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Komunistų sabotažas Jungt. Valstybėse
PREM. MacDONALDAS ATVYKS 

| J. VALSTYBES
GRENLANDIJĄ TEISMAS 

PRIPAŽINO DANIJAI
k KOMUNISTŲ SABOTAŽAS MacDONALD BUS AME-'
į J. VALST. RIKOJ

RYGA, bal. 5.—Komunitsų 
centras Maskvoje j sakė J. Vai 
stybių komunistams, kadi jie 
sukeltų sabotažų visiems prezi 
dento Roosevelto pasiryžima
ms nedarbo mažinimui.

J. Valstybiij komunistų va
dai Maskvai nusiskundė, kad 
kongresas pripažino preziden 
tui Rooseveltui diktatūros tei 
sės. Tas reiškia, kad J. Vals- 
•tybbs ima apsiausti fašizmo 
tvarka ir komunistams cfarosi 
ankšta.

Štai sabotažo įsakymo prie
žastis.

GRENLANDIJOS KLAUSI
MAS BAIGTAS

LONDONAS, bal. G. — 
Anglijos premjeras Mac Donai 
das šio balandžio mėn. 13 d. 
išvyks į J. Valstybes. Washin 
gtorie jis turės pasitarimų eko 
noir.iniais ir nusiginklavimo 
klausimais. i

RAUDONIEJI KAREIVIAI 
DIRBA ŪKIUOSE

KOPENltAGENAS, Dani
ja, bal. 6. — Tarptautinis teis 
mos Hagoje nusprendė, kad’ bo turi. 
Norvegija nusikalto pereitais 
metais užimdama ir savinda- 
mosi rytinius Grenlandijos 
pakraščius. Grenlandija prik
lauso Danijai — pareiškė teis 
mas.

RYGA, tai. 5. — Paleidžia
mi iš sovietų Rusijos kareiviai 
nesiunčiami namo, bet į kolek
tyvius ūkius, kurių yra ir Lat 
vijos ir Estijos pasieniais. 
Čia jie pristatyti prie laukų 
darbo ir vyriausybė dtuoda 
jiems gerų užlaikymų, kad jie 
būtų patenkinti. Visam kraš
te valstiečiai badauja, o šie 
atsarginiai pakankamai mais-

PRANCŪZŲ DIRIŽABLIS 
SUNAIKINTAS

PARYŽIUS, bal. 5. — Ne
didelis Prancūzijos dirižablis 
E-9 buvo priverstas laukuose

REIKALAUJA DAUGIAU 
TERITORIJOS

ŠANCHAJUS, bal. 5. —

Pirmoji rašaluoji mašinėlė. Šiemet sukanka 60 metų, kaip 
ši mašinėlė išrasta. Šiandien ji jau toli kitokia.

PO DIRIŽABLIO AKRONO 
KATASTROFOS

DEL AKRONO KATASTRO
FOS TARDYMAI

KITOS AKRONO NELAI
MĖS

NEW YORK, bal. 5. —
Dirižablis Akrcn pereitais me 
tais praleido porų nelaimin
gų įvykių. Tada buvo kalba
ma, kad jis sugadintas ir pa- 

• taisymas negalimas. Tačiau

NEW YORK, bal. 5. — Ka 
ro laivyno departamentas ir 
kongresas pasiryžo pravesti 
nuodugnius tyrinėjimus dlėl 
dirižablio Akrono katastro
fos Atlantike, N. J. pakraš- (tftg užginta.
čiuos. Į Lakehurst atvyko ka- _____________
ro laivyno sekretoriaus pagel eckENER ABEJOJA APIE 
bininkas. pulk. H. Roosevelt. į SPĖLIOJIMUS
Bus ieifcMua tos katastrofos BERLWAS bfl|

ŠVENTASIS TĖVAS APGAI
LI, KAD NEGALĖJO 
VYSKUPO PASITIKTI

VATIKANAS, bal. 5. —
Tomis dienomis Romon atvy
ko vyskupas B. Sloskan, kurį 
Rusijos bolševikai per šeše
rius metus kalėjime kankino.

Geležinkelio stotyje vysku
pų pasitiko specialus popie
žiaus atstovas ir jam prane
šė, kad Šventasis Tėvas labai 
apgaili, kad negali pats asme
niškai jo pasitikti stotyje.

Šv. Tėvo audijencija vysku 
pui Sloskan buvo ilga. Paauk 
stintos Pontifikalinio Sosto 
asistentu.

---------------
RANDA SOVIETŲ GINKLŲ"

VIENA, Austrija, bal. 5.— 
J Kaip čia, taip kituose rųies- 
1 tuose policija daro kratas. 
Ieško socialistų paslėptų gin
klų. Daug kulkosvaidžių ir 
tūkstančiai šautuvų rasta ka
pinėse.

Kratos vyksta ligoninėse, 
mokyklose ir kitose vietose. 
Kai kur prieš socialistus tuvi 
kovoti policija.

REIKALAUJA 27 NAUJŲ 
KARO LAIVŲ

NEPAPRASTA KOVA VYKSTA 
DRAUGO VAIUJE į

V. Stancikas pasiryžo P. Labutį 
pralenkti

Dar vis klausimas! Kas lai- buvimu daug bėdos padaryti 
mes pirmų vietų “Draugo” aukščiau stovintiems.
Vajuje? Labutis smarkiai lai Į PIRMAiEIUę STOVIS: 
kosi, ir šaukia, kad pirma vie-! I*. Labutis, 917 IV. 34th st.,
ta jo. Sako, kad jau parašęs Chicago, III..........  832,343 j
draugams Lietuvoje laiškus,! I• Stancikas, 1706 R. 47th 
kad šių vasarų juos aplanky- st., Chicago, III. ./.. '801,994 
siųs. V. Stancikas su pratęs-j A. Švilpauskienė, 103 N. 20 
tu šaukia, kad! pirma vieta Avė., Melrose Pk., III. 551,735 
bus jo. Ir su pasiryžimu abu j S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 
smarkiai didina savo balsų’/C, Chicago, III, .... 388,257 
skaičių, šiandien P. Labutis' S. Staniulis, 6651 S. Talman | 
stovi pirmoj vietoj turėdamas Avė., Chicago, III. .. 375,311 
832,343 balsus; Stancikas ant-i A. Stulginskas, 1628 So. 50
roj vietoj turėdamas 821,994 j Avė., Cicero, III......... 294,316
halsus, arba 10,349 balsus ma ‘ A. Valančius, 1226 S. 50tli
žiau už Labutį. Labuti, pasis- Avė., Cicero, III......... 290,356
kubink! Nežinai, kas bus ry- j Rasinskienė, 1639 S. 50th
toj? Lauksime! ,Ave., Cicero, III......... 219,151

( S. Stašaitis, 1413 S. 418th
Kiti kontestininkai ir gi ne ct, Cicero> in......... 204,258

miega. A. Švilpauskienė, S. Į A Gilienė, 3131 Eraerald 
Balčiūnienė, S. Staniulis taip Av% chicago, III. .. 188,798 
gi turi daug'balsųlr su noru] K šerpetis, 1710 N. Girard
lengvai galėtų pralenkti »bn sL, Chicago, III......... 171,324
pirmuosius. j y. Mandravickas, 815 — 45

A. Stulginskas, A. Valan- st., Kenoslia, IVis, . . 180,252 
čius, O. Rašinskienė ir S. Sta- J P. Fabijonaitis, 2231 W. 23 
*aitis taip gi gali su pasidar- PI., Chicago, III......... 120,404WASHINGTON, bal. 5. -rt 

Žemesniųjų kongreso rūmų 
laivyno komiteto pirmininkas 
Vinson kreipės į prez. Roose- 
veltų su reikalavimu, kad 
karo laivynas būtų padi
dintas 27 naujais karo laivais 
— 20 destrojeriais, 4 nardo
maisiais, 2 kruizeriais ir 1 lė
ktuvų vežiotoju.

POLICMONAS IR 3 PLĖŠI
KAI PAŠAUTICHICAGOJE

5. —
dirižabliopriežastis.

... . , Savo keliu, laivai ir lėktų-; Qraf Zeppelin komendantas
nusileisti arti St. Nazare. Iš Vai šiandien per dienų dide-'dr Eokener abejoja, kad Ak- 
12 vyrų įgulos - žuvo. Diri- Įliam Atlantiko plote ieškojo ron^ tį]< vienas viesulas būtų 

žuvusiųjų su Akronų žmonių 1 sUianwJęs. Turėjo būt kitų tos 
lavonų. Rastas tik vienas. O • katastrofos priežasčių, 
paties milžiniško Akrono nie- Į Taip pat ir žaibo trenkimo 
kur nė pėdsakio. Rastas tik
vieno ventiliatorio vamzdžio 
dalis.

Išgelbėti iš Akrono trys i- 
gulos nariai pašaukti į AVash

Didžiojo vokiečių

žablis sunaikintas.

Japonai reikalauja, kad kinai LEISTA TURĖTI 100 DOL. 
jiems atiduotų daugiau Kini-1 AUKSO
jos teritorijos išilgai didžio- J _______
sios Kinų sienos, Sako, tas j WASHINGTON, bal. G. — 
reikalinga Mandžiūkuo sienų, Prezidentas Rooseveltas pas-
sustiprinimui ir apsaugai.

PALEIDO ANGLUS

kelliė, kad pavieniam asine 
niui yra leidžiama turėti auk- ingtonų. 
so iki 190 dol. Kas turi kiek 
viršaus aukso, tai turi iki ge-

teorija jo nepatenkina. Graf 
Zeppelin ne kantų buvo žai
buose.

NAMIŠKIAMS BUS ATLY
GINTA

Pasiųsta per radijų polici
ja real estate ofise, 700 Ir- 

Iving Park blv., užtiko plėši- | 
'i kų gaujų. Kilo kova. Vienas, 

Pereitų antradienį 6 ir 41 poliomonas ir trys plėšikai pa | 
^varduose išrinkti tie patys šauti.
aldermonai. Kituose trijuose! -------------------

DU ALDERMONAI Iš NAU 
JO IŠRINKTI

GINA AMBASADORIŲ 
DANIELSĄ

MEXICO CITY, bal. 5. — 
Raudonųjų gaivalų puolamų 
J. Valstybų naujų ambasado
rių Danielsų gina Meksikos 
vyriausybė. Sako vyriausybė

warduose — 9, 18 ir 47, iš- į 
rinkti nauji. 18-am warde rin 
kimus pralošė aldermonas M o 
rris — šaunus piliečių atsto
vas.

REIKALAUJA ATLYGI
NIMO

AVASHINGTON, bal
žuvusiųjų su Akronu ignlo’! dri ^ūi)t5jįmo'pr^ 
narių našlėms arba namiš-

tų vyriausybė iki bylos palei! PARYŽIUS,,bal. 5. — Pran ' Moffefct daug pasitikėjo diri- kiams Fer 5 ^lieslus bus mo’

LONDONAS, bal. 5. — Iš gūžės 1 d. pristatyti bankams. 
Maskvos praneša, kad sovie-j____________

AVASHINGTON, bal. 5. — 
Žuvęs su Akronu aeronauti- 

ikos biūro viršininkas adm.

NAUJA ALDERMONŲ 
TARYBA

Chicagos viešųjų mokyklų 
mokytojos nerimsta. Kasdien 
vis griežčiau reikalauja už
traukto atlyginimo. Dauguma 
mokytojų gyvena vargų.

do paskutinius 3 anglus, už- cūzijos vyriausybė nusprendė žablių naudingumu. Yrpač pasi 
stačius reikalaujamus laidus, tuojau dirbdinti 3 kruizerius tikėjo Akronu, su kuriuo jis 

po 7,500 tonų. nenorėjo skirtis.

karnas iki šiol mokėtas atlygi
nimas. Be to, visi dirižablio 
įgulos nariai buvo apdrausti.

veltu ir jo paskirtu ambosado 
rium.

ĮSAKYTA ORGANIZUOTI 
DARBININKUS Į MIŠKUS

MUSSOLINIUI PALIKTA 
TURTAI

Chicagos naujoj aldermonų 
taryboj bus 38 dėmok ratai ir 
12 respublikonų. Tokia demo
kratų persvara vargiai btus 
miestui sveika.

ĮSAKYTA O’HARĄ AREŠ
TUOTI

KATALIKAI PRIVERTĖ 
MIE3T0 VIRŠININKĄ 

ATIDARYTI BAŽNYČIĄROMA, bal. 5. — Mirė Mrs.
H. Wurst iš Philadelphijos. Į --------------
Apie 20 metų ji šiame mieste MEXICO CITY, (per paš- 
gyveno. Kelis šimtus tūkstan tų). — San Antonio Tapet- 
čių dol. vertės turtus premjė- lan miestelio ir apylinkės ka
rui Mussoliniui užrašė. talikai privertė miestelio pre

zidentų, kad jis atidarytų ba
žnyčių. Kasdien šimtai žmo
nių boažnyčių lanko ir ten tu
ri religines pamaldas.

DAVENPORT, Ia., bal. 5. Guadalajara mieste krašto 
— Apygardos teisme teisė- prezidento įsakymu uždary- 
jas Dewey po 1 dienų kalėti tos dvi bažnyčios. Viena baž- 
nuhaudė 32 nusikaltusius pro- nyčia uždaryta San Diego

VISI BUVO PARINKTI

Chiapas valstybėj katalikų | NIEW YORK, bal. 5. —
persekiojimai didėja. Paskelb, Dirižablio Akrono įguloj eili 
ti nauji nuostatai, kuriais dar į nia’ nariai buvo visi atsargiai darbininkų darbams miškuose, 
daugiau katalikų kunigų skai- parinkti iš karo laivyno jūri- Tai tik pradžia. Jie bus užlai 
čius sumažinamas. I ninkai. Lygiai ir karininkai. komi ir už darbų po 1 dol. per

į buvo ekspertai ir savo parei- dienų bus kiekvienam moka-

ten bus 15 bažnyčių uždaryta. AVASHINGTON, bal. 6. — 
Prez. Rooseveltas įsakė 16-oj 
miestų suorganizuoti 25rQOO

CICEROJ RINKIMAI

Cicero mieste kolektorium 
iš naujo išrinkta Rose Cucbna, 
o trustistu — P. J. Novak.

•NUBAUDĖ PO 1 DIENĄ 
KALĖTI

San Cristobalo policijai į- 
sakyta areštuoti kunigų Vela- 
zoo, kurs be vyriausybės leidi 
mo katalikams patarnauja ir 
ginklų turi. Jis nerandamas.

gų žinovai. Visi giliai išlavin- ma. 
ti ir drausmingi.

NEREIKALINGI NUOS
TATAI

hibicijai. U. A AJA mieste. Pasklydo garniai, kad

PILGRIMŲ PAMINKLAS 
SUGADINTAS

PLYMOUTH, Mass., bal. 5 
— Vakar žaibas trenkė į didį-

NiEAV YORK, bal. 5. —
Karo laivyno sekretorius

Policijai įsakyta areštuoti Swanson per radijų pasiuntė ____ _____
ir kitus kunigus. Keletas ku-! gilių padėkų vokiečių kubili-!jį, taip vadinamųjį “tėvų pil 
nigų pabėgo į Guatemalų, kad I nio laivo Phoebus kapitonui,! grimų” granato paminklų ir 

kuris išgelbėjo tris Akrono j sugadino. Šis paminklas yra 
įgulos narius. » tautos paminklas.

Chicagoj planuojama leisti 
alų pardavinėti be jokių var
žančių nuostatų.

išsisukti nuo policijos žiaury
bių. Daug kunigų slapstosi.

MADRIDAS, bal. 6. — Vy 
riausybė paskelbė, kad Ispani 
ja turi 28,719,177 gyventojus.

Traukiamų tieson Motion 
Picture Operators unijos or
ganizatorių O Tiarų įsakyta 
areštuoti. Jis buvo paleistas, 
užstačius 10,0(X) dol. laidų.

APIPLĖŠTAS BANKAS

Vakar apillėštas Oak I*awn 
Trust and Savings bankas, 53- 
10 W. 95 gat.

GARSINKITĖS “DRAUGE*
ORO STOVIS

CHTGAGO TR APYLIN- 
KftS. — Šiandien ry tų nTyfX! 
tomas lietus; šalčiau.

__
»

a.L
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“D R A U G A S”

Uelna kasdien, ltokyrua eekmadlenlua 
, MUDHUMEKATOH KAINA: Metame — »«.••. Pa

ul Metų — 11.51. Trims Mėnesiams — $1.11, Vienam 
Menesiui — 76«. Europoje — Metams 17.11. Pusei Me
tų «— |4«l. Kopija II*

Bendradarbiams lr korespondentams raitų ne*rų 
liną. Jei aapratoma tai padaryti tr neprlslunfilama tam 
■HM oadto lenkių.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

t vai. po niet.
1 Redaktorius priima — nuo ll:M Iki 11:11 vai.

skelbimu kainos prlaluClamos pareikalavus.

“D R A U G A S”

LliHUANIAN DAILY FRIEND
Publlshed Dali/, Kioept lunday.

8TTBBCRIPTION8: One Tear — fl.lt Bti Months 
- fl.SI. Three Months — 11.11. One Month — 75e. 

Duroj** — One Tear — |7.M. Ilx Months — M-M 
lopy — .Ils.
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ALvertlslng ratee on applloatlon.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

nes nevalia yra rizikuoti žmonių gyvybę. 
Nors pasirengus paskutinėm “Akrono” kelio
nėn, to dirižabelio valdytojams, be abejoji
mo, nė į galvų neatėjo, kad ta kelionė bus 
rizikinga ir paskutinė.

DARBININKIŲ IŠNAUDOJIMAS

Šiais ekonominio persilaužimo laikais tla 
rbdaviai be galo darbininkus išnaudoja. Kai 
kur neorganizuoti darbininkai stačiai paverg
ti. Sumažintas atlyginimas ir jie turi dirbti 
kai vergai. Nėra pasigailėjimo. Už mažiau
sių nusikaltimų, arba atlyginimo sąlygomis 
jie pavaromi. Jų vietų laukia dešimtys ir 
šimtai bedarbių

DIENOS KLAUSIMAI

BAISI NELAIMĖ

Žmonės dar neužmiršo nesenai buvusio 
žemės drebėjimo Kalifornijoj. Ten daug žmo
nių žuvo ir daug nuostolių pridaryta. Bet 
štai ir kita baisi nelaimė, paskandinusi ne
toli šimto žmonių vandenyne ir dėl kurios 
Jungtinės Valstybės neteko didžiausio orlai
vio “Akron’o,” j kurio pastatymų milijonai 
dolerių buvo sudėta ir kuriuo amerikiečiai 
didžiavosi.

Anot prezidento Roosevelto, dirižabelį ir 
kitų bus galima pastatyti, bet toj baisioj ka
tastrofoj žuvusiųjų žmonių gyvybių nieks ne
pajėgs sugrąžinti. Dėl to liūdi visas kraštas 
ir reiškiama užuojauta žuvusiųjų šeimynoms.

Įvykus panašioms nelaimėms, žmonės 
pradeda Įvairius spėliojimus daryti, Įtarinė
ti, pamatuotus ir nepamatuotus paskalus leis
ti. Daug kas dabar nori Įspėti dėl ko Ame
rikai nesiseka pastatyti taip tvirto dirižabe
lio, kaip vokiečių “Zeppelinas,” kuris be 
jokios nelaimės aplink pasaulį apskrido ir 
dabar laimingai tebeskrajoja. Vokiečiai, niųt, 
sako esu geresnį inžinieriai ir mechanikai. 
Bet juk ir “Akrono” planus darė vokietys 
inžinierius ir statymo darbų prižiūrėjo. Sa
koma, kad jis buvo taip gerai ir tvirtai pa
statytas, kaip ir “Zeppelinas.” Dėl to gal 
būt ir “Zeppelinas” būt buvęs sutriuškin
tas, jei jis būt patekęs tuo momentu baision 
audron. Prieš tokių gamtos jėgų jokia žemiš
ka galybė negali išsilaikyti. Neišsilaikė nė 
milžinas ‘ ‘ Akronas. ’ ’

Susisiekimas oru yra didelę pažangų pa
daręs. Tačiau ši katastrofa ir daugelis jų 
netolimoj praeity įvykusių, parodo, kad “oro 
keliai” dar tebėra vystymosi stadijoj., Dėl 
to tie žmonės, kurie stovi to judėjimo prie
šakyje, turėtų viskų padaryti, kad visokie 
eksperimentai kuo mažiausia aukų atimtų,

Kun. A. Petrauskas, M.l.G.

Sveika Marija
(Tęsinys)

Argi iš naujo neduri Marijai į širdį 
sopulių kalaviju, kai prie kryžiaus kali 
Jos Sūnų? Jei taip elgiesi, tavo Sveika 
Marija išrodo, lyg kad norėtum Marijų 
pajuokti ir paniekinti, o ne Jos užtarymo 
prašyti. Tai būtų lygiai taip, jei anasai 
budelis, kuris kalė Jėzaus rankas ir kojas 
prie kryžiaus, laikydamas dar rankose 
vinis ir visas Jėzaus Kraujais susitaškęs, 
atsigręžęs būtų į Mariją ir pasakęs: Svei
ka Marija... melskis už mus!

Bet, ačiū Dievui, maža yra tokių ne
dorėlių, kurie manytų, būk Mn rijos gar
binimas atleidžiųs juos nuo gražaus krikš
čioniško gyvenimo. Tik tikrieji katalikai, 
kurie stropiai pildo Dievo ir Bažnyčios 
Įsakymus, gali drąsiai pasitikėti Marijos 
užtarymu mirties valandoje, nes tik jų 
prašymus Marija tegali išklausyti.

Anoje baisioje valandoje ir gerieji 
žmonės reikalauja Marijos pagalima, kad 
baimę sumažintų ir gautų tvirtybės ko
voti lig pat gyvenimo pabaigos. Ne vie- 
ąas randasi ir toksai, kuris, gerai neiš

SVEIKATOS SKYRIUS
Šj skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

DANTŲ HYGIENA

Rašo D r. G. Bložis, Dentistas, \ '
Cliicago, UI.

(Tęsinys)

Gerbiamas skaitytojau, ar 
mazgoji rankas prieš kiekvie- 

Tačiau moterų darbininkių išnaudojimas ^algįl Nors rankos numaz- 
yra toli didesnis, negu vyrų. Šis išnaudoji- S°t°s tik vandeniu, negalima 
mas visam krašte vykdomas. Niekas už jas Jas vadinti kuosomis nuo ba-

nekovoja prieš išnaudotojus, kurie šiandien 
iš moterų, ypač jaunų mergaičių, sunkaus 
darbo žeriasi didelius pelnus.

Krašto vyriausybės darbo departamento 
sekretorė Frances Perkins, kaip pranešta, y- 
ra pasiryžusi moterims ir mergaitėms darbi
ninkėms gelbėti. Jos pastangomis štai pačiam 
New Yorko mieste jau imta kovoti prieš tų 
darbininkių vergovę, lr kitų miestų įtakin
gas moteris ji pakvietė talkon prieš išnau
dotojus.

Spaudos pranešimu, ir Chicagoj susidarė 
moterų grupė, kuri tiria darbininkių padėtį. 
Kada bus surinkta reikalingi faktai, tada bus 
kreiptasi kongresan ir į legislatūras. Bus 
reikalaujama, kad darbininkėms Įstatymų ke
liu skirti mažiausių (minimum) už darbą at
lyginimų'. Jei išnaudotojai patys nesusipran
ta ir nesusivaldo, valstybė privalo juos pa
žaboti.

Minėtos moterų grupės Chicagoj anądien 
Įvykusiam susirinkime Miss Wolfe parodė 
keletą originalių vokų, kuriuos daug kur dar
bavietėse moterims ir mergaitėms išdalija su 
atlyginimais. Pasirodė, kad vienai darbinin
kei už darbą per pastarąsias 7 savaites buvo 
mokama nuo L dol. 62c. iki 3 dol. per savaitę! 
Vienai darbininkei fabrike mokama už dienos 
darbą nuo 45 centų ir daugiau. Didžiausias 
kai kada per dieną jai atlyginimas yra 1 dol. 
56c. Antai vienam prijuosčių fabrike ties 
Lake gatve 7 centai mokama už tuzino pri
juosčių pasiuvimų, mašina. Dirba daugiausia 
jaunos mergaitės ir per dieną jų kiekviena 
uždirba nuo 25c iki 35c. Darbas mergaitėms 
be galo sunkus.

Viena padegusiojo karo veterano žmona 
seniau uždirbdavo 25 dol. per savaitę. Šian
dien jai už toki pat darbą mokama vos 6 
dol. per savaitę!

Toksai stovis visam krašte, visuose mie 
stuose ir visuose pramonės centruose.

Reikia tikėtis, kad šiandieninė krašto vy 
riausybė įsikiš Į šį nepaprastą darbininkių 
išnaudojimą ir Įstatymų pagalba padarys tara 
galą. Kitokios priemonės nė nėra. Prieš be 
širdžius reikia energingai kovoti

manydamas dalykų, galėjo Dievui nusi
kalsti, arba kurį visokios negeros aplinky
bės į blogą įtraukė, arba per daug buvo ( 
silpnas ir negalėjo gyvenimo kryželių 
kantriai nešti. Tokiam ir labai Marijos 
pagalba yra reikalinga, kad galėtų gra
žiai su šiuo pasauliu atsiskirti.

Dabar — mirties valandoje
Kadangi pastaroji mūsų gyvenimo 

diena yra paprastai tokia, koksai buvo ir 
visas mūsų gyvenimas, anot to pasakymo: 
kas kokiu ginklu kovoja, nuo tokio ir 
pats žūsta, todėl mes pirmiau prašome, 
kad Marija už mus melstųsi dabar, tik 
paskui sakome: ir mūsų mirties valan
doje.

Dievas, matai, prašantiems žmonėms 
teikia savo malonę, kol jie dar yra gyvi. 
Taigi, jei Dievas nori kurią sielą išganv 
ti. lai, dar žmogui gyvam esant, suteikia 
savo dovanų ir patraukia į gražų krikš
čioniškų gyvenimų, kad ji tokiu būdu pa
ti sau dangų užsipelnytų.

Dievas gi kiekvieną išganyti norėtų 
ir kiekvienam užtenkamai suteikia savo j 
malonių. Taip lygiai elgiasi ir Marija. 
Pirmiau, neg užtarti už tave mirties va 
landoje, jnu užtarinėja Ji dabar ir prašo 
tau reikalingų krikščioniškam gyvenimui 
malonių. Bet jei tų malonių nepaisai ir

U

kterijų, nors daugumą jų nu- 
mazgojame. Bet visai nemaz- 
gotomis rankomis val
gant daugybė bakterijų būna 
prikibję ir nėra abejonės, kad 
jos prilimpa prie muisto ir 
patenka į vidurius.

Mes, be 'tų žinomų klaidų, 
turime įvairių nenumatytų

katai ir gyvybės palaikymui.
Tai biskį pamąstę apie dau 

tis, mes surasime, kad jie y- 
ra svarbi kūno dalis, vienok 
mes juos daugiausia aplei
džiame. Kame dalykas, kad 
mes juos taip apleidžiame.’
Ar tame, kad jie yra burnoji* 
paslėpti ir maži kas juos te
mato? Jei dantys būtų 'tokio
je aikštėje, kaip mūsų nosis,' 
tai nėra mažiausios abejonės, 
kad mes daugiau dėmesio j 
juos kreiptume, ypatingai jau 
nos merginos dar ir per daug 
“tootb pašte’” išvartotų.

Ar mes einame rytų iš na
mų ėięprausę burnos ir su 
purvina nosim ? Visai ne. Atsi
kėlę tuojau prausiajnės dėl 
gražumo ir iš įpročio. Kodėl- 
gi to nepadaryti su dantimis ?kliūčių, vedančių prie ligos.

Na, o kodėl jų neapsisaugoti, Kodėl vaikų nuo mažens ne-
jei žinome, kad mūms kenkia.

Leiskime sau, bakterijos įsi 
gauna į burnų ir radusios iš
puvusį dantį susisuka ten sau 
lizdą; persistatykiine sau, ko
kią baisių revoliuciją tas dan 
tis sukelia. Pirmiausia bando 
me patys nuslopinti tų “re
voliucijų” skausmą, 'tai su 
aspirinu, tai su jodina arba 
negalime nustaklyti to skaus 
mo ant visados, nes mes neis
imame priežasties j(bakerijų), 
kurios dilgina danties nervų.
Su tomis gyduolėmis daugiau 
Ijėdos ir blėdies pasidarome, 
nes skausmų apstaKlę nebei
name pas gydytojų, o iš naujo 
kaip pradeda skaudėti, tai ir 
gyduolės ne,be pagelbsti. Visgi

pratinti prie to? Bet mes bū
name su nevalytais dantimis 
ne tik per dienas, bet per il
gus metus ir mąstome, kad 
mes prideramai savo sveika
tų tvarkome.

Kitas pavyzdys. Ar mes 
vaikščiojame su suplyšusiu 
arba kiauru švarku? Nedėvi
me kiaurų drabužių dėl dviejų 
priežasčių: viena, negražu, o 
antra, tai šalta, ypatingai 

j žiemos laiku, kuomet galima 
peršalti ir įgauti ligų. Tai tie 
dalykai mus verčia nešioti 
sveikus drabužius, nors ir su 
lopytus.

Kodėl gi mes dantų negali
me susilopyti ir tuo išvengti

, , . ... .tolesnių ir didesnių nelaimių?ant galo, turime eiti pas gv-l_
i., i __ ., , , i Dantis dar mažai prakiuręs,

tai reiškia mažai skausmo 
taisant ir mažai telėšuoja, liet 
dančiui labai išpuvus, prisei-

dytojų, kad ištrauktų; biet iš
traukus kitus jau neatadygs, į
o naujas įdėtas dantis tiek 
daug netarnaus, kaip kad ga
mtos apdovanotas.

na daug skausmo pakęsti ir
Į daugiau lėšuoja. Apleisti ir 

Dar atkartosiu, kodėl gi ne1 supuvę dantys užkrečia kitus 
nueiti pas dantų gydytoją j net ir “py oria alviolares” į-

vienų arba du kartu į metus 
ir duoti jam peržiūrėti dan-

simeta; tuomet ir visiems dian 
tims galas priseina, nes py

tis. Nėra abejonės, kad taip oria beveik neišgydoma liga. 
darydami išvengtume dantų Į Taigi, gerbiamieji, nors pa- 
skaudėjimo ir sutaupytume | tys nepamirškite išsivalyti 
laikų, pinigų ir dantis, kurie dantis prieš eisiant gult ir at- 
yra tokie svarbūs mūsų svei- sikėlę. Valgymas labai daug

linksniai gyveni nuodėmėse, tai tikras y- 
ra ženklas, arba kad tu negerai meldiesi, 
arba kad nemoki Marijos užtarymu nau
dotis. Ir žinok, kad taip pat, kaip dabar, 
pasielgsi tu ir anoje baisioje mirties va
landoje. Kaip gyveni, taip ir mirsi. Kaip 
naudojiesi Marijos užtarymu daliau taip 
naudosios ir savo mirties valandoje,

XI.

AMEN
Žodžio “amen" reikšmė 

Visokeriopų galima rasti šiame pa
saulyje — amen. Vienus jų randame mal
daknygėse ir susideda jie iš keturių rai
džių. Kitus pastebime kitokiuose daiktuo
se. Taip, daugelis yra tokių daiktų, kurie 
dažnai esti dideli ir platūs, tačiau yra ne 
kas kita, tik vienas didelis amen. Štai 
pažiūrėk, kad ir į kapinyną. Tasai kapi
nynas yra tai tikras visos parapijos, ai 
kaimo, kuriam jis priklauso, amen. Tie 
varpų balsai, kuriuos girdi išeinant iš 
kuorų žmogui numirus — ne kų kita tau 
skelbia, kaip mirusiojo žmogaus amen. 
Baltosios jūros yra mūsų mielojo Nemu
nėlio ir Dauguvos amen. ftv. Silvestro 
naktis yra senųjų metų amen. Pastaroji 
gi diena ir amžinatvė yra viso pasaulio 
amen# į
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Kun. Dr. J. Končius, Įžymus publicistas, istorikas. Šiame 
numery Rytų Pennsylvania Žiniose tilpo jo istorinis aprašy
mas Alt Čarmel'io lietuvių parapijos. Gražu būtų, kad, kun. 
Br. J. Končiaus pavyzdžiu, visi gerb. klebonai parašytų sa
vo parapijų istorijas. Tai būtų brangi medžiaga Amerikos 
lietuvių istorijai.

pagelbsti dantų sveikatai, nes šo, kad jos vaikui ištrauktų
švarūs dantys retai genda. 

Tenka girdėti nuo pacijan-
tų nusiskundimų, ka<l jie lai
ko neturi. Tai jau visai neriui 
tas argumentas. Nes galima 
iš ryto biskį ankščiau atsikel
ti ir vėliau vakare atsigulti 
ir bus kelios minutės dantų 
valymui. Dar karta atkartoju,

dantį, kurį dar galima būtų
*

(Tąsa ant 3 pusi.)

NAUJOS KNYGELĖS
Ką tik iš spaudos išėjo,

kaip tai:
i n-T' * ■ •

Jėzus Kristus, Karalius, pa-*
kad valymas dantų yra niekas 'rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis,
kitas, tik įprotis, o įprotį ga- kaina .. 
Įima Įgyti, tik reikia bandyti.
Su švariais Gintimis geriau 
miegosi ir saldesnius sapnus i 
turėsi.

10c
Švenč. Jėzaus širdies Troš- 

kimaiį 'to paHies autoriaus 15c
Viršminėtos knygelės yra la 

bai naudingos ir kiekvienam
Didelė didžiuma tėvų aplei- žmogui reikalingos, patartina, 

džia vaikų daitis, remdamosi Įkad ta knygelė rastųsi kiek
inėm, kad vaikų pieniniai vienuose katalikiškuose na- 
dantys iškris, o kiti ataugs, anuose.
Teisybė, ataugs, bet tas atau Reikalaukite tuojau pas pa-

J1U0 ; tį autorių, 4557 So,Wood St., 
penkių metų iki trylikos arba chicago, III. 
penkiolikos metų. O antras da

gimo procesas tęsiasi

lykas, tai kuomet pastovūs 
dantys išauga ir dar burnoji 
yra sugedusių dantų, tai jie 
sugadina ir gerus, reiškia, pa 
stovius dantis. Vienok nuve
dus vaikų pas gydytojų ir pra

arba

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

Cbicago, III.

Amen, kuris stovi padėtas maldos pa
baigoj, tiek reiškia ką parašas arba ant
spaudas apačioje protokolo. Taigi, baig
damas Sveika Marija, jei. tari amen, tai 
reiškia, kad norėtum pasakyti: taip, aš 
tikrai to visa geidžiu, ko melsdamasis 
prašiau. Bet ar ištikro visi tavo Marijos 
pasveikinimai, kuriuos taip dažnai kalba 
tavo burna, sutinka su tuo tavo pasakytu 
amen?

Taigi čia aš noriu surašyti tau visą 
Marijos dorybių litanijų, iš kurios, lyg 
iš veidrodžio, galėsi numanyti, kada tavo 
Sveika Marijos sutikdavo su ištartuoju 
amen, o kada prasilenkdavo. Prusilenkia 
tuomet, kada, kalbėdamas Angelo pasvei
kinimų, maža kų, o gal ir visai nepaisai 
ir negerbi Marijoje to, kų Dievas ir visa 
žmonija gerbia.

Kas gi Marijoje yra gerbtina? J tų 
klausimų štai kokį duosiu atsakymų: Pa
prastai kūdikis paveldi motinos privalu
mus. Marija, priešingai paveldėjo savo 
Kūdikio privalumus. Niekas visame pa
saulyje taip nėra panašus į Jėzų, kaip Jo 
Motina— Marija.

Marija Nuolanki

Ar myli tu ir gerbi nusižeminimų? 
Jei mėgsti tu draugauti tik su įsirėdžiu-

i :
1

siais ir aukšto luomo žmonėmis, o pras
čiokėlių vengi ir nenori su jais susieiti, 
arba jei bijaisi bažnyčioje atsiklaupti, nu
mirėlį palydėti, arba jei savo tarnus be 
jokio reikalo nuolat kalioji ir bari, arba 
jei tu nuolat tik apie tat ir muštai, kaip 
čia aukščiau pakilus, kaip daugiau gar
bes įgijus ir rėdaisi puikiau už kitus ta
vo stovio asmenis,—žinok, kad tavo Svei
ka Marija visai prasilenkia su ištartuoju 
gale Amen.

Mat, tavo širdyje viešpatauja puiky
bė, nusižeminimui gį joje neliėr Vietos! 
Stačiai nesuprantamas yra, daiktas, kaip 
tos ponios ir panelės (dažnai net ir kai
mo mergelės), kurios mėgsta vis puikiau
siai rėdytis, dažpai net nepadoriais dra
bužiais, šokiuose pirmąsias vietas užimti, 
kaip jos gali sukalbėti bent vienų Sveika 
Marija? Aš čia nesakysiu, kad taip yr, 
bet man išrodo, jog tokių, kaip šios, mal
da—tai vistiek, kaip anos Erodo mote
ries, arba jos dukters malda.

(Daugiau bus)

SKAITYKITE IR PLATI N- 

, KITĘ “DRAUGI”
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kuose žemė buvo karštesnė už eisena 19 šimtmečių atgal į, 
skystai ištirpintų geležį, nes Golgotų.
buvo gazų (gass) formoje, tie Pabaigus giedoti išstatoma 
gazai buvo daugiau negu 177 Švč. Sakramentas, visa baž- 
laipsnių Celzijaus arba 3220 nyčia vargonams pritariant 
laips. Fahrenlieit karščio. Da- gieda: “O Salutaris.” Po tru- 
bartinių laikų chemijos labo- mpos tylos klebonas prabilsta 
ratorijose chemijai prirodo, aiškindamas kokiam tikslui 
kad ištirpinti grafitų ir kitas čia susirinkome ir kokių sva- 
uolas dar neužtenka 3220 laip. rbų turi tikintiesiems šventie-

«
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DIDŽIOJI SAVAITĖ zų, nes Jisai mums sako: “Aš Fahrenheito laipsnių karščio, ji Metai. Paskui visi sustoję 
esmi Kelias, Tiesa ir Gyveni- Todėl mokslas neklysta sp'*- gieda “Stovi Motina Gailin-

Paskutinė Gavėnios savaitė 
vadinasi “Didžioji Savaitė”

mas” (Jon. 14, 6). damas, kad pirmaisiais laikais, ga.” Choras gi paskui gieda 
kada žemė buvo liepsnojanti, kantatų: Septyni V. Jėzaus

“Jei kas nori eiti paskui kaip saulutė, ji turėjo dau- Kristaus žodžiai pasakyti artt 
dėl to, kad per tų ištisų «a-Jmane> teišsižada pats savęs, giau negu dešimt tūkstančių kryžiaus. Po kiekvieno žodžio i 
vaitę Kristaus įsteigtoji Kata- įegUi kasdien neša savo Kry- laipsnių karščio. i klebonas aiškina jų reikšmę.
likų Bažnyčia apvaikšcioja sva įįų įr sej-a mane,” sako Vieš- Sustiprinimui šitų amu en Palaaidn^mu Sakramentu' 
rbias atpirkimo paslaptis, Sve- potg Jėzu,.. (L'uk. 9> 23), tŲ turia,e eitj prie mok. ii5kM baigiama ta Šventoji ir be ga-
ntas musų išganingo Tikėjimo-------------- - • . . * lo įspūdinga valanda pradėm
paslaptis. Kiekviena diena | „6iandien Jėzus turi daug £ mo šventųjų Metų. *i valam
daug kų reiškia. A įsos apei- sav0 danglškos karalybės my- jokiog abejongs bendrai gam.
gos sujudina ir sugnau ina jgtojų, bet mažai savo kryžiaus tos mokslo priimtos; 
musų sirdis. Viską,, primena nešiotojų.” (Kristaus Sekimas,'
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mums baisias Jėzaus Kristaus kn 2, sk 11) 
kančias ir Jo mirtį. Geri ka- ‘ 

cai šių savaitę daug dau 
|u išsižada, labiau pasnin- 

ir nuoširdžiau meldžia
si. Tuomi tinkamiau prisiren
gia prie džiaugsmingo apvaik-

DIEVAS

1. Kad nei jokis pribrendęs, 
(suaugęs) organizmas negali

da pasiliks ilgai, ilgai dauge
lio atmintyje.

Negalima apleisti nepaminė
jus, kad choras, išlavintas nm-

f

iškęsti aukščiau 140 laips. Fa-!**“,Medwii° K™Žiai t0‘ 
je iškilmėje pagiedojo.lirenlieit laipsnių karščio.

2. Kad nei viena sėkla arba
kiaušinėlis, iš kurio gyvybė

Negalima taipgi užtylėti kai 
kurių, ypač jaunuolių, užsilai
kymų per įspūdingas painal-

ščiojimo šventų Velykų. U. 
Šventoji Savaitė 
Kaip tu mums brangi!
Kasdien mus prie Kristaus 
Artyn vis vedi. M. J. U.

“Kas seka paskui mane. ne
vaikščioja tamsybėse,” sako 
Viešpats Jėzus. (Jon. 8, 12).

Sekime savo Išganytojų Jė-

Sveikatos Skyrius
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

sutaisyti. Be abejonės, gydy
tojas matydamas, kad galima

' sutaisyti, tai aiškina motinai, 
bet pastaroji nenori pasiduo-

RAULAS: — Jonai, grįžki- turi kilti negali iškęsti aukš- . , . . . Y . . .
me atgal prie klausimo; apie čiau 300 laips. F. laipsnių kar-l\a‘ ' raiPimais’ ’aJPnaai^ n^‘ 

l rimavimais ir pasityčiojimaisDievo buvimą, nes aš turiu dar seio. , _ . .
daug įvairių klausimų. j 3. Kad daigų leidiniui, vei- . afe „&lw. U?

JONAS: — Gerai, Ęaulai, simosi, arba gyvybės pradžiai ? P° iyziunu an » vai’’ 
kas tik yra tavo širdy, kas nJ negali būti aukščiau 114 laps. 3^n\g7°8 panasiai 
duoda tau ramybės, klausk. p laipsnių karščio. ° ....

RAULAS: - Jonai, dabar I Taigi yra aišku, kad gyvy- "8 ™ldeS1 "
mudu prieisime prie btanduo- 1)6 negalėjo būti amžina. Nei S1 U°' a ei*
lio, tai yra svarbiausio klau- ^kia sėklelė, nei, vaisius ne- nez.no, kų daro ’ Gada, 
siino: gyvybės klausimo. Kas &alėJo iškęsti 300 1. F. laipsnių M mubŲ Jaunime taip mažai
yra gyvybė? Iš kur atsirado? karščio; tai kaip gi būtų ga lera tikėjimo. Bet atmetus kai

r
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JONAS: - Tiesa, Kaulai, .*>1 ^kentėti 10 tūkstanč-i, k“n? n«t;kuS, pas,elglmą be
klausi,„as yra gilusi Mokslo F- laipsni, karščio! „dra, v,s, laba, buvo paten-
vyrai daug laiko paaukojo, I Todėl, Kaulai, matai, kaip k>"f nepaprastonus ,r

v . . .mnbein m™.; • t* įspūdingomis pamaldomis. DauP11 o* lauil rm/lora ir» /Jono* ann_ Į UIOKSIO VyT&l ])1 lClTlct J>110 tl6-

Šv. Kazimiero par. mokykla Pittsburgh, Pa., kun. M. .T, Kazėnas klebo
nas, seserys mokytojos, seserų namas — pirmasis seserų Pranei.škieeių vie
nuolynas. , I

ti, kitaip elgtis.
Senas Ekschoristas

daug buvo spėliojimų, bet da
bar to nėra.

RAULAS: — Žinoma, kari

bonas, kuris balandžio 2 d. gyvybės; rodos, kad Dievulio 
savo klebonijoje buvo užpul- ranka palytėjo. Mat, kada eiti- 
tas bepročio žmogaus ir vos kaunė dirba, vartoja daug esi- 

Kristaus Kančios sekmadie- Didžiojoje Savaitėje Šv. Ka-' tik išgelbėjo savo gyvybę. Už- ko ir tas biaurus kvapas vis- 
puolikas suimtas ir sėdi kalė- kų nuėda.

SOUTH SIDE BENTLEYVILLE, PA.
ti, nes ji irgi turi gana “gerų nėra; dr. Autas man sakė, kati j
argumentų” ir prirodinėja, 'gyvybė yra amžina, t y. gyvy- nj> baIandžio 2 d Sv zinliero R K bažnyčioje bu3
jog kūmos Butkienės ir ka,- be visuomet buvo ant žemes. mier0 R R bažny,-.ioje jv ko sekanti tvarka:

okiems JONAS: — Kaulai, tur būti «• . . ... . . .
’ x gražiausios, jspudingiausios irataugo visi bedieviai yra tokie tam

X Darbai nei kiek nepage
rėjo, užtad ir vargai nei kiek

minkos Barštienės 
vaikams ištraukė ir
kiti dantys; o kodėl gi mano 
vaikui neataugs? Tai nėra 
joks faktas. Kaip vaikai yra 
nevienodo didumo sulig metų
daugumo, taip nevienodai ir lba.

sūs, kaip tu ir tavo dr. Au
tas. Dabartinių laikų mokslo 
vyrai pajuokia tokias teori
jas. Tai yra nesubrendėlių ku

i
dantys dygsta ir auga. Ypa- RAULAS:
tingai pirmi krūminiai dantys į įrodyti, kad gyvybė nėra am 
apgauna motinas, nes jie iš- z,naT
dygdami kitų dantų vietos ne
užima. Nežinant dantų anato-

JONAS: — Labai lengva į- 
rodyti, kad gyvybė nėra am-

Verbų sekmadienį Švč. Sa- ranka, apdaužyta krūtinė ir 
rimčiausios pamaldos — tai kramentas išstatytas visų die- 
Šventųjų Metų pradėjimas, tai nQ> tai Švč. Jėzaus Vardo dr- 
prisimininias Kristaus mirties' gijos ir bendras vyrų sekma- 
ant Kalvarijos kalno 19 šimt- dienis, kaip kas mėnuo. Pal-

jime. Sumušta ir sudraskyta | rpodau žifiriu ■ drataunę, tik tesumažėjo. Kovo 28 d. mūsų

petys. Rep.
iš vieno kamino rūksta. Til- klebonas kun. Misius

kunigų,
turėjo
kurie

vorai ir pradeda alus tekėti, 
mų šventinimas ir procesija Visi per 14 metų ištroškę pui- i 

ti nepasidalinus su nebuvusiais prieš Sumų 10:30 vai. ryto, o sis gerti. Patartina, kad jei1
nevienas nenutroško per 141 
metų, tai visai nenutrokš pa i 

i laukdamas iki po Velykų vi-'

mečių atgal. Negalima užtylė-

1 tose iškilmėse, tose pamaldo- Į vakare pamaldos 7:30 p. m. 
se. Tokių pamaldų dar niekad t Pirmadienį, antradienį ir tre 
nemačiau! Žmonių erdvi ba čiadienj, kaip paprastai.

melo suskaitau 13 kaminų; ru-rdau^ svečių 
ksta bent iš trijų. Donoriškiai !^au^ pasidaiba\o padėdami iŠ 

X Penktadienį atsidaro bra-'džiaugias> būk geriau prade- ■ pažinčių klausyti ir prie tos 
progos daugelis pasinaudojo. 

X Balandžio 2 d. buvo vai-
jo dirbti šapos.

South Side irgi viena dirb
tuvė pradėjo gerai dirbti: die- (Tęsinys 4 pusi.)

žnyčia kimšte prikimšta, ne- 
». . v- jtik sėdynėse, bet ir pasieniais

mijos negalima pažinti, ar pie zina ne£al1 J)utl amziaa; Tlk Ipilna stačių. Matėsi ten net iš ai1„
niniai ar pjastovfls dantys. paim^me moksliskus faktus:-t(>liau at kugį . Braddoek J adoracija visa ie neatsižvelgiant kaip ištroš-
Tėvai turi to nepamiršti, kad hypotezos teonja ir AJcKeesRoks, Homestead No- ‘ * ad«racUa visų
vaikas turi tik dvidešimtį geol°£Ua tlkral tvirtina, kųlrth gide kUur fi’

ftų iš viso, o užaugęs žmo-11;/;31 auksta mo^8l° čioje visos šviesos sudegtos
turi trisdešimts du. Tai, tvirtina> kad pradžioje -

Ketvirtadienį šv. Mišios 8 šokioms “beer party Čms”. Bū 
s!val. ryto. Po šv. Mišių proce- negražus dalykas jei
8 sija su švč. Sakramentu į šo- Prigertų Didžiojoje Savaitė-

žė

kęs būtų. Kiekvienas katali
kas , turėtų labiau branginti 
Didžiosios Savaitės šventumų,

rima suprasti, kad augant 
vaikui ir žandukams padidė
jus, pašidarų vieta užpakalyj 
pieninių dantų, kur auga pas 

t tovūs krūminiai.
Dėl didesnio aiškumo dar 

vienų pavyzdį paimkime: Ar 
ūkininkas taiso tvorų, kai ji 
visai sugriūva ar laiku jų su
lopo? Be abejonės, jis senų 
sutaiso arba aplopo. Tas 
pats ir su vaikų dantimis. 
Vaiko dantyje atsiradlus pu
vėsių, jei mes nieko nedarysi
me, tai duosime bakteri
jom ten susisukti lizdų ir nai
kinti vaiko sveikatų dar ir ki 
tiems dantims kenks.

Galima ir daugiau tokių pa 
vyzdžių gauti ir kiekvienas 
pavyzdys mums nurodys, kad

mė buvo taip karšta, kaip 
dabar yra saulė- Anuose lai

dienų iki vėlybo vakaro.

Penktadienį rytmetinės pa 
Didžiajame altoriuje Kristaus iniakk>s’ kryžiaus adoracija, lnegu a|aus gardumų. Alus ne- 
Nukryžiuoto grupė apšviesta1 Pasija ir padėjimas į “gra- Įpabėgs, jį galima bus ir po 
reflektoriais ir daugybe žva- Pra8id*‘S lygiai 8 vai. Va-, Velykų rasti. Katalkas
kių. kare 7:30 stacijos ir adoraci-

Lygiai 7:30 vai. vakare su- >ia Sv- Kryžiaus relikvijų.
gaudė varpai skelbdami, kad šeštadienį išryto pamaldos 
jau pamaldos tuojau prasidės, prasidės lygiai 7 vai. — šven- 
Didžiausia tyla... toje tyloje tinimas ugnies, krikšto van-
pamažėl i vargonai pradeda ū- 
žti... Iš zakristijos išeina iš- 
palengvo giedodami: “Alyvų 
Darželyje” dideliausias (apie 
50) ministrantų būrys, o pas
kui juos seka kun. J. Skrip-

IŠ KELIONĖS Į DONORĄ 
■ PENNA.

dens, šv. Mišios. Vakaie Kom- . kovo 26 d. pasileidau į giau
pletorij., pamokslu velykini.! n|J mi(.lt<l|į i,„nora N()rs p. 
valgi, Šventinimas 7:30 vai. Irag ncpatoguR> lijo. bet k,

Sekmadienį rezurekcija ly- rysi; reikalas Verčia, nėr žiū- 
giai 6 vai. ryto, procesija, šv. rėt. Sėdęs į gatvėkarį hesidai-

kus rimtu žingsniu Kun ui MiSios’ Tretininkmns Genera- rydamas, už poros valandų pn-n v • K1 ,_ .. •• » *__ V., v: rplirk
IKazėnas pasirodo sakykloje. 
Ši eisena taip sujaudino visus, 

i kad negalima buvo išsilaiky- 
|ti neašarojus. Žmogus jautei, 
'lig anų, 19 šimtmečių atgal,

lė absoliucija. Antros šv. Mi- jutau, kad jau Donoro j. Tuo- 
šios 8 vai., o trečios — 10:30 jau mečiau akimis į prrmuti- 
val. Mišparų nebus. nes dirbtuves. Vadinamoj cin-

Kun. M. J. Kazėnas kaunėj nei iš vieno kamino

! kelionę Kristaus su kryžiumi
____ _____ ______ _ Norman H. Davis, finansų ant pečių į Kalvarijos kalnų.I gerumas, švarumas ir sveiku ekspertas J. A. Valstybių de- Jei čia dabar taip liūdnų pa- I mas dantų ir burnos didėlę legacijos Tautų Lygoj nusigi- danė įspūdį, tai kaip gi griau- 

I) ‘naudų mums suteikia. |nklavimo konferencijoj. Įdinga turėjo būti ana tikroji1

PAIEŠKAU ALENOS ŠIMKAITĖS (OZERSKIENĖS)
p&elnančioa II Lietuvos, Skaudvilės miesto, dabar gyvena rodos Chtea- 
goje. Palelko Aleksandras Ounas, 403 Stadlum St.. Gorilas flta., I’itts- 
burgh, Pa.

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA 
DĖMESIUI

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
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 Lietuvų ir visus 
pasaulio kraštus.

. ■ -



P R A UOAR Ketvirdadienis, link G. ■J <

Pittshurgho liete-

(Tęsinys nuo o-čio pusi.)

kų išpažintis. Mūsų klebonus 
buvo persimainęs su 
grift kun. Juozapu 

X Girdėja 
goja, kad iš 
mažai žinių tepąs 
kad ne visi padeda “Draugo” 
Draugui jas rankioti ii’ pasių
sti redaktoriui. Ateityj, gal, 
atsiras ir žinių daugiau, kad 
tik darbai prasidėtų.

Koresp. “Draugo” Draugas

Vander-

įsikėlė gyventi i Mount Carinei, jos klebonas atsisakė jam su- 
jtuo labiau, kad tame laike ėia teikti krikščioniškų palaidoji 

- laivo atidaromos naujos kasyk- j,„•/, nors ji.s buvo atlikęs v*dy-
ftį knn.ų dildant Biitanijai, jQg. kinę ir buvo tos parapijos pil-

katalikų palietis buvo sunki.; Gyvenusieji ir vis dar atvy- nas narys. Sulyg man suteik-

MT. CARMEL, PA,

■ gražus miesto parkas, apau
gęs didžiuliais medžiais. Čia 
buvo daromi piknikai ir šo
kiai. Toji žemė priklausė 
Burnside Post Veteranų drau- 

i gijai. Iš jų lietuviai nupirko 
į tų kampų, keturis lotus, už 

$1,300.(1!). Tada buvo bedarliė 
ir vyrai, turėdami laiko, pra
dėjo versti medžius iš šaknų.

vienius žmones iš aplinkinių 
miestelių 14 d. rugsėjo ant iš
kilmingos parodos pašventini
mo kampinio akmenio po baž 
nyėia. Tremai tų dienų eis j 
Mount Carinei iš visų pusių.

ku mažai tebuvo pašaukimų į 
dvasini luomų. Pirmas lietu
vis kunigas, baigęs Šv. Pran
ciškaus seminarijų Milivaukec 
vyskupijoje, buvo įšventintas 
1871, tai kun. P. Končius, ku- 

ShamokinoNors esame našlaičiais dva- rįs vėdinu buvo 
siškai, nes neturime savo ku-Į klebonu ir dar kitose parapi 
nigo, vienok turime viltį, kad1 jose. 1884 m. Catholic Dircc- 
tų dienų teiksis mus nplnn- tory pažymėta, kad jau Imta

n. 
i-

_ as
buvo padarytas I rintieji reikalus su Mount i Texas, Čižauskas, Kodavičius

uaupu. ' 17<M metais išleistais istatv- i t *• - • * n ir* • • - o. 1 d ,t,,u,ry pazymeia, k«o jttuu, Kai kurie rū- ik‘“„‘“I’ ^-tuntu-jU Mount tu,-,nei I. e- t„ pan>,k,jis pr,kiūtau puolus ir puiri, kyli ir lietuviški kunigui, o SeSi Ii,-tuviui kunigui; ku
Bentleyville per “ V. , , n ,luv,u, pr,kiauro pne lenk,, šv. Pne 6v. Stanislovo Koslkos su;<iki,,,, k|,lins <u.R,m,„ jr'su laiku, rusi, ir mums Apvai- Konfius Haiti,nore, Dulk,-,

tepasirodo. Gailu, , lS v“‘» parapijos; j,e net ra- Draugijos, kuri kovojusi priešsi,„t;! vynj> V1.rtr, Pil,l zdn suteik, kuiligli. Visi, tu- Į «„» Mihvuukee, l'olujansku
buvo uždrausta balsavimo tei- j lenkų draugijas, daugelis savo klebonų ir bažnyčios nu-
SLS' rie an^U valdžil)b abtlūs ,vede lenkes ir jų vaikiadai lan- statytų tvarkų, ir todėl Juozą-Vyskupo vardu. Įgijus lotus,! Carmelio lietuviška parapijoj įr Raškevičius Indiana vals- 
pt rse'lojimai n įjos ’C.a i’ų, kė lenkiškų moky ų. »azn>- pų t įbanaviuų, kaipo tokios tuoj buvo nutarta statyti baž-Į tesikreipia prie vieno iš ko- 
savaime pakelė ir era gyvo- «oj visos pamaldos ir pamoki- draugijos nurj, atsisakė laidui! nyf.į4. Surastas kontraktorius i mitele sąnariu, kuriais yra: 
naneius -utauus. įnimai buvo laikomi vien lenkų krikščioniškai, bet į šventin- j su,įko pastatyti medinę baž-[ Redaktorių kun. P. Abromui-

Si n c; iri ii vino T A IZo loi’Trli^mbl lffllLtl T.lptllVlttl TlFlVPrstl Vili- Ifnta lzaniTinG rtrinnin Toc aFuiG I y. v •* 1 . • -i vv» -* r inycnj uz 6,000.00. Pritarus tis, prabascius Mahanoy City,
katalikams prasidėjo naujas vo pramokti lenkų kalbos, ir Rimas labai įjudino lietuvius.
laikotarpis. Konstitucijos tė- tokiu būdu lietuvių lenkinim-

MT. PROVIDENCE, PA. j vai suteikė pilnų laisvę visoms
tikyboms. Ji? aiškiai pabrie-

Šv. Pranciškaus Seserų A- 
demijos mokinės uoliai pildo 
nustatytų kursinių demonstra
ciją programų. Paskučiausias 
dvi demonstracijas akademi
jos auditorijoje išpildė lotynų 
kalbos ir Science Departmen- 
to klasėse. ,

Moksliška lotynų kalbos 
studenčių programa susidėjo 
iš dialogo — “Wliy We Mušt 
Study Latin”, Junior Class 
veikalo, lotynų kalboje, “Me- 
idicus”, Freslnnen Class Con- 
testo, Praelium inter Eųuites 
et Pedites, Sophomore and Ju- 
nior Classes.

Science Skyrius labai intere
singai išpildė keletu eksperi
mentų ir chemijos principų. 
Programa buvo sekanti:

“Who’s Wlio in Science,”
Freshman Class

“Gliosts of Cliemistry,” Che 
mistry Class ,

“Amusing Momentą in tlie 
Lab,” Seniors and Juniors 
Musically Rendered

“Just Dust” -

kimo aktas

tybėje.

PHILADELPHIA. PA,
ir visiems parupo neatidėlio-

as ėjo smarkiai. Kai kada, jant steigti savo parapijų, 
tiesa, šv. Jliozapo par. klebo
nas iš Shenandoah pasikvies
davo kun. Lenurkieivicz, kuris

žė, kad religiniai įsitikinimai 
negali sudaryti jokių kliūčių, 
užkiiant įvairias valstybės pa- tiek grabaliojo lietuviškai, 
reigas. Kongresas net noturi bet labai menkai, ir lietuvių 
teisės privilegijuoti 1,'ent ku- jdVasiniai reikalai buvo aprii- 
rią religijų. Todėl Katalikų
Bažnyčia Amerikoje pradėjo 
stiprėti.

Lietuviai, atvykę į šių apy
linkę, pirmiausia susispietė į 
Loeust Gap, Pa. Ten jau bu
vo katalikų bažnyčia ir jos kle 
bonus mokėjo vokiečių, lietu
vių ir šiek tiek anglų kalbos. 
Jis buvo kilęs iš Tilžės, ir to-

pinami šilimai,

Mokesčius šv. Juozapo baž
nyčiai lietuviai tupėjo visus 
mokėti, kaip ir jų žmonės. Įs
tojimo mokestis buvo trisde
šimts dolerių. Vėliau, kada 
kun. Klionovvsky, Šv. Juozapo 
parapijos klebonas paskelbė, 
kad jų statomai mokyklai vi-

Yėiiau, sušauktas visų lie 
tuvių susirinkimas, 1892 mc 
tais, išrinkta delegacija į Vy
skupą McGovern Harrisbur- 
gan. Deleguoti buvo šie asine 
nvs: J. Miliauskas, V. Juk
nelis ir V. Žalionis. Tos dėle 
gacijos vadas buvo Jurgis 
Miliauskas. Vyskupui užklau
sus, kodėl lietuviai nuo lenki, 
nori atsiskirti, jie paaiškino 
jog Šv. Juozapo bažnyčia yra 
permaža ir, kas svarbiausia, 
lenkų kalba yra visai skirtin
ga nuo lietuvių, ir todėl kul
kai lietuvių dvasinius reikalus 
negali tinkamai aprūpinti. 
Vyskupas leido lietuviams

kun. Kocli, I’. Balčiūnas ir J.' I’a., prezidentas 
Lcstauskas pasirašė su kont- ir Sekretorius J. 
rakteliu sutartį ir įteikė ava
nsų $500. Daryta pastangų

siems vėl reikės mokėti išsykio 
del dvasinius lietuvių reikalus !dvidešimts dolerių, tada lietu 
pilnai aprūpino. Dauguma viai pradėjo galvoti, kad jiems 
Loeust Gap gyventojų buvo bus netikslu statyti lenkų mo- tverti savo parapijų ir statyt, 
airiai; jų ir lietuvių tarpe pra Ryklų ir ten leisti mokytis su
sidėjo nesusipratimai. Did- vo vaikučius, nes jie žinojo, 
žiausi barnai kilo tarp lietuvio kad tikyba ir kiti dalykai be

mokinama lenkų kalba. Todėl 
lietuviai, kurie jau 1877 metais

A. Avižienio ir airių; net ir ap
skrities teismų tas pasiekė.
Lietuviui laimėjus bylų, airiai buvo susispietę į draugijų, var 
dar labiau įnirto. Jų pastan-'du Šv. Petro ir Povilo, ir prie

bažnyčių.
Sušauktame vėl visų lietu

vių susirinkime buvo išrink
tas komitetas iš dvylikos vy 
rų. To komiteto pirmininkas 
buvo P. Baronas, raštininkas 
Jurgis Miliauskas, kasininkas

bažnyčių baigti statyti tais 
pačiais metais,’ kad jau Ka
lėdoms galėtų laikyti pirmas 
šv. Mišias savo bažnyčioje.

Visi išvien ėmėsi darbo, 
kad užbrėžtų tikslų atsiekti. 
“Vienybė Lietuvninkų” ko
respondentas 1892 m. rašo: 
“ Be didelių riksmų, be šūka
vimų, palikę visas savo asa- 
biškas neapykantas ir nesuti
kimus užpakalyj, dirbo visi 
išvien dėl savo gero, dėlto ir 
Dievas mums padeda.” Ker
tinio akmens pašventinimo, iš
kilmės buvo nutarta turėti 
rugsėjo 14, 1892 metais. Tas 
pats laikraštis, “Vienybė Lie
tuvninkų,” pagarsino šį atsi
šaukimų:

“Dabar užprašome visas 
lietuviškas draugystes ir pa-

Šv. Andriejaus 
Parapija

Verbų sekmadienį, balan
džio 9 d., tuojau po Sumos,

’. Baronas.
Miliauskas.

Bažnyčia randasi ant kampo 
Šeštos ir Poplar ulyčios.”

Pašventinimo iškilmės buvo 
įspūdingos. Dauguma Mount

Carmelio katalikų dalyvavo parapijos svetainėje įvyks 
tose apeigose. Tada buvo pa- sirinkimas reikale įsteigi 
protys dalyvauti visoms para- Šv. Vardo draugijos vyrų 
pijoms su savo draugijomis, j riaus. Iki šiol prie Šv. Vardo 
jei kurioj iš katalikų bažny- ! draugijos rašėsi vien tik jau 
čių buvo .daroma ypatinga iš-Į nimas ir tokiu _būdu lįsūlirbo 
kilmė. Puiki procesija ėjo pel
miestelį apie dvi valandas. 
Pašventinus kertinį akmeni, 
buvo sakyti pamokslai lietu
vių, anglų ir lenkų kalbose, 
kad dalyviai galėtų suprasti. 
Sekmingesniam to sumanymo 
įvykdymui nutarta ieškoti sau 
dvasios vado, — lietuvio ku- j 
nigo, kuris tame darbe jiems ; 
gelbėtų. Tuo laiku lietuvį ku
nigų nelengva buvo gauti. Iš] 
Lietuvos jų mažai atvažiuo
davo. Šiame krašte gi tuo lai-

klaidinga nuomonė, kad Šv. 
Vardo draugija vien tik jau 
niniui reikalinga. Nežiūrint į 
tai, kad svetimtaučių parapi
jose beveik, visi vyrai prie 
Šv. Vardo draugijos priklau
so ir kad jų veikimas kuo 
plačiausiai visuose didžiuose 
laikraščiuose buvo plačiai iš
garsintas, tik šiomis dienomis 
lietuviai pradėjo reikalauti, 
kad ir mūsų parapijoje būtu 
įsteigta Šv. Vardo vyrų drau- 

(Tęsa 5 pusi.)

gomis tas klebonas vyskupo 
tapo iškeltas ir paskirtas kitas, 
airys, kuris lietuvių dvasinius 

Lxpansioti rejĮ-uius jau nebegalėjo tinka-
of- Gasee, Mokytojos demonu- mai aprupintu Lietuviui per
tracija. j______________________________

Cferb. Vienuolyno kapelio
nas, kun. J. V. Skripkus pa 
sirūpino padirbti naujų biolo 
gijos laboratorijai stalų pagal ■ Ant galo akadeniikės padai

kurios priklausė apie 90 narių. Pranas Balčiūnas. Kolekto- 
vienaine iš susirinkimų Šv. riais tapo išrinkti tie patys. 
Juozapo bažnyčios skiepe nu- kurie- surašinėjo lietuvius, 
tarė pradėti tverti lietuviškų Per kelis mėnesius tie kolek- 
parapijų. Tos draugijos pir
mininkas, Pranas Balčiūnas,

toriai surinko $1,400.00. Tai

lestingumų. ” Veikalas labai 
gražus ir visiems patiko.

susirinkusiemš pasiūlė išrinkti 
keturis vyrus, kurie surašytų 

j visus lietuvius, gyvenančius
Mount Carinei’y. Tam darbui

valstijos reikalavimus. Okele- 'navo kelias gražias daineles į§rįnkti: J. Ditauskas.P.
ta dienų atgal vienuolyno knv ir suteikė kun. J. Skripkui do- pauįaj j. Varkala ir A. Kizel- 
gynų papuošė naujai padary- vanas. Po to, gerb. kun. Tėvas ] is yynj vįso suraž5 apje 250. 
tu library catalog cabinet’u. Alplionsas svečias to vakaro, Lietuvius greičiau paragino 
Teatlygina Viešpats mūsų ge- ir gerb. kun. J. Skripkus pa- steigti Ravo parapijų ši; atsiti- 
radariui. S. sakė kalbas. kimas. Juozas Urbanavičius

Agota Bendoraitis
X Kovo 17 d. visos Šv. Pra

nciškaus Vienuolyno Seserys 
ir mergaitės paminėjo savo ka 
peliono gerb. kun. J. Skrip- 
kaus varduvių dienų. Į

Suruošta vakaras. Mokines ■Pasiunl'- rra»liuci» i Waahin- 
lošė veikalą “Per Dievo Gai- i8ton» 01,10 vals- senatoriui i.-

YOUNGSTOWN) OHIO
X- Mūsų miesto Koneilnianai

taip pat armijos inžinieriui, 
prašydami paskubinti planus 
kasimui kanalo. * Miestas turi 
daug bedarbių, kurių maitini
mui nėra lėšų, o darbo nėra. 
Minimas kanalas bus praves
tas upėmis: Beaver ir Mahon- 
ing, kuriomis Youngstoun’as 
galės susisiekti su I’ittsburg- 
b’u vandens keliu ir su kitais 
miestais: Cleveland’u, Chicaga 
i ir kitais. Manoma bus piges- 
|nė transportacija. Kalbama, 
kad liepos mėnesį bus pradėti 
darbai. 90 dienų ims laiko vi
sas išmieravimas to kanalo ir 
padarymas žemėlapio.

X Darbai šioj kolonijoj nei 
kiek nepagerėjo. Manoma, ba 
landžio mėnesyje atsiras dau- 

ksas vals. “randžeris” išrink- giau darbo, ypač prie alaus 
tas kongresmonu vieton Gar-Į išdirbystės, taipgi miesto vn-

*

/ X
Milton H. West, buvęs Te-

nerio i.- l’i-iikioliidiijii .ii.-uik
ktO. . .. .

sumai susidarius, rūpintasi 
užpirkti bažnyčiai statyti že
mę. Tas darbas ėjo vadovau
jant kun. Abromaičiui, tuo
met. buvusiam Mahanoy City 
lietuvių parapijos klebonui. I. 
Duginui ir kitiems pasisekė į- 
tikinti, kad lietuviams būsian 
ti tinkamiausia vieta kampas 
Poplar ir G-tos gatvių. Šioj 
daly jau tada lietuvių daugu-

1892 metais tapo sudeginta*! ma gyveno. Toje vietoje, kur 
kasyklose;'Šv. Juozapo parapi-, dabar randasi bažnyčia, buvo

PASIRINK SAU GERIAIISIA‘DRAUGU’
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau- 

Mahoning apskričio atstovui j sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
žįsta.

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis

“DRAUGAS” tikybines ir tautines minties 
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.

“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame daug 
žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš Lietuvos 
ir viso pasallio.

Nebūk be “DRAUGO” - užsisakyk šiandien
“DRAUGAS” metams #6.00.
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie

tuvoje. Metams #7.00.

lymo, parkų taisymo, medelių
sodinimo ir kitų. Žvirblis

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

Pirmoji “Draugo” Ekskursija i Lietuva
IR

Pirmoji A. L. R. K. Fedoiacijos Kelione i Roma
Prancūzų Linijos Gražiuoju ir 

Didžiuoju Laivu

ILE DE FRANCE

Iš

Ncw Yorko 

išplaukia

BALANDŽIO 

MĖN. 29 D.

SS ILE OE FRANCE 40,153 TONS >

Laivas
didelis,
greitas,
gralis

patogus.
Patarnavimas
kogeriamias.

Tuo pačiu laivu organizuojamos lyg ir dvi ekskursijos. Viena per 
Havre, Paryžių tiesiog į Lietuvą ir kita — maldininkų kelionė per 
Havre, Paryžių į Romų ir iš Čia j Lietuvą. Maldininkų kelionę orga
nizuoja A. L. R. K. Federacija su Kunigų Vienybės pritarimu. Dėl 
to važiuojantiems į Lietuvę duodama gera proga šiais šventais Me
tais aplankyti Lietuvą. Visais kelionės reikalais kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIŲ
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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gija. Kaikurie vyri, nelauk
dami susi l inkimi), pradėjo 
darbuotis, kad prirašyti visus) 
parapijos vyrus prie šios de
jos. Nepaisant ir to, kad ir 
prieš susiiinkiini} Įsirašysite j 11 
draugijų, visvien labai svar
bu yra, kad kiekveinas j pir
mi} susirinkimų atsilankytu, 
nes čia bus išaiškinta draugi
jos tikslas ir užbriežtas veiki
mo kelias.

Rekolekcijos

čia tiktai 3 mažos lonkos ke
lioms seseliems; kitos turi 
naudotis kėdėmis, o kėdė ko
plyčioje taip patogi, kaip ak
meniukas bate. Kažin ar ne
atsirastų geros širdys plačio- 

Amerikoje, kurios paauko
tų tris arba penkis šimtus do
lerių pastatymui nors laiki
nos koplyčios, kuria seselės 
galėtų naudotis per 5 arba 10 
metų, kol išgalės pastatyti tin
kamų vienuolynų ir koplyčių. 
J (ū vienam perdaug, gali keli 
susitarę šį labai reikalingų

L* ...•■ Ą į ■

P

Balandžio 9 d. prasidės re- darbQ atlikti. Norintieji se-

kolekcijos ir tęsis iki Velykų. 
Rekolekcijų vedėju bus kun.
Įg. Abromaitis.

Balandžio (! d., 7 vai. va
kare bus Šventoji Valanda. 
Pamokslų sakys gerb. misijo
nierius Ig. Abromaitis.

Jau laikas siųsti vaikelius i 
pamokas pri rengimui prie 
Pirmos Šv. Komunijos. Pa
mokos vaikeliams lankantiems 
viešas mokyklas prasideda 4 
vai. popiet.

Draugijos mūsų parapijoje 
puikiai gyvuoja ir darbuojasi. 
(Apaštalystės Maldos draugija 
nepasitenkina surengimu va
karienės parapijos naudai; 
Motinos Dienų žada surengti 
vakarienę Šv. Kazimiero Se
serų naudai. Dėl gėlių, Didž. 
Šeštadieniui ir Velykoms pa
aukojo $10.00.

Šv. Elenos draugija taip 
pat rūpinasi savo draugijos 
reikalais nepaisant ir to, kad 
daug turi ligonių; visoms pa
šalpų moka ir dar atlieka iž
dui padidinti. Šv. Elenos dr- 
ja taip pat paaukojo $10.00 
dėl gėlių.

Draugija Šv. Rožančiaus 
žada surengti balių parapi
jos naudai tuojau po Velykų.
Šv, Rožančiaus draugija taip 
pat/paaukojo $5.00 dėl gėlių.

S ų rys i o S us ir ink i tn as
Krikščioniškojo Sąryšio

mėnesinis susirinkimas įvyko Į^11, 

Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje.
Taxi Cab Co. veltui patarnaus

Kaip kasmet, taip ir šįmet 
P. R. T. Yellow Cab kotnpa-

selėms pagelbėti šiame reika
le, kreipkitės prie Šv. Kazi
miero seselių jūsų mieste ar
ba rašykite stačiai į vienuoly
nų: Sisters of St. Casimir, 
Vilią JosephMarie, Newtown, 
Pa.

Charles E. Mitehell (dešinėj), buvęs pirmininkas Natio
nal City banko, New Yorke, su savo advokatu apleidžia fe- 
deralį teismų. Jis buvo kaltinamas dėl išsisukinėjimo nuo tak
sų už pajamas.

ris yra (Amerikoje gimęs ir 
augęs, jaunas veiklus jauni
mo organizatorius, atvažiuo
ja Sekmadienį, Balandžio 9 
d. į Scranton, Pa., kun. Jono 
Kuro vadovaujamų parapijų, 
ir kalbės Šv. Juozapo Lietu- 
vių Katalikų parapijos sve
tainėje, 2:30 vai. po pietų, a- 
pie organizacijos tikslus ir 
josios reikšmę, su tikslu or
ganizuoti Amerikos lietuvių 
katalikų studentus,ir studen
tes į kuopas.

Yisi katalikai studentai ir 
studentės yra nuoširdžiai 
kviečiami atvykti į šį didelį 
ir svarbų susirinkimų.

Neužmirškite dienos, laiko 
ir vietos. Centro Valdyba.

LIETUVOS GYVENIMAS

Kovo 19 d. Magdalena 
Bįekšienė, 2215 N. Camac St., 
Philadelphia, Pa., su savo 
broliu Petru- Grabausku, va
žiuodami namo iš bažnyčios 
su savo automobiliu susitren
kė su kitu automobiliu ant 11 
ir Poplar Streets. Automobi
lius įvažiavo tiesiog į aptiekos 
(Drug Store) langų; visi lan
gai į šukes subyrėjo. Per 
Dievo gailestingumų, visi iš
liko gyvi; žinoma, susižeidė 
šonų, petį ir galvų, bet nerei
kėjo būti ligoninėje.
- Šv. Andriejaus parapijos 
choristas, K. bijunaitis, 1028 
Brown St., guli Šv. Marijos 
ligoninėj iš priežasties nelai
mės; važiuodamas “motor- 

cycle” susimušė su dviem auto 
mobiliais ir tapo išmestas į ša- 
lygatvį. Viena koja labai su
žeista. Visi choristai linki 

jam greitai pasveikti.
Tamulienei, 922 Sartain St. 

padaryta operacija American 
for Diseases of the Stomach 
ligoninėje. Girdėt eina svei- 
kyn.

A. B.-162

Rytų Pennsylvanijos Žinios 
bus dedamos “Drauge” kiek
vienų ketvirtadienį. Norin
tieji užsiprenumęruoti savai 

malonėkite“Draugų,” 
v.

rupijos klebonijų, 1120 Wal- 
lace St., Philadelphia, Pa. 
Nors “Draugas” yra kasdie-

mia siūlo veltui patarnauti jt,ni t .
..' . •. • I kreiptis i Šv. Andriejaus pailgumams ir senyvianis nonn-i * 4 ,J 1
tiems atvykti į pamaldas Ve-I 
Ivkų rytų. Jei atsiras noriu-j 
čių pasinaudoti šiuo pasiūly-Į
mu, malonėkite pranešti savo] .......
klebonams prieš balandžio lo F 
d. Kompanija veltui nuveš į

parapijoje įvyko rekolekcijos 
ir 40 valandų atlaidai. Vedė
ju pamaldų buvo gerb. misi
jonierius Ig. Abromaitis. Per 
rekolekcijas ir atlaidus beveik 
visi apylinkės ir Philadelphi- 
jos kunigai stojo į talkų gerb. 
misijonieriui ir klebonui kun. 
C. J. Klevinskui.

MICKUNAITĖ WJZ 
PROGRAMOJ

Bal. 1 d., 6:45 iki 7 vai. iš 
stoties W J Z, New York p-lė 
Einilia Mickunaitė gražiai at
liko koncertinę programų. Dai 
navo vienų dainų italų kalba, 
vienų švedų ir dvi anglų, vi
so keturias dainas. Gaila kad 
nedainavo lietuviškai. Dainos 
skambėjo labai gerai. Jos stip 
rus, melodiškas sopranas ra- 
dio klausytojams yra labai 
malonus ir įdomus klausyti. 
Paskelbėjas pasakė, kad p-lė 
Mickunaitė yra įžymi ir garsi 
musų artistė ir turėjo nepa
prasto pasisekimo Pietinėj 
Europoj, iš kur kų tik dabar 
sugrįžo. Gaila, nesiminėjo, 
jog ji yra lietuvaitė ir buvo 
Lietuvos Operos dainininkė.

P-lė Emilija Mickunaitė 
dainuoja ketvirtadieniais 7:15 
iki 7:45 vakare Concert Foot- 
lights programoj ir šeštadie
niais 6:45 iki 7:00 Popular 
Songs programoj.

P-LĖ EMILIJA MICKŪNAI
ZTĖ VAŽIUOS J CHI- 

CAGĄ

taip pat keletu koncertų didės 
nėse lietuvių parapijų svetai
nėse Chicagoje ir pakeliui į 
Chicagų.

KUN. J. KURAS GRjŽTA 
NAMO

ainis laikraštis, norintieji už-

bažnyčių ir po pamaldų par
veš atgal į namus.

Šv. Juozapo Marijos Vilią
Artinantis pavasariui, pra

sidėjo didesnis vilioję veiki- 
.mas Tiek darbo atsirado, 
kad darbininkai nebegali ap
sidirbti. Tat gerieji žmonės 
tuojau stojo seselėms į talkų 
ir, štai, dvi. savaites padirbę 
tiek darbo padarė, kad samdi
ninkai galės be jokio trukdy
mo toliau varyti ūkio darbų. 
Seselių ’ naudai pasidarbavo 
sekantieji: Jonas Morkūnas, 
Baltramiejus Zulanas, Jonas 
Staniškis, Leonas Seižys, Jo
kūbas Balnis ir Antanas Kr- 
aujutis.

Seselės labai susirūpinę ko
plyčios reikalu. Vasarų, ka
da visos suvažiuoja atostogo
ms, daugiau išvargsta negu 
pailsta, nes didelę atostogų 
dalį praleidžia koplyčioje, o

nį numerį, moka tiktai 2 dol. 
į metus.

TAMAQUA, PA.
« ..

Nuo kovo 26 d. iki baland
žio 4 d. Šv. Petro ir Povilo

Girdėt, kad p-lė Emil. Mic
kunaitė rengiasi važiuoti į 
Chicagų gegužės mėnesį ir 
duoti keletu koncertų. Šv. 
Kazimiero Seserys Chicagoje 
kvietė E. Mickunaitę, kad iš
pildytų koncertų Šv. Kazimie 
rio Akademijos auditorijoje. 
Be šio koncerto, ji žada duot

Aplankęs Chicagoje lietu
vių įstaigas kun. J. Kuras, 
Šv. Juozapo par., Scranton, 
Pa., klebonas rengiasi grįžti 
namo Didžiosios Savaitės if 
Šv. Velykų šventėms.

Kun. J. Kuras įdomaujasi 
Pasauline Paroda, kuri įvyks 
Chicagoje. Anų dienų buvo 
nuvažiavęs ir aplankė paro
dos vietų, kur dabar statomi 
milžiniški niūrai.

PENNSYLVANIJOS STU
DENTAMS IR STUDEN

TĖMS

Svarbus pranešimas

Amerikos Lietuvių Katuli-Į 
kų Studentų Organizacija y- 
ra pasiryžusi suvienyti į vie
nų didele grupę Visus Ame
rikos lietuvius katalikus stu
dentus ir studentes ir dirbti 
savo Bažnyčios ir tautos ge
rovei.

Ši kilni organizacija jau 
turi gražių veikimo pradžių 
ir yra įkurta daug Studentų 
Kuopų įvairiose lietuvių ka
talikų parapijose.

Amerikos Lietuvių Katali
kų Studentų Organizacijos 
svarbiausias ir didžiausias už
simojimas yra įsteigti Stu
dentų kuopas VISOSE AME
RIKOS LIETUVIŲ KOLO
NIJOSE.

Tuo tikslu, ponas Jonas 
Čelkys Morkūnas, iš Rocbes 
ter, N. Y.', Amerikos Lietuvių 
Katalikų Studentų Organiza
cijos Centro Pirmininkas, ku-

SUSIPAŽINKIT SU “STU
DENTŲ ŽODŽIU“

“Draugo” redakcijoje dar 
galima gaut “Studentų Žod
žio” No. h ir 2 (sausio ir va
sario mėli.). Tai įdomus, rini
tas, patriotinės lietuviškos 
dvasios Amerikos Lietuvių 
Katalikų Studentų Draugijos 
žurnalas. Žemiau paduodame 
abiejų numeri} 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 Vislių Nugali (J. C. 

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

(A. Jurgelaitis).
Susipraskime Tautiškai (V. 

J. Šaulys).
Gyvenimo Mįslė (K. Veng

ras).
Mūsų Draugai Lietuvoje 

(J. B. Laučka).
Amerikos ir Europos Stu

dentai (Pr. Galinis).
Praėjo Metai Amerikoj (J. 

N.).
Iš Centro.

Vasario mėn.
Nepriklausomybei 15 metų 

(J. I’. Pilipauskas).
Lietuvos Liūdesys (Snau-/

dalis).
Metamorfoza (Jonas Kini- 

tas).
Dante Alighieri (Kun. K. 

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

rankevičiutė). '
Reikia Darbo (J. J. Kupre

vičius).

(Mūsų korespondento)
Žemės Ūkio Rūmai, siunti

nėdami krutamuosius paveiks
lus (filmus), stengiasi supa
žindinti mūsų ūkininkus su ki
tų kraštų ūkiu, paukštininky
stės, gyvulininkystės ir kito
kiomis įstaigomis. Žiūrėdami 
filmų mūsų ūkininkai mato 
lyg natūroje kitų šalių ūkį. 
Eiklių žiūrėti ūkininkai suva
žiuoja net ir iš tolimesnių a- 
pylinkių ir, reikia pasakyti, 
nesigaili žygio. Pilniuose taip 
pat atvaizduota ir geresnieji 
ūkiai Lietuvoje, jaunųjų ūki
ninkų ratelių veikla, na, ir 
taip pat iš Žemės Ūkio Aka
demijos Dotnuvoje praktikos 
darbų vaizdų nesigailima. Žiū
rėdami į svetimuosius ūkius, 
mūsų ūkininkai sako, girdi, 
mes jų nepavvsim. Tačiau mū
sų krašto pažangiųjų ūkinin
kų darbų vaizdai mūsų žmo
nelių ūpų pakelia. Vis dėlto 
išeidami iš kino-teatrų sako, 
girdi, jei mums kas tiek pini
gų duotų, kiek jiems, tai ir 
mes neprasčiau padarytume. 
Užmiršau pasakyti, kad ūki
ninkai savo srities filmų pasi- 
žiūrti leidžiami žymiai papi

gintomis kainomis — veik vi- 
įsai uždykų. Tačiau visai na 
į dėlto jie mielai šitokių filmų 
i pasižiūrėti eina: reikia pasa
kyti, žemės ūkis mūsų ūkinin- 
jkų labai sudomino: jis mielai 
Į lanko visokias paskaitas, kino- 
jteatrus, jei lik tikisi iš žemės 
lūkio srities išgirsti šį tų nau
jo. Gi filmai daug daugiau 
liaudės duoda, nei paskaitos. 

(Mat paskaitos kartais per vle- 
J nų ausį įeina, gi per kitų iš
eina. Gi filmuose matytųs vai- 
jzdus visi daug ilgiau atsime- 
įname. Geistina, kad Žemės Ū- 
j kio Rūmai filmų pagamintų 
.dar daugiau (žinoma, iš ūkio 
srities) ir juose rodomais vai
zdais mokytų mūsų ūkininkus' 

j tinkamiau dirbti žemę ir pri- 
, žiūrėti savo ūkius.

MlLY'8 VNCLB
UtU. U.1UO Tova-MCKJTO 
CSO OF TME

Eilėraščiai (Plvtaitis). 
Spauda (J. Naudžius). 
Menas ir Laisvė (Snauda-

Dabar vieši sionistų-revizio- 
nistų vadas, pagarsėjęs orato
rius, Vladimiras Žabotinskis ir 
laiko paskaitas. Manoma, jis 
apvažinės žymesnes žydų ap
gyventas vietas. Dabar jis ap
sistojęs Klaipėdoj, kur laikys 
paskaitų tema “Revizioniz- 
mas ir kiti sionistų judėji
mai.” Ligi mano laiškas po- 
sieks “Draugų”, Žabotinskis, 
aišku, jau bus iš Lietuvos iš
važiavęs. Tolesnė V. Ž. kelio
nės programa nežinoma.

lis).
(G.'Vienybėje Pasisekimas 

E. Jurgelionis).
Apžvalga (J. N.).
Iš Mūsų Veikimo.

Jei kas norėtų įsigyti vienų 
arba abu nuniurus, gali gaut 
redakcijoje arba per paštų. 
Vieno numerio kaina 20 cen
tų* Galima siųst pašto ženk
lais.

Nors ir krizio metai, nors 
pirkėjų tikėtis ir sunkoka^ ta
čiau mūsų knygų rinka vis 
paturtina koks nors naujai pa
si rodęis naudingas leidinys bei 
šlamštas.

“Naujas Žodis” tapo tik 
“Dienos” priedu, mat ligi šiol' 
buvo savaimingu iliustruota 
bulvariniu žurnalu. “Vapgva“ 
sustojo ėjęs. Mat krizis savo 
negailestingų kojų pakišo.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 
Oakiey Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 jV. Broad- 
way, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.003

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. SusivienroM 
organas, išeinųs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa. 
Metams -$2.00.

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių 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. Broadv/ay, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sųjungos m&- = 
^rrt*sinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chicago, III. Me»;

tams $2.00.

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų 
muštis, Išeinąs 2334 S. Oakiey Avė., Chicago, j 
Metams $6.00.
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CICERO LIETUVIU ŽINIOS
MISIJOS ragina, kad ir visi atsilikėliai

pasinaudotų Dievo malonių 
Antano proga.

Vaikužiams misijos būna 
3:15 popiet.

Moterims misijos baigsis 
per Verbų 7:30 vai. vakare.

Sekmadienį 3 valandų popiet 
misijonierius bažnyčioje lai
mins vaikelius. Tuomi pat sy
kiu baigsis vaikučių misijos.

Sekmadieniais misijos visie
ms bendrai.

Balandžio 3 d., Sv 
bažnyčioje prasidėjo misijos.

rmų savaitę misijos duoda
mos vien moterims ir mergai
tėms. Rytais visiems bendrai: 
ir vyrams ir moterims. Rytais 
misijų mišios ir pamokslas bū 
na 8:30 vai.

Vienos moterys užpildo did
žiulę! Šv. Antano bažnyčių. Iš
pažinčių klausoma nuo anksto 

tais ir vakarais po pamoks
lų.

Misijas veda gerb. Tėvas 
ružikas, žymus pamokslinin

kas. Kurie sykį girdėjo šio 
misijonieriaus pamokslų, no
rės visuomet klausyti. Misijo
nierius ir klebonas džiaugiasi 
Ciceros katalikų dievotumu ir

Vyrų misijos prasidės pir
madienio vakarų. Kurie nori 
duoti klausimų apie tikėjimų, 
gali klausimų parašyti ir įdė
ti į dėžutę bažnyčios priean
gyje. Klausimai turi būti rim
ti, liepiantieji sielos ar tikėji
mo dalykus. Vietinis

, X Mūsų kolonijoje yra bū
relis lietuvių gydytojų. Bet 
praėjusių žiemų savo ofisus a- 
tidarė dar du gydytojai mūsų 
tautiečiai. Tai dentistas dr.*P. 
'Atkočiūnas, kuris taip pat tu- 
<ri savo ofisų ir Ciceroje, ir dr

NORTH SIDE ŽINELĖS
ŠV. KAZIMIERO AKADE

MIJOS 3 Sfc. SUS-MAS

Pranešimas iš Aurora, III. į Ona Jesinskienė vis da men- 
Per Smilingienę priduota kos sveikatos. Narės prašomos 

$11.00 narių metinių mokesčių, jų atlankyti.
Mokesčiai buvo anksčiau pri- Velykų šventėms suteikta 
duoti, bet tiktai dabar prane- auka ir užsiprašys šv. Mišias; 

----------- šu; vis laukiau toliau, nes ka- visos sykiu eis prie šv. Komu-
|vyko kovo IG d., parapijos 6met bav° api! 25.n8.riai’ Tat “ijo8 Velyk,) ry‘»- 

I svet; Buvo gana skaitlingas. atslPraaaa' kad ta‘P ‘‘Sa‘ 1 Kvietimas j parapijos visų
Kalbėta bėgamaisiais reika- ,‘rukau' Dabar pra aa Žic' .tlra"KW pikniko priimtas; su- 
jidiš, išklausyta pranešimas iš k?n,e!>es- kad pagelbėtų Smil- tikta dalyvauti ir išrinkta at- 

• vajaus vakaro, kuris įvyko ko- glene1’ nes Jūs gerai žinote fctov5a lankyti švinkimus: O.
vo 5 d. Komisija pranešė, kad 
nors nedaug publikos buvo, 
bet vakaras pavyko. Pirmoji 
dovana teko A. Bacevičiui; do 
vanų aukojo E. Rauckinienė.

svarbų reikalų ir suprantat ki- Rėkuvienė, A. Kizelevičiūtė ir 
lnų darbų seselių reikaluose. M. Daugirdaitė.

V. Daugirdienė i Korespondentė

X Šv. Ražančiaus draugijos I f i O PIOnĖT WP2T 2II1C 
susirinkimas įvyko kovo 26 d. i **0 UlllUtl HLOl OlUt

Programų išpildė mokyklos Kalbėta apie bėgamuosius dr- -------------
vaikučiai sumokyti vietinių se jos reikalus, po to sekė įvai- X Pirmadienį, balandžio 10 
sėlių. Muzikalę programų pri- 'rūs pranešimai. Aušros Vartų parapijos ba-

Prašomi nariai, kad sugra- invčioJ'' prasidės Misijos ku- 
rias duos kun. M. Urbonavi-

RRIDGEPORTO 
NAUJIENOS

Verbų dienų, bai. 9, Šv. Ju
rgio didžiulis parapijos cho
ras rengia šventų koncertų, Rakauskas> kuris nesenai atsĮ. League) susirinkimas įvyko 
per kurį choras giedos Du Bo- .g Kenogha> wig ? arba kovo 22 d., Sandaros svet. Su-

“Septyni Kris- tikriau> rįžo į chicagų. Jie- nias buvo labai skaitlingas.
Apsvarsčius L. M. P. Lygos 

reikalus, nutarta rengti bun 
co party balandžio 9 d., San 
daros svet., 3227 S. Halsted 
St. 4 vai. popiet. Įžanga 25c. 
Bus duodama dvi dovanos prie 
kiekvieno stalelio.

Po svarstymo, pakviestas ka 
lbėti asistentas valstybės, pro
kuroro adv. C. P. Kai (Kuziai, 
skas), kuris aiškino apie pi 
lietybę ir kokia nauda yra lie
tuvėms pilietėms būti organi
zuotomis bei kų galima atsie
kti ir kaip.

Po susirinkimo įsirašė 15 
naujų narių.

Į šių Lygų gali įsirašyti pi
lietės ir nepilietės iš visų ko 
lonijų. Lygos tikslas yra pri- 
gelbėti moterims tapti pilie
tėmis ir kad lietuvės būtų ži
nomos Amerikos politikoj taip 
kaip kitų tautų moterys.

įs o kantatų
taus žodžiai ant kryžiaus.

Šis koncertas tikrai bus vie
nas iš didžiausių ir geriausių 
koncertų visų metų. Mūsų va- 
rg. komp. A. Pocius nenuil
stančiai dirba, kad kantata 
kuo geriausiai išeitų.

Koncerto solistais bus Romaf; /
nas, Zambacevičius, Čiapas, 

Luinienė ir P. Ga-

du savo gydymo įstaigas ati
darė tam pačiam name, kur 
seniau dr. Karalius gyVeno, 
3147 S. Halsted str.

Dr. Atkočiūnas ir dr. Ra
kauskas yra jau senai Chica
gos lietuvių katalikų visuome
nei gerai žinomi ir kaipo gy
dytojai ir kaipo visuomenės 
Veikėjai, kuriems nėra “gė
dos” veikti katalikų visuome
nėje. Gaila, kad to negalima 
pasakyti apie kitus mūsų pro- 

Bičkauskas, kuris pasakys pri- Įfesijonalus katalikus, kurie 
taikintų pamokslų: išaiškins neranda laiko nors retkarčiais 
visus Septynis Kristaus žod- ' aktyviai pasirodyti mūsų vi
žlus, kuriuos Jis ištarė kentė šuomeniškam ar tautiškam vei 
damas ant Kryžiaus. Kun. Bi- kime. Bet aukščiau minėti da- 
čkausko pamokslus visi gerai k tarai yra darbštūs ir todėl 
žino. Po pamokslo bus palai- j tuo labiau verti to, kad ligo- 
minimas Šv. Sakramentu, ku- niai dažniau juos lankyti arba 
rį suteiks prelatas M. L. Kru- būtų tų daktarų lankomi na-

Tenzis, O. 
ruckaitė.

Iš Indiana Harbor atvyks į- 
žymus pamokslininkas kun. K.

šas.

Kun. K. Bičkauskas, Šv. Pranciškaus parap. 
Indiana Rarbor, Ind., klebonas, įžymus pamoks
lininkas, kuris sekmadienį, balandžio 9 d., Šv. 
Jurgio bažnyčioje per šventųjį koncertų (Šv. 
Jurgio parap. choras, vedamas komp. A. Pociaus, 
giedos Du Bois’o kantatų “Septyni paskutiniai 
Kristaus žodžiai ant kryžiaus”) sakys pamok Tų 
— aiškins Kristaus paskutinius žodžius.

rengė mūsų varg. N. Kulys. 
Jų išpildė F. Nausėdaitė, V. 
Cirvinskas,
solo, vyrų kvartetas kuris su
sidėjo iš V. Čirvinsko, L. Ur-

sugra-
žintų metinio vakaro pinigus 

ir K. Kubeskis;u£ tikietus kitam susirinkime. ‘’US’
. . > A 1 J •

balandžio 30 d.
, Iš Pasaulinės Parodos

bo,ua vičiaus, K. Kubeskio ir
ra-

ginta, kad, kas norės painaty-
M. Daugirdo; taipgi dainavo t į parodų, kad pirktų tikietus 
mergaičių choras. Kalbėjo sve- įį savųjų, lietuvių, nes ir mes

PILIEČIŲ LYGA

Lietuvių Moterų Piliečių Ly 
ga (Lithuanian Women Civic

mie. Mums malonu savo kolo-
Kviečiami visi dalyvauti šve 'nbi°'-ie turėti tokių uolių pro- 

ntame koncerte ir pergyventi fesijonalų. Federantė
Kristaus kančių ant kryžiaus
(su kun. Bičkausko pamokslu 
ir Šv. Jurgio choro giedoji
mu). Nepamirškite Verbų die
nų, 7:30 vai. vakare atsilanky
ti į Šv. Jurgio bažnyčių.

žinutė

X Altoriaus Puošimo drau
gija šiomis dienomis dirba sma

Kviečiame visas dalyvauti 
šiame mūsų pirmam rengia
mam vakarėly.

Valdyba ir Komisija

čias kun. M. Urbonavičius ir 
mūsų klebonas kun. J. Svirs- 
kas. Iš vyrų daugiausia patar
navo Seselių darbuose — V. 
Dargužis; jis mūsų kalbėtojų 
nuvažiavo parsivežti ir šiaip 
prisidėjo darbu. Visiems šir
dingai ačiū taria rengėjos.

turėsime atstoves ir galima 
bus gauti po $.50, o per paro 
dų prie vartų bus $.75.

Iš Labdariij kuopos praneš
ta apie rengiamų bunco par
ty.

Akademijos Rėmėjos taip 
pat rengiasi prie vakaro.

rkiai rinkdama dovanas ir pla 
tindama tikietus “bunco” žai 
dimui, kuris įvyks sekmadie
nį, balandžio' 9 d., 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainėje.

Ar jūs Tu.ite tų ‘Nesijaučiu 
Gerai” Jausmų?

Musų patarimas jums yra, nueikite 
pas savo vaistininką, ir už doleri nu
sipirkite sau buteli

Nusa-Tone

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

Po visą pasaulį paskelbusi toniką, 
kuris stimuliuoja jūsų apetitą, at
gaivina visą jūsų sistemą, ir jus jau
sitės tvirtesniu ir miegosite ge.riaus. 
Viso mėnesio treatmentas viename 
butelyj tabletkų. Pradėkite šj treat- 
■nentą tuojaus tr jeigu po dvidešimts 
dienų jųe busite neužganėdintas, jusu 
pinigai bus jums sugrąžinti — jus 
neimate jokios rizikos.

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME

Tikietus, , 
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

RHEUMATISM
Pato—Agony Starta To Leave to 

24 Hours
Happy Days Ahead for Yoo
Thlnk of it—how this old vrorld 

does make progresą—now comes a 
prescription which is kaown to phar- 
macista as Allenru and within 48 
hours after you start to take this 
swift keting formula paln, agony and 
lnflammation caused by ezcess urlo 
aoid has started to depart.

Allenru does just what this notice 
says lt will do—it Is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
ing drugatores everywhere for 85 
cents and if it doesn’t bring the joy- 
ous resulta you ezpect—your money 
whole heartedly returned.

X Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų Dr-jos 2 sk. susirinkimas 
įvyks balandžio 7 d. tuoj po 
pamaldų, Šv. Jurgio parap. mo 
kykloj ant 2 lubų.

Visi A. R. D. nariai, vajaus 
komisija ir visos rėmėjos, ku
rios turėjote paėmę bilietų pa
rdavimui, prašome gTųžinti — 
pinigus, ar neparduotus bilie- 
t us.

Svarbu suvesti galutinų va 
jaus sąskaitų ir įteikti sesu- 
t.ms paramos, nes jų gyveni
mas labai reikalingas pašal
pos. Gelbėkime ir užjauskime 
tas, kurios mūsų tautai taip 

E jpasiiventusiai dirba ir kurias 
n< visi įvertina taip, kaip pri- 

■ valitų... Rėmėjos, parodykim 
^Sesutėms savo širdį ir supra 
Hpių jų padėties ir reikalų.

Valdyba

b i

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co
2334 S. OAKLEY AVENUE

Apsaugokie vaikučių dantukus idant užau
gę neturėtų vargo. Šiandien daugiau yra at
kreipiama atyda link dantų apsaugojimo nuo 
išpuvimo negu sugriuvusius taisyti.

Virš paveikslėlis atvaizduoja Dr. A. R. 
Lauraičio vienų iš keleto specialiai įrengtų 
ir vaikučiams pritaikintų kambarių, kurie 
randasirandasi ant 2423 W. Marąuette Rd. Čia tos 
mergelės ramiai žaizdamos laukia savo eilės.

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

VISADA
UŽMIRŠTA

i

Ar žinot, kodėl Joa ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nas blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok vist tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Usterine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBF.RT PHARMACAIj 
COMPANY 

St. Louls, Mo.

USTERINE
promptly ends odora ordiną ry 
antlaoptlcs con't hida In 4 days

TOLOSEFAT
Mhs M. Kstner sf Brssklyn, N. T. 

vrltsst "■nvs o sėd Krnaehen for tho 
»».t 4 sisnths snd hsro net only loot SS 
yosnSo bot fsel sn mneh bsttsr In svory 
«sy. Irsn fnr eespls vhs don’t esto to 
rrdoes, Krnoehrn lo vondorfol to ko«e 
tho lyatem hoolthy. I beina s noris 
■hseld know for I’vn trlid on Stony 
thlsyi kst nnly Krnsshen anavusi nU 
esrennst." (May lt. IMS).

TO lošt tat lAmt and HARMUM- 
1.Y, tsks s half tasapoonful of Kruaehan 
Salta In a glasa of hot vslor In tho 
mornlnf boforo braskfaat—don t mtaa s 
mornlnf—* .bottla that laata 4 vaeka 
totu būt a trlfln «ot Kruaehan Salta st 
any drufators In Astartes, lt not Joy- 
fully aotlaflad after tho < flrtt bottla—

t —



Cetvirdadienis, bai. 6, 1033. T) R A U O A s
nvčioj. Žmonėms labai patiko, d. j Nekalto Prasidėjimo P. 
nes įspūdingai giedojo Du Bo- Av. bažnyčią. Per sumą išgir- 
is’o kantatos “šeštą Žodį.” eite.
Jei kas norite girdėti tą pa- ( Užteks ligi kitam sykiui, 
čią giesmę, kviečiami bai. 9 Baidyklė

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

O WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS I.IGAS VVKV |lt UOli.lgl I’F.H 2# METUS NEZIllUM 

KAIP IZSLSFM.JIS1DS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speclališkat gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuot’ljimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, gaivos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metu ir ifcgvdė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 va'andos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5—g valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryt$> iki 1 vai. 
<300 WKNT žftlh ST.. kamiMva Knate? Ate. Tel. Orttwford 5573

: J,•

'.t K a a O R 3 A i;

Elena Rakauskienė, visų laukiama dainininkė grįžo 
Į Chicagą ir pirmą kartą giedos North Sidėj per šv. 
koncertą verbų sekmadienį, 7:30 vai. vakare, Šv. My
kolo bažnyčioje, ,,

CHICAGOJE

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

• nors gražaus ir malonaus, tai 
I pasiklausykite.

Pereit,ą sekmadienį “Pipi
rai” giedojo Šv. Dovydo baž-

“Ragaišis,”
Kas tas “Ragaišis,” kurs 

taip daug garsinas Brigliton 
Parke? į

Jei norite sužinoti apie taj, 
ateikite bai. 9 d., 8 vai. vak. 
į Nekalto Prasidėjimo parapi
jos svetainę.

Jaunų mergaičių Šv. P. Ma
rijos dr-ja (sodalietės) los vei
kalą “Ragaišis.” Veikalas y- 
ra labai juokingas. Kai pama
tysite, nesigailėsite. Loš vie
nos merginos. Jos loš ir vyrą 
roles.

Dar sekretas: baidyklė irgi 
dalyvaus lošime.

; t ‘

“PIPIRŲ ŽINUTĖS”

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tei. Boulevard 6261—8411

Tel. CICERO 194

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už |35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50t,h Ave.. Cicero. Tll

ANTANAS PETKOS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

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

Tel. Lafayette 3572

— Na, aš ir vėl čia!
Noriu tiktai priminti, kad

“Pipirų” dvigubas kvartetas 
dalyvaus Budriko programoj 
sekmadienį, bai. 9 d., 1 vai. 
popiet. Jeigu norite išgirsti ką

SUZANA 
KUCINSKIENĖv.

po tėvais Višniauskiitė
Mirė Balandžio 3 d., 1933 m.. | 

6:35 vai. popiet, pueamžlaua. 
Amertk.->Je Išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Jonų, sūnų Jonų, penkias 
dukterfs: Justinų, Graciraų, E- 
leonorą. Viktorijų, Stelių; pus
brolius Bradford (’arr Ir Er- 
ward. Mur.ray ir gimines

Kūnas paiavotas 253 Church 
St., Batavla, UI. Laidotuvės |- 
vyks Penktadienį. Balandžio 7 
d., Iš namų 9:30 vai. bus atly
dėta J šv. Kryžiaus parap baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės a.'ele. Po 
pamaldų bus nulydėta į East 
Batavia kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Se
si u, Žentai Ir giminės.

7

D A K T A
1

R A I:
Oflno: Tol. Calumet 4039 Tel. LAFAYETTE 10(7 1 Office Phone Rea. and Office

1 lle».:'Tcl. lleiulotk 028# Proepect 1033 32(8 So. Leavttt 86.
Canal 9794OR. A. G. RAKAUSKAS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak 
ItvzidviK įjos oriMts: 205# VV. «9lh bt 

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomls ir Nedėllomls pagal sutartį

i DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1646 So. 48th Ct. Cicero. IU.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis

I 10 — 9 vai.
*147 S. Halsted St 'Chicago
Paned., Sered. Ir Subat. 2 — » vai.

GYDYTOJAS, CHIRURGAS
X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd Sk

(Prie Archer Ave. netoli Kedsle)
Valandos, nuo I iki > vai. vakare✓
Beredomla Ir nedėliotais tani 

ou tarti oa

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

3 to 4 and 7 to » P. M- 
Sunday by Appolntment

Ofise Tel. Republic 8340 — Ros. Tel. Prospect 3433

TĖVAS IR SONUS, JUOZAPAS, 
EUDEIKIAI
G KABO RIAI

Nuliudinio valandoje širdingai patarnauja. Reikale esanti, 
malonėsite mus pašaukti.

5340 SO. KEDZIE AVE. CHICAGO
VIENAS OFISAS — N£RA KITŲ SKYRIŲ

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

Tel. Cicero 1260 X—HAT

Phone Boulevard 7641

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4045 So. Ashland Ave.
Arti <7th Street

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
TEL. CICERO 6827

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
rnrin automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, DI.

Te). Canal <122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 VVest 22ud Street'
(Kampas Leavitt St.) 

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

Dr2. C.K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. VAITUSH, OPT.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien uuo 10 v. ryto Iki * 
valandai vakare

Nedėllomls ir Seredomls susitarus
4847 W. 14th St Cicero, III.

TEL. LAFAYETTE 7666

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 8492

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS: >
• iki 13 ryto: 7 Iki 3 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal su tart) 
Res. 6456 8. MAPLEWOOD (YL

TeL Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Canal 9257 Res. Prospect 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas'ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Residenclja 6606 So. Artesian Ave.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:39 vakare

Tel. Ofiso ir Rea. GrovehiU 0617
6917 S. Washtenaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2422 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 2-13 ryte 

Nedėlioj susitarus

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

J. Llulevičius
Graborius 

ir
Balsam uolojas

Patarnauja Chi
cagoje ir apielin- 
kėje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

•1092 Archer Ave.

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėms patarnauju goriausia tr 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.

OFISAS
668 VVEST 18th STREET 

Tei. Canal 6174

M
M\ J

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojiėią. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsą 
namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 

į patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl germeną. Pašaukite EUDK1KĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

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

J. J. BAGDONAS
GRABORIUS

Laidotuvėms patarnauja mandagiai, 
simpatiškai ir labai pigiai.

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui. 

Pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 West 63 rd St., Marquette Parke

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterą ir Vaiką ligą 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887
Ofiso vai. kiekvienų dienų nmo • Iki --------------------------------------------------—
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 1
nuo 4 iki H vaL vakare Literninkate OflSO I Teh Victory 6893 
Ir Ketvergals. _ „ . _ '

Rez.: Tel. DrexeJ 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgių 

Specialistas odos ligą ir 
venerišką ligą

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst Street

Vai.: 10—11 ▼. ryta, 3—4. 7—9 v. v 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—11

Res. Tel. Hyde Park 3300

PRANEŠULIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR.MJ, STRIKOL'IO.MiD.
■vaigimo, akių aptemmio, nervuotu- I CTTCPT^TTUT A
mo. skaudamų akių karštį. Nuimu OU VrXvįZ.li¥Lą.
tetaraetua. Atitaisau trumpų regyet* I 4G45 So. Ashland Ave. 
ir tolimų regyste. rĄ,.. , j

Prirengiu teisingai akinius visuos* I UllSO Valandos:
įtrinkimuose. egzaminavimas daro- NllO 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 Vak. 
mas su elektra, parodančių mažiau
sias klaida*.

Specialų atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
PĄ LAIKA BU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
b* akinių. Daltar kainos perpus oi-
E2ŽS £2F,!£°-

4712 S. ASHLAND AV®. 
Teh Boulevard 7589

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4: 7-8 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6858 SO. WE3TERN AVE. 
Chicago, IU.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Teh .Virginia 0036

i Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone PULLMAN 0856

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

Prie Y. M. C. A.. Roseland 
Gazos, X-ItAY, etc.

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdvesne Ir patogesne

vietų
*335 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 19 ryto iki 3 po pietą b 
nuo 4 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8488

Ofisas ir Akjnių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampus Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P, KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

TsL GrovehiU 1B»I

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VaL: 9-11 ryto 3-4 ir 7-9 vak. 

■eredomls po pietą Ir Nedėldteatels 
tik susitarus

3482 W. MARQUBTTE ROAD

25 METĮJ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokią 

11 akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

Res. Phone 
Englewood 6641

Office Phone 
Wentworth 8000

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 
i8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
iškirtą valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

DR. MAURICE KAHN.
’ t Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVE.

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Teh Plaza 3200
▼ALAHDOi:

Nue 13 Iki 13 dienų 
Nuo t iki 8 po pietą 
Nuo 7 iki S vakare 
Nedel. nuo 19 iki 13 dieną

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Vai.:

ROOM 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė saro ofisą po numerio

<729 SO. ASHLAND AVB.
SPECUAL1STAS

Džiovą. Moterą Ir Tyrą Ligą 
VaL: ryto nuo lt—13 nuo S—4 p* 

pietą: 7—3:89 vaL vakare. 
MedMIeaUe 19 Iki 18

■ Telefonas Mid>ay 2880

Teh Wentworth 3000
Rea. Teh Stevrart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Ofiao Boulevųrd 5912-14 
Rea. Vlctory 3343

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

Ofisą vąL: nuo 1-3: nue 6:39-3:21
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bot 6, 1033,

Didysis, pagarsėjęs 1.,. V. “Dainos” choras, vedamas muz. J. Sauirio verbų sekmadienį, bai. 9 d., 3 vai. popiet išpildys e}1OTas ren<>iasi mie odc- 
šv. koncertų Gimimo P. Š. parapijos bažnyčioje, Marųuette Parke. Choras ir tolintai giedos įžymių kompozitorių bažnv- ,
tinęs giesmes ir Buck’o Kristaus Kančios kantatų. Tai bus iškilmingoji Šventųjų, Jubiliejinių Metų pradžia Gimimo P. š. ? e^'. aipgI <a eJ° v* / a‘
bažnyčioje

LIETIMU AVIACIJOS DIENA BALAN
DŽIO 30 D.

LAKŪNU IŠLEISTUVĖS GEGUŽĖS MĖN, 6 D.
Suraskime Tinkamą Lėktuvui 

Vardą
Antradienio vakare Lietu

vos konsulato raštinėj Įvyko 
pasitarimas dėl surengimo a- 
viacijos dienos Chicagoje ir 
dėl lakūnų kap. S. Dariaus ir 
S. Girėno išleistuvių.

Iš lakūnų pranešimų paaiš
kėjo, kad lėktuvas jau baigia
mas ruošti, nauji sparnai pa
daryti, naujas motoras įdėtas 
ir netrukus jau bus galima 
juo skraidyti. Fondo globėjai 
raportavo, kad kiekvienas ce
ntas, surinktas lėktuvo reika
lams, yra jų žinioje, išmokė
jimų sąskaitos tikrinimos. 
Taip pat pranešė, kad naujam 
motorui išmokėti dar trūksta 
$1,000.00. Tikimųsi, kad lietu
vių visuomenė tų sumų netru
kus sudės.

Aviacijos šventei bei lėktu
vo “krikštynoms” parinkta 
balandžio 30 diena. Ton iškil- 
rnėn bus kviečiama visa Chica 
gos ir apylinkių lietuvių visuo 
menė. Taip pat bus pakviesti 
ankštieji valstybės ir miesto 
valdininkai. Laukiama, kad 
tūkstantinės minios suvažiuos 
pasižiūrėti naujai perdirbto 
lėktuvo, kuris gegužės mene

“ROOSEVELT 7700 ?”
“Taip, DRAUGAS” — “Norite pagarsinti namų 
ant rendosf” — “Gerai, dabar skelbimų kainos 
nupigintos galima garsintis už tų pačių kainų du 
kartu. Ilgesniam laikui dar teikiame ir nuolaidų.”

1 * ’ ' ' 
Jeigu turite namų, lotų, ūkę, biznį pardavimui; 

norite kų nors mainyti, išrenduoti ar pinigų pasi
skolinti, tuojau pašaukite ROOSEVELT 7790 ir 
“ŲRAUGAS” maloniai suteiks Jums patarnavimų.
ir patalpins jūsų skelbimų “Drauge” du kartu 
už tų pačių kainų.

Visokius skelbimus priimame nuo 7 ryto iki 
7 vai. vakare.

syje skris, iš New Yorkų į Kau 
nų.

Lakūnų kap. St. Dariaus ir 
St. Girėno išleistuvės, geriau 
sakant, “Iki pasimatymo” va 
karas -bus Juciaus restorane, 
gegužės mėnesio 6 d. Rengia
ma vakarienė ir įdomus pro
gramas. / , 1

į Susirinkime kalbėtųsi apie 
lėktuvo pavadinimų. Siūlyta 

J visa eilė vardų. Susirinkusie
ms labiausia patiko “ Lituani
ka. ” Tačiau galutinai dar ne
priimtas. Kas turi gerų pava- 
įdinimų, dar gali jį prisiųsti 
komitetui. Bet tai reikia pa- 
Įdaryti greitai, nes laiko ne
daug beliko.

Jau susitarta su' šio krašto 
ir Lietuvos vyriausybe dėl pa 
što vežimo. Vienų laiškų mū
sų lakūnai nuveš į Kaunu už 
$2.00. To pelnas eina į lėktu
vo fondų motorui apmokėti. 
Apie tai plačiau bus pranešta 
vėliau.

"DMUGE”
BRIDGEPORT HARDWARE

l AND

PAINT CORPORATION
J. S. RAMANčIONIS, Ve»W-Ja«

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų 
- ir visokių geležinių reikmenų.

Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:
Sienoms popiera rolelis ......... 5C *r au^*att
SPAR Varnish, galionas ................. $1,25
FDĄT Paint, galionas........... ......... $1 .59

3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RI S14KOS SULFERTNft) VANOS IR ELEKTROS 

TREATMKNTAI 
•ved lėki mankltlnlmal Ir elektra* masei** 

Treatmental vleoklų Ilgy, reum»tl«mo, nervų atttalaymo. Haičio
Ir taip toliau*, au elektriniais prletaluale Violetiniai 8aulė« Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulfarlnėa vanos duoda dldfttaueie kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima IMI gelbėti nuo vleoklų Ilgu.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų akyrlue atdaras Utarnlnknle nuo S Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampae Sa. Paulina 86. Tel. Boulevard 4IU12

C H I C A G O J E
DAR APIE VAK. VAL. 
LIET. KONFERENCIJĄ

10-ji, konferencija pavyko 
Reikia tik pasidžiaugti skait
lingu atstovų-ių suvažiavimu 
ir 'rimtu svarstymu aktualių 
klausimų.

Negaliu praeiti nepažymėjus 
sesučių Vaičekauskaičių, Pul- 
herijos Vaicekauskienės duk
relių, kurios mielu noru anks
ti rytmetį atvažiavo iš Brigb- 
ton Park ir visų laikų patar
navo, atstovams prisegioda- 
mos ženklelius. Nors dar jau
nutės mergaitės, tačiau atyd- 
žiai klausė augusiųjų žmonių 
svarstymų iki pabaigai. P-lės 
Vaičekauskaitės yra gražus 
mūsų jaunimui pavyzdys.

Taigi rengimo komisijos va
rdu, širdingiausiai joms dėkui.

Ražt.

MARŲUETTE PARK 
ŽINUTES

GERA NAUJIENA

Pasibaigus gavėniai, vėl pra 
sidės pasilinksminimo vakarai. 
Iš anksto noriu pranešti lie
tuvių jaunimui, kad balandžio 
23 d., Gim. Pan. Šv. parapi 
jos didysis choras rengia gra
žų šokių vakarų, parapijos 
svetainėje.

Choras, vadovaujamas p. Ja 
nušausko, su visa komisija, 

energingai ruošiasi palinksmi
nti publikų.

Bilietai jau pardavinėjami; 
jų galima įsigyti pas choro 
valdybų ir kiekvienų choris
tų. Kaina nebrangi, visiems 
prieinama ir pritaikinta prie 
šių dienų depresijos. Prašomi 
iš anksto" įsigyti.

Komisija ir valdyba širdin
gai kviečia visuomenę atsila
nkyti į šį nepaprastų vakarų. 
Visi linksmai laikų praleis, nes 
vakaras bus įvairus ir įdamus. 
Ypatingai lauksime svečių iš 
kitų kolonijų.

I Tat, balandžio 23 d. Mar
ąuette Parkas lai būna visie
ms atmintina.

Ieva Lukošiūtė, koresp.

X Ketvirtadienį, balandžio 
|6 d., įvyks svarbi Gim. Pan. 
Š. parapijos choro pratyba (re 
peticija). Visi choristai įr cho 
ristės kviečiami būtinai atsi
lankyti. Pratyba įvyks punk- 
tualiai 8 vai. vakare, parapi
jos svetainėje. Prašomi nesivė- 
luoti.

Ieva Lukošiūtė, rast.

X Šv. Barboros draugija eis 
“in corpore” prie šv. Komu
nijos verbų sekmad., bai. 9 d 
per šv. Mišias (dr-jos intenci
ja), 8 vai. ryto.

Prašomos narės skaitlingai 
dalyvauti. Visos susirinkite į 
parapijos svetainę 7:30 vai. ry 
to. Atsineškite savo ženklelius.

Praneškite apie tai narėms, 
kurios nebuvo susirinkime.

Tų pačių dienų įvyks dr-jos 
susirinkimas parap. mokyklos
kambaryje, 2 vai. popiet.✓ '

Yra labai svarbų dalykų 
'svarstymui. Stengkitės nevė- 
Į luoti. Atsiveskit ir naujų na
rių. Valdyba

Iš LIETUVOS VYČIŲ CHI
CAGOS APSKR. SUS-MO

L. Vyčių Apskr, sus-mas į- 
vyko kovo 22 d., Aušros Var-

■

tų parap. mokyklos kambaryj. 
Sus-mas atidarytas pirm. V. 
lieko, maldą atkalbėjo dvasios 
vadas gerb. kun. A. Valančius. 
Atstovi) iš kuopų buvo 23.

Nutarimai perskaityti ir 
vienbalsiai priimti.

Pranešimų iš Vyčių dvasi 
nės puotos, kuri įvyko kovo 5 
d., Brigliton Parke, darė kun. 
A. Valančius. Pranešė, kad i& 
kilmės gražiai pavyko. Dėko- 
o visiems atsi lankusiems.

Toliau kalbėta apie Vyčių 
Dienų, kuri įvyk.; Liepos 4, 
Vytauto darže; patiekta daug 
gražių minčių. Komisija susi
deda iš nario iš kiekvienos 
kuopos, būtent: 4-S. Šimulis, 
5-V. Įtekus, A. Manstavičius, 
K. Savickas; 14-F. Petkieivicz, 
24-A. Valonis, 36-L. Gritis, 112 
A. Miškinis, B. Paliliūnaitė, 

Centro —- A. Lapinskas.
Iš choro darbuotė ■ praneši

nu darė S. Šimulis. Pranešė,

žarskis, choro pirmininkas, ir 
, 1. Lukošiūtė, choro raštinin

kė. Ragino vyčius lankyt cho- 
i ro parengimus ir kitais bū-
Įdais remti. (
Į Svarstyta apie Vyčių seimų. 
Seimas įvyks šįmet Chicagoj. 
Ilšrinkta komisija: kun. A. Va
lančius, S. Ališauskaitė, B. Pa 

.liliūnaitė, A. Miškinis, S. Ši
mulis, A. Manstavičius, L. G:i 

! tis.
j Pranešimų iš sporto sekci
jos darė K. Savickas. Prane
šė, kad basketball žaidimai 
baigės^ ir Marųuette* laimėjo 
pirmųjų vietų. Sporto koinisi- 
tjon išrinkta: A. Manstavičius 
|ir J. Daniels. Trečias narys 
|bus išrinktas ateinančiam sus- 
me. ‘ 1 11

Susirinkimas uždarytas ma
lda, kurių atkalliėjo kun. J. 
Mačiulionis. Sekantis sus-mas 
įvyks bai. 26 d., toj pačioj 
vietoj.

M. Brazauskaitė, koresp.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7(60 

Valandos 9 ryte lkl S popiet 
VVest Side: 2151 W. 22nd St

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos 
vakarais 6 lkl 9 

Telefonas Canal 0660 
Namai: 6459 S. Rockwell St

Utarnink-o, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 lkl 9 

Telefonas Republic 9600

LIETUVIU PARAPIJINiy MOKYKLŲ (CHICAGOJE) 
VOLLEY BAU ŽAIDIMAI ČEMPIJONATUI LAIMĖTI
Per praeitų mėnesį, mūsų pa 

lapijų mokyklose buvo • daug 
iriksmo, klyksmo, ypač Gimi
mo Panelės Šv. ir Šv. Jurgio 
parapijų svetainėse, nes tose 
vietose buvo lietuviškųjų pa
rapijų Volley Bali žaidimai. 
Žaidime dalyvavo mergaitės 
aštuntojo ir septintojo skyrių 
iš astuonių parapijų mokyk
lų: Šv. Jurgio, Gimimo Pane- 
lės Šv., Aušros Vartų, Šv. Kry 
žiaus, Nekalto Prasidėjimo P. 
Š., Dievo Apvaizdos, Šv. Pet
ro ir Povilo ir šv. Antano.

Parapijų stovis toj Lygoj 
dabar yra toksai:

, W L
i Gimimo Panelės šv. (f 1

Šv. Kryžiaus 6 1
Aušros Vartų 4 3
Šv. Petro ir Povilo 4 3
Šv. Antano 4 3
Šv. Jurgio - 3 4
Nekalto Prasid. P. Š. L 6
Dievo Apvaizdos 0 7
Dabar prasideda čempijona- 

tas, kuriame dalyvaus pirmos 
penkios parapijos. Laimėtojos 
gaus sidabrines taures. Visi

PRANEŠIMAI kas dėl aviatorių balio ir ki- 
! ju- V-ba

• - Draugijos “Lietuvos Ūkini-- 
Ramygaliėčių Aido klubo su nkas” ekstra susirinkimas bus 

sirinkimai bus pas A. Zalato- balandžio 7 d., lygiai 7:30 vai. 
rių, 2322 So. Leavitt St., pe- vakaro, B. Paliulio svetainėje,
nktadienį, balandžio 7 d., 8 2242 W. 23 PI.
vai. vakare. Prašomi visi na- Stefa Lenkauskienė, koresp.

S P E C I A L S‘ - * -v J- . . y
___

Ringlet End Pcrmanent .......... $1.75
Shampoo and Finger "VVave

Ali Wcek .............................. 50c
Finger Wave .............................. 35c
Other Pennanents $2.50, $3.50, $5.00.

MARY’S BEAUTY SHOP
5004 West 16d, St.

Tel. Cicero 2738
DARBAS GARANTUOTAS

sniiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimmimiiiimiiiiiiimmiiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiims
5 ' a

Restaurantas ir alaus diržas 2l/2 akerių su 8 kamb. | 
= namu, graži žolė, dideli medžiai ant 95th ir Cicero gat- § 
S vių, oficialis “Vidurkelis” į Pasaulinę Parodų, vertės = 
= $20,000 už $3,950. Taip pat 2^2 akerių ant 95tb gatvės, = 
S vertės $10,(MM) už $2,950. Atsišaukite:

4700 WEST 95th STREET
s - S
H)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiit7r

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

CASH U* JŪSŲ SENU AUKSU. 
Mes mokame augftčiuatą kalnų už

nulaužytus a»nua aukao dalktua, dan
ių tiltus, dantis laikrodėlius, lom
bardo tikletue.

HOME REFINER8,
KmMV Bldg.

S No. IVabash Avenue
Kambarys 600

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

žaidimai bus Šv. Jurgio partv 
pijoje prasidedant bai. 6 d., 
4:15 popiet.

; Balandžio 6 d., 4:15: Aušros 
Vartai vs Šv. Kryžiaus.

Į 5:00: Gimimo P. Š. vs šv. 
Petro ir Povilo.

Balandžio 8 d., 10 ryto šv.
Antano vs Šv. Petro ir Povi
lo.

į 10:45 Šv. Kryžiaus vs Gimi
mo P. Š.

! 11:30 Šv. Petro ir Povilo v.s
Aušros Vartų.

| 42:15 Šv. Antano v.s Gimi
mo P. Š.

| Balandžio 13 d., 10 vai. rv- 
to Šv. Antano vs Šv. Kryžiaus, 

i 10:45 Gimimo P. Š. vs Auš- 
ros Vartų.

11:30 Šv. Kryžiaus vs Šv.
Petro ir Povilo.

I 12:15 Šv. Antano vs Ai 
Vartų.

I Kurie tymai daugiausiai 
mės lošimų, bus čempijųnai 
kurie mažiau laimės, užims an- 
trųjų vietų ir t.t.

Į Kviečiami visų mokyklų mc 
kiniai atsilankyti ir pamatyti.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
glčtus, Namus. Farmas Ir Bisnlus vi
sose valstijose Taipgi darom Įvai
riu* legaliu* dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu blenyje Ir teisingu patar
navimu, ta* jums bu« nnudlnga.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Westem Avenue

Chicago, III.
Tel. ORO V K HILE 1996
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