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Prieš suomiu fašistus veikia kariuomenė
KINAI ATSIMETĖ; «212 MYLIŲ NUO 

ŠANGHAJAUS APSIKASA
J. Valstybės yra priešingos 

japonus boikotuoti

SU SUKILĖLIAIS NĖRA 
JUOKŲ

KINAI UŽ ŠANGHAJAUS 
APSIKASA

STOKHOLMAS, Švedija, 
kovo 2. — Suomijos Lappo 
valstiečių sukilimas pradėjo 
blogėti, kada respublikos pre
zidentas Svinhufvud prieš su
kilėlius į Mentsele pasiuntė 
kariuomenę.

Tuo pačiu laiku prezidentas 
atsiliepė į krašto gyventojus, 
kad jie remtų vyriausybę su
kilėlių malšinime.

Sukilėlių vadai j tai atsakė 
taip pat atsiliepimu į gyvento
jus ir j kareivius, kurių ne
mažas skaičius yra palankus 
Lappo valstiečių organizacijai.

Prezidentas įsako policijai 
padvigubinti savo veikimą ti
kslu suimti sukilėlių vyriau
sius vadus, V. Kosolą ir gen. 
Vallenius’ą.

J. V. PRIEŠ BOIKOTĄ

WASHINGTON, kovo 2. — 
Rytoj Ženevoje susirenka T. 
Sąjunga japonų įsikariavimo 
reikale. Kiek žinoma, Sąjun
ga gal imsis priemonių susta
bdyti japonų veikimą prieš ki
nus. Svarbiausioji priemonė 
— paskelbti ekonomišką japo
nams boikotą.

J. Valstybės yra nusistačiu- 
sios prieš tą priemonę. Šiai 
priemonei yra priešinga ir A- 
nglija. Iš to maitosi, kad T. 
Sąjunga nepanaudos boikoto 
prieš japonus.

EKONOMINE PADUNO- 
JAUS KONFEDERACIJA

ŽENEVA, kovo 3. — Tve
riama ekonominė Padunojaus 
valstybių konfederacija. Va 
dovauja Italija.

SOVIETŲ KAREIVIAI 
SACHALINE

TOKIJO, kovo 3. — J pie
tinę Sachalino salos dalį, ku
ri priklauso japonams, išsodi
nta 600 bolševikų kareivių.

PRANCŪZIJOS MILITA- 
RIŠKA SĄMATA

NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJA 
PRADĖTA ŠV. MINIOMIS

ŽENEVA, Šveicarija (per 
paštą). — Prieš atidarysiant 
nusiginklavimo konferenciją 
vietos Notre Daine bažnyčioje 
Lozanps, Ženevos ir Friburgo 
vyskupas M. Besson’as laikė 
pontifikalinesi šv. Mišias. Tuo 
būdu buvo prašoma, kad Die
vas laimintų konferencijos at-

Į stovams siekiant pastovios tai
kos pasauliui.

Bažnyčioje buvo daug įvai- 
1 rių valstybių atstovų. Buvo 
! ir generališkas T. Sąjungos 
, sekretorius Sir Eric Drom- 
mond’as. Friburgo universite
to filosofijos prof. kun. Mun- 
nynek’as sakė pamokslą.

ŠANGHAJUS, kovo 3. —
Kinų kariuomenė ištraukta iš 
Šanghajaus. Atsimetė už 12 
mylių nuo miesto ir tenai bai- j
gia gaminti apkasus. Kinai Kongreso abiejų rūmų atstovų bendram susirinkime kalba prezidentas Hoover’is. Šis 
pasirengę į kautynes, jei ja- susirinkimas jvvko atidarant IVashingtono 200 metų gimimo sukaktuvių iškilmes, 
ponai juos pultų.

Pagrobtas lakūno pulkininko 

Lindbergh’o kūdikis\

KINŲ KARIUOMENĖ 
ATSIMETĖ

MANDŽIūkiJOS VALSTY
BĖ YRA FAKTAS

i MUKDENAS^ kovo 2. -- 
ŠANGHAJUS, kovo 3. — Vakar formaliai paskelbto Ma- 

Kinų kariuomenė, kuri ilgą ndžiūrijos valstybės nepriklau 
laiką karžvgingai kovojo su somybė.
galingesniu priešu, visu fro- Naujos valstybės vyriausias1
ntu atsimetė daugiau kaip per miestas yra Čangčun (Chang-
12 mylių. Paskui atsimetan- c]nin), šalia kurio eina rytinis
čius nužygiavo japonij kariuo- kįniJ geležinkelis.
menė,-kuri užėmė jau kone vi- _ . . ..... , . ... Jomis dienomis šios valsty-sas paliktas kinų pozicijas. , ,, J

bės valdovu bus inauguruotas 
Kinai tai atliko negalėda- buvusis jaunas Kinijos impe-

mi ilgiau sėkmingai kovoti su ratorius II. Pu—yi.

priešu, kurio kareivių skaičiusį____________
keleriopai padidintas. Nuspre-i
ndė sustoti kitose pozicijose, ‘

I
jei japonai nepaliaus žygiavę 
pirmyn. Tuo būdu išgelbėta PROVIDENCE, R. I., kovo 
daug kareivių ir sutaupyta da- 2. — Rhode Island valstybės 
ug įstatymu leidimo rūmai atšau-

--------------------------------- -— kė šios valstybės prohibicijos

JAPONAI NORI UŽGROBTI vykdymo įstatymą.
KVIEČIUS ! ---------------—

CHICAGO JE
24 KOMUNISTAI NU

BAUSTI

UŽPUOLĖ NAMUS, KAN
KINO ŽMOGŲ

PANAIKINO PROHIBICI
JOS ĮSTATYMĄ

DAR 15 METŲ
ŠANGHAJUS, kovo 2. - 

Japonai grasina užgrobti apiė WASHINGTON, kovo 2. —r 
40,000 tonų kviečių grūdlų ir Senatas turi sumanymą, kad 
miltų, skirtų šelpti dėl potvi- Filipinų saloms nepriklauso
mų nukentėjusius kinus. Šiuos mybė bus suteikto tik už 15 
kviečius kinų vyriausybė pir-įmetu.
ko Amerikoje. Šelpimo komi
tetas ėmėsi priemonių kviečius 
apdrausti nuo užgrobimo.

DIDELIS GAISRAS N. J. 
VALSTYBĖJE

PALEIDO KINŲ GE
NEROLĄ

PENNS GROVE, N. J., ko
vo 2. — Šį miestelį ištiko di
delis gaisras. Sudegė 45 gy
venamieji namai. Apie 200 as
menų neteko pastogės.

AR TAS PRIEŠ JAPONUS?

ŠANGHAJUS, kovo 2. —
Japonai paleido kinų genero
lą Ken Wang’ą, kure aną va
karą suimtas jam klaidingai 
įėjus į japonų konsulatą.

LONDONAS, kovo 2. — J.
PILSUDSKIS IŠVYKO PAS'Valstybės Atlantiko karo lai-

RUMUNIJOS KARALIŲ 7"* P®^eha i Pacifiką An- 
x glų spauda nurodo, kad Ame-

PARYŽIUS, kovo 2. — Pra 
nefizijos militoriška sąmata 
1932 m. skiriama, 626,000 vy
rų. Apie tai parlamento komi
tetui pranešė karo ministeris.

VARŠUVA, kovo 2. — Ma
ršalas J. Pilsudskis išvyko į 
Rumuniją. Jam draugauja jo 
gydytojas.

Aplankęs Rumunijos kara
lių, lenkų diktatorius vyks j 
Egiptą ir į Palestiną. 1

rika tuo būdu įspėja Japoniją.

Prisiekusių teisėjų teisme 
teisėjui Green’di pirmininkau
jant vakar 24 komunistai nu
bausti po 4 dolerius pabauda 
už jų neteisėtą kišimąsi i poli
cijos pareigas pašalinant iš

Keturi plėšikai užpuolė Į*h- 
Gunhard’o namus, 8157 Burn- 
barn avė. Gunhard’o pareika
lavo atiduoti 45 doL, kuriuos♦
gavo iš apdraudos kompanijos. 
Jis nesakė, kur pinigus turi. 
Plėšikai tad ėmė jam de-

H0PEWELL, N. J., kovo 2. 
— Vakar vakarą iš garsaus 
lakūno pulk. Ch. Lindbergh’o 
namų antrojo aukšto per lan
gą pagrobtas miegantis pus
antrų metų amžiaus kūdikis— 
sūnus.

Šiandie pusiaudienį Newar- 
ko paštoje rasta adresuota 
Lindbergih’ui atvirutė. Pažy
mėto, kad kūdikis yra apsau
goje. Nurodymai bus paduoti 
paskiau.

Pagrobėjai, sakoma, paliko
Pagrobimas įvyko tarp 7:30 raščiuką. Reikalauja 50,000 do

ir 10.-00 vakarą,- kada Lind- 
bergb’ai pirmą jam aukšte va
karieniavo. Dešimtą valandą 
slaugė nuėjo pažiūrėti kūdikio

v. . ... .... ir jo nerado. Klvkdama ji Įei
nančiu cigaru svilinti kojų pa- ...... v *t:~ * “osl laiptais žemyn ir prane

šė Lindbergh’ui ir jo žmonai-.
Trumpu laiku New Jersey 

valstybės policija jau veikė. 
Paskiau ėmė veikti aplinkinių 
ir kitų valstybių policija. Su
skato pagrobėjų ir kūdikio ie
škoti ir federaliniai agentai.

dus. Jis tai iškentė. Piktoda-
buto dėl nuomos nemokėjimo į riai tada iškrėtė visus kam- 
J. Markey’ą, 2216 Levis gat. ( pus ir nerado. Prieš išeisiant 

atėmė 28 d'ol. iš vienos namuo-
PAŠAUTAS, BET PAS

PRUKO

Universal Shoe parduotuvė
je, 3265 So. Halsted gat., ne
žinomas vyras pasisakė pirk
siąs batelius. Kada jam bate
liai pritaikinta, nepažįstamas 
ginklu rankoje puolė parduo
tuvės vieną savininkų. Kitas

se svečiavusios moteriškės.

MAŽAI SURINKTA

lerių. Pulk. Lindbergh’ag pra
nešė, kad', jis sutinka tą sumą 
išmokėti, bi tik sveikai kūdi
kis būtų veikiau grąžintas.

Lindbergh’o nauji namai y- 
ra neapgyventoje žmonių vie
toje, ant aukštumos, aplinkai 
tik miškeliai, tarp kurių šen 
ir ten mažos dirbamos žemės 
aikštės.

f •, •{ : jį‘y i

Visam krašte prieš pagro
bėjus kilo smarki reakcija.

Cook o apskrity mokesčių už Kaunas stovi Iš eilės dvv-i 
1930 metus surinkta vos 5,. ,iktoje betoje. čia brangus 
500,000 doleriu. Toje sumoje n(, tjek Tal(rfs> Mek kambariai 
pusė milijono doleriu yra už _ roat> nors jie yra menkes_ 
uekilojamus turtus (sprąstis). nj ncgu kitur) Man ni jnos 
Kiti visi mokesčiai yra už as- sūgeha pajmti „4 Wek

savininku tai pamatė B užpa-' memSkus turtus. neprastesnes, kaip net nžsie-
kalinio kambario ir ėmė šau-
dyti. Plėšikas atsišaudydamas 
paspruko. Bet jis pašautos. 
Pastebėti kraujo nulašėjimai 
ant šaligatvio.

PASKYRĖ 15,000 DOL. 
ALGOS

LIETUVOJE
PAMINKLAS PIENINĖS 

STEIGĖJUI

nio didmiesčiuos. Pigiausiai 
pragyventi (turint galvoj va
lgį, butą ir drabužius) galima 
Barcelionoj, Antverpene 
Varšuvoj.

■r

PAVASARIO” SĄJUNGA 
ŠIEMET PRADĖS STA

TYTI SAVO NAMUS

Cook’o apskrities paskirtom 
naujam asesoriui J. L. Jaco- 
bs’ui apskrities komisija nu
statė 15,000 dolerių algos per 
metus.

Subačius, Panevėžio apskr. 
Sausio 9 d. Polyšiuose pašve
ntintas pieninės steigėjui A. 
Povilioniui, 1929 m. mirusiam, 
paminklas. Šventinimo

MOKYTOJŲ KONFE
RENCIJA

Kauno čiuožykloje virtęs su 
sižeidė “Kario” redaktorius 
majoras Balčiūnas {(rašytojas 
Švaistas). Jam lūžo kairė ko
ja ir turi būti padaryta ope
racija.

mėse dalyvavo visi pieninės 
nariai ir pieno statytojai. Tai
pirmas atsitikimas Dietuvoj, 

Be to, dviem jo padėjėjams' jrnon- pirmam SftV0 
nustatyta po 9,90!) dolerių per, g.jui RtatytŲ paminklą ir taip 
metus. • i gražiai jo atminimą pagerbtų.

KELLY’S Iš NAUJO 
IŠRINKTAS

KAUNE PRAGYVENIMAS 
DAR BRANGUS

Chicagos pietinių parkų ko
misijos prezidentu iš naujo 

išrinktos penkeriems metams 
tas pat prezidentas Kelly’s.

Chioagos vidumiesty barzd- 
sknčiai paskelbė mažiausią už 
plaukų kirpimą kainą 50 oen-

‘ i .

Tarptautinio darbo biuro sta 

tistiniai davimai rodo, kad 
brangiausias pragyvenimas iš 
visos Europos miestų yra Sto- 
kKolme. Ten užtat, matyti, vi
si žmonės turi būti turtingi. 
Po jo eina Berlynas, Frank
furtas, Kopenhabo, Paryžius 
ir k.

Kaišiadorys. Š. m. sausio 
iškil man- 31 buvo Kaišiadorių 

valse. prad. mokykhj mokyto
jų konferencija. Konferencijos 
dalyviai vienu balsu nutarė 
mokslo metų pabaigoje ((bir
želio mėnesį) suruošti moki
nių dainų-sporto šventę ir pe
dagoginių darbelių parodą.

Be to. "utyrė Ka’šindorių 
pr. mok. Nr. 1 įsteigti Kaišia 
dorių vals. mokyklų muziejų.

“Pavasario” Sąjunga jau 
senai rūpinasi pasistatyti na
mus ant nuosavo sklypo, esan
čio Kaune, Vytauto kalne. Bet 
kadangi buvo sutinkama tai 
vienokio, tai kitokio pobūdžio 
kliūčių, todėl šio nusistatymo 
ligi šiam laikui įgyvendinti Są
junga negalėjo. Paskutiniame 
“Pavasario” Sąjungos Cen
tro Valdybos posėdy nutarta 
namų statybą pradėti šiais ju
biliejiniais “Pavasario” S-goe 
metais.

Vyriausybė netrukus paske
lbs Kiaune naują susirinkimų 
ir pramogų tvarką. Leidimų 
gavimo sistema bus panaikin
ta — vietoj prašymo ir leidi
mo užteks tik pranešimo apie 
susirinkimo vietą ir laiką.

IR VEDYBOSE KRIZIS

Gaurė. Kitais metais būda
vo daug daugiau vedybų, negu 
šiais metais. Yra ir vaikinų, 
kurie galėtų vesti ir merginų, 
kurios galėtų tekėti, bet nėra 
pinigų; nėra iš ko dalies duo
ti. Jaunieji šituo krizių labai 
susirūpinę, o ypač tie, kurie
ms reikalas vestis.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN- 
KĖS. — Šiandien debesuota; 
numatomas lietus ar sniegas; 
maža. l.mpmu! mus atmaino
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Šv. Jurgio par., kur klebonais buvo kun. Va
laitis; kun. K. Skripkus, kan. F. Kemėšis. 
Dabar sėkmingai klebonauja kun. J. Čižaus- 
kas. Antroji yra Šv. Antano par., kurią, su-

1 organizavo kun. A. Boreišis, dabartinis kle
bonas. Trečioji, berods, jauniausioji parapi
ja' yra šv. Petro; klebonu yra kun. Masevi- 
čius. • /

Detroit’o lietuviai yra laimingi, turėda
mi darbščius klebonus, eilę gabių ir energin
gų veikėjų, kurie visų, tautinio ir visuomeni
nio veikimo ratų suka.

CHIGAGOS PASAULINĖ PARODA IR LIETUVAz- - < .
.Naujienų ’ numeryje 49 įft jų minėtų mano laiškų, drau

ge su šiuo raštu, neatsakyti 
paskelbti.

B. K. Balutis*
• Lietuvos Ministeris.

vasario men. 27 d., iyifci ne 
yra tilpęs p. J. J. Elias laiš
kas “naujienų ’ Redaktoriui 
viršnunėtu Paša ulinės Paro
dos klausimu.

Siame laiške p. Elias, pra
nešdamas apie Lietuvos neda
lyvavimų parouoj ir aiškinda-

I mas priežastis, deiei karių 
Taigi, šia proga Detroit o lietuviams ka- j £jetuva negalinti, dalyvauti,

tulikams linkime dar stipriau susiorganizuoti 
ir dar labiau savo veikimų išplėsti

KAPIT ALISTIŠKA SOCIALISTŲ 
SISTEMA i

DIENOS KLAUSIMAI

DETROITO LIETUVIAI

Detroit, Mich. lietuvių kolonija yra vie
na iš jauniausių šiame krašte. Bet ji greit 
iškilo. Ji kilo taip greit, kaip ir pats De
troit’o miestas. Ten susitelkusi automobiliij 
pramonė sutraukė daug darbininkų. Ir lietu
vių taikstančius sutraukė.

Prieš keliolikų metų Detroit’e buvo su
skaitoma lietuvių tik viena parapija, porų 
draugijų, mažai veikimo. Nebuvo nei lietuvių 
biznierių, nei profesijonalų. ~~

• e
Šiandien jau kas kita. Detroit’e yra trys 

nemažos lietuvių parapijos ir mokyklos, eilė 
draugijų, kuopų, kliūbų, chorų. Parapijų ri
bose atsirado lietuvių biznierių, profesijona
lų, kurie saviškiams gerai patarnauja. Lie
tuviai savuosius biznierius ir profesijonalus 
remia. Tuo būdu lietuviai ten ne tik tikybiš- 
kai, tautiškai, bet ir ekonomiškai stiprėja. 
Taip ir reikia. Jei mes norime išsilaikyti šia
me krašte kaipo lietuviai, būtinai turime būti 
gerai susiorganizavę; vieni kitus remti, eko- 

,nomiškm .įsistiprinti. Detroito lietuviai, hia- 
tyti, tai gerai supranta.

Mūsų tautiniame ir visuomeniniame gy
venime labai svarbų vaidmenį vaidina spau
da. žinoma, tikybinės ir tautinės minties 
spauda. Detroitiečiai ir tai supranta. Dien
raštis “Draugas” plačiai skaitomas ir gau
siai remiamas. Pastaruoju laiku lietuvių kat. 
veikėjai pasiryžo dar labiau “Draugų” iš
platinti. Tam tikslui sekmadienį Detroit’e 
rengiama spaudos talka, prakalbos. Katali
kai ruošiasi dar glaudžiau susiorganizuoti. 
Šiomis dienomis jie šaukia draugijų valdybų 
susirinkimų.

Kaip aukščiau minėjome, Detroit’e yra 
trys lietuvių katalikų parapijos. Pirmoji yra

Socializmas, kuris sakosi yra atkaklus 
i kapitalizmo priešas ir taip pat Romos Kata

likų Bažnyčios priešas, nes pastaroji susiju
si su kapitalistišku režimu, pats jau giliai 

1 persiėmė kapitalizmo metodais. Socializmas 
išsidirbo savotiškų kapitalizmo sistemų, ku
rios šiandie stipriai laikosi ir vykdo.

Taip pareiškė buvusis Austrijos kancle
ris mous. Ig. Seipel’is savo paskaitose apie 
Šventojo Tėvo Pijaus XI enciklikų “Qua 
dingėsimo Anno.” Mons. Seipel’is paskaitas 
laikė pakviestas Austrijos vyskupų.

Bažnyčios santykius su kapitalizmu Šve
ntasis Tėvas išaiškino ir nustatė minėtoj sa
vo enciklikoj. TTumpai ėmus, popiežius nu
rodo, kad ekonominė kapitalizmo sistema ne
pakeičiama, tik pati sistema reikalinga geri
nimo darbininkų atžvilgiu. Ta sistema savo 
pagrinde turi turėti ne darbininkų išnaudo
jimų, bet jų būties gerinimų, ypač mokant 
teisingų atlyginimų už darbų.

Popiežiaus Leono XIII laikais kapitaliz
mo sistema buvo kitokia, negu šiandie. Tais 
laikais gamybos priemonės buvo atskirų pra
moninkų nuosavybė,. Šiandie gi tos gamybos 
priemonės priklauso bendrovėms ir dideliems 
trustams, taip pat finansininkams. Tų prie
monių^ tvarkytojai-, kaip antai

' fuaiiadžėriai' ir kf., Tėra jų savininkui, bet 
tik dalininkai.

pasiremia Lietuvos Tąsi imti
ny Dės AV ašhingtone jalu rašy
tu laišku. Jis paduoda ir to 
laiško neva ištraukų, pažymė
damas jų svetimženkliais, kas 
paprastai reiškia, kad laiškas 
paduodamas žodis-žodin.

Taip kiekvienas turi tai su
prasti. Taip, žinpma, suprato 
ir “Draugas”, kuris savo nu-, 
meryj iš tos pačios 27-to Va
sario dienos kalbamų ištraukų 
paduoda ir redakciniam strai
psnyje svarsto.

Išvengimui tolimesnių gali
mų nesusipratimų, Pasiunti-

NuoraJas
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1932 m. vasario piėn. 2 d. 
Air. Joseph J. kilias,
3252 South llaisted Street, 
Chicago, Illinois.

Del Pasaulinės Parodos.

Malonus Tamsta:
Tamsta savo laiške iš sau

sio mėn. 28 d. užsiminėt ir 
apie Pasaulinę parodų ir no- 
aėtut žinoti, kų Lietuva mano 
daryti.

Kaip minėjau savo pirriies-

K. P. Maželis

Sielos šauksmas
J Pabaiga)

— Gal tamsta dar be vakarienės?
— Ačiū! Pavalgęs.
— Būčiau* šido tuo pavaišinęs. O gal

norėtum ko nors atsigerti/
Nepažįstamasis nežymiai šypterėjo ir

Vėl tuojau apsiniaukė. Sudrebėjo jo smak
rais.

Klebonas atnešė giros.
| r— Gal tamsta esi pavargęs? Gal iš

toli keliauji f Galėtum čia ir pernakvoti. 
— Labai ačiū! Nežinau... •
— Teisybė, apie kų tamsta norėjai su

manim pasikalbėti!
Klebonas pasitraukė arčiau prie nepa

žįstamojo ir paėmė jį už pažasties.
— Kunige, pasakyk, kaip nutildyti

sielos Šauksmų? Jau dešimt metų kaip kaž
koks paslaptingas išvidinis balsas mane 
žiauriai kankina.

,— Kodėl jis tamstų kankina? '
— Jei klausysi, aš papasakosin, Gal

bent ttūrti bus lengviau. x
— Prašau! Sakyk drąsiai. Klausysiu,

ekonominis krizis gali smar- sybės pusės subsidijos apie ke- 
kiau ir Lietuvą paliesti (ūgi iių tūkstančių doiierių (3- -4 
tam laikui jo Lietuvoj dar ne- ar maxinium 5 tūkstančių), 
buvo) ir Lietuvos Vyriausybė Tačiaus, pradėjus dabar kri
tuli būti prisirengusi prie to- ziui ir Lietuvų gnaibyti, aš 
kios galimybės kuostipriau- negaliu tikrai pasakyti, ar se-
siai. Antra-gi, tokios didelės 
sumos išleidimas, daugiausiai 
vien propagandai, gal būtų

kančiais metais, jeigu krizis 
nepagerėtų, nebus priversti 
Lietuvoje ir šitokio nusistaty-

vaistybės interesų atžvilgiu mo išnaujo peržiūrėti ir nu- 
nepateisinamas, nes už tokių! karpyti visas išlaidas, kurios 
sumų galima būtų Lietuvoje'nėra “būtinai reikalingos.”
daug daugiaus naudos pada
ryti — ar tai> mokyklų staty
mu, ar pagelba ūkininkams 
etc.

3) Jeigu dar Amerikos lie
tuviai būtų užsispyrę, dėl sa
vo ir Lietuvos garbės, būtinai 
turėti Lietuvos atskirų pavi- 
lionų, tai Vyriausybė gal ir 
būtų ėjusi, kaip aš savo laiku 
sakiau, ant 50-50 išlaidų, t. y.

Tas taipgi priklausys ir nuo 
to, kų ir kaip pasidarbuos pa
rodos surengime Amerikos lie
tuviai. Jeigu Amerikos lietu
viai nedarys, ar negalės pada 
ryti Parodos skyriaus suren
gime nieko, tai, žinoma, ir 
Lietuvos Vyriausybės susiinte- 
resavimas atpultų.

5) Lietuvos Vyriausybė no
rėtų, kad būtų aiškiai supras
ta, dabartinėmis sąlygomis, jikiekvienų amerikiečių sudėtų 

niain susirašinėjime, Lietuva parodai dolierį būtų padengu-' pati tokioj parodoj nedalyvau- 
gaiėtų dalyvauti Pasaulinėj , gį savo dolieriu. Tačiaus šiais j tų, nes nors ji ir aiškiai su- 
Parodoj dvejopu būdu. į sunkiais bedarbės laikais, ne-įpranta jos naudų, tačiaus jai

nybė yra priversta pranešti, , . , . ,, , , „ ’ i kaipo valstybe, palikti daly-kad kalbama neya Pasiuntiny
bės rašto ištrauka, nėra Pa
siuntinybės rašyta ir už* toje 
ištraukoje pažymėtas mintis 
Lietuvos Pasiuntinybė negali 
imtis jokios atsakomybės?

Lietuvos Pasiuntinybė jau 
nuo poros metų susirašinėja 

i Chicagos Pasaulinės Parodos 
reikalais su Chicagos Lietu
vių Vaizbos Buto pirmininku 
p. Elias, kuris lietuvių daly
vavimu parodoje rūpinasi.

Paskutinis p-ui Elias Pasi u-

1) Dalyvauti oficialiai, t. y. galima turėti jokios vilties, 
savo atskiru pavilionu, arba .kad Amerikos lietuviai galėtų

2) Nedalyvaujant oficialiai, tai padaryti.

\ avimų parodoje patiems Am
erikos lietuviams ir tik neofi
cialiai sulyg išgalės paremti 
Amerikos lietuvių rengiamų 
skyrių.

Būdamas pereitų vasarų "Lie
tuvoje, aš plačiai šiuo reikalu 
esu išsikalbėjęs su Lietuvos 
Vyriausybe, Apsvarsčius daly
kų nuodugniai, Lietuvos Vy-

Taigi, paėmus viskų krūvon, 
Lietuvos oficialus dayvavimas 
parodoje savo atskiru pavilio
nu, tenka skaityti neįvykdomu 
ir atpuolusiu.

dėl aukščiau išdėstytų prieža
sčių Jas neapsimokėtų. Ji da
lyvautų, arba pagelbėtų daly
vauti parodoj tik atsižvelgda
ma į Amerikos lietuvius ir jų 
norus.

G) Buvo sumanymas daiy-
i vauti drauge su kitomis Pa- 

4) Pasilieka antra išeitis: | baltės valstybėmis (Estonija 
palikti dalyvavimų parodoje jr Latvija). Man esant Lietu- 
yietos Amerikos lietuviams ir voje, nors tas sumanymas jaių 
jeigu jie įrengs savo lietuvis- ,buvo toms valstybėms pateik-

ntinybės rašytas laiškas, (ku-L

kų skyrių bendram pavilijone, 
tai, kiek tas bus galima, pa- 

riausybė priėjo prie sekančių , remti juos eksponatais arba 
išvadų: # j kaip kitaip.

1) Lietuva, žinoma, norėtų' Šiam dalykui Lietuvos Vy-1pas jas ekonominio krizio. Pas 
kokiu nors būdu dalyvauti, riausybė pritarė ir tokį daly- mus Lietuvoje sųryšy su tuo

tas, tačiau prie nieko tikro 
dar nebuvo prieita. Anų svals
tybių nusistatymas buvo labui 
abejotinas dėl labai sunkaus

šioje parodoje.
2) Dalyvauti oficialiai, t. y.

atskiru paviliotai, būtų

kų buvo nusistačiusi paremti.!buvo nusistatymas: jeigu ki- 
Pereitų vasarų man buvo pra- ! tos Pabaltės Valstybės neda- 
nešta, kad tokiam parėmimui Į lyvaus, tai nedalyvaus (oficia-

riuo jis, matomai, remiasi) 
ųvo jam pasiųstas vasario

Sjien. 2 dienų, (<f;, >

Tikslesniam šio svarbaus tuo surištos išlaidos (mažiau- 
, parodos reikalo nušvietimui ir j šia apie $100,000. j neleis Lie

pęs griežtai kovojo prieš kapitalizm^. Sakė, galimų nesusipratimų išvengi-i tuvai to padaryti! Vienų todėl, 
mui, prašyčiau gerb. Redakci-; kad siaučiantis visur sunkus

Dar ne labai senai visos sočialistų gru

kad pasitaikins progai jie įveiks ir į kapus 
nuvarys kapitalizmų. Pagaliau viena socialis
tų grupė susilaukė tos progos. Tai Rusijos 
bolševikai
mų ir sukūlė savo rūšies kapitalistiškų sis 
temų. Ši jų kapitalistiška sistema tokia žiau
ri, kad darbininkai šiandien, kaip kokio ro
jaus, laukia grįžtant sugriautos * kapitalizmo 
sistemos. '

^Pasirodo, kad socialistai šiandieninės ka
pitalizmo sistemos pakeitimui negali rasti 
geresnės sistemos. O jei nieko geresnio ne-

geriausia. Tačiau ditu-IčS su (surinkimui Lietuvoje ekspo- lįai) ir Lietuva.
natų ir jų persiuntimui Ame
rikon, prirengimui kitos rei
kalingos medžiagos etc.) gali
ma tikėti iš Lietuvos Vypau-

gali sugalvoti, tai, rodos, turėtų liautis mul- Į sistemų. Nes ten to socialistų kapitalizmo 
i. Jie įveikė gyvavusį ten kapitaliz- kinę darbininkus, kad jie siekia kažkokio ’ valdžioje yra viskas, lygiai ir teigėjai su teis- 
llciirė savo rūšins k»nitnlisiii«kn eie. “mum ’> iriais. Ten socialistu SUValstvbintas kaDitaliz-rojaus.

•Visuose kituose kraštuose, prireikus, da
rbininkai gali kreiptis į teismus prieš kapi 
talizmų dėl daromų jiems skriaudų. Jei ne 
tokiu, tai kitokiu būdu kapitalizmas pažabo
damas. Tas neįmanoma socialistų valdomoje 

, Rusijoj e. Ten' nė vienam žmogui nevalia pra
bilti prieš socialistų palaikomų' kapitalizmo

mais. Ten socialistų suvalstybintas kapitaliz 
mas yra vyriausias teismas ir autoritetas.

Žinoma, kitos socialistų grupės yra prie
šingos bolševikų (taip pat socialistų) tvar
kai ir jų naujai kapitalizmo sistemai. Bet 
visų socialistų grupių socialistiški dėsniai y- 
ra vienodi. Jie visi kovoja prieš šiandieninę 
demokratiškų kapitalizmo sistemų.

7) Taigi dabar turime jau 
aiškų paveikslų:
, a) Lietuva, per savo vyriau
sybę, oficialiai nedalyvaus, bet 
gali paremti Amerikos lietu
vių rengiamų skyrių, kiek tas 
bus ,jaj galima.

b) Iniciatyva yra Amerikos 
lietuvių rankose. Jie sulyg ga
limybės turi užsiimti šiuo dar
bu: ausinešus su Fafodos Ko
mitetu, nustatyti smulkų pla
nų kaip ir kuo dalyvaus pa-

(Tęsinys 4 pusi.)

nors ir būtų keisčiausia istorija. Be to, 
jei reikės, kiek galėsiu — padėsiu.

— Aš žmogžudys. Prieš dešimtį metų 
nužudžiau savo žmonų ir savo dviejų sa
vaičių kūdikį. Tai padaręs aš ntaniau, kad 
būsiu laimingas, nes turėjau’ meilužę ir 
su ja laisvai sau gyvenau. -Aš netikėjau, 
kad yra kažkoks sąžinės balsas, galįs ne
duoti ramybės. Man atrodė, kad tai tik 
tuščia, kunigų pramanyta pasaka.. Bet 
skaudžiai apsirikau. Nuo tos valandos, kai 
peiliu perskriodžiau Žmonos gerklę ir pa
smaugiau vienintelį savo sūnelį, nuo tos 
valandos aš savęs nebepažįstu. Iš karto 
dar šiek tiek ir nusiramindavau, bet juo 
toliau, juo labiau. sąžinės balsas aiškėjo 
ir mane kankino iki pamišimo. Dažnai 
užeidavo toks šiurpus liūdesys, kad, ro
dos, bėgtum ir pasikartum. Besikankin
damas netekau sveikatos. Suiro nervai. Il
giau gyventi jau nebegaliu. Ir'dienų, ir 
naktį, ir rytų, ir vakarų, kur tik einu, vis* 
girdžiu lų patį prakeiktąjį žodį: “žmog
žudys!” Iš vidaus glūdumos kažkoks ne- 
rimasčio siaubas manį apgaubė. Niekas 
man nebemiela. Nieko man nebereikia. 
Prakeikiau dangų ir* žemę. Nebeturiu' nė 
mažiausios ramybės ir išganymo vilties. 
Aš pergalėtas. Nematomi pančiai mane

amžinai sukaustė. Beliko tik mirti. Prieš 
mirdamas šių gaišių savo kančios paslaptį 
pasisakau tau, kunige, kad žinotum ir ki
tiems praneštum, jog nuodėmingo žmo
gaus sielos šauksmas yra aštresnis negu 
kardas, karštesnis negu ugnis, baisesnis 
negu pats pragaras. Tai tiek. Štai mano 
nuodai. Netrukus juos išgersiu ir... nie- 
kubmet daugithi nebematysiu saulės švie
sos. Pabaigsiu šių biaurių kelionę, kuri 
tik ašaras traukė ir vis dėlto neišplovė 
iš akių nužudytos žmonos ir Kūdikio pa
veikslo. Einu. Sudie!

Klebonas sulaikė neiaimingųjį, {apka
bino, pabučiavo ir tarė. f

— Broli, jei teisybė, kų pasakei, tai 
tikrai esi nusidėjėlis. Tačiau tai dar ne
reiškia, kad esi pražuvęs. Kristus gailes- 
tingas>Nėra jokio nusidėjėlio^ kurs, dary
damas atgailų, nenusiramintų ir nebūtų 
išganytas.

— Aš atgailos nedariau ir nedary
siu! Aš nutolau nub Dievo ir prie Jo ne
besiartinsiu.

— Kodėl' Ar todėl, kad netiki, ar 
todėl, kad vilties nebeturi

'-—•Vilties nebeturiu. Juk aš esu su- 
velniškėjęs. ■

Klebonas paėmė nuo stalo kryželį li
pa klausė.

— Ar galėtum jį piabučiuoti?
— Galėčiau, — atsakė nusidėjėlis.
Pabučiavo.
— Ar tamsta kada girdėjai sūnaus 

palaidūno istorijų?
— Rodos, ne.
— Aš papasakosiu.
Dvi valandas klebonas nuoširdžiai 

, kalbėjo. Nusidėjėlis klausėsi. Pagaliau 
klebonas tųrė; 1

-r- Jei nori, tučtuojau aš, Kristaus 
padedamas, nuplėšiu ntio tavęs nuodėmin
gųjų kaukę ? > t

— Noriu! — sušuko nusidėjėlis. — 
Viskų daryk, tik sutaikink mane su Kris
tumi, kad sielos šauksmas daugiau manęs 
nebekankintų!

Klebonas pasiėmė stulų.

Prasidėjo išpažintis.

Nusidėjėlis p r išimi nė visus savo gy
venimo klaidingus takus, aplaistydamas 
juoų gailiomis ašaromis.

Po išpažinties klebonas džiaugdama
sis tarė:

— Dabar tu, broliu esi ramus, kaip

rami šioji už Įaugo kvepianti vasaros 

naktis.
— Taip, aš ramus! Aš tikiu, kad ge

rasis Kristus visas mano nuodėmes ap
dengė savo gailestingumo skraiste,

— Būk tad palaimintas, atgimusia 
žmogau! Linkiu tau saulėtos kloties ir ne
vystančio išganymo vainiko. Kadangi tu 

klajūnas, netur;s nuolatinės gyvenimo vie

tos, o aš ieškau varpininko, tai ir siūlau, 
pasilik pas4 mane. Tavęs niekuiuet nenu

skriausiu ir neapleisiu 1
Pasilikti sutiko,

• ♦ •
išaušo sekmadienio rytas,

* Tylu, ramu.
Pirmieji pasirodė piemenėliui, begin

dami laukan gyvulius. Netrukus ir visi 
miestelio Žmonės pabudo iš miego. Jie 
prausėsi, šukavosi, vilkosi išeiginiais rū
bais. Apie devintų valandų pradėjo rink
tis į bažnyčių. Rinkosi ne tik iš vietos, 
bet ir iŠ tolimesnių apylinkių. Kaip gra
žu! Rodos, tai ne žmonės, tai dangaus 
angelai.

Prieš sumų galingai sugaudė varpas. 
Jį skambino naujasis varpininkas,'iš ku
rio akių krito nesulaikomos džiaugsmo 
ašaros ir vilgė saulės įkaitintų žemę.

i



t

Ketvirtadienis, kovo 3 1 n
T—

* \ n ė a $
—

Detroito. Lietuviu
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MŪSŲ SPAUDOS VAJUS DETROIT E
inios

rie, platindami lietuvių spau- 
jdų,. švietė Lietuvos sūnus ir

__________ I dukteris, kad* būtų išauklėti
«• z* t < 1e1 ’V1 1 I tikrais patriotais tėvynainiais,
1x0 V O G U . “ KHtclllKlSkOS Sp3UClOS ir žuvo dėl žiaurios rusų prie- 

A Į spaudos, kaip Lietuvoje, taip
įir tolimojo Sibiro krašte. Taip

Lietuvių tauta išmoko skaity- Vytės savo gražia išvaizda vo ponios Petkienė ir Zigmą-(dalyvaus žymiausi choro artis-
ti, kas ir privertė žiaurųjį} greičiau skaitytojo akį pagan- ntienė. Taip pat buvo iššauk-
rusi) tautų grąžinti Lietuvai na.
spaudų, kuri buvo'per 40 me- X Detroito katalikai yra susi- 
tų uždrausta. Kalba • publikai domėję “Draugo” varomu ko- 
paliko neišdylančius Įspūdžius, ntestu. .Tai P. Grybas su pa- 

Turiu pažymėti, kad gerb. gelbininkais bando užrašinėti 
kun. Boreišio iškalbingumas “Draugų.” Kiek sužinojau, 
visada klausytojus patenkina; tai sumanesni-katalikai jau už- 

gražiai mišias sugiedojo ir ne veltui vadinamas “Auksą- siprenumeravo dienrašti. 
“Veni Jezu o more.” Varg. burniu.” Į Būtų labai pagirtinas dar-

Katalikiškos spaudos vajus,,parapijos kleb., ir kun. J. B.iJ- A- Blažio dėka choras yrai 6. Veikalas “Šventadarbiai” bas, kad katalikiškos draugi-

diena. Kalbės “Draugo” red. 
L. Šimutis

j pat pasakė jspūdingų-patrijo- 
; tiška pamokslų. Vyčių choras

dienraščio “Draugo” jubilė- įč'i'žauskas, Šv. Jurgio parapi- 
jaus proga, kasdien apima pla-i jos stovi pryšakv spaudos tal- 
tesnius mūsų išeivijos horizo-ikos ir deda pastaugi}, kad toji

Katalikiškai spaudai ' talka ko geriausiai pavyktų. 
yBq>latint i smarkiai tapo įju- j Abiejose p arapi jose kalbės 
dintos visos Chicagos, apielin- “Draugo” redaktorius p. L.

f'kės ir kaimynių III. valstybių j Šimutis.
lietuvių kolonijos. Dešimtys e-j Be to, pirmadieni, kovo 7 d. 
nergingų mūši} darbuotojų di- j įvyks svarbus Detroito lietu- 
deliu uolumu platina vienuti - į vių katalikiškųjų draugijų va- 
nj Amerikos lietuvių katalikų Jdybų ir veikėjų susirinkimas; 
dienraštį “Draugų”, savait- kuriame dalyvaus ir “Drau- 
raštį “Laivų”, platina naudin-Į go” red. p. L. Šimutis. Bus 
gas knygas ir tt. “Draugo” iškelta ir apsvarstyta visa ei-

gausingas ir gerai išlavintas; pritaikintas šventės iškilmei iš jos paimtų “Draugų” savo or- 
bažnytinių giesmių giedojimas‘knygnešių laikų. Neilgas, bet 'gabu ir jo“ skiltyse draugija 
malonus. i patriotiškas, publikai supran- j galėtų savo darbuotę skelbti

Vakare Lietuvių salėje buvo'tarnas ir visiems patiko. Vai- ir tuo pačiu būdu turėti gra 
įvairi patriotiška programa. ;dilos gerai atliko savo roles.
Estrada buvo papuošta Ame- Vaidino: J. Kilikauskas — Gi

rnius, M. Andriliūnaitė — A- 
gota, W. Damenas — Jonas,
K. Bansevičiūtė — Ona, M.
Ramas — Marė, P. Povilaitis

rikos ir Lietuvos vėliavomis. 
Publikos buvo pilnutėlė salė. 
Pirmiausia “Golden Harmony 
Boys” orkestras, vadovaujant
p. Aukštikalniui, pagrojo, kad;— Kinčius, G. Kapelskas — 
net visi linksmesni pasidarė. Urednikas, E. Russell — stra-

žaus pasiskaitymo iš “Drau
go.”

X “Kristaus Kančia.” Ko
vo mėnesį atvažiuoja p. J. K. 
Milius į Detroitu ir rodys gra
žius Kristaus Kančios paveik
slus: kovo 11 d. — Šv. Jurgio

tos antrų kartų.
Jauni broliai Stanevičiai vi

sus džiugino savo talentais. 
Jaunasis pijanu pritarė savo 
vyresniam broliui smuikinin-

tai: Bukšaitė, Cepelioniūtė, 
Juodsnukaitė, A. Širvaitis, B. 
Baikauskas, F. Valutkevičius 
ir R. Vąlatka.

Kaip girdėt, ši operetė bus 
viena iš puikiausių, nes muz

kui. Kaip malonu kad iš tokių i J. Cižauskas deda didžiausia?
pastangas, kad nusisektų. Ne 
ra abejonės, kad taip ir bus.

Ne pirmų kartų šie vaidilos 
yra pagirtinai pasirodę, tuo 
keldami choro vardų ne tik 
mūsų parapijoj, bet ir kitose 
kolonijose.

Garbė mūsų čia augųsiems 
jauniems artistams 1 
Mūsų korespondentai-rs. Kur 

dingo mūsų korespondentai 
-ės?

Šioje parapijoje daug gero 
nuveikta, bet nieko apie tai 
nesimato laikraščiuose.

Ar-gi tai galimas dalykas, 
kad korespondentai-ės užuoA 
rašyti į laikraščius, laikų pra

.jaunų dienų kai kurie iš mūsų 
jaunimo parodo meilę menui.

Toliau solo “Laivynas” pa- 
girtinąLjatliko p. Šatulaitienė.

Pasirodė scenoje ponas Vi- 
zgaitis,- turintis stipri} barito
no balsų, ir kuris prijuokino 
publikų savo juokinga daina. 
Buvo iššauktas kartoti.

Muz. J. Cižauskas visuomet 
labai puikiai pasirodo su sa 
vo artistišku balsu. Taip ir šį 
kartų žaviai sudainavo dvi dat 
nas, pritaikintas tai di?nai. 
Publikos aplodismentais iššau
ktas sudainavo dar ir trečių. 

Sunkų dalykų “Skamban-
parapijos svetainėj; kovo 12 

žninkas ir jaunimas. - . i d. — Šv. Petro parap. salėje,
Kiek pastebėjau, geriausiaiikovo 15 d. — Šv. Antano pa- čios Stygos” žaviai sudaina- 

pasižymėjo p-lė M. Andriliū
naitė — Agotos rolėje, atvai
zdavo motinos tipų. J. Kili- 

.kauskas geru tėvu atrodė. Jo
nas kiek per lėtai vaidino.

7. Solo A. Vasiliauskas su
dainavo kelias anglų dainas; 
prie pijano p-lė J. Adomaiti 
tė. Solistas buvo apdovanotas 
gausiai aplodismentais. Jis tu
ri skambų tenoro balsų ir yra 
gerai pasižymėjęs svet.intau- 
čių tarpe ir dažnai per radi ji} 
dainuoja.

8. Glee Club L. Vyčių 102 
kp. vyrų choras puikiai sudai
nuoja “Leiskit į Tėvynę.”
“Plaukia Nemunėlis,” “Ei, 
jaunime” ir “Grybai”. Triuk
šminga publika plojimais iš
šaukia, ir dar sudainuota vie
na anglų daina. Šis Vyrų cho
ras didelį įspūdį padarė ne 
vien gražiu dainavimu, bet pu- 

• blikos akį patraukę vienodi
drabužiai; juodi švarkai (kau
tai), baltos kelnės, mėlyni kak
laryšiai, o jaunikaičiai — vi raP- lietuvių svetainėj. Kata- vo visų mylimas p. S. Bukšai- 

kun. I. F. Boreišis savo įžan- si dailūs. Tiesiog atrodė, kaip likams visiems reikėtų būtinai tė ir p. A. Juodsnukaitė. Ru
gine kalba publikų sujudino, artistai-daininkai. Reikia pali- pamatyti šis veikalas. Be to, vo antrų kartų iššauktos, 
pabrėždamas šventės svarbų ir (nkėti Glee Club Vyčių Vyrų dar rodys'Lietuvos vaizdus,J-j Užbaigė programų parap. 
paaiškino programų, kuri ir chorui pasisekimo ir fęsėti pa- vykius ir kitokius pamargini-! choras trimis sunkiomis dai- 
buvo išpildyta. į sirvžimų kelti lietuvių menų; nius. Įsidėmėkite dienas ir vie- J nomis, taip pat tai dienai pri

1. Lietuvos Himnų ir “Lai-Į užtat gyvuokite ko ilgiausiai, tų.
vienybėj ir sutikime! X Moterų Sąjungos 64 kp.

9. Komedijantai ristikai pu- jau keletą kartų buvo suren

Taip pat ir tarpais orkestras 
grojo; tas publikai labai pa-

Lietuvos V>či i 102 kp., Detroit, Midi., merginų choras. Vidury sėdi kun. lg. F. Bo- 
reišis, Šv. Antano parapijos klebonas. '"uV-U.

•Lietuvos Vyčių Giee Club, 102 kp. .vyrų choras, Detroit, Mich., kuris šauniai pasirodė 
“Lietuvių Dienoje,” vas. 14, minint Lietuvos Nepriklausomybės 14 metų sukaktį. Cho
rui vadovauja muzikas J. A. Blažis.

vajus taip pat išjudino ir kai lė aktualių klausimų, 
kurias Rytinių valstybių Ii“- Tokiu būdu, matome, ir Dė
tuvių kolonijas, pav., Bingli- i troito lietuviai įsitraukia į ka- 
amptono, Bostono, AVaterbu- talikiškos spaudos platininių.
rio ir kitas, paskui Penna vai- pasak kun> j)r. Maliausko, 
stybėje ir kitur. Uolūs spau- turime atsiniinti, kad kataĮi. 
dos platintojai tenai taip P;lt kįįkos spaudos niekas mums

Iaergingai darbuojasi. Įjg dangaus nemunes, bet mes
’asyviai kiek laikėsi dide- Į patys, turime jų sukurti ir iš

les lietuvių kolėnijos—Grand j platinti. Į katalikiškos spau-

k

tiko, kad tarpai nebuvo tušti.' 
Programos vedėjas gerb.

svės Varpas” šauniai sudai
nuoja L. Vyčių 102 kp. choras,

Rapids, Detroite, Clevelande Idos platinimų katalikai turi į vadovaujant varg. J. A. Bla- 
ir kitur. Tačiau manome, kad 1 žiūrėti kaipo į švenčiausių sa o 
neužilgo ir tos kolonijos stos vo pareigų, tiesiog apaštala- 
į bendrų katalikiškos spaudos vimų, nes tikrai, kas platina 
platinimo darbų ir tiek pasi- i ir palaiko jų, atlieka apaštalo 
darbuos, kad žymiai praretės i darbų, kadangi padeda plėųti 
bedieviškoji spauda, kuri sve- j visuomenėj Kristaus mokslų, 

dvasių ir Jo dorovę.
Reikia tikėtis, kad gražu 

detroitiečių pavyzdžiu paseks 
CleVelandas, Grand Rapids ir

timomis, neįgyvendindamomis 
svajonėmis daugeliui lietuvių 
apsuka galvas ir užnuodija 
širdis.

Štai, Detroit’a.* jau stoja
katalikiškos spaudos platini-: -------------------
mo talkų. Kovo 6 d.—spaudos LIETUVOS NEPRIKLAU- 
talkos diena. Tų dienų dviejų-Į SOMYBĖS PAMINĖJTMAn
se parapijose — Šv. Antano ir 1 ------------

>Šv. Jurgio — įvyks svarbios Lietuvių Diena šauniai pa
prakalbos. Šv. Antano parap. 
prakalbos įvyks kovo 6 d. tuo-

kitos kolonijos.

minėta vas. 14 d. Šv. Antano 
parapijos kolonija, arba ge-

2. Duetas “Ant marių kran-

taikintomis. Parap. choras jau 
nekartų yra atlikęs sunkių vei
kalų, kurie tik tokiam vadui,

leidžia 'tarp savęs diskusuo- 
jant apie veikimų ir tuo būdu 
niekam, naudos neatnešant.

Gana to, reikia dirbti Baž 
nyčios ir Tautos labui, bet ne 
kalbos sparnais visų paleisti.

Hamtramikn dainius.

L. VYČIŲ VEIKIMAS
Mikų iki sbties prijuokino. Ga • gus kauliukų lošimus. Gausin- j kaip muz. J. Cižauskas, vado- ------------
rbė P. Padolskiui, A. Karpau- giausias vakaras buvo bene vaujant galima atlikti. Chore Nežiūrint blogų laikų, L. 
skui ir W. Versackui už į vai- vas. 21 d, Šv. Antano parapi- yra gerų, stiprių balsų, kaip Vyčių 102 kp. kas kart auga

telio” — J. Vasiliauskas iri1™8 šposus.
W. Versiackas, akomp. J. A.! 10. L. Vyčių mišrus choras daug. Pelno seserims mokyto- 
Bložis. Publika ploja, bet dau- Ralingai užtraukė “Jaunimo joms keletas dolerių padary- 
giau nedainuota. Himnų,” “Vilnių” ir paga- ta. Ačiū sųjungietėms!

3. Solo “Kur bakūžė sama- Hau “Star spangled Benner.” 
ųota” žaviai sudainuoja sve- Kaip mišriam, taip ir vyrų 
čias A. Vasiliauskas iš Sagi- į chorui vadovavo' varg. J. A.

> jau po Sumos, mokykloje, o r’au pasakius lietuvių centri-,pūs aplodismentai
Šv. Jurgio parap.—vakare. Čia 
bus apvaikščiojama Šv. Kaz? 
miero diena ir varg. J. Cižaus- 
ko pastangomis bus atvaidin-

nė kolonija iškilmingai paini 
nėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės 14 metų sukaktuves.

Per sumų Šv. Antano baž-
ta drama “Šv. Kazimieras”, nyčioje kleb. kun. I. F. Borei-

jos mokykloj. Publikos buvo vyrų, taip ir merginų. naujais nariais. Poros mene-
Šv. Petro parap. choras:šių laikotarpy įrašyta prie 

taip pat labai puikiai savo Vyčių per 40 naujų narių. Tai

Lietuvis.
programos dalį atliko, vado
vaujant varg. p. Smalini.

“Trio” pagirtinai išpildė 
sesutės A. ir B. Žimnickiūtės 
ir Šarkiūtė.

Vasario 21 d. Šv. Jurgio
nav, Mich. Publika triukšmin-! Bložis, kuriam daug garbės parapijoj iškilmingai paminė- 
gai ploja, bet daugiau nedai- priklauso už chorų parengimų ta Lietuvos Nepriklausomybės Be muzikos dalykų, buvo ir 
nuoja. Girdėtis kalbos, kad la- ir gražių tinkamų dainų pa- (14 metų) sukaktuvių diena, 'kalbų. Kalbėtojai kun. J. Ci
bai trumpai tedainuoja. i rinkimų šioms iškilmėms. Kaip visuomet, taip ir šie- žauskas, kun. Misevičius, kun.

4. Glee Club L. Vyčių 102 Taip pat visiems programoj met buvo surengta labai pui-
kp. vyrų choras griausmingai dalyvavusiems nuoširdus ačiū! ki ir tai dienai pritaikinta pro 
užtraukė “Sveiki, broliai dai- Tegu tai ir toliau būna neuž- grama Šv. Jurgio parapijos 
nininkai”, “Aš už jūrų žie- Miršta gaivinti ir kelti tarpe choro, kuriam vadovauja muz. 
mavojau” ir “Dzimdzi Drim- savų ir svetimtaučių patrioti- J. Cižauskas.
dzi”. Sudainavus pasipila gan ^kų dvasių. Tegyvuoja vieny- Programa buvo puikiai at-

bė ir bus nepajudinama galy- likta, nes joje dalyvavo žy-
5. Kalba gerb. kun. I. F. Bo- bė 1 miausios choro jėgos,

reišis. Savo įspūdingoj kalboj Smagu pažymėti, kad vietos Kaip visuomet taip ir šį ka- 
nųpiešė pirmųjų laisvės kovo- anglų rytinis dienraStis “The rtų, p. Stankienė savo maloniu 
tojų vargus dėl Lietuvos lais- Eree Press” gražiai, aprašė balsu taip puikiai sudainavo 
vės, kurie galvas padėjo, neš- lietuvių iškilmes ir dar įdėjo “Sancta Lucia”, kad buvo

Abu gerb. klebonai — kun. šis šv. Mišias atnašavo nŽ pir-, darni knygas, o močiutė prie keturių mergaičių su lietuviS- iššaukta antrų kartų.
Ig. F. Boreišis, Šv. Antano muosius laisvės kovotojus, ku-j ratelio mokė skaityti. Jų dėka kais drabužiais atvaizdą. Mat, Duetų gana gerai sudaina-

didelis pasidarbavimas. Dau
giausia prirašinėjo kleb..kun
I. F. Boreišis, kalbėdamas su 
vargonininku J. A. Bložių. 
Taip pat komisija turi pasida
linus distriktus ir darbuojasi. 
Į komisijų įeina: V. Švelnutė,
J. ir A. Adomaitės, O. Nava- 
rauskaitė, Urbonas, A. Šimar 
skis, P. Dambrauskas. Kon<

Sembratovich (ukrainas), dr-.
Jonikaitis ir p. Molis palakė 
įspūdingas ir patrijotiškas ka j sijos užduotis kiekviena pro- 
lbas. ;ga naujus narius įrašyti.

Publika skirstėsi labai pa-Vyčiai po susirinkimo turi 
tenkinta. J gražius žaidimus, juokus, vis:

Rengiami vakarai. Kovo 6 linksrhai laikų praleidžia. Taip
d. choras stato dramų “Šv. 
Kazimieras” Lietuvių globėjui 
pagerbti. Šioje dramoje daly
vaus žvmesni choro vaidilos.

pat turi išrinktų bertaininę ko 
misijų, kuri rengia vakarėlius 
ir merginos-šeimininkės turi 
pagaminti kaskart kų nors ska-

Po Velykų bus statoma o- nesnio. Kurios valgį skaniau- 
peretė “Malūnininkas ir ka- aiai pagamins, laimės dovanų.
minkretya.” Šitje operetėje! (Tęsinys 4 pusi.)



I DRAUGAS Ketvirtadienis, kovo 3 d., 1932

KŪNTESTININKAI ŠUOLI AIS EINA 
PIRMYN! '

LABDARYBE NAUJAS SUMANYMAS

Perskaičiau L. R. K. Vaka-
SVARBIAIS REIKALAIS 

Pirkite tikietų

dalyvaujant dideliam narių 
^būtinai stengtis atgaivinti La- rddų Valstybių konferencijos, skaičiui. Susirinkimų vedė 
b darių Są-gos kuopas ten, kur buvusios šįmet Cicero, 111., nu- pirm. p. B. Lauraitienė, sekrc- 
jos nerodo gyvybės ženklų. Be tarimus ir visas priimtas rezo- tore buvo p. Torčinskienė.

Šokių pagarsinimo narė p-U.

įvyko trečiadienį vakarų, vas. kurios neatsilankė susirinki- 
26 d., ligoninės vieškambiuy,1 man.

VarakullS laikosi savo pozicijoj; Stancikas, Gu-j Viena VVestpullman’o šeima’to, reiktų stengtis suorgani- Ginčijas, kurių tarpe ir viena , . « ________r-
bysta ir Rasinskiene deda didelių pastangų Labd. Sųjungai paaukojo že-jzuoti naujas kuopas ten, kur dėl statymo našlaičiams prie- Agnė kušleikaitė pranešė, kad 
viens kit§ pralenkti; Stulginskas taip pat ne-'111®8 Sklypų (lotų) $1000 ver-.jų nėra. glaudus ant nupirktos ūkės. tikietai ir plakatai atspausdi-
lieka. Petrauskas pralenkė Varkalienę ir Gi-',ės; kurl Labd: *»“«» i~l ---- ,---- K«zOiiudja begalo graži. Bai-'
f. „ , ■ < . n - r> i • vede visuomenei. Sklypas ran-'PO TŪKSTANTĮ DOLERIU 8US skaityti mano galvoje kį-

------------- lo mintis, kad gera, o gal irlienę; Sutkus - Kondratą; Rovaitienė - Balsį, dasi st ,rikietai
NettlCauskaitį pardavinėjami tik po 15c.

--------------- Šiuomi visuomenė kviečiama
Jubilėjinis “Draugo” va Į Kontestininkų stovis

jaus kontestininkų lenktynės 
kasdien darosi įdomesnės.

die vra toks:
sian- plikti tuos tikietus ir tuo ba

du paremti labdarių pastan-
P. Varakulis, 724 West 18 — sudaryti lėšų našlaičių

Didelėm pastangom Varakulis Cliicago III 449.230 *r senelių prieglaudoms sta-
pasiekęs pirmenybę, laikosi l tyti.
savo vietoje, tačiau Stancikas, I . Stancikas, 1706 W. 4i _______________
Gubysta ir Rašinskienė, .deda- Chicago, III........  445,350 APGENĖKIME MEDŽIUS

O. Rašinskienė, 1639 S. 50mi didelių pastangų viens ki 
tų pralenkti, daro baimės ir Avė., Cicero, 111 
Varakuliui, kuris tačiau ne
mano pasiduoti. Įdomu, kokių 
žinių išgirsime rytoj.

Stulginskas šiandie dar to
liau pasivaręs pirmyn, jau
mažiau kreipia dėmėsiu į Ja- i 
nušauskų, kuris tolokai užpa-' 50

444650 ^ema šįmet mūsų apylinkėj 
graži, lengva. Sniego nėra, 

F. Gubysta 4335 S. Mozart sausa. Nedarbas mases žmo-
St., Chicago, 111.........-144,500 nių išstūmė iš darbo. Ir lietu-

A. Stulginskas, 1628 S. 50 vil* daugelis nedirba. Esantie-
Ave., Cicero, 111......... 406,970 be darbo žm<>nės šiuo metu

galėtų labai daug labdarybei

Visos Labd. Sujungus kp., labai naudinga, būtų, jei Lab. 
kurios pasižadėjo sukelti cen Sąjunga patogiu laiku sušau- 
trui po tūkstantį dolerių jau ktd panašų seimelį našlaičių 
pradėjo darbų. Šiuo sykiu pir- prieglaudos klausimui išgvil- 
jnoj vietoj stovi 3-ji kuopa, denti ir paieškoti būdų, ku- 
Cicero, III. riais lengviausiai būtų galipia

Malonu būtų, kad tuo rei- reikalingų tam lėšų sukelti, 
kalu tarpe kuopų įvyktų lenk- Tokiame seime neturėtų būti 

svarstomi vidujiniai ir kiti La
bd. Sų-gos reikalai, vien tik 
klausimas tuo gyVu reikalu— 
našlaičių prieglauda,—dėl ku
rios ' pastatymo labdariai da
bar taip sielojasi. Tuo klau-

nti ir bus išdalinti narėms po 
susirinkimo. Šokiai įvyksta 
trečiadienio vakarų, balandžio 
20 d., Trianon Ballrooin (62nd

Nominacijos kondsijon, ku
ri nužiūrės nares į valdybų, 
išrinktos ponios: Torčinskie- - 
nė, Zol pienė, Vaičienė, Poškie
nė ir p-lė Miniataitė.

Apie įvykusių kortų ir kau
liukų lošimo pramogų prane
šimų patiekė p. Prihodskienė. 
Pranešė, kad, atskaičius visas 
išlaidas, pelno liko iki šiol per 
$52.00, bet apyskaita dar ne

št. ir Cottage Grove Avė.). Įgalutinė, manoma, kad dau- 
Šokių komisijos pirmininkei Į giau pelno liks. Jį taip pat

tynęs.

KAS BUS ŠĮMET LABDA
RIŲ VEIKIAMA

Labd. Sąjungos darbai 
niet taip suplanuoti: simu galima būtų išgirsti įdo-

Gegužės. 30 d.—rinkliava Šv. Sin(‘lb įvairių nuomonių!
Kazimiero kapinėse. Tų pačių žmonių įvairaus luomo ir į

p-niai Priliodskienei duota tei
sė pasirinkti sau tinkamų ko 
misijų ir kooptuoti, kiek ji no
ri narių.

Ponia O. Biežienė pranešė, t
kad kovo 14 d. rengiama tour !
(kelionė) per VVorld’s Fair
arba ateinančios Pasaulinės .
Parodos trių namus ir Fort I į
Dearborn. Nutarta kelionėje i 
ten pat papietauti. Kviečia - j 
mi ir svečiai dalyvauti. Kelio- ' 
nė prasidės 1 vai. popiet.

j Tęsinys 6 pusi.)

gkeiia

PAGEUBA
SUSTINGU

SIAM 
KAKLUI!

Sloan’s 
asai

kaly palikęs. Dabar Stulgins
kas deda pastangų pasivyti 
tųjų “traicę”, kuri nori Va- 
rakulį pavyti ir Užpakaly pa
likti.-

A J Janušauskas 1301 S > i i r Y « • Kazimiero kapinėse. Tų panų 40 {v tuiaus luomo .u. oa usau us, roui o. pasidarbuoti. Lab. Sąjungos i n- a . , .. .. \.F. ’ nrofesiios Tada vai ateivei- Daugumui narių pageidau-Įth Ct Cicero III 394 200 -■ • ... . . ,dieną popiet piknikas Vytau- pioiesijos. įaua, gal, atsivei-i . .......c., ccero, m. uky reikia niedziai apgenėti.’toparke F tų “aukso knyga”, iš kuriospant keistl įlinkimo laikų
P. Petrauskas, 14 Johnson Vra ir kitokių darbų. Gera bū.- 

st., Binghamton, N. Y. tų, kad atsirastų žmonių, ku-
....... .................  237,610 rie tam pasišvęstų ir, nuvykę

į ūkį, tuos darbus atliktų. Rei-

... v i beveik vienu balsu nutarta pa- |Biržęlįo 19 d. pirmas dide- Pasir°dytų lengviausi budai , J
tam būtinam sumanymui įvv-ikeisd Pirn,4 valandų popiet,,lis išvažiavimas į savąjį ūkį.

Kugpiučio 28 d. — antras
Ag. Gilienė 3131 Emerald į ?' didelis išvažiavimas i savąjį ^dneliui as siūlyčiau gegu/žės . „

. ..... kia tik noro. Vykstant i akį, m .............. ’, ' S H Vieta__ Aušros Variu nesi° Penktadieni. Prasyta 1aAvė., Clncago, Iii. .. 237,190 ... ... ' , ‘ ūki. Tame išvažiavime bus su- 0 a> vieta tusios vaitų r
: t reikia susižinoti su Lab. Są- v. . .. . - • «,kiv parapijos salė. Seimelis gale- šbn-duoti žinoti toms narėms,

M. Varkaiienė, 631o South gos centro valdvba žinota, kam teks žemes skly-
eolu avė., Chicago, llt 234,470 P- <*“““>> kur» labdarybei ? pradėt! ^.Inungonus Mi-

—-------- -------- -------- . , - , tyro oro PAKVĖPUOTI paauk“j° viena ®eraSirdė lie- “ T“’ 'aMan)f ,‘r
vakar padarė netikėtą supri- b. Stamubs, 66ol S. Taiman 1 U tuvių šeima West Pullman’e. £eradanų sielas. Popiet jvyk-

Gilienei.! Avė., Chicago, 111. .. 221,156 Neulžilgo auš pavasaris. Lapkričio 20 d. metinis — posėdis.

Petrauskas smarkiai eina 
pirmyn

Bingliamtonietis Petrauskas

kinti. Tokiam nepaprastam be^ paeią dienų, tai y.a,.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
kas paskutinį kiekvieno mė-’ 105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St 6 iki 9 vak.
Telephone Rooaevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

GERA ŽINIA TIEMS, 
KURIE MĖGSTA 

KAVĄ
A. A, SUKISzą Varkalienei 

Jis, be abejo, dabar vysis Ja
nušauską, o paskui Stulgius-' Ave> Cicero, 111. .... Ibi,100 gėlės. Prasidės visokie savy- Brighton Park’e. mai neturi laiko pešvęsti ii- kavoa vpuod“įą
ką ir gali atsidurti netoli pa- . hės išvažiavimai. Labdarių ū- , Šiuomi prašome gerb. kle- ges diskusijoms, nes per pusę gio, bet aš pir
čių aukštybių. Žinant Petrau- a ic asr aio 4o k|g, kaįp daugelis lietuvių jau bonų, organizacijų, draugijų dienos reikia aptarti visi Są- ^da ^ gerda-
sko kietą pasiryžimą (tur būt ’ ' i'ky’ooU žino, yra geriausia vieta to- ir bendrai lietuvių visuomenės gos reikalai. Seimely turėtų j S0^°ensE4*"
Žemaitis!), verčia manyti, kad Misiūnas, KoselauU, m. 24c kiems išvažiavimams ruošti, nieko tose dienose nerengti, dalyvauti visi gerb. klebonai nomas saiesmar.aa.
šis spėjimas gali tikrenybe W. lobui oi.................. ±44,oo0 Vra miško, yra pievos, yra Užleiskite jas labdariams, ku- Są-gos garbės nariai, visi mū BO8ton,lnMals. 81 ’
virsti. Linkime Povilui Rytus ų. aukškuiuis, 1ou4 Maru- gražių vietų, o tyro oro—ne- rie ne savo naudai, bet visų sų čiznieriai, profesijonalai, ^^tfdėjhnS-
sujudinti ir \ akarams baimės ' son t>t., Gary, ind. .. 139,000 išsemiamas šaltinis. Mylin- lietuviu labui dirba. visa inteligentija, žodžiu, visi atsirūgimus, nuo___ ____ _

ž ■ . kurių burnoj pasilikdavo rugStu.uaa, ii HOlfYH UI rfAULB STItEKT
Lrb. Są-gos C. pirm. kam labdarybė yra arti sir- gasU8 ir dideij nevirškinimą. Ho«m i»m t«i Randoiph ein 

' dies ' Ai ^bandžiau daugel} dalykų kol Yaiandoa nuo t ryto iki 8 vak

li aus pavasaris
A. V alančius, 122b Š. 56 Sprogs medžiai, sužys laukų 13— Labd. Sąjungos seimas, Metiniai Lab. Sąjungos sei- “AS mėgstu geros

9-

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Wa»hlngton St. 
Room 1602 Tel. Central >978

■ Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utern., Ketv., ir Subatos 
6 iki 9 vai.

♦ 145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyds Park 3395 .

LA. OLIS
A D V O K A T A S

sudaryti.
t'iuiauei^/na neatsuatne

Fluladeipnia komestmiuKas 
Kondiatas “pasidavė” wau- 
keganiečiui Sutkui, kuris 
toli Koudiatą užpakaly pali
ko, Bet ar Kondratas pakęs 
tokią negarbę, tai didelis kla
usimas. Na, pamatysime kaip 
toliau bus. A

Nedidelės Herrin’o koloni
jos kontestininkei Rovaitienei 
pasitraukė iš kelio Balsis ir 
Nemčauskaitė. Dabar ji vejasi 
Langmaną, Tarušką ir kitus.

Kelius, 13o0 Vvabanoia avė.,-tiems gaiiitą reikėtų aplankv-
Clncago, iii..............

Grybas, 2244 VV.
St., Chicago, III. ...
A. Zolymenė, 6709 
Avė., Chicago, III. ..

O Kazlauskiene, 4356 S. 
Rotekwell st., Chicago 110,206 

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. 
MeĮrose Park, III. .... 85,850 

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
PI., Chicago, 111. ....... 68,50ti

A. Dudėnas, 6807 C. Camp-< 
beil av., Chicago, 111. .. 63,00 

Bugentavičius, 1616 N. Lin-

134,366 ti labdarių ūkis gegužės mė- 
Auams nesy. Prieš akis atsivers ne- 
132,770 paprastas gražumas, lygiai 
Archer kaip Lietuvoj.
119,950'

ŽODIS AGITATYVEI 
KOMISIJAI

Agitatyvė komisija

llJCiTTVOlTU lAJhl U viy 
&LM1UB

Liet. Vyčių veikimas.

Linkime Rovaitienei ištver- cobl Chicago, 111. 61,906 
mės. Sutkus 1007-Eight st.,Wau-

UJa.lUA.GVia riUaAU AU.it 
IK UUalUVM

į (Tęsinys iš 2 pusi.)
1 ' ' . ' :rouoje, kaip ir ką yra jau pa- 
uaię ir ką mano dar uaryu.

/ - Jeigu lietuvių parodos komi- 
: te tas tuomet kreipsis prie imc-

Ką sakysite dėl tokio su-:
manymo J A. Nausčck

LIGONINES RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Šv. Kryžiaus ligontoės rė- 
susirinkimasturėtų tuvos vyriausybes (per ra- mėjų mėnesinis

siuntiny bę), tai Lietuvos V y-' ■ ■ .. - —....
'nausybė iš savo pusės, atsi- ! Graudūs Verksmai, 
žvelgdama į Amerikiečių pa
stangas, stengsis kiek galėda
ma pagelbėti. Reiškia, sekau-' 
tis ir paskutinis žodis prikiau-1 
so amerikiečiams. 1

STACIJOS
Su atvaizdais,

IR
Kai kurios Gavėnios 

Giesmės
(Tąsa iš 3 pusi.)

Detroito spaudos diena jkegan, 111...................... 54,100 Vytės labai stengiasi laimėti. 8) Tamsta minite, kad “ vie-
Kovo 6 d. (sekmadienį) De- 

troit’e, Mielu, organizuojama 
katalikiškos spaudos diena.
Trijose parapijose įvyks dide- Vaicekauskas, 4242 S. Ma- klus vytis Petras Podolskis. būt turite omenyle Mai. Keat- , . , ,kantiems duodame riuolaidų.

,, . , x.. 4. z. l , . i onuv, »• . . , ve., tarnautojas Ch. Gordon,go red. L. Šimutis. Gerb. kle- .............. 32,01X1 siais metais pasirodyti. er and Luropean representa-
bonai, katalikų visuontenės Gaižauskas, 148 E. 107th st., X Detroito kolonijoje lietu- tive of tlie Chicago Lxposi-'
veikėjai deda pastangų, kad Roseland, Ui................ 31,910 vių yra labai daug, bet laba; tion”. Taip, jis buvo Kaune ir
spaudbs diena ko geriausiai Bacevičius, 1850 Vv abansia mažai aukštesniias mokyklas turėjo pasikalbėjimų Užsienių'

Vyčių beisbolo ratelis jau nas iš Parodos Komisijos pa- Išimtos iš “Ramybė Jums 
Pa., suorganizuotas. Komandą su- siuntinių yra buvęs’Kaune”. KAINA 10c

48,200 darė stiprią. Manadžerius vei- Aš apie tai žinau. Tamsta tur- ' , ...
3. Ma- klus vytis Petras Podolskų, būt turite omenyje Maj. Keat- 1 3U^a 31 3' 3U^

lės prakalbos. Kalbės “Drau- plewood avė., Chicago, Iii. gyčiai pasiryžę, oar gražiaus ing. jis yra “British ex-offic-

uptiekininkas perkalbėjo mane pa- «?4i So Hal«»d St Tei Vletory 96«1 
imti kiek Pape’s Diapepsin. Yaidn 'M — 7 Iki 9 vakare 

lltMFT, K<-♦-». Ir Rabatas ra kare

CHAS. A. PEPPER

A. Condratas, 1706 S. Ma- 
yomensing avė. Pliila.

pavyktų. Prakalbų suorgani- Avė. Chicago, 111........ 26J00 telanko. Geras pasiryžimas te- Reikalų Ministerijoje parodos
žavimu ypač darbuojasi žino- J- Vaičaitis, 424 Dean St., vų, kurie stengiasi vaikams klausimu. Tarp kitko jis laike

“DRAUGAS PUB. CO., 

2334 So. Oakley A ve. 
Chicago, III.

mas senas nenuilstantis kata
likiškoj dirvoj veteranas p

feeranton, Pa................ 25,856 aukštesnį mokslą teikti. Juo- šių pasikalbėjimų pareiškė sa 1
Ip. Taruška, 2334 S. Oakley zas Piragis lanko “įGreenbrier vo nuomonę, kad jeigu Idetu- NAUJAS IŠRADIMAS

-M. . ... >, . nu 1>EKSN1O O1UNGA MOSTIS.
M. Šimonis, kurį. kaipo veikė- Avė., Chicago, III. .. 20,356 Military School Levvisburg, W. va nori dalyvauti parodoj, tai kuoo» p*»auii« p«r Mmtus metų iau-

i r ti nr J r *4 jau yra gatava. Dekanio Galinga
a. izangnianas, 4021 o. vva- V. Bolis Ivanauskas, J. Ove- “m bis opinion, taotliing can Mostu yra sudaryta'ii 18-kos aklrttn- 

shtepaw Avė. Chicago, rka ir J. Miseliūnas lanko Tė- be done, so far as the cost b. medžių an^jųU uea^
............... ................ 17,700 vų Marijonų kolegiją, Thomp- concerned, under the sum of į10 o*1“*** 1Mo“lU ■»“**• ■P,n-

. . . . ° r , ... duli*l. paaekmlngal gydo: Reuma-
M. Bovaitienė, 700 S. 9 st. son, C’onn. Keliolika jaunuolių $60,090. .and the minimu is’uamg. lunkų. Kojų. Nugaroe «kau- 

Herrin, III...................... 9,400 lanko vietines high school’es $35,000”. lifSTuSSi*

ję pažįstame nuo 1910 metų.
Kat. spaudos platinimas, ži

nių laikraščiams teikimas, mū
sų jaunimo reikalai, visokia- 
riopa pagalba.Lietuvai p. Ši
moniui buvo ir tebėra arti šir
dies. Daugelis jo bičiulių se
nai yra pasitraukę iš viešojo 
gyvenimo, veikimo, bet p. Ši
monis, kaip seniau Clevelan-. 
de, taip dabar Detroite dar- E. St. Louis, III.
buojasi, kiek jėgos neša. Lin
kime ir toliau nepailsti.

A. Nemčiauskaitė .. 8,500 ir keletas mergaičių yra išva- Lietuvos Vyriausybė tokios yri,“pagij“Uo mlajoaiu^tJa1
J. Balsis, 610 Wall St. Rock žiavusios į vienuolynus. sumos skirti, ypač. šiais lai- netmo apie tai. i

ford’ I1L .................... 5>8UO X Lietuvių užeigoje pas P. .kais, negali. ,.X1«tao,0w!kji iu^eS X!
Varailis, Luzerne, Pa. 1,(XX) Padolską ir E. Rožę parduo- Tikiuosi, kad aš dabar d&-> naudo* gydymo, a va rm tuo jam: jeigu j
J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. darni skaniausi “Rūtos” sal- viau Jums pilną atsakymą į pL^i^oda^uv^meuZute

taip: DEKBN’8 NEW DMCOVERJ Į 
OJNTMENT. Kaina 71 centai.

(pas.) B. K. Balutis . DEKEN’8 OINTMENT 0C. 
Lietuvos Mimsteris hjlbtfobd, comm.

“Aš turiu geresnį apetitą. Dabar 
aš galiu gerti kavą net vėlai nak
tį, valgyti vėžius, kiaulieną ar vis
ką kąl aš noriu ir miegu kaip vai
kas”.

(•aukite pakelį šių kaip saldainiai
tablečių iš savo aptiekininko. Jos ' ' LIETUVIS ADVOKATAS
sustabdo aitrumą, gasus skilvyje, 155 N. Clark St., Room 909 
išpūtimo, vėmimą, galvp s skaudėj!- Telephone FRANKJLIN 6746 
mą ar visus kitus nevirškinimo simp- . . n,, >7 c I
tomus tuoj kaip tik nesmagumai Namai: u I 1Z O. IJ lUOll AVc. 
pasireiškia. Telephone VTCTORT 2213

•
Keliaukite Į Lietuvą Per

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENIŪRį

Jums keliaujant per “Draugo” Laivakorčių Agen- 
turų bus suteikta geriausis patarnavimas, bus išrūpinta 
reikalingi kelionei dokumentai, išpildyta income taksai 
ir atlikti kįti reikalingi formalumai. T

Šie Laivai Išplaukia Iš New Yorko 
Sekančiomis Dienomis:

■ Kovo—March 5 d. UNITED STATES 
” ” 19 d. FREDER1K XIII
”, ” 22 d. ILE DE FRANCE

Baland.—April 8 d. ILE DE FRANCE 
” ” 23 d. FREDERIK VIII
” ” 30 d. ILE DE FRANCE

Gegužio—May 14 d. PARIS 
” ’ 28 d, FREDERIK VIII

Birželio—June 3 d. ILĖT DE FRANCE 
” • ” . 16 d. FRANCE
” V 18 d. UNTED STATES 

Liepos—July 2 d. FREDERIK VIII 
Manantieji važiuoti Lietuvon, prašome dėl visų ke

lionei reikalingų informacijų kreiptis; v

1,00(1 dainiai. Gera proga įsigyti, visus klausimus.
A. Paukštis 2225 S. Oakley Taip pat čia galima ir “Drau- 

ave.„ Chicago, Iiil. .... 1000 gas” užsirašyti. Mat.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

• ’
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Telefonas ROOSEVELT 7790
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Šitie Kontestininkai Ir Šimtai 
Rėmėjų Sako:

“MES LAIMĖSIME!’’

O. RAŠINSKIENE
1639 S. 50th Avė. 

Cicero, III.

A. GILIENE
3131 S. Emerald Avė. 

Chieago, Ilk

M. VARKALIENĖ
6315 S. Lincoln Avė. 

Chieago, Ilk

Vr STANCIKAS
1706 W. 47th St. 

Chieago, Ilk

Lį
i

A. STULGINSKAS
1628 S. 50 Avė. 

Cicero, Ilk

A. J. JANUŠAUSKAS
1301 So. 50th Ct. 

Cicero, Ilk

V. RĖKUS
1850 \Yabansia Avė. 

Chieago, Ilk lioseland, Ilk

* w

P. P. PETRAUSKAS
14 Johnson St. 

Binghamton, N. Y.

P. VARAKUUS
724 W. 18th St. 

Chieago, III.

A. J. SUTKUS
1007 Eight St: 
VVaukegan, Ilk

J
A. ŽOLYNIENE

6709 Arch,er Avė. 
Chieago, Ilk

ST. STANIULIS
6651 S. Talinan Avė. 

Chieago, Ilk

A. LANGMAN
1334 S. 48tli Ct. 

Cicero, Ilk

A. GRYBAS
2244 W. Adams St. 

Chieago, Ilk

IP. TARUŠKA
2334 S. Oaklėy Avė. 

Chieago, Ilk •

A. VALANČIUS
1226 S. 50th Avė. 

Cicero, Ilk

J. ŠIMULYNAS |
1007 Eight St. 
IVaukegan, Ilk

F. GUBYSTA
4355 So. Mozart St., 

Chieago, Ilk

M. ROVAITIENE
700 S. 9th St. 

Herrin, III.

J. ŽVIRBLIS
15Į3 35th Avė. 

Melrose Park, Ilk

J. BALSIS
610 Wall St. 
Bockford, Ilk

V. GAIŽAUSKAS
209 E. 107 St. 
Roseland, Ilk

K. BUGENTAVIČIUS
1616 N. Lincoln St. 

Chieago, Ilk

A. GUDENAS
6807 S. Campbell Avė. 

Chieago, III.

J. AUKšKALNIS
1354 Harrison St.

Gtary, Ind.

V. R. MANDRAVICKAS
815 — 45th St. 
Kenosha, Wis.

A. BACEVIČIUS
1850 AVabansia Avė. 

Chieago, Ilk

A. PAUKŠTIS
2225 S. Oakley Avė. 

Chieago, Ilk

P. PABIJONAITIS
2320 AV. 23rd PI. 

Cliieago, Ilk

P. VAICEKAUSKAS
4242 S. Maplewood St. 

Chieago, Ilk

O. KAZLAUSKIENE
4356 S. Rockwell St. 

Chieago, III.

J. VARAITIS

Luzerne, Pa.

DRAUGAS” YRA MŪSŲ GYVENIMO DRAUGAS
“Draugo” jubiliejinis vajus eina plačiu frontu, apimdamas naujas lietuv ių kolonijas; dėl to, kad 

z 0 
“Draugas,” įeidamas į lietuvio namą, kasdien atneša naujausiu žinių iš lietuvių gyvenimo ir iš viso 
pasaulio; kasdien aiškina visus mūsų gyvenimo klausimus, teikia patarimų, auklėja, mokina, paguo
džia ir palinksmina. Žodžiu “Draug as” kasdien į lietuvio namą neša ir SVIESĄ IR TIESĄ.

eito
4 ’ ’•

Jei j tavo namus tik kada-ne-kada “Draugas” užeina, užsisakyk jį ištisiems metams. Nesigailėsi. Šitie kontestininkai lanko lietuvių 
namus, draugijų susirinkimus, Inteligentus, profesijonalus, biznio įmones. Jie jums patarnaus užsisakyti “Draugę.”

* •»/
. Į, , • - > -v • ■„ ..'A t • V w '• •jfcjCftvL - L 1 61 uJC? , f * •' i ' L \ į* v V • ‘v *. 4 \ į- < , ,
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l> R ' Ketvirta dieni m, kovo 3 d., 1932

Pirma didelė ekskursija SCANDINAVIAN - AMERICAN 
LINIJOS iš New Yorko laivu

FrederikVIIIGegužio-May28,1932
Kartu su Lietuvių Prekybos Taryba tiesiai į KLAIPĖDĄ.

Antra smagi “Draugo” ekskursija FRANCŪZŲ LINIJOS 
iš New Yorko laivu

France Birželio-June 16 d., 1932
Šis laivas plauks iki Francijos uosto Havre, kur pasažieriai bus pe
rsodinti į kitą laivą ir tęs kelionę į KLAIPĖDĄ.

//mw

m.

yž&fc*.

V

Didysis Scandinavian-American Li
nijos laivas FREDERIK VIII, ku
riuo plauks “Draugo” ekskursija į 
Lietuvę.

Šiemet Birželio-June 22-26 dienomis Dubline, Airijoje, įvyk
sta svarbus Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Labai svarbu, 
kad lietuviai tame kongrese skaitlingai būtų atstovaujami, kad pa
sinaudotų Kongrese teikiamomis malonėmis ir kad lietuvių vardą 
plačiai išgarsintų krikščioniškojo pasaulio akyse. Iš Lietuvos at
vyks į Eucharistinį Kongresą gausinga ekskursija. Taipgi gausin
gai ir Amerikos lietuviai turėtų dalyvauti.

Amerikos katalikai yra paėmę tam tikslui Francūzų Linijos 
gražų laivę “DE GRASSE”. Laivas išplauks iš New Yorko BIR
ŽELIO-JUNE 14 D. ir plauks tiesiai į Dubliną. Ekskursantai 
kongreso metu tame pačiame laive per 5 dienas turės nakvynę, 
valgį ir visą užlaikymą už tą pačią laivakortės kainą. Tai nepapra
stas patogumas. Nei viešbučių ieškoti, nei klaidžioti, nei ekstra iš
laidų mokėti.

DRAUGO LAIVAKORČIŲ
2334 So. Oakley, Avenue

Francūzų Linijos laivas FRANCE, kuriuo plauks “Drau
go” ekskursija į Lietuvą.

“Draugo” agentūra pataria važiuoti į Lietuvą su šiomis eks
kursijomis, nes jos vyksta per Klaipėdą. Tuo keliu važiuojant su
simažina išlaidos ir vargas, nes nereikia traukiniais važinėti. Pa
galiau, važiuodami per Klaipėdą, remiame vienintelį Lietuvos uos
tą ir tuo būdu prisidėdami prie stiprinimo Lietuvos valstybės.

“Draugo” ekskursijoms ruošiamas gražus ir iškilmingas Klai
pėdoj pasitikimas.

Šios ekskursijos turės gabius, patyrusius palydovus ir kelionė 
bus pilnai aprūpinta. Manantieji ateinančią vasarą praleisti Lietu
voj prašomi jau dabar į mus kreiptis, kad išanksto galėtume vis
ką gerai sutvarkyti. Visi reikalingi dokumentai - pasai, sugrįžimo 
leidimai ir t.t. parūpinami ir suteikiame visokias reikalingas in
formacijas. Laišku, telefonu ar asmeniškai kreipkitės:

Telefonas Roosevelt 7790
t
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LABDARYBĖS SKYRIUS. LIETUVOJE
(Tųsa iš 4 pusi.)

pasiūlė surengti arbatėlę tonus 
narėms ir jų viešnioms, kurios 
dalyvavo šioje pramogoje. Be
ngti netolimoj ateity. Priimta.

KAUNO MIESTO 
BETURČIAI

Kauno m. savivaldybė išlai
ko 7 rajoninius miesto betur-

(čiams šelpti komitetus. Per 
ė,nė, pirmai kovo mėnesio sa- j lim metus ko.
vartei p-rna Guėrenė, antrai luitetuose įregistrllota 3j4ti8 
savaitei — p-nios Dargienė ir

Šeimininkėms talkon apsi-

Mitelielienė, trečiai — ponia 
Vizgardienė, ketvirtų nutarta 
nerengti, nes išpuola didžioji 
Savaitė; penktai savaitei po
nia Prihodskienė.

Po susirinkimo narės pavai
šintos kavute ir biskvitais.

Alfa

TOWN OF LAKE

asario 28 d. įvyko labda
rių bazarėlis, kuris pasisekė. 
Daug pasidarbavo tų vakarų 
pirm. Sudeikienė, p. Gedvilie
ne, J. Čepulis, Sudeikis, La- 
sauskis ir Gedvilas. Bazarėlis

šeimos su 8,477 asmenimis, 2,- 
255 šeimos krikščionių su 5,- 
605 asmenimis ir 1,213 šeimų 
žydų su 2,872 asnienimis. Be- 
.turičių 1 kategorijon įregist
ruota 1,604 šeimos su 1,932 
asmenimis, jų 976 šeimos kri
kščionių su 1,210 asm. ir 628 
šeimos žydų su 722 asmeni
mis., 11 kategorijon įregistruo
ta 1,600 šeimų su 5,551 asm., 
jų 1,127 šeimos žydų su 1,728

573 asm. ir 421 šeima žydų su 
112 asm. Daugiausiai beturčių 
j registruota Senojo miesto ša
lpos komitete — 1,232 šeimos 
krikščionių su 1,238 asm. ir 
709 šeimos žydų su 1,360 asm. 
Naujojo miesto šalpos komite
te įregistruota 119 šeimų su 
295 asm., jų 102 šeimos krikš
čionių su 1,033 asm. ir 4 šei
mos žydų su 8 asm. Aleksoto 
šalpos komitetė įregistruota 
426 šeimynos su 1,- 
041 asm., jų 422 šeimos krikš
čionių su 246 asm. ir 17 šeimų 
žydų su 49 asm. Karmelitų 
šalpos komitete įregistruota 
119 šeimų su 235 asm., jų 102 
šeimos krikščionių su 224 as
menimis ir 11 šeimų žydų su 
7 asm. Šančių šalpos komitete 
263 šeimos su 731 asm., jų 214 
šeimos krikščionių su 576 as-

LIETUVIAI AMERIKOJE

L ST. Lūtns, ILL

►<
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asm. III kategorijofi į regisi 
ruota 264 šeimos su 994 asm., komitete įregistruota 730 šei- 
jų 152 šeimos krikščionių su I mų su 1,986 asm., jų 570 šei- 
su 2,597 asm., jų 523 šeimos i mų krikščionių su 1,419 asm. 
------------------------------- <------- i ir 160 šeimų žydų su 567 asm.

Ofisas Tel. Grovehill 0817
Res. 6707 S. Artesian Avė. 

Tel. Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Road 
Vai.: 2-6 ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

* . Nedėlioj susitaruskilme paminėti 40 valandų at------------- -------- -----------------
laidus, kurie prasidės kovo 6 Tel- Oflso 4050
d. per Sumų, 10 vai. ryto, ir 
baigsis kovo 8 d. vakare.

Rytais ir vakarais bus pa
sižymėjusių pamokslininkų sa
komi pamokslai.

Pradedant ir baigiant atlai
dus bus iškilminga procesija 
su Šv. Sakramentu. Tikiuosi, 
kad vietiniai ir apylinkių ka 
talikai gausiai lankys, atliks 
savo Velykinę pareigų ir įgys 
per minėtus atlaidus gausių

Atlaidai. Kaip paprastai, 
ketvirtų Gavėnios sekmadienį, 
E. St. Louis, Nek Pras. P. šv. 
parapija rengiasi su didele iš

t.

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th Avenue 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai., vak. 
Rezidencija<:

3904 — 71st Street 
Nedėliomis tin susitarus.

DENTIST AI
Pilone Boulevard 7042

menimis ir 49 šeimos žydų ati į nuopelnų.
155 ųsm. Žaliojo kalno šalpos Kun g E Kolesinska3,

, . . , . , _ , , singas atsilankymas bus labai i Vilianrpoles šalpos komitetebaigsis kovo 4 d., 7 vai. vak., 6 XT • x. -a * roo - • 1,, ................ ... , • I įvertintas. Nepamirškite die -įregistruota t)89 senuos su I,-Kviečiann visi atsilankyti ir | * 1 ° v . . .. ’- .. ~ 4 -i L.r_ i aM‘7 m azz spimns. kri ks-
pamėginti savo laimę. Parenv- i

nos: kovo 4 d. Šv; Kryžiaus t ^92 asm., jų 322 šeimos kriks-
kite tų kilnų darbų. Jūsų gau-parap. svetainėje.

GRABOR1A1:

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIA® LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidouvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
66-8 VVest 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street., TeL 
Vlctory 4088.

LACHAVICM 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla. 
Reikale meldžia atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2 615 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 6987

A. PETKUS

klebonas,

čionių su 870 asm. ir 267 šei
mos žydų su 7722 asmenimis.

OR. C. Z. VEZEUS
D E N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė,
Arti 47 Street

Tel. Canal 6122

OR. G. I. BLOŽIS
DENTIST A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St. ) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal atitarti

CUSTER, MIGH.
———————— I

Kovo 13 d. į šių kolonijų 
atvyksta artistai-ės iš Grand 
Rapids lietuvių parapijos pa
statyti du puikius Gavėnios

1 kategorijos beturčiais lai-!laikui pritaikintus veikalus:
“Šv. Cecilija” ir “Našlaitės 
sapnas”.

Kadangi šie jaunuoliai ne
sigaili brangaus laiko ir ke-

komi visi viengungiai-ės, ku
rie dėl fizinių trūkumų, chro- 
ninės nepagydomos ligos, /dar
bingumo nustojimo daugiau
kaip 50 nuoš: ir gilios senat- lionės atvykti iš 'taip toli
vės nepajėgia savo uždarbiu 
prasimaitinti ir neturi pasitu
rinčių laikytojų. Šios rūšies 
beturčius K. M. Savivaldybė 
laiko savo prieglaudose (vai
kų arba senelių), sveikatos 
kolegijose ir k. p. įstaigose.

4^-4^^Q^*beturčiais Iai_
komos šeimos, kurios turi iš
laikyti nedarbingus asmenis, 
kaip senelius, ligonius, maža
mečius vaikus arba kurių mai-

Boulevard 7589

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų 

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 p<> pietų 

(Vakarute: Utarninke Ir Ketverge iki t vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą..

neš. 9865
Oiiso Tel. Lafayette 7337 kez Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 6918 Ofiso ir Res. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 33 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-1 ir 8:20-8:80 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus
vai-. >-♦ ir f-e vau vakare 

Wo<lėli«l susitarė.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 ,Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

Tel. Canal G764 Res. Republic 5350

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai, vakaro.

- Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė
Nedėlioję pagal sutarti

DR. J. J. K0VVARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.

Tel. Canal 0706
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v . 

Nedėlioj pagal susitarimą

DR. S. A. DOWIAT
2130 VVEST 22nd {STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

CHICAGO ! 4729 WEST 12 PLACE
į Vai.: 7 iki 9 v. v/išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios. kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Rcz. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A S 

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

Teis. Cicero 1269

tlii, GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENT1STAB 
kasdien nuo 10 v. ryto iki » 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

Cicero, Ui.

Vai.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai■ ' .
Ofisas 2201 VVest 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

Phorie Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

4443 So. Talmaai Avė. 
Tel. Virgima 1290 

Yarda 1138 
Chicago, UI.

mums suteikti džiaugsmo, mu
sė pareiga yra parodyti jiems 
mūsų dėkingumų. Tai pada
rysime gausingu atsilankymu 
į šių pramogėlę.

Esame užtikrinti, kad visi
atsilankiusieji bus visai pate- 4847 W. 14 ST. 
nkinti, nes abiejuose veikaluo
se dalyvauja rinktiniai vaidi
los, pasižymėję savo aiškia 
lietuvių kalba, taip, kad kiek
vienam bus lengva suprasti.

Tel. Cicero 6756 ' — '

OR. P. ATKOČIŪNAS
DEN TĮSTAS

1446 S. 49 CT. CICERO

Rezidencija; 6628 S. ltiehniond Avė. 
Telephone Republic 1868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vkl. vak. 

Nedėlioj; 10—12 ryto.

SVARBI ŽINUTĖ

SRi M. T, STRIKOL'IS
rite tU V rS GyUjflOjifea ii Cxiį- 

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S.

OR. T. DUNDULIS ' 5
GYDYTOJAS IR CHlKUiiGAS 

4142 Archer Avenue

. Tai.* 11 ryto iki l po pietų 
2 Iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Vlrginia *031

Tel. Grovehill 1695

A

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Oraborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chfcago, UI.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

L J. ZOLP

tintojai dėl vienų ar kitų prie-' Tad visi iš anksto ruoški- iVaL:_ 9-12 JLto: 218 _^akar®Asiūand Ąve. Vai. 2 iki 4 tr
žasčių nepajėgia išlaikyti sa- mės pamatyti šiuos abu vei- 1/1* w b iki 8 vak. Ned. pagal sutar-
vo šeimos. Šios rūšies betur- kalus Šv. Antano par. svotai-ti. Tel. Boulevard 7820. Na- 
čiams Kauno m. Savivaldybe nėję 2:15 vai. popiet, Custer, utarninkais, Ketvergais ir subatomis ^mai; 6641 So. Albany Avenue,

12420 W. M&rquette Rtl. arti VVestem n, *tam tikra nustatyta tvarka ne- Mich, 
mokamai duoda: savo išlaiko
mose rajoninėse beturčių val-

Reporteris
Avė. Pilone Hemlock 7828 

1 PanedSliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis
1821 So. Halsted Street

Tel. Prospect 1930.

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seraeomie po pietų ir Nedėl dieniai*.

tik susitarus
2422 W. MARGUETTE ROAD

gyklose pietus, iš Socialės Ap- gOS gj kitų svarbių priežasčių 
saugos skyriaus pinigine pa-' pateko į sunkių materialę bū- 
šalpa, rajon. ambulatorijose ir ^lę ir nepajėgia savo uždar-

graborius ir laidotuvių ' sveikatos centre medicinos pu- bių prasimaitinti. Be to visų 
vei ėjas galbų, iš vaistinės vaistus ir profesijų viengungiai-ės, ku-

gydo ligoninėse.*1650 WEST 46th STREET
Kampu 46th Ir Paulina Bts.

Tel. Boulevard 5208-8418 

Nulludlmo valandoje kreipkitės

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. Ir Rea. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija 
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Pluza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 19 iki 12 dieną

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

*rie dėl ligos ar ilgo nedarbo 
III kategorijos beturčius lai- į neSa^ uždarbiauti ir neaprū-

__ ___ _ komos šeimos, kurios, kad irjP^4 pensijomis. Šios rūšies
prie manęs, patarnausiu simpatte-! turi keletu darbingų narių, į’^turidiams K. Al. Savivaldyoė 

dTiurmD.1£rdy£r bet laikinai, dėl nedarbo, ii-Įduoda palengvintomis sulygo- ' 
- - - ■ Į mis medicinos patarimus, vai

stus savo ambulatorijose, gy
dymų ligoninėse primokėda
ma 50 nuoš. ir kartais pašal
pas Burmistro nuožiūra.

K. M. S. I. B.

PAŠVENTINO PARAPIJOS 
SALĘ

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

M

AMBCLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKT) 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪ8Ų GBJLBOBIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742,

ALICE SAUDARG
(Po tėvais Riinkaitė)

Mirė vasario 29 d., 1932 m., 
7:50 vai. vak. 28 metų amžiaus. 
Gimus Chlcagoje.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Vincentą, motiną Barbo
rą, 3 brolius; Juozapą, Joną ir 
'Petrą; ftvogerį James .Saudurg 
i.r brolienę Cartnellą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6733 So. 
Rockwell St.

Laidotuvės jvyks petnyčloje, 
4 d. kovo, 1932 m. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta j Gimimo Pa
nelės Sv. par. bažnyčią, kurioj 
|vykM gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaltu bus 
nulydėta J Sv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoftirdžiai kviečiame visus 
gimines, drauges ir pažįstamas 
dalyvauti Siosei laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, motina, bro
liai, svogcrls, brolienė Ir gimi
nės.

LaMotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudelkls, tel Yarda 1741

Žaiginys, Raseinių apskr. 
Per didįjį karų sunaikinus vi
sa Žaiginio bažnytkaimį, iki 
šiol nebuvo Čia jokios užeigai 
vietos ir salės susirinkimams. 
Naujai atkeltas kleb. kun. Ga- 
brielaitis per rftetus laiko ne 
tik pastatė keletu naujų trio- 
bėsių, reikalingų klebonijai, 
bet suge|>ėjo dar suburti pa
rapijiečius parapijos salės sta
tymo darbui. Sausio 3 d. ši sa
lė iškilmingai pašventinta.

SKAITYKITE IR PLATIN- 
[ KITĘ “DRAUGĄ”

Ofiso Tet Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTK

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir ChirurgasPalengvina akių įtempimą kuna 

eati priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, ašių aptemimo, nervuotu- y 14 A r CTlčTt crPDirii’'i
įuo, skaudamą akfų karšų. Nutn.u GYDYTOJAS IT CHIRURGAS blREEl

VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare*cataractua. Atitaisau trumpą regys 
tę ir tolimą regystę.

Prirengtu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daru
mas su elektra, parodanča maHaa- 
sias klaidas.

Speciaie atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ laiką su Nauju išradimu 
Daugėlų atsitikimų akys atitaiauuioe 
be akinių. Kutuos pigiau kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVĖ.
TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1228

DR. G. SERNER
lietuvis akių RPKOIAUHTAS

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieųi&is

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą pw numerių

4729 SO. ASHLAND AVB.
SPĖCUALISTAS

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

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

Telefonas Midway 2880

Res. Pitone 
Englevvood 6641
Wentwortb 2000

Office Pnonr 
Wentwortb 3; Oi

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 8-4 Ir 7-9 vai. vakar*

A. L DAVIDONIS, M. D
4910 80. M1CHIGAN AVSLnT * 

Tel. Kenwood 6167
Valandos:

Nuo 9 Iki ll valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart iventadlenlo ir ketvtrtadiAni

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kstnpas Halsted 8t. 
Valandos: aus 18—4: nuo I—S 

■edėltsmie: BHO U Iki II.

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Narynuckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. T iki 9 vak. 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal ntartj

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

VaL: 2-4. 7-9 v. v. llakiriunt Ket-

\



VISŲ LIETUVIU ŽINIAI
L. R. K. S. A. Cbicagos Ap- .sumai. Tiesa, daug mūsų bro-

skričio vajus čia pat; jis pra
sidėjo kovo 1 d. ir baigsis š.

•

lių ir sesučių dar nėra susi
pažinę su mūsų susivienijimu

m. paskutinę gegužės mėli. ir jie visi yra sužvejoti agen- 
dienų. Vajaus komisija jnuitukų, kurie eina po- na- 
gavo žinių iš kelių kolonijų, į mus, apdrausdami juos įvai-
kad kuopose eina didelis bruz
dėjimas pasirengiant vajui di
džiausia energija, kai kurios 

■ kuopos praneša, kad jau turi 
'šrinkę gabius ir uolius orga
nizatorius ir kai kurie iš jų 
jau nurodė kp. valdyboms pa- 
1 ūpinti pakankamai medžia
ms naujoki} verbavimui. Kaip 
> ako pranešimai, kai kurie or
ganizatoriai pareiškė: jeigu 
i e bus tinkamai aprūpinti me

džiaga, jie ištisus būrius nau
jokų pristatys j kp. susirin
kimus ir Įrašys prie ji} ir su- 
ivienijimo. Taigi, yra rimti 

'•r džiaugsmingi pranešimai. 
.Tei visos kp. pasikviestų to
kius energingus organizato
rius, kurie su didžiausiu pasi
aukojimu padirbėtų vajaus 
metu organizacijos gerovei, 

i vajus būtų gana sekmin
es visais atžvilgiais.
šio vajaus metu lietuviai 

atalikai, ypač mūsų jauni
mas turės progos įsirašyti į

idžiausių lietuvių 
ntrinę organizacijų

riose apdraudos kompanijose, 
už kų jie turi brangiai mokė
ti. Čia nurodysiu vienos ge
rai žinomos Life Tns. Co. ir 
L. R. K. S. A. mokesčių len
teles. Tad patys spręskite, 
prie ko mums, lietuviams, yra 
naudingiau priklausyti.

Life Insurance Co. 
Apdrauda $1000

Amžius met. mokestis
21 metų $18.74
25 ” 20.39

22.98 
30.84 
36.89

L. R. K. S. A. I
Apdrauda $1000

met. mokestis 
$12.12 

13.80 
15.44 
23.40 
28.20

30
40
45

n
M
M

Amžius 
21 metų 
25 ”
30 ”
40 ”
45

SEIMO KOVO 6 D. 1932 M. 
DIENOTVARKE:

H»8tB
AgSKRTTtfcSjVyto kovo 4*3, penktadienio

vakarų, tuoj po pamaldų.

Visų sk. narių, kurie turite 
paėmę vajaus bitietų parda- 

1. Rytų 10:30 vai. Nekalto Prasidėjimo švč. P. Marijos v*mub vajaus komisijos bei
parapijos( Brighton Parke) bažnyčioje Suma ir kun. J. Ma- 
eiulionio, M. I. C., pamokslas.

2. Pietūs Seimo dalyviams parapijos svetainėje 12 vai.
3. Po pietų 2 valandų toje pat svetainėje Seimo atidary

mas ir sveikinamai.
4. 1930 m. spalių 12 d. Seimo protokolo skaitymas.
5. Cbicagos Apskrities pirmininko kun. A. Briškos pa

skaita.
6. Blaivininkų kuopų ir blaivybės parapinių brolijų na

rių sumanymai ir pranešimai.
7: Seimo svečių patarimai.
8. Nutarimų priėmimas ir Seimo uždarymas.

Kun. A. Brička, pirm.,
Kun. L. Draugelis, sekr.

C H I C A G O J E

visos valdybos nari; prašome 
susirinkime dalyvauti, nes tu
rime sutvarkyti vajaus reika
lus.

Neužmirškite atsivesti i r 
naujų narių. Dabar laikas ver- 
buot naujus narius.

Valdyba

Ponia Agnės Ustaitienė, vi
siems gerai žinoma, grįžo į 
biznį; parduoda geros rūšies 
cigarus, cigaretus ir skanius 
saldainius. Prašomi visi atsi
lankyti (1609 S. Halsted St.).

“33” SUKAKTUVĖS

’-ovo 3 d., 1932

i niaus krašto lietuvius, suorga
nizavo pavergtiems broliams 
šelpti Basanavičiaus fondų ir 
šiaip realia parama prisidė
davo prie jų didelio kultūros 
darbo.

T0W|N OF LAKE 86. Lš viso aukų gauta $46.86. 
Visiems aukotojams širdin-

X Lietuvos Teatrališkas ,gai dėkojame, 
kliubas rengia kauliukų ir ko-• M. L. Gurinskaitč, 
rtų lošimus, šeštadienį, kovo
12 d., 7 vai. vakare, P. Karei
vos* svet., (4644 So. Paulina 
St.). Nepamirškit atsilankyti.

X Šv. Kazimiero Akad. rė
mėjų dr-jos 1 sk., kaip kas
met, taip ir šiemet rengia me-

Šv. Kaz. Ak. rėm. 2 sk.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Dr-jos vardu gerb. visuome
nei pranešu, kad sakyta orga
nizacija jau bent pusmetis kai 
gvildena labai svarbų klausi
mų, tai yra kokiu būdu su
teikti nedarbo ir depresijos 
paliestus ligonius.

Štai praėjusiame lietuvių 
gydytojų ir dentistų susirinki
me galūtinai nutarė išdirbti 

^paramos teikimo planų ir jį
finansų raštininke, .vykdyti. Tani reikalui išrink- 

— ta komįsįja Parama bus tei-
PRANEŠIMAI ^kiama kaip medicinos, taip ir

> Identisterijos reikale.
__r _____ _ ..... Marąuette P&rk.— Šv. Ka-j Netolimoj ateityje apie tai

tinį vajų sesučių naudai. Va-;zįmiero Akademijos rėmėjų s'pranešinie vėliau.
Dr. G. I. Bložis, rasi.Taigi, visiems yra pakanka- jaUg vakaras įyykg kovQ J3 ! skyriaus narės eis drauge prM 

inai aišku, kad kiekvienam 7 val vakare p Kreipčiaus ŠV- Komunijos, 8 vai. rytų per 
žmogui, ypač darbininkui, svet. (460() ir Wood Bus Šv. Mišias, ateinantį sekma
d«n<F nriainamimi ir* vienio .. o / J* * 1---- j j . .

PADĖKA

A. yra prieinamiausią 
■nam katalikui darbininkui K. S. A. Čia nurodžiau vienos 
jo šeimynai apsidrausti sa- žemesnių kainų apdraudos

pinasi, kad viskas gerai pa- 
°' vyktų.* Tik prašoma mūsų vi-

Marųuette Parko Šv. Kazi
miero Akademijos rėmėjų S 

sų rėmėjų nepraleisti šios pro- skyriaus komisija dėkoja gerb. 
gos įsigyti atlaidus, Šv. Tėvo kleb. A. Baltučiui už svetai-

sveikatų ir gyvybę. Susi- mpanijų; kitų yra daug aukš- suomenės gausiai atsilankyti is^e^us visiems šv. Kazimie- nę ir kitus reikmenis. Taip 
ir nepamiršti kovo 13 d. ptf-‘ ro Akademijos rėmėjams. Vi- pat dėkojam biznieriams: pu..ujimas yra vien fratema- tesnės kainos apdraudos. O

linė savišalpos organizacija, į- 
įita vien fraternaliniais pa- 
ndais; iš jos jokio biznio 

i -kas negali sau pasidaryti, 
i iJ.:iip yra su svetimtaučių or-
; n'žarijomis bei apdraudimo 
1 ’panijomis. Jos yra įkur- 
i s vien bizniškais pagrindais 
ir jų savininkai daro didelį 

nų. Tuo būdu ten kiekvie- 
; .i asmeniui apdrauda kai
ti a daug kaip vienu trečda- 

’■-! brangiau, negu susivieni- 
a apsidraudus tokiai pat

“ŠALTINIS”

vjs dėlto pasirodo, kad Susi- pįRjyti salę
vienijime apsidraudimas yra Biznieriai pp. Stugiai val.rytų ir paskui kartu eisi- čulpui, pp. Snourevicz, ponui
dauiriau kai d vienu trečdaliu i__ , »• , me bažnvčinn Trust r»r> rinp

sos susirinks svetainėje 7:30 Pužauskiams, Miniatui, p. Pu

daugiau kaip vienu trečdaliu rengia kauHuklJ lo§|ma vaka. me bažnyčion, 
pigesnis. Mūsų organizatoriai,

Trust, pp. Narvidanis, p. Dan 
rų neturtingos mergaitės su- Mėnesinis susirinkimas į-'^ub National Tea Comany, ii

ti- >

lankydamiesi pas lietuvius ka- šelpimui. Vakaras įvyks kovo vyks tų pačių dienų, 1:30 vai. Claussen Pickle Co. Širdį 
tahkus ir kalbindami juos įsi- 19 d., 7 vai. vakare, p. Martin- popiet, parapijos salėj. Kvie- gausiai ačiū už tokias did-- 
rašyti į Susiv-mų, turėtų tin- kaus svet ? (4628 g0> Wood čiame visas atsilankyti ir ne- les aukas. Ačiū pp. Urbams ir 
karnai išaiškinti to naudingu- pražoma visų atsilankyti pamiršti grąžinti įvykusio va- P- Poveikiui už gėles, taip pat 
mų, kokių didelę rolę jis vai- ir paremti tų kilnų darbą. p jaus vakaro tikietus bei pini- ir 8 skyriaus mergelėms už 
dina musų išeivijos tarpe ne Stugienė yra veikėja; ji ran-:gus, nes apyskaita turi buri patarnavimų prie stalų; jų vi

Šiemet suėjo lygiai 10 me
tų nuo to laiko, kai iš Lietu
vos sostinės Vilniaus lenkų o- 
kupantų buvo išguiti 33 Vil
niaus miesto gyventojai, lietu
vių ir gudų veikėjai. Tai bu
vo 1922 m. vasario 4 ir 5 d. 
Tie 20 lietuvių veikėjų ir 13 
gudų buvo Želigovskio vald
žios ištremti už tai, kad1 “ne
ardytų viešos tvarkos ir ne
kiršintų vienos visuomenės da
lies prieš kitų.”

Iš tų 33 žymiausioji dalis 
113) gyvena Kaune, 4 provin
cijoj, 1 Amerikoj, 1 Brazilijoj 
ir 1 mirė. Iš gudų tik du yra 
Lietuvoj, o kiti # išvažinėję j 
svetimus kraštus, šiandien čia 

įgyvenantieji tremtiniai rengia 
to barbariško įvykio paminė
jimų.

Anksčiau jie buvo išleidę 
lietuvių, gudų ir lenkų kalbo
mis leidinį “33”, vėliau įstei
gė Vilniečių sųjungų, i kurių 

l priėmė visus kilusius iš Vii-

“gera proga
Paieškai! rendauninko ar 

ant pusės dirbti ant gero ū- 
kio, kuris randasi netoli nuo 
Cbicagos. Yra geros triobos ir 
gera žemė, arti kieto kelio, 
apie 300 akerių.

Dėl informacini kreiptis i 
“Draugų”, 2334 So. Oak’ey 
Avė, Tel. Roosevelt 7790.

30,000 LITŲ PAJAMŲ 1$
TELEFONO AUTOMATŲ

Per pereitus metus iš esan
čių Kaune 10 telefono auto
matų už vietinius pasikalbėji
mus gauta 30,404.57 lt. paja
mų. Daugiausia pajamų — 6,- 
987 lt. — davė automatas, ku
ris pastatytai Laisvės Alėjoj 
prieš vidaus reikalų ministe-

• • 7n.ių.

GAVĖNIOS LAIKUI
Jėzus Kristus pasaulio Iš’ 

gelbėtojas, parašė J. E. vys
kupas P. Bučys, M. I. C., spau
sdino “Draugas” 2334 South 
Oakley Avė., Cbicago, III.

| Gražiausi dvasiniai skaity- 
Imai, ypač tinkami gavėnios 
|laike. Užsisakykite “Draugo” 
, knygyne. Ši didelė virš pusės 
(tūkstančio puslapių. Kainuoja 
i tik du doleriu.

R, ANDREI l»w N C*
I <M«rąne»tp Jpwclrv # Radini 

Plrkiin1p.il na s mm už «K ar dnu
' rldp hm dvka, nufotoemfuotl.
3650 West 63 St.. Cbica«ro TU 

Tel
Heml nei

ŠUKIU MOKYK A

si gražų vardų nešioja se- 
n’-risiąs Lietuvoje katalikų sa-

• ‘"nis laikraštis.
‘ šaltinis” duoda daug ido- 

i - • skaitymų, kuriuose būna
• ” dugniai išaiškinti mūsų gy- 
•• "i no klausimai. “Šaltinis” 
’ ’da daug žinių ne tiktai iš 

’ : luvos gyvenimo, bet ir iš
- ’ pasaulio kraštų.
'Tetoje svetimos spaudos 
Antinio garsinimo, prašoma

savosios spaudos garsini-

• šaltinio” spauda visiems 
narna ir suprantama. “Ša 

nis” labai pigus savaitraš- 
nes Lietuvoje metams 8 

o Amerikoje tik 2 dol.
’ finis’’ tikrai yra tinkama 

nloni dovanėlė visiems 
- los mylėtojams.

“šaltinį” atranda viso pa 
n laiškai, šiuo trumpu ad- 

»r m pažymėti;

tik savišalpos, bet ir tautybės, 
kultūros atžvilgiu. Taip pat 
įrodinėti tiems mūsų broliams, 
kurie yra apsidraudę įvairio
se apdraudos kompanijose, 
kaip jie daug savo sunkiai už
dirbtų pinigų dykai išmeta.
Jei šeimyna iš 6 narių yra ap. Vakarienės metu Šv. Jur- 
sidraudus po $1000, tai ji kas- ,gio parapijo, Bvetainėj surin-

da laikų vidur pasidarbuoti. 
P. Stugienė priklauso prie vi
sų idealinių draugijų.

X. Y. Z.

galūtinai užbaigta.
Valdyba

AUKOS

met per $45.00 permoka; tuos 
pinigus galėtų sau susitaupy-

ktos šios aukos.
Po $2.00 aukojo: J. Gurins-

Brighton Park.— Gražus va 
karas su įvairia programa. Šv 
Kazimiero Akad. rėm. 6 ks. 
jau pradėjo ruošti Šv. Kazi
miero Akad. rėmėjų vajui. Ba 
landžio 13 d. parap. svetainėj 
ruošia gražių ir labai įvairią 
programų su gražiu vaidini
mu. Dalyvaus parap. mokyk
los vaikučiai. Prašome brigh-

U senatvei, visi apsidrandę L. j,ka8| K Uucius' NN_
B. K. S. A. Čia parodžiau su-! p0 ,ukojo; R Banio
augusių pilnamečių mokesčių Įnįs> y Dambrauskas, J. (ta-iton parkiečių neužmiršti atsi
lentelę, koks yra didelis skir- įruckaS) F Oamckaitt, p. Gri- 
trnnas tarp apdr. kompanijos ,eien5 (js Ma„,uette Parko)j 
.r L. R K. S. A. Tas pat yra lpriciens (firidgeport), Mrs.

lankyti .

Brighton Park.— Sekmadie
nį, kovo 6 d., 8 vai. rytų Šv. 
Kazimiero Akad. rėmėjų 6 sk.

krus patarnavimas visiems pa 
tiko. Dėkui pp. Prusevičiams, 
p. Loveikiui už gėles, taip pat 
nei, Stonkienei, p-lei A. Gai
liūtei, p. Pumputienei, p. Gai
lienei, p. Bergelieuei ir vi
siems kitiems už paramų ir 
atsilankymų.

Brangios rėmėjos, remkime 
minėtus ,biznierius taip, kaip 
jie mus remia.

Dar kartų visiems ačiū!
Komisija: Pumputienė, Kaz- 

velienė, Lenkartienė, Žarom- 
bienė, Druktenienė, Gricienė.

Norėti-. .:i išmokti šokli • r.l 
sų, foxtrot ir kitus šokius, tai 
kreipkitės adresu;

W. MISEVICIUTĖ
5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

, Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios ruSies 
ir patarnavimo, šau
kit.

ORF.EN VAbkEY 
PRODUCTS

O’seiis š . iežitj kiauši- : 
nių, sviesto ir sūrių, 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Roulevard 1389

r > B.R. o 
IKIEVVICZS

HOmfiEBAHKERS

Statome namus ir senus 
priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W. 47 St.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7120 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

su mažamečiais, kurie yra (.Harvey, K. Jonikas, M. Joni- 
apdraustl svetimtaučių apdra- j KanuSas A Ka|di„
ūdos kompanijose. jp Kupca, Lapinskas, Lapins- nariai eis prie šv. Komunijos.

Lietuviai katalikai, apdrau- .kienė, P. Mockienė, Masals- ^ad prašome visų narių gau- 
sdami savo vaikelius Susiv. kienė, B. Naujokienė, NN., M. susirinkti 15 minutų prieš 
sutaupytų sau daug pinigų, > Puįgįenė, B. Rašinskienė, Ig. 8 val- i parap. mokyklų su 
kuriuos dabar veltui išmeta,'Raižius, A. Rokas, Br. Seks- draugijos ženkleliais, o paskui
brangiai mokėdami už savo^ieng (Nausėdaitė), O. Roma-’drauge eisime į bažnyčių, 
vaikelių apdraudę. O taupu- nienė (dainininko Romano! Pirm. K. Laučienė
mas yra būtinas dalykas kiek-^.mona)> A 6imkus> A. SutkusJ ------------ t
vienai šeimynai, ypač šiuo ui- o. Silvienė, M. Urbienė. t Brighton Parko Lietuvių 
dėlės depresijos laiku. O ge- Smulkių ųukų surinkta $12,- Respublikoniško Kliubo 12-to

I n i Imt I**-* _ _J _  _* • _ • . _resnių laikų sunku tikėtis vardo susirinkimas įvyks ko-
greit sulaukti, apdrauda yra ir pažįstamiems, kuriuos įra- vo 3 d., ketvirtadienį, 8 vai. 
kiekvienam labai reikalinga, šys prie Susiv., ištraukdami vakare, parapijos svetainėj,' 

Taigi, mūsų organizatoriai juos iš svetimųjų globos, už (44th St. ir Fairfield Avė.), 
su didžiausiu pasiaukojimu ir kurių jie taip brangiai sumo- j Kviečia visus kliubo narius 
su visa energija turėtų stoti kėdavo. atsilankyti į šį susirinkimų ir
į darbų, kad ko daugiausia Tad į daubų, vajininkai! atsivesti savo visus pažįsta-

vo skaitytojams užsisaka-' naujų narių gautų įrašyti prie Mūsų narsieji veikėjai! Pir- mus.
nl “Šaltinį,” “Draugas” vi- kuopų ir Susiv. Tuo būdu ne myn, pirmyn!,! Nė žingsnio Kliubo komitetas

> »?t tarpininkauja ir už du tik padarys gero savo organi- atgal, ir mes jums padėsime! —...... .....
rius užsako “šaltinį” vi- atrijai, bet daug gero padn- z J. Jusevičlui, Bridgepoit.— Svarbus Ak.

s: i is metams. rys savo giminerųs, draugams Vajaus kom. seki*. Rem. D. 2 sk. susirinkimas į-

“ŠALTINIS”
Paštas Marijampolė 

LIETUVA.

Jau netoli
“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini

gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS. 
Siunčia perlaidomis,' čekiais, telegra
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai 
greitai nueina ir greit išmokami.

Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ
SIUNTIMO SKYRIŲ:

' '"*1 r *

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL

, ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M.Z IZ AS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama
> kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemloek K6S6

Tel«f. Republto

D. GRICIUS
OKNKRALIS KONTRAKTORIOS 
Statau namus kaip muro taip 1»

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio 
Kainos prlelnamlausloe.
2452 WEST 69th STREET

•4*

Tel. Hemloek 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TO RIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

O

lapos Telef. 
Hemlook »(7

Namu Telef 
Republic K68R

JOHNYERKES
Plumblng t Heatlns Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th 8TREET

t I

Plrkiin1p.il



