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VOKIEČIAI NORI PACIFIKE SAVO 
SALAS ATGAOII

ISPANIJOS RADIKALAI BIJO 
MĖLYNŲ MARŠKINIŲ

HITLERIS DIKTATORIUM

BERLYNAS, kovo 23. —
Šiandien Vokietijos parlamen 
tas 441 balsais prieš 4 pripa
žino kancleriui Hitleriui ketu 
rių metų diktatūrų.

Diktatūrai priešinosi tik ke 
turi parlamente buvę socialis 
tai atstovai. Jie protestavo, 
kad taip pigiai paneigiama
sunkiai iškovota gyventojams , UŽ MĖLYNŲ MARŠKINIŲ

NORI ATGAUTI SALAS

BERLYNAS, kovo 23.—Vo 
kietijos vyriausybė pasiryžu
si T. Sąjungas reikalauti, 
kad jai, Vokietijai, būtų grą
žintos karo metu prarastos 
Pacifike (Ramiajam vande
nyne) salos, kuaias šiandien 
japonai valdo.

laisvę.
“Pasiimkite mūsų laisvę, 

atimkite mums gyvastį, bet 
palikite mums mflsij garbę!”

Tas negelbėjo.
Respublikos konstitucija ir 

respublikoninė vėliava panai
kinta.

Po to įvykio parlamentas 
nutraukė sesiją.

KĄ SAKO HITLERIS

BERLYNįAS, kovo 24. — 
Kada vakar parlamentas Hit 
leriui pripažino diktatūrą, jis 
kalbėdamas tarp kitko pareis 
kė, kad pirmiausia bus tvarko 
mi vidaus Vokietijos reika
lai, o paskiau santykiai su ki 
•tomis valstybėmis lygybės pa 
grindais. Vokietijai užvis sva 
rbiausia bus palaikyti drau
gingus santykius su Vatikanu, 
taip pat su sovietų Rusija. 
Bet komjunistų propoganda 
bus nepakenčiama.

Vokietijos diktatorius sto
vi už taiką, visuotiną nusigin
klavimą ir karo skolų panai
kinimą.

DIRBIMĄ

MADRIDAS, Ispanija, ko
vo 23. — Areštuotas D. Nes- 
tor Manzanos, kuris siū
dino mėlynus marškinius, ski
riamus fašistų organizacijai.

Ispanijos radikalų vyriau
sybė uždraudė žmonėms nėšio 
ti mėlvnus marškinius.

SVARSTYS NUSIGINK
LAVIMO PLANĄ

ŽENEVA, kovo 23. — Nu
siginklavimo konferencija šia 
ndien staiga nusprendė nenut 
raukti posėdžio ir tuojau im
tis Anglijos nusiginklavimo 
planą svarstyti.

PALEIS 3 ANGLUS

Tokiais milžiniškais supilais Olandija nuo Žiemių jūros audrų ir bangų apdraudžia pa- 
krašcių dirbtinas įlankas.

į ŪKIŲ IR NAMŲ MORGIČIŲ 
KLAUSIMAS

LONDON1AS, kovo 24. — 
Anglijos vyriausybei pranešta 
kad sovietų vyriausybė nus
prendė dar 3 areštuotus an-

BAIGĖ ALKIO STREIKĄ

AVASHINGTON, kovo 23 
— Prezidentas. Rooseveltas

VARŠUVA, kovo 23. —
Prieš keletą dienų į anglių ka
syklas KlimOntove suėjo apie

CH'CAGOJE

ŠIANDIEN RYTĄ BUS PAMALDOS 
U2 a. a. KUN. F. KUDIRKĄ

I '
Aušros Vartų parapijos bažnyčioje šiandien rytą įvyks

ta gedulingos pamaldos už a. a. kun. Feliksą Kudirką, M.I.C. 
Ekzekvijos prasidės 7:30, o iškilmingos šv. Mišios — 8:00.

Šv. Mišias laikys didžiai gerb. kun. V. Kulikauskas, M. T. I 
C.; asistuos kun. J. Maciulionis, M. T. C. ir kun. .1 eskevičius, J 
M. I. C.

Šios pamaldos įvyksta metinėmis a. a. kun. F. Kudir-1 
kos mirimo sukaktuvėhns. Kviečiami visi dalyvauti šiose pa-| 
maldose ir pasimelsti už a. a. kun. Fblikso sielą.

KARDINOLAS FUMASONI-BIONDI 
GAVO EILE PAREIGŲ

rengia dar vieną kongresui į darbininkų ir paskelbė ai 
kio streiką. Per savo atstovus 
jie pranešė valdžiai, kad ver
čiau jie mirs požemiuose, ne

pranešimą. Prezidentas 
pagelbėti ūkių ir mažųjų na
mų savininkams, kad jems 
šios savastys nežūtų dėl nega
lėjimo mokėti, ar atnaujinti 
rei ka 1 i n gų i no rgič i ų.

Įkurtas federalinis skolini
mo bankas gelbėti namų savi
ninkus nėra tinkamas. Tik iki 
40 nuoš. vertės paskolos duo
dama. Paskolos nuošimtis tu
rės būt toli padidintas.

nori

DAR DVI MOTERYS GAU
NA AUKŠTAS VIETAS

WASHNIGTON, kovo 23. 
— Mrs. Nellie Taylor Ross, 
buvusioji AVyomingo valsty
bės guliernatorė skiriama iždo

glus paleisti ir tik vieną pa--departaimentan, o Mrs. RuthĮ

gu bedarbiaus ir badaus ant 
žemės.

' • • 'A" - ‘ -
Po keletos dienų pažadėta 

jiems pagalba. Tada jie nut
raukė alkio streiką.

MOKESČIŲ BOIKOTAS

HAVANA, Kuba, kovo 23. 
— Policija patyrė, kad! apie 
78 nuošimčiai Havanos bi-znie 
rių pasižadėjo nemokėti nė 
kokių mokesčių miestui ir vy
riausybei, kad 'tuo būdu pa
kenkti prezidento Machado 
valdžiai.

likti kalėjime. Du pirmiau bu 
vo paleisti.

TURI BŪT NAMŲ DARBI
NINKAI

Bryan Owen — valstybės de
partamentam Miss Frances 
Perkins (Mrs AYilson) yra 
darbo departamento sekreto
rė.

GALI IŠSILIETI MISSISSI- 
PPI VANDENYS

SANTIAGO, Čilė, kovo 23. 
PARYŽIUS, kovo 23. —j— šios respublikos vyriausy-

Netolimoj ateity pirmą kar- bė nusprendė, kad visose kraš 
tą po karo Prancūzija apyvar to pramonėse ir visose darbo
toje ims naudoti sidabrines 
monetas (pinigus).

įstaigose būtų ne mažiau kaip 
95 nuošimčiai darbininkų, ty. 
čiliečių, ne svetimšalių.

LIETUS SUKĖLĖ POT
VYNIUS SUTARTIES REVIZIJA

PROHIBICIJOS AUKOS 
BUS IŠ KALĖJIMŲ 

PALEISTOS

LOUISVILLE, Ky., kovo 
23. — Yra baimės, kad šalia 
vakarų Kentucky valstybės r i 
bų gali išsilieti galingos Mi- 
ssissippi upės vandenys.

VILNIAUS ŽYDAI SU LEN 
KAIS NESUGYVENA.

BUENOS AIRES, Argen- 
na, kovo 23. — 'Kai kurias Ar 
gentinos dąlis ištiko smarkus 
lietus ir sukėlė potvynius. Ke 
liolika žmonių žuvo.

1,000 ŠEIMYNŲ BE PASTO
GĖS

INDIANAPOLIS, Ind., ko
vo 23. — Pietinėj Indiana vai 
stybės daly išsiliejus upėms

LONDONAS, kovo 23. — 
Parvyko Anglijos premjeras 
MacDonaldas. Jei jo pastan
gos Europos valstybių nusi
ginklavimu bus apvainikuo
tos, tada turės įvykti Versalio 
taikos sutarties revizija.

WASHINGTON, kovo 23 
— Prezidentui Rooseveltui pa 
sirašius alaus bilių, kongrese 
tuojau pareikšti reikalavimai, 
kad iš kalėjimų būtų paleisti 
visi tie, kurie dėl alaus apkal 
tinti. Tos (rūšies kalinių yra 
tūkstančiai.

Nebus paleidžiami tik di
dieji probibicijai nusikaltė
liai.

SNIEGO PŪGA VENGRIJOJ

BUDAPEŠTAS, kovo 23.— 
Kai kurias Vengrijos dalis iš

daugiau kaip 1,000 šeimų ne- tiko didelė sniego pūga. Kelio
teko pastogės. lika žmonių, žuvo.

6 MĖNESIUS KALĖTI

MORRIS, III., kovo 23. — 
John Zick, 17 mu amž., iš vie
šojo knygyno pavogė 8 centus. 
Teismo nubaustas 6 mėnesius 
kalėti.

VATIKANAS,, (per paš
tų). — Kovo 16 dieną viešo
sios konsistorijos metu įvyko 
įspūdingos bažnytinės apeigos 

Vakar rytą trys plėšikai į- Šventasis Tėvas Pijus |XI 
siveržė j La Šalie gatvės bro :nau-0erns šešiems kardino- 
kerio L. Schimbergo namus, lams suteikė jų bažnytinės vai

GAVO 4,000 DOLERIŲ

džios ženklus. Naujų kardino
lų vardu kalbėjo kardinolas 
Dolci. Atsakydamas Šventa-

6250 No. Talm-an avė. Visos 
šeimynos narius suvarė į vie
ną kambarį ir patį Schimber- 
gą privertė telefonuoti į ofisą, ,s*s Tėvas pareiškė, kad į nau
kad sekretorius tuojau prista 
tytų reikalaujamus pinigus.

Iš pradžių piktadadariai 
reikalavo 16,000 dol. Schim- 
bergds jiems pasiųlė 4,0<M) do 
leriij, ir jie sutiko. Gavę pini
gus automobilių paspruko.

jus kardinolus atsidėjusiai tė-

Viešojoj konsistorijoj, Vat 
kano bazilikoj, dalyvavo 2U 
kardinolas, daug aukštosios 
kilmės romėnų, diplomatų iri 
tūkstančiai dvasininkų ir ti-| 
kinčiųjų.

Po viešosios konsistorijos! 
tuojau sekė slapta vienų kar
dinolų konsįstorija. Tenai pir I 
niuoju darbu buvo simbolinėj 
naujų kardinolų buruų užda
rymo ir atidarymo ceremoni-v

mijasi žmonės, Bažnyčia ir ja.

ĮSAKYTA VYKDYTI 
KANALIZACIJĄ

Vyriausias krašto teismas į 
sakė Illinois valstybei skirti 
140 milijonų dol. kad per ke-' 
turis metus įvykdyti sanitari 
nę kanalizaciją Uhicagoj.

Laikraščiai praneša apie 
įvykusį Vilniaus apeliacinio 
teismo kuluaruose, kurį vadi
na “tiesiog neįtikimu.” Esą, 
vienas valdininkas pastebė
jęs koridoriais vaikčšiojant 
žydą. Žydą valdininkas užka
binęs ir pareikalavęs, kad jis 
nusiimtų skrybėlę. Į tą reika
lavimą žydas atsakęs: “Tegul 
jūsų kunigas nusiima skrybė
lę. Jums rodos, kari čia Poz
nanė, o aš esu Lietuvoje.”

Tas žydo atsakymas sukė
lė baisiausią endekų pasipik
tinimą. “Arogantas” žydas 
buvęs nu^dientas į policijos 
nuovadą. Jis būsiąs traukia
mas atsakomybėn.
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APIPLĖŠĖ TEISĖJĄ

Netoli "VVheaton du plėšikai 
apiplėšė Downers Grove mies 
telio taikos teisėją A. H. Kro- 
encke. Atėmė 3Q0 dol.

110 POLICMONŲ DAUGIAU

Chicagos policijos viršinin
kas kreipės į civilinės tarny
bos komisiją, kad ji iš kandi
datų sąrašo paskirtų 110 nau 
jų policijos tarnybai vyrų.

PAŠALINTI Iš TARNYBOS

Iš policijos tarnybos pa
šalinti du policmonai, vienas 
iš Cragin stoties, kitas iš Gre 
sham stoties.

KARIUOMENĖS DIENA

Balandžio 6 d. bus minima 
kariuomenės diena. Stevens 
viešbuty įvyks iškilmės. Kal
bės gnb. Horneris.

Dievas. Žmonės naujuose kar- 
dinolose mato per sunkenybes 
ir kliūtis užsitarnavimą ir 
garbingai atliktą opiąją misi
ją. Bažnyčia į juos žiūri su 
motinišku stropumu ir pasiti
kėjimu jų darbais. Kas link 
Dievo, sakė Šventasis Tėvas, 
Kristus Patsai už mus pasi
aukojo ir paliko garbingą Ba-

ĮSAKĖ MOKESČIUS SUMA
ŽINTI

Cook’o apskrities mokesčių 
patikrinimo boardas įsakė, 
kad visoj apskrity už visas re 
zidencijas, taip pat dviejų ir
trijų aukštų namus sumažinti i<0 paspruko. 
15 nuošimčių mokesčius už 
1931 m.

Kardinolui Fumasoni —Bi-į 
ondi, buvusiam, apašt. delega-į 
tui J. Valstybėse, paskirta ti- 
tuliarė Santa Croce bazilika 
ir paskirtas Tikėjimo Propa-1 
gandos kongregacijos prefek
tu. Be to paskirtas eiti parei
gas dar šiose trijose kongre
gacijose: kousistorinėj, Rytų 
Bažnyčios ir seminarijų ir u- 
niversitetų.

SUSIŠAUDĖ SU PLĖ
ŠIKAIS

Keturi plėšikai užpuolė pi
nigų keitimo ofisą, 3145 VV.J 
63 gat. Viduj rado policmonų. 
Kilo kova. Piktadariai be nie

Turtų įkainuotojas Jaccobs 
šiam boardo nusprendimui 
griežtai priešinas. Sako, kad 
Lai neteisėtas nusprendimas.

PER DAUG LIGONINIŲ

Amerikos medikų draugijos 
laikraštis rašo, kad J. Valsty
bėse yra per daug ligoninių. 
Visam krašte yra 6,562 ligo
ninės, kuriose daugiau kaip

TEISĖTAI IŠRINKTAS

Vyresniojo teismo teisėjas 
J. B. David nusprendė, kad 
Chicago majoro pareiga* eiti 
aldenuonas Corr teisingai iš
rinktas.

KANARŲ SALOJE RIAU
ŠĖS

MADRIDAS, kovo 23. —
Gomera saloje (Kanarų salo- 

vienas milijonas lovų ir iš tų^se) streikuojančių darbinin- 
apie 200,000 neužimtos. riaušėse žuvo trys ispanai

milicininkai.
NAUJAS KINŲ KONSULAS

Chicagon atvyko kinų kon
sulas R. T. Kah. Jis pareiš
kia, kad kinai iki paskutinių
jų kovos prieš japonus.

u. f

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandien saulėta; 
kiek šalčiau. ,

■ _ i • į i• , i. ,
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DIENOS KLAUSIMAI Į

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ KAINOS

naminiu būdu žemės ūkio produktams didi’ 
nti kainas, yra politinis planas. O per poli
tiku negalima ūkininkui pagelbėti ir kraštui 
gražinti gerovę.

RADIKALŲ VALDŽIA ISPANIJOJ

Persekiodama Katalikų Bažnyčių Ispani
joj radikalų vyriausybė padarė kraštui ir 
tautai galybes skriaudos. Seniau vedamos 
kunigų jėzuitų įžymios kolegijos, universite
tai ir kitos įstaigos šiandien yra uždarytos. 
Uždaryta ir garsioji Ebro observatorija ir 
biologijos Sarria institutas. Apie 30,000 bied- 
nuomenės neteko sekmadienių ir vakarini’] 
sau naudingųjų pamokų. O jėzuitai be galo 
daug rūpinosi žmonių švietimu ir jų kultūra. 
Tai visa nutraukta, kada radikalų vyriausy- 

, bė nusprendė, kad jėzuitai iš Ispanijos turi 
; būt pašalinti. Vyriausybė savo tikslų atsiekė 
| ir štai šiandien kraštas paliktas vienai radi-

i kalų “malonei.”
Į Nepaisant tos begalinės žmonėms pada

rytos skriaudos ir nežiūrint, kad Ispanijos

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

su dienrašty dr. Raukus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
telkia profesionalius patartinus skaitytojams tr mie
lai atsakinėja | klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Moa:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo" redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Račkui, 3051 W. 48rd SL, Chieago.

lUinola.

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

f) Jei klausimo ir atsakymo negalima butų dė
ti J laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
Ui tat visada reik pridėti pašto lenkeli už 3 centus.

|tys bijo ir nuo šalto vandens 
jman gerklę pradeda skaudėti 
Žmonėg man sako, kad geriau 
yra gerti vandenį arba visiš 
kai žalių, arba išvirintų, o esą 
nuo nedavirinto vandens gali 
viduriai sugesti arba koki nors 
kita liga prisimest!. Ar tai y- 
ra tiesa f Aš dabar geriu va
ndenį tiesiog iš karšto krano, 
žinote tų kurs yra pirikonek- 
tuotas prie “bot water boi- 
ler”; bet tas vanduo niekai i 

8051 w. 43rd si. . neuzverda nors visad yra ka 
Tci. Lafayette 3057 rštas kai pečius kūrenasi. La

POPIEŽIAUS APDO 
VANOTA

-

m®

MIEGOK Į SVEIKATĄ

Visam krašte iš naujo bankai atidaryti, I gyventoj, dauguma yra katalikai, radikalų
kada vyriausybė nusprendė jiems duoti rei- 1 
kalingų pagalbų. O ta pagalba, tai pora bili

jonų dolerių daugiau popierinių notų. Šis 
vyriausybės žygis yra svarbus tuo, kad juo 
grąžintas pasitikėjimas bankais. Pasitikėji- 
jfHU senui buvo reikalingas.

Tačiau ši priemonė, sako žinovai, krašto 
būties nepagerins ir ekonominio krizio nepa
šalins. Bankuose pinigai nėra apyvartos pi
nigai. Krašto būtį galima pagerinti tik pir
kimo jėgų grąžinus. |

Prezidentas Rooseveltas tai gerai žino. 
Tad jis ieško būdų padidinti žemės ūkio pro
duktams kainas. Žinovai atrėžia, kad ši prie
monė gali kraštui baigtis katastrofa. Pats 
prezidentas pripažįsta, kad jo planas —že

nklo produktams kainas padidinti, nie- 
nebuvo išbandytas. Ir jis sako, kad jei

M priemonė nepasiseks, tai jis pirmutinis šį 
imu pripažins. <

Įstatymų keliu nė kokiu būdu negalima
didinti žemės ūkio produktams kainų, sako 
^Usovai. Tuo būdu negalima išspręsti ūkių 
problemos. Tai įrodė kad ir žinomas federa- 
Ifois ūkių boardas. Šis boardas milžiniškas 
Bumas išleido ir tas negelbėjo. »

L' Visam krašte javų grūdų sandėliai už
krauti kviečiais ir komais. Šie javai ir ūki
ninkus slegia. Taigi yra reikalinga kokiu nors 
būdu nusikratyti šiuo javų perviršiu. Kitur 
Įrer šie javąi nereikalingi, tad reikia juos 

te sunaudoti.
Iš šių visų javų reikalinga padirbdinti 

atylinį alkoholį ir šį panaudoti automobi- 
ttamg, atskiedus gazolinu, pareiškia žinovai, 

šis darbas įsisiūbuotų, kaip bematant, 
s javų grūdams savaime kainos imtų 

Ąidfti. Ūkininkas daugiau laimėtų, jis imtų 
ffirkti savo ūkiui mašinerijas ir visus kitus 
reikalingus padargus ir tada dirbtuvėse at- 
•ieastų daugiau darbo. Iš darbo didėjimo pa
sireikštų didesnė krašte pirkimo jėga.

Prezidento Eoosevelto planas, kad prie-

vyriausybė pagaliau ėmė spausti ir kitus kra
šte likusius ordenus. Nusprendė nuo vienuo
lių atimti mokytojavimo teisę. Šiemet vasa
rio pradžioje pačiam Madride milžiniškos ka
talikų minios sukėlė demonstracijas prieš 
tuos naujus radikalų pasikėsinimus. Katali
kui demonstrantai apspito parlamento ir pre
zidento rūmus. Demonstracijose dalyvavo ir 
tūkstančiai vaikų.

Kadangi policija demonstrantų nekliudė, 
tad viskas baigės ramiai. Demonstrantų dele
gacijos įdavė protestą parlamentui ir kitiems 
vyriausybės nariams. f

Katalikai savo proteste pabrėžė, kad vai
kų švietimo ir auklėjimo klausimas priklau
so ne vyriausybei, bet patiems tėvams. 'tai 
įgimtoji tėvų teisė ir vyriausybė negali šios 
teisės panaikinti. Pagaliau nurodyta, kad vi
suose kultūringuose kraštuose gyvuoja švie
timo laisvė, o visur mokyklose vaikai mokomi 
tikėjimo tiesų. Vyriausybė nors giriasi, kad 
ji yra darbo žmonių šalininkė, bet šiuos žmo
nes ji skaudžiai skriaudžia.

Katalikų protestas visur palankiai pri
imtas ir delegacijoms pranešta, kad šis klau
simas paskiau bus aptariamas.

Iki šioliai šiuo klausimu nieko negirdi
ma. Nė nėra vilties ką nors gera sulaukti. 
Tuo labiau, kad radikalai ir toliau svarsto 
įvairius naujus katalikams varžymus. Radi
kalai stačiai apako ir nuduoda nematą da
romos žmonėms skriaudos.

Trečią dalį savo gyvenimo 
žmogus praleidžia lovoje.

Kiekvienam reikia tinkamai 
išsimiegoti ir pasilsėti.

Nedamiegoti yra nesveika, 
ir persimiegoti yra nesveika.

Darbininkui žmogui reikia 
miegoti bent 8 valandas į pa
rą. Nervuotiems žmonėms ir 
tiems, kurie dirba daugiau 
galva, nei raumenimis, reik 
miegoti bent 9 valandas į pa
rą. Vaikai privalo miegoti ne
mažiau kai 9 valandas į parą, 
o jei miegos 10 valandų, tai 
bus dar sveikiau. Žmogus su
laukęs 50 metų amžiaus rei
kalauja tik 6-7 valandų mie
gojimo į parą. Seneliams yra 
labai sveika prisnusti bent va
landą kiekvieną popietį.

Tvarkingas gyvenimas žmo
gui ' sveikatą teikiat. Taigi ir 
miegas dėl sveikatos privalo

" " bai prašau daktaro man pe:
1) Miegamo kambario oras ,, v,. . ,. ®. . “Draugą pranešti, ar toks

privalo būti tyras ir vėsus. Uz , __. , , • , . .. vanduo yra sveika gerti, net
tai yra labai svarbu gerai iš
vėdinti miegamąjį kambarį. 
Vėsiame kambaryje žmogus 
gali tinkamiau miegoti.

2) Užklodalai privalo būti 
šilti bet nesunkūs, kati nuvar
ginto kūno neslėgtų.

3) Miegas tik tuomet žmo
gui eina į sveikatą, jei yra 
visiška ramybė. Užtai miega- 
niąjame kambaryje neprivalo 
nei laikrodis tvaksėti, nei lo
va braškėti, nei langai barš
kėti. Miegant, ne tik smege
nys ir raumenys privalo silsė
tis, taipgi ir ausys.

4) Pirm gulsiant nesveika 
yra daug privalgyti, nes pil
vas taipgi reikalauja pasilsio. 
Kas daug privalgo pirm ei
siant gulti, tas gerai neišsimie
ga ir nemalonių sapnų yra ka-"! . ■ • ' I į, ,
muojamas.
Vidurnaktinės vakaruškos, na

aš noriu būti tikra kad nuo
ligos apsisaugoti. Labai ačiū
už naudingus patarimus ir t.~.

L. U

Atsakymas L. U. — Nuolat Miss Mary C. Duffy, vyriau 
kaistantis vanduo švininėse sįas Amerikos Katalikių Duk- 
paipose’ palengva tirpina švi terų regentas (valdytoja), kū

ną, ir vandeni su švinu gerti ri už kilnius Kat. Bažnyčiai 
yra nesveika. Švinas yra nuo- darbus nesenai buvo Šv. Tėvo
dai ir nuo švino no tik vidų-, 
riai gali sugesti, bet ir inkstų 
liga gali įsimesti. Jei randa
si vandenyje ištirpinto švino, 
tai vanduo yra salstelėjęs.

Jei tamstai dantys bijo šal
to vandens, tai privalai eiti 
pas dantistą; gal būt, ir tams
tos tonsilai yra bLogi jei daž
nai gerklę skauda.

Klausimas: Brangus dakta
re, pasakyk man kas reikia 
daryti: sugedo mano skilvys. 
Aš pati nežinau nuo ko; nie-

darbus nesenai buvo Šv. 
apdovanota.

todos turi būti 
sulyg ligos.

pritaikintos

NAUJOS KNYGELĖS
Ką tik iš spaudos išėjo, 

kaip tai:
Jėzus Kristus Karalius, pa

rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis^
kaina ...................................... 10c

fivenč. Jėzaus Širdies Troš
kimai, to paties autoriaus 15c

Viršminėtos knygelės yra labūti tvarkingas. Labai svar- ktįbaĮdiniai šokiai> pokeriai ir ko negaUu valgyt; neturi’u sko 

u >ra Su 1 1' 3 vaaa 9 pokiliai ardo žmogaus poilsio nio; vįskas kartU; ir pučia vi-j bai naudingos ir kiekvienam
\ ryv?e 1 . e ?S ?a‘| tvarką ir ardo jo sveikatą. įdurįus ir skauda po krūtine. į žmogui reikalingos, patartina, 
na\ r r&C1-ą 'r r iU US Kas.yra Pratęs paskirtu laiku Ir k^ tik Valgau, tuoj rau- kad ta knygelė rastųsi ki
vai aio s ir įngimau i o\o- gldti ir paskirtą valandą kel- j j Brangus daktare, neži- vienuose katalikiškuose 
je yra žalinga sveikatai, nes tis, ir tos tvarkos visad lai.
tai silpnina žmogaus valią, j^gj, įaį įnsomnijos liga ne- 
Silpnabudis žmogus yra kan- serga. Jis kaip tik lovon atgi.

Kun. A. Petrauskas, M. I.V.

Sveika Marija

(Tęsinys)

Taip! Bažnyčia gerai tai žino, kad 
kiekvienas karštas prašymas į Mariją ne- 
tuuilieka be naudos. Klausyk, ką šv. Ber- 
gttrdas apie Dievo Motiną kalba:

Atsimink, o geriausioji Pana Marija, 
tfog nuo amžių negirdėtas yra daiktas, 
kad kas ieškodamas Tavo prieglobos, 
įSMladamas Tavo pagalbos, šaukdamasis 
fravo užtarymo, būtų buvęs Tavo neiš
klausytas. Aš, pasidrąsinęs tuo pasitikė- 

įu, skubinuosi prie Tavęs, Panų Pana- 
otina, einu į Tave, aš nusidėjėlis puolu 

Skaitodamas Tau j kojas, žodžio Motina, 
iekink mano žodžių, bet malonėk juos
reti ir išklausyti! Amen.

Alfonsas Ratisbonnė
1314 — 1884 m.

Čia noriu aprašyti vieną, netaip labai 
atsitikusį dalyką, kuris aiškiai 

jus parodys, ką gali padaryti žmogui
irijos užtarymas.

PASTABELES

“N-nų” bendradarbė lota pasirodė esan
ti tikra “jota.” Matyt, ji nedaug tenusimano 
ir apie “kauliukų žaidimą” taip pat apie 
žaidimą, kuris vadinasi “kelione į dangų.” 
Pastebėjus “Drauge” žinelę apie tuos žaidi
mus, parašė ilgiausį raštą ir, blogiausia — iš 
to rašto išėjo iš krašto.

didatas į neurastenikus.
Kai žmogus iš miego pabun- jraį pasįisį

da, tai privalo jaustis pasilsė
jęs, linksmas ir energingas.
Miegas tik tam ir yra, kad at
naujinti proto ir raumenų iš
sekusias pajėgas. O jei išmie
gojęs- žmogus jaučiasi lyg nu
vargęs, surūgęs ir piktas, tai 
reiškia, kad kas nors yra ne
gera: ir būtinai reik surasti 
blogo miego priežastis ir visus 
tuos blogumus prašalinti, nes 
kitaip neteksi sveikatos.

Jei žmogus nori sveikai iš
simiegoti ir tinkamai pasilsė
ti, privalo patvarkyti sekan
čius dalykus:

gula, tai tuoj užmiega ir ge-

Strasbnrgo mieste gyveno labai tur
tingas žydas, vardu Ratisbonnė. Tėvai 
leidę jį buvo į aukštas mokyklas, kad įsi
gytų tinkamą jo luomui mokslą. Turtin
gas jo dėdė (žinoma, taipgi žydas) labai 
mylėjo jauną savo giminaitį ir nuolatos 
siuntinėdavo jam brangių dovanų arklių, 
karietų, pinigų... Tasai dėdė jau buvo 
beketinąs jį padaryti savo įpėdiniu, nes 
buvo bevaikis.

Baigęs mokslus Ratisbonnė susižie-

kiek- 
na-

m uose.
Reikalaukite tuojau pas pa- 

liga penki metai, o miestas tį autorių, 4557 So,Wood St., 
maitina mus. Dabar jau de- Chicago, IU.
vvnios savaitės, kai aš sergu. arba

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,

Chicago, III.

gų neturiu, vyras serga nervų

Lerai pasilsėjusio žmogaus ,Į»rangus daktare, duok man 
dalbas via vaisingesnis, žmo- patarįmą, būsiu labai dėkinga.

Negaliu pas gydytoją kreiptis, 
nes neturiu nei vieno cento 
prie dūšios. Ir galvą skauda. 
Aš geriu minirloi. Nuperka 

į man moteris, bet nieko negel
bsti. St. B.

gus yra sveikesnis, linksmes
nis ir laimingesnis. Nesigailė
si, mielas lietuvi, jei tvarkin
gai gyvensi, tinkamai silsėsi 
ir miegosi į sveikatą.

D-ro Račkaus atsakymai
į klausimus Atsakymas St. B. — Labai

Klausimas: Gerbiamas Dak- norėčiau poniai suteikti pata- 
tare: Aš esu sveika ir tik no- rimų, bet tamstos laiškas yra
riu pasiklausti, ar nekenkia taip neaiškiai parašytas, jog 
sveikatai gerti nedavirintą va sunku suprasti kas do liga ta- 
ndenį. Žiemą aš negaliu gerti rustą vargina. Skilvio ligos y- 
šalto vandens, nes mano dan-'ra nevienodos ir gydymo me-

dęs aut katalikų tikėjimo ir nebūtais žo
džiais ėmė jį plūsti, vienas jo pažįsta
mas dievotas katalikas — p. Bussieres, 
nežinodamas, kaip jį numalšinus, nė iš 
šio, nė iš to, |>atarė jam nešioti Marijos 
medalį ir kasdien rytas vakaras kalbėti 
aukščiau minėtąją šv. Bernardo maldelę: 
Atsimink etc. Tokiu būdu, girdi, išbandy- 
siąs Ratisbonnė, ar katalikų Bažnyčia y- 
ra tik žmonių išradimas ar Dievo įstaiga.

Iš pradžių žydą tik juokas ėmė ir
davo su savo numylėta mergina. Apie sa- . pyktis, kad tokiu kvailu laiką jį kntali-
vo sužiedotinę jis kalbėdavo, kad nesą 
pasaulyje meilesnės ir tvirtesnės mergi
nos už ją.

Kadangi jo sužiedotinė buvo dar tik 
16 metų, tai vestuves turėjo atidėti toli
mesniam laikui. Pats tuo tarpu pasileido 
pasivažinėti po platųjį pasaulį. Besitran
kydamas po miestus, užvažiavo ir į Rymą. 
Nors jis buvo žydas, bet jokio neturėjo 
tikėjimo. Priešingai, tikėjimo bendrai, y- 
pač katalikų tikėjinvo kęste nekentė. At
keliavus jam į Rymą, katalikų tikėjimo 
neapykanta dvigubai padidėjo. Jis apie

kai, ir jokiu būdu nenorėjo priimti siū
lomojo medalio. Bet pagalios davėsi pri
kalbamas, pasiėmė medalį ir išsirašė tąją 
Marijos maldelę tuo tikslu, kad turėsiąs 
bent gerai iš ko pasijuokti, sugrįžęs na- 
Nfco pas savo sužiedotinę. Bet Dievo ki
taip manyta.

Užtarymo galia
Tuo pat metu gyveno Ryme dievobai

mingas prancūzų ministeris p. Ferronais. 
Jis gerai buvo susipažinęs su anuo Ratis- 
bonnės pažįstamu p. Bussieres, kuris jam 
papasakojo apie mokyto žydo atkaklumą 
prie katalikų tikėjimo. P. Bussieres pra-

tau sakau, kad žydas atsivers ir bus ka
talikas.

Kitą dieną dievobaimingas ministe- 
ris eina anksti į bažnyčią ir išklauso šv. 
Mišių. Vakaro gi sulaukęs tą pačią dieną 
ima jis ūmai ir numiršta.

Antrą dieną po to atsitikimo p. Bus
sieres kartu sn Ratisbonnė ėjo pasivaikš
čiot Rymo gatvėmis. Atėjus jiedviem prie 
šv. Andriejaus bažnyčios, p. Bussieres at
siminė, kad turįs reikalą dar užeiti į baž
nyčią ir susitarti galutinai apie savo prie- 
teliaus laidotuves. Tas nuėjo į zokristiją, 
o likęs vienas Ratisbonnė, neturėdamas ką 
veikti, užėjo taipgi į bažnyčią pasižiūrėti.

P. Bussieres sugrįžęs iš zok risti jos 
žiūri, kad jo draugas klūpo vienoje šoni
nėje koplytėlėje. Prieina prie jo arčiau, 
šnekina, o tasai, galvą parėmęs ant rankų, 
tūno nė žodžio netardamas. Šitas ima jį 
judinti už pečių, bet tas nė krust. Tuomet 
persigandęs p. Bussieres paėmęs pakelia 
jam galvą aukštyn. — Oi vargšo veidas

Graudūs Verksmai
STACIJOS

IR
Kai Kurios Gavėnios 

Giesmes
Išimtos iš “Ramybė Jums”

KAINA X9c
“DRAUGAS” PUB. CO., 

2334 So. Oakley Avė., 
Chieago, 111.

Jis kalbėjo apie numirusįjį prancūzų mi- 
{ nisterį, kurio visai nepažinojo ir apie jo

maldą nieko nebuvo girdėjęs.
Vėliau, kai Ratisbonnė atvėso nuo tų 

įspūdžių, kurie buvo jį apėmę bažnyčio
je, papasakojo savo prieteliams, kad ma
tęs jis koplytėlėje neapsakomai didę švie
są, o viduje šviesos skaisčiąją Mergelę 
Marijų. Ji švietė nepaprasta šviesa ir 
pilna buvo rimtumo, galingumo ir malo
naus saldumo. Jis puolė ant kelių ir su
syk pajuto širdyje gyviausių tikėjimą į 
Jėzų ir norą kuo greičiau apsikrikštyti.

Na, ir trumpai kalbant, Ratisbonnė 
priėmęs Krikštą pats, norėjo, kad ir jo 
sužiedotinė tai padalytų. Anai atsisakius 
krikštytis, Ratisbonnė jos visai išsižadė
jo ir, metęs pasuulį, įstojo į vienuolyną. 
Likęs kunigu, apsigyveno Jeruzaliuje ir 
buvo labai uolus katalikų tikėjimo platin
tojas, ypač tarp žydų. Pasimirė jisai 6 
dieną gegužės 1884 m.

Matai dabai, Kad nedovanai katali-
visas ašarose paplūdęs, o Marijos meda- į šaukiasi į Mariją ir Šventuosius. Jie 

mūs maldas išklauso ir savo užtarymu 
mus gelbsti.

lį, prisispaudęs prie lūpų, karštai bučiuo
ja.katalikus kitaip nemokėjo kalbėti, kaip 

tik plūsti ant jų ir šaipytis. j šė dievotąjį ministerį už jį melstis. Mi-J Pirmutinis jo žodis buvo: “Vai, kaip
Taigi, kai vieną kartą itin buvo įšir- nisteris išklausęs viso dalyko, tarė: O aš tasai žmogus už mane turėjo uielstieą!” .(Daugiau bus)



P-^i-tadienis, kovo 24 d., 1933 B « I 8 X « S

Detroito Lietuviu inios
EAST SIDE TEGUL DIEVAS LAIMINA JUS PER IŠTISUS METUS

KLEBONO KUN. JUOZAPO 
ČIŽAUSKO PAGERB-

TUVĖS

Kovo 19 d. Šv. Juozapo die
noje, gerb. sesučių prancišk ie
čių pastangomis, Šv. Jurgio 
parap. mokyklos vaikučiai su
rengė vieną, iš įspūdingiausių 
vakarų. Tai buvo pagerbimas 
parapijos mylimo klebono, ku
nigo Juozo čižausko jo vardo 
dienoje.

4 vai. popiet dešimts ma
žiausių mokyklos vaikelių au
ksiniais rūbais pasipuošę, į-

Įėjo gerb. celebrantą ir sve- 
j svetainę. Publika atsi

bojo ir karštai pasitiko ran
kų plojimu, nulydėdami į pas
kirtą vietą, kuri buvo papuo
šta pintinėmis gyvą rožių.

Klebonui užėmus garbės 
vietą, svečius pasodinus pra
sidėjo programa.

Pirmiausia p. J. Ūsorius, 
parapijos komiteto vardu, iš
reiškė gražių minčių ir širdi
ngiausia sveikino kun. J. Či- 
žauską. Reikia pažymėti, kad 
p. Ūsorius yra vienas iš uo
liausių parapijos darbuotojų 
ir spaudos rėmėjas.

Toliau programa buvo se
kančiai išpildyta.

2. “Tegul Dievas laimina 
jus” — C. Stankiūtė.

3. “Blue Danube” (Valtz) 
— Rhythm orkestrą.

4. “O diena linksma, o cįie- 
na brangi,” “Kur sapnų’ gro
žybė” — Choras.

5. “Pansy Drill” 3 ir 4 sk. 
mergaitės.

6. “Linkėjimai ir šokis — 
1 ir 2 skyriai.

KUN. JUOZAS ČIŽAUSKAS

Šv. Jurgio parapijos Detroi
te (East Side) klebonas, kurį 
jo parapijiečiai gražiai page
rbė vaido dienoje (kovo 19 
d.). Kun. J. Čižauskas yra ži
nomas muzikas-kompozitorius 
ii uolus katal. spaudos rėmė
jas.

nežiūrint to, skaitlingai atsi
lankė, kad pagerbtų savo my
limąjį kleboną jo vardo dieno
je, kuris darbuojasi šioj pa
rapijoj jau dvylika metų, yra 
sumanus parapijos reikalų tva

Šį mėnesį mišios įvyko Šv. Į X Kat. spaudos rėmėjai, j X Dažnai kun. .J. Čižauskas 
Aloyzo bažnyčioj, vidurraiesty. į nauji “Draugo” prenumerato-Į per pamokslus ragina žmones

Kuomet pavasario ramus, šiltas vėjelis, ,
Apkaišo pievas, laukus margiausiais žiedeliais, 
Pripildo gamtą paukštelių balsais,
(laivina krūtinę linksmumo jausmais.

Tegul Dievas laimina .Jus. ,

Kuomet vasaros išaušta rytas, saulutė šviečia, 
Dangus giedras, paukšteliai čiulba, bitelės spiečia, 
Kruta gyviai visur, kiek tik gali,
Kviečia visus garbint Visagalį.

Tegul Dievas laimina Jus.

Kuomet rudens šnibžda piktas, šaltas vėjas, 
Gamtoj viešpatauja ilgesys rūstus slėgėjas,
Vysta švelnios, kvepinč.ios gėlės,
Kaip laimės tylios ašarėlės.

Tegul Dievas laimina Jus.

Kuomet žiemos sniegas dengia pasaulį tyla,
Ant dangaus žvaigždutės auksinės mirkčioja, 
Blaškosi, verkia alkanas vėjas,
Skausmo ir skurdo nešėjas.

Tegul Dievas laimina Jus..

Aštuntojo skyriaus mokinė

dėjui muz. J. čižauskui ir cho į Kviečia visus vaikučius į 
rui, parapijos komitetui, Sese- tas brangias jiems pamokas
rims, mokyklos vaikučiams, 
kun. K. Valaičiui, svečiams, 
parapijonams, kurie taip skai
tlingai dalyvavo svetainėje Ir 
tiems, kurie suteikė man taip

Kun. J. čižauskas

ŽINIŲ -- ŽINELĖS

Detroito diocezijos kancleris 
pralotas Boyle pasakė gražų 
pamokslą ir išgyrė moteris už 
jų nenuilstančią darbuotę ka
talikų tarpe. Ragino dar dau
giau šiais nedarbo laikais rū
pintis pavargėliais. Didelį į- 
spūdį darė skaitlingas būrys 
moterų einąs prie Dievo stalo.

Po mišių buvo prirengta pu
sryčiai ir vėliau vyskupijos 
kanceliarijoj laikyta susirinki
mas.

Maloni puota
Antradienį, kovo 7 d. Catli. 

Wom. League pirmininkės P. 
Connelly puošnioj rezidencijoj 
prie Boston Boulevard buvo 
suruošta puota, dalyvaujant 
žymesnėms Detroito katalikių 
moterų veikėjoms. Iš lietuvių 
dalyvavo P. M. Čižauskienė.

Puota buvo — oficialis ati
darymas naujų narių vajo. 
Taipgi buvo svarstoma Kata
likiškoji Akcija.

Po užkandžio buvo gražus 
muzikali s programas. Be art. 
M. Čižauskienės, svečias kun. 
Rush, (Šv. Sakramento parap. 
bernaičių aukštosios mokyklos 
vedėjas) įspūdingai pianu pa
skambino ir padainavo keletą 
dainų. Vietos anglų laikraš

riai: S. B. Steplienson’ai, yra j užsiprenumeruoti dienraštį 
savininkai garadžiaus ir ga- j “Draugą,” ar bent nusipirkti 
žolino stoties; Highland Parkiprie bažnyčios. Taip pat kun. 
Auto Service; Cortland ir cot. j J. Čižauskas perstatė O. Ak- 
Mamilton avės. jsomaitienę, kaipo “Draugo”

Mary Stephensonienė yra na ikontesto atstovę ir Kat. Sp. 
re Moterų Sąjungos 54 kuopos.'platinimo narę, pas kurią ga- 

Detroito Žiedas) (Tąsa ant 4-to pusi.)

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS katalikiškus 

LAIKRAŠČIUS

rkytojas ir didelis spaudos rė- , v.
lT _ . . .v, daug gražių linkėjimų asme

mejas. Jo rupesniu ir istver- teletonū, telegramaiS) M. Čižauskienė ne vi™ pasi-
i, parapija gražioje vi™Y- laiSkais ir suteiktas dovanas. I ž5™‘ sav0 dainavimu hei vei- 
je gyvuoja. ,žirdinga pai|-ka įkimu moterų tarpe, bet Šiuose
Ilgiausių metelių ir gražiau-!visien]Sj b|]s n(,sta> per yi 'nedarbo laikuose daug rūpi- ,{iuose buv0 apraSyta Sis pa- 

šių sėkmių darbuotėj linkime metus> sekmadieniais ypatin. naši parapijos pavargėliais, rengimas 
gerb. klebone! Darbuokis, bra- ga intencija prfe vieSpaties .. ......................................
ngus klebone, kuo ilgiausiai Di aJant ka(1 Jis 8ntei.
mūsų parapijoj .r katalikiškos ;k, visiems iraOj

X Mot. S-gos Centro pirm.

me,

spaudos naudai. Tylutė

ŠIRDINGAS AČIŪ

sveikatos, daug reikalingi) ma 
lonių ir laimingos mirties. Dar 
kartą visiems tariu ačiū!

Kun. J
Kovo 19 d. įvyko iškilminga 

šv. Juozapo diena, mano var
dinių diena! Tie įspūdžiai ir 
širdingiausieji linkėjimai, su
teikti man toje dienoje, pasi-

7. “On Strike” — 5 ir 6 sk. liks mano širdy neišdildomai-
bernaičiai. įamžinai! Kiek gražių dovanų;

8. “Tėvynės atbalsiai” — 5 kiek žibančių, kaip auksas, iš
ir 6 skyr. mergaitės. 'geltonų ir raudonų gėlių bu-

9. “Sailor Drill” 3 ir 4 sk. ketų! Kiek eilių, dainų, pilnų
bernaičiai. linkėjimų veikalų sulošta sce-

10. “Sword Drill” 7 ir 8 sk. noje! Visą ir viskas skirta
bernaičiai. man, menkam Dievo tarnui

11. “Rendezvous, Tntermez-.kunigui! Niekad, o niekad ne-
zo” (Rococo) — Rhythm or-’užmirSiu tos brangios dienos! 
kestra. t [Linksma man buvo matyti mo

12. “Kelias vieškelis” ir^yklos vaikučius priimančius
Lietuva, Tėvynė mūsų — cho- rytą' šv. Komuniją mano in- 
ras. Įtencija. Malonu buvo atnašau-

Tarpais programos buvo į-įti auką šv. Mišių prie alto- 
įkta graži kašė rožių ir bra- riaus skęstančio daugybėse gė
lų dovanų nuo mokyklos (lių, šviesos ir žvakių! Ašaros 

likučių ir nuo prietelių. Cho- pabiro man iš akių, kada už- 
ro vardu p. A. Juodsnukaitė girdau (laike pirmų mišių 8 
Išreiškė linkėjimus ir įteikė vai.) griausmingą balsą muz. 
gražią dovaną, i J. Čižausko, giedant “Skubink

X Tėvai turi didžiausios 
priedermės privesti savo vai
kus prie išpažinties ir pirmos 
šv. Komunijos. Jie turės sun
kiai atsakyti prieš Dievą, nors 
ir patys jau gal senai tų prie
dermių nepildo, jei nesirūpins 
savo vaikais. Baisu bus tėva
ms stoti į Dievo teismą, kurie 
praras savo sielas, o bus dar 
baisiau, jei ir savo vaikų sie
las pražudys, nesirūpindami 
jųjų išganymu.

Štai, kad pagelbėti tėvams, 
ypač tiems, kurie toli nuo ba
žnyčios gyvena arba neturi 
progos leisti į katalikų moky
klą, Šv. Jurgio parapijos mo
kykloje, pradedant balandžio 
1 šeštadieniu nuo 10 iki 12 
rytais;, bus duodamos pamo
kos. Tėvai, neatidėliokite, nes 
vaikai turės būti prirengti pa
baigoje gegužės mėnesio.

Praeitą savaitę ir vėl gavo 
daug drabužių bei avalynes, 
kuriuos išdalino mūsų koloni
jos beturčiams.

X Mot. S-gos 26 kp., Cle- 
veland, Ohio, fin. rašt. P. K. 

Čižauskas Pavilionienė pastaromis dieno
mis viešėjo pas muz. Čižaus-
kus.

X Sekmadienį, kovo 19 d. 
mūsų bažnyčioj per sumą lai
ke Offertorium chorui prita
riant nepaprastai gražiai solo 
išpildė p-lė S. Bukšaitė.

Gražus Katalikių Moterų 
Veikimas

Catbolic Womens League, 
arti 10 tūkstančių Detroito a- 
pylinkės katalikių moterų bei 
merginų, organizacija, kas mė 
nesį užprašo šv. Mišias kitoje 
parapijoje.

Ant galo pats gerb. celeh- prie Kryžiaus, ten Dievo ga
rantas susijaudinęs reiškė [lybė” (Sasnausko) ir “Stabat 
daug dėkingumo rengėjoms se Mater” (Rossinio). Per sumą
sutėms, mokyklos vaikučiams 
ir susirinkusiems už dovanas 
ir už tokį jam surengtą vaka
rą, kurio jis niekad negalės 
užmiršti. Jo graži kalba pali
ko labai gražaus įspūdžio.

pasipilo griausmingi balsai 
choro galingų mišių, ypač li
nksma ir graudu man buvo, 
kada išgirdau Offertorium 

Eripe me Domine” penkiaistl

balsais, (nesigiriant) mano pa 
Po programos visi pasilikę įties kompoziciją. Šiurpuliai i- 

sveikino kleboną, kuris juos ma, kada, pildant antrąjį dalį
pavaišino.

Visi skirstėsi namon paten
kinti, pilnom širdim džiaugs
mo, kad turėjo progos daly
vauti savo klebono pagerbtu- 
vėse. '

Malonu dar ir tą pastebėti, 
kad toje dienoje pasitaikė la
bai biaurus ora.% bet žmonės,

to veikalo, vargonai ir galin
gas choras penkiais halsais 
“fortissime” gieda: “Išgelbėk 
mane Viešpatie, išgelbėk!” 
Patarčiau visiems paklausyti 
mflsų choro ir tą veikalą, ku
ris giedamas yra veik kiekvie
ną Gavėnios sekmadienį. Tad 
tariu tūkstantį kartų ačiū: ve-

viai.
ir programo daly-

Šviesa

Iškilmių puota
Pas P. Chas. žužis praėjusį 

sekmadienį surengta puota są
ryšy su jų dukrelės Alice 7 
meti) gimimo diena. Sukvies
ta daug svečių, kurių tarpe 
buvo žymių asmenų. P. Chas. 
Žužis svečius vaišino skaniais 
užkandžiais. Puota tęsės iki 
vėlumos. Dar ant rytojaus 

svečiai turėjo sugristi ir baig
ti puotą.

Linkim laimės jų dukrelei, 
kad sveika sulauktų kitų me
tų gimimo dienos. Ten buvęs

Pilone Lafayette 1275

D. B, BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

3fiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*x

I DR. J. B. RYDZAUSKAS |
— LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 5
— Gydau vlRoklas ligas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: Elektros s 
S Lempas, Artiflclaliftką Saulės Šviesa, Diathermią, Sinusoidal Ir t. t. S
— Bandau kraują.. Slapumą ir t. t. Prieinamą kaina. x
S Speciai lAk u mas: Ligos moterų ir Ilgios vhhirių, nervų ir reumatizmo. S 
E Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare. =
= 12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit |
= Telefonas dieną ir naktj: TOWNSEND 6—1600 =
tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllltf

NAUJA CENTO PRAMONE TUOJAUS PARSIDUODA!!!

Nuo vieno Iki penkių centų ”Blg Flssh'’ Speciai. Krautuvės perka vieną, du tris ar 
daugiau po |1.00. Pardavėjui jeina $2.20 Cash Ir pardavėjas gauna "Dovaną” kurią 
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoją 65c. Užsisakykite 
Išmėginimui tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c pažtu. Chicagos vyrai atsišaukite J ofisą.

PARISIAN RING COMPANY
80 North Dearborn Street, "Dopt. J.” CHICAGO, ILL.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvą Marijonų žurnalas, 2334 So. 
Oakley Avc., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 W. Broad- 
way, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., AVilkes-Barre, Pa. 
Metams $2.00.

“VYTIS,” Lietuvos Vyčiu žurnalas, išeina dukart į mėne
sį. 4736 S. Wood St., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos 
žurnalas. 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chicago, III. Me
tams $2.00.

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų die
nraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, Iii. 
Metams $6.00.

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

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

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

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

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

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

TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kum 
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, 
246 puslapių kaina ................................................. $1.75

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

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

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 ALKANŲ VYRU, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.

kaina........................................................................... 15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBŪN, parašė kun. D-ras K. Ma

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

“Draugas”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

BULL RUNN —■—TIim Only Cow to Show Just How F«r t Poor Boob Will Co In Order 10 « Limber-Necked Fool of Himself! BY C ARI Ui
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DRitTWX8 Penktadienis, kovo 24 d., 1933

1—Vaizdas iš Compton, Calif., kuri nesenai paliesta žemės drebėjimo. J. A. V. mary 
nai patruliuoja ' ’ ~

(Vasiliauskas — Chamberlaln kuri viešėjo kone metus laiko
Bakery, P. Padolskas, Domi- gimtiniam krašte, pas bran- 
ninkas, K. Daunis — Red Ar- giųjų motinėlę. Džiaugiasi Lie 
row Battling, Mrs. Baibokie- tuvos gamta, kuri ir jos svei- 
nė, J. Piragis, Mrs. Ivanaus- katu pataisė. Kelione per jū- 
kienė, Beigin, Filrath Coal'ras buvo audringa, o dar šal- 
Co., J. Legota, Sakalauskienė, j tis kankinęs, tat smagumo ne- 
Narauskienė, Puodžiuvienė,'buvę. Sykiu į J. A. Valstybes 
Lithuanian Baking Co., Naru- ^atvykę dar keturi keleiviai, 
ševičius, Lukoševičius, Vaič
kuvienė, Kudirkienė, V. Alin- 
skas, J. Miškinis, Volger, A.
Bendoraitienė, Sulcienė, Pari- 
nskienė, H. Šilaikiūtė, Juod- 

izukienė, Andruškevičienė, Ju- 
Įrgelaitienė, Žaliagirienė, Zvig- 
ždienė, A. Parinskaitė, T. Bla
žienė, Kučulienė, Bendoraitie
nė, Adomaitienė, Šnaiderienėliuoja gatvėse. 2—Long Bcacli, Calif., kur dėl žemės drebėjimo daugiausiai žuvo . ’ ’ _

r daugiausiai padaryta nuostolių. 3—J. A. B. prezidentas Rooseveltas pasirašo ban 11 Markovitz. baspadines, ku-žmonių ir 
kų pertvarkymo bilių.

DETROITO
ŽINIOS

rios taip sunkiai darbavosi: 
Bendoraitienė, Šilaikienė, įvo

žėdavo su jais prieš mišias, kuose? Žiūrėt, kad centas į'nauskienė, Petraitienė ir Šal- 
JNesirūpinkit, vyrai, neužilgo šalį nenueitų. Yra žmonių ne- tienė. Vytėms mergaitėms, ku-

X Lietuvos lakūnų skridi
mo per Atlantikų rėmėjų ko
mitetas laikys susirinkimų ko
vo 30 d., adv. J. P. U vieko 
ofise, 5 W. Larned St., 7:30 
vakare. Visi rėmėjai ir prita
rėjai, taip pat kurie dar no
rėtų prisidėti prie paramos la
kūnams, prašomi atsilankyti j 
šį susirinkimų, nes komisija 
pranešė, kad Velykų antrų' 
dienų yra paimta Lietuvių sve 
tainė vakarui lakūnų skridi
mui paremti.

VIEŠAS PRANEŠIMAS |tes vaišino. Dovanų buvo pa- 
------------ rvežus net iš Monroe, Mieli.

Moterų Sųjungos 64 kuopos Balandžio mėnesį toj pačioj 
mėnesiniame susirinkime, ko-(vietoj hostess bus M. Širvai- 
vo 5 d., vienbalsiai nutarta, tienė. Nepamirškit valgyt imis 
kad Moterų Sųjungos šįmeti- savo tautietį. Obalsis: “Savas 
nis seimas būtų laikomas Chi- pas savųjį.”
cagoj, o ne Shenandoali, Pa. i x Visų tautų paroda dar 
Ta proga duos sųjungietėms vk atidėta kol Michigan ban- 
pamatyti Pasaulinę Parodų ir kos susitvarkys.

X Convention llall, Wood- 
ward Avė., prasidėjo gėlių pa
roda. Gera proga pamatyt gra
žių gėlių.

X Pirmadienį, per radijo 
stotį WXYZ dainavo mažytė 
Bernadina Širvaitė, keturių 
metų amž. O, kiek ji dainų 
moka. Reikia stebėtis tokia 
mažyte. L'udmila

bus sėkmingesnis pats seimas, 
nes dauguma norės kad ir sa
vo lėšomis vykti į seimų ir ta 
pačia proga pamatys Pasau
linę Parodų. Todėl Moterų Sų
jungos Centro valdyba tegul 
labiau susirūpina Moterų Sų
jungos likimu ir duoda progų 
seime skaitlingiau delegatėms 
dalyvauti.

Mot. Sų-gos 64 kp. valdyba

suvargusių. Kelia puotas ir 
ti jo rankos, kurios buvo la- eina į pasilinksminimus, o tai !publikai už atsilankymų ir pa- 

i Imi ištinę ir jedra apipiltos, j kaštuoja. Dabar reikia dauglrėmimų šios puotos. Visiems 
Turėjo keletu gydytojų, kurie i dėmesio kreipti į savo para- (ačiū po daug kartų. Pelnas

vėl atsiras, nes jau baigia gy rius į stalus nešė, skaitlingai

X Lietuvių Moterų Klubas
turėjo pietus ir susirinkimą 

X Veikėjas Stasys Stepu-; Epicure>„ Ori||, kaIupas 
lionis gavo laišką iš Lietuvos, dj„ac CongreKS ir
kad jo motinėlė a. a. Morta gatvių; Gri„ savini.
Stepuliomenė mirė vas. 7 d., jnkas yra Antanas M Auk5ta

GARSINKITĖS “DRAUGE"

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.) Įnegalėjo surasti iš ko toji Ii- Įpijų parengimus, lankyti para- -perduotas Šv. Antano pampi- m- Velionė gyv. Stačiūnų
Įima užsiprenumeruoti ‘Prau- «a prasidėjo. Malonu girdėt, pijos ruošiamus vakarėlius. jak

Kam reik svetimiems, tų pa- | Rengimo komisija L. Vyčių 
lapijai reikalingų centų neš- !i02 kp. V. Bendoraitis, A. Pe-

gas” ir atlikti kitus, su ‘Draulkad Jau sveiksta, 
go’ administracija surištus rei ---------
kalus. Į Trečiadienių vakarais būrys ti! Būkit patenkinti savo pa- trulis, A. Vilfti žiras

O. Aksomaitienė džiaugiasi, 
kad yra kas jos darbui pra
jaučia ir prigelbsti. Ji lieka 
dėkinga kun. J. Čižauskui už 
pagarsinimų. i

KLAIDOS ATITAISYMAS

Praėjusio penktadienio 
“Drauge” — Detroito Žinio
se, misijų aprašyme įvyko klai Detroit šiuo metu yra di-
£ būteavietoje kad Am įdcsnė bt'darb6 n<«u Pirmian 
tunaitis paaukojo 25 dol. dėllbuv0' la* 15 Pr‘^tie3 uba
gėli,, turėjo būti, kad jis pa-,Y“1" bank'<' Keletas dideli, 
aukojo 25 dol. dėl Saldž. Jė-1dllblu™l visiškai su-
zaus Širdies statulos lempučių !rt0J°’ d™« didž!au
vainiko, kurį padarė džianito- W»do Lankų at.darymo 
rius A. Belickis. A. Belickis

jaunų vaikučių patarnauja pa- rapijos vakarėliais, nors ir ne
mukiose prie altoriaus, kurie būtų tokie puikūs, kaip kitur, 
kalba ražančiaus žmonių dalį. Čia jūs praleistas centas ne- 
Patarnauja šie: A. Zininicky, prapuls. Bet kų daugumas da- 
J. Pangonis, V. Pangonis, C. ro? Rūgoja, kad parapija pa- 
Pangonis, L. Yosunas, A. Ki- skendus skoloj, bet savo cen- 
bert, V. Klimas, C. Tunelis, į tų kitur praleidžia; lietuvis 
J. Rodonis, P. Ziinnickas, P. pas lietuvį. Tegul taip ir bū- 
Visockis. ina. Toliau sakykim: Parapijo-

----------------- - Inas šelpia savo parapijų!
K. V. M.

Misijas Šv. Antano bažny
čioj duoda kun. J. Jakaitis, 
marijonas. Misijos skaitlingai 
lankomos. Misijos baigsis se-

parap., Kapančiškių kaime. A- 
merikoje turi daug giminių.

Gerb. Stepulioniams netekus 
motinėlės, reiškiame gilios už
uojautos liūdesio valandoje.

X Pirma pavasario diena 
atėjo su šlapiu sniegu ir šal
čiu. Toks pirmos dienos pasi 
rodymas žmonių nepralinksmi

kalnis, (Hill), kuris yra bu
vęs Chef Eikš’ Club; yra pa
tyręs žmogus ir vertas lietu 
vių paramos.

Ponia llill šį kartų buvo 
hostess ir labai gražiai klubie-

Rekomenduoja Nebrangi}
Naminj Vaiatą

''Europoje mes visuomet liikime In. i 
karo Pain-Egpellerj geriausiu narni-1 
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, at reuraatiškų gėlimų. Net galvot 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungi greitai palengvina šia ne
brangus vaistas.**

P P
Bloomfield, N. J.

PAIN-EXPELLEK

WEST SIDE
Paminėjimo sukaktuvių 12 

metų kun. J. F. Boreišio kle-

kmadieni, kovo 26 d. Ryto - , . , , , , v,,. , no; vietoi kad sulaukti silte-per pirmas nnsias Sv. Antano . ,..... v, - • smu dienų, dar daugiau reidr-ja “in corpore eis prie’ . , v. . ...v .. . • . v i kia kuro, kas siais sunkiaissv. Komunijos; dr-jos bus uz-į
prašytos mišios. Per sumų I?laikais dauS sunkum° užd«da- 
Vyčių 102 kp. visi nariai eis 
“in corpore” prie šv. Komu
nijos. Po pamaldų Lietuvių

VAŽIUOJANČIU | LtTUVA 
DĖMESIUI

BRANGINTINAS
PATARIMAS

svetainėi bendri nnsrvčiai Jeigu 3ųs greit pavargstate, jeigu jųas\eiainej uenuii pusryčiai. netenkate spėkų tik truputi pasiju-
lV|ir,v,a ir r-bot-jK. m i*.i Tipe n Ir t dinus, jeigu jus ne esate taip tvlr- ivuopa ir tnoias, nusmrauKs < kalp kad buvote pirtniaus, jetgu

rūpesčiai arba kokie kiti reikalai su- 
' mažino jūsų tvirtuma, priimkite

Kaip greit tas atsitiks, uoga- honavill,o šv. Antano parap
yra padaręs daug pagražini- UUa nusi,(dk ^l<d k,d’ teks ,įr Vyčių 102 kp. gyvavimo 
mų bažnyčiai. ,an^as °r£ardzu°ti- aukojusių vardai. Rengimo ko

Marijona Aukščiūnienė Dirbtuvių uždarymas, žino-jmigijių „latydan,a Uck nuošir-grupėj
-------------------.ma, utsiliep,a net,k y.i,H,nėn,.s,!di|us atjautimOj kaip g biz,

bet ir parapijoms, ypatingai

paveikslus. Fotografuos
Samsonas. Valdyba prašo, kad'
visi nariai kaip seni, taip ir
nauji būtinai dalyvautų baž-
IlVČioi DUS ryčiuose ii' naveiks- | G.\ dytojaus preskripciją, kuri atgru- toj, pust JVIUU&e 11 pav LIKS wudUkėll»na ir tvirtuma tuks-

Nusa-Tone

. . e nierių pusės, taip ir visų zmo-
toiiai, kaip S\. Petį o, kurių gįoms sukaktuvėms, reiš-

----------- ;sudar» beveik dįrhtuviU dar* kia širdingiausių ačiū visiems j maldaknygių, rąžančių, įsigy-
Kovo 20 d. buvo sus-mas,himnkai; profesijonalų s^įams už atsilankymų: ge- ‘kitę. Taipgi seserys praneš

Iš ŠY. PETRO PARAPIJOS

jaunimo choro, kuris susideda !nei vieno, o biznierių maža; 
iš vaikų ir mergaičių dalyvau- galima sakyt, darbininkų pa- 
jančių katekizmo klesose. Su- Į rupija. Bet nors ir sunkūs Įai
strinkime išrinkta O. Niceliū-1 kab žmonės savo parapijų šel-
tė pirm., N. Baranauskutė viee 
pirm., K. Tonelis — nut. rast.

Šis jaunimo choras, nors ne 
persenai suorganizuotas, jau 
gieda dvejas mišias: Leonardo 
in F. ir La Bache in G. Taip 
pat gieda visas reikalingas

žino pasitikėjimą, ir tvirtumą tūks
tančiams. Šis pastebėtinas TONIKAS 
gali dabar būt nupirktas kiekvienoj Seserys mokytojos mokyk- Iyaistinyčioj Mėnesinis treatmentas

J J '> J j kainuoja Vieną Dolerj, Nusipirkite
loję pardavinėja visokius baž- buteli tuojaus — pilnai garantuotas.

nvtinius dalykus; turi gražių

rb. kun. E. Šteigmonui, K. Stuįkietės Šv. Antano ir Šv. Jut- 
pinkevičiui, Youngstovvn, O- ;gio parapijų pardavinėja Šv.

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 yra 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- 
rikų 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.

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA 
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

Taip šimtai motery sako. Jis stip
rina nerias... duoda geresnį apeti
tą... gerinu miegi... atleidžia galvos 
skaudėjimą, nugaros skaudėjimą... 
sunktosios dienos pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pn- 
v -iii - i » mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu-aprašymai, klebonų ir bazny- i teiį šiandien.

Pranciškaus Vienuolyno Isto
rijų, kurių vienuolynas išleido.

hio, solistei S. Greičienei, pi
anistei p-lei R. Greičiūtei, ge
ri). K. ir P. Štaupams, cleve- (istorija didelio formato, albu- 
h.ndiečiams, sesutėms mokyto- (mo pavydai©, gero popieriaus, 

Bet via daug j»araf)ijų, ku- joms už papuošimų bažnyčios -su daug įvairių paveikslų. Yia 
rionis dabar labai sunku. Žino- Čia pažymime biznierius ir ir Detroito abiejų parapijų 

šiaip žmones, kurie davė au
kas pinigais ir maistu: A. Dra
nginienė, P. Molis, Vieškelis,

pia ir visoms įstaigoms užten
ka, nes skolos nėra.

nės kaltina klebonus, kad į 
skolų įvarė ir, paklausę tų, 
kuriems bažnyčios nereikia, vi

čių paveikslai. Knyga įdomi ir 
naudinga namuose. Patartina

»•< r

IU AGENTŪRA

giesmes trečiadienių vakarais, siškai neremia savo bažnyčios.
iKitas net pasako, kų aš iš ba- Labai malonu, kad tokie įauk v. ...

.. t . L .... z, znycios gausiu? Ar u man iu gali taip gražiai giedot. Gc- , , , , , ..y . duos pavalgyt? Kad turėtų iš

J. Rustenas, Mrs. Staniulienė, parapijonams Įsigyti po kny.

ras užsiėmimas dėl jaunųjų 
Gauna progos pramokt muzi
kos ir balsų išlavint, taip pat 
giesme ir malda duoda garbę 
Dievui.

D. B. Brazis, V. Versaskas,
A. Petrulis, I. Keblaitė, Lautz, 
Morkūnas, P. Grybas, J. Ka- Įrbai. 

ko, ir valgyt duotų, bet reikia j)ickas, J. Rukšėnas, A. Dam
brauskas, Mrs. Mazaitis, M.suprast, kad ir ji neturi.

Kas reikia daryt šiuose lai- Rutkauskas, S. Ambrasas, S.

gų, kuri paliks amžinai atmin
čiai. Joj surašyta katalikų da-

X Praeitų savaitę iš Lietu
vos atvažiavo A. Stonkienė,

VARICOSE VE1NS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be JsvlrkStlmų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent Jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
nimą Ir gėlimą. Nurodymai prie vata 
tų. ei negelbės apUeklninkas grąžius
pinigus.

Tyros, AMUos, aTsOkos

ORAMOg AKT*

Tr* didelis tartas
Murins valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgalte
Knyga “Eye Care” arba "ttyo 
Beamy" uit pareikalavimo.fOURi

•eCa, Opu H. S., »B. OktaSt , Orato

Jau kelios savaitės, kaip 
pas savo dukterį Agotų Rama 
nauskienę, 738 Distel Sireet, 
svečiuojasi Ona Danevičienė iš 
Grand Rapids. Poniai Danevi- 
čienei labai patinka Detroitas, 
už tat ilgiau pasiliko. Būt ma
lonu, kad ir visiškai pasilik
tų. Dori žmonės visados pa
geidaujami.

Antanas Ziinnickas, senas 
ir geras bažnyčios rėmėjas, per 
keletu savaičių buvo nemato
mas. Vyrai ėmė klausinėt, kur 
dingo Antanas, nes kas pirma
dienį jis, paprastai, pasikal-

VNCLE

---- Z, ....  K . .... ----------------------------------------------------------------------- -------------Al i
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- CLEVELAND, OHlū.
IŠ LIETUVIŲ KULTŪROS 
DARŽELIO DARBUOTĖS

Kovo 17 d. laikytam gusi- 
i rinkime, galutinai nutarta šią
\ vasarą atidaryti lietuvių kul

tūros darželį birželio 11 dieną 
ir į atidarymų pakviesti Lie
tuvos pasiuntinį p. Balutį iš 
AVasliingtono, didžiulį benų i? 
visų eilę šviesuomenės.

Darželio atidarymas bus nu
filmuotas. Tuo reikalu jau su
sitarta su p. Lukšiu.

Birželio 4 d. nubarta suren
gti didelį, gražų piknikų, ku
ris bus p. Lukšio nufilmuotas. 
Pelnas eis pusiau su Lukšiu 
padengimui jo išlaidų filmuo
jant kultūros darželio iškil
mes. Į komisijų įėjo A. Ivin- 
skas, J. Sadauskas, A. Pas 
lauskas.

tam tikslui buvo suruošta card torijoj mažajam teatre, East no draugės veidas staiga išba-
party pp. Vilkelių rezidenci- 6 Street, kur praeitais metais lo ir ji sušuko: “Kokių nesų-
joj, kuri berods gražiai pavy- vaidinta pora didelių veika- monę aš iš tavęs girdžiu. Tu
ko. Darbavosi kom. Ag. (Iri- lų. Visi bilietai rezervuoti. No eini išpažinties! Tu, kurių aš
gienė, J. Salaševicienė, M. Mi- 'rėdami gauti gerų vieta, įsi- pamylėjau, ir išmintinga lai-
seikienė. gykite bilietus iš anksto paa kiauri Tu eini išpažinties ir

;komisijų arba atstovus kulte- pasakai savo paslaptis tokiam
'ros darželio. Komisija deda pat žmogui, kaip Lr tu j>ati?
pastangų, kad šis vakaras ge-jdal jis dar už tave blogesnis
,rai pavyktų. Komisijoj yra: Tai absurdas, liaukis.”
K. Karpavičius, P. Glugodle-1 . v .. , ,1 . As, it stabo ištikta, atsa-
'nė, J. Sadauskas. Kaip Cle- „ •• * A-i •... 1 kiau jai. “išpažinčiai as tikiu,

ir jų atliksiu.” Iš jos narni, 
aš išėjau, ir daugiau su ja ne
susitikau.

DAKTARAI:

k^Lietuvių kultūros
NHL sulaukė Lietuvos

dovanų: Dr. Basanavi- 
Čio biustų. Dabar vKu smar
kumu ruošiamos prie iškilmi
ngojo darželio atidarymo. Ka-

‘ Aušros Sūnus” scenoj
Balandžio 2 d., 8 vai. vaka- , 

re stato scenoj “Aušros Sū
nus”, 4 veiksmų drama para 
šyta įžymios rašytojos S. Čiu
rlionienės (Kimantaitės). Tai 
vienas įdomiausių veikalų iš 
spaudos draudimo laikų. Vei
kalas labai įdomus. Nuo senai 
norėta jis perstatyti, bet tik
tai dabair tegalėjom tai įvyk
dyti. Veikalui atvaidinti su
traukta visi senesni, įžymiausi 
scenos mėgėjai. Pranas Sutkus 
— Rusteika kontrabandnešis, 
Ona Mi-čiutieniė — jo žmona, 
Pranas Bartnikas — jų sūnus, 
Petronė Urbšaitė — jų duktė, 
Pola Glugodienė — Barbora, 
Jurgis Roverstynas — Albi- 

darželis |R£tS> Martynas Žitkus — Sut
kus, I. Zdanis — Stolcius ža
ndaras, L. Mičiulis — Petro
vas.

Vaidinimas bus po speeiale 
režisūra atsiųsta laikraščio

dangi su darželio atidarymu “Plain Dealer’io” p. Dubinės, 
numatyta reikalingos lėšos, tai Vaidinimas Įvyks miesto audi-

G R A K O R ! A i:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GBABOEIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

. Reikale męldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti 

Tel. Canal 2516 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

TeL Roosevelt 7532

IJ. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. B3rd Str.

velando, taip ir apylinkės lie-1 
tuvius kviečiame atsilankyti.

P. Glu-nė, korespondentė

OfLso: Tol. Calumet 4039
Uos.: Tel. UemlcM-k 0280

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Jll CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai vak 
Kesiilent-ijo.s Ofisas: 2050 W. uoth St 

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

Westsidietės dėkoja ir džiau 
gias, kad jau devyni metai, 
kai lietuviai su priešingų ka 

Dienrašty “Drauge” dažnai l^a^^a’a,<’ is'Čd<inimų žmonėmis 
skaitau Detroito žiniose apie | ^01^an^zacD0,)as^ veikia ii ’ 
International Institute. ian^ toliau linki pasisekimo da

rbuotėj. -

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 So. 49th Ct. Cicero, m.
Utar. Ketv. lr Pėtnyčlomle 

10 — 9 vai.
JI47 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. lr Subat. 2 __ 9 vai.

Tel. LAFAYETTEC 2067

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St 

(Prie Archer Avė. netoli Kedale) 
Valandos: nuo 8 Iki S vaL vakaro 
Seredomis lr nedėllonug pasai

sutarties

Tel. Cicero 1260 X—RAY

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2269 So. Le„ . 11 st. 

Canal 9706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St, Chicago
OFFICE HOURS:

S to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

SKAITYTOJO BALSAI

Kas yra tas 
Institutas?

International
i :

Phone Boulevard 7941

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
ArU 47th Street

DR, GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien uuo 10 v. ryto Iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus 
4847 W. 14th St Cicero, I1L

Daug metų Amerikoje pra
gyvenau. Daug progos turė
jau veikti labdarybės srityje 
tarp lietuvių ir amerikonų ka
talikų ir nekatalikų, ir iš sa
vo prityrimo rašau sekantį į- 
vykį. ;

Nėra garbės lietuviams, kuo 
met jų vadai nuveda juos ten, 
kur jie susipažįsta Lr susidrau
gauja su žmonėmis priešingų 
katalikams įsitikinimų.

Toji įstaiga, su kuria De
troito lietuviai katalikai susi
lieję, ieško sau garbės — vra

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽiS
DENTI8TA8 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

TEL. LAFAYETTE 76M

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Bes. 2136 W. 24th St
TEL. CANAL 9492

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto; 7 Iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Res. 6466 S. MAPLEWOOD Z VE.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

seklerijoniška Y. W. C. A. ir 
Praeityje buvau susipažinus'jntemational Institute yra joa 

su International Institute vei-'6aka Katalikl, Bažnyčia drau
■kilnu n- draugavau su viena;,lžia katalikaius prie jos pri- 
to skyriaus vedėja. Ji buvo klausyti ir s„ ja i5 vieno 
amerikone. Kartų mes ėjom
gatve pasivaikščiotų. Einant

vei-

Dr>. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

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

Phone Hemlock 7828

Tel. Canal 9257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALdTED STREET 

Residenclja 6609 So. Artesian Ava.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
6 Iki 8:29 vakare

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
6917 S. Washtenaw Avė,

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

2422 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

Neprasčiausiai lietuvių kata 
likii vadams dalyvauti tarp 
biznierių, politikierių ir profe
sijonalų, bet garbingiausia

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

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, UI.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

1646 WEST 46th STREET 
Tet Boulevard 5291—841S

Tel. CICERO 894

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 885.00 

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

pro lietuvių nezaležiiinkų kir- 
k ližę, aš, nežinodama jos įsi-, 
tikinimų, sakau: “Miss X. Y. 
labai man gaila, kad lietuviai
tokių kvailybę papildė įsistei- ^enĮs 'ia ^abvauti su kata 
gdami tokių kirkužę.” Ji man 

j atsakė: “Miss X. B., jūsų žmo
nės išmintingiau negalėjo pa
daryti, kaip ištraukti save iš
jpo Romos jungo.”
I

Toks jos išsireiškimas mane 
nustebino. Bet kadangi ji bu- 
vo pamokyta mergina, 'nuta
riau savo draugavimo ryšių 
su ja dar nenutraukti.

Už kiek laiko šeštadienio 
vakarų' nuėjau aš jų atlankyti.
Bekalbant aš apsižiūrėjau, kad 
laikas man eit į bažnyčių. Sa
kau: apgaiie tauja, kad turiu 
eiti, nes mažai laiko teturiu; 
šį vakarų einu išpažinties. Ma-

AUŲ ^YDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.
likais.

Lietuvė Katalikė,

Lawrence, Mass.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso TaL LAFAYETTE 7227

Ofiso vaL kiekviena diena nruo • iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vat vakare Utaralnkala 
ir Ketvergala.

Res. Tel. Hyde Park 8395

Skaitykite ir platinkite
dienraStĮ Draugu J lt Palengvins akių Įtempimą, kuris 

‘ x. I“11. galvos skaudėjimo.
remKlte VISUS tuos oro- i,vajgimo, akių aptemmio, nervuotu-
f • * • f • ' “*0’ skaudama aklu irov&i
tesionaius ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

DR. M. T. STRIKOL’IS

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS lr vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko ucrokuojame 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 lietuvio

K tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
ši Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip- 
■itėi kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dtdysla Oflaaa

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

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

mo, skaudumą akių karšų. Nuimu __ _____
“““m“..""““ °«“>

Prirengiu teisingai akinius visuose *
atalUklmuoae, egzaminavimas daro
mos su elektra, parodančia mažiau- 
uae klaidaa.

Bpeclalė atyda atkreipiama moky
klos veikučiame.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
OFISAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,
nuo S Iki 4 lr nuo 

8 vai. vak. Nedėliomis pagal 
sutarti

Ofiso Tel. t Boulevard 7H29 
Mamą Tel.t Prospect HMM

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
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 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst Street 

▼ai.: 19—ll v. ryto, 2—4, 7—9 ▼. a. 
Nedėliotais ir šventadieniais 19—12

Tel. Lafayette 3572

J. Liulevičius
Graborius

lr
IlalKainuotojaa

Patarnauja Chi
cagoje lr apielln- 
kėje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.

OFISAS
668 WEST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

VERONIKA 
JARECKIENĖ 

Po tėvais Montrinaitė
Mirė Kovo 23 d., 1933 m.,

7:30 vai. ryto, pusuutž.'aus. Ki
lo iš Panevėžio apskr , Nauja
miesčio parap. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

Paliko dideliame nuiiudime 
vyrų Antanų, dvi dukteris Zo
fiją ir Veronikų, 2 sudus Pran
ciškų t'r Ladlslovų, žentų Alek
sandrų Norbutą, 2 anukus An- 
eelmų ir Raimundų ir g*> nines.

Buvo narė Tretininkų, Apaš
talystės Maldos ir Marijonų Ko
legijos Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas 4428 So. 
IVhlpple St. Tel. l^ifuyette 4599. 
Laidotuvės jvyks I’irinadlenj, 
Kovo 27 d., iš namų 8 vul. bus 
atlydėta j Nekalto Prasidėjimo 
P, šv. parap. bažnyčt'ų, kurioj 
jvyks gedulingas pamaldos už 
velionės sielų. I’o pamaldų bus 
nulydėta j Hv, Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Hu
nai, Zenitas, Atrūkai Ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
GYDO VISAS IAGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS NEHURINT 

KAM* UŽSIHENEJUMOB Ir NKIftGYDOMOS JOS YRA
Hpeclaltškal gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą. krau
jo, odos, ligas, žaizda a, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Juma gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį motų Ir Išgydė tukatančlus ligonių. Patari
mas dykai, OFISO VALANDOS! I<*«die nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai. 
4200 WEKT Mth STH kampe* Rcmler Avė. Tel. Crawford 6673

Valandos nuo lt ryto iki 6 —h 
f?- Nedėiiomls pagal sutartL 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
PĄ Ixėty4 BU NAUJU IŠRADIMU. 
Oaageilų atsitikimų akys atltaieomos 
be akinių. Dahar kalno, perpu. pl.
Ksft OTkS? M“’1 *-

<712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel Boulevard 7588

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytoja, ir Chirurgą. 

<869 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, Hi.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

Phone PULLMAN 0858

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPCIALIBTAB

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 East lllth Street

Prie Y. M. C. A_. Roseland 
Gazas, X-RAY, etc.

DB. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesne lr patogesn< 

vietą
3325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų U 
nuo t Iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8486

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted St 
▼aiandos: nuo 19—4: nuo

VaSėlInmla; B«e 19 Iki 19.
---------- \----------------------

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

DR. JOHN SMETANA,
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.

i Phone (Janai 0523
• •** * •

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tek GrovehlU 1695

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
▼ai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 

■eredomla po pietų lr Nedėldlenlals 
tik susitarus

1422 V. MARGUBTTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641

Office Phone 
Wentworth 3000

. DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 16 Iki 12 dieną 
Muo t Ud I 90 Pietų 
Nuo 7 Iki t vekare 
NedML nuo lt Iki li dlunų

DR. A. R, McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

Vai.: 2-1 ir 7-9 vai. vakare

TeC Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 471h STREET

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė gero oflaų po

4729 80. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

Dilorų, Moterų lr Vyrų Ligų 
▼ALi ryto eno 19—18 nuo I—ė pe 

pietų: 7—8:89 vai. vakere. 
■edėMoKde 18 fld 18

Telefonas Midway 2889

TaL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
VaL: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Tel. Ofiso Boulevard 6913-11 
Res. Victory 2343

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

OU*0 v«L: pųo 1-8: nuo 4:80-8:89



ma.

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS
įjįĮ i?.I.. ■'

pietų sezonuose duoda puikiau 
sius žaidimus, būtent, žiemų 
Basket Bali, vasarų — Base- 
ball, rudenį — Bolling, pava
sarį -.Tennis ir kitus, į ku
iliuos sutraukia didelį skaičių

PRANEŠIMAI
‘ j ifctiil ė 1 - r, a »♦’ 1 V •

Jau trys mėnesiai, kaip La- sija kviečia visus eieeriečius, 
bdarių 3 kuopa rengiasi prie bnlvariškius ir chicagiečius
vakaro, kuris įvvks sekmadie- kuo skaitlingiausiai atsilanky. . .. . .
nį, kovo 26 d., Šv. Antano pa- ti. Pamatysite gražų vaidini- ®

b , * i . -a , • i-i turi kreipti daug dėmesio :rrap. svet., 7:30 vai. vak. Įža- mų ir paremsite labdarių kil- 
nga tik 25c. Vaidinimas bus nų darbų. J. V.
labai gražus. Vaidins jauna

žiūrėti, kad viskas luitų tinka
mai sutvarkyta.

mečių choras, vadovaujant p- g. A. PILIEČIŲ KLUBAS 
lei Skiri ūt ei. -----------

Per praėjusius kelis metus, Kw>liaris susirinkimas S. 
kada tiktai buvo Labdarių 3 A- Pilie#i’l kluho hns kovo 24 
kuopos surengtas koks vaka- d- 7:30 vakare- Sv- An,an0 
ras, visada publikos būdavo Pa™P'j«a svetainėje. Visi na- 
pilna svetainė. Todėl malonu riai ir narts m'1®""'1 «»’•- 
vra labdariams darbuotis, ma-ilank>',i’ n<‘s S'lama susirinki- 
tant, kad žmonės atjaučia t,} m8 bns skaitomi ir aiškinami
,, x -i , i • • Klubo įstatai. Nauji nariai kilnu darbų atsilankvdami j ...... A .. . T-, .‘ . norintieji įstoti j Klubų, gali
ji, surengtus vakarus. Taigi pasinal„,oti proga _ aJsi|an. 
ir sį sykį su pasitikėjimu Tai- pyti snsirinkiuian, išklausyti 
bdarių 3 kuopos valdyba ir įstatų ir tapti Klubo nariais.
minėto vakaro renginio komi- Korespondentas

CHICAGOJE

MARQUETTE PARK 
ŽINUTĖS

MISIJOS

Mūsų bažnyčioje dabar ei
na vyrams misijos, kurios yra 
jubiliejinės (1900 metų nuo 
Kristaus kančios).

Pamokslus rytais ir vaka
rais sako garsus misijonierius 
jėzuitas kun. J. Bružikas. Mi
sijos tęsis ištisų savaitę. Bai
gsis su visuotinais atlaidais 
kovo 26 d. Kleb. kun. A. P.
Baltutis širdingai prašo visus
Marųuette Parko ir apylinkės Kovo 14 d. įvyko svarbus 
vyrus lankytis kas vakaras ir naujos suorganizuotos Šv. Va-

rengti mūsų parapijoj tokių 
pramogų, kokios čia nėra bu
vę. Ta pramoga įvyks ateina
ntį sekmadienį, kovo 26 d., 
Scbool Hali salėj. Bus vaidi
nta “Amerika Pirty” ir bus 
šaunus koncertas. Pelnas eis 
Šv. Kryžiaus parapijos reika
lams.

Tikimės, kad sakytų dienų 
žmonių bus kupina salė ir kad 
visi turės gerų “good time.”

Parapijonas

NORTH SIDE ŽINELĖS

Toliau, kaip pati Alfa išsi- 
reiški, apie Apskr. “Dainos” 
chorų, kuris, tikiuosi, pasta 
rais savo parengimais sužavė
jo Chicagos visuomenę ir nuo 
tamstos sulaukė pasveikinimo 
už gražų pasirodymų kovo 12 
d., Kimhall Hali su šv. kon
certu. Šio choro palaikymui 
ir didesniam veikimui bei Ap. 
daug savo jėgų pašvenčia ir 
dėka to turime didžiausį miš
rų chorų visoje Amerikoje. To 
jau nieks negali užginčyti.

Dabar gi, kiek man žinoma, 
Vyčių Chicagos Apskr. daro 
planus,. kad atgaivinus ir iš
auginus Apskrity Dramos ra
telį, kuris būtų nemažiau ga
rsus, kaip kad jau gyvuojan
čios sekcijos; sporto, dainos 
meno ir k. Ir tas bus galima 
įvykdyti tik tuomet, jei visuo
menė bei Dramos mėgėjai stos 
Vyčių Chicagos Apskričiui į 
pagalbų. Žinome, kad visi spo
rto mėgėjai lanko įvairiausius 
žaidimus ir kitus sportiškus 
parengimus, bei patys juose 
dalyvauja; dainos mylėtoja: 
lanko koncertus, operetes, ka
ntatas ir kitus parengimus ir 
juose randa savo sielai peno. 
Su Dramos šaka yra tas pats 
ir čia lankosi tik tie žmonės, 
kurie mėgsta tų meno šakų. 0 
kas gali tų darbų dirbti, aš 
manau visiems yra aišku, kad

Bridgeport. — Dr-jos Palai
mintos Lietuvos ekstra susi
rinkimas įvyks kovo 26 d., 
2:30 vai. popiet, Lietuvių A n 
ditorijoje. Visi nariai kviečia 
mi dalyvauti, nes bus svars
toma apie mėnesinius mokes
čius ir pomirtinių reikalų, ku
ris yra gana svarbus. Visi da 
lyvaukite. Valdyba

kynius* siunčiant reikia adre- 1 
suoti:

Sisters of St. Francis,

Mt. Providecce R. D. 9

South Hills, Pittsburgh, Pa

Penktadienis, kovo 24 d., 1933
______________

rezisonus

SVARBI L. V. “DAINOS” 
CHORO PRATYBA

Šį vakarų, kovo 24 d. įvyks 
svarbi “Dainos” choro pra
tybų.

Visi choristai ir choristės 
būtinai atsi lankyk i t, nes nau
jų darbų pradėsime dirbti: mo 
kiutis “O! Daktare” (opere
tę) sezono baigimui.

Taipgi noriu priminti, kad 
ateinantį sekmadienį, kovo 26 
d., šventas koncertas bus ka
rtojamas 3 vai. popiet, Dievo

TĖVŲ MARIJONŲ 
MISIJOS

Kovo 13 — 26 dd. Šv. Ka
zimiero parapijoje, Worcester 
Mass. (Kun. A. Būblys, M. I 
C.)

Kovo 20.— 26 dd. Šv. An 
tano parapijoje, Detroit, Mi 
ch. (Kun. J. J. Jakaiti**, M 
I. C.)

Kovo 20 — Balandžio 2 dd 
Cambridge, Ma^s. (Kun. A 
Petrauskas, M. 1. C.)

Balandžio 3 — 9 dd. Balti 
more, Md. (Kcn. J. J. Jakai 
tis, M. I. C.)

Balandžio 3 — 16 dd. Bro 
ckton, Mass. (Kun. A. Petrau
skas, M. I. C.)

Balandžio 10 — 16 dd. We

J. KRIKŠČIŪNAS,

Apveizdos parapijoj. Visi cho-, 
ristai malonėkite susirinkti,, ,r Tn QA 1 K < - • 1 Jys» L C)
2:30 vai. bažnyčioje. ;

Šį vakarų pratvha įvyks Balandžio 10 — 30 dd. Ap
Mark AVhite Sąuare svetainė- reiškimo parapijoje, Brooklyn
je, 29th ir Halsted St., 8 vai. K. Y. (Kun. J. J. Jakaitis, M. 
vakare. Prašomi nesivėluoti. I. C.)

Ieva Lukošiūtė, rašt.

JAU IŠĖJO Iš 
SPAUDOS

Knyga labai graži, v»rta jų 
įsigyti ir pamatyti. Knyga 
vardu “Šv. Pranciškaus Se
serų Vienuolyno Istorija.” 
Šita įdomi istorija yra albumo 
pavydalo: didelio formato, lin 
ksiukinės poperos. Šv. Pranciš 
kaus Seserų Vienuolynas, Pit
tsburgh’e, švęsdamas 10 me
tų sukaktį tų istorijų lei
džia sukakčiai paminėti. Is-

Kovo 27 — Balandžio 2 du 
Aušros Vartų parapijoje, AVo 
rcester, Mass. (Kun. A. Bflb 
lys, M. I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 d J 
,'ŠV. Jurgio parapijoje, Philn- 
delpliia, Pa. (Kun. J. J. Ja 
kaitis, M. I. C.)

Balandžio 3 — 9 dd. Athoi 
Mass. (Kun. A. Būblys, M. .!
C.)

toms degti apmokyta 15 ūki-
Balandžio 23 — 30 dd., U- j njnkų

tica, N. Y. (kun. A. Petraus
kas MIC) Laikinėse kaimo plytinėse

Gegužės 8 -

Baigęs Lietuvoj universitetų dalyvauja 
“Amerika Pirtyje” (3 veiksmų komedija), 
kuri bus atvaidinta kovo 26 d., School Hali, 
prie 48-tos ir Honore g-vių. Jis, apart reži
sūros, vaidins Žydo rolę .

PLYTI/ GAMYBA KAIMfcjkių presų ūkininkai jsų
----------- Į 22. Molis praeitais metais is^

1932 metais ūkininkų susi- tirtas flkii,ink,i laak’i 45 ™- 
domSjimas plytų gamyba lai- t0S8 ir duoA »«hniSlO| P™ 
kinų kaimo plytų tiek išaugo, kdskV patarimų 56 plytinėse, 
kad statybos referentnra ne- ’^-čiais metais numato, 
begalėjo visų patenkinti, nors ma gamybai kaime plės
ir darban buvo paleisti 8pres
ai ir darbams vadovavo jau 
3 instruktoriai. 1932 metais 
buvo suorganizuota 12 laiki
nių kaimo plytinių, iš kurių 
trijose dėl presų stokos dir
bamos rankomis. Iš jų 12 lai
kinų kaimo plytinių 7-se sta
tybos referent ūros instrukto
riai pravedė ir degimų. Prie 
plytų degimo visur dalyvavo 
patys savininkai, o kitur net 
kaimynai. Tokiu būdu ply-

PIRMOS ARKLIŲ LENK
TYNES TELŠIUOSE.

klausytis Dievo žodžių, sako-T^° draugijos susirinkimas. čia tai jaunimo darbas ir to 
mų misijonieriaus lūpomis; Svarstyta daug svarbių daly-. jaunimo, kuris turi .skaisčių 
tai paskutinė mums tokia pro- klb įsigijimas Šv. Vardo dran- Įpatrijotiškų sielų, mylintis kų 
ga Kristaus kančios jubilie- g’-i°s ženklelių. Nors dabartį- nors naudingo nuveikti ne tik 
jaus metais. Tat dalyvaukim, niu laiku narilJ nėra per dau-
kol dar galime; nežinome nei gausiai, nutarta įsigyti dau- 
vienas, kada Dievas pašauksiu ženklelių kaip reikia, 
išduoti atskaitų. Vyrai, būkim Į Draugija jauna, neturi ižde 
vyrais, sekim šv. Juozapų, sa- reikalingų pinigų. Įsigijimas
vo globėjų. Prašykim Jo už- ženklelių kainuos pinigų. Tat Pas v __ _
tarynio prie Dievo. Vyras nutarta surengti didelį bunco nuolyno, įsteigimo istorija. Pa

veikslai labai įdomūs: len
kių nazeretiecių vienuolyno, 

j lietuvaičių seserų, atsiskyru
sių nuo lenkių, įžymių dvasi
ninkų, kurie darbavos už at-

sau, bet ir visai žmonijai. O •. .. n/, . .x , . . , . . torija yra 96 puslapių, sutoks jaunimas randasi susi-- ... L, ,,. . Idaugiau kaip 80 paveikslų,spiętęs po garbinga Imtuvo, |((- „
vyčių vėliava, kurios vienoje .

.7 . , .lietuvaičių seserų atsiskyrimaspuseje spindi pergales ženk- , ,. x-v. , .. . _ nuo lenkių seserų nazeretieciųKryžius, kitoje — mū-'. . , _ ...ir savojo, Šv. Pranciškaus vie

i plytų gamyba auga. Darbas 
21 dd., Ams- j vaTQmas jr į;1 kryptimi, kad 

terdam, N. Y. (kun. A. Pet- ūkininkai patys galėtų s 
rauskas, M. I. C.).

Gegužės 22 — 28 dd., Na- 
shr.a, N. IT., (kun. A. Pctraus 
kas, M. I. C-).

savo
plytinėms įsigyti arklinius 
presus, kurie pakeičia mažiau 
ekonomiškų bankinį plytų ga- 

;mybos būdų. 1932 metais to-

party, balandžio 5 d„ parapi- Baltas tikiuos> kad
Šv. Kazimiero Akademijos jos svetainėj.

Rėmėjų 8 skyrius rengia pra-' Į susirinkimų, buvo atsilan- 
mogėlę sekmadienį, kovo 26 d., kęs iš Šv. Antano parapijos, 
2 valandų po pietų, pp. Bar- Cicero, A. Valančius. Jis, kai- 
dauskų namuose, 7034 So. Wa- po senas Šv. Vardo draugijos 
shtenaw avė. Pramogėlė susi- narys, davė daug pamokinan

tas grakštusis jaunimas, su 
visuomenės pagalba, išauginsi 
ir šių meno šakų, kaip kad iš
augino dvi pirmąsias, nes Chi- 
cagos Apskr. jau yra tas dar
bas pradėtas, tik priklausys skyrimų, pirmųjų seserų įėju-

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

Šaulių vadovybė surengė 
pirmas Telšiuose arklių lenk 
tynęs ant Masčio ežero. Lenk 
tynėse dalyvavo su pakinky
tais arkliais rogėse. Arkliai 
buvo skirstomi grupėmis, že
maitukai, vietinės veislės len 
gvojo ir sunkiojo tipo, trakė
nai ir ardėnai. Kiekvienai 
arklių grupei buvo skiriami 
prizai nuo 10 iki 75 lt. Pra- 
bėgimas 3 kimi. risčia. Prizai 
buvo aukoti. Lenktynės buvo 
nufilmuotos.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 78«0 

Valandos B ryte lkl 6 popiet
\Vest Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlto, Seredos Ir Pėtnyčlos 
vakarais S lkl B 

Telefonas Canal OfifiO
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo Ir Bubėtos 
Vakarais 7 lkl B 

Telefonas Republic BBOO

dės iš žaidimo bunco, po ku
rio bus duodama dovanos, ku
rių bus daug, o po žaidimo 
gardūs užkandžiai. Visas pra
mogėlės pelnas eis sesučių nau 
dai. Su visais čia minėtais pri- Sveikinu Alfų, kad drįso 
dėjimais, įžanga tiktai 25c. bakstelti dailės mylėtojams, 

Vardu 8 skyriaus, kviečiu burie Apleidžia svarbių meno 
visus, kurie gali, atsilankyti į Hriti* Drama, kuri kaip gyve- 
tų bunco party. Tuo prisidės. n’mo Vf>ūlrodis prikišamai mo 
prie palaikymo akademijos, j kiną žmonijų pažinti savo klai 

Rėmėja dfiS- Bet Lietuvos Vyčių Chi
cagos Apskr. aš norėčiau pa 
teisinti. Ir štai dėl ko. Tam
sta, praeitį prisiminus, įskai
čiuoji kas buvo veikiama se
niau, kokie veikalai buvo sta
tomi V. Chicagos Apskr. Dra
mos ratelio. To niekas negali 
užginčyti, bet reikia nepaim

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
KAS TAS STANCIKAS?

čių patarimų.

DEL ALFOS STRAIPSNIO 
PRAEITĮ PRISIMINUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

. . . , šių į savo motiniškąjį namų,nuo visos visuomenes, kaip tų . * , . ... ,v j , ijų vadovių, naujojo vienuoly-grazų darbų rems. , \ i.|no apylinkes ir statybos vaiz- 
Todėl ir aš kartoju Alfos dai, kunigai ir pasaulionys, ku 

žodžius, kad visi Chicagos dra j rie daugiausiai darbavos ir 
mos mėgėjai-lošėjai turėtų rėmė naująjį vienuolynų jam 

susiburti po Vyčių Chicagos įsikūrus, mokyklos, kuriose 
Apskr. priedanga ir duoti mū- 'seserys pranciškietės mokyto- 
sų visuomenei kų nors rimto, jauja, vienuolyno koplyčios pa
naudingo, nes jau ne vieno lie- šventinimo iškilmės, įvairūs I namų savininkų atydai
tuvio siela yra išalkusi rimtų1 vaizdai iš sefcerų ir mokinių I“ų”ViX“am8‘ete'LiT^etu.Uiprart-", Reikalinga šeimininkė prie'
scenos veikalų. Lietuvytis gyvenimo, buvusio Federaci- lmokwti«renEkSrtųkp^taHmaa8 n

ina cnimn iG99 w aivoioJad inam’i savininkų ir rendauninkų rei- namų darbo. Geras gyvenimas 
JOS Seimo 1932 IT., atvaizdas. kalal«. Mę« neturime skyrių. Atdara
pirmojo ftv. Prancižkaus R5- Vr, ™ mažu primokėjimu.
mėj, Dr-jo, seimo atvaizdai ir |S^K^,"SS:i.’E,',SSm chEt 
daug kitų. ši knyga yra tik- <oje
ras namų papuošalas. Užsa-

CLASSIFIED

Nuo senai čia gyvena Vin
cas Stancikas. Visi Chicagos 
lietuviai jį pažįsta, plačiai ži-Įrišti, kad visos Apskr. jėgos
nomas jis ir savo kolonijoj. 
Bet iki šiol savo kolonijoj vi
suomeniškame darbe jisai bu
vo beveik paprastas kareivis. 
Bet štai dabar jisai patapo 
vadu vieno judėjimo ir su vle- 
sulos smarkumu jį varo pir
myn. |

P-nas Stancikas sumanė su-

buvo sukoncentruotos į Dra
mos ratelį, kuris, žinoma, tu
rėdamas užpakalyje didelę pa
spirtį, rodė didelį veikimų ir 
galėjo pastatyti tokius sun
kius bei didelius veikalus. Gi 
dabar nepamirškite, kad Ap. 
turi suorganizavęs didžiausių 
Sporto Lygų, kuri įvairiuose

GARSINKINTFS
“DRAUGE”

2215 WEST 22nd STR.

Jei manai pirkti antomobtl}. ateik 
pae mua pirmiau, nes mee atlaikome 
vien* M geriausių ruBlų automobi
lius — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję eavo stiprumu ir gražumu. 4

Taipgi mee turime pilna pasirli 
m* vartotų karų labai prieinamų i» 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 71BB

S P E C I A L S
Ringlet End Permanent ........... $1.75
Shampoo and Finger Wave

All Week ................................. 50c
Finger Wave ..........................  35c
Other Permanents $2.50, $3.50, $5.001

MARY’S BEAUTY SHOP
5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738
DARBAS GARANTUOTAS

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglį* bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Grane Ooal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge- 
rlaustas anglis Ir ui mažesne 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ............$8.50
Pocahontas lnmps .... $9.00 
Sornmer Creek lump ..$8,00

LANDI/lRns BUREAU OP 
CHIGAGO 

Inkorporuotas 
1«S West Dlvlston St 

Tol. Armttsge Ž951—J9B2
esame Jau Uuo adresu viri 40 m.

Parsiduoda lietuviška užei
ga. 8 kambariai, renria $15. 
Patogi vieta. Mrs. Emma, 6425

PERKAME, PARDUODAM8 w<rten> A”
Męs

IR MAINOME
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
glčtus. Namus, Fermas Ir Blsnlus vi
sose valstijose Taipgi darom |val- 

1 rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Paslnau- 

. dokite musų apie 20 metų plaCtu 
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar
navimu, tas Jums bus naudinga.

GANU Ut JUHV SENĄ AUKSĄ. 
Mes mokame augftčluatų kalnų už

sulaužytus senus aukso daiktu* dan
tų tiltus, dantį* laikrodėliu* lom
bardo tlkletu*

HOME REFINERS,
Kesner Bldg.

8 No. Wahash Avenue
Kambarys <00

Geriausia kaina — Cash už
■ ai ąaaAli rikliUDr pft Real Estate Gold Bonds, mor-
Ji NAIViuII rINANut uUi gičius ir certifikatus depozi-

6755 8. Weatern Avenue tų. 134 North La Šalie St.,
Chicago, m. Room 316Tel. GROVEHILL 10SB Oio.
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