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Japonai veržias Peipingo 
Tientsino link

ir

PLANUOJAMI PARDAVI
MO MOKESČIAI

ANGLAI SUSIRŪPINĘ 
KARO SKOLOMIS

VATIKANAS, geg. 11. — 
Pereitų sekmadienį šv. Tėvas 
Pijus XI beatifikavo vienuo
lę seserį Vincenzų Gerosa, vie 
nų iš gailestingųjų Lovere 
(Italijoj) seserij įkūrėjų.

Pal. Vencenza Gerosa gi
mus spalių mėn. 29, 1784 m. 
Lovere miestely. Ji buvo ne
paprastai turtinga. Būdama 
30 metų amžiaus išsižadėjo pa 
šaulio, o savo turtus gailestin 
giems darbams panaudojo.

SURINKTŲJŲ PARDA
VIMO MOKESČIŲ ŪKI

MAS
CHICAGOJE

WASHINGTON, geg. 12.— 
Projektuojamiems viešiesiems 
krašte darbams yra reikalinga 
apie pusketvirto bilijono do
lerių.

Praneša, kad prezidentas 
Rooseveltas planuoja abelnuo 
sius pardavimo mokesčius 
skirti, arba padidinti mokes
čius už kavų ir arbatų.

DIDINAMI DARBININ
KAMS ATLYGINIMAI

WASHINGTON, geg. 12.— 
Iš viso krašto pramonės cent
rų praneša, kad kai -kurios 
firmos ir kompanijos didina 
darbininkams atlyginimų.

Taip pat praneša, kad dlar- 
bai palaipsniui ima didėti;

LONDONAS, geg. 12. —
Anglų spauda reiškia nepasi
tenkinimo J. V. prezidento 
Roosevelto atsinešimu į karo 
skolas.

Anglai tikėjosi, kad iš Wa- 
shingtono bus paskelbtas kitas 
karo skoloms moratoriumas ir 
tai dar prieš ekonominei kon
ferencijai susirinksiant birže
lio 12 d. Londone.

Birželio 15 d. Anglija turi 
sumokėti skolų dalj, o iš Wa- 
shingtono praneša, kad apie 
moratoriumų negali būti nė 
kalbos.

SUTUOKTUVES YRA SAK 
RAMENTAS

VATIKANAS, geg. 11. — 
Tarp Vatikano ir Austrijos 
pagamintas konkordatas (su
tartis). Sutuoktuvės šiuo kon
kordatu pripažįstamos mote
rystės sakramentu ir tas prik
lauso išimtinai bažnytinei 
tvarkai. Taip pat pripažįsta
mas valstybės mokyklose ti
kėjimo pamokų reikalingu-

Kai kurie Chicagos pirkliai 
surinktus pardavimo mokes
čius grųžina atgal žmonėms* 
kurie turi kvitas. Tačiau dau
guma mokesčius laiko ir lau
kia galutino Springfielde tuo 
reikalu nusprendimo.

Kai kas sumano, :<ad surink 
ti mokesčiai būtų pavesti vals 
tybės šelpimo komisijai, nes 
tam tikslui jie buvo skiriami. 
Šiam sumanymui ir guberna
torius pritaria.

Springfielde planuojama, 
apgalvoti bet kokius kitus mo 
kesčius, jei pardavimo mokės 
čių įstatymas sugriautas.

Iš generalinio valstybės 
prokuroro ofiso praneša, kad 
sugriauti 3 nuošimčių parda
vimo mokesčiai nebus 
vinti.

AUDROS SU LEDAIS PA
DARE DIDELIUS NUOSTO 

LIŪS

Vakar Illinois ir Indiana 
valstybėse siautusios audros 
ir ledai padarė didelius nuos
tolius. Kai kur išgriauti vieš
keliai, paplauti tiltai, užlietos 
žemumos.

Nuolatinis lietus ir šaltas 
oras žymiai sutrukdė laukų į- 
dirbimų.

PASTOVUS PILEČIŲ UŽ

SIREGISTRAVIMAS

mas.

insullis imas) Darbo
KARO VETERANŲ SUVA

ŽIAVIMAS

GAUG SILPNO PROTO 
ŽMONIŲ

NEW YORK, geg. 11. —
Apskaičiuota, kad 15 nuošim
čių visų šio krašto žmonių y- 
ra nenormalaus proto.

ATĖNAI, geg. U. — Pas
prukęs iš Amerikos žinomas 
viešosios naudos įmonių vedė
jas S. Insullis imasi naujo dar 
bo. Jis išvyko į Jugoslavijos 
pasienį apžiūrėti lignito kasyk 
lų, kurias nori eksploituoti 
angliškuoju kapitalu.

HAVANA, Kuba, geg. 11. 
Floridos (J. /V. ) karo vetera
nai turėjo čia per tris dienas 
suvažiavimų. Vakar įvyko 
milžiniškas gatvėmis paradas, 
kuriame dalyvavo ir Kubos 
kariuomenė.

VIS ARČIAU PEIPINGO IR 
TIENTSINO

PEIPINGAS, geg. 11. —
Japonų kariuomenė pažanguo 
ja žiemių Kinijoj. Vis aršiau 
ir arčiau šio miesto ir Tient
sino. Kinų kariuomenė trau
kias atgal.

GRAIKŲ PREZIDENTAS 
VYKSTA VIENON

V ĮEINA, Austrija, geg. ll. 
— Akių gydyti atvyksta Grai 
kijos prezidentas Zaimis. Gal 
du mėnesius čia užtruks.

SUDEGINO ŽYDŲ IR SO
CIALISTŲ KNYGAS

NAUJAS LENKIJOS PREM
JERAS

POONA, Indija, geg. 12. — 
Gydytojas pranešė alkstan
čiam M. Gandhi, kad jei jis 
nori kiek gyventi, privalo tuo
jau alkį nutraukti.

BERLYNAS, geg. 11. —
Čia ir kitur studentai vakar 
vakarų universitetų aikštėse 
sudegino apie 25,000 įvai
rių knygų (veikalų), kurias 
buvo parašę žydai, socialistai 
ir taikininkai.

Sudegintas knygas studen
tai surinko iš privačių ir vie
šųjų knygynų.

VARŠUVA, geg. 11. — Nau 
ju Lenkijos premjeru paskir
tas Januš Jendrzejevič, iki 
šioliai buvęs švietimo reikalų 
ministeris.

AUSTRIJOJ GRĄŽINAMOS 
TIKĖJIMO PAMOKOS 

MOKYKLOSE

ti-

UŽDRAUSTAS ŽURNALO 
PARDAVIMAS

LONDONAS, geg. 12. —
Anglijoj uždraustas ameriko
niško žurnalo Cosmopolitan 
(už birželio mėnesį) pardavi
mas. Vienam žurnalo straips
ny susekta nepalankus prieš 
Anglijos karaliaus šeimų iš
sireiškimas.

VIElNA, Austrija, geg. 11. 
—1919 metais Austrijų buvo 

apvaldę socialistai. Pirmiau
sias jų dtarhas buvo kova 
prieš Bažnyčių. Jie įvedė sa
vo įstatymų, kuriuo visose mo 
kyklose panaikintos tikėjimo 
pamokos ir privalumas
kams sekmadieniais, arba per 
šventes, lankyti bažnyčias ir 
priimti šv. sakramentus.

Švietimo ministeris A. Rin- 
telen anų dienų panaikino šį 
socialistų įstatymų ir mokyk

loms grųžino privalomas 
kėjimo pamokas.

Ministeris Rintėlen pareiš
kia, kad socialistų įstatymas 
pasirodė visokių krašte tvar
kų griaujantis. Konservato
rių vadai tai suprato ir nus
prendė atitaisytį socialistų pa 
darytų didelę kraštui nuoskau 
dų.

Socialistai visur visados 
šaukia, kad kova prieš tikėji- 

vai mų yra demokratijos pagrin

das. ši jų demokratija yra ne 
kas kitas, kaip tik raudonoji 
demokratija. Tos rūšies demo 
kratija didžiuojas ir Rusijos 
gyventojų engėjai
kai.

ŠVILPAUSKIENE PRALENKĖ STAN
CIKĄ IR UŽĖMĖ PIRMĄJĄ 

VIETA “DRAUGU”
VAJUJE

KAS LAIMES? CHICAGO, AR MELROSE 
PARK? O GAL CICERO?

Artinantis vajaus pabaigai, 
pasireiškia atkakli kova tarp 
S. Švilpauskienės ir V. Stan
ciko už pirmųjų vietų. Nurodo 
me tik šiuos du kontestinin- 
kus dėlto, kadi jie yra gana 
toli pasivarę nuo kitų ir tik 
jei jie visiškai sustotų veikę, 
tik tada gal galėtų trečiosios, 
ketvirtosios ar penktosios ei
lės kuris kontestininkas juos

KĄ DARYS T. SĄJUNGA

ŽENEVA, geg. 11. — T 
Sųjungos centre sukelta daug vietų pakeis, 
įspūdžio gavus žinių, kad Pa
ragvajus paskelbė karų Boli-. 
vijai. Abu šie kraštai priklau
so T. Sųjungai. Nežinia, kų 
Sųjunga darys šiuo klausimu.

Illinoiso legislatūros žemes
nieji rūmai pripažino bilių, ku 
riuo visuose didesniuose šios 

atgai- I valstybės miestuose įvedamas 
pastovus piliečių registravi
masis. Tas reiškia, kad kada1 Pralenhti. Bet tas vargiai ga- 
pilietis užsiregistruos, tas vi- ivlkti. Šitie du kontestinin 
sados bus gera. Tik bus reika kai kovos iki Paskuti»ės minu- 
linga pranešti, jei gyvenimo jtos- A* Švilpauskienė nori, kad 

, ta garbė tektų Melrose Par-
tkui, o V. Stancikas — Chica-
I • •gaj.i-• —
I Šiandien A. Švilpauskienė

NETURI FONDO

PRIEŠ INFLIACIJĄ

PARYŽIUS, geg. 12. —
Čia ima plisti franko inflia
cijos idėja. Prancūzų spauda 
griežtai kovoja prieš šių idėjų. 
Pareiškia, kad infliacija yra 
kraštui nuodai, nuo kurių rei
kia saugotis ir gintis.

VANDENS INVADAI 
VATIKANE

Kaip tik teismas sugriovė nutvėrė V. Stancikų besnūdu- 
pardavimo mokesčius Illinoise, ruojant ir gerokai jį pralenkė, 
valstybės bedarbių šelpimo Taip didelis Stancikui pavo- 
komisija tuojau paskelbė, kad jus, kad jis jau nei valandė- 

, ji baigia šelpimo fondų ir už lės negali užsnūsti. A. Švilpai! 
savaitės nežinia kas bus daro skienė taip pat negali sustoti 
ma- įveikus, kad Stancikas nesusi-

Komisija praneša, kad ji gnebt^ Kas Į^ikrųjų laimės 
šiandien šelpia 185,000 šeimų Draugo ’ vajuje?
valstybėje, iš kurių 115,000 KONTESTININKŲ STOVIS: 
šeimų yra Cooko apskrity. A Svilpaupkieng> 103 N. 20

Avė., Melrose Pk. ..1,450,687 
V. Stancikas, 1706 W. 47th

St, Ccicago, III., ..1,302,985
Lincoln parko kamisijonie- ( j. Labutis, 917 W. 34th st,

A. Janušauskas, 1233 S. 49 
Ct., Cicero, .................... 94,458

M. Misiūnas, 245 W. 108th 
St., Chicago, III............ 89,753

F. A. Coudrot, 1706 E. May- 
omensing Avė., Philadelphia, 
Pa...........................................81,506

A. Gubysta, 4355 So. Mo- 
zart Avė., Chicago, III. 75,900

A. Bacevičius, 1850 Waban- 
sia Avė., Chicago, III. 52,757

A. J. Sutkus, 1007 8th St., 
Waukegan, III............. 49,401

Pr. Vaičekauskas, 4242 So. 
Maplewood Avė., Chicago,
III......................................... 42,254

Pr. Žebrauskas, 2253 S. Oa
kley Avė., Ch'icago, UT. 42j001

V. Gaižausklu»,Q4a h* JOtth 
St, Chicago, III. . 32,701

Paul P. Petrauskas, 14 John 
son st., Binghamton,
N. Y............................ 26,507

Ona Aksomaitis, 100 Har- 
mon Avė., Detroit, Mi- 
chigan............................. 25,472

KUR EINA MOKESČIAI

VATIKANAS, geg. 12. — 
Vatikano mieste baigti darbai
prie vandens invadų. 
nuosavų vandenį.

Turės

SUŠAUDYTAS ITALAS 
KARININKAS

ROMA, geg. 11. — Karo 
teismo nuosprendžiu šiandien 
anksti rytų sušaudytas vienas 
italų karo laivyno karininkas, 
kurs buvo sugautas išduodant 
valstybės apsaugos paslaptis.

SAUGOS MOTERIS KELKI 
VES NUO GIRTŲ VYRŲ

Susisiekimo ministerija tu
rėjo daug nusiskundimų, kad 
geležinkelio stotyse moteris 
laukiančias traukinio užkabi
nėja girti vyrai. Ministerija 
išleido parėdymų, kad keleivės 
girtų asmenų nebūtų užkabi- 
nėjaimios ir tokie užkabinėto-

bolševi-1 jai tarnautojų ar j^eležinkelių
< policijos turi būti sudrausti.

rių susirinkime iškelta aikš 
tėn, kad buvusis parko komisi- 
jonierių boardas nupirko par- 
kučiui nepilnai pustrečio ak
ro žemės ir už tai 134,225 dol. 
užmokėjo. Šis parkutis pava
dintas Emmersono vardu.

NAUJAS MOKESČIŲ 
BOARDAS

Illinois legislatūrai įduotas 
sumanymas, kad šiandieninį 
turtų įkainuotojų Cooko aps
krity ir apeliacijų boardų pa
keisti nauju mokesčių boardu, 
o gal dar ir keliais.

Chicago, III.......... .  984,182
A. Valančius, 1226 S. 50th

Avė., Cicero, III.........  774,506
S. Staniulis, 6651 S. Talman

Avė., Chicago, III. .. 602,208 
A. Stulginskas, 1628 So. 50

Avė., Cicero, III......... 425,466
S. Balčiūnienė, 2212 W. 23

St., Chicago, .... 420,257
A. Gilienė, 3131 Emerald

Avė., Chicago, III. .. 338,257 
O. Rašinskienė, 1639 S. 50th

Avė., Cicero, III.......... 286,825
K Šerpetis, 1710 N. Girard

St., Chicago, III.......... 246,824
S. Stašaitis, 1413 S. 4J8th

Ct., Cicero, III., -------  207,703
V. Mandravickas, 815 — 45 

CHICAGOS PARKŲ SUJUN Į st., Kenosha, Wis. 180,252

GIMAS

Chicagos parkų sujungimo 
klausimas Springfielde toliau 
atidėtas. Prieš tai veikia ga
lingos politikierių jėgos. Da
bartinis stovis daug kam yra 
labai naudingas.

J. J. Aukškalnis, 1354 Har
rison St., Gary, Ind1., 129,353

P. Fabijonaitis, 2231 W. 23 
PI., Chicago, III.......... 120,404

J. Motikaitis, 1305 S. 51st
Avė., Cicero, III......... 105,403

K. Vaitkienė, 6829 STalman 
Avė., Chicago, III. . . 103,506

PILIEČIAI TURI REGIS
TRUOTIS

Prieš birželio 5 d. rinkimus 
Chicagos piliečiai turėtų regis 
truotis. Kadangi nėra pinigų, į 
tad precinktuose registravimaj 
sis praleidžiamas. Tie pilie 
čiai, kurie kitur persikėlę gy
venti, raginami užsiregistruo
ti miesto rūmuose, kambary 
308.

Šį kambarį užima rinkimų 
komisijonieriai. Galima regis
truotis kasdien, išėmus sekma
dienį. Paskutinė registravi
mosi diena yra gegužės 16 d.

Nereikia registruotis vi
siems tiems, kurie prieš perei
tų lapkričio mėnesį užsiregis
travę ir gyvenimo vietos ne- 
pakeitę.

ANGLIŲ IšVEŽIOTOJŲ
STREIKAS ATŠAUKTAS
Anglių išvežiotojų streikas 

Chicagoj atšauktas. Sj>anda 
praneša, kad rakieteriai pra
laimėjo kovų.

ORO STOVIS
CHICAOO IR A TYLIM. 

KĖS. — Šiandien iš dalies nu 
matomas lietus; kiek šilčiau.

ŠĮ SEKMADIENĮ ĮVYKSTA PAVASARINIS “DRAUGU” PIKNIKAS VYTAUTU DARŽE. TEN BAIGSIS “DRAUGO” VAJUS.
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“D R A U G A S”

Oelna kaadlaa, IAskyrus sekmadienius 
fREMVMKKATOt KAINA: Metama — »••• Ps-

SOl Mot* — »».»•. Trinu Mėnesiams — SI.M, Vienam 
<4aealul — Tie. Nu- >»oto — Matam 17.44. PuaM M»- 
« - H.lt. Kopija IK

Bendradarbiams U korespondentams rastų ne*rų- taa, JM nepratoma tol padaryti Ir aeprlatandtoma tom 
Akslal pafto tankių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po niet

Radaktortaa priima — ttaa 11:11 IU l«:ll vai.
'kalbinau kainos prisiūdamas parUkalavaa

D R A U G A S”
Uli HUANlAN DAILY FRIEND

Publlahad Daily. Bxoept Sunday.
IUBSCRIFTION8: Ona Taar — |l.ll. Sto Montha

•Ali. Three Montha — fl.ll. Ona Month — Tla 
Juropa Ona Taar — 17.44. Sto Monika — 44.44. 
<*«* ISO.

apvarttotns in "DRAUGAS” brings finai resnlto 
aurerttolng ratoo on appltaaBon.

'•RAUGAS" 2334 S. Oakley Av„ Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
ECCLESIA PATIENS

------------- I
Kat. Bažnyčios priešai mano, kad smur

tu esą. galima Bažnyčią ir Jos įtaką visuo
menei likviduoti, kad Bažnyčios jėga esanti 
tik ekonomiškoje gerovėje. Emil Combes yra 
pasakęs: “Aš noriu Prancūzijos klerikaliz
mui galą padaryti. Duokit man ne daugiau, 
kaip šešis mėnesius laiko, ir klerikalizmo Pra
ncūzijoj nebebus.”

Combes’o ir jo vienminčių pastangomis 
Prancūzijoj Katalikų Bažnyčia nuo 1906 me
tų yra atskirta nuo valstybės ir formališkai 
apiplėšta. Jos konfiskuotų turtų vertė siekia 
350 milijonų frankų. Bet kaip tik nuo 1906 
metų prasidėjo religiškas prancūzų tautos at
gimimas.

1906 m. Pary žiaus miestas turėjo 147 pa
rapijas ir 30 neparapinių maldos namų, 1921 
m, parapijų buvo jau 176 ir koplyčių 30. Ku
nigijos darbštumas, energija, pasiaukojimas 
ir drausmingumas pakilo. Pašaukimų (į ku
nigų luomą) skaičius smarkiau auga, nors 
ekonominė kunigo būklė yra sunki. Visuome
nė pradėjo labiau kunigus mylėti ir prie Baž
nyčios glaustis. Prancūzija paėmė rekordą 
misijų srity—ir misijonierių skaičium ir ti
kinčiųjų dosnumu misijų reikalams.

Katalikų organizacijos auga; be jokios 
valstybės paramos statomos naujos bažnyčios, 
skaityklos, sporto aikštės, katalikiškos mo
kyklos, parapinės salės susirinkimams, para
piniai kinematografai. Subėdnėję kunigai vėl 
randa priėjimą prie komunistiškai nusiteiku
sios bėdnuomenės. Komunistiškuose kvarta
luose atsiranda naujų bažnyčių, statomų tik 
iš darbininkų aukų. Šiuo metu neapykanta 
Bažnyčiai yra labai sumažėjusi, ir Bažnyčia 
vii turi įtakos visuomenės gyvenimui.

Prancūzų inteligentija dabar eina pavyz
džiu kitų tautų inteligentams, pav., studentų, 
dalyvaujančių Velykinėj Komunijoj, skaičius 
nuolat auga: 1924 m. tokių studentų buvo 
5565, 1926 m. — 7489, 1927 m. — 9599, 1928 
m. — 10800, 1929 m. — 12000. Aukštojoj Pa
ryžiaus politechnikos mokykloj jau 1921 m. 
180 studentų ėjo prie šv. Komunijos kas sa
vaitė ir 300 kas antra savaitė. Aukštojoj Pa
ryžiaus susisiekimo mokykloj iš 835 studen
tų 170 eina kas savaitė prie šv. Komunijos. 
Aplamai imant, eucharistiškasis sąjūdis Pra
ncūzijos inteligentų tarpe yra labai gyvas 
ir gali būti pavyzdžiu Lietuvai, kur Bažny
čia dar nėra atskirta nuo valstybės. Tie fak
tai rodo, kad Combes apsiriko.

Dabar pažvelgsime į Meksiką. Kai 1928. 
XII. 1 d. Calles pasitraukė iš prezidento so
sto, tai “L’osservatore romano” ta proga pa
rašė straipsnį antrašte “Labai dėkui, Ponas 
Calles!” Tame straipsny pasakyta, kad ne- 
roniškas Calles’o žiaurumas labiau patarna
vo Meksikos katalikybei, negu geriausias mi- 
sijonierius, kad Calles buvo Apvaizdos įran
kiu katalikybei stiprinti.

Dėl persekiojimų Meksikos katalikų vie
nybė ir savitarpio meilė sustiprėjo, pamai-

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

lų dienrašty dr. Kačkus veda Sveikatos Skyrių. JU 
telkto profeslJoaaUus patarimui skaitytojams ir mle. 
lai atsakinėja | klausinius sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Uosi

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Raėkul, 8061 W. 48rd SC, Chicago. 

Illinois.

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

8) Jei klausimo Ir atsakymo negalima butų dė
ti | laikrašti, tada klausėjui bus u t sakyta laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto lenkeli už S centus.

Kur yra švininių dulkių, kad 
švinas nepatektų į plaučius, 
reik ant burnos užsidėti mas- 
ką, arba darbą dirbti taip va
dinamu “šlapiu procesu” (wet 
procese). Skutant šalin seną 
maliavą, didelis pavojus įkvė
pti baltojo švino dulkių. Da
rbą baigus, visus drabužius 
įeik pamainyti, burną ir ran 
kas gerai su muilu numazgoti. 
Niekad nevalgyti darbe, arba 
arti tos vietos, kur randasi

SUDIEV!
Sudiev, brangus broleli, Sta

seli Girėnas; sudiev — lakū
nai mūsų; sudiev baltasis do
bilėli; sudiev!

Sudiev, iš visų mūsų jau
niausias broleli, mes tave iš
leidom nubučiavę, su ašaro
mis, į tolimąją kelionę. Skrisk, 
broleli, per plačias jūres, skri- 

‘ ek į tėvynę — Lietuvą, į lai-

APSINUODIJIMAI ŠVINU jis nebūtų, yra. nuodai. Kiek
vienam malioriui (painter),

Kur švinas yra vartojamas, 
jei darbininkas neatsargus, ga
Ii švinu apsinuodyti. 

Dirbtuvėse švinas' vartoja
mas trijuose pavydaluose: me 
talinis švinas, baltasis švinas!

OPERATINĖS NAMU DRAUGIJOS 
AMERIKOS JUNGTINĖSE 

VALSTYBĖSE
(Tęsinys)

Draugijų skaičius
Pradinis j mokėjimas: už butą (dalį namo)
' 500 dolerių 1

580 arba 670 dolerių 1
665 dolerių 1

1000 dolerių ; 1
1000—2400 dolerių 1
1000, 1300, 1600,2000 dolerių l
1200 dolerių 1
1250 dolerių , ; 1
1400 iki 2000 dolerių 1
1500 dolerių 1
1700 dolerių 1
200 dolerių 1

UŽ kambarį:
125 doleriai 1
150 doleriai 1
250 doleriai 2
300 doleriai 1
350 doleriai * 1
375 doleriai 1

Viso . 20
Draugijų skaičius

riduliniška mėnesinė nuoma: už kambarį:
4 doleriai , , 1
5 doleriai , 1

DRA. M. RACKUS ...... , . — t ~Y
“■ |fvlnlnlal Produktai Pirm km- fci sogHn _ Kauną;

M. kvieno valgio visada reik ge ke|k paaaulio akyse vwd mjJ.
rai rankas su muilu numaz- tautos if inliB5s. Te.
got'. Bent tris sykius į savai- , Aukšiiausias, Kurs 8utvS. 
t reik Šiltoje vanoję maudy- mu8 8av0 Kūre 8U.
.s ir negailėti savo oda, mui- tvėr6 ožianžias jūraS) ku. 
o. Niekad darbe nerūkyti. Ne- 'rias , broleli iryžai 

leisti viduriams užkietėti. Ge- tave tave gyva
lai .^a,.ge,rtl_ a't° I Hžlaiko, palaimina visus ke

lius.

plumberiui, zeceriui ir darbi
ninkui dirbtuvėje, kur švinas
yra Vartojamas, yra pavojų 
užsinuodyti švinu. Lietuviai 
būkite atsargūs.

Švino nuodai veikia paleng- 
ir raudonasis švinas. Metali- Įva Išpradžių žmogus netenka
nis švinas yra vartojamas dau noro valgyti, pradeda liesėti, 
ginusia vandens tūtoms (wa- viduriai blogai dirba, norisi

leinonadą, kurs turi būti la
bai atliešuotas.

Kas imsis apsisaugojimo 
priemonių, tas galės išvengti

. , švininio užsinuodijimo. Švinu
Ve”VlTSiSmlnl',L užsinuodijusį labai sunku pa-

Mes likom suspaustomis šir
dimis, verkdami; mes negalė
sime lengvai atsidusti, kol tu 
broleli neduosi žinią, kad lai- 

gydyti. Saugokitės, neužsinuo- Įmingai nenuskridai į tėvynę, 
švinu. ! Melsimės be perstojimo į Die

vą, mūsų Sutvėrėją ir Jo Mo

ter pipes), vielų dirbtuvėse,
durnas ir uolumas padidėjo daugelis net la-'kur pamerkiam0, je nuolat
bai smarkių laisvamanių ataverte;_katahk, ižtjrpintame žvine, pUombom8,'sfcoms, ant dantų smegenų

žaislams, spaustuvių klišėms Imu mėlvni šlakai. vJ.e,. . ...
ir raidėms, ir t.t. po to, kai jau daug švino1 1 hetuviai» 3®1 jums sve;

Baltasis švinas via baltų i kūną prisisunkia, baisiai vi-i ‘a a ^ra j.U?a’ 1 ®ai ne
kitę tose dirbtuvėse, kur švi
nas reik čiupinėti. Kai švinas J pavojingoje kelionėje, 
jūsų sveikatą suardys, tuomet

moralė pakilo. Katalikija vieną dieną prara 
do 5000 bažnyčių, bet nenusileido nė dėl vie
no principo. Vatikano organas tiesą parašė.
Dabar Meksikoje yra tik 3000 kunigų, bet, .
užtat pasaukimų skaičius smarkiai auga. Siuoi .

" -»»4 xx -X xx xxx XX _ x*x-x xx lx oxr/x «-vx n r. It la xx xtx x X

metu Meksikoj nėra nė vienos kunigų semi- rtojamas maliavoms, stikliorių
. . . • .-v, a , kitui (putty), politūroms, ypačnarnos, bet užtat pnvatiskuose namuose dau- , , .... , i • . , • • i balto švino oksidato labaigelis jaunuolių eina slaptai teologijos moks-i t ,

, • v. -i T * ir * • daug vartojama stiklų dirbtu-,lus; Meksikos vyskupai užlaiko J. A. V. ten- 6 , ,
.. . „ . .. .... ... . vėse dėl stiklinių indų poli-tonjoj 3 seminarijas, 240 meksikiečių klien-1 . * * *

kų mokosi Ispanijoj, 140 — Romoj. ravimo.
Raudom švino miltai yra va-

Po to, kai jau daug švino 
via baltų į kūną prisisunkia, baisiai vi-1 

durius gelia, kojas neapsako
mai skauda, žmogų kartais su- 
paraližuoja, rankos letena nu
linksta taip kad jos negalima 
valdyti, ir visa nervų sistema 
tampa sužalota. Saugokitės 
švinu užsinuodijimo!

Jei darbininkas ilgai dirba 
prie švininių produktų, jo 
kraujagyslės sukietėja, jis la
bai greit pasensta ir pačiam

tiną Švenčiausiąją — gegužės 
mėnesį, kad Ji jums padėtų

kamuositės ir apgailestausite.

D-ro Račkaus atsakymai į 
klausimus

Dėkojame visiems, kurie pa
dėjo išrengti mūsų brolelį į 
tolimą kelionę, kurie rėmė mū 
sų vakarėlius, rengiamus la-

Atsakymas W. K. Daug kQnų naudai, kurie rėmė auko-

Iš pasauliniu katalikų atsirado daug ka- .
techetų, kurie su didžiausiu uolumu dirbai*. ......

v, , . j , _ . inoo įsdirbysteje, molinių indų pa-apastalavimo darbą januomenes tarpe. 1928 , .... , , . .
,. .. , , lyvai, įvairiems lakierams irmetais Meksikos sostinėj buvo 500 slaptų su- ’ *. .v . v . .. , ....

.... , , i •• •• v,., ... politūrai, vienas iš Illinois .viduramzyj lieka bejėgis. Da-sirmkimų rekolekcijoms, o policija užtiko tik * , ................. . L . / .. , , , . .
„ ., * □ x x i Steel Komisijonierių apsako, znai pasitaiko, kad nelaimin-vieną. Kur pamaldos uždraustos, ten, nelega-. . v d i

,.¥1 .... . jv x • y - • kaip tūlas žmogus buvo prnm- gas negali be -pagalbos patsailiškai kunigui pasirodžius, tuoj žmones emai
v • • tj- •• v x j • tas darban elektnkimų bate-įspazinties ir prie Komunijos, be atodairos .. , .. . ... . .

. . .. • rijų dirbtuvėje ‘ir tryliktoje
į mirties pavojų. .. ... . v .

dienoje jis pavojingai uzsmuo 
Prie Guadalupės stebuklingo Dievo Mo- dijo švinu. Mat, tas žmogus 

tinos paveikslo, Kristaus Karaliaus šventės neiSmanė, kad raudonojo švi- 
dieną, 19213. X. 28 d. buvo susirinkę 200,000 |no košė, kurią jam reikėjo da- 
tikinčiųjų. Nė vienas kunigas viešai nepasi- rbe naudoti, yra nuodai, ir ji? 
rodė. Vienas pasaulininkas perskaitė aktą. turėjo paprotį seilėti sau pirš 
kuriuo Meksika pavedama Nukryžiuotojo Kn- tus.
staus globai. Po to ėjo graudingas giedoji- Bne švinas, kokioje formoj 
mas ir karšta, nuoširdi malda. Vienu žodžiu 
sakant, Meksikos pavyzdys dar kartą patvir
tino seną tiesą: “Kankinių kraujas yra krikš
čionių sėkla.”

Dievo Apvaizda Katalikų persekiojimus

nei pavalgyti, nei apsirengti. 
Atsargiai su švinu!

Būdai apsisaugojimo nuo 
švininio užsinuodijimo yra se
kantieji: Niekad nečiupinėti 
švino plikomis rankomis, ge
riausiai dirbti su pirštinėmis. 
Teplioto jai taipgi privalo ne 
liesti maliavų rankomis ir te- 

’ plioti užsimovus pirštines

veda į Bažnyčios triumfą, bet ne be žmonių 
dalyvavimo. Dievas žmogų sutvėrė be žmo
gaus, bet žmogaus išganymo darbą dirba tik 
su žmogum, todėl katalikų pareiga nuolat

žmonių nešioja užlaužtą adatą 
kurioj nors kūno dalyj, nieko 
nejaučia ir gyvena.... Adata 
kūne vienoj vietoj nestovi, ji

mis, kad viską įrengus.

Dėkojame komitetui 
konsului A. Kalvaičiui,

gerb.
Drau

palengva keliauja iš vienos j go’ redakt. L. Šimučiui, pra- 
vietos į kitą, ir dažnai pasi- jlotui Krušui, kuris pašventino 
taiko, kad užlaužtoji adata po lėktuvą, kun. I. Albavičiui už 
daug metų išlenda lauk. Bet • gražias pamaldas, bal. 30 d., 
jei keliaujanti adata nueina į ,kun. F. Vaitukaičiui už; gražų 
širdį, ar į kitą kurią nors sva- pamokslą. K. Jurgėlai, kuris 
rbią kūno dalį, tuomet žmo- gražiai ir teisingai apie mus 
gaus sveikatai ir gyvybei yra
pavojų. Kai tamstos pėdoje 
užlūžo adata, tai reikėjo tuoj 
nueiti pas gydytoją, ir su pa
galba X-ray adatą reikėjo iš
imti.

budėti ir dvasiniu atžvilgiu griežtai reaguoti 
į Kristaus priešij smūgius. Juo smarkiau prie
šai puola, juo katalikai turi daugiau rodyti 
dvasinio atsparumo. J. O. “P. B.”

aprašė. Žodžiu dėkui visiems.

Liekame verkdami ir dėko
dami —

Broliai: Jonas; Petras ir 
Jonas Girėnai

Seserys: Agnietė Gilienė ir
Sophie Mikolaitienė

Švogeriai: F. Mikolaitis, A. 
Gilia ir tolimesnės giminės.

6 doleriai 2
6.40 doleriai ' 1
6.75 doleriai 1
7 doleriai , 1
8 doleriai 2
8.60 doleriai 1
9 doleriai 1

10 dolerių 1
10.50 dolerių 1
10.70 dolerių 1
11 dolerių 2
11.50 dolerių ; 1
11.97 dolerių 1
12.50 dolerių 3
14 arba 14.50 dolerių 1

Viso 22
Draugijos, kurios patiekė žinias, tik 

keturios išvardina gyventojus, kurie lai
ko butą, tuo tarpu, kai kitos pasilieka 
vardą, gyventojas vadinamas nuomininku 
(viena draugija .turi tik kasmėnesinius 
nuomininkus). Taip pat, 12 draugijų lei
džia gyventojui savo butą perišnuomuoti, 
o viena iš jų draudžia gauti bet kokį pel
ną iš perišnuomavimo. Viename name, 7 
iš 17 butų buvo išnuomuoti nenariams. 
Keturiolika draugijų leidžia nariui par
duoti savo butą už kiek jis gali, bet dvi 
draugijos pasilaiko pirmenybę juos pir
kti, o viena draugija pageidauja, kad pir
kėjas būtų draugijai priimtinas. Dvi ki
tos draugijos leidžia parduoti butu^, bet 
viena draugija nustato pardavimo kainą, 
o kitoje nariui draudžiama uždirbti par

duodant. Penkiose draugijose, jeigu narys 
nori parduoti savo butą, jis turi jį grą
žinti draugijai, nes jis nėra buto savinin
kas, bet tyra tik nuomininkas.

Viešbučiai gyvenimui
Abu viešbučiai gyvenimui yra Wa- 

shingtone, D. C., ir priklauso būreliui mo
terų, iš kurių beveik dauguma yra val
dininkės. Iš viso jos užlaiko kambarius 
580 asmenų.

1930 metų pakilimas
Kitas namų statymo projektas buvo 

sumanytas 1930 metų pradžioje Amalga- 
mated Clotliing Workers organizacijos 
(Susijungusių Drapanų Darbininkų). Pa
skutinioji grupė iš 225 butų yra žemuti
nėje dalyje miesto New Yorko — vadi
namoje East Side (Rytų pusė), sklype, 
kuris yra G rami, Columbia, Broome ir 
Sheriff gatvių sudarytas. (Žinios iš “The 
Advance” — P Pažanga, ” 1930 metų va
sario 14 d. ir “New York Times” 1930 
metų sausio 7 ir 20 d.).

Du valstybės (tosios) namų skyriaus 
(board) nariai pardavė žemę, ant kurių 
namai bus statomi. Tas reikalas buvo per
duotos Amalgamated Clothing VVorkers 
organizacijai, kuri per subsidijos organi
zaciją “The Amalgamated Dwellings 
(Ine.)” (— “fintų Bendrovė”) prižiūri 

statymą moderniškų namų gyvenimui.
Namai turės elektros šaldytuvus (vė

sinto jus), incineratorius, keltuvus ir vi
sus kitus moderniškus įtaisymus. .Namai

Al'M X

užims tik 39 nuošimčius žemės sklypo.
Šitie namai bus pastatyti koperatiniu 

būdu, iš kiekvieno gyventojo reikalauja
ma įmokėti 500 doleriij už kambarį, iš ku
rių 150 dolerių už kambarį turi būti kaip 
pirmas įmokėjimas. Kiti 70 nuošimčių į- 
mokėjimo gali būti paskolinti iš Amal
gamated Bank of New York, paskolintoji 
suma gali būti išmokėta per 10 metų. 
Kai tas laikas baigsis, gyventojas bus 
savo buto savininku ir jam tereikės mo
kėti tik valdymo ir užlaikymo išlaidą*.

Mėnesinė nuoma bus 12,50 dolerių. 
Tai yra daugiau, kaip buvo nustatyta 
Amalgamated butams Bronxe, kame vi-, 
dutiniška nuoma už kambarį per mėnesį 
buvo 11 dolerių, bet unija aiškina, kad 
tas buvo reikalinga, nes žemė kainavo 
brangiau.

Drauge su gyvenamuoju namu ten 
pat bus kopertinė aptarnavimo draugija, 
per kurią gyventojai pirks savo reikme
nis, tokia pati, kuri jau veikia Bronxo 
butuose.

Koperatinio namų laikymo ėmėsi 1931 
metais Vartotojų Koperatyvų Tarnyba. Ji 
turi kavinių organizaciją New Yorko mie
ste. Draugijos kavinės, žinoma, aptarnau
ja nenarius taip pat, kaip narius, ir, ka
dangi buvo pageidauta nedaryti pelno, 
pajamos iš to šaltinio paverstos į fondą 
išplėtimui vartotojų koperacijos. 1929 me
tų rugsėjo mėnesio 30 dieną žinios rodė, 
kad ta atsarga siekė iki 136,382 dolerių.

Dar, draugija per savo 10 metų gyvavi 
mo grąžino savo nariams 14,000 doleri 
pakūkanų už kapitalą ir daugiau kai 
50,000 dolerių atlyginimo paramos.

1928 metų spalių mėnesį nutarta pa 
naudoti atsarga aprūpinimui butais ka 
kurių narių. Priežastis, kodėl to imtas 
buvo ta, kad ši sritis yra toji, kurioj 
vartotojas nukenčia labiausiai dėl1 spekr 
liatyvinio statymo namų, spekuliavimo žt 
mės kainomis ir privataus pelningo bis 
nio buvimas šeimininko vietoje. Tačia 
įvairios priežastys atsirado tai namų pre 
gramai ir iki 1930 metų nebuvo galim 
jos tęsti.

Žemės sklypas buvo įsigytas Wet 
Twenty-first gatvėje, prieš General Thec 
logical Seminarys lauką. Ten buvo pastr 
tytas 12 aukštų, apsaugotas nuo ugnie 
namas, kuriame yra 66 butai nuo 1 iki 
kambarių kiekvienas didumo. Automato 
kas keltuvo aptarnavimas. Mėnesinės nuc 
mos butams siekia nuo 25 iki 35 dolerii 
Maisto pristatymas (krautuvė) gyventr 
jams sumanyta, taip pat ir atsikvėpimu 
vieta ant stogo.

Namai buvo baigti 1930 metų spali 
mėnesį. (Šios. žinios iš “Cooperation, 
New York, 1930 metų kovo ir balandži 
mėn., ir iš tam tikrų žinių Vartotojų Kc 
peracijos Tarnybos (Ine.).

Kitą kartą parašysiu apie koperacij 
apskritai Žiemių Amerikos Jungtinės 
Valstybėse. Arėjas Vitkauska
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Detroito Lietuviy Žinios
EASTSIDE

Geg. 7 d. iškilmingai pa
šventinta, gražiai išmūrytas 
Liurdo” atvaizdas. Tą. dieną 

geraširdžiai parapijonys auko
mis suteikė bažnyčiai paramos.

Aukojo po $1.00: Svendienė 
M., Barštienė O., Stankienė 
R., Jokūbaitienė J., Bridževai 
tienė V., Juodvalkis A., Sali- 
nienė O., Grigaitienė M., Ku

kas, nes turime progos tą die- rvelis J., Daumantas P., Ne- 
ną pagerbti savo motinas. Dėl
to ir pagerbkime jas deramai.

Pasipuošime gražiomis, gy- 
omis gėlėmis; vieną gėlės 

džiaugsmą, kitą nuliūdi- 
ą, ašaras.
Kurie turime motinas, joms 

perkame dovanas pagerbimui, 
su jomis stengiamės tą bran-

MOTINOS DIENI
Visą pirma, pradedama ra

šyti savo straipsnį, norėčiau 
pasveikinti visas sąjungietes, 
motinas.

Motinos Dieną mes, sąjun- 
gietės, visos bažnyčioje daly
vausime pamaldose, visos su
sirinksime pagerbti savo mo
tinas.

Nesenai pradėta toji šventė 
švęsti. Labai gražus yra daly-

vomiMr
celis J., Stepanauskas K., Pe
tkus A., Jusaitienė J., Zagrec- 
kas M., Podžiūnas E, Šnarie- 
nė D., Burkė V., Klansko M., 
Kamagis E., Stankevičia J., 
Degutis J., Rauliekienė M., Ju
rgutis P., Stankus F., Kamins
kas V., Meškauskas A., Varne- 
ckienė V., Meškauskas J., Gel-

gią dieną' praleisti. Kurie ne- gota J., Ugenskis A., Tamelis
turime motiną, aukojame šve
ntas mišias, nešame ant kapi- 
nią gėles. Kurie neišgalime nei 
to, tai keliame širdis prie Au
kščiausiojo, pindami joms vai
nikus iš maldą. Vieniems link
sma tą dieną, kitiems atneša
ma daug liūdesio, bet visi tu
rime su tuo sutikti, nes mes 
čionai, ant tos žemės, esame 
tik svečiai; mūsą namai ana
me pasaulyje.

Taigi, jaunime, stengkis sa
vo motiną tinkamai pagerbti, 
jos klausyti, ją mylėti, nes kai 
neteksi motinos, tik tuomet 
suprasi ko netekai.

Motina — tai brangus var
das. Ji daug turi iškentėti 
skausmą, vargą ir atsakyti už 
visus vaiką prasižengimus. 
Vienas jaunikaitis, kuris už 
žmogžudystę buvo nužudytas 
elektros kėdėje, teisėjo užklau
stas paskutinio žodžio, taip 
atsakė: “Aš noriu jums pasa
kyti tik tiek, kad mirštu dėl 
motinos kaltės, nes kai aš bū
damas mažas prasižengdavau, 
tai motina manęs niekuomet 
nebausdavo. Dabar už tai, iš 
priežasties jos ir blogo manęs 
išauklėjimo, aš turiu mirti.” 
Matote, ką toji motina turi 
ant to atsakyti, kas dedasi 
jos širdyje? Niekas nežino. Gai 
būt, jinai gražiai jį augino, 
gal, manė kuo geriausiai, bet, 
gal, blogi jo draugai jį išvedę 

kelio. O dabar kas turi tą 
ą perkentėti, jei ne toji 

rgšė motina.
Jei jūs būsite geri vaikai, 

tai ir jiisų motinos neturės to
kią baisių smūgių.

Taigi, motinos dieną, gegu
žės 14, 6 vai. popiet Moterą 
Sąjungos 54 kuopa rengia bu
nco ir šokių vakarą, Šv. Jur
gio parapijos svetainėje. Bus 
duodamos 8 dovanos. Nesi gai 
lėsite atsilankę, nes sąjungie- 
tės visuomet moka publiką pa 
tenkinti.

Kviečiame visus detroitie- 
čius neapleisti tą dieną mūsų 
rengiamo vakaro.

Kuopos korespondentė

draugija paaukojo karūną lr dainuojant “Caro Nome” (ita-
kašę leliją savo Globėjai. 

Toliau sekė prirašymas nau-

P., Pangonis M., Bridževaitis 
S., Antanavičius J., Bundza 
J., Kairys J., Gičius J., Les- 
činskas J., Vaitkus J., Valiu- 
kienė Et, Janušauskienė R., 
Jocienė O., Pušinskienė O., Ba
lk ienė A., Medinis J., Viduge- 
rienė A., Kirvaitienė M., Stas
kevičienė I., Majauskienė P., 
Bielickienė M., Petrauskienė 
A., Baikauskienė M., Jokūbai
tienė A., Velioniškienė E., Bm 
rštienė A., Čapas J., Ugens- 
kienė L., Bublienė M., Naruše
vičius V., Kibartienė M., Juod- 
snukienė A., Miknaitienė R., 
Vaškevičienė O., Švedienė M., 
Jtyoekevičia M., Ulevičienė M., 
Valackienė M., Dženkauskienė 
A., Kamagienė U., Butvilienė 
E., Stasienė E., Stankus J.,

7:30 vakare bus iškilmingi 
mišparai su patarnavimu. Gie- 

' ~ jdos didysis choras. Patarnaus
Nuo sekmadienio, geg. 14 Ii- j kunigai Čižauskas, Valaitis, 

gi 16 Šv. Petro bažnyčioje bus!Ging> o Mayotte laikys mi5.
_ vaJ. atl. ir daug kunigą. į parus .Kun.Kučas iš Saginaw

sko, baigė programą gražiomis Sekmadienį, 8 valandą vietinis sakys pamokslą.
— klebonas laikys vaikučią ei

nančią prie pirmos Komuni
jos mišias. Per tas mišias ir 
visi tėvai tą vaikučią priims 

j šv. Komuniją. Pasijonistas vie

liškai) ir “Una Voce” (lietu
viškai). Čižauskas dainuoda-

ją narią. 26 mergaitės prie ai-j mas solo irgi žavėjo publiką 
toriaus sudėjo įžadus ir prie- ypač aria iš operos “Carmen.” 
mė Romos medalius ir diplo-J Choras, ved. muz. J. čižau 
mus.

Per sumą visa sodalicija dainomis. “Motule mano,” 
prie altoriaus giedojo giesmes “Varpas,” “Tryptinis,” “Be- 
prie Panelės Švenčiausios, kas mužėli nesvoliok.” 
darė didelio įspūdžio žmonė
ms. Per Offertorium Marijona

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS matėm, kokias aukštas vietas 
gali mūsą žmonės pasiekti, 
nors ir kai kada neremiami sa 
vo tautiečią.

Antradienio vakare kun
Čižauskienė giedojo “Avė Ma- Čižauskas ir artistai J. ir M. |nQ0^s kun' Silvanus sakys pa

smuiką pritariant. Soda- čižauskai davė koncertą Grand ni0^s^ ^er mišias jaunimo 
choras giedos giesmes.

9:15 antras mišias laikys 
kun. Silvanus visą parapijos 
gyvą ir mirusią motiną inten
cija. Klebonas sakys pamoks
lą motiną garbei. Visi eis prie

na
licija labai dėkinga Oižauskie-. Rapids, kun. Lipkaus parapi
nei, kad malonėjo patarnauti joj. 
ir pagražinti iškilmes.

Per šv. Mišias, dvasios va- Per visą geg. mėnesį laiko- 
das, gerb. kun. J. Čižauskas, 11108 pamaldos vakarais. Kal- 
pasakė įspūdingą pamokslą, kam Rąžančius ir skaitoma

kurio nei viena nepamirš. (litanija prie Panelės Švenčiau &'• Komunijos savo motiną in-

Varanauskienė J., Venčiūnas sve^ain®j

Per sumą visos narės ėjo 
prie šv. Komunijos. Visas iš
kilmes tvarkingai vedė pats 
gerb. klebonas.

Kaip linksma yra, kad mū
są jaunimas turi tokį prisiriši
mą prie bažnyčios. Džiaugia
si tėvai ir motinos matydami 
savo dukreles tarnaujant Pa
nelei Švenčiausiai ir priimant 
šv. Komuniją kas mėnesį.

Tai didelis nuopelnas pri
klauso mūsą klebonui, kuris 
beveik kas sekmadienį iš sa
kyklos ragina jaunimą rašytis 
prie bažnytinių draugiją. Kaip 
sodalicija auga, taip ir vaiki
ną draugijos: Šv. Vardo Dr. 
ir Šv. Jurgio parap. jaunimo 
klubas.

Užbaigimui iškilmių, vakare 
sodalicija surengė šokius. Jau 
nimo susirinko pilna svetainė. 
Visi linksminosi gražiai išpuo-

M., Račienė A., Pierutienė M., 
Sičiūnienė S., Tulauskienė O.

Širdingai tariu ačiū už au
kas!

Kun. J. čižauskas

Geg, 7 d. Šv. Jurgio parap. 
bažnyčioj 10:30 vai. ryto so
dalicija įspūdingai apvaikščio 
jo geg. mėn. iškilmes, rody
damos meilę Panelei Švenčiau
siai, savo Globėjai.

Apie 200 mergaičių, šviesiai 
pasipuošusios, baltais kaspi
nais, procesija iš mokyklos 
svetainės ėjo į bažnyčią.

Pirmiausiai buvo pašventi
nimas ant šventoriaus “Liur
do.” Po pašventinimo mergai
tės paaukojo kasę raudonų ro
žių.

Bažnyčioj altoriai buvo ar
tistiškai papuošti, ypač Pane
lės Švenčiausios, ant kurio vėjo visus klausytojus, ypač 1 Muz. J. Čižauskas įnešė, kad

S1OS. tencija. Motinos diena — ge
ra proga pasimelsti už savo 
motinas.

10:45 per trečias mišias bus
Kas trečiadienio vakarą 7 

valandą yra atdaras knygynas 
iki 10 vai. Knygyne randasi pradėta 40 vai. atlaidai. Šir-
daug įvairių knygą, laikraščių 
iš Lietuvos. Mylintieji skaity
ti, pasinaudokite proga.

, Tylutė

D. K. S. R. DR-JOS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko gegužės

Visas iškilmes Dobilas nu
filmavo. Detroitiečiams bus ge 
ra proga pamatyti jas juda
muose paveiksluose.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugą” it 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Pirmadieni mišios prasidės 
nuo 6 valandos. Paskutinės mi
šios bus 9 valandą. Vakare mi
šparus laikys kun. Lipkus iš 
Grand Rapids, pamokslą sa
kys kun. V. Vaišnoraitis iš 
Scottvillės. Po pamaldų išpa
žintis.

Per, Jaunimo klubo sus-mą 
nutarta surengti gegužinius 
šokius gegužės 24 d., kuris 
bus paskutinis iki rudens. Bi
rželio mėn. žaidimą vedėjais 
išrinkti: G. Bražinskas ir J. 
Alkevičius. Jie surengs išva
žiavimą pas ežerą ant tyro o- 
ro. Šio mėn. susirinkime do
vanos teko A. Moliui ir Onai

Antradienio vakare baigsis -Sarkutei, kurie daugiausia su- 
atlaidai iškilmingais mišpa- įtaikė jig-saw puzlelių paskir- 
rais ir vyrų procesija. Kun. J tam laike. Mat, kiekvienam 
Vilkutaitis iš Clevelando sa- sus-me vis kitoki užsiėmimai, 
kys pamokslą. I ----------

Geg. 9 d. Lubeikienė ir sū
nus nuo Central Avė. išvyko 
į Chicagą į laidotuves savo 
brolio M. Caplausko, 4120 S. 
Maplevvood Avė. Lubeikai y- 
ra buvę Chicagos gyventojai, 
turi daug giminių ir pažįsta
mų.

Šv. Petro choristai, atsilan
kę į “Draugo” vajaus konce
rtą ne tik buvo patenkinti, bet 
negali atsidžiaugti artiste Mi- 
ckūnaite. Pirmą sykį Detroito 
lietuviai gavo progos išgirsti 
tokį puikiai išlavintą balsą.
Detroite yra gerų dainininkų, 

tneškim savo^ vargus, ai idary-|bet reikia duoti garbė kur ji
priguli. P-lė Mickūnaitė ne tik 
užima pirmą vietą tarp lietu
vaičių, bet reikia da paieško

dingai prašomi žmonės per at
laidus nors vieną valandą pra 
leisti prie Šv. Sakramento. A-

kim savo širdis Jėzui Šv. Sa
kramente, duokim Jam. prik 
lausančią' garbę, prašykim Die 
yc maloni, paklydusiems, bū- tf ir Tarp kitų taut,” tokio ta-
kim dėkingi už t, dangiik, lento Jos balsas ,abai platus; 

2 d., šv. Jurgio mokyklos sve- Jovalų, be kurios negalėtų už . jokių to pilnai 
tai™Me- ' 6,lalkyti krikščionybė, nes to . taip žen)as> w auk5tas

Nesant dr-jos pirmininko, sakramento meile remiasi mū- gaį(jas>
sus-m, atidarė vicepirm. St. ,<U tikėjimas. I dėking. kun

3 valand, popiet bus vai- Jioniuį, “Draugo” adm., ku-Bukšaitė.
Pereito

Vincas Baries, devynių me
tą vaikutis, kuris ruošėsi su 
savo broliu prie pirmos Ko
munijos, staiga susirgo ir iš
vežtas į Wayne operacijai. 
Vaikelis verkė, kad negalės 
su broliu eiti prie pirmos Ko
munijos. Operacija gerai pa
vyko ir bus galima vaikelio 
norą išpildyti ligoninėje. Dau

sus-mo nutarimus kūčių procesija Dievo Motinos
perskaitė rašt. M. Aukščiūnie- 
nė. Nutarimai priimti be pa
taisą.

Vakaro rengimo komisija 
pranešė, kad buvo rodomi ju

garbei. Per šias pamaldas bus 
priėmimas mergaičių į Mari 
jos Sodaliciją, o vaikučią i J 
jaunimo Šv. Vardo draugiją.

domieji Lietuvos paveikslai irlkny«'ne Mt, rengiama trum-
kad dėl neskaitlingo žmonių 
atsilankymo, pelno neliko.

Dvasios vadas kun. J. či
žauskas prašė korespondentų 
rašyti korespondencijas ir į 
kitus katalikiškus laikraščius.

Apkalbėta dienraščio “Drau 
go” vajaus baigimo koncer
tas, geg. 5 d. Kun. J. Čižau
skas kvietė visus dalyvauti. Iš

Bal. 5 d., parap. svetainėje 
įvyko “Draugo” vajaus kon
certas, kuriame dalyvavo ar- 
tistė-dainininkė Emilija Mic
kūnaitė. Kalbėtojai buvo kun.
Mačiulionis, kun.. Masevičius
ir kleb. kun. Čižauskas. Kun. d8llnta atstovams bilietai> kad 
Mačiulionis plačiai kalbėjo' a- anksto Pardavin«ll- Laike 
pie dienraštį “Draugų” ir jo(konMrto Pertraukose pardavė 
stovį. Kun. Masevičius taipgi 
gražiai kalbėjo ir ragino vi-

pi muzikaliai programėliai, ar 
šiaip žmones patraukiantieji 
dalykėliai. Įnešimas priimtas, 
bet kadangi dabar prasidės ši
luma, tat palikta ant rudens.

Del skaitlingesnio narių la
nkymo sus-mus, nutarta dr-ją 
susirinkimai skelbti “Drauge” 
(Detroito Žiniose. Pageidauta, 
kad kiekvienos dr-jos atstovai 
ką nors parašytų iš savo at
stovaujamos dr-jos susirinki
mų.

D. K. S. R. dr-jos susirin
kimai visuomet įvyksta pirmąnėti “Draugas.”

Knygyno tvarkytoja St. Bu- Į antradienį kiekvieno mėnesio, 
sus skaityti ir platinti dien- kšaitė pranešė, kad gaunama ' Sekantis susirinkimas įvyks
raštį. Gaila, kad, dėl lietingo 
oro, mažai susirinko publikos

vis naujų knygų ir jau yra 
gana įdomių pasiskaityti. Taip

pasiklausyti Emilijos Mickfl- gi ji prašė atstovus, kad jie 
naitės dainavimo. Kurie neat- ragintą savo atstovaujamos
silankė, gailisi.

birželio 6 dieną. Visi dr-jų at- 
stovai-ės pasistengkite kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti, nes 
dabar yra daug svarbų klau-

dr-jos narius lankyti knygy- simų svarstymui.
Mickūnaitės dainavimas ža- ną. Marijona Aukščiūnienė,

i rašt.

gelis augus/j ligoj nesirūpina 
ris davė Detroito lietuviams j apie sielos reikalus, šis vaike- 
progos išgirsti garsią Ameri- lis duoda pamokinimo, 
kos lietuvaitę-dainininkę. Pa-I Kun. V. Masevičius

PASIRINK SAU GERIAUSIA DRAUG#
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau

sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
žįsta.

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis.

“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės 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 pasaulio.

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

tuvoje. Metams $7.00.

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

Chicago, Illinois
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WEST SIDE
DIRMAVONĖ

Geg. 3 d., Šv. Antano bažny
čioj J. E. vyskupas M. J. Gal- 
lagher suteikė dirmavonę iv 
Šv. Tėvo palaiminimų. Iškil
mės buvo gražiai prirengtos. 
Kun. E. Šteignionas iš Youngs- 
town, Ohio, pasakė gražų pa-

kiekvienas geras pūlius ir du- 
' kt© privalo atlankyti bažny
čių ir pagerbti savo motinų.

Geg. 6 d., pasidarbavus K. 
Samsonui, L. Vyčių 102 kp. 
j'irmininkui buvo surengta va- 

į barelis Lietuvių svet. Pelno 
padaryta ir kp. pirm. V. Ben- 
doraičiui įteikta dovana.

GEGUŽĖS MĖNESIO 
PRAMOGOS

Geg. 14 d. Šv. Antano dr- 
jos piknikas, Huron G rovė.

Geg. 20 d. L. Vyčių 102 kp. 
Dominikas B. Brazis, gra-; vakarinis piknikas, Beechnut

mokslų. J. E. vyskupas paša- borius, pavyzdingas ‘Draugo’ Grove. ,t
kė ilgų pamokslų, kuriame nu- į rėmėjas, per pereitus metusi Geg. 21 d., Šv. Antano pa- 
piešė daug svarbių vaizdų iš skelbėsi “Drauge”; ateityje ir,rapijos mokyklos užbaigimo 
praleisto gyvenimo ir drąsino, į gi žada remti. D. B. Brazis iškilmės bažnyčioje 2 vai. po- 

kiekvienų iškilmingų šventę piet. Viskas prirengta nauja
aukoja painias bažnyčios pa
puošimui, ir visada remia jia-

tvarka. Sesutės mokytojos šį
met programos svetainėj ne-

kad bedarbės laikai jau bai
giasi ir vėl visa šalis sustip
rės. Pagyrė parapijų su klebo
nu, kad gražiai prisirengė di- 
rmavonės sakramentui. Skait-
lingas žmonių susirinkimas pa darbuotis, 
gražino visas iškilmes. L. Vy
čių 102 kp. choras galingai su
giedojo “Ecce Sacerdos” (J.
B. Molitor). Ačiū muz. J. A.

rengimus. Veikliam biznieriui turės, už tat, kaipo šventuose 
linkime, ir toliau sėkmingai metuose, mokslo baigimo iš- 

1 kilmės bus bažnyčioj pritai
kintomis pamaldomis. Choras

mitetui iškėlė pasilinksmini- išpildys bažnytinį koncertų.
mų. J. E. vyskupas, kun. E. į Geg. 28 d. Šv. Antano para- 
Šteigmonas ir kiti kunigai, J pįjos pirmutinis didelis pik- 

Blažiui už taip gražų pasiro-: vyskupo palydovai, buvo Panikas, Beechnut Grove. 
dymų su choru; seserims mo-|va,^ntl Pas klebonų. Išleidus į pažymėtomis dienomis pasi
vyto joms už išpuošimų alto- svečius, kun. Boreišis su kun. ’glengkįroe atsilankyti į savas 
rių; komitetui S. Luckui ir J. Šteigmonu atėjo į svetainę ir pramogas. Piknikai gražiose
Yurkūnui, kurie padarė vys
kupui sostų. Klebonas visiems 
yra dėkingas.

sykiu pasidalino įspūdžiais. vietose.

Molinos Dienų, geg. 14, Šv Veikėjai S. ir V. Stepulio-
Kažančiaus dr-ja per pirmas 'niai, gavę naujų automobilių, 

Kun. I. F. Boreišis, atjaus- mišias daro atminimų už vi- žada atsilankyti Cbicagoj, Pa- 
damas Vyčių choro darbuotę,'sas gyvas ir mirusias motinas, saulinėj Parodoj. Aplankys ir 
tų patį vakarų, Lietuvių sve- Moterų Šųjungos 64 kp. daro . kitas vietas. Ne visiems blo-
tainėj chorui ir parapijos ko-i atminimų per sumų. Tų dienų gi laikai.

n R X U G A s
IMIGRANTU PROBLEMOS

Atvyko broliu pavarde
' KLAUSIMAS. Atvykau į 
J. A. Valstybes 192t) m. lega- 
liškai ir žinau atvažiavimo die 
nų ir laivo vardų. Bet atvy
kau su pasportu, kuris buvo 
išduotas mano broliui, kuris 
dabar gyvena Lietuvoje. Man 
dabar sako, kad turiu legali
zuoti savo buvimų. Ar ištikrų- 
jų taip turiu daryti?

ATSAKYMAS. Kadangi 
'tamsta pats pripažįsti, kad ne
davei savo tikro vard-o, kuo
met atvykai į J. A. Valst., Na
tūralizacijos Biuras įsakys le
galizuoti buvimų. Tokiu būdu 
turėsi įrodyti, kad, ištikrųjų, 
esi tas žmogus, kuris buvo ;- 
leistas 1920 m., kita pavarde.
Natui alsavimas ateivių — ve 

tei*anų.

KLAUSIMAS. Tarnavau J.1 
A. Valstybių armijoj per pa
saulinį karų, bet tuoj po pa- 
liuosavrmo išvykau j užsienį. 
Sugrįžau į šių šalį 1926 m. I)a 
bar noriu tapti J. A. Valst. pi 
liečiu. Ar turiu išsiimti “pir
mas popieras.”?

ATSAKYMAS. Palengvin
ta procedūra ateiviams - vete
ranams pailginta dar iki geg. 
24 d., 1934 m. Gali paduoti na 
luralizacijos peticijų, be “pir-

Per P. Molio agentūrų ren
giasi į Lietuvą keliolika lietu
vių. Vieni paviešėti, kiti vi
sai apsigyventi. ,

r ,

Penktadienis, gegužes 12, 1933
mųjų popierų.” Reikalaus įro aprašo naturilizuoto piliečio
dymų tik dviejų metų nuolati
nio gyvenimo, bet, kadangi j- 
leidimas įvyko po kovo 5 d., 
1924 m., turėsi turėti atvažia
vimo certilikatų ir pristatyti 
dif liūdiuinkus, kurie gali pri
siekti dėl gero moraliu būdo 
ir rezidencijos šioje šalyje. 

Kaip pilietybė liečia šeimyna.

KLAUSIMAS. Neužilgo ta 
psiu Amerikos piliečiu. Su sa
vim čionai Amerikoje turiu 
du sūnus; vienas 18 m. amž., 
kitas 23 metų. Mano žmona ir 
dvi dukterys; 14 ir 16 metų se 
numo gyvena Europoje. Ku
rie iš mano vaikų taps Ameri
kos piliečiais, kuomet būsiu 
naturalizuotu piliečiu? Ar ga
lite patart* kokių nors knygų, 
kurioje galėtų apie ‘tai pasis
kaityti.

ATSAKYMAS. Jaunesnis 
sūnus taps piliečiu, jei pats 
tapsi Amerikos piliečiu pirm 
negu jis sulauks 21 metų, bet 
vyresnis sūnus turės pats pra
šyti pilietybės paprastu būdu. 
Abidvi dukterys įgys Ameri
kos pilietybę tik įleistos į J. 
A. Valst. nuolatiniam apsigy
venimui, jeigu tuom laiku jos 
dar nesulauks 21 metų amž. 
ir bus uevedusios. Apie Ame
rikos pilietybę Foreign Lan- 
guage Information Service, 
222 4-th Avė., New York City, 
turi knygutę anglų kalboje 
“How To Become A Citizen” 
kuri parduodama už 25 cen-|

j tus. Tos knygutės puslapis 50

šeimynos stovį.

Patnaikinimps pilietybės certi- 
Ąikato.

KLAUSIMAS. Pereitais m. 
tapau J. A. Valst. piliečiu. 
Biznio reikalais išvykau į Ka
nadą ir nesenai man pasakė, 
kad mano pilietybės certifika- 
tas gali būt panaikintas, jei
gu išbūsiu ilgiau, kaiu šešis 
mėnesius. Ar teisybė, kad na- 
turalizuotas pilietis gali išbūti 
du metus savo gimtinėje šaly 
ir penkis metus bile kitoje f

ATSAKYMAS. Teisybė, at 
sutikimuose naturalizuotu pi
liečių, kurie turėjo savo pilie
tybės certifikatus ilgiau pen
kis įlietus. Bet kuomet žnio-

gus įgyja pilietybę ir po to 
apsistojo užsieny nuolatiniam 
apaiįrį^veaimai, jo pilietybės 
ccrtil'ikatas gali būti galutinai 
panaikintas dėl priežasties, 
kad apgavingai buvo išgautas, 
nes aplikantas neturi intenci
jos visados gyventi J. A. Vai 
stybėse.Reikia kreiptis prie 
Amerikos konsulo, Kanadoj, 
su įrodymais, kad neįsteigei 
nuolatinės apsigy venimo vie
tos užsieny ir kad ketini griš- 
ti į J. A. Valstybes. FUS.

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
Keletas metų atgal įžymus Gydyto
jas Specialistas išrado kombinacijų, 
vaistų, kurie darė stebuklus dėl li
gonių, kurių organizmas buvo sugle
bęs ar tik vietomis arkyvųs, ir ku
riems reikėjo daugiau kaip tik pa
prastų tonikų, ši preskripcija dabar 
yra pardavinėjama visose vaistiny
čiose tik už Dolerį už pilno mėnesio 
treatmcntų. Jeigu po dvidešimts die
nų jus nebusite užganėdintas, jūsų 
Doleris jums bus sugrąžintas. Eikite 
į savo valstinyėių ir paklauskite bu
telį tikro UUA-TONE — žiūrėkite, 
kad ant laibeio butų užrašyta

Nuža-fone
10 PIECE CO5METIC 

SĖT $1.97
This Is a Pamena Vivanl Sėt and ln- 

cludes face pow<lcr, $1.00; Rauge, 75e. 
Tissuo Crenm >1.00, Depllatary $1.00, 
Faclai Astringent $1.75, Bath Sali 1.00, 
Toitet IVater $1.25. Perfume »2.76. Brll- 
llantlne 75c, Skin Whitener 75c. Totai 
Value $12.00. Special prlce, $1.»7 for all 
ten piecea to lntroducę this line.

Vardas ...................................
Adresas .................
Siunčiame per paštų COD

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York
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CIT!
BOBUTĖ
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VARTOK VVELDONA TABLETt 8

Aptiekose. Knygutė su paveiki 
lais 34 puslapių “HtBtory of Rh< 
umattem'* dykai. Kreipkis į:

VVELDONA CORP.

' Dcsk 8. Atlantic City, N. t.

Don’t 
neglect

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins J 5 
minutas Musterole, “counter-lrrit- 
ant ! Panaudotas sykį kas valan
dų per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir 
slaugytojų.

■ liūlio

VAJUS BAIGSIS PIRMUTINIAME PAVASARINIAM “DRAUGO 99

1933

PIKNIKE
SU 1O IŠLAIMEJIMU

Sekmadieny. Gegužio-May
Vytauto Darže

115th STREET TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS.

Bus “Draugo” Čempijonų Kumštininkų Kumštynės, Amerikos Lietuvių Čempijonų Ristikų Ristynės Ir Kitokio Sporto. ĮŽANGA 35c.

KONTESTININKAI LAIMES DOVANAS
šokiams gries gera muzika

Ii)

. v



Penktadienis, gegužės 12, 1933 P ft X U O A 8 5

KAIP MAN PATINKA
Rašo Andrius Šnipas

AR GALI GALVA BE KŪNO 
GYVENTI?

Jei, skaitytojau, negavai pro 
gos perskaityti penktadienio,
baland. 21 d., “Draugo” nu- ar galva be kūno gyveno, at- 

1 Draugo” editorialas “A-'merį, prašau įsigyti ir skai- sakoma, kad negyveno. Kodėl? 
pušės” parašytas apie G. B.’tyti E. J. K. rašinį, parašytų, [Todėl, kad gyvulio principas 
Shaw tikrai girtinas. Čia mė- klausimu, ar gali gyvulio gal- [gyvumo prapuolė, kai atskyrė

<4 I

ginsiu šiek tiek daugiau ap-jva, atskirta nuo kūno, gyve- 
rašyti apie tų keleivį, G. B. S., nti.

irto, taigi patariu, jei turite Iš E. J. K. rašinio galima ntimis nuvažiuoti į Pietų Aine- 
sūnų bei dukterį kolegijoj, jų'pastebėti, kad rašinys labai rikų, į Lietuvų, į Angliju. Kny 
pasiklausti apie “reflex ac
tion.”

Filosofiniai tas klausimas

gerai sudėtas, moksliškai ir at-1 ga tai bilietas į senovę, da- 
virai. Daugiau tokių raštų, E. bartį, ateitį!
J. K.!

NUOTRUPOS...

iš Anglijos į Ameriką, kuris Sakysiu, jei gydytojai gali širdies.

galvų nuo kūno. Kur širdis, 
ten ir gyvybė! Galvoje nebuvo

turėjo drųsos amerikiečius iš- nukirstai gyvulio galvai su- Į Giliau šio klausinio nei ne
vądinti aklais ir pasakyti, kad .teikti gyvumo taip, kad už mėginsiu nagrinėti, nes jis nu- 
prezidentas Roosevelt’as šioje pusvalandžio, sakysime, gal vo veda į ilgas diskusijas. Pa
šalyje nieko nenuveiks.

G. B. Shaw gimimu yra ai
ris, Anglijos pilietis, rašyto
jas, Stalino apgynėjas ir ‘nuo
žmus’ šio pasaulio mokytojas.

G. B. Sbaw labai keistas “ 
žmogus. Kada jam pasakai, 
kad tas baltas, tai jau žinok,

je pradeda rodytis gyvybės .vyzdžiui, turėtumėm atsakyti, 
ženklai: akys atsidaro ir mi- ar gyvuliai turi sielų, kas yra
rktelėja; jei užpili ant liežu
vio uksuso, galva rodo suer
zinimų ir t.t., tai klausimas, 

ar toji galva tikrai buvo gy
va?

Galva visai neturėjo gyvu-
kad jis per savo barzdų atkirs, mo. Tokia išvada darau prisi- 
kad “juodas.” Bet už tų kei- laikydamas biologijos tyrinė- 
įtumų jisai nevien gauna daug jimo ir filozofija.

dodismentų, bet dar ir pasi- Į Biologijos laboratorijoj esu 
pinigauja. su labai ilga plunksna nudū-

Jo apsiėjimas priešingume, 
matomai, priklauso ne vien

ręs varlę, pakabinęs jų ant

DAKTARAI:

gyvybė?
Apie tų galvų be kūno — 

atradimas nėra naujas, tiktai 
senas žinomas principas nau
jame atvejuje.

Calio čapiin ūsai
Gal dėlto Hitleriui Vokieti

joj pasisekė, kad jisai po nose 
turi Galio Čapiin ūselius!

Vėjas ir Saulė
Mat atrodo, kad kartais sau 

lės spindulėlis turi daug dau
giau jėgos gamtoje, negu’ di
delis vėjo papūtimas!

Geležinkelio stotis
Ar žinote, kad knygynas y- 

ra kaip geležinkelio stotis: 
Knygomis žmogus gali keliau
ti per visų pasaulį — gali mi-

Pastaba: Skyrius “kaip Man 
•Patinka” vėl pasirodo “Drau
go’1 skiltyse. Eis du sykiu į 
savaitę.

Siame skyriuje bus mėgina
ma daryti recenzijos, kritikos. 
Ponas Šnipas mėgins konstru 
ktvviai peržiūrėti rezultatus 
rašytojų, politikų, visuomenės 
veikėjų. Daugiausiai bus krei
piama dėmesio į literatūrų.

Visi skaitytojai prašomi šių 
sti p. Šnipui savo idėjas, raš 
tus, eilėraščius, laiškus ir t.t.

Ofiso: Tel. Calumet 4030
llea.: Tel. Uciuloek 02S0

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak. 
Rezidencijos Ofl.su.>: 2656 W. 60th SL 

Valandos: 16—11 ryto 
Seredomls lr Nedėllomla pagal sutarti

Tel. LAFAYETTE 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prie Archer Avė. netoli Kedale) 
Valandos: nuo 2 Iki > vaL vakaro 
■eredomla ir nedėllomla pagal

sutarties

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
1860 So. Leavltt SL

Canal 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

8 to 4 and T te 2 P. M. 
Sunday by Appolntment

HEMLOCK 8111

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 VVest Marąuette Road 

VALANDOS:
0 Iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea <466 8. MAPLKWOOD 1VB

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare O KISSIG,
Specialistas iŠ 

Rusijos

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 0 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo IU v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus Vai.: 2 iki 5 DODiet. 7 iki 9 vak.W. Uth St Cicero, ilL Office! ^oraia Ayfc

Tel. Lafayette 5793

DR.A.J. JAVOIŠ

drato ir, kada užpyliau uksu- 
nuo jo psichologinio sudėjimo, fso ant varlės pilvo, tuojau ne- 
bet greičiausia nuo jo suga- gyvoji varliutė kojomis pradė- 
bumo. atkreipti į save publi-1 jo užpiltųjų vietų kasyti. Ar 
kos dėmesį. Jei nori, kad via, varlė gyva, ir negyva? 
į tave staiga žiūrėtų, tiktai j Varlės kasimosi aktas nėrav 
garsiai šūkauk, bei juokis ba-'gyvumo ženklas, bet, taip sa
žnyčioje per pamaldas.

Man išrodo, kad G. B. Shaw
kant, “reflex action”. Nudur
toji varlė mat, buvo pripil

tai tiktai toks žmogus, kuris dyta nervų (ypač sciatico) e- 
pabudintas iš miego gali ka- nergijos, ir, pasirodžius stirnų 
lbėti, ir kalbėti, bet, ištikrųjų, lantui, ner,vuotasis varlės ak- 
nieko negali pasakyti. Jo ne- tas vertė jų kojomis kasytis.
senai pasakyta kalba per ra
dio buvo ne svarbi, išmintin
ga kalba, bet tuštūs juokdario 
pasakojimai. Tų pripažino be
veik visi Amerikos kritikai. 
Vietoj asmens, literatūros, ap- 
švietos, jo kalboje pamatėme 
tokį siekiantį laurus kalbėto
jų, kuris išvadina žymius žino 
nes “Toney, boloney,” ir t.t.

G. B. Shaw raštai neturi 
meno, taigi nepasiliks kaipo 
“literatūra”. Tų faktų galima 
pastebėti iš jo nesenai para
šytos knygos apie juodų mer
gaitę, ieškančių savo Dievo. 
Jo liepsna šiandie vėjo papū
sta, suliepsnoja ir netrukus 
išnyks. Šių dienų jo draugai 
rašytojai, kurie neturi tokio 
sensacingo populiarumo, kaip 
G. B. Shaw, gyvens ateities 
mintyse. Nei lietus, nei vėjas, 
nei laikas išdildys literatūros 
darbų G. K. Chesterton, Rud- 
yard Kipling, Hilaire Belloc.

Šis dalykas labai įdomus ir 
reikalinga daugiau paaiškini-

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

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

OFISAS
668 VVEST 18th STREET 

Tet Canal 6174

S, M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai 
718 WEST 18th STREET 

Tet Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dykat

3307 Auburn Avenue

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

3KAITYKITE IR PLATIN. 
KITĘ “DRAUGĄ”

Metinės Mirties Sukaktuvės

WALTERIS 
GAJAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu
12 d. gegutės mėn., 1932 ir 
tapo palaidotas geg. 18 d., o da
bar Ilsis šv. Kazimiero kapinė
se. buvo sulaukęs 18 metų 11 
mėnesių fr 13 d. amžiaus. Gl- 
haęs Chicagoje, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Oną, 2 seseTls Hunaną 
Ir Elenorą, dėdes, dėdienes, 
pusbrolius, pusseseres ir gimi
nes. Bus laikomos šv. Mišios 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios bažnyčioje, 44th ir 
Falrfield Avė., šeštadieni, geg,
13 d.,. 1933 m.. 8 vai. ryto.
Kviečiame visus gimines, kai
mynus, draugus fr pažįstamus 
atsilankyti 1 pamaldas Ir Išklau
syti Iv Mišias ut Walterlo Me
lą. kuris mumis netikėtai ap
leido.

Metai Jau praslinko, diena fš 
dienos esi musų mintyse, ne
galime tavęs užmiršti. Mirtie, 
mirtie, ak! ką padarei! Atėmei 
iš musų tarpo mano brangų 
sūneli lr musų broleli. Daugfau 
JI negalėsime sulaukti. Lau
kiame, bet nesulaukiame. Bet 
jis tat fnus sulauks, anksčiau 
ar vėliau pas tave ateisime.

Ilsėkis ramiai toje šaltoje že
melėj Ir lauk mus ateinant.

Nuliūdę h'eka: Motina irSesers

Tel. Lafayette 2572

J. Liulevičius
Ura bortus 

lr
Baisa in 110(0 jas

Patarnauja Chi
cagoje lr apylin
kėje.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4002 Archer Avė.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NESIUR1NT 
KAIP UĮSISENĖJUSIOS Ir NEI6CYDOMOS JOS YRA 

Speelališkal gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų lr pūslės, užnuodljlmą. krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų lr Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai lr nuo 6—8 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 WK8T 2«(fc ST., kampas Keeler Ava. Tel. Cravvford 5572

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba 2614

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 8927

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, HL

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

tur gyveni musų patarnavimas 
už NAUJ4 MAŽESNĘ KAINA 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPCBLIC 8340 dėl eksperto patarnavfmo 
lr žemesnės kainos. Vienoj -vlętoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKIN& CO:
INCORPORATED
Henry W. Becker 

(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Tel. Canal 6188

DR. G. I. BLOŽIS
DBNTIRTAO

2201 W. Cermak Road
(Kampag Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

TEL. LAFAYETTE 7669

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 9493

Nedėlioję pagal sutartį

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ*
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7817

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 Iki S vaL vakare Utornlnfcaii 
įr Ketvergala.

Rez. Tet Hyde Fark 5305

PRANEŠU
ūfl.M, I, S r BUOLIIJ.M.D.

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Avė. 

Ofiso valandos:
'Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820

lA

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteįui’uio, nervuotu-

»k*u ,karėtJ- Nuiniu Namų telef. Prospect 1930cataraetus. Atitaisau trumpą regystę _  __ _ _ *
11 PHr Un^reg»yStT i . - , i PHONE GROVEHILL 0027

. Rrirengm teisingai akinius visuose i Valandos: 2-4: 7-9 P. M 
atsitikimuose, egzaininavilinas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro., Nedėliomis pagal sutartj.

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRU-

Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KAOZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6869 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, iu.

MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. Phone PULLMAN 0866

DR, P. P. ZALLYSDaugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DENTISTAS
30 East lllth Street

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

Tel. Ofiso lr Rea Grovehill 0617
6 917 S. Waahtenaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-0 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

Plione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA: _

6631 S. California Avė. 
Telefonas Republic 7868

TeL Canal 0267 Res. Prospect 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Resldenclja <166 So. Artesian Ava

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
6 Iki 8:86 vakare

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5808—8418

Tel. CICERO 804

SYREWICZE
GRABORIUS

LaKotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ut 816.60 

KOPLY0IA DYKAI
1344 8. 50th Ave^ Cicero, Ul

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite 1UDUK1 pirm negu krelp- 
litla kur Utu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldrals Oflaaa

4605-07 South Hermitage Avenue
Viai Telefonai.- YARDS 1741 lr 1742

Boulevard 7680
Rm. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A 8 

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

Ofiso: Tet Victory 6893
Rez.: Tel. Drexei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Ofisu 3102 So. Halsted St. 
Kampa* 8lat Street

Vai.: 19—11 ▼. ryto, 8—4. 7—8 r. » 
Nedėllomla lr šventadieniai* 14—18

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036

Ofisas /r Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35tb STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 Iki 12

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

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk 
Stas. Pastebėkit mano iškabas.

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

Phone Canal 0523

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS: •

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė buvo ofi'sų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėllomla 10 Iki 12 

Telefonas Midvray 2880
Office; 

Victory 2284
Rea.:

Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON 
3046 Wentworth Avenue 

Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M. 
Ketv. lr Sekmad. pagal nutarti 
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago, 111.
Phona: Hemlock 6700

DR. MARGKRIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdvesnę lr patogeaa* 

vietą
>325 80. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 19 iki IX 
Phone BOULEVARD 8498

TeL Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 1-4 lr 7-9 vak. 

■eredomla po pietų ir Nedėldlanlafc 
tik sualtarua

8411 V. MARQUBTTB ROAD

Rea. Phone 
Engl«wood 6641

Office Phone 
Wentworth 3006

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

Vai.: 2-4 lr 7-9 vaL vakare

Tel. Ofiso Boulevard 6918-14 
Rez. Victory 2342

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

Ofiso vai.: nuo 1-2; nuo I:l6-a 30

Ofl.su
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6 ĮjUBBAg Penktadiepis, gegužės 12,1933

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO CHICAGOJE
RADIJO STOTIS C. Z. rai ir vaikinai raginami daly

vauti.
X Nekalto Prasidėjimo dr- 

ja šį sekmadienį pagerbs Šios
X Per visą šią savaitę mū

są bažnyčioje duodama jauni
mui misijos. Misijas veda d n jcoionįjos motinėles, parapijos
tėvai pasijonistai 

Kas vakaras erdvi mūsą Šv.
Antano bažnyčia prisirenka

svetainėje.
X Dievo Motinos Sopulingos 

dr-ja Motinos Dieną minės šį
vien lietuvių jaunimo. Yra dar , gekmadienį. visos narės in

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MARQUETTE PARK
SVARBUS SUSIRINKIMAS

X B. Andreliūnas, 2650 W. 
63rd St. (Tel. Hemlock 81(30) 
auksorius — laikrodininkas ir 
savininkas didelės gražnų krau

laiškas iš Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėją dr-jos. Vien
balsiai priimtas. Paskirta au
ką $5.00 ir atstovais išrinkta 
V. Stankus, S. Stočkus ir S. 
Staniulis. ’

RADIO
GRAŽI IR ĮDOMI PRO 

GRAMA

ristai ir choristės kviečiami 
atsilankyti. Bus svarstoma 
daug svarbią dalyką.

Susirinkimas įvyks Mark 
White Sąuare svetainėje, 29th 
ir Halsted Str., 8 vai. vak.
Norintieji pasišokti ir pasili-

* „• -i . ..... .nksminti prieš susirinkimą, matuves plačiai žinomas velke- tą sekmadienį bus galima gau (ir vėl Peoples Furniture krau-! jongkįte suvažiuoti 7-30 vai
X “Draugo” pikniko tikie- Praeito antradienio vakare

keliolika vaikiną, kurie gat
vėse vėjus gaudo. Su laiku, 
manoma, ir tie vargšai susi
pras. Sužinos, kad ir jie turi 
sielą.

X Ciceros miesto valdžia, 
mūsą Labdarybės kuopai (kle 
bonui prašant), davė leidimą 
daryti visame Ciceros mieste 
viešą rinkliavą (Tag Day), 
kuri .įvyks sekmadienį, gegu
žės 21 d.

Ciceros lietuviai turėtą pa
sinaudoti proga ir miesto val
džios prielankumu. Visos Ci
ceros lietuvės moterys ir me
rginos gegužės 21 d. turėtą 
eiti į gatves ir teguoti žmones.

Ir chicagiškiai nuoširdžiai 
kviečiami padėti dirbti šį la
bdarybės darbą.

X Šį sekmadienį Šv. Vardo 
dr-ja 7:30 mišiose eis bendrai 
prie šv. Komunijos. Visi vy-

corpore” eis prie šv. Komu
nijos. Draugija kviečia visas 
motinas sykiu dalyvauti ben
droje komunijoj.

X Šį sekmadienį popiet 
daug ciceriečią važiuos į ‘ Drau 
go’ vajaus baigimo pikniką j 
Vytauto parką. Cieeriečiai sa
ko, kad “Draugo” vajaus pi
rmoji dovana ir šįmet žiūri į 
Cicero.

X Gegužės 13 d., 2 valandą 
popiet Elena Balsaitė Šv. An
tano bažnyčioje susives su 
Kamm.

X Mūsą biznierius Rockau- 
ski vedasi su Juzaite iš Cen- 
tralia, III. Sveikiname!

X Cieeroj yra visokio ‘naro* 
do.” Čia yra vienaš vyras, ku 
ris turi ir žmogaus ir jaučio 
balsą. Gatvėse jis kaip kad 
taip rėkia, kad kai kurie sa
ko, jog jam šulą trūksta.

jas ir “Draugo” rėmėjas pa
sižadėjo “Draugo” pikniko ti 
kietus dykai duoti savo kostu- 
meriams.

X Julius Vilička, 2506 W. 
69tb St. (Tel. Bepnblic 3713- 
3691) žymus Marųuette parko

Šį vakarą, gegužės 12 d., po 
gegužinią pamaldą, 8 vai., pa
rapijos salėje šaukiamas di
delis susirinkimas visą šios 
kolonijos draugijų, o^ganiza- cksf>;esįninkas su savo dide

liu troku lauks prie, bažnyčiosciją, kuopą ir klubą valdybą. 
Susirinkimas šaukiamas rei
kale Pasaulinės Parodos Lie
tuvią dienos, kuri, kaip žino
ma, įvyks liepos 16 d.

Visos draugijos turi būti 
šiame sus-me atstovaujamos.

Kun. A. Baltupis,
J. A. Mickeliūnas

po sumos. 12:30 su žmonėmis 
važiuos į “Draugo” pikniką. 
Tikietas 35c į daržą nuvažiuo
ti, parvažiuoti ir tikėtis 10 
gražią dovaną. Vaikams su tė- 

|Vais dykai. Be tėvą, vaikai ne-
|bus leidžiami važiuoti.
I

X “Draugo” pikniko tikie-

ti prie bažnyčios pas laikraš- 
čią pardavėją. Kurie nori va
žiuoti troku, turi išanksto į- 
sigyti tikietus, kad būtą ga
lima žinoti, kiek bus važiuo-

tuvės pavaišino savo kiaušy 
tojus radijo programa iš sto
ties WGES.

Ieva Lukošiūtė, rašt.

Kunigas Coughlin
Kada Amerikos “radijo ku-Šį sykį dalyvavo artistas

. . Juozas Babravičius, tik gaila, nigas” Coughlin iškėlė Detroi-
jančių. Trekas nestovės ilgiau 'ka(1 Tig>i mjes,0 bankierilJ suktybeSj

ai vieną va a ą po sumos. |buv0 pavargęs po koncerto, tai vienas bankos prezidentas 
ir dienraščio savininkas, pa-

t t> tt c • v • ----- - ------------sakė’ kad kuniSas netuTėjo bi-
. . usiv. uopos prašy(]amas> pasižadėjo seka- znio kištis į tokius dalykus,

mėnesinis susirinkimas įvyks (Utį gykį daugįau h. dar §iandie tokių> Ru
pirma įenį, gegužės,15 i., 7.30 padaįuUoti. Be to, buvo dai-'rie išdrįsta sakyti, kad dabar 
va., va are, parapijos svetai- ^uojama ištraukos iš operetės nėra fariziejų, kaip buvę Kri-
ne'Ir' - . . .'. . (“Nastutė”. Kalbėjo daktarai, staus laikuose, kada sekma-

a onė ite visi naiiai skai- LaUraįtįs įr f>rangelis. Taipgi dienį Jam užgynė gydyti ligo- 
buvo koncertinės muzikos ir nis!
kitų įdomių dalykų pasiklau
symui. Taigi programa visais

-Draugo” Kvieslys kl)rj davė

bloom High School. Bet, atsi-

tlingai susirinkti ir taipgi už
simokėti užsilikusius mokes-

X Marųuetteparkiečiai ge- tai labai greitai platinami. C1US- JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet

2201 W. C'ermak Road
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčios 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo ir Subatos 

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas Republlc 9600

gūžės 14 d. bus labai “busy”. Daugelis Marąuette parko bi
znierių jau įsigijo. M. Zizas, 
7217 So. California Avė. gene
ralis kontraktorius, paėmė net 
visą bunčių tikietų. john Wa- 
lantinas, 2558 W. 69th St. (Te
lef. Prospeet 4814) savininkas 
didelės mėsos ir daržovių krau 
tuvės ir stambus “Draugo” 
rėmėjas su visa šeimyna bus 
piknike; taip pat ir kiti biz
nieriai ir profesijonalai.

X Dr. S. Biežis, 2201 W. 22 
SI. (Tel. Canal 6122), plačiai 
žinomas lietuviams kaipo ge
ras gydytojas, chirurgas ir ge
raširdis; niekad neatsisako ne- 
parėmęs gerų darbų. Jis teikia 
ir prietelišką pagalbą nelai
mėj. Bus taip' pat “Draugo” 
piknike.

X Dr. A. L. Yuška, 2422 W. 
Marąuette Road (Tel. Grove
hill 1595) vfsieĄis žinomas kai 
po seniausias lietuvis gydyto
jas, turintis daug patyrimo mo 
dicinoj, ir prietelius beturčių 
taipgi dalyvaus “Draugo” pi
knike.

X “Draugo” pikniko tikie- 
tą Marąuette parke galima 
gauti sekančiose vietose: pas 
— B. Nenartonį, 6540 So. Ca
mpbell Avė. Jis .yra žymiau
sias labdarių veikėjas. Nėra 
to sumanymo ir darbo, kurio 
nebūtą parėmęs. Neapseina be

Visi važiuos į Vytauto parką, 
į “Draugo” pikniką.

Vakare parvažiavę visi eis 
į parapijos svetainę valgyti 
skanios vakarienės ir sykiu — 
palinkėti ilgiausią metelių my 
limam kleb. kun. A. P. Bal
tučiui.

KELIAUKITE TIESIOG Į KLAIPĖDA
(BE PERSĖDIMO)

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU

FREDERIK VIII
i' ’ ' ' .■ - ' . ė.

Ekskursija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu 
laiku, būtent

BIRŽELIO 3 DIENĄ

Važiuoti tiesiog į Klaipėdą be jokio persėdimo, reiškia išvengti 
daug vargo, kliūčių, ypač važiuojant su šeimynomis, vežantis dau
giau daiktą. Tuo pačiu paremiame ir Lietuvos vienintelį uostą Klai
pėdą. Žinant, kad laivas “Frederik VIII” yra labai švarus, gražus 
ir su visais modemiškais įrengimais, dėl to ekskursantai turės sma
gią ir linksmą kelionę.

Prisidėkite prie šios retos ekskursijos. Prisirengimui į kelionę 
dar laiko yra užtektinai. Tuojau kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių, kuriame gausit visas informacijas ir visi kelionės reikalai 
bus rūpestingai aprūpinti.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Mėnesiniai kp. susirinkimai atžvilgiais buvo graži ir įdo-
per keturis mėnesius prade- ’ mi. 
dant su gegužės mėnesiu bus 
laikomi kas antrą pirmadienį,
7:30 vai. vakare parapijos sve 
tainėje. Visi nariai nepamirš
kit dienos. Valdyba

GRAŽUS KONCERTAS

* Įžymi Gim. Pan. Šv. choro 
narė-solistė A. Oželienė ren
gia gražų koncertą su šokiais 
gegužės 14 d., Šv. Agnieškos 
auditorijoje, 39th ir Archer

Avė., lygiai 5:30 vai. popiet. 
Koncerto dalį išpildys pati

Oželienė. Dalyvaus ir įžymūs 
lietuvių daininkai ir daininin
kės. Ieva Lukošiūtė, kor.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP,

X Geg. 10 d. Ona Buividie- 
nė minėjo 50 savo gimimo die 

jną. Visos jos draugės, kaimy
nai ir pažįstamieji linki jai 
ilgiausių metų ir sveikatos to
liau darbuotis. Linkėjimus siu 
nčia ir Šv. Onos draugija, ku
riai Buividienė jau penkti me
tai pirmininkauja.

X Šv. Onos draugija rengia 
vakarienę su programa Moti-

jo nei Chicago Lithuanian Sa- in°s Dienoje, geg. 14 d.,. 8 vai. 
vings and Loan Ass’n., 24561 vakare. Visi kviečiami daly- 
W. 69th St. Jam pirrnininkau- vauti.
jant nariai turi didelį bendro
ve pasitikėjimą. Bendrovės tu- 
[rtas kasdien auga.

M. Varkalienę, 6315 So. Li- Moterų Sąjungos Chicagos 
[ncoln St., buv. “Draugo” ko- apskritis rengiasi didelėms iš 
ntestininkę ir uolią katalikiš- kilmėms, t. y. paminėti Mo
kos spaudos platintoją. .tinos dieną, geg. 14 d. Tą die-

K. Vaitkienę, 6829 So. Tai- ną Chicagos sąjungietės ben- 
[man Avė., “Draugo” vajaus drai eis prie šv. Komunijos 
kontestininkę ir taip pat uolią Gimimo Panelės Šv. parapijos 

I katalikiškos spaudos platinto-1 bažnyčioje, Washtenaw avė. ir 
, ją. 68 St. i 1 H

RENGIASI IŠKILMĖMS

F.

V. “DAINOS’’ CHO
RISTŲ DĖMESIUI

Penktadienį, gegužės 12 d., 
įvyks svarbus L. V. “Dainos” 
choro susirinkimas. Visi cho-

PASISKAITYKITE!
MARIJONŲ FARMOJE Brolis Andriejus turi pa

ruošęs puikiausių lašinių, kumpių, dešrų ir įvairią 
kitą rūšių mėsos. Nesenai buvo įrengta nauja troba 
mėsai rūkyti, todėl dabar viskas kuo puikiausiai ir 
kuo skaniausiai padirbta. Taip pat farmoje visados 
galima įsigyti šviežio pieno, sūrią, kiaušinių ir gerą 
miltą. Atvažiuokite ir įsigykite mėsos ir produktų 
Nesigailėsite. Dabar iš Chicagos visas kelias į Ma
rijoną farmą yra cementinis. Prie tilto (viadukto) 
ant Joliet Road pasukite į šiaurę, tas kelias prives 
prie pat farmos. Lauksime.

BROLIAI MARIJONAI

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

Phone CANAL 4124 FIRST CLASS WORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAIUNG an<i REPAIRING 

Plumb'pg1 — Heatfcig — Scworago — G<h Work 
CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET CHICAGO, ILLINOIS
Es,Imatės fiimj<4ie<l on reefucst

No job too large — No job too small

Gailių, 6803 So. Rockwell 
St., buv. “Draugo” išnešioto
ją, seną “Draugo” rėmėją ir 
uolų katal. spaudos platinto
ją. Gailiaus šeimyna visados 
darbuojasi “Draugo” pikni
ke. . *

X Labdarių 23 kp. praeitą 
sus-mą buvo nutarus rengti iš
važiavimą į Labdarių ūkį ge
gužės 21 d. Iš priežasties Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
ju seimo, išvažiavimas atidė
tas į sekmadienį.

X Sv. Kazimiero Karalaičio 
dr-ja laikė susirinkimą gegu
žės 7 d. Apsvarsčius savus 
reikalus, perskaityta gautas

Sąjungiečių intencija mišios 
bus laikomos 9 vai. ryto. Po 
Mišių parapijos svetainėj bus 
bendri pusryčiai; pusryčius pa 
gamins M. S. 67 kuopa.

Taigi, sąjungieTcs nepamirš
kite minėtos dienos ir rengki- 
tės prie didelės iškilmės.

M. S., Apskr. rašt.

REDAKCIJOS ATSAKAI

CLASSIFIED
♦

-----------------------------------------------------------------_---------------

ANT RENDOS 6 kamb. flatas, 
kampinis namas, netoli nuo 
gatvekario linijos. Pečium ap
šildomas, 2-tras aukštas. Ren- 
da visai nebrangi.

4359 S. Maplewood Avė.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pf- 
glauslas kalnas. Palaukit Lafayette
l«S0

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

Svarus biznis — lietuviškų 
knygų, gintarų, laikraščių ir 
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam 
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosi- 
ne lengvais išsimokėjimais. 
Kreipkitės asmeniškai arba

vargonininkų ko- laišku:

Br. Lit. 
Spaustuvė,

3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos LatsvAa Bonus, Pirmus Mor
gičius. Namus. Farmas Ir Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tat, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar
navimu, tas Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Westem Avenue

Chicago, III.
Tel. GROVEHILL 10««

Cbicagos 
resp., G. K. (Kenosha, Wis.). 
Apie tuos dalykus jau buvo 
“Drauge” įdėta kitų mūsų 
korespondentų. Tat tamstų ra 
štais nepasinaudosime. OARSINKITĖS “DRAUGE"
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