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RYTOJ PRADEDAMI ŠVENTIEJI JUB. METAI
KUN. CŪUGHLIN’O NAMU RŪSY 

SUSPROGDINTA BOMBA
LONDONE VYKSTA SVARBIAIS 

KLAUSIMAIS PASITARIMAI

LIETUVOJE
STATYS NAUJĄ BAŽNY

ČIĄ DAUNORIUOSE

ĮSPŪDINGOSE APEIGOSE PIRMININ
KAUS POPIEŽIUS IR KARDINOLAI

Už Azijos rytuose įvykius J. V. 
kaltinamos

KESINTASI PRIEŠ KUN. 
COUGHLINĄ

LONDONE SVARBŪS 
PASITARIMAI

DETROIT, Mich., kovo 30. LONDONAS, kovo 31. —
— Šv. Teresės bažnyčios čia atvyko prezidento Roose- 
(Mažosios Gėlelės šventovė) velto specialus atstovas Nor- 
klebonijos rusv, Royal Oak, man p, pavis ir ambasado- 
pereitą naktį susprogdinta rįus Prancūzijai H. S. Gib- 
bomba. '

Šios bažnyčios rektorium y

KETURIOSE ROMOS BAZILI
KOSE BUS ATIDARYTOS 

SV. DURYS

ra garsus per radijų kalbėto
jas kun. C. E. Goughlin. Bom
ba susprogdinta stačiai po 
kambariu, kuriam kun. rekto
rius miegojo. Antrajam aukš
te. miegojo kiti du kunigai.

Niekas nesužeista, tik rūsy 
padaryta nuostolių.

KAS KALTAS UŽ AZIJOS 
RYTUOSE ĮVYKIUS

BOSTON, Mass., kovo 30.—

Šie vyrai Clevelande, O., studijuoja orinės rakietos mo- 
son, nusiginklavimo eksper-J delį. Rakietų norima paleisti į dausas — apie 50 mylių. Jų 
tas. Atvyko, kad su Anglijos vienas (kairiajam šone) vra Ernest Loebell iš Berlyno — vo- 
premjeru MacDonaldu pasi-i tarpplanetarinės draugijos narys.

?« Itarti svarbiais tarptautiniais 
reikalais — nusiginklavimo ir 
ekonomijos konferencijų klau
simais.

PERSIJA PAGERBĖ POPIE
ŽIŲ

SPECIALĖS KATALIKŲ 
BAŽNYTINĖS APEIGOS 

JERUZALĖJE

SUDEGINO KOMUNISTŲ 
SALĘ

TEHERANAS, Persija 
(per paštų). — Šventojo Tėvo 
Pijaus XI karūnavimo sukak
tuvės čia oficialiai buvo mini
mos. Iškilmėse dalyvavo vy
riausybės atstovybė ir daugDUBLINAS, kovo 30. —

Airių minia puolė komunistų 
salę — Connolly balk Iškilo į ^el
smarki su komunistais kova. I Iškilmės surengtos apašta-

JERUZALĖ, kovo 30. —
Sąryšy su Šventųjų Metų ati 
darymu, Jo Eksc. Jeruzalės 
patriarchas* Luigi (Barlassina 
paskelbė ganytojiškų laiškų. 
Nustato visų eilę specialių 
bažnytinių apeigų įvairiose 
čia vietose, kur žmonijos At-

Yosuke Matsuoka, japonų de Daug sužeista. Pagaliau salė i liško delegato Persijai, Jo 
legatas T. Sąjungai, kuris ap padegta. Viduj buvę komunis-, Eksc. arkiv. Egidio Lari, pa
leido tos sųjungos posėdį Že- tai vos paspruko. stangomis.
nevoje, kada japonai apkaltin 
ti, už Azijos rytuose įvykius 
kaltina pačios T. Sųjungos ir 
J. Valstybių nusistatymų.

Anot jo, japonai be didelio

KINŲ PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
4 ANGLUS

RUMUNŲ GENEROLAS 
PASIŠOVĖ

NIUČVANGAS, Mandžiūri 
triukšmo būtų užėmę MandŽi ja> k:)V0 3(). _ vietos uostan
Arijų, jei ne iš užsienių nuola atplaukusi anglų prekybinį

BUKAREŠTAS, kovo 30.— 
Rumunų kariuomenės genero
las A. Popesku pasišovė. Jis

tiniai kinų raginimai, kad jie, laivų Nančang užpuolė kinai i Yra įveltas į Skoda • ginklų
japonams nepasiduotų.

Dabar kas gi, pareiškia
Matsuoka. Japonai ten nėra 
daugiau puolėjais, bet apsigi- 
nėjais.

plėšikai ir 4 anglus pagrobė. I fabrikų papirkimų 
kų.

PENKIS SOVIETŲ TRAU- 
KINIUS SULAIKĖ

skanda-

STREIKAS NUTRAUKTAS

TOKIJO, kovo 30. — Žinio
ŽEMĖS DREBĖJIMAS

LOS ANGELES, Cal., ko
vo 30. — Kaip čia, taip visoj 
pietų Kalefornijos daly at
jaustas šiurpus žemės drebėji 
mas.

RASTA TREČIOJI BOMBA

WATERTOWN, N. Y., ko
vo 31. — Vietos pašte susek
ta trečioji iš čia prezidentui 
Rooseveltui siunčiama bomba.

POLICIJA IŠVAIKĖ KOMU
NISTUS.

BELLSHILL, Škotija, ko
vo 31. — Atvyko Anglijos 
sosto įpėdinis. Jis studijuo
ja nedarbu Škotijoje. Geležin 
kelio stoty susirinkę komunis 
tai pasveikino princų švilpi
mais. Policija išvaikė raudo
nuosius.

■ u —N

Daunoriai, Tauragnų vai.
.Jau kelinti metai, kaip šios a 
pylinkės gyventojai rūpinasi 
Daunoriuose statyti bažnyčių, 
bet ligi šiol tani tikrų aplin
kybių verčiami, vis atidėlioda- ROMA, kovo 31. — Rytoj ( Šv. Petro bazilikoj, Vatika- 
vo. Šio kaimo gyventojas Vi- pradedami šventieji Jubilie- šventųjų durų apeigose
tauakas yra net užrašęs 40 jaus Metai, kuriuos pasauliui pįnnininkaus pats šventasis 
l,a žemės bažnyčiai, su sęlyga,,paskelbė šventasis Tėvas Pi- Kitose
bad šiame kaime bus pastaty-, jus XI. Šiuo jubiliejum bus v.

. v v > v . , l • ., ,nAo , .. se — šie kardinolai: Pignate-ta bažnyčia. Dabar šiuo daly’- paminėta 190J metų žmonijos
ku susirūpino ir Bažnyčios ' Atpirkimo :juk!aktuvės. Žino- <J‘ Belmonte, Marcbetti 
vyriausybė. Jau pradėti pir-Įnijų atpirko Kristus savo kan Selvaggiani ir Cerretti. Nė 
mieji paruošiamieji statybai čia. (vienas šių kardinolų seniau
darbai. Šios bažnyčios pasta-1 Šventieji Metai rytoj bus nepirmininkavo tos rūšies a-

pradėti čia keturiose baziliko- peigose.
se šventųjų durų atidarymu. T i Dalyvauti šiose apeigose y- 

džiagą statybai nereikės pirk-'vyks įspūdingos bažnytinės ra numatytas gausingas mal
ti; lie to, patys gyventojai apeigos. 'dininkų suplūdimas.
mano statybų vesti, nes gėrės'
nieji vietos amatninkai žada

tvmas gyventojams nesuda
rys didelių sunkumų, nes me-

nemokamai padėti 
statvti.

bažnyčių

STATYS PRIEGLAUDA.

Bardrflai. Klebonas nupirko 
valdžios pr. mokykla ir para
pijos padedamas nori pastaty 
ti prieglaudų. Joje tilptų na-

pirkėjas prieš 1900 metų ken- šlaiciai vaikeliai ir beturčiai, 
bejėgiai seneliai.tėjo, mirė ir is mirusiųjų pri

sikėlė.
Painių (Verbų) sekmadienį 

įvyks iš Betfage procesija i 
Jeruzalę. Didįjį Ketvirtadie
nį maldininkai aplankys Sio- 
no kalnų.

Didžiųjų savaitę keturis su
sirinkimus turės katalikų ak-Įkuri°je ir Kerai išmokina, ir 
ei ja. Susirinkimuose bus kal
bama ir aiškinama apie Kris-; 
taus Karalystę.

Čia naujai pastatytoje dvie 
jų komplektų valdžios pr. mo
kykloje veikia tik vienas. Mat, 
žmonės leidžia savo vaikus Į 
čia pat Moterų
draugijos laikinų katalikiškų 
2-jų komplektų pr. mokykla,

LONDONAS, kovo 30. —
mis iš Mandžiūkuo, tos vals-|Eord Motor fabrikuose, Da- 
tybės kariuomenė ties Mand-' genbame, 7,000 darbininkų i b>rma) 
žiūli sulaikė ir užgrobė 5 so-.streikas nutrauktas. Abiejų
vietų Rusijos traukinius.

KONFERENCIJA NUT
RAUKTA

įpūsiu nusileidimu 
Jmisu) susitaikinta.

ŽiENEVA, kovo 30. — Tarp 
tautinė nusiginklavimo konto 
reneija keliams savaitėms nu
traukta.

IŠTREMIA 20 KOMUNISTŲ

MEXICO 'CITY, kovo 30.— 
Anądien komunistai čia puo
lė J. Valstybių ambasadų. 
Daug komunistų areštuota. 
Vyriausybė nusprendė 20 are
štuotų iš Meksikos ištremti.

(kompro-

ATRADO 76 ŽMONIŲ 
LAVONUS

LTMA, Peru, kovo 30. —
Iš Tru.jillo provincijos prane
ša, kad ten 76 žmonių lavonai 
atrasta. Juos gyvus užgriovė 
nuslinkusi kalno dalis. Spėja
ma, kad žuvo apie 120 asme
nų. Atkasimas vedamas.

PO 100 VALANDŲ IŠGEL
BĖTAS

MOUNT CARMEL, Pa., ko 
vo 30. — Vienoj apleistoj ka- 

TOKIJO, kovo 30. — Arti sykloj per 100 valandų buvo 
Yokohama susikūlė du .japonų užgriautas J. Cheslock, 28 m. 
karo laivyno lėktuvai. 3 laku- Paimtas į ligoninę ir ten mi
nai žuvo. .r,. .Ja rė

CH’CAGOJE
“INJUNCTION” PRIEŠ 

PIRKIMO MOKESČIUS

(BAISIAI NAIKINA 
NAS.

Didįjį Penktadienį Ecce 
Komo bazilikoj įvyks pamal
dos lotynų, graikų, armėnų ir 
sirijiečių ritais (liturgijos

REIKALAUJA KRIKŠČIO
NIO PREZIDENTO

JERUZALĖ, kovo 30.— Le 
kįanono krašto gyventojai kri
kščionys reikalauja, kad Siri
jos respublikai prezidentu bū 
tų renkamas krikščionis, bet 
ne musulmonas. Prancūzai, 
rengdami Sirijai konstitucijų, 
šioje įdėjo provizijų, kad pre
zidentas visados būtų renka
mas tik musulmonas. Tad kri 
kščionys protestuoja.

LONDONAS, kovo 31. —
Anglijos vyriausybė pakvietė 
namo savo ambasadorių Mas
kvoje.

MANAGUA, Nikaragua, ko 
vo 31. — Pražuvę du ameriko 
nai lakūnai surasti ties Cucu- 
laya upe. , . .

CHICAGOS ALDERMONAI 
IŠRINKS MAJORĄ

Chicagos majoro klausimu 
demokratai legislatūroje gavo 
viršų. Pripažinta, kad Chica
gos aldermonų taryba gali iš
rinkti dviem metam majorų 
iš savo tarpo, ar kų tokį paša
linį. Tai gi Chicagos majoras 
bus demokratas.

Pirkimo mokesčiai Illinois 
valstybėje turėjo būt vykdo
mi balandžio 1 d., ty. rytoj, 
kaip yra legislatūra nuspren
dusi. Valstybės valdiškieji or 
ganai jau buvo tam tikslui pa 
sirengę.

Tik staiga šis mokesčių rin 
kimas teismo “in,junction’u” 
sustabdytas. “Injunction” iŠ 

Kultūros leido Edvvardsville, III., apy
gardos teisėjas .Tesse Brown. 
Jis sustabdo pirk’ o mokes
čių rinkimų. Jis randa, kad 
tas priešinga valstybės kons
titucijai.

Šis “injunction” yra laiki
nas. Balandžio 8 d. teisėjas 

apskr. išklausys argumentų dėl nuo- i 
latinio “injunction” išleidi
mo.

ŠTAI KAS SUSEKTA

STIR-

Žalioji. Vilkaviškio 
Miškininkai nepajėgia apgin 
ti stirnų, nuo atsiradusių ne
naudėlių. Jie stirnas ne tik 
šaudo, bet ir gaudo įvairio
mis kilpomis ir kitokiomis 
žalingomis. Dažnai randama 
stirnų kilpose pasismaugusių 
arba prisitrenkusių. Policija 
jau daug šautuvų atėmė is 
vadinamųjų brakonierių, ku
rie patys', šautuvus, kalvio pa-' 
dedami, dirbasi.

UŽ PIRKIMO MOKESČIŲ 
MOKĖJIMĄ

ŠIEMET DAUGIAU VEDY
BŲ

Pernarava, Kėdainių apskr. 
Šiemet čia yra daugiau, kaip 
kuriais nors praėjusiais me
tais, vedybų. Tuokiasi žmo
nės, ir krizio nepaiso. Daugu
mas tai daro medžiagiškais 
sumetimais — gavus kraičio 
pataisyti ūkius. Dėl to mer
ginos, turinčios geras dalis, 
šiemet piršlių nė neatsigina. 
Tačiau vestuvės visur būna 
kuklios.

Valstybės gubernatorius 
Horneris ir vyriausiasis pro
kuroras Kerneris nusprendė 
už pirkimo mokesčių mokėji
mų kovoti. Sako, tai yra vie
natinis valstybei šaltinis su
rinkti fondų bedarbių šelpi
mui. Nusprendė kreiptis vy- 
riausiajin teisman, o žmo
nėms pataria perkant kų mo
kėti mokesčius pradėjus bai. 
1 d.

VISAM GYVENIMUI 
KALĖTI

A. Lavac, 40 an. amž., už 
dviejų poliemonų užmušimų 
Berwyne, ir H. Sverino, 21 
amž., už vieno poliemono nu
žudymų teismo nubausti visų 
gyvenimų kalėti.

Tyrinėjant Motion Pieture 
Operators unijos išbraukto 
nario Oserio nužudymų susek 
ta, kad šios unijos preziden
tui T. L. Reynolds Electrical 
Research Products, Ine., moka 
gerų algą. Šių gi kompanijų 
subsidijuoja AVestem Electric 
Co.

KONSTITUCINIS SUVA
ŽIAVIMAS

Illinois valstybės legislatū
ra nusprendė, kad ateinan
čiais metais valstybės gyven
tojų balsavimui bus pavestas 
valstybės konstitucinio suva
žiavimo klausimas.

SKUBIAI TROBESIAI 
STATOMI

Chicagos šimtmečio pažan
gos parodai dar daug trobe
sių nepastatyta. Tad skubiai 
imtasi šio darbo. Iki gegužės 
15 viskas turi būti užbaigta 
ir parengta. Paroda bus bir
želio 1 d. atidarvta.

Susprogdinta bomba sugri
auta vaistinė, 3601 Brodway.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — šiandien rytų irai 
tomas lietus.
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VOKIBTUA IR ŽYDAI

Hitleris, naujas Vokietijos kancleris, vi
so pasaulio žydus nustatė prieš savo vyriau
sybę. Nors ir yra daromi žygiai iš vokiečių 
vyriausybės pusės, kad įtikinti pasaulį, jog 
socialfašistai žydų nepersekioja, tačiau iš vi
so pasaulio kraštų plaukia griežti protestai 
prieš Hitlerį, kuris, be jokio abejojimo, sa
vo šalininkus yra sukurstęs prieš žydus. Tie 
protestai turi rimto pagrindo, nes visas pa
saulis šiandien žino, kad fašistai žydus per
sekioja, į kalėjimus sodina, ištremia. Šiomis 
dienomis priėjo net prie to, kad pats Hitleris 
pasirašė po parėdymu boikotuoti visas žydų 
įmones Vokietijoj. Tai yra per daug. Tuo 
peržengiama visos žmoniškumo ribos.

Tiesa, kad žydų tarpe yra gana daug 
komunizmo palaikytojų, bet nėra prasmės 
pasmerkti visą tautą ir persekioti lygiai vi
sus, kurie su komunizmu nieko bendro ne
turi. Nežiūrint kokios tautos žmonės nebūtų, 
jei jie yra Vokietijos piliečiai, jie turi turėti 
visas pilietines teises, tame krašte gyventi 
rr duonos kąsnį uždirbti. Dėl to Hitleris ne
turi. jokios teisės žydus kankinti ir pasaulis 
teisingai piktinasi jo žygiais ir gerai daro, 
kad protestuoja.

Šia proga reikia pasakyti, kad Vokieti
jos socialfašistai ne prieš vien žydus yra 
nusistatę. Dar visai nesenai jie suinušo lie
tuvius studentus Berlyno universitete, Tilžė
je begėdiškai apmušė mūsų tautos veikėją 
veteraną Vidūną ir šiaip keletą lietuvių ap
daužė, neišskiriant nė Lietuvos konsulato Til
žėje darbininkų. Be to, hitlerininkai yra nu
sistatę ir prieš tuo3 Vokietijos kaimynus, 
kurie ir nieko blogo vokiečiams nėra pada
rę ir nesirengia daryti. Tai socialfašistų li
ga, kurią tik laikas tegalės pagydyti.

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

Sveika Marija

(Tęsinys)

Tai visa ne vienu kartu pasidarė, tik 
pamažu — diena po dienelės, valanda po 
valandėlės, ir jis visai atsimainė. Kaip 
tas girtuoklis, kuris iš jauno pamėgo stik
lelį. Iš pradžių nieko bloga savyje nesi
jautė, bet juo tolyn, juo labyn ėmė kilti 
aikštėn girtuoklystės padariniai. Pagalios 
girtuoklystė visai parbloškė jį į lovą, atė
mė visą jėgą ir į sunkią ligą įvarė.

Iš to galima suprasti, kad kiekviena 
mūsų gyvenimo valandėlė, kurią mes va
diname dabar, yra mūsų kūnui nelygi
nant kokis kirtis. Jei vieną kartą kirsi į 
ąžuolo šaknį — jis nė nesudrebės, net 
nepajus tas šimtametis galiūnas. Bet jei 
kirtis po kirčio šimtą, du šimtu kartų 
palytės senelio šaknis — neišlaikys, galų 
gale grius su didžiausiu triukšmu.

Taip ir čia. Vienas dabar — tai tik 
silpnutėlis kirvio palytėjimas mūsų gyve
nimo šaknies. Mes jo nė nejaučiame, bet 
jei jų šimtai į krūvą suplauks — nelaimė 
mums gręsia. Todėl vienas Ispanijos laik
rodininkas teisingai padėjo tokią pastabą 
ant savo laikrodžio, kurį įkėlė į bažnyčios

PASTABĖLES

Kai kurie Lietuvos laikraščiai praneša, 
kad p. P. Žadeikis, Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke, yra numatytas pasiuntiniu 
į Latviją. Vyriausybė būk tai jau padavus 
jo kandidatūrą Latvijai užgirti. P-ną Žadei- 
kį mes jau beveik skaitome “amerikonu,” 
nes jis čia, Amerikoje ilgoką laiką gyvena 
ir, be to, Amerikoje augusią lietuvaitę yra 
vedęs sau už žmoni},

• * •
Kan. J. Tumas, žymus mūsų tautos vei

kėjas ir rašytojas, kelioliką meti} buvęs isto
riškos Vytauto bažnyčios rektorium Kaune, 
nuo tų pareigų pasitraukė. Spaudos praneši
mu jis sunkiai serga. Linkime, gerb. veikėjui 
ir rašytojui ko greičiausia pasveikti ir su
stiprėti. Beje, Vytauto bažnyčia pavesta Tė
vams Pranciškonams.

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

sų dienrašty dr. Račkus veda. Sveikatos Skyrių. JU 
telkia profesiJonaUiis patarimus skaitytojams ir mie. 
lai atsaklučja | klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
tlo*:

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

Illinois.

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

3) Jei klausimo ir atsakymo negalima butų dė
ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakytu laišku. 
Už tat visad* reik pridėti pašto ženkelj už 3 centus.

rus su drabužiais atsineši iš 
miesto gatvės į savo namus? 
Taigi neprivalai savo drabu- 

j žiu mesti ant lovos ir konta
minuoti patalines limpančių li
gų mikrobais.

LOVA IR SVEIKATA

Ir lovoje bemiegant žmogus 
gali gauti ligą.

Dažnai lova yra ligų inku
batorium. Keistai atrodo, kad 
žmogus begulintis lovoje gali 
ligą gauti. Bet tai tikra tie-

Pasaulinė Paroda Chicagoje formaliai 
dar neatsidarė, tačiau ją jau aplankė virš 
milijonas žmonių. Tikimąęi, kad nuo birželio sa- Taigi, labai svarbu yra 
1 d. iki lapkričio mėnesio parodą aplankys j kiekvienam žinoti apie patali- 
apie 50 milijonų žmonių. Busimosios vasaros n^s hygieną. 
metu parodos vedėjai tikisi turėti apie 350,- Atmink, malonus skaityto- 
000 svečių kasdien. Bet manoma, kad bus to- jau, kad žmogus, sulaukęs 60 
kių dienų, kuriose ir virš milijono svečių metų amžiaus, lovoje išgulėjo 
aplankys. Iš to aišku, kad tos valstybės, ku 
rios turės savo pavilijonus plačiai pasigar 
sins ir apsukresnės dar ir pelno padarys.

20 metų. Kiekvienas žmogus 
trečdalį savo gyvenimo pra
leidžia lovoje. i

Praeitvje buvusiose žymesnėse Pasauli-

Z

tik tam kartui kraujoplūdį su
stabdyti, kiek svarbu yra iš 
ligos pasigydyti. Apie savo 
sveikatos stovį privalai asme
niškai pasiteirauti pas gerą 
gydytoją.

Atsakymas F. J. — Spren
džiant iš tamstos aprašytų si
mptomų, ypač jei tokia irugš-

i 2) Nesaugu yra leisti purvi- 
[niems vaikučiams lovoje žai

sti. Taip lova kontaminuojasi
mikrobais, kas yra nei vaiku- j čia atsirūgsti kad net gerklę 
čiams sveika, nei suaugusiam giežia, pas tamstą randasi ski- 
miegoti tokioje lovoje. Lova 'lvyje hyperchlorliydrija. Gy-

dr.a. m. račkus nepHvalo būti visų trempia- dykis, nes yra pavojų gauti 
a°o1 ciiicastod &t',visų teršiama, jei nori-'skilvio uleerį. Tinkamai gy- 

ira kad šeimynoje sveikata kle danties, pasveikti galima. Tarei. Uai'ayette 3057

rbininko kūnui teiktų tinkamą 
poilsį ir sveikatą.

Lovos patalinė privalo būti

stetų. ,
Gaila, kad stoka laikrašty

je vietos neleidžia plačiau iš-
švarutėlė. Kur švara, ten Ii- aiškinti, kaip žmogus lovoje be 
gų perai nesiveisia. Miegantis gulėdamas gali ligą gauti. Vi? 
žmogus ir alsuoja ir prakai nu sakiniu tik galima pabrė- 
tuoja: taigi lovos patalinė gan |žti, kad sveikiausia lova yra 
greit sušvinksta. Sušvinkusios ta, kuri yra švariausia ir pa-
pagalvės plunksnose ir neišvė
dintame matrase veisiasi mi
lijonai mikrobų. Sušvinkusio- 
je patalinėje miegoti yra ne-

togiausia poilsiui.
Blusos, blakės, utelės ir ki

tokie parazitai lovoje, tai ne 
tik miegančio žmogaus kraują

sveika. Nešvari patalinė gali išsiurbia, ne tik neleidžia žmo- 
žmogų užkrėsti džiovos perais. Įgui tinkamai išmiegoti ir pa- 
pneumonia ir kitokiomis pavo- i silsėti, bet ir visokiomis ligo- 
jingomis ligomis. Saulė užmu-.mis užkrečia. Aišku, kad to- 
ša daug ligų mikrobų, taigi jkioje lovoje yra nesveika mie- 

cti. Parazitai ir mikrobai la
biausia veisiasi ten, kur ne
švara; o kur nešvara, ten liga

T ..... .. į labai svarbu vedinti pagalvesLova yra poilsio n- kūno ie- . A . ’ , . , iir matrasą, ir uzklodalus saugų atgaivinimo vieta. Kokia
nėse Parodose iš viso žmonių atsilankė: 1893-žmogaus lova tokia ir jo gvei. 
m. Chicagoje — 27,529,000; 1900 m. Paryžių- ‘ 
je — 413,000,000; .1904 m. St. Louis — 19,-
000,000; 1915 m. San Flrancisco 18,000,- 'nesanitariška lova naikina 
000. Žmonės parodas, matyti, mėgsta. Chi- sveįkatg, įr trumpina jo am- 
cagos paroda, kad ir blogais laikais įvyksta,
bet, išrodo, turės gerą pasisekimą.

• V «!
Kauno laikraščių žiniomis, šių metų sau

sio 1 d. Nepriklausomoj Lietuvoj buvo 2,421,- 
848 gyventojai, tame skaičiuje 1,162,458 vy
rai ir 1,259,390 moterų. Kaune 101,065 gyT- 
ventojai — 52,913 vyrų ir 48,152 moterys.
Vadinasi, Lietuvoje moterų daugiau, negu 
vyrų.

• » •

Ir Londono lietuvių draugijoj turi Fe
deraciją, kuri savo tikslais labai panaši A.
L. R;. K. Federacijai. Ji, kaip ir mūsiškė, 
jungia draugijas į vieną sąjungą, joms pa
deda plėstis, pagelbsti silpnesnėms, derina jų 
veikimą, atstovauja visą organizuotą lietu
vių koloniją Londone ir, kur reikia, kitur, 
palaiko lietuvybę, kovojant su nutautėjimo 
pavojais. Dėl tokio suėorganizavimo reikia 
pagirti Londono lietuvius katalikus. Jų pa- 
vvzdis vra sektinas.

kuorą (bokštą): Omnes vulnerant, ultima 
necat. Kas lietuvių kalboje bus: — visos 
(suprask: valandos) sužeidžia, pastaroji
gi užmuša t

(dietos atmainos
Kas mūsų kūne, tai pat ir sieloje 

esti. Kaip čia viskas verda, juda ir gyve
nimo gijos nuolat kitaip pinas, taip ir 
sielos gyvenime nieko ramaus, pastovaus 
nerasi. Jos kraujas — tai visokios min
tys, geidimai, norai, pasiryžimai, svajo
nės, pomėgiai ir pomėgėliai. Žmogaus 
sielos gelmėse, nelyginant kaip upėje van
duo, visa nuolat plaukia, virba ir mainos. 
Čia vienos mintys praslinko, žmogus ima 
jas užsimiršti, gi žiūrėk akys, ausys jau 
vėl naujų pagamino... Dar nesuskubai nu
malšinti savo geidimų, o širdis jau naujus 
siunčia numalšintojų vieton... Ir taip visą 
žmogaus gyvenimėlį nėra sieloje ramybės!

Jei upės vanduo, nuolat judėdamas 
vis labyn graužia krantus ir išsirėžin sau 
naujas vagas, taip ir toji minčių, geiili- 
mų ir nori} upė, nuolat tekėdama per 
mūsų sielą, nepasilieka lie žymės. Pavyz
džiui: jei žmogus, nepaisydamas jokios 
drausmės, leis savo galvoje nepadorioms, 
šlykščioms mintims nardyti, arba jeigu 
nuolat purvinus paveikslus išsisvajos ir 
jais gėrėsis, tuomet užterš jis sielą, lyg 
kad dumblinas upės vanduo užteršia kran
tus, kur jis huyo išsiliejęs.

■ Ii

kata. Hygieniška lova teikia 
žmogui sveikatos,' o bloga ir

žiu. Maistas ir drabužiai yra 
labai reikalingi kūno sveika
tai palaikyti, bet sveikatingu
mo atžvilgiu nemažiau yra 
svarbus tinkamos patalinės 
klausimas.

<< 1

lės spinduliuose. Vėdinti reik 
dažnai. Ar dažnai išnešate pa
talinę į saulę O kiek sykiu 
plovėte plunksnas praardę pa 
galvos ?

Niekas neišdrįstų gulti į tą 
lovą, kurioje miegojo džiovi 
ninkas, nes bijotų džiovą gau
ti. Pagalvės ir patalinė, ant 
kurios gulėjo sergantis pneu
monija ar kitokia liga, gali 
lengvai užkrėsti sveiką žino

msta klausi, ar nekenks svei
katai gerti “baking soda”.
Jei perdaug gersi “sodos”, 

tai savo sveikatai gali paken
kti, ir vien tik “baking soda” 
tamstos ligos nepagydys.

SURADO BŪDĄ PINIGAM 
UŽSIDIRBTI.

Karmeliava. Kauno apskr. 
Daugelis ūkininkų, sulaukę ge 
ro žiemos kelio, surado būdai 
pinigų užsidirbti. Susitarę 
keliais vežimais važiuoja toli 
į provinciją ir ten prisipirkę 
bulvių po pustrečio lito cente 
rį, veža Kaunan ir ten jas pa 
įduoda po 5 litus centnerį.

kada nors žmogų sučiups.

Sanitariškiausia lova yra ta, 
kurią galima lengvai išvalyti 
ir išvėdinti. O valyti lovą, dėl 
šeimynos sveikatos, reik ganį 
dažnai. i | I !

Saugokis, kad lovoje bemie
gant ligą negautum.

D-ro Raekaus atsakymai į 
klausimus

Atsakymas M. M. — Dažnai 
prasimušantis kraujas iš no

NAUJOS KNYGELĖS

Ką tik iš spaudos išėjo, 
kaip tai:

Jėzus Kristus Karalius* pa
rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis, 
kaina ............................... 10c

Švenč. Jėzaus širdies Troš
kimai, to paties autoriaus 15c

Viršminėtos knygelės yra la
Kaip pasiklosi, taip išmie-igų. Pataline lengva yra už 

gosi,” lietuvių tautos išmin-'krėsti visokių ligų mikrobais x ( .
tis sako. Jei žmogus išmiego-1 Taigi įsitėmykite sekančius d<? įsiės nereiškia džiovos ligą. No na.ucnngos ir kiekvienam 
jęs atsikelia su skaudančia lykus: [sies kraujatekio priežasčių y. į^mogui reikalingos, patartina,

galva, su sustingusiu sprandu,v • • • .»su sopanciais nariais, tai ais-
ku, jog toks miegas sveika- nius drabužius. Drabužiai ap

1) Nesaugu yra dėti ant lo- į ra daug, bet dažniausia yra knygelė rastųsi kiek-
vos savo, ai- svečių, viršuti- pas tuos, kurie yra heinophi- v^enu^?e katalikiškuose na-

linkai, kurie turi nosies ligą amose.
tos neteikia. Čia jau ne menk- dulksta. O ką gali žinoti, ko ir pas kuriuos kraujospūdis y- 
niekis, čia reik ieškoti tų ne- kiomis dulkėmis tavo drabu- ra perdidis. Dažnus ir gausus 
galavimų priežasties. Gal lo- žiai apdulkėjo, kuomet važia- iš nosies kraujatekis reiškia 
vos dugnas yra įdubęs ? Gal vai gatvėkariu, ar kuomet ė- kokią nors. nesveikatą, o kąr
pagalvės yra perstoroš? Gal jai gatve? Minioje, gal, tavo 
kambario ventiliacija yra blo-'drabužius kas nors apčiaudėjo 
ga? Tą visą reik atitaisyti., milijonais mikrobų, gal vėjas 
Lova privalo būti visais at- pūstelėjęs apnešė džiovininke 
žvilgiais patogi ir patalinė by- sudžiuvusių skreplių dulkė 
gieniška, kad nuvargintam da- mis? Ką žinai, kokių ligi} pe

Taigi visa, kas tik yra nuodėminga ir 
melaginga, jei tik įsigaus į tavo sielos 
vidų ir išsilies tavo geismais, žodžiais 
arba darbais aikštėn, — įsigrauš į sielą, 
lyg kokis gyvatės geluo ir nuodys ją mir- 

I tinai!
Kokia baisi toji nuodėmė! 

į Nuodėmę didina
• Nuodėmės baisumą didina dar ir ta

aplinkybė, kad žmogus, ją įsileidęs į vidų, 
nuolat turi būti baimėje, nes kiekvieną 
akimirką gali amžinai prapulti. Taigi tuo 
žvilgsniu ir šv. Jonas Auksaburnis sako, 
kad žmogus šiame gyvenime panėši į tuos, 
kurie virvėmis vaikščioja. Kaip jie, vaikš
čiodami plonyte virve, turi būti labai at
sargūs, kad nenukristų ir nesusikultų, taip 
ir kiekvienam žmogui tenka vaikščioti plo
nyte dorybių virvute. Nepasisaugos, ne
atidžiai žengs žingsnį — gal akimirkoje 
nukristi į amžinosios prapulties duobę.

Arba lyg girtuoklis, paslydęs ant le
do, gali savo sielą amžinai užšaldyti. Mat, 
kiekviena siela, kuriai pasitaikė į sunkią 
nuodėmę įkristi, lyg kad apsvaigsta ir, 
savo kūno geidulių pasigėrus, vos-ne-vos 
svyruodama įstengia šiame atšalusiame 
pasaulyje keliauti. Taigi nėra ko nė ste
bėtis, jei daugelis žmonių, atsidūrę tokia
me sielos apkvaitime, paslysta ant gvve-

tais sudaro ir pavojų, Apie 
tai kaip sustabdyti iš nosies 
kraujoplūdį, jau keletą kartų 
buvo “Drauge” rašyta ir vėl 
tą patį kartoti užimtų nema
žai vietos. Ne tiek svarbu yra

Reikalaukite tuojau pas pa
tį autorių, 4557 So,Wood St.,
Chicago, UI.

arba

“DRAUGAS” PUB, GO.
2334 S0. OAKLEY AVĖ.,

Chicago, III.

amžinuoju tamsybės miegu! Arba kitaip 
sakant, žmonės eina pagal savo kūno pa
geidimus, jų tik klauso, juos patenkina, 
o1 sielą užmiršta ir amžinai ją nuo Dievo 

i atitolina. |
Taigi, mielas skaitytojau, tu dabar 

esi tasai, kuris virve vaikščioja, ar ant 
ledo čiužinėja, ar gi nenorėtum, kad kas 
drūtas tau ranką ištiestą? Tu esi tas, ku
riam gresia pavojus amžinai užmigti. Žiū
rėk tik, jau sėdi tu ant suolo ir galva lin
guoji, jau esi pusiau užmigęs — ar gi ne
gera būtų, jei kas šalia tavęs stovėtų ir, 
kada reikiant, pakeltų ?

Dabar yra tos dienos, tos valandos 
ir akimirkos, kur tavo sielai ir amžinatvei 
išvaizdą priduos. Begalės tų dabar, ku
riuos šioje valandoje tu pergyveni, mirš
tant bus visi į vieną krūvą surinkti ir 
tau arba kaip minkštučiukas patalas po- 
galva paklota#. Jis arba saldins pastarą
sias tavo gyvenimo valandas, arba lyg 
kokie erškėčiai ir nuodingi kirminai be 
pasigailėjimo grauš tavo širdį ir sunkins 
tavo gyvenimo pabaigą.

. Krikščionių Pagalba
Argi nenorėtum, kad kiekviename da

bar, kurį tau tenka gyventi, kas dangiš
kos tvirtybės suteiktų? Argi, sakau, visa

nimo ledo ir, nebesant kam jų pakelti, to tu nenorėtum? — Kur gi! Bet kas 
turi pamažėl stingti ir pagalios užmigti i galėtų greičiau išgirsti tavo prašymus ir

?

atjausti širdies sopulius, jei ne Krikščio
nių Pagalba — Marija?!. Todėl visi kata
likai ir šaukiasi nuolatos į Ją: — melskis 
už mus nusidėjėlius dabar!..

Bet ką Ji mums dabar galėtą išmel
sti iš Dievo, ko mums dabar labiausiai 
reiktą? Nori žinoti — klausyk: Kada gy
veninio rūpesčiai, visai išsekdinę kūno 
pajėgas, parblokš tave lovon ir akyse bai-1 
susis mirties dalgis tau sublizgės, tuomet 
nieko reikalingesnio sau nerasi, kaip— 
prašytis pasigailėjimo ir visų nuodėmių 
atleidimo. Atgailą daryti, savo gyvenimą 
taisyti jau nebus kada. Bet dabar, kuo
met dar esi sveikas ir pilnas jėgų, tau 
reikia visai ko kito, būtent: — reikia gy
venti pagal Jėzaus mokslų, nuolatos sekti 
savo darbus ir pasielgimus. Už padaly
tus nusikaltimus daryti atgailų ir toliau 
stengtis jų išvengti. Be to, gyvenant šį 
žemės gyvenimą reikia tau susikrauti ne
sibijančių nei rūdžių, nei kandžią turtą, 
kurii} reikės tau ir numirus. Toki turtai: 
auksinės maldos, gailestingieji darbai, 
kantrybė, nusižeminimas, susiturėjimas, 
darbštumas ir daugybės kitą gerą darbą. 
Matai, kiek daug visko dabar susirinkti 
tau reikėtą, nes paskui nebus kada! Taigi 
prašyk Mariją, kad Ji savo maldomis gel- 
liėtą tave ir šauk tolydžio: melskis už 
mus... dabar!

(Daugiau busy
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Detroiot Lietuvių Žinios
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METINĖS SUKAKTUVĖS

DR. J. B. RYDZAUSKAS demokratų partijos ir E. H.
|Williams’o, kuris pats atvyks 
su kalba. Bus išaiškinta balsa- 
Įvimo reikšmė. Svarbu, kad pu
blikos daug atsilankytų.

buvo pilna žmonių, matėsi net 
ir iš tolesnių miesto dalių. Vi
si klausėsi gražių įspūdingi} 
pamokinimų.

Taigi katalikai pasinaudojo
Kovo mėnesį suėjo metai, Dievo menėmis ir už tai dė- 

kaip “Draugas” (penktadie- koJa įžymiam pamokslininkui 
nių laidoj) pavedė puslapį Dt- !kun* J- dakaaddd kl*d>. kun. 
troito žinioms. r* Boieišiui už rūpestį.

Per ištisus metus ištesėta! Labfli gražų pavyzdi parodė 
puslapis užpildyti žiniomis iš Antano dr-ja ir sv. Bužą-
kolonijų judėjimo. dr-ja. Kovo 26 d. ryto g L R R A m Mo

lš pradžių buvo dirbama be- l*r mišias ėjo m «•«>••-’, Sijjungos 54 kp. gydyto-
ndrai, nors nė sykį nebuvo su- iPore Pne šv. Komunijos. Jau- 
daryta stipri pozicija tam sva- {ldmas L- Vyčių 102 kuopos n-ini- j)e| 
rbiam ir naudingam darbui di-(Per _SU1M in corpore priėmė skelbdamas.g h. gunkiai.

Biznierių Baibokų šeima la
nkėsi lietuvių farmerių kolo
nijoj, kur jie patys turi gra
žią farmų. Į ją nuvežė darbuo
tis tėvą' nesenai atvažiavusį iš 

| Lietuvos K. Macinską, kuris 
prieš keletą metų Seatville,

mėnesį, t. y. balandžio mėn., tis, kad į kiekvieną šeimyną į X Kleb. kun. J. Čižauskas 
susirinkimo nebus. Sekantis su į bent kas penktadienis būtų kelioms dienoms buvo išvykęs 
sirinkimas įvyks pirmą antra-į siunčiamas “Draugas.” Aš di- [į Grand Rapids su dvasine pa
dienį gegužės įnėn., t. y. gegu
žės 2 dieną: Prašoma visų at
stovų atsilankyti.

M. Aukščiūnienė, rašt.

rbu, kiek galėdama, nes sup
rantu Kat. Spaudos svarbą.

Ona Aksomaiticnė

L. K. SPAUDOS RĖMĖJŲ 
DRAUGIJAI

Federacija ragina, kad kie
kviena lietuvių kolonija per

galba kun. J. Lipkui. Grand 
Rapids’e dabar eina Misijos.

X Kovo 26 d. Spaudos Rė-
Gerb. kleb. kun. J. Gižaus-DraagUa suruošė vaka- 

kas, matyt, labai palaiko pa-. su judomais paveikslais.
rapijonų dvasią tinkamoje au
kštumoje. Gavėnios metu tre-

Custer yra daug pasidarbavęs 'kovo ir balandžio mėnesius su ,nb a ! pamaldas. Sekmadieniais 
jas per ištisus metus katalikų naudaį? daug darba-('ruoštų Katalikiškos Akcijos ir 3 vai. popiet gražiai giedama 
etroito žinių skyrių vogi statant šv< Juozapo baž- Spaudos Savaites. “Graudūs Verksmai.”

Rodė p. Kleiva. Paveikslai į- 
domūs. Publikos buvo daug.

čiadieniais ir penktadieniais b>t^nas ėjo Spaudos draugijai 
vakarais daug žmonių siusire- Tylutė

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS
rbti; buvo einama prie to, kad sv- 
sudarius stiprų katalikų fron
tą. Nepavyko.
dHferbiausia man norisi pa- 

tas, kaip žmonės atsi-
^Ka į tas žinias.

“Draugas” paveda puslapį
mūsų žinioms, turi daug dar-

Komuniją. Vyčiai ypač nyčią, kuri ir
Juozapo 

šiandien gerai
. .........K„. .. ............ ....... .lail<ninWk.la„,aS veltui patar- gyvuoia ir jau> kajp Baihokai
o pasipuošė ženkliukais, ,.o.ln“'1'"i!.'a''ll"al"s,' apsau pnpasnkojo, gavę lietuvį ku- 

"uoa n,l° uzkrec.a.nų.|,Į nig|p UetuTtel W)ai (Kiaugia.

skaitlingai pasirodė; visi bu-1 
v
dos, vienos senuos vaikai.

X Bal. 4 d., 7 vai. vakare 
bus komiteto sus-mas, kuria-

Kuriose kolonijose dar nėra
Federacijos skyrių, ten bile 

katalikiškoji draugija gali su
ruošti spaudos vajaus savai- red Goncert). Koncertą rengia

Bal. 14 d. (Didįjį penktadie
nį) vakare Šv. Jurgio bažny- 
oloje bus šv. koncertas (San- me.turi dalyvauti ne tik ko-

mitetas, bet ir parapijonys, 
kurių yra eilė. Ateina Velykų 
šventė, reikia nutarti tvarka.

ligų. Jo ofisas randasi 12438. si gavę dvasios vadą savo tau-
dynias jaudino ir kiečiausias” , V „ vi i _ 1 ^>abds kolonijos ūpas,
v; ,sada pasiryžęs bile kam
sirdis.

Toks skaitlingas Vyčių pasiro- T ‘' . . . . Jos Ct

Po pamaldų Lietuvių svet.

pasiryžęs 
'tarnauti.

Gerb., nuoširdžiai prašau L
1 sustiprės draugijų veikimas ir 'Kat. Spaudos Rėmėjų draugi- 

,visa katalikų darbuotė. Kolo- ,jos surengti Spaudos Savaitę.

|šv. Jurgio parap. choras, ve
damas muz. J. Čižausko. Da-

bo pridėti, kad jas sutvarky- į Vyriai turėjo bendrus pusny- Įprje kokiOs ateities einama. '/'! T ? V/’ aP--A'tlda 
tų. Taigi “Draugas” iš savoi^us» kuriuose dalyvavo kun. i Kadangi misijų užbaigimas''iaiS’. rpe ran asi vei lių 
pusės didelę malonę daro. oJ* Jakaitis, kleb. kun. I. F. turėjo prasidėti 2 vai. popiet,! m°m^’ U nau«iu vasi°s va- 
kaip į visa tai atsineša detroi-, oreads- Pasistiprinus V. Be-baį nebuvo galima ilgos prog-
tiečiai? Kiek teko patirti iš nJ°raitis, kp. pirmininkas, pra rainos turėti. Skubinome atgal

du drąsiau žengs pirmyn.

taręs kelis žodžius, pakvietė į bažnyčių, 
misijonierių kun. J. Jakaitį, Į Misijų užbaigimas buvo rei- 

bai patenkina. Paėmę penkta-jkui^s savo kalboje gyrė A y- kšmingas tikinčiųjų sieloms, 
dienio numerį su dideliu įdo-i&us gražų pasirodymą ir Gražūs pamokslai, pažadai, at- 
mumii perskaito visas žinias ĮPrasč, kad toks pasirodymas sisveikinimas paliko neišdildo- 
ir skelbimus. Daugelis man y-JbldlJ nors keletą kartų per nia įspūdį.
ra sakę, kad esą labai gerai, metus* Tai būtl> Pavyzdys ir 
jei nepaliaujate darbuotis. E- *as dar dau8iaa padėtų Vv- POLITIKA
są, skaitome žinias ir gėrimės ciaiiis augti, bujoti. Toliau ra
jomis, kad taip daug visko Sino Vyčius laikytis vienybės,

vietos lietuvių žinios ir apra
šymai įvairių įvykių visus la- EAST SIDE

SPAUDOS RĖMĖJŲ DRAU 
GIJOS SUSIRINKIMAS

D. K. S. R. dr-jos susirin
kimas įvyko kovo 21 d., Šv.

prirašyta. Tie pasakymai, pa
raginimai liūdija, kad svarbu 
yra kolonijai ir toliau palai- 

’kyti tąjį puslapį. Todėl, jei 
mūsų kolonijai (Detroitui)

Balandžio 3 d. įvyksta rin- (niQ atidarė pirm. J. Ūsaris. 
ypač čia augusį jaunimą, pa-ikimai keliolikos viršininkų ir 
mylėti savo tėvų kalbą, ja ka- klausimas dėl alaus Mieli. vai. 
lbėti, nes ja a net J. A. Vai- į Kova eina smarki tarpe, demo

kratų ir respublikonų.stybių keliuose universitetuo
se lietuviu kalbos mokosi sve-

“Draugas” prielankumo roJtimtaučiai; todėl kaip gi sa- 
do, tat ir mums reikia atsi- vienis savo ka,bos nemylėti, 
mokėti; kiekviena katalikiško-,Patarė jaanimai draugauti su 
ji šeima turi užsiprenumeruo-1*a’b’ Lioktis lietuvėms 
ti dienraštį “Draugą”, o jei {St1 lietnvjais ir t.t. Gerb. kun. 
neįstengia metams, tai norSjd‘ Jabaa'bd nž tokią įspudin- 
penktadienio numerį, kuriame ^a ka^b?’ pamokinimus A yriai
telpa Detroito lietuvių žinios.

“Drauge” taip pat randasi 
įvairių knygų, kurias galima 
lengvai gauti. Taip darydami, 
vieni kitus remsime ir tuo pa
čiu Detroito kolonija plačiau
pagarsės savo darbais.

Demokratai deda visas ga
limas pastangas, kad laimėjus

Siekiant tikslo suvienyti vi
sus lietuvius katalikus bend
riems darbams dirbti, platina
ma katalikiškoji spauda.

Jei visos lietuvių katalikų 
organizacijos ir draugijos, taip 
pat ir atskiri asmenys susivie
nysime, veikimą padidinsime.

Pasitikiu, kad į talką šia
me darbe ateis visos mūsų ko
lonijos organizacijos: L. Ru K.

lyvaus artistė M. Cižanskienė lSl'karai pa^PUO™'' kviečiami 
ir kiti pasižymėję choro na-ji Si sus m»: A- Kurpavioius, 

• : J. Mitrakis, J. Pukevičius, J.J 1 <x 1 • |
Choras sparčiai ruošiasi, .Petrauskas, S. Vasiliauskas, 

kad šis koncertas būtu kuo Zimnickas ir S. Svendrys.
X Bal. 2 d. Susivienymo kuogražiausias.

X Gal dar ne visiems žino
ma, kad seserų pranciškiečių 
vienuolyno istorijoj knyga jau 
išėjo iš spaudos. Ją galima 
gauti už mažą kainą pas se
sutes. Knyga yra pačių sesu
čių išleista. Joj telpa istorija

pa ir Šv. Petro draugija eis 
prie šv. Komunijos in corpo- 
're 8 valandą. Pirm. V. Beka
mpis ir K. Lubekis nuošird
žiai prašo visus narius susirin- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

S. A., Moterų Sąjunga, Lietu- Įvienuolyno ir daug įdomių pa
vių Dukterų Draugija ir visos veikslų.

Patartina kiekvienam kata-Jurgio mokyklos salėje. Sus- lokalinės draugijos.
j Mano mintis yra, kad per pikui įsigyti šią puošnią knygą

T-. .. . . i Spaudos Savaitę kiekvienas tuo paremti sesutesPereito sus-mo nutarimus pe ■ v r paremti sesutes.
\ narys gali gauti vieną “Drau

arba “Laivo”rskaitė rašt. M. Aukščiūnienė 
Priimti be pataisų.

inkimuos ir padėjus preziden- f)uktenj dr-jos.
tui Rooseveltui atstatvti šalvį

go” arba “.Laivo“ prenume
ratą. Tas nėra sunku, tik rei 

Užsirašė šie nauji atstovai: kia noro.
A, Belickis — Šv. Juozapo dr-j “Draugą” galima užsisaky 
jos ir O. Balčiūnienė — Liet. (ti metams, 6 mėnesiams. Jei 

(kas to neišgali, manau, galė
Prisiųstas laiškas per rašt. tų užsisakyti “Draugą” kas 

siundytą tvaiką, o kas svar- Aukščiūnienę nuo O. Ak-(penktadienį (Detroito Žinias); 
blausia, kad Micbigano v alst. 'soinaitienės, kuri siūlo sureng-'$2 metams ( apie 3c savaitei,

Pbone Lafayette 1275

D, R, BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET
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g DR. J. B. RYDZAUSKAS !
5 LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS =
3 Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: Elektros S 
S Lempas, ArtiflcialiSką. Saulės šviesą,, Diathermią, Sinusoidal tr t. t. — 
“ Bandau kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina. S
S Speciallškunias: Ligos moterų ir ligos vidurių, nervų ir reumatizmo. S 
3 Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare. =
= 12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit |
= Telefonas dieną ir nakt): TOIVNSEND 6—1600 S
tiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimimiiiiimiimiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiff

BALSUOKITE UŽ 
DEMOKRATĄ

EM H. MILIAMS
EINA ANT

WAYNE COUNTY AUDITOR
Yra aukšto mokslo žmogus, teisingas, visada užtaria už 
darbo žmones. BALSUOKITE BALANDŽIO 3 D. už

pilną Demokratų Balotą.

COMPLIMENTS OF
DR. JOSEPH W. BURBA, Dentistas

gi eičiau industriją išjudintų; įj Katalikiškos Akcijos ir 
gavus gero alaus, tūkstančia- Spaudos Savaitę. Laiškas pri- 
ms žmonių būtų darbo. Per įmtas. ,
prezidento rinkimus demokra-1 Vakaro rengimo komisijos 
tai laimėjo, todėl ir dabar pri- ^narįai: St. Bukšaitė ir J. U-' 
valome balsuoti už demokratų sarjs pranešė, kad rūpinamasi 
partiją. {vakaro rengimu. Kun. J. Či-

Edward J. Williams, moky- žauskas sutiko jiems padėti, 
kių inspektorius, eina į AiVayne I Pirm. J. Ūsaris įnešė, kad 

Reikia pažymėti, kad L. Vy-(County Auditor. Žmogus ka-'kokiu būdu būtų sutvarkyti
tulikas turi didelius‘gabumus (korespondencijų rašymas, nes jganizacijų kuopų atstovai są
moksle, visada stovi už darbo kartais parašoma net kelios ,vo susirinkimuose. Dr-jų pir- 
žmonių reikalus. Savo praka- to paties turinio koresponden- mininkai-ės turėtų susirūpinti 
lbomis per radijo AVMBC kas cijos. šiuo svarbu reikalu.

visuomet bus dėkingi.
Dvasios vadas, kun. I. F. Bo

reišis, savo kalboj nurodė, kad 
Vyčiai visada ir visur laiky
tųsi vienybės, vengtų skirtin- 
'gų pakraipų žmonių; gyvenda
mi taip, išliks lietuviais kata
likais.

Pageidautina, kad draugijų
susirinkimuose būtų dažniau čhj dvasiog vadui kun Borei. 
gvildenama kat. spaudos pla- gjuį tenka garbė už rūpinimą- 
tinimo būdas, o kas svarbiau- jaunimą organizuoti. Mūs 
šia, kad užsisakytų Draugą ; jaunuolių širdyse padėta geras 

prisidėtų piie palaiky- tautybės pamatas. Jis auklė ja- 
Hinių puslapio. Neužtenka Inag įr pratinamas prie para- 
|įntis rėmėjais. Be darbo,'pijog ir tautog darbuotx,s. j; 
ikro darbo, naudos nebus

Metinė darbuotė parodė, kad 
ir ne tokius rezultatus, kokius 
būt buvę galima atsiekti ben
kim darbu, bet visgi rezulta
tai apčiuopiami ir darbas va
romas pirmyn. ,

Todėl dirbkime naudingą da 
rbą, platindami kat, spaudą 
skleisdami teisingas žinias, 
kas patenkins visuomenę, o 
“Draugas” mums padės.

M. J. Šimonis

tokio jaunuolių jau randasi 
narių ir parapijos komitete ir 
draugijose, kur užima vado
vaujamas vietas. Tas parodo,

MISIJOS

Šv. Antano bažnyčioje visą 
praeitą savaitę Misijas davė 
kun. J. Jakaitis, M. I. C. Sma
gu buvo matyti kas rytą ir 
vakarą, kaip tikintieji skait
lingai lankė pamaldas. Nežiū
rint kad ir oras buvo šaltas 

»ir nepalankus, bažnyčia visada

penktadienis 6:30 girdime jo | Kun. J. Čižauskas perstatė
įspūdingas kalbas, nurodant 
politikierių padarytas stam-

pirm. J. Ūsarį, kad jis susi
tartų su korespondentais ir

bias klaidas. Todėl susitarė kad būtų to viso išvengta. 
Detroite lietuvių grupė, kuri j Kadangi šis susirinkimas į- 
bal. 2 d. vakare Lietuvių svet.'vyko dviem savaitėm vėliau, 
rengia prakalbas palaikymui (negu turėjo įvykti, tat sekantį

SJIIT’S JNCLE

t:

V2C, dienai).
Aš darbuotuos ‘4 Draugo ’ ’ 

vajuje; esu K. S. R-jų Dr-jos 
narė. Tat drįstu prašyti, kad 
paremtumėt mane, kad duo
tumėt naujų prenum. sąrašą 
man. Galima būtų išrinkti ko
misiją, kuri padėtų kolonijoms 
draugijoms tame darbe. Apie 
tai te praneša draugijų ir or-

Mes, Detroite, turime steng- J

CHICAGO, ILL.

NAUJA CENTO PRAMONĖ TUOJAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno iki penkių centų ”Blg Flash'’ Spėriai. Krautuvės perka vieną, du tris ar 
daugiau po $1.00. Pardavėjui felna »2.20 Cash Ir pardavėjas gauna "Dovaną” kurią 
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite 
Išmėginimui tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite J ofisą.

PARISIAN RING COMPANY
80 North Dearborn Street, “Dept J.”
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Penktadienis, kovo 31 d., 1933

CICERO MIESTU! REIKALINGA

Tauta

turi

Pres. F. D. Roosevelt

ROSF. CUCHNA

Kolektorių

FRANK J. NOVAK

Trastistu

HENRY .T. 3ANDUSKY

Policijos Viršininku

Valstija

turi

Gub. Henry Homer

BALSUOK TIESIOGINĮ DEMOKRATŲ BILIETĄ
1931 BUDŽETAS $974,000.69 po REPUBLIKONŲ IŠEIKVOJIMU

1933 BUDŽETAS $374,090.00 su DEMOKRATŲ ĮTEKME 
SUTAUPINTA TAKSŲ MOKĖTOJAMS $300,000.00 per NUSTATYTĄ TAUPUMĄ

RINKIMAI BALANDŽIO 4, 1933 Polis atdari nuo 6 ryto iki 5 vai. vakare.

DETROITO
ŽINIOS

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)
kti prieš 8 valantįjį į svetainę 
dėl tvarkos.

— Ar tu supranti, ką aš 
kau? Aš sakau, kad netikiu į, 
dangų, garsiau sušuko.

— Na tai, gerai, gerai, — 
atsiliepė žmogelis. — Tai eik 
į peklą, bet tik nekelk ant ga
tvės lerino.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Radviliškis. — Sausio 30 d. rankose. Ugnegesiai su dega- 

Kaune Šv. Luko ligoninėj mi- ličiais žiburiais-fakeliais. Skau 
rė kun. Antanas Kasparavi- tai neša apie 10 vainikų. Žmo- 
eius, Radviliškio parap. kle- nių apie 3,000 galvas nuleidę 
bonas, 52 in. Tai buvo išmin- traukia procesija link bažny-

nebūtų laikomos novenos. Ra- 
dviliškiečianis gyvenantiems 
Amerikoj gera proga įtaisyti 
2 varpus, ir Šv. Teresės sto-

X Kovo 29 d. su savo prie
toliais ir Jaunimo Klubu atsi- jtingas ir aukso širdies žmo- čios 

X Kun. Valaitis bus šešta-Lveįkįno j^arolius Balnus. Jis 
dienio vakarų, indės išpažin- ’pracĮįij0 kelionę į Scotlandų ir 
ič.ių klausyti ir ant Otojaus jjj^uvą. Jaunimas linki jam 
laikys draugijų Mišias. Misiąs jaįmingos kelionės ir atmin- 
giedos jaunimo choras. Antros čiaį įteįkė puiki{J dovanę
Mišios bus 9 valandų, trečios 
— paprastų valandą.

X Bal. 5 d., 8 valandą va
kare bus Jaunimo Klubo sus
inąs. Susirinkime žaidimus ves 
Jonas Visockis. Nors klebonas 
uždraudė parapijos svetainėje 
gavėnioj visokius pasi linksmi-

K. V. M.

NAUJA KNYGA

gus. Parapijonys išgirdę var-1 Rogių kelias geras. Suvažia- 
pą skambinant, paskendo liu- jvo kaimiečiai, į bažnyčią ne- 
dėsy ir maldoje. telpa. Kun. Byla sako pamo-

Apie G vai. vakaro susirin- kslą verkdamas; su pamoks- 
ko minia stoty pasitikti kūno liniuku verkia visa bažnyčia, 
savo mylimo klebono, kuris Į kapines lydėjo apie 10 ku- 
įnums tarnavo per G m. Karo nigu ir minia apie 5,000 žmo- 

' orkestrą liūdnai griežė. Eina nių.I
apie 200 moterų su žvakėmis Karo metu velionis iš varpi

nes išėmė visus tris varpus 
ir ikasė vieno ūkininko dar-

1 V • - . . V.zineje, paslėpė nuo vokiečių.
Viena moteris, turėdama pik
tumų ant to ūkininko, nore-įvytų, 
dama jam atkeršyti, pranešė 
vokiečiams. Vokiečiai 2 var 
pus išėmė, tat dabar tik vie- 
in.i teturime.

Amerikoje gal nerastum nei 
vienos bažnyčios, kurioje ne
būtų Šv. Teresės stovvlos ir

i Jei atsirastų tokis gerada
rys, tai galėtų kreiptis šiuom 
adresu:

Kun. Adomaitis, klebonas 
Radviliškis, Litkuania.

A. Ramoška

Suna kinamas Peršalimas 
su Nebrangiu Vaisiu

“Mano trijų metų sūnūs susirgo di
deliu peršalimu. Aš ištepiau Pain- 
ExpeI1eriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
rį gydymui nuo persišaldymo, skau
damu muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.”

S. D.
Travis, Staten Island.

PAIN-EXPELL£R

ninius, bet kadaių

Tik ką išėjo iš spaudos dai
li, didelė, 350 pusi. knyga: 
“Švento Kazimiero Seserų Ko-

VAŽIUOJANČIU 1 LIETUVĄ 
DĖMESIUI

Į Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
Keletas metų atgal įžymus Gydyto
jas Specialistas išrado kombinaciją

I vaistų, kurie darė stebuklus dėl li- 
I gonių, kurių organizmas buvo suglė- 
i bęs ar tik vietomis arkyvus, ir ku
riems reikėjo daugiau kaip tik pa
prastą toniką, ši preskripcija dabar 
yra pardavinėjama visose vaistiny- 
č-iose tik už Dolerį už pilno mėnesio 
treatmentą. Jeigu po dvidešimts die
nų jus nebusite užganėdintas, jūsų 
Doleris jums bus sugrąžintas. Eikite 

j J savo valstinyčią ir paklauskite bu-
1 telį tikro VGA-TONE — žiūrėkite, 
I kad ant laibeio butų užrašyta

>i šis vaka- ngregacija — 1907 —1932” ii 
ras buvo įrengiamas dar prieš Seserų Kazimieriečių pirmo- 
gavėnių, tat klebonas leido. įsios mokyklos istorija. Knyga 
Mat, Jonas Visockis, kuris y-i iliustruota 35-kiais paveiks- 
ra pusėtinas kumštininkas, su- Jais, daili, įdomi. Jos, kaina — 
rengė keletą kumštynių tarp j kietais, stipriais apdarais $2 
savo draugų iš Golden G love | egzempliorius, minkštais ap- 
Tournament. Gal kas kumšty- rvlarais $1.50.Į
lies laiko už pasilinksminimų, I Šita knyga turėtų būti kiek-
bet man rodos, kad nelabai vieno lietuvio kataliko namuo-

7 i

linksma gauti kumštimi į nosį. įse, nes tai lietuvių tautos bra- 
Nariai skaitlingai susirinkit. aprašymas.

Sis susirinkimas yra ne dėl | T* «auU vi‘

publikos, tik dėl narių. i . . 1
namuose prie parapijų ir jų 

X Kovo 26 d., šv. Petro ; Motiniškuose namuose.
parap. klebonas lankės Grand

A0A

Rapids’s šv. Petro ir Povilo 
parapijoj, kur per kelias die
nas sakė pamokslus ir pagel
bėjo išpažinčių klausyti. Jis 
dažnai atsilanko Grand Rapi- 
ds'e, kur gauna progos sueiti 
su kunigais iš kitų miestų, net 
ir Iš Cbicagos. Mat, kun. Lip* 
kus dažnai pas save užsiprašo 
svečių.

X Kovo 30 d. Šv. Petro pa
rap. klebonas kalbėjo Rotary 
Club, Femdale, Mieli. Toji 
vieta jam gana gerai pažįsta
ma, nes būdamas Šv. Jokūbo 
parapijoj buvo nariu Rotary 
Club.

X Kovo 25 d. Šv. Kryžiaus 
kapuose palaidota V. Breen, 
5650 Newberry Avenue, G0 me. 
tų amžiaus. Jo liga visai tru
mpa buvo, tik vieną dieną sir
go širdies liga. Duktė, Marė 
Breen, yra mokytoja Šv. Pat- 
ro parap. katekizmo klesose.

X Eina žmogelis iš bažny
čios namo. Kitas jį užkalbino:

— Matau, eini iš bažnyčios. 
Ar tu žinai, kad aš netikiu j 
dangų.

Žmogelis nieko neatsako.

CONVENT OF ST, 
GASIMIR,

2601 W. MARŲUETTE RD. 
Chicago, Illinois

ANTANINA SAUNORIENĖ 
po tėvais Strimaitė

Nlii’č- Kovo 30 d., 1933 m.. 10:15 vai. ryto, pusam- 
žiaus. Kilo iš Kauno rėd., Šiaulių apskr., Pakarpęs 
miestelio. Amerikoje išgyveno apie 12 metų.

Paliko dideliame nuliūdime dukterį Ona Bagdonie
nę, žentų Viktoru, anūką Albertą, brolį Juozapų St ri
mą, 2 brolio vaikiu: Benediktą ir Tamošių ir gimi
nes; o Lietuvoje 2 seseris Joana Zakarienę ir Janšau- 
ikienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3358 S. Halsted St. Tel. Yards 
3408. Laidotuvės įvyks Pirmadienį, Balandžio 3 <1., 
iš namą 8:30 vai. bus atlydėta į šv. -Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės siela. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugu, -ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvėms patarnauja graborius Pavlavičia Vn- 
dertaking Co. 9 elef. Victorv 4088.

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis keliones 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 yrji organizuojama ekskursija į Pasaulinę 
Parodą Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šių parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Anie- 
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.

Nuga-Tone
CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VARTOK UELDONA TABLETI S

Aptiekose. Knygutė su paveiks- 
, lais 24 puslapių "History of Rhe- 
gumatism” dykai. Kreipkis į:

iWELDONA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. .1.

j
••••
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JVAKORCIU AGENTŪRA
2334'So-OAKL

TFl
SOO'čVlLT& 77?O

Don’t 
neglect 
Colds

A A

ANUFRAS F. DOL.IK
Mirė Kovo 28 d„ 1983 pi., 

3:30 vai. popiet, piteamžiaus. 
, nerlkoje išgyveno apie 30 m.

Paliko dideliame nuliudime 
moter) JoanmĮ, po tėvais Kir- 
kittkaa’tę, penkis sūnūs: Joną, 
Pranciškų, Antaną, Juozapą ir 
Edvardą; 2 dukteris, Anelia ir 
Veronikų, pusbrolį Martyną Do- 
lik Ir Rimines.

Kimus pašarvotas 4628 So. 
Wood St. Laidotuvės įvyks .šeš
tadienį, Balandžio 1 vi., iš na
mą 8 vai. bus atlydėtas j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyei'ą. 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gltru'nes, draugus-ges Ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Mrvfcrls. Sutini, Du
kterys, Pusbrolis ir gimlaiės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis Yards 1741.

MARIJONA RAJAUSKIENĖ
po tėvais Laurenciūtė

Mirė kovo 28 d., 1933 m., 10:45 vai. ryto, pusam
žiuos. Kilo iš Suvalkų rėd., Alytaus apskr., Ūdrijos 
parap., Jaekonių kaimo. Amerikoje išgyveno 26 m.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Antanų, du sūnus, 
Stanislovą ir Mykolų, tris dukteris: Oną Šatas ir žen
tą Raimundą, Pranciškų ir Stellą, švogerį Juozapą, 
pusbroli Martyną Laureneą, pu seserę Karpienę, o 
Lietuvoje brolį Ignacą ir gimines.

Kūnas pašai vytas 2655 \V. 691 h St., tel. Republic 
8894. Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 1 d., iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėta į Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už veliones sielą. Po paniūkiu bus nulydėtu į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyra3, Simai, Dukterys, Svogcris, Žentas, 
Pusbrolis, Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius J. J. Bagdonas. 
Telefonas Republic 3100.

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ckio S«., Chicego

Tyrog Aiškio*, Sveikos 

GRAJUOs AKYS

Yra didelis tartas
Murinę valo. švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgslte 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beauly“ ant pareikalavimo.

Šaltis krūtinėj arba gerklėj 
būti pavojingas. Palengvins, 
minutas Musterole, "counterJ 
ant”! Panaudotas syk) kas vai. 
dą per 5 valandas turi pagelbi 
Per 20 metų tūkstančių varto 
mas. Rekomenduotas daktarų 
slaugytojų.

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE

pasteurized 
with

NATURAL 
FLAVOR

švelnesnis valgyli; geras kepimui 
šis naujas Kraft American

Pbeese. Kraft'o ypatingai paga
mintas Natūralus skonis palai
kytas pakavime.

Nesirūpink nležėjl 
tnu, pleiskanomis, 
Išbėrimais, spuogatt 

Ir kitais odos negerumais. TH 
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. J6c., «0o
tl 00.

roa skik e*s

z
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Penktadienis, kovo 31 d., 1933

LIET. KAT. VAKARINIŲ VALSTYBIŲ 
Ifl-TOJI KONFERENCIJA
(Tęsinys)

Atstovai centralinių organiza
cijų apskričių

| Apašt. Maldos: M. Meteli ii- 
nienė, J. Mitkienė, A. Mila
šienė, B. Kulcienė, O. Kajenle 
nė, P. Gamulauskienė. 

Federacijos Chicago apskr.Į gv Antano dr-jos: A. Su
kun. Mačiulionis, inž. A. Zvi- lnuojjS) A, Geidžiūnus, J. Gri- 
rblis, dr. P. Atkočiūnas, i^. galiį,nas>
S. Sakalienė, A. Bacevičius. bauskas.

L. Ii. K. S. A. Chicagos ap-l yisų šventųjų moterų ir vy-
skrities atstovai: A. Kazlaus- dr-jos: D. Paseekienė, B. 
kas, J. Jusevičius, T. Šeiniis, Daukšienė, M. Feizienė, O. Si- 
P. Čižauskas. monaitienė, A. Pocevieienė.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų' Labdarių Sų-gos 3 kp.: K. 
Chicagos apskrities: A. Peld- Sriubienė, Juozaitienė, M. Ča- 
žius, apt. \. Petrauskas, A. sįenė, T. Pocevičia, Saliukie- 
Crybas. nė, T. Vilkas.

Liet. Vyčių Chicagos apskri-1 Marijonų Kolegijos Rėm. 21 
ties: A. Petrulis, S. Šimulis, sj< ; a. Valančius, A. J. Janu* 
A. \ ardauskas. šauskas, F. Stanislovaitis, J.

Liet. Vyčių “Dainos” cho- Barauskas.
J. Sauris, L. Tenzis, A. Ja-Į a. L. R. K. Mot. Sų-g03 2 

Bas. kp.; M. Lukauskienė, O. Sam-
Vyčių Centro: kun. A. ponaitė, P. Noębutienė, E. Va

siliauskienė.
Amžinojo Ražančiaus: A. Ra

Valančius, “V.” reti. A. La
pinskas, kun. M. Urbonavi
čius, A. Manstavičius.

Labdaringos Sų-gos: B. Ge
dvilas, B. Nenartonis, P. Fa- 
bijonaitis, Aukuotienė (sun
kiai įskaitoma pavardė).

KOLONIJŲ DRAUGIJŲ 
ATSTOVAI

Rridgeporto

Šv. Vardo: P. J. Žemgulis,
A. Kazarauskas, S. Moleraus- 
kas, P. Gudijonas, L. Stupa- 
ras, P. Ivanauskas.

A. L. R, K. Moterų Sų-gos 
1 kp.: U. Gudiene, L. Višniau- 
skienė, A. Nedvarienė.

Šv. Kaz. Akademijos Rėmė
jų 2 sk.: J. šžlteniėne/ J.” E- 
žerskienė, M. Malinauskienė.

llažancavos dr-jos: A. Gilie
nė, O. Klimanskienė, B. Ale- 
liūnienė.

Šv. Petronėlės dr-jos: A. Vai 
čekauskienė, E. Lamrė, R. Ma
ži liauskienė, A. Antanavičienė,
A. Vinskienė.

Labdaringos Sų-gos 5 kuo
pos: S. Trumpulis, J. Garuc- 
kas, J. Dimša, O. Pa Ii liūnienė,
O. Sekleckienė.

Dievo Apvaizdos parap.
Federacijos 15 sk.: O. Zda- 

nevičiūtė, M. česnaitis, Ant. 
Grisius.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 5 sk. jaunamečių: V. 
Miciūtė, R. Grišiūtė, JI. Urbu- 
naitė, J. Butrimaitė.

Šv. Kaz, Ak. Rėm. 5 sk.: A. 
tzardauskas, O. Kolos, Auška- 
lienė, Ivanauskienė, Grickie- 
įienė.

S. L,
Grisius, E. Petrulis, A. Valu- 
ckienė.

Apaštalystės Maldos: E. Sta , 
šelis, K. Vickiūtė, A. Šalčius, 
E. Rudytė, M. Lorencas.

Šv. Vardo: P. Janušaitis, K. 1 
Matijošaitis.

Šv. Jono Evangelisto: J. Di- J 
niša, J. Budrevieia, M. Banke- , 
vičia, S. Kemeikis, D. Saus- j 
galvis.

Jjal). 4 kuopos: P. Valuckis, i 
J. Bukoltas.

Tretininkų: O. Slasgulnienė, 
O. Augaitė, M. Kailinkaitė, M. 
Jerominaitė.

Cicero, III.
Fed. 12 sk.: J. Juščius, S. 

Buėaitė, A. Valančius, J. Mo- 
tekaitis, J. Časas, R. Valan- 
čienė.

kauskienė, M. Andrijauskienė, 
P. Paurazas, P. Lupeikienė.

Tretininkų: V. Petrauskie
nė, O. Daujotienė, V. Tverie- 
nė, K. Leketienė, O. Šlickie- 
nė. j t ■ i ■

Šv. Kaz. Ak. R. sk.: Kra
sauskienė, Naniškienė, Feizie
nė, lšganaitienė, Šeputienė, O. 
Krasauskienė.

L. Vyčių 14 kp.: P. Areška, 
V. Markūnas, O. Čekaitė, S, 
Litvinavičius, V. Petrauskas, 
A. Jaukša. Aukų $1.00.

B r A n n a s
Šv. Dievo Motinos dr-jos: A. sk.: M. Samosky, A. Stašai- 

Vaišvilienė, K. Žvibienė, A. tis, J. Žilvitis, J. Vasilionis, 
Jaukštienė, i F. Šileikis.

Šv. K. A. R. jaunamečių 9 j (Bus daugiau)

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ l’ER 28 METUS NEŽIŪRINT 

KALI* l ZSISEMMI S1OS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Spociallškal gydo ligas pilvo, plaukių, Inkstų ir pūslės, užnuodljlmų, krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir puslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. l’raktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patali
nius dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo II ryto iki 1 vai. 
■1200 VVEST 26tta STn kampas Ikuuler Avė. Tol. Crawford 5573

G R A B O R I A Is

Olisc Tek liepublic tili-MI Res. Tel. Prospect 2423

DAKTARAI:
Oriso: Tel. Calumet 403»
Res.: Tel. Ucndock «28«

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS llt chirurgas

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijų* Ofisus; 2050 W. tlOth St 

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

I 10 — 8 vai.
8147 S. Halsted SL Chicago
Paned., Sered. lr Subat. 3 — 8 vai.

Tel. LAFAYETTE 1057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava. netoli Kedale) 
Valandos: nuo 1 lkl 8 vaL vakaro 
Beredomla lr nedėllomia pagal

•u tarties

Tel. Cicero 1260 X—RAY

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2 358 So. Leavitt SL

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

1 to 4 and 7 to 8 P. M. 
Sunday by Appolntment

TĖVAS IR SŪNUS, JUOZAPAS, 
EUDEIKIAI
G RABORIAI

Nuliudlmo valandoje širdingai patarnauja. Reikale esanti, 
malonėsite mus pušaukti.

5340 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO 
VIENAS OFISAS — NftltA KITŲ SKYRIŲ

Phone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sųžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyri ų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pk, Chicago

Phone Boulevard 7841

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 8 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th SL Cicero, 111.

Tel. Canal 6111

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6248—8411

Tel. CICERO 184

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $36.00 

KOPLYČIA DYKAI 
1344- R. 5fttb Ava.. Cicero. Tli

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

L439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
TEL. CICERO 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
■•eikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, UI.

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 8 iki 11 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

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

Phone Hemlock 7828

TEL. LAFAYETTE 7668

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 9267 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6608 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
8 lkl 8:38 vakare

HEMLOCK 8161

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 lkl 12 ryto; 7 lkl 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 6456 S. MAPLEWOOD Z VE.

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
6 917 S. Washtenaw Avė.

DR. J. 1. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 AVest Marąuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

ajltų

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Lafayette 8572

J. Liulevičius
Graborius

ir
Balsam uolojas

Patarnauja Chl- 
cagojo ir apielin- 
kėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia ir 
pigiau negu kiti todėl, kad prlklau-

R. K. A. 101 kp.: E. «*• u prie grabų išdirbystės.
L OFISAS

668 WEST 18th STREET 
Tel. Canal 6174

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko uerokuojame 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 Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite IUD1IKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7117

Ofiso vai. kiekvienų dienų nruo 8 Iki 
12 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki M vai. vakare Dtarainkaie 
ir Ketvergala.

Rez. Tel. Hyde Park 3385

PRANEŠU
DR.M.r, STRKOnO.M.D.

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Avė. 

Ofiso valandos:

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuris 
»sti priežastim galvos skaudėjimo, 
avaigimo, akių aptemmio, nervuotu- I 
mo, skaudamų akių karšų. Nuimu 
Jhtaractua. Atitaisau trumpų regyst* 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose
ttaliikimuo.se. egzaminavimas daro- NUO 2 iki 4 ir UUO 6 iki 8 Vali. 
mas su elektra, parodančių mažiau-

i įlas klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky

čio* vaikučiams.
Valandos nuo 18 ryto lkl 8 vaka-

. paKal sutartį.KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUM 
j P 4 LAIKĄ. BU NAUJU IŠRADIMU.
’ Dangeilų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo, Muaų kainos oi- 
granas, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVI. 
Tel. Boulevard 7588

Nekėliomis pagal sutartj 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgą* 

6858 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, 1H.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ BPC1ALI8TAH

Phone PULLMAN 0853

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

• 30 Kast lllth Street
l’rie Y. M. C. A. Roseland 

Guzas, X-RAY, etc.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 18—4: nuo 6—

■•SAIlnmls: n»o 18 Iki 11.

J. J. BAGDONAS
GRABORIUS

Laidotuvėms patarnauja mandagiai, 
simpatiškai ir labai pigiai.

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui. 

Pašaukite:
REPUBLIC 3100

2506 AVest 63rd St., Marquette Parke

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 ank
stas. Pastebėkit mano iškabas.

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

Phono Canal 0523

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

Ofiso: TeL Victory 6893
Rez.: Tel. Dresel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgus 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—8 v. V. 
Nedėliomis tr šventadieniais 18—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

DR. MARGKK1O

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdvesnę lr patogesni 

vietų
3325 80. HALSTED HT.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Boulevard 7588
Res. Hemlock 7681

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

DR. MAURICE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 18 Iki 11 dienų
Nuo 1 lkl B po pietų
Nuo 7 Iki 8 vakare
Nedai, nuo lb Iki 11 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė eavo ofisų po numerio

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECU AUSTAS

Dllovų. Moterų Ir Vyrų Ugų 
VaL: ryto nuo lb—11 nuo >—4 pe 

platų: 7—S: 1b vai. vakare.
Nedėllomia lt lkl II

Telefonas Midvray 2880

Tek Grovehill 1686

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 8-11 ryto 2-4 tr 7-8 vak. 

■eredomln po platų lr NadėldienlaU 
tik aueltarua

8411 W. MARQUETTB ROAD

Rea. Phone 
Englcvvood 6641

Office Thone 
WentwoAh 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

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

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWN1K
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Ofiso Boulevard 6913-14 
Rez. Victory 2343

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

OfUo »aL: nuo 1-1; nuo 8:10.(:!•

ttaliikimuo.se


' p
n b i r ci i s Penktadienis, koVo 31 d., 1933

PIPCDfl III ’ i Reikiafpažymėti, iaS s] ’sy- blbtnUj ILL, ki nrofi.rainos tlainJl,is hu.

KRISTAUS KANČIA
GIEDOS

SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 2 D.
GARSUS L. V. “DAINOS” CHORAS
3 vai. popiet: Aušros Vartų bažnyčioje, 

WEST SIDE

' 7:30 vai. vakare šv. Antano bažnyčioje,
CICERO, ILL.

Vargonais gros pats choro vedėjas muzikas J. SAURIS 
Pamokslus sakys KUN. A. VALANČIUS

CHICAGOJE

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

IŠVAŽIUOJA Į LIETUVĄ

Penktadienio ryte apleidžia 
Chicagų Adolfas Gritis, brigh- 
tonparkietis. Šeštadienyje sės 
Scandinavian American linijos 
laivan Frederik VIII ir vyks 
Lietuvon apsigyventi. Kelio
nės reikalus aprūpino “Drau
go” laivakorčių skyrius.

A. Gritis Amerikoje išgyve
no apie 30 metų. Išaugino gau 
singų šeimynų. Suaugusieji sū
nūs pavyzdingai darbuojasi 
lietuvių jaunimo tarpe.

čių kvartetas, ved. Giedraičio. 
Padaryta rinkliava. Stambes
nes aukas aukojo sekantieji: 
po $1.00: Krenčiūnai, S. Ma- 
rozienė, V. Jereckienė, K. Lau
čienė, B. Lindžienė, J. Paulis, 
Žauberienė, V. Ragaišienė, M. 
Benžianas, Kulikauskienė.

Širdingas padėkos žodis pi- 
imiausiai klebonui už davimų 
svetainės, kun. S. Joneliui, 
kun. Urbonavičiui, kun. Vai
tukaičiui, V. Galnaitei, sese
lėms už programų, mergaičių 
kvartetui ir p. Giedraičiui.

Kun. A. Valančius, Nekalto Pras. P. Š. parapijos 
vikaras, L. Vyčių Centro dvasios vadas ateinantį sek
madienį Aušros Vartų bažnyčioje 3 vai. popiet sakys 
pamokslų per šv. koncertų. Tų pačių dienų, vakare, per 
šv. koncertų sakys pamokslų Ciceroje, Šv. Antano baž
nyčioje. Šv. koncertų abiejose bažnyčiose išpildys L. V. 
Dainos choras, vedamas muz. J. Saurio.

“PIPIRŲ” ŽINUTĖS

ki programos dainų dalis bu 
vo išpildyta tikrų artistiškų 
jėgų} jų išlavinti balsai dar 

I sykį palifidijo, kad mes, lie
tuviai, turime gerų radijo dai
nininkų ir dainininkių. Šį sy
kį gana šauniai pasirodė ži- 

1

Šiandien vakare, kovo 31 d.,
Šv. Antano parapijos svetai
nėje bus rodoma Kristaus Ka
nčia kalbamuose judamuose ,nomas Peoples radijo* kvarte- 
paveiksluose. Čia bus labai go^gg įr duetas išpildytiami ke
ros progos pamatyti gyvų Kri- let}} rinktinų kompozicijų, o 
siaus Kančios vaizdų, o atei- ypatingai “Oželis” (Šilu- 
nantį sekmadienį, vakare, pa- įaus). Tai viena sunkių kom. 
siklausvti giesmių apie Kris- p0Zįcijų, kuri reikalauja gero 
taus Kančių. Nuoširdžiai ragi-ijgsjlavinimo muzikoje. Ir “O- 
nu visus pasinaudoti šia pro- (gelis” sudainuotas gerai. Taip 
ga. Pradžia 8:15 vak. pat g,ragį muzika ir naudinga

Kun. H. J. Va.čūnas

svetainėj. Visi nariai privalo
te būtinai atsilankyti, nes yra 
svarbus susirinkimas; randa
si naujų reikalų svarstymui.

Taipgi būtinai susirūpinki
te savo mokesčiais draugijai, 
kad nelįktumėt suspenduoti.

P. K., rašt.

kalba, kurių pasakė dr. Jovai
šas, M .D., ir programo vedė
jas teikė daug naudingų ir į- 
domių dalykų klausytojams.

Muzikas

SUSIPAŽINKIT SU "STU
DENTU ŽODŽIU0

CHICAGOS LIETUVIAMS 
ATLETAMS

Visų ristikų galiotų, sunkė 
jnybių kilnotojų, baksorių, bo-jtas,
kso atletų, nepaprastas susi-

“Draugo” redakcijoje dar 
galima gaut “Studentų Žod
žio” No. 1 ir 2 (sausio ir va
sario mėn.). Tai įdomus, rim- 

patriotinės lietuviškos

įduoti komisijos narėms: Ka- nešame, kad draugija užprašė ,rinkimas įvyks balandžio 2 d., 
Vardu visos komisijos ačiū tauskienei arba J. Jesulaitie- šv. Mišias už mirusius narius- 2 vai. popiet, Universal gim. 

visiems dalyvavusiems ir au- nei). Visus kviečia atsilankyti, nares balandžio 2 d., (sekma- klube, 3236 So. Halsted St,
kotojams. Komisija Komisija

MARQUETTE PARK 
ŽINUTĖS

dienį), 8 vai. ryto. Nariai ir 
narės prašomi susirinkti 7:30

ŠIRDINGAI AČIŪ vai. ryto į parap. svet., 232?

Bus tartasi apie dalyvavi
mą Pasaulinėj Parodoj Lietu-

J vių Dienoj. Būkit visi. Atle-

lr vėl aš Čia su “Pipirų” x gv. Kazimiero Akademi- 
žinutėmis. Man rodos, kad tie jos Rėmėjų 8 skyriaus mėnesi- 
“Pipirai” turėtų dainuoti vi-'nįs susirinkimas jvyks sekma- 
sur, nes jie publikų labai gra-Į dienį, balandžio 2 d., 1933 m., 
žiai palinksmina. Šį sykį jie‘lygiai 1:30 vai. popiet, para- 
patenkino publikų, kovo 26 d., pįjos svetainėje.
parapijos salėje. Merginų kva Į Kviečiame visas nares atsi
rietas ir duetas dainavo lietu- lankyti ir atsivesti naujų na- 
viškas ir angliškas dainas. 'r5ų. Taip pat nepamirškite gra
Prie jų prisidėjo ir publika.

Mūsų “Pipirai” yra: F. No- 'nuo paskutiniojo vajaus vaka
rbutaitė, V. Sinkevičiūtė, B. įro> nes turime baigti sųskai 
Valunaitė, L. Klimaitė, J. Ll- tą. Valdyba
ndžius, E. Giedraitis, S. Ro
kaitis, V. Simonaitis ir veik
lus vedėjas A. Giedraitis.

“Pipirai” pradėjo savo pro
gramų su Giedraičio

žinti pinigus, arba tikietus,

----------- Jw. 23rd Place, iš kur visi sy-
X Šv. Kazimiero Akademi- kiu eisime in eorpore išklau- 

jos Rėmėjų 1 skyriaus vajaus 'syti šv. Mišiij ir priimsime šv. 
vakaras davė gražaus pelno. Komunijų. Išpažintis galima 
Šiuo tat noriu pareikšti šir- bus atlikti iš vakaro — šešta- 
dingų ačiū rengimo komisijai: j dienį. Širdingai kviečiame vl- 
T. Pilipavičienei, J. Stugienei, sus narius ir nares dalyvauti 
M. Paukštienei, E. Ogintaitei; pamaldose. Prie progos prane- 
sesutėms už prirengimų moky- šame, kad draugija rengia bu- 
klos vaikučių; solistams: Pa- nco party kortų lošimų balan- 
žarskiui, E. Kegovieiūtei, O. džio 23 d. vakare, Aušros Va- 
Navickaitei, pianistei S. Ivaš- rtų parap. salėje, 2323 W. 23 Į Praeito antradienio vakare 
kevičiūtei; varg. V. Daukšai;1 Place. Pradžia 6 vai. vakare. ir vėl radijo klausytojai turė- 
gerb. kunigams: Urbonavičiui, (Prašomi visi nariai-narės da- jo malonumo pasiklausyti ri-

tai neturime pasilikti; turime 
pasirodyti, kas Chicagos buvo 
ir yra atletais.

John J. Kulis

RADIO
RADIJO

rai >>,
nas 
Ground,

X Mūsų parapijoj yra daug 
draugijų, kurios nuolat dirba. 
Viena tų draugijų, kuri daug 

Pi pi- įveikia, tik nesiskelbia, tai L 
po to, dainavo “Uzbo- [ Vyčių 112 kuopa, kuri Verbų 
“Massas’ In Tbe Gold [sekmadienį, balandžio 9 d., 
’ ” “Voveraitė” ir po 7:30 vai. vakare, parapijos sa-

visko “Sudiev.” Jie taip gra
žiai dainavo, kad publikai net

Įėję statys scenoje labai įspū
dingų veikalų', “Fabijola,” pa

nepatiko, kai pradėjo dainuot imtų iš pirmųjų amžių krikš
“Sudiev?

Jei norite vėl girdėti “Pi
pirus,” atsisukite savo radi
jukų ant stoties WCF*L per 
Budriko programų, bai. 9 d., 
1 vai. popiet. Išgirsit.

čionių gyvenimo. Įžanga tik- 
tai 25c. Vytė

X Po trumpos ligos nesenai 
mirė a. a. M. Rajauskienė, ku
ri 28 m. gyveno tarp lietuvių; 

Tuo tarpu bus gana. Iki ki- 'išaugino gražių šeimų: du šil
to pasimatymo. Tiktai dabo- [nus įr tris dukteris. Velionė 
kitė “Baidyklės” raportus turėjo savo biznį ir gražų na- 
ant “Pipirų.” “Baidyklė”

---------------------- Laidotuvėms įvyks šeštadie-
Šv. K. A. R. 6 sk. vajaus

vakaras įvyko 12 d. kovo, pa
rapijos svetainėj. Žmonių su
ėjo pilna salė. Vakarų atida
rė kun. S. Jonelis ir pasakė 
įdomių įžanginę kalbų, o po 
to pakvietė kalbėti kun. Ur
bonavičių. Jam pabaigus mo
kyklos benas gražiai pagriežė.

Paskiau mokyklos vaikučiai 
parodė gražių dalykėlių. To
liau kalbėjo centro rašt. V. 
Galnaitė, kuri apibudino rėmė 
jų darbuotę.

Toliau kalbėjo kun. P. Vai
tukaitis; išaiškino dabartinį 
vargingų vienuolyno padėtį ir 
ragino visus būti rėmėjais, 
prisidėti prie kilnaus darbo.

Paskiausiai dainavo mergai-

nį, iš namų bus nulydėta į N. 
Pr. P. Š. bažnyčių, o iš ten Į 
Šv. Kazimiero kapus. Amžinų 
jai atilsį. J. J. Bagdonas

T0WN OF LAKE ŽINUTĖS

Vaičūnui, Vaitukaičiui; šeimi 
ninkėms J. Stugienei, M. Pau

dvasios Amerikos Lietuvių 
Katalikų Studentų Draugijos 
žurnalas. Žemiau paduodame 
abiejų numerų turinius, kas 
geriau negu aprašymas pa
rodys šio žurnalo turiningu
mą, rimtumų ir literatinį 
brangumų: •

Nepriklausomybės 15 metų 
(J. P. Pilipauskas).’
Mūsų Gairės.
J. E. Vyskupo Būčio Svei

kinimas.
Lietuvis Aš Esu (J. K.). 
Tautos Sargyboje (Dr. J.

Navickas).
Darbas Viską Nugali (J. C. 

Morkūnas). *
Kęstutis (J. P. Pilipauskas) 
Didžiojo Varpo Legenda 

(A. Jurgelaitis).
Susipraskime Tautiškai (V.

Mūsų Draugai Lietuvoje 
(J. B. Laucka).

Amerikos ir Europos Stu
dentai (Pr. Galinis).

Praėjo Metai Amerikoj (J. 
N.).

Iš Centro.
Vasario mėn.
Nepriklausomybei 15 meti} 

(J. P. Pilipauskas).
Lietuvos Liūdesys (Snau- 

dalis).
Metamorfoza (Jonas Rini

tas).
Dante Alighieri (Kun. K. 

Jenkus).
Kam Mokytis! (J. K. No- 

rankevieiutė).
Reikia Darbo (J. J. Kupre

vičius).
Eilėraščiai (Plytaitis). 
Spauda (J. Naudžius). 
Menas ir Laisvė (Snauda

les).
Vienybėje Pasisekimas (G. 

F. Jurgelionis).
Apžvalga (J. N.).
Iš Mūsų Veikimo.
Jei kas norėti} įsigyti vi?

arba abu numerus, gali gaut 
redakcijoje arba per paštų. 
Vieno numerio kaina 20 cen
tų. Galima siųst pašto ženk
lais.

HITLERIS UŽ ŽYDŲ 
BOIKOTĄ

BERLYNAS, kovo 30. —
Koncleris Hitleris patvirtino 
paskelbtų savo partijos boi
kotų žydams. Jis sako, . kad 
pati vyriausybė turi žydus su 
varžyti ir nelaukti kol patys 
gyventojai, netekę kantrybės, 
ims veikti.

Vokietijos žydų organizaci
jos kreipias į krašto preziden 
tų Hindenburgų.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

lyvauti bunco party. Komisi- nktinės radijo programos, ku 
ja dirba iš visų pajėgų, kad 'ri buvo leidžiama iš stoties .J. šaulys), 

kštienei, E. Mikolaitienei, H. ^vakaras kuo geriausiai pavyk-^GES pastangomis Peoples Gyvenimo Mįslė (K. Veng- 
Gedvilienei, O. Srubienei, S. (tų. Komisijoj yra: V. Lekavi- Furniture krautuvių. ras).
Stautienei, - O. Pečeliūnienei; čienė, Ona Oksienė, Ona Zala-
mergaitėms, kurios tarnavo į torienė, Ona Bombulienė, Ste- 
prie stalų: E. Ogintaitei, O. ponas Rokas, Antanas Vaiee- 
Gliežnaitei, A. Rumšaitei, A. kauskas ir Longinas Jusevi-
Navickaitei, V. Labockaitei, čius. Komisija ir Valdyba PUBLIC ^uMORTGAGE 
O. Knatauskaitei, S. Uksaitei,

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7669 

Valandos 9 ryte- Iki 9 popiet 
VVest Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėllo, Seredos tr PėtnyCioz 
vakarais 6 Iki t 

Telefonas Canal 0860 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 Iki 8 

Telefonas Republlc 9600
B. Petrilaitei, J. Zakaraitei, 
J. Piklurnaitei, S. Mikolaitei; 
biznieriams už aukas: K. Bū
rui, F. Urbeliui, J. Bublins- 
kui, B. Samulevičiui, Jars Ma- 
rket, V. Kareivai, E. Ogintie- 
nei, A. Glusnienei, J. Stugie
nei, J. Žakui. Visiems širdin
gai ačiū. Sesutės savo gerada
rių nepamirš savo maldose.

J. Čepulienė,
Šv. Kaz. Ak. Rėm. Dr-jos 

1 sk. pirm.

PRANEŠIMAI
I Am. Liet. Daktarų dr-jos su
sirinkimas įvyks penktadienį, 
kovo 31 d., 9 vai. vakare, A. 
N. Masulio raštinėj, 6641 So.
AVestern Avė.
i
j Dr. V. A. Šimkus skaitys 
referatų “Antipartum”

Dr. G. I. Bložis, rašt.

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

: Bridgeport. — Simano Dau- 
,kanto draugija laikys bertai-

------------- Ininį susirinkimų sekmadienį,
X’Aušros Vartų vyrų ir mo-[balandžio 2 d., 12 vai. dienų, 

terų dr-jos nariams šiuo pra-1 Cbicago Lietuvių Auditorijos

KAS GIRDĖT VVEST SIDE

X Draugija Šv. Pranciškos 
Rymietės moterų ir merginų 
ruošia kauliukų žaidimo vaka
rų balandžio 2 d., 6:30 vai. va
kare, Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėj. Visas pelnas skiria
mas bažnyčios aprėdalams, rei
škia parapijos reikalams. Bus 
gražių dovanų. Įžanga 25c.

Narės, kurios dar neatnešė- 
te dovanų, prašomos atnešti tų 
vakarų, arba pirmiau (galima

S P E C I A L S

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaunlninkais. Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visoHe 
namų savininkų ir rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 
kasdien nuo S vai. ryto Iki 8 vai. 
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki 
piet. Jžymųs namai origlnalio Ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chica
goje.

LANDLORDR BIJREAŲ OF 
CHIOAGO

Inkorporuotas 
1649 West Dlvision St 

Tol. Armitage 2951;—2952 
Męs esame Jau ėluo adresu virž 40 m.

Ringlet End Permanent ........... $1.75
Shampoo and Finger Wave

Ali Week .....................   50c
Finger Wave .............................. 35c
Other Pcrmanents $2.50, $3.50, $5.00

MARY’S BEAUTY SHOP
5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738
DARBAS GARANTUOTAS

Parsiduoda kendžių ir ice- 
cream’o Storas. Renda tiktai 
$25 su pagyvenimu ir garad-
žium. Kaina tiktai $75. 
verstas apleisti miestų.

1325 S. 50th Court 
Cicero, Illinois

GARSINKINTES
"DRAUGE”

Pri-

CASH UZ JŪSŲ SENA AUKSĄ. 
Mes mokame augėčiusla kaina ui

sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikletua

HOME REFINERS,
Kesner Bldg.

S No. Wabasli Avenuo
Kambarys 600 i

; Geriausia kaina — Cash už 
Real Estate Gold Bonds, mor- 
gičius ir certifikatus depozi
tų. 134 North La Šalie St., 
Room 316.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
gtSiua Namus, Farmas ir Biznius vi
sose valstijose Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip Ui. 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų pladlu 
patyrimu blsnyjo ir teisingu patar
navimu, tas Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE CO,
6755 S. Western Avenue

Cbicago. III.
Tel. GROVEHILL 1099

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nas mes užlaikome 
viena Ii geriausių ruSlų automobi
lius — BTUDEBAKER, kurie 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu

Taipgi mes turime pilnų pasirlt, 
ma vartotų karų labai prieinama 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR Si

44*9 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7189

5332 So., Long Avė.
m. MOl

Kiekvienas Tardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illtnots anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės | Grano Ooal 
Kompanija, ton Jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
kaina negu kur kitur.

Green Valley geriausios an

glys dėl pečių dideli lnmp-
aai tiktai tonas .........$8.50
Pocahontas lumps .... $9.00 
Summer Creek lump ..$8.00
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