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Anglija paskelbė nusiginklavimo planą
VOKIETIJOS SOCIALISTAI NUSPREN 

DE BOIKOTUOTI PARLAMENTA
LENKUOSE PASIREIŠKIA 
JUDĖJIMAS PRIEŠ ŽYDUS

EOKONOMIIOS PROJEKTAS PASSŲS 
TAS PREZIDENTUS PASIRAŠYTI

te

Anglijos santykiai su Rusijos 
bolševikais yra pavojuje

ANGLIJOS TAIKOS 
PLANAS

SOCIALISTAI SKELBIA 
BOIKOTĄ

BERLYNAS, kovo 17. —
Socialistų partija pasiūlė, kad

agi

ALAUS PROJEKTĄ IR SENA
TAS PRIPAŽINO

PASIŲSTA PREZIDENTUI IR SENATAS UŽ ALŲ

AVASHINGTON, kovo 17. 
| . — Žemesnieji kongreso rū-

VASIIINGTON, 
- Vakar senatas

kovo 17; 
taip pat

ŽENEVA, kovo 17. — An
glijos premjeras MacDonald 
paskelbė čia savo vyriausybės J į atidaromą Vokietijos parla- Si

mai vakar greitai su ekonomi j pripažino alaus projektą 43 
niu projektu (biliu) 'apsidir- balsais prieš 30. 
bo. Pripažino senato prisek- Dabar šiuo klausiniu abie- 
tus pataisymus ir pasiuntė jų rūmų komitetai turės pasi- 

Į prezidentui pasirašyti. [tarimus, nes senatas prie bi-

mentą neis šios partijos iš
rinkti atstovai. Parlamentas 
bus boikotuojamas.

LENKŲ RIAUŠĖS PRIEŠ 
ŽYDUS

VARŠUVA, kovo 16.— Len

pagamintą valstybių nusigin
klavimui planą.

Suglaudžius šis planas yra 
toks:

Valstybėms saugumas yra 
paremtas išimtinai Kelloggo- 
iBriando paktu.

Ginkluotos jėgos: Vokieti-
. ,, . . .... kų seime žydai atstovai padujai kareiviu skaičius padidina . . 1

* nnn. rg rezoliuciją prieš žydų per-

I

Kitą kartą Chieagoj įvykusios bedarbių vaikštynės, kurioms vadovavo daugiausia radika
lai agitatoriai.

IR SENATAS PRIPAŽINO 
EKONOMINĮ PROJEKTĄ

lliaus prisegė dar priedus.

į Po to šis svarbus projek- 
'tas bus pasiųstas prezidentui.

mas iki 200,000; Prandūzijai
— 400,000, iš kurių 200,000 
kolonijoms; Italijai — 200,000 
ir 50,000 kolonijoms; Rusijai
— 500,000.

Judomoji artilerija apri
bojama iki 6 colinių patrankų, 
•o paskiau iki 4 colinių. Pakra

sekiojimus Vokietijoj. 
Nežiūrint to, iš Vokietijos

bėgantieji žydai pasieny su
laikomi ir atgal grąžinami.

Lenkai tautininkai visam 
krašte skleidžia prieš žydus 
propagandą. Kai kuriose Len 
kijos dalyse jau pasireiškia

“DRAUGO" - C. Y. 0. KUMŠTYNĖSE 
KETTER (KETURAKIS) NUGALĖJO 

LENKĄ BUKOM, C. Y. 0. 
SUNKIOJO SVORIO CEMPOONį

STREIKAS BUS NEPAKEN 
ČIAMAS

AVASHTNGTON, kovo 16. j 
— Vakar vėlai vakarą sena-i 
tas taip pat pripažino prezi-!

APIE GERUOSIUS LAIKUS 
KALBAMA \

Vakar, kovo 16 d., C. Y. O. 
centre suruošta kumštynės 
“Draugo” pirmojo kumštynių 
tumamento čempijenų su C.

, _____________ Y. O, čempijonais. Kumščia-
16 tonų. Kas yra aukščiau to, žyDAI BįGA jg LENKIJOS ,vosį viso aštuonios poros. Ke-
visi ginklai ir karo medžiaga ________ |turakis, sunkiojo svorio kum-

VARŠUVA, kovo 17. — štininkas, kuris finaliam C. Y.
Laikraštis “Kurjer Porannv”|®- turnamente pralaimėjo 

į praneša, kad per dvi dienas P^eš C. Bukowskį, šiose run- 
J. Malstybės, Anglija, Ita-Jiš Vokietijos 1,500 žydų pas- gtynese nugalėjo tą patį Bu- 

lija ir Rusija penkių metų pruko į Lenkiją.
laikotarpiu žemynų ir jūros 
lėktuvų skaičių sumažina iki 
500 kiekviena. Vokietijai už
drausta tuos ir kitus lėktu
vus turėti.

Nuodingųjų dujų naudoji
mas uždraustas.

ščių artilerija — iki 16 coli- .
, . , m i • 1 riaušės prieš žvdus.nių patrankų. Tankai — iki j 1

vhieagos šimtmečio ]<aro- 
dos srity grasina streikuoti 
unistai elektrikininkai ir kiti 
unistai darbininkai, kadangi 
ten dirba neunistai elektrinin 
kai ekspertai.

Cook’o apskrities prokuro
ras įspėjo unistų vadus, kad 
jie neskelbtų streiko. Tas bus 
nepakenčiama.

PIRKIMO MOKESČIAI

dento Roosevelt’o 
projektą.

ekonomini
WASHIN;GTON, kovo 16\

i — Čia vis daugiau ir plačiau' 
J aciau senatjas padarė ne-;, „ . .v” _* . . [kalbama apie grjztancius ge

lt

; žymų pataisymą. Tad projek
tas grąžintas atgal 
niuosius rūmus.

į zemes-

PASKUTINIS ŠIAI SESIJAI 
PRANEŠIMAS

per keturis metus sunaikina
ma. Bombų mėtymas iš oro 
uždraustas.

i WASHINGTON, kovo 17.— 
j Prezidentas Rooseveltas kong
resui dar vieną pranešimą ir 
projektą įteikė. Tai žemės ri
kio ir ūkininkų reikale. 

Paskiau pasiųs dar nedar-

ruosius laikus, nes visas kra
štas reiškia nauja vyriausy
be daug pasitikėjimo.

Žinovai tvirtina, kad gėrės 
nieji laikai su savimi Atneš 
ir įvairių daiktų pabrangimą- 
Už keleto mėnesių gyvenimas 
bus brangesnis.

NUO TORNADO 34 ASME
NYS ŽUVO

ČEKŲ KARIUOMENĖ 
“PARENGTA”

PRAHA, Čekoslovakija, ko 
vo 10. — Parlamento milita- 
rinis komitetas, atsižvelgiant

kowskį C. Y. O. sunkiojo svo 
rio čempijoną.

Keturakis stojo vieton Ado ! 

rco Smito, kuris nebuvo lei
džiamas kumščiuotis su Bu
kausku iš C. Y. O. pusės. Kal
bama, būk C. Y. O. bijoję, 
kad Šmitas neatimtų svarbiau-

FRANK KETTER 
(KETURAKIS)

Netolimoj ateity Illinois’o
valstybėje bus vvkdomi 3 nuo1. * ~7 ‘ "v.v 7" ". . , . - , v. . .. bo reikale. Ir sis, sakoma, busŠimoni pirkimo mokesčiai. Šie1 , .. . ... v. .paskutinis projektas šiai spe

. mokesčiai už viską, kas tik 
i bus parduodama bus imama, 
‘išimus gazaliną ir ūkio pro
duktus.

daliai kongreso sesijai.

PRIEŠINGI ALGŲ MAŽINI 
MUI

NASHVILLE, Tenn., kovo 
16. — Nuo tornado (viesulo) 
34 asmenys žuvo ir apie 2<)0 
sužeista. Medžiaginių nuosto
lių — apie vienas milijonas 
dolerių.

Anglijja' nutyli apie Prancū
zijos milžinišką oro laivyną.

PARVYKSTA NAMO

MANILA, Filipinų salos, 
kovo 17. — Atsistatydinęs iš 
šių salų generalinio guberna
toriaus vietos T. Rooseveltas 
vakar išvyko j ,J. Valstybes.

ATSISTATYDINO

BERLYNAS, kovo 17. — 
Atsistatydino Vokietijos val
stybės banko prezidentas dr. 
H. Luther.

NEKOVOS DEL KARA
LIAUS

LONDONAS, kovo 16. —
Glasgowo universiteto studen 
tai dauguma baltų nusprendė 
nekovoti (nekariauti) dėl ka
raliaus.

į neramybę užsieniuose, klau-!sj0 ę y O. čempijenato, titšininkai pripažino, kad vieni 
sė krašto apsaugos ministe- “Draugui” prisėjo statyti,1 jie niekada nėra tiek sutrau- 
rio apie kariuomenės stovį, j Keturakis, kuris padarė tai, kę publikos. Vadinas, pusė 
Ministeris Bradac atsakė, ko niekas iš anksto nesitikėjo, publikos buvo lietuviai.

Be to, jei būt buvęs lietu-į Plačiau apie kumštynes bus 
vis referi, C. Žukas, taip pat rytdienos “Drauge.”

kad čekoslovakų kariuomene 
galima pasitikėti.

ANGLIJOS NESUTIKIMAI 
SU BOLŠEVIKAIS CHICAGOJE

Šiais mokesčiais tikimasi 
vestsidietis, būtų išėjęs laimė-' surįnkti apie 3 milijonus dol. 
toju prieš juoduką, C. Y. O J per mėnesį. Tai bedarbių šd 
175 svarų svorio čempijoną. j pjmuj fondas.

Publikos buvo pilnas C. Y.
O. centras. Patys C. Y. O. vir- CERMAK ROAD

Cbicago aldermonų taryba ! 
pripažino rezoliuciją, kuriaja 
22 pjatvė pakeičiatma Cermak 
road vardu.

WASHir<3TON, kovo 16. 
— Senate paduotas sumany
mas ir dauguma balsų atmes
tas, kad senatoriai patys sJau 
sumažintų algas ir kitas iš
laidas.

LAIVYNO SEKRETORIAUS 
PADĖJĖJAS

SABOTAŽAS ŽEMĖS 
DREBĖJIMO SRITY

LONG BEACH, Cal., kovo 
16. — 12-o j policijos automo
bilių ambuiįansų gazolino ku
bilėliuose rasta primesta plie 
no ir misingio (žalvario) druo 
žlių. Važiuojant greiton pa
galbon visos mašinos sustojo

16.'ir sugedo.
Policija sako, kad tai sa

botažas. Kaltininkai ieškomi.AREŠTUOTAS UŽ PAŠAL
POS ĖMIMĄ

MAŽAI SUMOKĖTA

LONDONAS, kovo 16. —
į\nglijos vyriausybė reikalau 
ja Maskvos, kad ji pasiaiškin 
tų, kodėl ten Anglijos valdi
niai areštuoti. Numatomas 
diplomatinių santykių nuarau 
kimas su bolševikais.

Areštuotas George Papas, 
52 m. amž., už tai, kad jis per 

Pietinių Chicagos parkų savaitę uždirba 25 dolerius 
boardas nutarė 35 gatvėje ir dar pašalpą iš .šelpimo fon

STATYS TILTĄ

skersai Illinois Central gele
žinkelio pastatyti laikiną pė

5 MERGAITĖS DARBININ
KĖS ŽUVO

HULL, Que., Kanada, kovo 
16. — Canada degtukų dirbtu 
vėje ištiko chemikalų sprogi
mas. 5 mergaitės darbinin
kės žuvo ir 22 kitos sunkiai 
sužeistos.

do ima.

Papas sako, kad jam pa-
stiems vįaikščioti 'tiltą. Tas šalpa reikalinga. Jis turi 12
reikalinga parodos atžvilgiu.

SUMANYMAS ATIDĖTAS

Tš Springfieldo pranešta, 
kad senatas atidėjo sumany
mą, kad nustatyti didžiausią 
^maximum) mokesčių nuošiin

vaikų. Teisme jo šeimos pasi
gailėta ir jis paleistas. Dau
giau pašalpos negaus.

Majoro pareigas einantis 
Corr įspėjo visus mieste de
partamentų

Cook’o apskrities iždininko 
■ofise nusiskundžiama, kad iki 
kovo 16 d. mažai mokesčių su 
mokėta.

SKARLATINA, MOKYKLOS 
UŽDARYTOS

ROBERTS, Ilk, kovo 16.- 
Pasireiškė skarla-tinos liga. 
Visos vietos mokyklos vienai 
savaitei uždarytos.

ORO STOVIS

CHIGAGO T R APYLIN- 
viršininkus, kad;KĖS. — Šiandien iš dalies

tį už nekilnojamas savastis. 1 jie mažintų išlaidas. [debesuota ir kiek šalčiau.

WASHI?<GTON, kovo 
— Karo laivyno sekretoriaus 
padėjėju prezidentas Roose
velt’as paskyrė IT. L. Roose
velt ’ą. VOKUEČTAI VĖL PUOLA 

VIDDNA
APLINK PITTSBURGH Ą 

POTVYNIAI

PTTTSBITROU, Pa., koyo 
16. — Kai kuriose žemesnėse 
vietose upių Allegheny, Mo- 
nongahela ir Ohio vandenys 
išsiliejo ir Uisireiškė ne ma
ži potvyniai.

DETROIT, Mich., kovo 16. 
— Miesto majoro įsakymu iš 
įvairių miesto komisijų paša
linami buvusieji ir šiandieni
niai bankininkai.

Iš Tilžės gauta žinia, kad 
vokietininkai vėl ima puldinė 
ti aktingesniuosius lietuvius. 
Taip prieš -kelias dienas bū
rys vietos vokietininkų, tarp 
kurių buvo nemaža ir Tilžės 
gimnazijos auklėtinių, pama
tę gatvėje dr. Vidūną, jį iš vi 
sų pusių apsupo ir ėmė šauk
ti “Verraeter, verraeter!” 
Tačiau Viduriui priminus, tuo 
jie žemina tik savo vokišku* 
nią, puolikai nė žodžio dau
giau netarę, išsiskirstė.

y
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atlikti, daug ką pamatyti ir Šventuosius Me
tus tinkamai paminėti.

Taigi ir raginama, kad šiemet važiuo
jantieji į Lietuvę, važiuotų per Komę.

PASTABĖLĖS

DIENOS KLAUSIMAI

KELIONE PER ROMĄ Į LIETUVĄ

Popiežius Pijus XI, priėmęs audienci- 
jon naująjį Kardinolą Fumasoni Biondi, A- 
paštališkąjį Delegatę Jungtinėse Valstybėse, 
išreiškė džiaugsmą Katalikių Bažnyčios pa
daryta pažanga Amerikoje ir ypatingai aukš
tino katalikų darbštumą ir ištikimumą Baž
nyčios Galvai. Jo Šventenybė taip pat iš
reiškė savo pasitenkinimą veikimo laisve, ko
kią turi Amerikos katalikai.

a * 7

Nesenai Kalifornijoj įvyko žemės dre
bėjimas, kuriame žuvo daug žmonių ir daug 
nuostolių padaryta. Turėjo milijoninių nuos
tolių ir Katalikų Bažnyčia. Sugriauti triobe- 
siai bus atstatyti, žmonės apie tą baisų įvykį 
pamirš ir vėl gyvens normaliu gyvenimu gra-

Sveikata -- Brangus Turtas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu- 

aų dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
teikia profcstJouAius patarimus skaitytojam* lr ntie- 
lai atsakinėja j kiaušinius sveiku tos dalyk uose. Visi 
kviečiami naudoti* Sveikatos Skyrių. Taisyklė* yra 
Mos:

1) Klausimus galima siųsti "Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Raėkui, 3051 W. 43rd St., CIUeago. 

Illinois.

2) Siunčiant klausimus, visada reikia pniluoti sa
vo vardų, pavardę ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

S) Jei k'ausiino ir atsakymo negalima butų dė
ti | laikraštj, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Vi tat visada reik pridėti pašto Senkeli už 3 centus.

ĮPRASK VALGYTI IR 
GERTI Į SVEIKATĄ

Pasisekimas gyvenime daž
nai priklauso nuo žmogaus pi
lvo sveikatos.

į Jei žmogui skilvys gerai ta- 
žiame krašte. Tačiau jokie mokslininkai lr rnauja, jei maistas gerai susi

maišyti su seilėmis ir nurytas no sveikata. Esu neturtinga ir 
valgis geriau virškinsią; bet'pas daktarą eiti pinigų netu- 
jei išgersi daugiau nei vieną riu. Mūsų miestukyje dakta- 
stiklą vandens laike valgio, rai gan brangiai ima ir nevi- 
tai tik pakenksi virškinimo sada pagelbsti. Taigi kreipiuo 
procesui. 'si prie tamstos.kaipo tautiečio,

5) Stimuliantai, kondimen- 'būk taip geras duok man pa
tai ir saldumynai taršo skilvio Įtarimų per ‘Draugą:’ Aš esu 
sveikatą. Daug žmonių, ypač ^Draugo’ skaitytoja ir nuolat 
jaunimas, vieton valgyti pa- skaitau tamstos patarimus a- 
prastą ir sveiką maistą, tai ry- pi® sveikatą, ir džiaugiuosi 
ja tik tokius daiktus kas pa- naudingais daktaro patari- 
tinka jų gomuriui. Prilioduo-, mais ir t.t.

»05i w. 43ixi st. , ti pilvą su saldainiais, šoko-Į Atsakymas 0. G. — Jei ta
rei. Eafayeue 3057 ladu, agurkais, keiksais, ba- msta turi 50 metų amžiaus, 

minomis, peanutsais, soda pa- ar daugiau, tai, galbūt, tams- 
psu yra labai nesveika. Retėtai mėnesinių eiklius mainosi, 
karčiais ir tik po truputį to- , Tokiame atvėjuje nėra ko rū
kius dalykus užsigardavimui pintis, būk rami, ir kai nrėne- 
valgyti, nepakenks; bet per sinės išsibaigs, būsi vėl nor

mali.

Z

kai viduriai užsikietina, kai 
žmogus pradeda blogai jaus
tis, tai tik tada susipranta 
negerai daręs duodamas savo 
padykusiam apetitui valią.

Balandžio mėn. 2 d. prasideda Šv. Tėvo 
paskelbti Šventieji Metai Kristaus mirties ir 
iš numirusių prisikėlimo 1900 metų jubilie
jaus paminėjimui. Šventųjų Metų tikslas, 
kaip Popiežius Pijus XI skelbia, yra, kad 
nors šiek tiek atitraukti žmones nuo kasdie
ninių žemiškų dalykų ir duoti daugiau pro
gų susikaupti ir pagalvoti apie amžinąjį gy
venimą, prisimenant Kristaus, Pasaulio Iš- 
ganytojaus, kančias, Jo mirtį ir garbingą iš 
numirusių prisikėlimą.

Mūsų tautai, kaipo katalikiškai tautai, 
Šventieji Metai taip pat yra brangūs. Ir mes 
juos turime kuomi nors atžymėti. Geriausia 
bus, jei mes padidinsime savo darbus Kris
taus Bažnyčiai, susistiprinsime dvasioje, pa
sinaudodami Šventųjų Melų teikiamomis ma

lonėmis. ,
Popiežius Pijus XI pageidauja, kad šiais 

minėtais kuo daugiausia tikinčiųjų aplankytų 
Somą ir Šventąją Žemę. Visos krikščioniš
kos tautos tuo susirūpino ir rengia maldinin
kų keliones į Romą.

, Mūsų tauta irgi nuo to nepasiliks. Laik- 
' raščiai praneša, kad iš Lietuvos net kelios 
ekskursijos į Komą yra organizuojamos.

Neatsilieka ir Amerikos lietuviai kata
likai. A. L. K. K. Federacija, Kunigų Vie

nybei pritariant, maldininkų kelionę organi
zuoja balandžio 29 d., prancūzų linijos “Ile 
De France” laivu. Tuo būdu sudaroma gra- 
£i proga ir amerikiečiams lietuviams išpil
dyti Šv. Tėvo prašymų ir pasinaudoti tokios 
(kelionės teikiamomis privilegijomis.

Šiuomi mes ir norime atkreipti dėmesį 
i tų Amerikos lietuvių katalikų, kurie šiais 
metais mano važiuoti į Lietuvą. Jiems jokiu 
būdu nereiktų praleisti šią gerą progą — 
važiuojant į Lietuvą, į Romą užsukti, Amži
nąjį Miestą pamatyti, Šventųjų Metų teikia- 

;mus atlaidus įsigyti.
Be abejojimo, ekskursantams bus išrū

ginta audiencija ir pas Popiežių. Dėl to su
sidaro reta proga vienu žygiu daug reikalų

jokios žemiškos galybės negali išrasti prie-

Kun. A. Petrauskas, M.l.C.

Sveika Marija

(Tęsinys)

Nuodėmės padariniai 
Ant galo dar truputį pridėsiu. Vieš

pats Dievas kitados savo galinguoju žo
džiu buvo sutvėręs gražiuosius angelus 
ir apdovanojo juos tokia didele švente
nybe, galybe ir tokiu šviesiu protu, kad 
visas pasaulis jiems to galėjo pavydėti. 
Jie buvo artimiausi Sutvėrėjo tarnai ir 
vieninteliai dangiškosios laimės dalinin
kai. Šiandien gi tie kitados gražiausi ir 
laimingiausi sutvęrimai yra kuo biauriau- 
si ir iš Dievo prietelių virto Jo neprie
teliais. Didžiausi jų troškiniai, kad suma- 
iintų Dievo karalystės gyventojus, kad 
faiones įvestų į piktų ir amžiname pra
gare juos nuskandintų. Jų vardas — vel- 
Stiai! Jie Dievo kuo labiausiai nekenčia, 

Dievas jais labiausiai biaurisi. Jų būk- bs — tai pragaras!
Iš kur gi yra pasidariusi tokia at

daug privalgyti, tai tikriau- 
Kas naikina pajėgas skil-'siati bMas savo skilvio sve,. 

vinį tinkamai virškinti mais- naikinti> tai flirtuoti SD
apandicitu ir kitokiomis vidu
rių ligomis.

6) Alkoholiniai gėrimai ir

Klausia D. L. — Ponas Da
ktare: Mūsų virtuvėje apie 
sinką atsirado labai daug to
kių mažyčių museliukių, ir aš 
su karštu vandeniu plikinau 
ir viską dariau, kad tas mu- 
seliukes išnaikinti, ir jokiu 
būdu nepavyksta jų išnaikin
ti. Pernai skaičiau pono dak
taro straipsnį apie muses kaip 
jos platina ligas, ir aš bijausi, 
kad tos museliukės neužkrėstų 
mus kokia nors liga. Prašau 
pono daktaro patarti kokiu 
būdu būtų geriau tas bjaury
bes išnaikinti iš mūsų buto, 
už ką būsiu dėkinga, ir t.t.

Atsakymas D. L. — Tos ma 
žytės museliukės veisiasi su
plūkusiame medyje, jos ant 
maisto nenutupia, ir todėl jc<? 
nėra pavojingos sveikatos at
žvilgiu. Patarčiau pūvantį me-

tą? O tai štai kas:
1) Nesukramtytas valgis.

Pilvas didelius šmotus mais- 
taip baisios. Sveikam ir links- Į to nepajėgia tinkamai suvirš- 
mam žmogui visad sekas ge- kinti; nesuvirškinti maisto ,kava silPnina skilvio virški
nau gyventi.

virškina, tai jis yra linksmas
monių, kuriomis būtų galima apsaugoti tą Ir 3am didelės bėdos neatrodo 
kraštą nuo panašių katastrofų ateityje.

šmotai iš skilvio nuslenka į 1Um° Juo niažiau var;
Jei žmogų kamuoja dispep- žarnas ir ten tie šmotai rūgs-|tosi ^gėrimų, tuo geriau mat

sija, tai jis yra paniuręs, pik- ta ir pūva. Pūvantis vidūriuo->stas. virskinsis> tuo sveikesnis 
būsi.

Vien tik žinoti apie maiti
nimosi liigijenos dėsnius ir jų 
nepildyti, tai sveikatos tau 
neteiks. Reik mesti įpročius, 
kurie taršo virškinimą, reik

Valevtil^pra‘sti valgyti ir gerti i svei- 
° katą.

tas, jam viskas šiame gyveni
me yra negera. Beveik kiek
vienas pikčiurna turi nesvei-

“Darbininkas” pastebėjo, kad “N-nos”, 
dedamos prezidento Roosevelto inauguracinę 
kalbą ištisai, apleido pabaigą, kurioj buvo 
paminėtas Dievo vardas. “Darb.”, pabrėžęs, 
kad “N-nos” bijo Dievo vardo, sako:

“Naujienos” dar kartą parodė, taip toli
yra atsilikę mūsų socialistai nuo jų taip daž- kus vidurius. Susirūpinusio ir 
nai linksniuojamos pažangos. “Naujienos”,supykusio žmogaus skilvys ne 
dažnai mėgsta tituluoti katalikus fanatikais, 'gali tinkamai suvirškinti mai- 
nepripažįstančiais tolerancijos ir t.t. Tačiau stą, o kai skilvys gerai nevei- 
nurodytasai “N-nų” pasielgimas su Roose
velt kalba dar kartą liudija, jog socialistai

st- maistas yra nuodai, kas ke
nkia kūno sveikatai. Dantų, 
o ne pilvo užduotis yra maistą 
susmulkinti. Kramtykite val
gius gerai jei nenorite susar
ginti savo virškinimo organus. 

2) Persivalgymas
kia tai žmogų dar labiau ne-Į reik, bet persivalgyti yra pa
reina. Galva privalo valdyti vojinga. Neprikimšk savo pil- 

(iš “Naujienų” štabo) yra tamsiausi fana- 'pilvą, bet civilizuotoje Amen-įvo per daug. nes skilvys ne
tikai, netolerantai, teisingumo niekintojai, ne-' koje dažniausia pilvas valdo pajėgs valgį suvirškinti ir dėl 
kalbant jau, jog jie yra ir didžiausi bailiai.” galvą. Skilvio sveikata yra la- to kada nors teks gailėtis. Ap- 

e # • bai svarbus klausimas; proti- siryjimas gimdo ne tik skil-
. v,. , • ,n£as žmogus neprivalo savo vio ligas, bet ir cukrinę ligą.

mu sočia istų 1^nras lft.sav0J’ ai virškinimo ardyti, nes suardy- 3) Per dažnas ir neregulia- 
dprašo, kad: “Minėdami K. Mark- . , .. . .

Lietuv 
tytojų atsiprašo
so sukaktuves, klaidingai pavadinome jas ši
mto metų sukaktuvėmis, kuomet aiškus da
lykas, kad reikėjo jas pavadinti 50 metų 
mirties sukaktuvėmis.” Vadinasi, lietuvių 
socialistų vadai ligšiol nežinojo savo tėvo 
Markso nei gimimo, nei mirimo dienos.

Gydytojo atsakymai į 
klausimus

Klausia 0. G. — Gerbiamas 
Daktare: Esu penkių vaikų 
motina ir iki šiol mano svei
kata buvo, ačiū Dievui, gera.
Tik dabar ant senatvė nra- |d.‘ S“k-‘’S’ ‘"r““'
dėjau jaustis negerai. Dabar 'f ap,‘ TandCM ™m*

/Ii O TAI ho ■ CJ Tl T O m tll7 7»mC
ta skilvio sveikata trumpina rus valgymas kenkia skilviui, 
žmogui amžių ir atneša daug ; Dažniau valgyti nei keturis jau kokie septyni mėnesiai 
nelaimių. j sykius į dieną yra nesveika, j kaip pradėjau sirgti keista li-

Nei vienas žiųogus negema į Skilvyje randasi tani tikros ga. Užeina keletą sykių į die- 
su blogu skilviu. Dažniausia sultys, kurios maistų tirpina-, ną, kad per mano nugarą eina 
žmogus pats sau sugadina ski- ir jei per dažnai valgysi, ir šiurpas ir po tam baisus karš- 
lvį savo netikusiais įpročiais, neleisi skilviui pasilsėti ir pa-įtis muša į galvą, taip kad 
savo nesupratimu apie liigije- 'gaminti naujų tarpinančių su- beveik ko lik neapalpstu. La
pos dėsnius maitinanties. Kai Irių, tai maistas tinkamai nesi- bai greit pavargstu, ir vaka- 
žmogui viduriai gerai dirba, virškins. Tada viduriai pradės rop man kojos labai gelia. Bu 

i Vi

dį apibarstyti su tam tikrais
milteliais
Cblorid.”

vardu “Platt's

DOVANOJO BAUSMĘ

Lietuvos Nepriklausomybės 
13 m. sukaktuvės proga, Res
publikos Prezidentas keliasde-

tai jis mano jog jo skilvys y- gesti. j vau pas daktarą, ir jis niekoi^IE<^ nu^e^rtųjų dovanojo
ra toks tai plieninis katilas, j 4) Perskicdimas maisto su blogo pas mane nesuranda, sa 

gusi. Naujas karas ją visai suklupdytų. Rei- kurs tarnaus jam visų amžių; vandeniu taipgi yra nesveika, ko, kad esu nervuota. Teisy- 
kia žinoti, kad Vokietija, pradėjusi karų dėl,ir tftda žmogus nepaiso, kų, Įprotis gerti daug vandens be- bė ,esu nervuota ir gan greit 
Dancigo koridoriaus, ne vien su Lenkija tu-|kaip ir kada į savo skilvį ke-j valgant, tai tikra beprotystė, j verkiu, bet ar nervų liga ga
rėtų reikalą, "bet taip pat su Prancūzija irjroša, bile tik Būtų kuo savo tai ardymas savo pilvo svei- lėtų taip staiga mane nusilp- 
jos talkininkėmis. Jėgos tarp prancūzų tai-į Padykusį gomurį užganėdinti, j katos. Jei mažais gurkšniais ninti. Kai kurią dieną jaučluo- 
kininkų ir vokiečių yra nelygios. Vokiečiai,

Bet mes nemanom, kad Vokietija tuo 
tarpu išdrįstų pradėti naują karą. Nors Hit
leris ir smarkiai straksinėja, grąsina, tačiau 
vokiečių tauta prie karo dar nėra prisiren-

be abejojimo, tai gerai žino.

bausmę arba sumažino ir gra 
žino kai kuriems teises.

SIDABRINES LAPĖS.

Pro f. Ivanausko ūky, netoli
Ir kai nuvargintas skilvys at-į vilginsi burnų valgant, tai si truputį geriau. Bijausi, kad ^auno» .jau priaugo 84 juod- 

sidabrinės lapės. Jis lapių 
ūkį nori padidinti iki 4'K) štu- 
kų. Tada kasmet galima par
duoti po 509 sidabrinių lapių 
kailių. Jų kailiukai gana bran 
gus, po kelis šimtus litų.

sisako gerai maistą virškinti, pagelbsti maistą tinkamiau su nebūtų kas pavojingo su ma-

valstybių, kaip dabar kad yra. Karo pavo- , Kare prarasti} teritorijų. Ypatingai susirūpi- 
Europoje jau atvirai pradedama kalbėti, !jaĮ padidėjo po to, kai sočiai fašistai (liiteri- į no lenkai, nes Hitleris jiems daugiausia grą- 

kad ten galįs kilti naujas karas. Nuo 1914jnįnkaįj įsigalėjo Vokietijoj ir drąsiai prade- | sina, dažnai pabrėždamas apie reikalą panai- 
metų dar nebuvo taip įtempti santykiai tarp j0 kalbėti apie “atvųdavimų” Pasauliniame ; kinti vadinamąjį “Lenkų koridorių.”

maina? Mes matome virtusius iš priete
lių neprieteliais, iš švenčiausių — pra
keiktaisiais, iš dangaus angelų — praga
ro gyventojais.

Tą visą atmainą yra padaręs vienų 
viena nuodėmė, būtent pakeltas maištas 
prieš geriausią Sutvėrėją.

Dabar pažvelk į žmoniją, į jos rūpes
čius, vargus ir sielvartus. O, kokia jų yra 
daugybė! Kas suskaitys juos, kas per
pras? Iš tikro, jei vargai ir laimė būtų 
galima pasverti mūsų svarstyklėmis, tai 
būtų aiškiai matyt, kiek maža yra žmo
gaus gyvenime saldžiųjų džiaugsmų, o 
kokios begalinės marios ašarų ir sopu
lių. Nuo gemančio kūdikio pirmutinio su- 
verkimo lig šarvojamosios lentos žmogaus 
gyvenimas tai ilga virtinė rūpesčių, kry
žių, erškėčių, ašaromis ir prakaitu aplais
tytų. Kiekviena mūsų gyvenimo diena — 
tai tik tos sopulingosios virtinės pratęsi
mas! Ir tai bepiga dar būtų, jei tie kry
žiai bent užsibaigtų šiuo gyvenimu, bet 
ne — jie žmogų ir už grabo pasiekia. 
Kiekvienas numiręs tur drebėdamas stoti, 
į Dievo teismą, kad atsiimtų savo užsi

pelnytą užmokestį. Kas žino, ar garbės, 
ar prakeikimo jis yra vertas ? Atsiminęs 
tokį sunkų žmogaus likimą, skaitytojau, 
gal giliai atsidusęs paklausi, už kieno kal
tes 'Viešpats taip sunkiai baudžia žmo
niją ?

Ir vėl tą patį išgirsi atsakymą — už i 
vienų vieną nuodėmę. Už mūsų pirma- ! 
tėvių nuodėmę visų amžių žmonės tiek j 
turi verkti ir kentėti!

Nuodėmės baisumas
Tur būt, toji nuodėme, yra kokis la

ibai baisus ir Dievo akyse biaurus daik
tas, kad tokią užtraukė Jo rūstybę ant 
angelų ir žmonių. Mes tačiau to nesupran
tame ir negalime suprasti. Katarina 
iš Šienuos vieną kartą prašiusi Dievą ap
reikšti jai visą sunkios nuodėmės šlykš
tumą, kaip jis pačiam Dievui išrodąs. 
Viešpats išklausęs jos meldimą ir apreiš
kęs jai, kad kiekvienas žmogus, jei pama
tytų visą sunkios nuodėmės šlykštumą, 
numirtų iš baimės ir pasibjaurėjimo. Vie
ton sunkios nuodėmės, Viešpats apreiškė 
tai šventajai tik kasdieninės nuodėmės 
biaurumą. Mačiusi tai šv. Katarina rašoh

kad mieliau sutiktų ji basomis kojomis 
per visų savo gyvenimą po degančias ža
rijas vaikščioti, negu kad dar sykį bet ką 
lygiai biaurų pamatyti!

Taip kalbėjo šv. Katarina apie vie
nos tiktai ir tai lengvos, kasdieninės nuo
dėmės biaurumą, o ką gi pasakytų apie 
tavo nuodėmes, kurių ne viena, bet tūks
tančiai; ne kasdieninės, bet tokios sun
kios, kad net pats pragaras sudrebėtų iš 
baimės, jas pamatęs? Tavo širdis gal yra 
panaši į tą juodąją kirmėlę, kuri purvy
ne raitosi. Į kurią pusę pakryps — ten 
purvynas, kur palytės — vis purvynas 
ir purvynas! Juk ir tu, kur krvpai — vis 
palikai nuodėmes. Ką mąstei — tai daž
niausiai buvo vis ne be kaltės. Ką jau
tei — tai vis buvo gal puikybės bei iš
tvirkimo jausmai. Tiek daug metų jau 
pragyvenai, o taisytis ne tik nepasitaisei, 
bet gal ir toliau esi pasiryžęs taip gy
venti! Iš tikro, už tokias dideles nuodė
mes ir tokią jų daugybę permaža būtų ir 
tos bausmės, kur ugnis amžinai negęsta, 
ir kremtą kirminas niekad nemiršta!

Sakau — amžinai, tai reiškia

kad niekad nesibaigs. Prabėgs tūkstan
čiai, milijonai metų, o ugnis vis degs. 
Prabėgs daugiau metų, negu kad yra smil
čių grūdelių marių krante ir vandens la
šelių plačiosiose pasaulio jūrose — bau
džiančioji ugnis vis degs ir degs... Jinai 
degs per amžius, kurie niekad nepasi
baigs... Kokia baisi bausmė!

O tačiau ji kiekvieno mirštančio be 
atgailos nusidėjėlio laukia taip tikrai, 
kaip tikrai kiekvienas turėsime mirti ir 
stoti į teisingąjį Dievo teismą... Paskirta 
žmogui kartą mirti, o paskui teismas! Po 
teismo gi—garbės vainikas ar toji amži
noji bausmė! Ir jei numirtum, turėdamas 
nors vieną sunkią nuodėmę—amžinai pra
laimėjai dangų!

Nes niekas sutepta neįeis į dangaus 
karalystę. O kas gi gali išvengti nuodė
mės? Taigi visiems reikėtų amžinai pra
pulti? Argi nėra kur ieškoti pasigailėji
mo, ar nėra kam paduoti nusidėjėliui pa
galbos ranką?

(Daugiau bus)
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Penktadienis, kovo 17 d., 1933

EAST SIDE

n b i r n n R

Detroito Lietuviu Žinios
atlaidai

Pereita sekmadieni, kovo 12 
d.. Šv. Jurgio parap. baigėsi 
40 vai. atlaidai ir Misijos, ku
rias vedė Tėvas Bružikas, vi
sa. savaitę.

Kaip paskirtais moterims, 
fain ir vvrams vakarais baž- 
nvčia buvo nilna žmonių ir 
klausėsi gražių pamokslų.

YnnČ 40 vai. atlaidai ilgai 
pasiliks mūši) širdvse. Alto
riai sesučių kuo puikiausiai iš
puošti erėlėmis, rodos jos ten 
žvdėte žvdėio. Choras su savo 

Mu muz. J. Čižausku va
rai ’giedoio nauius mišpa

rus. Ynač sekmadieni nėr su
ma choras stebėtinai vražini 
išpildė sunkias “Mozarto” mi 
šias. Žinoma, buvo tam gerai
pasirenves.

Per “ Offertorium ” artistai 
X ir M. Čižauskai. kaip vi
suomet. taip žavėianč.iai su
giedoto duetą “Justus TTt Pa
ima” vargonams pritariant 
kun. X Čižauskui.

Dvigubas kvartetas, suside
dantis iš gabesnių choro na
rių užsipelno ypatingo pažy
mėjimo, sugiedojo “Unus Ex, 
Discipulis” (Naujalio). Klau
sant rodos, kad Komos Bazi
likos choras gieda.

Visa parapija džiaugėsi ba
žnytine muzika per šiuos at
laidus, su tokiu vedėju kaip 
muz. J. Čižausku darbas ne
nueina veltui.

MISIJOS

Šv. Jurgio parapijoj, kleb 
kun. J. B. Čižausko rūpesčiu, lai sugrąžino

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 
kaina ........................................................................................ 10c.

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
< kaina .....................................................................................75c.

KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
mų drama, kaina.....................................................  25c.

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
Pranas Jakštas, kaina...........................................k.......... 50c.

TSMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00

TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, 
246 puslapių kaina ........................................................ s $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. 
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo apražy- 
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. 

kun J. Bikinas, kaina..........................................................90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina...........80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina................................... ... ......................................20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.....................40c.
5,000 ALKANU VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.

kaina .......................................................................................... 15®*
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $1.00 
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
A 2334 So. Oakiey Avenue Ohicago, Illinois.

įvyko šv. Misijos, kurios pra- j SVEIKINAME
sidėjo kovo G d. ir baigėsi ko-
vo jo j KUN. JUOZAPĄ ČIŽAUSKA, šv. Jurgio parap. kleboną,

Misijas laikė garsus pamoks I savo vardadienį kovo 19 d., linkėdami kuo ilgiau-
r . , -•x i t sn4 u* pasisekimo visuose darbuose taip parapijos, taip
1 minkąs jėzuitas kun. Jonas katalikiškosios spaudos platinime savo gražios parapijos ka- 
Bruzikas. talikų tarpe.

Dar Lietuvoj būdama paži-j---- —■ ■ ___ __
no jau kun. J. Bružiką, nes jis gyčiai žmonių, kurie jau bu- ras giedojo šventas giesmes, 
yra iš mano gretimos parapi
jos — Pažėrų.

vo beišsižadą jos! O, daug a- žmonių pilnutėlė bažnyčia. Į- 
šarų išlieta per šias šventas spūdis didžiausias, kiečiausią 

Atsimenu, kaip žmonės kai-jn*isiJas, daug širdžių paauko- širdį suminkštinąs, 
bėjo apie kun. J. Bružiko pri- ta Visagaliui. j Iškilmėse dalyvavo kunigai:

Kada nuėjai į bažnyčią: an- J. Čižauskas, J. Bružikas, Va- 
ksti ar vėlai, tada radai kun. laitis, V. Masevieins, diocezi- 
J. Bružiką, išgirdai jo pamok- jos seminarijos profesoriai: 
slą, girdėjai jo priminimą šve- kun. L. P. Vandervill, kun. J. 

rapijonų melstis už jį, kad jis ntųjų metų, paraginimą užsi- L. Sinsermeyer ir kun. E. A. 
tvirtai ištesėtų savo pašauki-' rašyti katalikiškąjį laikraštį, Hannick.

skaityti katalikiškas knygas, Į Po procesijos kun. J. Bru- 
prisirašyti prie katalikiškos žiko pamokslas. O jis buvo 
dr-jos ir t.t. Jis pasakė 3—4 toks graudus, kad kiekvienam 
ir 5 pamokslus per dieną ir

unciją, apie graudų jo pamok 
slą, kurį dar pirmų pasakė Pa
žėrų parapijoje. Žmonės kal
bėjo, kaip jis prašė savo pa-

me.
Kaip tada džiaugėsi, o gal 

ir dabar džiaugiasi, pažėriš- 
kiai turėdami tokį sūnų savo 
paraoiioie. Sūnų — kunigą, 
pamokslininką, atsidavusį Die 
vui ir žmoniiai.

Laikui bėgant ir aš turėlau 
garbės susitikti su šiuo pamo
kslininku jėzuitu gimnazijos 
name, kai rengiausi stoti i 
Mergaičių Mok. Semiuariia. 
Tada maniau jau išgirsiu jo 
pamokslus, bet greit anleidau 
seminariia ir taip pasiliko.

Tr štai! Šiais šventaisiais 
metais, Kristaus mirties 1900 
sukaktuviu jubilieiaus metais, 
išgirdau io pamokslus. Ne vie
na. bet 15! O, koki jie gražūs! 
Koki idomūs! O nepabaigiamu 
minčių šaltinis!.. Kaip upės 
vanduo, tain iš io lūpų niaukė
žodžiai. O tie žodžiai pilni rei- kun- J- Bružikas sakė pamoks- 
kšmės, jausmu aiškumo. h]s vienoms moterims ir mer

ginoms, o trečiadienį ir ketvi-0, daug, daug jo pamoks
lai suteikė dieviškos laimės 
mūsų parapijai! 0, daug, daug

rtadienį visiems vyrams. Po
to sekė bendri pamokslai.

... . , _ Penktadienį prasidėjo 40 vajo pamokslai sukurstė Ugne- o
,. A v. v • v. landų atl. 3 v. p. p. buvo Eu-, v. v • v. J «vx. u v. p. p. muvu juu- Gavę Krikšto atnaujinimo
ių gęs aneiose žmonių sir y c].arjsįĮn^g stacjjOSe Vakare' sakramentą ir pabučiavę šv. 

se. , aug, aug mišparai ir pamokslas. Taip ,Misijų kryželį v;i«:^<,

visi gražūs, žavingi. O, kiek 
išpažinčių jis išklausė? Bet 

nesimatė jo veide didelio nuo
vargio, tik iš balso galėjai 
spręsti, kad žmogus kalba ir 
kalba ir kalbai galo neranda...

Gaila tų, kurie jo pamokslų 
neišgirdo. Nors tūkstančiais 
žmonuj buvo pripildyta baž
nyčia, bet dar ne visi! Dar 
daug ją apleido. O kad jie 
nors per sapną būtų išgirdę 
nors vieną jo pamokslą, jie
būtų neapleidę pamokslų! 

Daug žmonių lanke šv. mi
sijas ir iš kitų Detroit’o lie- 
tuviij parapijų.

Misijų tvarka
Pirmadienį ir antradienį

pilni kilnios 
dvasios grįžome namo.

Pirmadienį, 8 vai. ryto dar 
buvo kun. J. Bružiko šv. Mi
šios su ekzekvijomis už miru
sias šios parapijos sielas ir pa 
mokslas bei paskutinis atsi
sveikinimas. O, kaip gaila bu
vo skirtis su tuo žmogumi, 
kuris, rodos, visą pasaulį nu- 

vo 5, 8 ir 10:30 valandomis. Tuylėjęs, už visą pasaulį mel- 
Per sumą choras giedojo gar- džiasi.
sias “Mozarto” mišias ir art.
J. ir M. Čižauskai, dvigubas

i pat ir šeštadienį. Per visas tas 
dienas klausyta išpažinčių. Da 
lvvavo ir svečių kunigų: J. 
Linkus iš Grand Rapids, Mi
eli., St. Kučas iš Saginaw, Mi- 
ch., senelis kun. Valaitis ir šv. 
Petro parap. kun. V. Masevi-
čius.

Sekmadienį šv. mišios bu-

kvartetas. Viskas paaukota taipgi misijų laikyti.
Dievo garbei. Tą dieną 900 as
menų priėmė šv. Komuniją.
Tai, gal, pirmą kartą šioje pa- j patvirtinti. O jie pasakys, kad 
rapijoje tokia Dievo malonė aš tik dalelę to visko para- 
apsirėiškė. Pasakytas gražus šiau. Tik mažą dalelę. Tai ne 
pamokslas. mano gabumams parašyti visa

3 vai. popiet buvo pašven- (tai kas įvyko praeitoje savai- 
tinimas kūdikių ir jiems už-1 tėję mūsų jairapijoje! 
kabinti medalikėliai, o jų tė-' Per šias šv. Misijas buvo 

veliams pasakyta pamokslas, j Šventinami įvairūs sakramen- 
Vėliau sekė įrašymas į Mal-. faliniai daiktai, k. a. ražan- 

dos Apaštalystės dr-ją. /-i ai, škaplieriai, ignosėliai ir
7:30 vai. vakare buvo už- t.t. Sakramentalinių daiktų 

baigimas 40 valandų ir baigi- buvo galima nusipirkti pas 
mas šv. Misijų. Buvo gedulin-1 sesutes Pranciškietes. Buvo 
gi Mišparai ir procesija. Per pašvęstas šv. Ignoto (jėzuitų 
procesiją mokyklos mažutės globėjo) vanduo.

'mergaitės, parėdytos kaip an- Sesutės pranciškietes daug 
gėlėliai, barstė gėleles. Kiti dirbo per šias šv. Misijas. Gra- 
mokyklos vaikučiai irgi gra- žiai aprūpino mokyklos vai
šiai aptaisyti, sesučių pranci- kučius. Kasdien vis kitaip pa- 
škiečių tvarkomi dalyvavo pro puošė altorius. Dar niekad no
rėsi joje. ' ’ tbuvo taip gražiai puošiami al-

Altorin? skendo šviesoje ir toriai kaip dabar. Už tai joms 
gyvų gėlių žieduose. Sentvni ačinoja kun. J. Čižauskas Ir 
kunigai klūpojo prieš didį ji visa parapija.
altorių. Vargonai grojo, cho-| Taip pat gražiai pasidarba-

ašaras ištraukė. Tai buvo jau 
atsisveikinimo pamokslas.

Paskui sekė įspūdingoji šv. 
Krikšto atnaujinimo valanda. 
Visi esantieji bažnyčioje už
sižiebė žvakes, užgesinta vi
sos elektros šviesos, pasklydo 
žvakių kvapas. Pasidarė lyg 
žvaigždynas ant žemės. Var
pas pamažėli gaudžia, lygiai 
kaip lydint nabašninką. žmo
nės verkia. Varpas gaudžia! 
O ką išlydi? Gal mano sielą? 
Gal mano sielą išlydi iš šios 
šventos vietos? O, rodos, pa- 
sikeltum aukštyn! Aukštyn su 
varpo gaudesiu ir negrįštum 
jau daugiau ant šios žemės.

Kun. J. Bružikas duoda 
klausimus iš sakyklos, žmonės 
atsako, prisiekia pakeldami 
žvakę dešinėje rankoje. Var
gonai groja, vargonininkas 
gieda šv. Krikšto giesmę. Tai 
pirmas man toks momentas, 
o gal ir daugumui.

Gerb. kun. J. Bružikas iš 
Detroit’o išvažiavo į Chicagą

Tai, ką aš čia rašau, cliica- 
giečiai galės persitikrinti ir

|vo parapijos komitetas ir pa- 
!rapijos bažnyčios sargas p. Be 
i liekas, kuris net savo lėšo
mis prisidėjo prie altorių pa
puošimo. O kiek triūso jis tu 
jrėjo Į |
’ Gražiai tarnavo bažnyčios 
tarnukai.

Visi darbavosi, visiems da- 
jrho buvo. Visiems kun. J. Či- 
jžauskas taria ačiū.

Mūsų gerb. kun. J. Čižaus
kas myli ir gerbia kitus pa
mokslininkus. Jis deda pas
tangų juos gauti savo para- 

I pi jon. Jo didžiausias užsibrė- 
| žinias tai sielų ganymas. Jis 
kviečia geriausius pamokslini
nkus sakyti pamokslus, jis pra 
šo žmones pamokslų klausy
ti. Jis nuolatos kviečia sve
čius kunigus išpažintims klau
syti.

Didelis susikaupimas buvo 
Šv. Jurgio parapijoje, pereitą 
savaitę. Tai Šventųjų Metų 
reiškinys! O kad visi šie me
tai būtų panašūs j tą praeitą 
savaitę!

Jėzuito kun. J. Bružiko pa
mokslai auksinę atmintį pa
liko Detroit’o lietuviams.

Geraširdis parapijonas — 
Antanaitis paaukojo net 25 
dol. dėl gėlių altoriams papuo
šti. Dievas nepamirš jo aukos. 

Marijona Aukščiūnienė

X Kovo 5 d., “Tlie Catbo- 
lic Women’s League” puoš
iame savame name turėjo pa
skaitą apie dailę ir muziką. 
Paskaitą vedė Mrs. IT. Mc- 
Claughlin “Free Press” dien
raščio meno kritikė.

Šioje paskaitoje buvo su
kviesta tik parinkta publika, 
dalyvavo iš lietuvių p. M. Či- 
žauskienė, kuri per du metu 
yra narė ir savo dainomis da
žnai puošia jų koncertus; taip 
gi dalyvavo ir p-lė S. Biekšai
tė. Buvo suruošta puiki pro
grama, kurioj dalyvavo pari
nkti svetimtaučių artistai; bu
vo rodomi paveikslai pritaiki
nti gavėnios laikui.

X Ponia M. Čižaudrienė ne 
tik mūsų parapijos parengi
mus puošia savo balsu, bet ir 
svetimtaučiai jai suteikė gar
bės už dalyvavimą jų paren
gimuose. Kovo 7 d. M. Čižau- 
skienė dainavo Šv. Dominiko 
svetimtaučių parapijos konce
rte. Sonata

X Apaštalystės Maldos dr- 
jos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, balandžio 2 
d., po sumos parap. mokyklos 
kambary. Visi nauji nariai, 
kurie buvo įrašyti į škaplie- 
Įrių kovo 12 d., prašomi atsi
lankyti į šį susirinkimą, kad 
būtų galima visų vardus ir ad
resus įrašyti į knygas.

Taip pat norime priminti, 
kad sekmadienį, balandžio 2 
d., 8 vai. lyto draugija eis 
“in corpore” prie šv. Komu
nijos. Visi nariai prašomi kuo 
skaitlingiausiai susirinkti.

Ona Aksomaitienė

Kovo 7 d. Šv. Petro parap. 
klebonas kalbėjo Kiwanis 
Club, College Park. Nors kal
bėjo profesionalams, kurie bu
vo įvairių tikėjimų, jo kalba 
buvo katalikiška. Kalba rėmė-, 
si įsakymais, ypatingai sep- j 
tintuoju. Jis įrodinėjo, kad, 
dabartinė finansinė padėtis pa1

MAINAIS BIZNIAVOJA

Siaučiant visam krašte krizini ir stokuojant pinigų, De- 
troįt’e, Midi., kaip atvaizde matome, kai kuriose krautuvėse 
pradėta mainais bizniavoti. Beskę daržovių moteris maino 
ant drabužėlio savo vaikui.

X Spaudos Rėmėjų Draugi
jos susirinkimas neįvyko iš 
priežasties misijų. Tat ateina
ntį antradienį, kovo 21 d. vi
sus draugijų atstovus kviečiu 
atsilankyti į susirinkimą. Tu
rėsime aptarti svarbus reika
lus. Pirm. J. Usoris

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS
Kovo 4 d. iš Šv. Petro baž

nyčios palaidota Šv. Kryžiaus 
kapuose a. a. Mary Conrad. 
Velionė buvo nevedus-, 58 me
tų amžiaus. Buvo viena pir
mųjų rėmėjų šios parapijos. 
^Paliko du brolius ir dvi sese
ris, kuriems teko jos pusėti
nas turtas.

Kun. Masevičius per laido
tuves priminė žmonėms Baž
nyčios žodžius, sakomus Pele- 
nų dieną, kad: žmogau, dulkė 
esi ir į dulkę pavirsi; bet tik 
kūnas, o siela grįžta pas savo 

' Sutvertoją teismui.
Graborius S. Rokas nuošir

džiai patarnavo.

Kovo 1 d. įvyko sus-mas 
Jaunimo Klubo. Vice-pirmini- 
nku išrinktas Jurgis Bražins
kas, kuris tą patį vakarą užė
mė pirm. vietą. Dabartinis pi- 
Įrm. Karolis Balnus rengiasi va 
žiuoti į Scotlandą, o paskui j 
Lietuvą. Žada pabūti keletą 

I mėnesių. Būdamas gabus, ap
sukrus vyras, žadėjo, sugrįžęs 
iš Lietuvos, papasakoti apie 
jaunimo organizacijas. Klubas 
linki jam laimingos kelionės.

reina nuo peržengimo šio įsa
kymo. Jo kalba buvo nuošir
džiai priimta.

Ona Pukevičiūtė baigė mo
kslą Southwestern High Sclio- 
ol. Iš 200 klesos, ji išlaikė ge
riausius kvotimus. Tarp pen
kiolika kitų, jai buvo duota 
aukščiausia mokyklos rekome
ndacija. Malonu girdėt apie 
mūs lietuvių jaunimo gabu
mus.

Ona ne tik gabi moksle, bet 
ir išsilavinus mokytojos pro
fesijoj. Per du metu mokino 
katekizmo Šv. Petro parapi
joj. Savo prielankumu, links
imu būdu ir kantru pasielgi
mu, pritraukė prie savęs vi
sus vaikučius.

Tėvai stengsis ją leisti į 
aukštesnį mokslą. Labai ge
ras dalykas, nes jau laikas lie
tuvių jaunimui užimti geres
nes vietas ir darbus. Mūsų tė
vai neturėjo progos. Turėjo 
sunkiai dirbti dėl duonos kąs
nio, bet jaunimas turi progos 
ir verta tąja proga pasinau
doti.

Literatūros draugija perkė 
susirinkimų vakarus iš pirmi 
dienių j trečiadienius, po pi 
maldų. Gavėnios metu, pr 
pamokinančių dalykų, pridėl 
skaitymai biografijų Bažn; 
čios didvyrių. Savaitę ims ski 
tymas iš gyvenimo Šv. Petr 
Šv. Povilo, Šv. Kazimiero 
BĮ. Don Bosco bei Bažnyčb 
istorijos Prūsų reformačių 
laikuose.

Kovo 17 d. iškilmingos mi
šios už sielą Stanislovo Janu-

(Tąsa ant 4-to r.usl.l

Plione Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET
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DR. J. B. RYBZAUSKAS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydau visokias Ilgas. Vartoju naujausius gydymo įrankiui,: Elektros 
Lempaa, Artifldallškų Saulėn Aviena, Dlathermlų, Slnunoldal Ir 1.1.

Bandau kraujų, šlapumą Ir t. t. Prieinama kaina. 
SpecUliSkuman: Ligos moterų tr ligos vidurių, nervų Ir reumatizmo.

Valandom: 10—2 dienų Ir 4—H vakare.
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit

_ Telefonas dienų Ir naktį: TOWNSEND (—1400
tiiimiiiiiiiiiiiimmmiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiii

NAUJA CENTO PRAMONE TUOJAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno Iki penkių centų "Blg Flash” Special. Krautuvė* perka vienų, du tris ar 
daugiau po 11.00. Pardnvėjul (eina 42.20 Cash Ir pardavėjas gauna "Dovanų" kurių 
rali parduoti už 41.00 Vlnkan reikalinga parūpinta Jumn kainuoja 45c. Ulalnakyklte 
Išmėginimui tuzinų už 47.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite J ofisų.

PARISIAN RING COMPANY
80 North Dearborn Street, “Dcpt. J.” CHICAGO, ILL.



ar B R A U O X S Penktadieni?, kovo 1>T •’

DETROITO
ŽINIOS

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)
lio, jaunikaičio, kuris priklau
sė prie Šv. Petro parap. choro.

atsilankytų ir įstotų į sporti-
Įninku eiles pas vyčius. Čia jie Įw,fc,,,wir,ww,vv dutnvv winwibv iiibiuiu iikiiuv sčio teatruose ir vienų, aktą traukti gyvenimo sūkury tu-
ras gražias basebolo unifor- LYNAS SUDEGĖ IKI PAT PAGRINDU supažindino iš ‘William Tell’. rirn skubėti, bėgti, taip kaip Į

Imas ir galės ne tik žaisti baso- __________ * Į Prisimena taipgi mūsų Die- kiti, bet niekur šuoliais ne. jus, kurie išsiskirstę po pla-
įbolų, bet imti dalyvumą visoj' Harvey’s Lake, Pa. — Šve- cijos rūmus. Juose būta per ivo Apv; parap- Vyčių 4 ku°- nubėgom. čiųją Chicagą ar negalėtų su-
i darbuotėj. Pas Vyčius dirva 'nč.iQUsios jėzaus Širdies Mei- '2O kambarių, čia pat buvo į- pa’ kuri’ muno atminimu> pa- Ne vieno lietuvio siela yra |burti į vieną grupę toki rimti,
plati, o darbo pakankamai. j-s vienuolynas labai nukentė-'taisyta graži koplyčia, kur bu- statė Seenoje toki$ Sraž4 ™e-, išalkusi rimtų scenos veikalų, patyrę vyrai kaip p. L. ftimu- 

Todėl jaunuoliai, nepraleis-'jo nuo gaisro, įvykusio gruo-|vo laikomos pamaldos. Vie- ^°dynuių Sugrįžo , kuri bu- bet nieks neišdrįsta pageidau-^tis, ar p. I. Sakalas, arkasm x ... - ... . . . .. ..

ŠVENČIAUSIOS JĖZAUS ŠIRDIES MEILĖS VIENUO- Va?'pai” “TVT1 B6g0,n’ bT"‘ir? nžT “ “t’’ p..s“'B/.m thutniMvn ... ri8 dar įun ų paslepęg ‘ ‘ ran-
kovėj”. Gi kitus mūsų loSė-

kitę progos; rašykitės į Vy* džio . . ,U€ .
čius, o būsite pasitenkinę. Įpie tai buvo plačiai aprašyta archyvas, kuriame radosi įdo-,cag0Je lr lvairui seimų atsto- palaikytų sį mano sielos pa- 

P. Podolskas, kaipo čia au- anglų ir lietuvių spaudoje, 'minusioji lituanika ir seniau- i^ms’ ta‘P"‘ ke,is kartus pa- geidavimą blogu. Noriu tik 
go per keletą savaičių, pasvei gę8 vaikinas, gabus sportinio. Baltieji Tėveliai, kaipo pade-'sieji lietuvių spaudos leidi- ikart?ta., “Rfltų Vainikas,” gudinti mūsų miegančius “mi- nereiktų atbusti ir pakartoti
ko ir vėl užėmė savo vietą —• kas, turintis patyrimo sporte, geliai, išsisklaidė po kitas pa- niai ir reti rankraščiai, meni- ,<JJ.I^ku*^ Taku, Gailės, ^žirnis, kurie dar gyvi (Tie-,ką Iš viršminėtų veikalų, ar
vaikus katekizmo mokyti. Vai sugebės tinkamai visa sutva- lapijas. Gerb. kun. S. J. Drau ški garsių tapytojų paveiks- i^Pirabb°s bei parap. choro ms, kuriuos Dievulis pašaukė ką naujo sukurti. Toji grupė
kai džiaugiasi jos grįžimu. Jos \kyti. Galima ir iš anksto su- 'gelis, aukso širdies ir kilnios lai, rinktiniausi rakandai ir I S{. Ia’\ ‘.‘Girių ^ajalius.” pas save amžinos ramybės). galėtų priklausyti^ “Draugui”
vietą buvo užpildžius K. Kla- sižinoti: P. Padolskas, 1916 — dvasios klebonas iš Easton, brangintini bažnytiniai rūbai, i 1 ^dos Chicagos "Vyčių kuo- šiais sunkiais laikais, gal, i* jo naudai sulošti, 
nauskutė V M.'owii /T.n f £3131 Pn.. n«s shvp nritrlaudė Tėvą Šiandien nieko nebėrn Tr pos su^osč ne vieną įimtą vei- (nebūtų galima eiti labai dide- Į Gal kas kitas atsili

Bemice Ratušutė, kuri sir-
venimo aplinkybėms, bet, be
vargstant tą patį vargeli, ar

Pa., pas save priglaudė Tėvą Šiandien nieko nebėra. Ir pa- ^us sulO8e ne vieną miną vei- ^nebūtų galima eiti labai dide-Į Gal kas kitas atsilieps į šį 
Antaną ir novicijų Valterį, ku tys Tėveliai liko be pastogės, kalą\ lgmis vėžėmis, bet gi yra vie- Įmano straipsnelį. Bet, reikia
rie svetingai pas jį tebegy-praradę viską... Tačiau, jie | ^a^s laikais ir mokyklų se- tų, kaip Šv. Jurgio parap. atbusti. Alfa
vena. Tėvas Vincentas apsi- nepraranda pasitikėjimo į Šve- sek*s mokytojos tėveliams bei svetainė, Lietuvių Auditorija j .. . Q
stojo pas savo tėvus Wilkes- nčiausiąją Jėzaus Širdį, Kuri svežiams priruošdavo tokius ir kitos pa-ap. svetainės su1 Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo.

... turėti kauleliais iBarre, Pa. Kongregacijos vir- buvo ir yra vienintelis’jų su. įveikalus, kaip “Fabiolė.” erdviomis estradomis lošėjams ^e8let^ec?aH«ta.atXsm binte
smukimo Tureli Kilu e •- i . I . . . . “g Avilietė” “Tr aš nonai ir didele svetaine nnhlikni i va,stw. kurie darė stebuklus dėl 11-žaidimą ir užkandį Taip ūkininkas Tėvas L. Brigmanas raminimas ir paguoda; ir ti-1 ov’ A&men , ir as nepai ir aiaeie svetaine pumiKai, j ponių,. kurių organumas buvo eugiė- 

padaryta. Susirinkimas buvo apsigyveno ugnies sunaikinta- ,kisi, kad Ji paguos jų nuliu-
skaitlingas, o po to susėsta me vienuolyne ir rūpinasi su-Įdime ir taip parėdys, kad ir

K. V. M. 25th St. (Laf. 6313).

VEST SIDE X L. Vyčių 102 kp. įvyko 
susirinkimas kovo 7 d. Įsirašė 
3 nauji nariai. Nutarta po su

X Po sukaktuvių puotos dai 
vis girdisi kalbos, ir džiaugia
masi, kad viskas taip gražiai 
pavyko. Ypač tinkamai įver
tinta darbuotė gerb. kun. I. 
P. Boreišio. Svečiai clevelan- 
diečiai, ilgiau pasiviešėję, ap
lankė žymesnes miesto vietas; 
pasisvečiavę pas draugus grį
žo namo pilni gerų įspūdžių. 
Vestsidiečiai svečiams labai 
dėkingi už atvykimą į iškil
mes, kas pridavė daugiau li
po visoj darbuotėj.

X Gavėnios laikas yra at
gailos laikas. Todėl rūpesčiu 
kun. 1. F. Boreišio Šv. Anta
no bažnyčioj kovo 20 d. pra. 
sidės misijos. Tęsis iki kovo 
26 d. Misi jonierium bus kun.

prie stalų ir gražiai 
praleista.

PADĖKA

sau,” “Girios Dvasios,” “Pe- kurias visuomenė skaitlingai,r^U’^uSau^it8, tik eaZ 
nkios Gyvenimo Dorybės” ir galėtų atsilankyti; nereiktų pa y^stVrXulėjamaPrX8i8owCijvaistainy- 

kelti didelių išlaidų. . čiose tik už Dolerį už pilno mėnesio 
i treatmentą. Jeigu po dvidešimts diej
nų Jus nebusite užganėdintas, jusiSveikintina, kad iau L. V. m>lerle jums bus sugrąžintas. Eikite

’ “ J savo vaistinyčlų lr paklauskite bu-
“Dainos” choras, vedamas teij tlkr® vga-tone —- žiūrėkite, 

-r. *....<• i, • » . , ,kad ant laibeio butų užrašyta,Pažiūrėjus 1 šiandieninę gyve- muz. J. Saurio, pirmas pradė-

uolesniai ,k^USe
Kai kas pasakys, kad mai

nosi laikai, mainosi ir žmonės.

laikas sitarti su Apdraudos bendro- vėl atsistatydinti ir
vėmis, kad gavus atlyginimą pradėti vėl darbuotis Švenč. 
už gaisro padarytus nuosto- ĮJėzaus Širdies garbinimo plė
kus, o paskui, kad atstatydi- ^iniui šeimose, kad visi gar-
nti vienuolyną. Apsikrovęs rn- bintų Kristų Karalių, ir Jį pri nimo padėtį, taip išrodo. Visi jo veikti. Kovo 12 d. Kimball

Mr. Josepli Blazis 
1942 25th St.
Detroit, Michigan 
My dear Mr. Blazis:

The Committee of Manage-1 
ment of tlie International In
stitute visli me to thank you 
and tlirough you tlie Knights 1 
of Lithuania Glee Club and, 
tlie dancers vilo perfornied 
for us so acceptably on Litli

pesčiais, kęsdamas vargą ir 
skurdžiai gyvendamas, Tėvas 
Brigmanas sunkiai susirgo ši
rdies nusilpimu ir reumatiz
mo komplikacijomis, ir vasa
rio 14 dieną tapo nugabentas 
į Mercy ligoninę, AVilkes-Bar- 
re, Pa., kur jį sėkmingai gy
do d-ras J. C. Ažukas.

pažintų savo sąžinės ir sielos 
Karaliumi. Samata

SKAITYTOJŲ BALSAI
PRAEITĮ PRISIMINUS

skuba prie visko, skubiai re- Hali gėrėjomės “Kristaus Ka-

Geriausia Šviesa Namams 
1

J. Jakaitis, marijonas. Atsi- uanian Niglit. The young men

Antras Gaisras Vienuolyno 
Rūmus Pavertė į Pelenus

“Kur šiandieną Jinai? Mie
ga jos milžinai,” sako Mairo
nis.

Tuos pačius žodžius galima
Likusius nuo pirmutinio gai i pasakyti ir apie mūsų jauni-

lankę į Šv. Antano bažnyčią sang delightfullv, and ve all sro Vienuolyno rūmus prižiū- 'ni0 darbuotę prisiminus deši- 
rytais ir vakarais žmonės iš- enjoved tlieir music. The dan. įėjo broliukas AVilliam Bow-jmtį ar daugiau metų atgal. Aš 
girs gražų pamokslų.

SPORTAS
L. Vyčių 102 kp. vaikinų 

basketbolo rateliai labai gra
žiai pasirodė. Ar jie bus pir-
mutinėse eilėse, dar nežinia, ternational Institute gavo pa

icers vere also appreciated and ers. Vasario 27 dieną, jis bu* £įa turiu minty meno dramos 
ve are very grateful to you vo išvykęs atlankytų Tėvo'sritį. Ištikrųjų, kur šiandieną 
all for coming to us and lielp- ĮBrigmano ligoninėje. Tuo ta- tie veikėjai, tie lošėjai, tie re- 
ing. (rpu apie pusę šešių vakare iš zįsieriai, kurie lietuvišką vi-

Cordiallv yours, nežinomos priežasties kilo gai- 'suomenę pavaišindavo gražio- 
Mrs. M. R. Keyworth, Įsras ir iki pat pagrindų ?u-'mis dramomis

Chairman naikino Vienuolyno rūmus. Į prįsįmena Liet. Vyčių Chi- 
Visi programo dalyviai in.^iepsnose sutirpo Vienuolynas Įcag0’s Apskritys, kurio dra-

ir visos brangenybės. į mos sekcijai rezisieriavo va-

Moderne C-žvakC 
prietaisa, ivle-a 
«lėl skaitymo w 
l>a gražinanti.

“Netlcsloginis” 
Hvletimas, virftujl, 
be žėrėjimo Ihi- 
mliuk-ija.

Nuga-Tone
CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

bet nei negalima daug reika
lauti, nes pirmas metas kaip 
pradėjo bashetbolą žaisti. Vai 
kinai verti pagyrimo.

, Vytės merginos basketbolo 
žaidime vaikinams taip pat ne 
užsileidžia. Nėra abejonės, 
kad merginos gali laimėti pi
rmąją vietą. Merginų rately Praeitą savaitę Ne v Yorke 
žaidžia A. Maskeliūtė, H. ir iš pašto tarnybos atsistatydi-

dėkos -laiškus. Net ir “Drau
go” reporteris gavo, bet pa-

Švenčiausios Jėzaus Širdies rg- J- Balsis, vėliau Sakalas. 
Meilės Kongregacijos viršini- Apskričiui tada lengva buvo

laikys arkyve; užteks, kad nkas Tėvas L. Brigmanas, žve-Į-scenoje pastatyti dideli rimti
cliorų vadų patalpinta. lgdamas į Kongregacijos atet- veikalai.

MARGUMYNAL

I'. Staniuliūtės, H. AVesley, A. 
iMileriūtė, 11. Januliūtė, II. 
Kairiūtė, A. Kvanauskaitė, J.

no \Ym. J. Keim, 65 metų am
žiaus. Jo darbas buvo perskai
tyti neaiškius ir įskaitomus a-

Zakorskytė. Batelio kapitonas 1 dresus. Tą darbą jis dideliu 
p-lė II. Staniuliūtė, gabi mo- kantrumu ir pasisekimu dirbo
kytoja ir žaidėja. Jos pastan
gomis merginų ratelis pasiekė 
gerų rezultatų. Tas yra geru

per 20 metų. Pav., kas iš mūs 
būt galėjęs perskaityti tokius 
adresus: “Vetrpat ain Brzk“

paskatinimu merginoms pri- arba “Kolnspen puddan ko- 
klausyti prie Vyčių, kur jos ny”? Wm. Keim juos šiaip iš
randa visokio užsiėmimo. Spo- skaitė, “Featherbed Lane tlie 
rto mėgėjos merginos kviečia- Bronx,” ir “Cold Spring Put
nios rašytis į Vyčius. Ateina- nam County.”
učiai vasarai merginos orga- Į - - - - . - - - ■ _ ---- -- -
rdzuoja merginų indoor ratelį.

JAU ORGANIZUOJAMA 
BASEBOLO RATELIS

Sporto mėgėjas Pet. Padol
skas, kuris jau 6 metai kai 
darbuojasi su vaikinų base- 
bolo rateliu, kaipo manadže- 
rius, pradėjo organizuoti rate
lį, ieškoti gabių žaidėjų.
. Kovo 19 d , 2 vai., Lietuviu 
s\ct., šaukiamas susirinkimas, 
į kurį gali ateiti ir ne vyčiai 
jaunuoliai, sporto mėgėjai. P. 
Padolskas ypač pageidauja, 
kad jaunuoliai, kurie lanko 
High school’es, ar kitas mo
kyklas, o mėgsta sportą, kad

tį, 1926 metais Vienuolynui 
nupirko tuos senoviškos ir la-

L. V. Ch. Apskr. choras taip 
pat pajėgė visuomenei pasta-

bai gražaus stiliaus konstruk- i lyti visų mėgiamą operetę

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE

pasteurized

NATURAL 
FLAVOR

švelnesnts valgyti; geras kepimui 
— šis naujas K.raft American 
Cheese. Kraft'o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime.

OriJLV'S UNCLE

l-

C'V.OH AM VVV SVOuj 
YOU W4 A

Gražus kvo (lotas 
pridengima* iš 
geno Celanese. nu
pintas apsiusimas

Artistiškas, 
tas (Imsis).

Lempa Kuri Kada 
Buvo Sumanyta 
Ekonomiškiausia

Šviesų ekspertai šią lempą 
mums davė reikale šeimy
nos akių. Jos perviršinė, 
ant viso iluminacija keičia 
žėrėjimą ir akių įtempimą. 
Apšviečia kambarį dėl siu
vimo, skaitymo, ar vaikų 
darbo, piano skambinimo 
—ar dol visų šitų darbų 
tuo pačiu kartu. Gerų na
mų mėgėjai norės matyt 
demonstraciją.

MODERNIŠKA

VARTOK WELDONA TABLETI S

Aptlekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių “History of Rhe- 
umatlsm” dykai. Kreipkis i:

WELDONA CORP. 
tiesk 8, Atlantic City, N. J.

Don’t 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins į 5 
minutas Mustcrole, ‘‘counter-irrit- 
ant”! Panaudotas sykį kas valan
dą per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir 
slaugytojų.

dru-

ši lempa, sumanyta pritikti prie 
viduje esančių dekoracijų ar fur- 
nišlų. Vra “ypatingos rūšies’* le
mpa—Edison Service garantuota. 
Kaina Cash S 14.95; bet galinta 
mokėti ant mėnesinės šviesos bi- 
los.

rankpinigių 

$1.35 mėnesyje

ELECTRIC SHOPS°*
Vidurmlnsty — 72 W. Adams St. — 132 8. Dcavborn Street 

Telefonas RANdolph 1200. 13ical 6«,&35
Skyrių Sankrovos Atdaros šeštadieniais iki 0:30 Vakare. 

Itroadu-ey—4562 Broadway Ashland—4R34 South Ashland Avė.
Irving Park—4833 Irving Tark Blvd. South Blate—3460 South State St. 
Iz>gan Sųiiarc—2618 Milvvaukee Avė. Englewood—852 W. 68rd St-. 
Madlson-Craufonl—4231 W. Madtsoli St.BouUt diirhgtr—2950 E. 92nd St.

ItoMi-land—11118'Ho. Michigan Avė.
Mažas primokėjtm&s ant Išmokesėtn plano.

•DUODAME F EDERAL KUPONUS

COMMONWEALTH

luHCS THMC UJVVVŠ B\\AX 
<\A TvVt cVWx

Nesirūpink niežėji
mu. pleiskanomis, 

libėrlmals. spuogais 
if kitais odos nogerumaia Tik
gauk gydant) antiseptikų Žemo— 
saugua Aptlekose. ISc.. «0a. 
91.00.

žemo
Of? S i7 i c N s

n:

YOU eM. 
UCAlOUSt

___ I
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CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS
SMARKUS LIETUVIŲ 
POLITINIS VEIKIMAS 

CICEROJE

tško darbo gauna riebias ai- 
■gas ir niekas nežino už ką.
| .Mokyklų apropriacijų reika 
Jas yra numušti visas išlaidas,

Lietuvių politinis veikimas kurios dabar nėra labai reika- 
sąryšyje su. nauja taksų mo- Hagos. Mokyklose reikia ge-
kėtojų ir darbininkų partija 
kreipia dėmesio ne vien tik 
mūsų tautiečių; bet visų tau
tų piliečių Ciceros miestelyje, 
Dabartinis taksų apsunkini
mas paliečiai kiekvienų taksų 
mokėtojų ir kiekvienų pilieti.

resnės mokinimo tvarkos ir l'a- 
kultacijos, mažesnių išlaidų ir 
nė jokios politikos jų tvarky
me. Tik tokia miestelio admi-
nistracija išves mus iš bėdų. 
Pasvarstykime, ar netiesa? 

Šiam dist rikte mes, lietu- 
Taksų mokėtojų ir darbini- vlal

nų partijos platforma nurodo 
išvadų šioje srityje. Štai, ne 
daugiau bondsų reikia mies
teliui, bet tikros ekonomijos 
miestelio tvarkyme. Nuinuši- 
mas algų visiems darbininka
ms, pastatyt kiekvienų valdi
ninkų ant algos taisyklių ne 

^^įaugiau kaip $5,000 į metus, 
tai kolektorių, supervai-
ir asesorių, kurie dabar i ginusiai čekai, 

gauna 2 nuoš. visų surinktų

tikimes žymiai laimėti, 
nes partijos balote randasi net 
penki lietuviai kandidatai se
kančiai: Juozas R. Dipskis į 
miestelio trustee; Vincentas 
Ed. Pavis (Pajaujis) ir Povi
las A. Garmus j Justice of

Šių naujų partijų ir jos ka
ndidatus indorsuoja visos žy
miausios taksų mokėtojų ir pi 
liečiu organizacijos Ciceroje. 
Čeko-slovakų taksų mokėtojų 
organizacija pilnai jau indor-! 
savo ir žymiai prisidėjo finan
siniai. Kitos organizacijos, ku
rios indorsavo, yra sekančios: 
Ladies Auxiliary of the Ce- i 
choslovak Taxpayers Associa- 
tion, Cicero Civic Young Peo- 
pies League, Cicero Citizens 
Piotective Association, (Park 
Home) ir Lietuvių lmprove- 
ment klubas, šios lietuvių or
ganizacijos indorsavimas reiš
kia beveik laimėjimų Grant 
AVorks distrikte. Tikimės, kad 
indorsuos ir kitos organizaci
jos, kada įvyks jų susirinki
mai. ,

Dabar yra geriausia proga 
mums lietuviams atsiekti tos

IR ANGLIJA TURĖS 
SKYSCRAPER’Į DAKTARAI:

the Peače; Antanas Knistoftas
T • • - i i i laukiamos reprezentacijos mien Jurgis Pocius į konstabe-. .. .. . . ... J

liūs. Kiti partijos kandidatai sielio valdyboje išrenkant sa-

Ofiso: Tel. Cahimct 403®
Urs.: Tel. licmlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
gyd ytojas j n chirurgas

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak 
KvaidciicIJos Ofisus: 2«5« VV. 6Uth St.

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, 111.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis

| 10 — 9 vai.
J147 8. Halated 8t. Chicago
Paned., Sered. Ir Subat. 2 — 9 vai.

Architektų modelis pirmam

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFATETTE 2067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo S Iki 8 vai. vaaaro 
Seredomis Ir nedėliomis pagal

sutarties

Tel. Cicero 1260 X—KAI

DR. GUSSEN
LIETU V1S D EN TĮSTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare 
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St

Vai.

vra v , i-i ,vo tautiečius i miestelio vai-' * ... , .čekai, italai ir lenkai, dau , Anglijos skyscraper’iui, kuris
di įlinkus. '

V. Pajaujis,
Taksų mokėtojų ir darbinin

kų partijos Publicity Komisi
jos narys.

llavvthorne distriktas, nors 
taksų, kas siekia apie $40,090'didžiumoj apgyventas lenkų, 
į metus kiekvienam, kitų net (randasi daug ir italų, kurie1 
suvirš $100,000 į metus. Pa-Irt m ; naują partijų. Numatoma | 
keisti algas visų “payrolių,” žymus naujos partijos laimėji-; Ar girdėjote, kad šio penk-

bus statomas Blackpool mies
te. Tai bus feun Ray viešbutis.

kurie nedirbdami jokio valdi- mas.

Vakare pp. Jonaičių namuo
se įvyko jubiliejaus specialu 
vakarienės puota, kurioje da
lyvavo būrys įžymių svečių — 
jų tarpe gerb. kleb. kun. A

Tel. Canal 4122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Ik) 8 vakare 
Seredoj pasai sutarti

GRABORlAi:

Įtadienio vakarų, kovo 17 d.,
Šv. Antano parapijos svetainėj 

■bus bunco partv, kurių rengia Į Baltutis, gerb. kun. Statkus, 
Šv. Kazimiero Akademijos Ke gerb. kun. Katauskas, dr. Ka

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828

Office Phone 
Prospect 1028

Ites. and Office 
2 269 So. Leavitt St. 

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
rilYSlClAN AND SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 lki 9 vakare 

. ■ Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
Cicero, 111. I Rez. 6456 S. MAI'LEWOOD AVĖ.

TEL. LAFAYETTE 7468

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 8482

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6459

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 4608 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
t iki 8:30 vakare

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠI
. Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki9 vak.
, Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį
I
I--------------------------------------------- -
, Tel. Ofiso Ir Res. Grovehill 0617

Res. 67 37 S. Artesian Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me ifilaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

mėjų Jaunamečių 9 skyrius? 
Bus labai gražių dovanėlių,

kurias išsiuvinėjo jaunametės. 
Užkviečianie visus paremti šį

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. ,.„1.,,,.., L|,lnt duoti isiiinnnin Reikale meldžiu atsiSaukti, o mano VdkdItb ltldnl GU011 jauname

tems geresnio ūpo ir toliau

kauskas, dain. E. RakausKic- 
nė, B. Janušauskas, G. P. Šv. 
parap. vargonininkas, pp. Va- J 
lantinai, vietiniai biznieriai, 1 
užlaiką valgomųjų daiktų krau 
tuvę-bučernę ir daugelis kitų

AKIU GYDYTOJUI

DR. YAITUSH, OPT.

=ar

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii. 
TEL. CICERO 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamnotojas 
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, DI.

taip darbuotis ir kartu pare- j svečių. Laike vakarienės buvo 
mti vajų dėl seselių. pasakyta visa eilė gražių kal-

, Jauna Rėmėja. į bų, kuriose, Le ypatingų linkė 
|jinių šios dienos jaunavedžia- i 
ms-jubiliatams, buvo nušvies
ėta ir jų rami, nuolatinė, pa
vyzdinga, be viešo afišavimo-

CH? CAGOJE
MINĖJO SIDABRINĮ 

JUBILIEJŲ

J. J. BAGDONAS r i.j.zolp
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJASLaidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi- 1646 WEST 46th STREET 
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Tel. Boulevard BIOS—8418

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

Tel. CICERO >84

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 435.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko norokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dčl Šermenų. Pašaukite KUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Oflsaa

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

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7 887

Ofiso vai kiekvieną dieną nuo 8 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Vtarnlnkala 
Ir Ketvergaia.

Rea. Tel. Hyde Park 3385

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kurie
si darbuotė katalikybės dirvo- galv°8 "‘‘““dėjimo,•valguno, akių aptemmlo. nervuotu-
je, Visados pamatuota teisiu- “M>- ■“audamą akių karšų. Nuimu 

sataractua. Atitaisau trumpą regyste
ir tolimą regystej Kovo 26 pp. Antanas ir A- gumu. 

leksandra Jonaičiai minėjo ve- I 
(lykinio gyveninio sidabrinį ju i 
biliejų. Iš ryto Gimimo P. Šv. Į 
bažnyčioje pp. Jonaičių inten
cija buvo laikoma šv. Mišios, 

laike kurių gerb. klebonas 
kun. A. Baltutis suteikė pa
laiminimą.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Tel. Lafayette 3572

J. Liulevičius
Graborius

ir
Balsamnotojas

Kaipo tėvai savo prieder
mes auklėjime šeimos irgi gra
žiai yra atlikę. Užaugino ii ' kioa^ukučiam* atkr*1Plan»» moky-

DR. M. T. STRIKŪL’IS
UYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; -nuo 2 lkl 4 Ir nuo 
Prirengiu teisingai akinius visuos ‘ N6'Jelbu*1' pagal

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriskų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas lįst Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v 
Nedėllomla tr Šventadieniais 18—12

staltiklmuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mallau- 
»«as klaidas.

mokslan leido du sūnų Vin
centą ir a. a. Kazimierą ir du
krelę Onutę, šeimoje jauniau
sią, kuri lunko Šv. Kazimiero 
mergaičių akademiją ir ją šį
met baigs.

Be saldžių gyveninio valan
dų, ypač praeitais metais be
laukiant šv. Kalėdų, Jonaičių 
šeimai teko iki dugnui išger
ti vieną iš karčiausių taurių, 
kuomet praeitą gruodžio mė
nesį prisiėjo palaidoti a. a. sū
nų Kazimierą, sulaukusį vos1 
20 metų.

Sūnus Vincsnias praeitą ru- j 

gsėjo mėnesį susituokė su p-le
patarnauja chi-1 Emilija Valantinaite ir kaip 

cagoje Ir apielin-1 . 1
keje. |teko pastebėti katalikišką da

rbuotę laiko arti savo Širdies 
lygiai kaip draugijiniai taip 
ir parapijos veikime. Šiais me 
tais yra G. P. Šv. parap. ko
miteto nariu ir uoliai eina sa
vo pareigas. Ponai Jonaičiai

Laidotuvėms patarnauju goriausia Ir
pigiau negu kiti todėl, kad prikiau- gyvena savuose namuose, 6743 
sau pvie grabų Išdlrbystės. cs t* i i, a vi •S. Rockuell st. Ilgiausių me

tų sveikatoje! šaltyšius

Valandos nuo 18 ryto lkl 8 vaka- 
! ra. Nedėllomla pagal sutarti 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 

1.8IK4 BU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugailų atsitikimų akys sutaisomos 
be akinių. Dabar kalno, perpu. pi-

<712 S. ASHLAND AVI. 

Tel. Boulevard 7582

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TA8

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7H2O 
Narnų Kai.: Prospect 193U

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus į

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago, Iii.

Phone PULLMAN 0856

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
3U Eut-t lllth fcjtrect

Prie Y. M. C. A., Roseland 
Gazas, X-RAY, ctc.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

DR. 6LARGE1UO

PRANEŠIMAS
Persikėliau } erdvesnę Ir patogesni

vietą
31125 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų U 
nuo 6 lki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8482

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 VVEfeT 35th STREET 

Kampas Halsted 8t.
Valandos: nuo 18—4: nuo 8__8

S.iUlInmlr nan IS Iki lt.

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTlbTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Utį 8 vakare

TeL Grovehill 1596

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 

Bsredomls po pietų Ir Nedėldlenlalg 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTB ROAD
---------------------------------- - -------

Res. I’honc 
Bnglcvvood 6 641

Office Phone 
Wcntworth 3000

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

4092 Archer Avc.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

OFISAS
668 WEST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare O WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 

KAIP UZHISENLJI SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speclaliftknt gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugu* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų ir lSgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto lkl 1 
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 WEHT 26th ST., kampas Keelnr Ava. TeL Grawford 6573

DR. JOHN SHET1N1,
OPTOMETRISTAS.

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

. DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 18 lkl 12 dieną 
Nuo 2 lkl S po pietų 
Nuo 7 lkl 8 vakare 
Nedai, auo 18 lkl 11 dieną

DR. A. R, McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

į 7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

<729 SO. ASHLAND AVC.
SPECIJALISTAS

Dilovų. Moterų Ir Vyrų I.lgų 
VaL: ryto nuo 18—12 nuo 2—4 *• 

' pietų: 7—8:28 vai. vakare. 
Nedėllomla 18 lkl 12

Telefonas Midway 288U

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

TeL .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARION
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Tel. Ofiso Boulevard 5913-14 
Res. Victory 2343

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

Ofisą vai: nuo 1-2; nuo 4:20-8:38



LIEPOS 16 D. LIETUVIU DIENA 
PASAULINĖJ PARODOJ

VISŲ DRAUGIJŲ ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS
ŠIANDIEN

.Tos negavusios busime priver
stos didinti skolų jungų apmo
kėti nuošimčius bei kasdieni
nius gyvenimui reikalus.

“Pasitikėdamos Jūsų geros 
širdies užuojauta, prašome su
keikti mums pagalbos. O mes 
kš savo pusės kasdieninėje ma 
Idoje kartosime: “Dieve, lai
mink ir užlaikyk mūsų prie
telius ir geradarius.

“Su ankšta pagarba,
“Šv. Kazimiero Seserys.” 

Konvertėliai, su šiuo atsi-

rr-T
SOFIJA IVAŠKEVIČIŪTĖ/ J. Brazaitis, p-lės Žibaitė, Pe-

piano muzikos mokytoja

Dalyvaus “Amerika Pirty’’

trauskaitė, Kaupienė, Šiaulifl- 
|tė, Petraitis ir visa eilė cbo- 
ristų-čių.

RADIO
RADIJO PROGRAMA

Praeito antradienio vakare 
ir vėl linksmino jr įdomino 
radijo klausytojus graži ir į-

----------- 'domi radijo programa, kuri
L. V. “Dainos’’ choro sva- buvo perduota iš stoties WG- 

rbus susirinkimas įvyks šį va- ES, pastangomis Peoples Fu- 
karų, kovo 17 d., |S valandų Į rniture krautuvių, 2536 W. 63 
vakare, Mark Wbite Square St. ir 4183 Archer Avė. 
svetainėje, 29th ir Halsted st.

CHICAGOS LIET. V. 
“DAINOS“ CHORIS

TŲ DĖMESIUI

^ej^tądieiiis, kovo ■' 7 "

Įzikos, kurios tikrai žavėjo 
klausytojus, teko gėrėtis Ma
kalų šeimynos lošimu ir šau
nia Budriko akordionistų mu
zika.

Kovo 26 d. įvyks didelis 
Budriko kontestantų muzika- 
lis vakaras Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, o galutinas kon- 
testas įvyks 23 d. balandžio, 
Ashland Bouievard Auditori
joj, kur bus išdalinta $500.00 
dovanų. K.

Lietuvių Komitetas vakar kimas, kuris įvyks penktadie- 
gavo laiškų iš Pasaulinės Pa- nyje, kovo 17 d., Lietuvių au- 
rodos Chicagoje generalinio ditorijoj. Draugijos prašomos 
nianadžeriaus, kad Lietuvių siųsti į tų susirinkimų išrink- 
Dienai Pasaulinėje Parodoje tus atstovus į Pasaulinės Pa-^šaukimu pasieks visų parapi-
paskirta sekmadienis, Liepos rodos Lietuvių Komitetų. Ku- j jų parapijomis ir tikimės, kad 
16 d'., Hali of Science salėje. Irios draugijos tokių atstovų (jie negrįš tušti. Kiekviena au-

Kad apsvarstyti Komiteto dar nėra išrinkusios, prašomos ka, didžiausiu dėkingumu bus 
paruoštus planus Lietuvių Die dalyvauti jų valdybos. Reika- priimta, 
nai, vra šaukiamas svarbus las vra svarbus ir skubus.
visų draugijų atstovų susirin-1 A. S. Vaivada, sekr.

Choristai ir choristės malo-

LIET. R. KAT, VAKARINIŲ VALSTYBIŲ 
1Ū-JI KONFERENCIJA

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

LINKSMA NAUJIENA

(3 veiksmų komedija), kuri nėkite atsilankyti, nes turime 
bus atvaidinta kovo 26 d., svarbių dalykų svarstyti.
School Hali, 48 ir Honore st. m . . , . v. .,. , ... , . Taip-gi kviečiame ChicagosJi skambins pianu solo ir a- ,. . . , .,________  , lietuvių jaunimų, mylint j dai

nuoti, įsirašyti į didelį D. V.kompanuos kitiems programa 
dalyviams. j“Dainos” chorų, nes dabar y- 
mokyklosVaikrfiai. Apie Si- 18 laikas

Vos kelios dienos beliko iki 
Konferencijos. Nėra abejonės, 
kad visos kolonijos, parapijos, 
organizacijos, draugijos pilnai 
pasiruošusios ir išrinkusios 
savo atstovus Konferencijom

Šių dienų klausimas: Kata
likiškoji Akcija, Spaudos Sa
vaitė, Pasaulinė Paroda įeis 
Konferencijos programan. Tai 
gi kiekvienam lietuviui kata
likui privalu šiais svarbiais 
reikalais susirūpinti. Konfere
ncijos pasisekimas priklausys 
nuo gero kolonijų pasiruoši
mo, nuo skaitlingo atstovų su
važiavimo.

Todėl šis sekmadienis, kovo 
19 d., lai būna visų kolonijų 
gyvas bruzdėjimas, tenelieka 
nei vienos draugijos, kuri ne 
būtų atstovaujama Liet. Kat. 
Vakarinių Valstijų Konferen
cijoj.

Konferencija prasidės šv 
Mišiomis 10:30 vai. ryto šv 
Jurgio bažnyčioj. Sesijos pra 
sidės lygiai 2 vai. popiet, Šv. 
'Jurgio parap. salėje, Bridge
porte.

Konferencijos Rengimo 
Komisija:

Pinu. Dr. Atkočiūnas, 
Rast. S. Sakalienė,

Nariai: Kun. J. Mačiulionis, 
A. žvirblis, A. Bacevičius

BRIDGEPORTE “BAIDYK
LIŲ PARODA”

Šį sekmadienį Bridgeporte, 
Šv. Jurgio parap. salėj Fede

racijos Chicagos Apskrities 
iniciatyva rengiamas gražus 
vakaras. »

Brighton Parko lošėjų ra
telis, vadovaujant kun. A. Va
lančiui, atvaidins labai įdomų 
veikalų: “Baidyklių Paroda.” 
Šis veikalas, kaip Brighton 
Parke, taip Ciceroj praėjo di
deliu pasisekimu, visi juo li
ko sužavėti.

Kas negirdėjo dainuojant L. 
Vyčių “Dainos” chorų? Šitas 
galingas choras puikiai pasi
rodė praėjusį sekmadienį Ki- 
mball salėje. Kantata “Kris
taus Kančia”, kurių gerai at
liko, padarė giliausio įspūdžio 
į klausytojus, už kų priklau
so garbė chorui ir jo gabiam 
vadui, muzikui Juozui Sauriui. 
Bet šituo vienu pasirodymu 
Chicagos lietuvių visuomenė 
negali pasitenkinti. Mes visi 
norime jį išgirsti. Taigi ma
lonu yra pranešti, kad jau su
sitarta su choro vadovybe ir 
Šventasis Koncertas bus pa-

tuos organizacijos kilnius da
rbus gražiai kalbėjo p. A. Nau 
sėdienė, kun. M. Urbonavičius, 
ponios Vaišvylienė ir Rimkie
nė iš Cicero ir kleb. kun. I. įlonėkite atvykti ir sykiu savo

rių. Pratybos įvyksta kas pe
nktadienį, 8 vai. vakare virš 
minėtoj vietoj.

Tat, choristai, choristės ma-

Albavičius. Vakarui labai su
maniai vadovavo p. P. Tva-

draugus atsivežti. Visi atsila
nkę išgirsite įvairių “surpri-

nauskienė, vietinio skyriaus pi zų.” Prašomi nesivėluoti.
rmininkė. Ieva Lukošiūte, rast.

KAS GIRDĖT VVEST SIDE
X Parapijos bunco—card pa 

rties kaip ir priruoštos. Da
roma galutini prisiruošimai 
svečiams priimti. Salė jau pa
ruošta 500 žmonių.

X Praeitų antradienį Auš-

“DRAUGE"

ros Vartų parapijos choras 
kartotas sekmadienį kovo 26 PaSer^ Juozapus — klebonų
d. Dievo Apveizdos bažnyčio
je, kurios puiki akustika ir 
galingi vargonai gerai atitin
ka šitam veikalui atlikti. Pra
džia 3 vai. p. p. Nepraleisk!-

Todėl, kaip visi Konferen- me šitos nepaprastos progos 
cijos atstovai, taip bridgepor- pa-t^nkinti savo tikybinius ir 
tiečiai kviečiami pasinaudoti estetinius jausmus 
šia gražia proga, pasigerėti
“Baidyklių Paroda.” Įžanga 
visai pigi tik 35c.

CHICAGOJE

X Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų vakaras gerai pa-

Rengimo Komisija Įvyko- Skaitlingas būrys para
pijom) ir iš toliaus svečių at
silankė ir parėmė šio vakaro 
kilnų tikslų. Labai maloniai 
praleista pora valandų laiko. 

| besi vaišinant ir beklausant

Gražiai pasirodė jau pasi
žymėjęs Peoples Parlor kvar
tetas ir duetas su lietuviško
mis dainomis. Taip pat ir solo 
A. Ančiūtė ir K. Sabonis. Ri
nktinė ir graži muzika, įdomi 
kalba apie sveikatų pasakyta 
dr. Kavarskio, nauji “Calio 
Kepurės” juokai nešė į klau-

APDRAUD0S KOMPANI
JOMS MORATORIUMAS

SPRING FIELD, III., kovo 
14. — Paskelbtas dalinis mo
ratoriumas apdraudos kompa 
nijoms Illinois valstybėje. Tas
liečia tik paskolas ir “poil

sy to jų namus margumo, gra- cy” uždarymus. Pomirtinių 
žumo. Visuomenė, be abejo, išmokėjimas nesuspenduoja- 
dėkinga programų leidėjams
— Peoples Furniture krautu-
včnis. Nuolatinė. Klausytoja

Buvo tikrai malonu pereitą 
sekmadienį pasiklausyti gra
žios lietuvių dainų ir muzikos 
radijo programos, kurių davė 
Jos. F. Budriko radijo ir ra
kandų krautuvė, 3417 S. Hal
sted st.

Be rinktinių dainų ir mu-

TOKIJO, kovo 16. — Kal-( 
bailia, kad šio kovo mėn. 24 d. 
japonų vyriausybė praneš Že 
nevjii, kad japonai išeina iš 
T. Sųjungos.
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PARSIDUODA LOTAS

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonu State 7660 

Valandoa 9 ryte Iki 6 popiet
\Vest Side: 2151 W. 22cd St

Panedėlio. Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republic 9600

ir vargonininkų. Abiem įteikė 
po dovanų — klebonui gražų 
šalikų, o varg. — “ziperį” 
gaidoms sudėti. Paskui užka- = 
ndžiauta ir žaista.

X Moterų Sąjungos 55 k p. 
susirinkimas praeitų antradie
nį vienbalsiai nutarė dalyvau
ti parap. bunco—card partie- 
s’e.

X Parapijos choras ‘busy*. į S 
Po Velykų ruošiasi pakartoti 
“Velnio išsigando” ir prie 
naujos, gražios operetės. Mū
sų choras turi jėgų; jam ne
sunku bile koks veikalas sce
noj pastatyti. Visam veikimui

Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi- 
| mo. Labai parinktina vieta Brighton Park | 

| apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne- s 

| praleiskite šios geros progos. |

Del gilesnių informacijų kreipkitės as-

| meniškai.

! 1901 S. HALSTED STREET

jei manai pirkti automobili. ateik 
pu BM pirmiau, nea mes užlaikome 
vieną M kariausiu ruilų automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję aavo stiprumu lr gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karą labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVENUB 
Telepbone Lafavetta 7119

VAJUS ŠV. KAZIMIERO laikytų (be naujų skolų) bus _ . -
VIENUOLYNUI [išdalinti konvertėliai bažnv- gražaus ProS™">°- k»1 atliko | vadovauja noluaia mūs varg.

------------ čiose su Seselių atsišaukimu į
Parapijose, šį mėnesį, sulyg1 prietelius, kad gelbėtų joms 

šv. Kazimiero Akademijos Rė- sulyg išgalės.
rnėjų Dr-jos konstitucijos (ši I Seselių balsas
draugija užgirta J. B. Kardi- “Mūsų brangūs Geradariai:— 
nolo Mundelein, mūsų dvasiš-j “Pažvelgus į dcbartinę eko- 
kijos ir palaiminta Šventojo nominę padėtį, jaučiame visai 
Tėvo — jai suteikti speciali nedrųsios kreiptis į Jus savo 
atlaidai) daromi vajai para-1 prašymu.
maj kilnios lietuvaičių įstai- “Suprantame, kad ne tik
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Kiekvienas Tardės parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerą 
angllą kreipkitės } Grane Coal 
Kompaniją, ten Jus gausite ge
riausias anglis lr ui mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ........... $8.50
Pocahontas lumps .... $9.00 
Summer Creek lump ..$8.00

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA 
DĖMESIUI

INSURANCE ta B.R. - 
4/įtTKIEWICZ<£;g\

PERKAM

Lietuviškus
BONUS

gos — Šv. Kazimiero Vienuo- mums, bet ir Jums yra sunku 
lyno. pragyvenimų sudaryti. Vienok,

Seselės Knzimierietės pasi-i žinome ir tų, kad rasis kas 
žymi didele kantrybe ir kuklu mus atjaus ir sulyg išgalės 
mu. Jos retai prašo paramos,'mums šiame vajuje savo auka 
nes perdaug atjaučia svietiš- pagelbės.
kių sunkių būtį. Bet, štai, to-Į “Kaip parapijose šiais lai- 
se parapijose, kuriose klebo kais, taip ir pas mus suma
nai užjaučia Seseris ir nori, žėjo aukos ir kitokios įeigos, 
kad jų vedamos įstaigos pasi- o pagalbos esame reikalingos.

S P E C I A L S

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai vra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę 
Parodų Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
teiktos.

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

NOTARY
publio ^HORTGAfiEBAHKERSj^

STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

NAM^J SAVIN1NK.Ų A T" Y DAI I OpriflimiA Ivflirm — 117Musų biuras suteikia patarimus na-! ueriaus*a Kaina — VOS M UZ
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v t’- 134 North La Sall<! st>

Ringlet End Permanent . $1.75
Shampoo and Finger Wave

All Week ............................ 50c
Finger Wave .......................«... 35c
Other Permancnts $2.50, $3.50, $5.00

MARY’S BEAUTY SHOP
■ 5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738
DARBAS GARANTUOTAS

&

vak. Aventadlenlale nuo 10 ryto iki 
piet. Įžymus namai orlylnAiio Ir vie
nintelio namą savininką biuro Chlca- 
«oje.

LANDLGRBS BURBAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1949 West DlvlsIon St.

Tol. Armltagą 9991—>959 
Męs esame jau žiuo adresu virė 40 m

Room 316.

CASH U* JŪSŲ SENA AUKSĄ. 
Mea mokame augftčlualą kalną už

sulaužytus senus aukso daiktus, dan- 
tą tiltus, dantis, lalkrodSIlua, lom
bardo tlkletus.

HOME REFINERS,

Keaner Bldg.
8 No. Wabanh Avenue

Kambarys 600

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
gldlua, Namus, Fermas lr Biznius vi
sose valstijose Taipgi darom (vai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musą apie 20 metą plačiu 
ratyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue

Chicago, 111.
Tel. GROVEHILL, 1088

The Most For Your Money

PEOPLESCOAL GO.
12132 S UNION AVĖ.

2 tons or more
III. Lump..................... $5.50
Ky. Mine-Run ........... $5.20
W.V. Pocahontas M.R. $6.50 

Tel. Pullman 5517

TUMONIS COAL GO.
12132 S. UNION AVĖ. 

Offers an attractive 
February Bargain

Genuine Pocahontas
Mine Run 50% coarse

2 to 4 tons................ $6.5(
4 tons ar more......... $6.2f

Tel. Pullman 8296-8092
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