno laikraščio propa- !ar gaĮį būti jos autorium, ko

tais tikslais skleidžiamos.

Ryga, pavyzdžiui, laikoma 
centru tokių žinių apie Sovie
tų Rusiją. Tam tikrų laikų, 
kuomet Lenkų įtaka buvo įsi
vyravusi Latvijoj, Ryga buvo

A. Condratas, 1706 S Ma/bėti)’ kuomet nuo tokių tarp-j Spauda ir jos duodamos ži- gali turėti, panašių žinių pa 
yomensing avė’ Phila Pa butinių intrigų ir Lietuvos nios, propaganda, yra svarbus duodamas. Šiuos dalykus ži

.......................... 57,700
daižauskas, 148 E. 107th st.,

Roseland, III................... 52,900'

kius tikslus ar interesus jis,labai nepatikima ir atžvilgiu

valstybiniai interesai nuken-[ginklas: kovoje jis gali būti nant, nesunku bus nustatyti 
tėdavo. Bet ko toliau, to la-'labai naudingas, arba labai >r paduodamos žinios vertę ir 
biau mūsų visuomenė prie pa- [kenksmingas; tas pareina m u jos tikrų tikslų.

žinių apie Lietuvų.

(Bus daugiau)

PLATINKITE “DRAUGE”

ti ir užimti pirmas lenkty- 
pozicijas, nes ir Janušau- 

i maža reikia balsų Guby- 
pralenkti. Kuris judviejų 

Eulginskas ar Rašinskienė 
Stancikų nuo pirmenybės

lono”, nelengva pasakyti. 
Įtaniulis žingsnis po žings-

tolinas nuo Varka- 
hes, o a r t i n a s prie 
trakuiio. Jei Varkalienė ne-

Vaicekauskas, 4242 S. Ma-inasių ^tautinės politikos to, kas ir kaip jį vartoja. 
Rėkus taip žygiuos, Misiūnui, plewood avė., Chicago, III. tnksV Pripranta, geriau orien- Štai, dėl šios priežasties ir
Grybui ir Valančiui ir kitiems 
sudarys pavojaus. Bet gali ir 
kitaip būti. Gali vienas ar 
kitas paminėtų suprizų pa
daryti, nes, kas tiesa, senai 
esama turėję žinių nuo Valan
čiaus, Grybo ir Misiūno. Lau
kiame taip pat žinių ir nuo 
Žolynienės, Sutkaus, Žvirblio, 
dudeno, Bugentavičio, Vaiče
kausko, Bacevičio ir kitu.

Įdarys naujų žygių, neužil- Laukiame ne tik žinių, bet ir 
turės imti pritraukian-1 suprizų. 

stiklus s»ųvo “sosiedui” 
irėti, nes toli bus nuėjęs.
iilienė, taip kaip ir Staniu-

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John BaKdziunas Borden)

ADVOKATAS 
W. Adams St. Rin. 2117

Telephone Randolph 6727
L51 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Į.me: 8 iki 9 ryto Tel. Rcpub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

lesto Ofisas 77 W. Washington St 
|»oin 1502 Tel. Central 297 8

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

ikarais: Utarn... Ketv., ir Subatos 
6 iki 9 vai.

145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337 į

Namų Tel. Hyde Park 3395

K A. O LIS
A D V O K A T A S

11 SOUTH LA SALLE STREET

loom 1934 Tel. Randolph 0332
l’atandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
241 So. Halsted St. Tel. Victory 0562

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

CHAS. A. PEPPER
‘LIETUVIS ADVOKATAS
155 N. Clark St., Room 909

Telephone FRANKLIN 5745

Namai: 3117 S. Union Avė.
Telephone VICTORY 2213

Šiandie kontestininkų 
vis yra toks:

V. Stancikas, 1706 W. 47 
St., Chicago, 111......... 476,530

O. Kašinskienė, 1639 S. 50
Avė., Cicero, Iii........  476,000

A. Stulginskas, 1628 S. 50 
Avė., Cicero, 111......... 475,420

F. Gubysta, 4355 S. Mozart 
St., Chicago, 111......... 470,200

A. J. Janušauskas, 1301 S. 
50th Ct., Cicero, 111. .. 470,100

P. Varakulis, 724 West 18
St., Chicago, III......... 468,980

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
Avė., Chicago, 111. .. 335,550

M. Varkalienė, 6315 So. Lin 
coln Avė., Chicago, III. 315,320

P. Petrauskas, 14 Johnson 
jst., Binghamton, N. Y.

........................ 276,890
Ag. Gilienė 3131 Emeraid 

Avė., Chicago, III. .. 259,640
V. R. Mandravickas, 815-45 

St., Kenosha, Wls. .. 251,900
J. Aukškalnis, 1354 Harri- 

son St., Gary, lnd. .. 193,100
A. Valančius, 1226 S. 50 

Avė., Cicero, UI......... 192,000
Grybas, 2244 W. Adams 

St., Chicago, III......... 155,670
Misiūnas, Roseland, III. 245 

W. 108th St................ 149,030
Rėkus, 1850 IVabansia avė., 

Chicago, III................ 143,360

sto-

............. 32,000
Bacevičius, 1850 IVabansia

Avė. Chicago, III......... 26,700
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,

Scranton, Pa................ 25,850
Ip. Taruška, 2334 S. Oakley 

Avė., Chicago, III. .. 20,350
A. Larigmanas, 4521 S. Wa- 

shtenavv Avė. Chicago,
Ilk ............................ 17,700

M. Povaitienė, 700 S. 9 st.
Herrin, III.................... 12,150

A. Nemčiauskaitė .. 8,50t 
J. Balsis, 610 Wall St. Rock

ford, III........................ 5,800
Varaitis, Luzerne, Pa. 1,000 
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St.

E. St. Louis, III.......... 1,000
i

A. Paukštis 2225 S. Oakley
ave.„ Chicago, Iill. 1000

REMKITE VISUS BIZNIS 
RIUS KURIE SKELBIASI

“DRAUGE“.

SĮmiiiiiiiimiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiimmimimiiiiiiiiiimiiiiiii?* |

Federal Meat Markei
DIDELIS MINIMAS

ANT RŪKYTOS MĖSOS
RŪKYTAS ŠOLDERIS.................................. 7>/2c sv. 11

Rūkyta Nedidelė Liesa Šinka..................... lO’/^c sv. f
Šmotukai Kiaulienos dėt/ Dešrų be kau
lo, liestis ............................................................. P/tc sv.
Geriausi švieži Kiaušiniai tiktai................ 12!/2c tuz. =
Netarpinti Taukai tiktai penktadienį nuo 8 ry
to iki 12 v. pietų bus po................................... 2%c sv. | Į
Rūkyti geri Lašiniukai po............................. 10y2c sv. |
Rūkyti supiaustyti Lašiniai tik po............... 7!/2c sv. 21
Priešakinė dalis Veršiuko po..................... 6y2c sv. =
Veršio Kulšis po..............j,........................ ||i/2c sv. Ii

3631 S. Halsted St. 1949 S. Halsted St. 2
i

^iiiiiiiiihiiaiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiaKiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiM I

tuojasi. Nors šidien būtų dar yra svarbu šis ginklas gerai
per drųsu tvirtinti, kad jau 
visi yra išmokę žiniose skai
tyti ne tik eilutes, bet ir ‘ ‘ tarp 
eilučių,” vis dėlto tenka pri
pažinti, kad tuo atžvilgiu mū
sų visuomenė yra jau pada
riusi nemaža pažangos ir pa
siekusi įžymaus subrendimo.

pažinti, o reikalui esant ir mo
kėti jį gerai pavartoti kovoje 
su savo priešu. Tas ypatingai 
svarbu tokioms tautoms, kaip 
mūsų lietuvių tauta. Todėl, 
kad mes esame dar jauni ir 
palyginti, mažai prityrę; to 
dėl, kad mes esame maža tau-

Kaip “pažinti” žinias. Ko Į ta ir galime savo teises ir sa
žmogus yra vertas, — apie tai 
negalima spręsti vien iš jo pa-

vo valstybinius interesus ap
ginti ne tiek savo skaičium,

vardės. Reikia jis ir jo darbai i kiek savo dvasinėmis ypaty- 
pirmiau pažinti. Ko yra verta bėinis: vieningumu, ištverme 

i tam tikra žinia, — apie tai; ir ypatingai sumanumu, 
dažnai negalima spręsti vien Taigi, apie tas propagandi- 
tik iš to, kad joj parašyta. I nes žinias. Kaip jas pažinti, 
Reikia pirmiau žinoti, kas jų kad galima būtų jos tinkamai

Velykoms
SPECIALIAI

SUMAŽINTOS KAINOS ANT

R A D I O S
Šimtai gerų radios, tarpe kurių yra visokių Standard 

išdirbysčių vėliausios 1932 metų mados dabar 
parsiduoda nekurie už 

MAŽIAU KAIP PUSĘ KAINOS

ABIEJOSE PEOPLES FORNITURE
CO. KRAUTUVĖSE

parašė ir kokiais tikslais. Y- 
patingai politinės žinios yra 
reikalingos tokio atsargumo.

Kodėl ypatingai politinės ? 
Todėl, kad spauda šiais lai
kais virto viena iš didžiausių

įvertinti?
Pirmas ir pagrindinis tam 

reikalavimas, žinoma, yra 
nuodugniai pažinti savo šalies 
pagrindinę politikų. Aš turiu 
mintyje politikų tarptautine

galybių. Kur pirmiau tik sau- prasme. Šalia to, reikia būti

Važiuokite i Lietuva Su “Draugo” Ekskursija
irželio 16 dj1932

---.X.

-

3L. —

LAIVAS “FRANCE”

Ateinančių vasarų BIRŽELIO—JUNK 16 D. “Draugas” rengia 
ekskursijų didžiuliu Prancūzų Linijos laivu “FRANCE” per Ilavrų 
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti Tė
vynę Lietnvų, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir laivakortės į 
“Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite gerų ir patenkinamų 
patarnavimų.

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 So. Oakley Avė.,

TELEFONAS ROOSEVELT 7790
Chicago, III.

MATYKITE ŠIUOS BARGENUS KO GREIČIAUSIA 
NES JlŲ SKAIČIUS YRA APRIBUOTAS

$110.00 Naujas Zenith Radio .................... $^| 9i.5O
$195.00 Majestic Radio ................................. $^| Q.50
$225.00 R. C. A. Radiolas po .................... $45.00
$120.00 Naujas Pliilco Radio.......................... ^55«OO
$175.00 R. C. A. Radiola ............................. $S5.OO
$200.00 R. C. A. Victor Radio......................^55.00
$139.00 Majestic Radio ................................. $64«5O

$220.00 Zenith Radio ....................................   $@4,50

$135.00 Atvvater Kent Radio.......................... $68«OO

$139.00 R. C. A. Victor Radio...................... $8T«5O
$165.00 KimbSll Radio ................................. ^89.50

$176.00 Brunswick Radio ....................  $75*00
$158.00 R. C. A. Victor Radio...................... $8T.5O
$187.00 Sparton Radio ............  $97.50

KOMBINACIJOS radios su Gramofonais
$125.00 Nauji Philco Comb. Radio............ $55.00
$125.00 Nauji Majestic Comb. Radios .... $87.50
$150.00 Nauji 9 tūbų Comb. Radio ........... $89.00
$300.00 Nauji R.C’.A. Victor Comb. Radios $08.00 
$325.00 Nauji Colunibia Comb. Radio .. $ 110.00 
$250.00 Nauji Kimball Comb. Radios.. 45.00 
Kiti praeitų metų mados, Nauji 1932 metų mados
visokie radios grojija ge
rai ir gražiai atrodo po

midget radios, visokių ge
rų išdirbysčių po

$8.00 $10.00 $12.75 $16.50
ir aukšėiaus ir aukšėiaus

Todėl nepraleiskite šios progos, būkite PEOPLES 
krautuvėse šiandie, nes tx>kių radios vertybių sakome, 
tikrai, kad nerasite niekur kitur.

Atsiminkite, kari tik už keletą dolerių, galėsite turėti 
linksmiausias Velykas su radio muzika.

Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems po 50c 
po 75c į savaitę, Ir t.t.

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Lalayette 3171 Tel. Hemlock 8400

Chicago, Illinois

I



D p J n n r s

LIETUVIAI AMERIKOJE 

WEST PULLMAN. Ilk

X Mūsų kolonijoj yra lie
tuvių ‘ • praparterių " Rimbas, 
kuris puikiai gyvuoja. Kovo 
20 d. 4 vai. popiet minėtas 
kliubas turėjo'svarbų susirin
kimų parapijos salėj. Susirin
kimas buvo gausingas, atsi
lankė ir klebonas kun

teisių (advokato) mokslus ir 
turi otisų 155 Nortli Clark St. 
Telefonas Andover 1453.

X Velykos tai brangiausia 
visam pasauliui, o ypač kata
likams metinė šventė. Vestpul- 
niaiuečiai yra susirūpinę ko 
iškilmingiausiai praleisti tų 
šventę. Be to, kad parodytų 
savo prisirišimų prie Bažuy-

nstitucijų; būtent, ligonius tu
ri lankyti šie: ligonę Marijo
nų liozgelienę (1324 S. 50tli 
Avė) lankytojos Marijona 
Kelpšienė ir Juzefą Kersnau-

Velykų rytų pamaldos su pro
cesija ir Šv. Mišiomis prasi- | 
dės 5 vai. rytų; Suma bus 9 i 
valandų.

Misijos ir 40 vai. atlaidai.

DAKTARAI:

A. L,m-|-ios vestpulmaniečiai Velykų 
kus. Tartasi svarbiais reisu- į au

skienė. Ligonę Liudvisę Cou- Šv. Petro ir Pavilo bažnyčio- 
ble (1329 S. 49tli Ct.)—lauky- Į je misijos prasidės kovo 28 d. 
tojos Marcijona Kelpšienė ir (ir tęsis ligi balandžio 10. d. ( 
Juzefą Kersnauskienė; ligonę Misijų pamokslus sakys tėvas, 
Onų Aleliūnaitę-Smilgevičienę |J. Bružikas, jėzuitas iš Lie- I
(1245 S. 48th Ct. 2 aukšte)— tuvos. Pirma misijų savaitė 
lankytojos Pranciška Judiki-'yra skiriama moterims ir me-
nienė ir Antanina Mondeikie- rginoms; antra savaitė — vy-

I . - 1

Ofisas Tel. GrovehlU 0617
Kės. 6707 S. Arteslan Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Nedėlioj susitarus

Res. 9865

nė. Antanas Palubinas (2231 rams ir jaunesniems. 
w w No. Le Vergne Avė., Cliicago, Misijų metu balandžio 3, 4, 

lai, be to, nutaita dalyvauti saVQ |jaįnytgĮgS reikalams. 111.) namo jau parvežtas iš Ii-j ir 5 dienomis bus 40 vai. at-
kad, atėjus rinki- 

sustotumėm 
už lietuvius kandidatus.

politikoj,
mams, balandžio

X Kovo 13 d. 3 vai. popiet1 goninės lankytojai Blaižiejus1 laidai. Tikimasi turėti svečių
mūsų balžnyčioje
'nauja vėliavėlė, kuri vartoja- 

X Verbų sataadienį, kaiplma prįe itatatyt0 Sven{iausį0. 
kau urėtų, taip ir šį kartę, Inu‘:jo. p0 paįvvutįuįmo buvo Sta- 
sų kilnios draugijos ėjo ben
drai prie Šv. Komunijos: jau-

cijos.
X Mūsų kolonijoj labai sun-

pašventinta I Kazlauskas ir Zenas Kersnajl- 
skas.

M. Vaičiūnienė,
48 kps. rast.

nimas L. \ yčių 35 kuopa, j.— serga plačiai žinomi pa-
Veronikos, Šv. Kryžiaus

|3|l^bjo>, Šv. Juozapo ir Jau-
m^^Pergaičių Kat. kliubas. 
Už tai garbė draugijoms, ku
rios pasipuošusios savo ženk
lais ir vėliavomis, nebijo vie
šai pasirodyti.

X Malonu pranešti, kad su
silaukėm naujo profesijonalo 
B. P. Zalatorio, kuris baigė

rapijonys: Aleksis Sucila ir 
Kazys Kilas.

CICERO, ILL.

WESTVIH£, Ui.
Velykų šventė. Didįjį Ket

virtadienį pamaldos prasidės 
S vai. rytų; Šv. Sakramento 
adoracija bus per visų dienų. 
Penktadienį 8 vai. ryte ir 7

Mūsų kolonijoj yra daug 11- vai. vakare, šeštadienį pamai- 
gonių L. R. K. Susivienijimo dos prasidės 7 vai. rytų ir 8 
48 kuopos serga net 4 nariai, vai. vak. Mišparai — koinple- 
Yra nuskirti lankytojai aplan- tai ir pamokslas. Išpažinties 
kyti bent du sykius pagal ko- bus klausoma iki vėlumos.

GRABORIAI:

J, F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidouvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 32 38 S. 
Halsted Street., Tel. 
Victory 4388.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

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

darbu busite užganėdinti. ,
Tel. Roosevelt 2515 arba 2616

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
Tel. Cicero 5327

kunigų.
Rytais Šv. Mišios bus 8 ir 

9 valandomis ir pamokslas. 
Vakarais 7 vai. pamaldos — 
pamokslas ir palaiminimas Šv. 
Sakramentu.

Misijos — tai ypatingų Die
vo malonių laikas, visiems 
duodama proga susivienyti,su 
savo Sutvėrėju. Šia proga no 
riu pranešti brangiems para- 
pijonams, kad tėvas Bružikas 
yra vienas iš rinktinių misije- 
nierių. Jo pamokslai yra įdo 
mūs ir veda į tiesos kelių. Tad 
raginu parapijonus gausiai 
patiems lankyti šias misijas ir 
kalbinti atšalusiuosius nuošv 
Bafžnyeios, kad ir jie išgirstų 
tuos brangius Dievo žodžius.

Kun. S. J. Bartkus, 
klebonas

Tei. Qfiso 4050

DR. A. 6. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

Nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

3904 — 71st Street 
Nedėliomis tia. susitarus.

DENTISTAI
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Btraet

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
D E NLl bT A s

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų. 

fVakarais: Utarninke Ir Ketverge iki 2 vai.).
Seredomis Ir Nedaliomis pagal susitarimą.*

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Rez. Tel. Uoul. 6918 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
Vai.: 1-2 ir <:89-8:2t vai 

SfadėUcJ susitarus
vak. Vai : 3-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj eucRaras

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 ,Tel.

/

Lafayette 6793

, I

DR. A. J. JAVOIŠ
/

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 129C .

Yards 1138 
( Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuofojas
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

l. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAB

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4<th ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 6203-8418

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau nagu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

PETRONĖLĖ GEDVILIENĖ
(po tėvais Streleckaitė)

Mirė kovo 2 3 d., 6:15 vai. 
ryte, 1932 r., sulaukus apie 51 
metų amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Eržvilko par. Naujinin
kų kaime. Amerikoj ifigyveno 
25 metus. Priklausė prie Apaš
talystės ir A. R. ii. 2 skyriaus 
draugijų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą. Joną, seserį Marijoną ir 
švogerj Joną Barčius, brolį Juo 
zapą ir gimines Amerlke. Lie
tuvoje seserį Oną ir švogerį 
Kazimierą Krugelius, brolį Jo
ną ir brolienę Streleckius ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 S. Aubum Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
kovo 29 d., 8 vai. iš ryto iš
koplyčios į šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie; 
čiaml dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, se
suo, brolis, švogeris ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Rez. Hetnlock 7691

DR.A.P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Pezidencija 6600 So. Arteslan Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

4 iki 8:80 vakare

Tel. Canal 67 64 Res. Republic 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik
iškalno susitarus .

Ofisas, Laboratorija ir X-Kay

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėlioja pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 0706

Valandos: J-4 po pietų ir 7-9 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimą

! Tata. Cicero 1268

UK, GUSSEN
X-Ray

LIETU VIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 | 

vai. vakare
Nedėliomis lt Seredomis zusitarua

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

vai.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Richmuud A.ve. 
Teleplione Republic 7868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 10—12 ryto.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
Ir l'ėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. aut VVashington Bulvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 862. Rez. tel. Cicero 2888

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

r

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Meg visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų J 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪBŲ GRABORLU

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

JONAS STANE1KA

Mirė kovo 22, 1932 m. 7 vai- 
rytą, sulaukęs pusamžio. Kilo 
iš šakių apskr., Barzdų parap. 
Pupjų kaimo. Amerikoje išgy
veno apie 30 metįi.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų, brolį ir daug giminių ir 
pažįstamų, o Lietuvoj seserį ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 1819 So. 
50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks aubatoj, ko
vo 26, iš namų 9 vai. bus nu
lydėtas į kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: sūnūs, brolis Ir gi
minės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
boriu8 Eudcikis. Tel. Yards 
1741.

PETRAS ŠLAKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 22 d., 7:45 vai. 

vakare, 1932 m., sulaukęs 60 m. amž., gi męs Lietuvo
je,^ Mariai n po lės apskr., Vartų kaime, 16 d. gegužiės, 
1871 m. Paliko dideliame nuliudime moterį Onų, po 
tėvais Balevičiukė, (lukteri Zofija Junevicz, 4 sūnus: 
Jonų, Juozų, Dr. Lawrence ir aav. Antanų; 3 marčias 
Dr. Sazanų, Juozefinų ir Angelinų; žentų Aleksandra 
Junevicz, 2 anūku: Albinų ir Aleksandrų ir 2 anū
kes: Helenų ir Eleonorų.

Prigulėjo prie sekančių draugijų; Karaliaus Dovy
do, Motiejaus Vidauėausko, Saldžiausios Širdies, Šv. 
Jurgio Ii. ir K., Teisyls>s Mylėtojų, Simano Daukan
to, S. L. R. K. A. 15-tosi kuopos, Indepcndent Order 
of Coresters ir S. L. A. 36-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas A. Masalskio koplyčioje, 3307 
Anburn Avė. Laidotuvės įvyks panedėly kovo 28 d., 
8:30 vai. ryto iš A. Masalskio koplyčios į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio siekį, o iš ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Petro Šlakio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini patarnavimų ir atsisveikin- 
inų.

Nuliūdę liekame; Moteris, Sūriai, Duktė, Marčios, 
Žentas, Anūkai ir Anūkės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. 
Telefonas Boulevard 4139.

Tel. Cicero 67 56

, Vai.
1 - -

|

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49 CT. CICERO
10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną ir naktį 
VIRGINIA 0034

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOVIS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus j 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. V'ai. 2 iki 4 u 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutur-

Dr. C.K. Kliauga ti. Tel. Boulevard 7826. Na-
iTt ,T 1 1 A s mai; 6641 So. Aibany Avenue,Ltarninkais, Ketvergais ir Subatomis ' * *
2420 W. Marųucttc Kd. arti \Vesteru Tek PlOSpect 1930.

Avė. Phone Hemloek 7028 •
Panedčliais, Seredomis ir Poluyčiomis 

1821 Su. Ualstcil Street

TeL Grovehill 1695

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraeomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
8422 W. MARtjUETTE ROAD

-U.
AKIŲ* GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. MAURIGE KAUN
Gydy lojus u- Cuiruigutt 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų ,
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių j tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, norvuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Nuimu 
cataraciu*. Atitaisau trumpą regys 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažlaz- 
siaa klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va 
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 18 

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų aays atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Tards 1830

DR. G. SERNEK
LIETUVIS AKIŲ MPKtlAI.lsT Ak

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 81.

Valandos: nuo 19—4: nuo •—S 
Ww4*U*mla? 19 Urt lt.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR.A.A.ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 Street

Vai. 10-3.1 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniam

10-12

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rea Tel. Hemloek 3274

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisag ir Rezidencija
Į 6504 S. ARTESjLAN AVĖ.
I Ofiso Vai. buo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 

Ipiet Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819]

DR, H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREE’l 
Vai.; 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numenu

4729 SO. 'ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 poVai.:

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 19 Iki 11

Telefonas Midway 2880

Hemloek 91S1

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 
8420 West Marųuette Road

VALAMDO8:
9 Iki 19 ryto. 7 Iki 9 vak. 

Utarn ir Ketv vak. pagal satArtl

Res. Phone: 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phouo 
Wentworth 3060

DR. A, R. McCRADIE
GYDrroJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D.
I

4919 flO. MICHIGAN AV1SNUK 
Tel. Kenwood 1197

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte; 
Nuo 8 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir ketvlrtadierl<

Tel. Hemloek 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 

Rez. 6426 So. California Avė. 

Vai.: 1-4, 7-9 v. v. Tjtaklrtant Ki’tv
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C H I C A G O j E
BRIDGEPORTAS 9 ir Suma 10:30. Šeštadienio

--------------- 'vakarą kompletai 7:30 ir pa-
Pasirengimas prie jubilie- mokslas. Vadovaujant J. Ka

jaus. Šv. .Jurgio parapijos ju- lheliui, jau per kelis penkta- 
biliejus jau netoli. Balandžio dieniu vakarus vyrai ir mote
li) d. bus minima 40-ties me-įrys lavinasi giedoti. Mat, per 
tų parapijos sukaktuvės. Baž-, Velykas per.naktį giedos įvai- 
nyZ-.ioj bus pritaikintos panini-1 rias giesmes.
dos, o vakare parapijos salėj 
iškilmingas bankietas. Prie tų 
iškilmių rūpestingai darbuo
jasi J. M. pralotas M. Krušas, 
parapijos komitetas ir senes
nieji parapijonai.

Dvigubos iškurnės
Vienas seniausių Šv. Jurgio velykio — balandtžio 3 d., bus 

parapijos darbuotojas Juozą- į West Side vyrų diena. Tų (lie
pas Garuckas minėjo vardines nų vestsidiečiai vyrai parapi- Į 
ir 7')-tų gimimo dienų. Ta pro- j°s salėj visiems, kas tik al
ga buvo dvejos šeimyniškos . silankys, iškels didelę skanių 
iškilibės. Praėjusį šeštadieni su nepaprastais pagražinimais 
turėjo vakarienę, kur dalyva- i iv pridėekais vakarienę. Vy- 
vo sūnūs, dukterys, marčios, rai valgys ir didžiuosis, o mo
mentai ir anūkai, o sekmadie- tervs ne tik valgys, bet iš su- 
nv iškilmingi pietūs buvo pas prizo stebėsis ir mirksės. ls 
sūnų Juozapų. Stalai buvo pa- naujenybių, galiu tik truputė 
puošti ypatingu dukterų pa- U naujenybių pasakyti. Atsi
gamintu bukietu, ant kurio i lankę į vakarienę moterys ir 
miksų spindėjo numeris “70”. i Vyrai bus papuošti gėlėmis,

Nors Juozapas Garuckas > per vakarienę gros orkestrą, 
jau tokio amžiaus sulaukė, bet programoj bus naujos dainos: 
visuomenės reikalais tebesirū- “Vestsidės vyrų maršas”, 
pina. Jis ir parapijos jubilie-i “Ne vestsidiečių daina” ir bi
jaus reikaluose darbuojasi. i tos. Tarpe svečių artistų bus 

Vietinis i ii' “Motkienė su Šatkiene”. 
_______________ i Žodžiu, viskas bus naujai, vis

kas nepaprasta, suprizai eis

".i"'-

PAPILDYMAS

“Draugo” kovo 2 dienos 
laidoje buvo žinutė iš Cragin, 
III. apie “siurprizų” sureng-
tų Elzbietai Sirumenei jos gi- sto, kad komitetas žinotų ko- ,

.. '. . i . ’ laikui. Bravo.mimo dienos proga. Toje 
liūtėje per neapsižiūrėjimų! 
praleista Melanija Saliūkienė. 
kaipo viena iš to pokilio ren
gėjų.

.

MARŲUETTE PARK

X Vietiniai lietuviai nema- teatrališko kliubo kauliukų' Lietuvių balsuotojų komitc 
žai darbuojasi politiškoj dir- lošimų vakaras, kuris pasi se-i tas, susidaręs iš žymių veikė
voj. Keletas jau turi valdis kė. Daug pasidarbavo biznio- |jų, indorsavo Omer Custei 'į, Tadgi, neužmirškite atsila
kus ii- miesto darbus. Tačiau riai pp. Kareivos, Serevičius respublikonų kandidatų į gu- nkvti ir susipažinti su vyrai'
dar daugiau reikėtų mūsų ko-1 ir p-lės A. Mikolaitė, M. Lau- bernatorius. Komitetas, kurio kovo 28 d., 7 vai. vak. Šv. Ar 
lonijos lietuviams sueiti į vie- rinskaitė, J. Gurskaitė, B. Su- priešaky yra p. A. J. Žvirblis, tano parap. svetainėje. Kvie
nybę, nes kur vienybė, ten ir lpaitė. Federacijos pirm., paskelbė čia u v visus — moteris ir va

galybė. Kliubai su mažu na- y Plačiai žinomas veikėjas tokį nutarimų: irus. Įžanga tik 15c. Ligi pasi
rių politikierių skaitlium no-,kontestininkas P. V. Stanci-J “Wbereas Omer N. Custeivmatymo kovo 28 d. 
mės neatkreips. kas darbuojasi, platindamas ir the Republican candidate Kor—tas

X Žmonės dejuoja, kad di
delius taksus reiks mokėti už 
1930 m. Rodos, buvo čia su-7 I
sjorganizavusi namų savinin- j 
kų d įaugi ja. Ar ji nieko ne
veikia taksų sumažinimui ?.
Čia irgi reiktų visiems namų 
savininkams susiburti į vienų 
grupę, o paskui užprotestuoti 
prieš aukštus mokesčius.

X Vietinis parapijos choras 
uoliai ruošiasi prie įvairaus 
vakaro atvelykio sekmadienį.
Bus dainos ir šokiai.

X Nelemta mirtis pakilto 
mūsų du pai'apijonus, būtent 
Nikodemų bklartų ir Teofilių 
Starodumskį. Iškilmingos lai
dotuvės buvo antradienį ir tre
čiadienį.

X Prie Velykų iškilmių re
ngiamasi tikrai uoliai. Seselės 
ruošia vaikučius prie procesi
jos, o vargonininkas B. Janu
šauskas lavina didįjį ir ma
žuosius chorus Velykines gie
smes giedoti. Kaip girdėtis, 
bus ir orkestras Velykų ryto.

X Velykų pamaldos: Atsi
kėlimas, procesija ir Mišios 5 
vai. ryto. Kitos Mišios bus 8,

Ren.

KENO BUS BALANDŽIO 
3 DIENA?

West Side.— Yra motinų 
diena, yra tėvų diena, bet at-

paskui suprizų.
Bilietai vakarienei komite

to pardavinėjami visu smar
kumu. Pirkite bilietus iš auk-

kiam skaičiui žmonių reiks va- 
I karienė- gaminti. Bilietas: au-I
gusiems 75c., vaikams—50c.

Komitetas

T0W)N OF LAKE

lk ovo 12 d. įvyko Lietuvių

1llin!HIIIIIII!lllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII!

Nuo Paned. Kovo 21 iki Sub. Kovo 26
National Meat Market

4928 WEST 14th STREET TEL. CICERO 2275
•Į 8----------4- i Hi

X Gerb. kun. F. Kudirkos, 
Marijonų Provincijalo, svei
kata tuo tarpu dar neina ge
ryn. Ligonis silpnas.

“Draugų” po visa Town oi' 
Lake. Linkini P. V. Stancikui 
geriausios kloties, kad visuo 
met būtų pirmoj vietoj.

X Labdarių bazarėlis tęsė
si 3 dienas; gerai pasisekė; 
liko nemaža pelno. Pasidarba
vo mūsų veikėjai: pirm. M. 
Sudeikienė, A. Gedvilienė, A. 
Mažeikaitė, 0. Navickaitė ir 
P. J. Čepulis, J. Sudeikis, J. 
Lasauskis, J. Gedvilas.

X Kovo 13 d. įvyko Šv. Ka
zimiero Akad. rėmėjų 7 skr. 
vajaus vakaras, kuris gerai 
pasisekė. Vakarų gerai vedė 
P. J. Čepulienė, kuri daug pa
sidarbavo, tų vakarų rengiant. 
Kų rengia, tai 
pavyksta.

LIETUVIŲ VALANDA

Praėjusiam sekmadieny bu
vo tikrai graži lietuvių dainų dr. A. Graičiūnas, adv. K, Če
ir muzikos programa iš galin
gos WCFL stoties nuo 1:15 
iki 2 vai. popiet. Buvo malo
nu klausytis didžiulio choro, 
dainuojant Šimkaus ir kitų 
kompozicijas: Šėriau žirgelį, 
Važiavau dienų, Vilnius ir ki-' 

tas. Kadangi tų sekmadienį 
pripuolė Verbų diena, tai lei
dėjai šių programų—Jos. F. 
Budrike krautuvė, jokios mu
zikos neturėjo, o pilnai pritai
kė gražų programų gavėnios

Iš POLITIŠKO LAUKO
REMIA P. CUSTER’IO 

KANDIDATŪRĄ

D R g U G 1 9

for Governor of the statė of,TURTO NAŠTA ILGAINIUI 
Illinois.

And Wbereas Omer N. Cus- 
ter bas amply demonstrated 
bis sterling ebaracter, ability, Pavargęs nuo savo turtų ir 
and integrity in the administ- j daugybės garbintojų, dėl savo 
ration of bis private enterpri-!PiniffT visų persekiojamas, 

sės, and also proved to be a Herbrand Cotter, vienas iš 
faithful public servant and ef- Minesotos milijonierių, paga- 
ficient executive as a countyP*au met^ savo prabangiškn 
and statė official, we firmly gyvenimų ir pasiryžo savo pa- 
believe tbat he is best quali-' butines dienas baigti papras- 
l'ied to serve the people as ta‘ ant Tamiros flpės kranto, 
Governor of the statė of Tlli-|’AnS1>.i°j, nedideliam namely.

nois' ! — Mano gyvenimas nepri
klausė man, — pareiškė jis, 
norėdamas paaiškinti savo gy
venimo bėgį. Visų laikų aš bu- 
yau apgultas visokių labdary
bės draugijų; giminių, kurie . 
prašė mano pinigų investuoti

“Tt is, tberefore, resolved 
tbat the Litbuanian voters 
and the Litliuanian-American 
voters committee, representing 
numerous dubs and organiza- 
tions, liereby pledge tbeir un- 
reserved sppport to the candi 
dacy of Omer N. Custer, and

visuomet {promise to exert everv endea- 
jvor to bririg about the nomi- 

X. Y. Z. nation and election of Omei
N. Custer as Governor of the : ,.pjo įsteigti mokyklas nė pats 
statė of Illinois”.

Šį komitetų sudaro: A. J.
Žvirblis, adv. J. Kučinskas,

snulis, P. Cibulskis, V. Duoba. 
J. Grisius, A. Lapinskas, A. 
Valančius, P. Valuckas ir kiti.

CICERO, ILL.

nežinau kokiems mokslams.

Ir nors aš skyriau tam tik 
,ras sumas įvairiems dalykams 
vis dėlto, išskyrus labai re
tus momentus, nebuvau paten
kintas. Aš buvau visiškai pa
vargęs. ^Todėl aš galutinai ati
daviau visus savo turtus lab
darybės tikslams. Sau pasili
kau tiek, kad mano gyveni

Vakaras! Šv, Vardo Jėzaus mui pakaktų duonos ir konfi- 
draugija rengia puikų vakarų tūrų, vynuogių ii: amerikoniš- 
kovo 28 d., Šv. Antano para-i ko kremo. Aš galiu rižtikrinti 
pijos svetainėje, 7 vai. vak. visų pasaulį, kad turto našta 

Šis vakaras bus labai gra- ilgainiui tampa nepakeliama 
žus ir linksminantis. Šiame
vakare bus kumštynės, šokiai

Mikas iir kitokilJ įvairybių. Visi ga
lėsite paniatvti, kaip vienas

; kitam nosį daužo;-be to ir pa- Moldų labdarybės organizaei- 
'sišokti galėsite.

Šios draugijos vyrai pradė
jo smarkiai darbuotis, kad 
pakeltų draugijos vardų ir su
pažindintų šių, Šv. Vardo Jė
zaus draugijų, su visais žirni

nėmis.

TAMPA NEPAKENČIAMA

į jų reikalus; išradėju, kurie 
prašė finansuoti jų genijališ- 
kus išradimus žadėdami pa
daryti perversmų industrijoj, 
ir pagaliau Švietėjų, kurie no

Cotter dabar pareiškė nau
jų savo gyvenimo idealų:

— Aš noriu gyventi antTa- 
misos krantų, užvėjoj nuo vi

jų, naudotoji} ir išradėjų. " R. ANDRELIUNAS '
» iimiiimimmimimimiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii'iitiiii!«| <Marq,.cttc jeweiry * r«<ho)

AT"I Z'irZF’CAT A T> A HPI T/"' Si T’Jrkusie.il pas mus už »5 ar dau-

• r. LZhSlNA S dAIHS i M5oweJ;kiVir^X tu= TURKIŠKOS. RUSISKOS SULFURINĖS VANOS 3 į26 0 West 63 St” Chlca^°- 111
TR ELEKTROS TREATMENTAI =

ŠVEDIŠKI MANKfiTINIMAI IR EEEKTROS MASAŽAS =
Treatrnental visokių ligų, .reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 5 

Ir taip toiiaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindit- 2 
lių treatmentai. =

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių !igų.

KAMBARIAI Dftl< FERGl’I,ft.IIMO
Moterį,1 skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties

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

4G44 SO.

WILKES-BARRE, Pa., ko- institute, kaip mums teko pu
vo 23. — Kietųjų angli'ų ka-j tirti, yra perkeliami į Austri
syklose angliakasių streikas 
eina silpnyn ir, aišku, baigsis 
be jokio laimėjimo.

Šio streiko unijos viršinin
kai neautorizavo. Angliaka
sius streiknn sukurstė komu
nistai. Jie streikininkams ir 
vadovauja.

Komunistai gi yra daugiau
sia svetimšaliai. Policija juos 
gaudo ir areštuoja.

Lietuviai studentai, Lietu
vos stipendininkai, kurie stu
dijavo Berlyno veterinarijos

MOTINA HELENA TŪKS
TANČIUS IŠGYDO SU 

ŽOLĖMIS
Specialis 5 Dienų Namų 
Treatmentas su Žolėmis 

Duodamas Dykai
šios pastebėtinos Žolių Gyduolės 

yra moksliška kombinacija geriausių 
Europoj, Amerikoj ir Rytų Indijoj 
surinktų žolių. Tūkstančiai, kuriu 
sunkiai sirgo, tapo išgydyti per per
eitus 33 metus. Motina Helena. 1721 
W. 47 st.. Chieago, Iii. pasiūlo jums 
5 dienų Namų Treatmentą, Nueikite 
pas jų dėl šio bandomojo treatment.o, 
taipjau dėl nemokafcnos egzaminaei- 
jos, kad surasti kokia ištikrijjų yra 
jūsų liga ir kokių specialių Žolių Gy 
duolių jūsų ligai reikalinga. Atsineš
kite Sj apgrsinimą. Atdara iki 8 v. Mes perveŽailie daiktus iŠ ’ 
vak. r
Jeigu jus negalite ateiti asmeniškai. įp } kitus miestus, 
rašykite Motinai Helenai aprašydami 
savo ligų ir ji prisius jums gyduo- i' 
les dykai. Pridėkite 10 c. apmokė
jimui persiuntimo

ŠOKIŲ MOKYKLA

(t> B.R' v 
♦■r in hit icz ėz(o- y

JIORTCAGEjBAHKERS
Statome namus ir senus 

priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. Te 
ikiame advokatiškus patari 
mus dykai.

2608 W. 47 St.

5

jų, į Vienų.

LAIŠKAS
T. A. D. Products,
3183 So. Hal’ted 81..
Chieago, III.
Gerbiamieji:

Aš vartojau Jūsų. vaistu^ Ir esu pil
nai užganėdinta. Sirgau per 6 metus. 
Gyvenimas man buvo ineinal-onus. 
Vartojau visokių daktarų vaistus, 
bet- nieko negelbėjo. Siuntė ant ope- 
raejlos.

Kai vienas žmogus patarė T. A. P. 
vaistus pavartoti, tai pirkau vienų, 
honkų. Tuoj pasijutau geriau. Išvar- 
tojnu 5 bonkas Ir dabar esu pilnai 
sveika. Veliju visiems savo goriau
siems draugams vartoti T. A. D. me
dicina.

Su pagarba,
Mrs. P. Kenavlck.

3919 W. 47th Sf. Chieago. Iii. 
šitokių laiškų m"s turime šimtus. 

T. A. P per 12 metų daugeliui žmo
nių pagelbėjo, dabar tebegelhstl ir 
gelbės toliau.

T. A. D. PRODUCTS
iii 33 So. Halstcd Street 

CHICAGO. 11.K

AR ŽADI KRAUSTO

A. ALEŠAUSKAS &
7126 So. Rockwell Street 

Tel. Republic 5099

Mes permtffuojamė pianus 
fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas y r a 
greitas, geras ir nebrangus.

Norėdami išmokti šokti val
sų, foxtrot ir kitus šokius, tai 
kreipkitės adresu:

W. MISEVIČIUTĖ 
5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

Tel.
Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VAIjLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

ĮVAIRUS KONTRAKTO]

M. ZIZAS*
Namų Statymo Kontraktortue 

statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVF
Telefonas Hemlock 8624

Telef Republic «S9I

0. GRICIUS
GENEKAI.IS KONTRAKTDRD18 
Statau namus kaip muro taip lt 

nedžlo nuo mažiausio Iki didžiausio 
o r| e i nam įaustos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAKU STATYMO KONTRAK 

TORIUS
6504 S. WASHTFNAW AVĖ7

tapoa l'eief 
Hemlock f««7

Namų Telef 
Republic R«8>

JOHN YERKES
Plumbinc A Heatlng IJetuvu 

KONT RAKTO RIUB
Mano darbas pilnai garantuota - 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET=EE

i

Jrkusie.il
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