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Japonai atstovai Ženevoje apleido Tautų Sąjungos posėdį
ANGLUA DIRBA. KAD KARO SUOLO 

MIS ATSIKRAČIUS

BUVO GYDYTOJU ADVO
KATU, 0 DABAR KUNIGU CHICAGOJE PASNINKAS GAVĖNIOS METU

Hitler’is be penkių metų nepasi
trauks iš Berlyno

JAPONAI APLEIDO T. 
SĄJUNGOS POSĖDĮ

NORI VIENU KARTU 
ATLYGINTI

ŽENEVA, vas. 25 d.—T. Są 
junga vakar vienu balsu pri
pažino japonus kaltais Man- 
džiurijos užgrobimu ir nus
prendė, kad tų kraštų Kinijai 
grąžintų.

Po šio nubalsavimo japo
nai atstovai pareiškė, kad jie 
T. Sųjungos nuosprendžio ne
vykdys. Po to visi jie apleido 
Sųjungos posėdį. Jie išlydėti 
susirinkųsiujij švilpimais.

WASHINOTON, vas. 24.— 
Aiškėja, kad Anglija nori bū
tinai nusikratyti karo skolo
mis. Siūlo Atmerikai antkart 
išmokėti vienų bilijonų dole
rių, ar kiek daugiau, ir šį rei
kalų užraukti.

Anglija yra skolinga dau
giau kaip puspenkto bilijono 
dolerių.

JAPONAI PRADĖJO DIDĮJĮ 
PUOLIMĄ

BE PENKIŲ METŲ NEPA 
SITRAUKS

TOKIjp, vas. 24. — Japo
nai skelbia, kad Mandžiukuo 
kariuomenė, padedant japonų 
kariuomenei, šiandien rytų 
pradėjo didįjį prieš kinus puo 
limų Jehol provincijoj.

Mandžiukuo valstybės kariu 
omenei vadovauja vyriausia
sis vadas gen. Čang Hai-peng. 
Visam puolimui — japonų 
gen. Muto.

60,000 JAPONŲ KAREIVIŲ

KARALIAUČIUS, R. Prū. 
sija, vas. 25. — Vakar čia vo
kiečiai fašistai surengė politi
nes prakalbas. Kalbėjo darbo 
ministeris Fr. Sekite. Jis pa
kartojo šiuos Hitlerio pasa
kytus ministcrių posėdy žo
džius:
“Ministerių kabinetas po ko

vo 5 dienos pasiliks savo vie
toje ir jis penkerius metus eis 
savo pareigas.”

Tokiu būdu Hitler’is rinki
mus ignoruos, jei jo partija 
pralaimės.

Šis Dėdės Šamo eilinis ka
reivis lakūnas A. M. Farley 
atžymėtas už karžygiškumų. Iš 
suridaužusio ir užsidegusio 
lėktuvo jis pats išsigelbėjo ir 
savo draugų lakūnų išgelbėjo*

CHICAGOS MAJORAS
KOVOJA SU MIRTIMI

MIAMI, Fla., vas. 24. — 
Chicagos majoras A. Cerma- 
kas kovoja su mirtimi. Kai 
kurie gydytojai pareiškia, kad 
kas momentas gali jis mirti.

PEIPINGAS, Kinija, vas. 
24. — Žiniomis iš Tokijo, Je- 
hol provincijoj puolime -prieš 
kinus veikia apie 60,000 japo
nų kareivių, neskaitant Mand 
žiukuo kariuomenės.

Kinų kareivių Jehol provin 
cijoj yra apie 160,000.

PRIEŠ KOMUNIZMĄ

PERSIJA SENATVĖJE

INDIANAPOLIS, Ind., 
vas. 24. — Indiana valstybėje 
imta vykdyti pensijos senat
vėje įstatymas. Sulaukusiems 
70 metų amžiaus valstybės 
gyventojams piliečiams bus 
mokama 15 dol. per mėnesį 
pensijų.

ANGLIJOJ DAUG SNIEGO, 
ŠALTIS

LONDONAS, vas. 25.' — 
Kai kuriose Anglijos ir Vali- 
jos dalyse daug prisnigo. Vie
tomis susisiekimai nutraukti. 
Be to, kraštų žnybia didelis 
šaltis. '

KUBOS SALOJE TERORAS

HAVANA, Kuba, vas. 25. 
— Saloje siaučia tikras tero
ras. Kai kur bombos sprogdi
namo.:, vykdomi užpuolimai. 
Camaguey provincijoj vienas 
geležinkelio, tiltas dinamitu 
susprogdintas.

BOMBA JAPONŲ AMBASA 
DAI

OTTAWA, Ont., Kanada, 
vas. 24. — Kanados parlamen
to žemesnieji rūmai dauguma SPRINGFIELD, III., vas. 
balsų atmetė sumanymų, kad 24. — Čia imta daug dirbti 
Kanadoj komunistų organiza- dėl 18-ojo priedo atšaiikimo. 
cijai teisėtumų grąžinti. Norima, kad ši valstybė pri-

miau už visas kitas minėtų 
priedų atšauktų.LAIVYNO NEMAŽINA

AVASHINOTON, vas. 24.— NE WY0RK, vas. 24.

ST. JOHN, N. B., Kanada, 
vas. 24. — Boiestown mieste
lio parapijonys jaučiasi daug 
laimingesni turėdami savo 
klebonu kun. R. B. \Yilliamsų, 
kuris prieš įstosiant kunigų 
seminarijon buvo gydytoju, o 
paskui advokatu. Šias profesi 
jas jis Bostone praktikavo.

Boiestovn miestelis turi 
apie 1 ,tX)O gyventojų. Jų da
lis miškuose dirba. Susižei
dus, kas gi nelaimingųjį žmo
gų pirmiausia atlankys, jei nt 
kunigas. Kun. Williams tad 
nė tik rūpinasi žmonių sielos 
reikalais, bet ir sveikata.

Pas sergančius taip pat ku
nigas yra pirmutinis. Kun. 
Williams’ui tad dažnai tenka 
sergančius ir gydyti ir testą-' 
mentus parašyti ir kitus rei
kalus atlikti. «

Kun. Williams jau šešeri 
metai kunigauja.

HITLERITAI CENZŪRUO
JA KATALIKIŠKĄ LAIK

RAŠTĮ

BERLYNAS, vas. 24. —
Hitler’io fašistų partijos ka
reiviai įžengė centro partijos 
laikraščio spaustuvėn Kem- 
pen’e, Pareiny, ir pareikala
vo, kad prieš laikraščio spaus 
dinimų būtų jam padaryta 
cenzūra. Fašistų kuopos va
das laikraštį tuojau pųtikrino 
ir leido spauzd'inti.

Centto partijos sekretorius 
pasiuntė į Berlyną protestą. 
Bet kas iš to? Atsakyta, kad 
laikraščiai neprivalo nei Hit
ler’io, nei vyriausybės šmeiž
ti. TodėT ir cenzūra reikalin
ga-

MOKESČIŲ KLAUSIMAS

Cbicago Real Estate board
as kreipėsi j naujos valstybės 
mokesčių komisijų, Springfiel- 
de, kad ji viešai perkratytų 
Cook’o apskrity
už nekilnojamus 
kesčius, kurie yra 
neteisingi.

Vyriausias valstybės teis
mas nusprendė, kad tuo keliu 
yra geriausia kovoti prieš 
didelius mokesčius, o teismai 
negali kų gelbėti.

nustatytus 
turtus mo- 

aukšti ir

PAŠALINIS ĮKAINAVI
MAS NEREIKALINGAS

Iš Cook’o apskrities turtų 
įkainotojo ofiso paskelbat, 
kad nekilnojamųjų savasčių į- 
kainavimui joki pašaliniai 
žmonės nereikalingi. Įkainavi
mus padaro pats apskrities 
turtų įkainotojas.

NORI KIEK NORS 
APMOKĖTI

Lincoln parko tarnautojai 
kelintas mėnesis negauna at
lyginimo. Pranešta, kad pada
lytas planas, sulyg kurio 
kiekvienam tarnautojui 
nors bus atmokėta.

kiek

Chicagos arkivyskupijos ka 
nceliarija išsiuntinėjo kuni
gams klebonams Jo Eminen
cijos Jurgio Kardinolo Mun- 
delein’o, Chicagos Arkivysku
po, laišką apie pasninką Gavė 
nios metu. Kunigai klebonai 
raginami rytoj, vasario mėn. 
26 d'., tikintiems išaiškinti 
apie pasninką, susiturėjimą ir 
kitas priedermes.

Šventos Gavėnios laikas pra 
sidės Pelenų dienų, šiemet 
kovo mėn. 1 d., ir baigsis Di
džiojo Šeštadienio pusiaudie
niu, balandžio mėn. 15 d.

Kai kurios Gavėnios dienos 
yra išimtinai pasninko dienos, 
o kitos dienos yra. pasninko ir 
susiturėjimo dienos. Pasninko 
dienų galima pilnai pavalgy
ti tik vienų kartų per dienų, o 
kiti du valgymai tų pačių die
nų neturi būt didesni, kaip 
tik pilno pa vai gymio ketvirt- 
dalys. Pasninko dienų per pil
nų pavalgymų galima vartoti 
ir mėsiškus valgius. Pasninko 
ir susilaikymo (abstinencijos) 
dienomis yra tokia pat tvar
ka, tik negalima jokių mėsiš
kų valgių vartoti.

Gavėnios metu visos dienos 
(išėmus sekmadienius) yra pa 
sninko dienos. Tačiau visi tre
čiadieniai, penktadieniai antro

dienis (metų ketvirtis) ir 
Didysis Š e š t a d i e 
nis iki pusiaudienio yra pas- 
ninkij ir susilaiky mo dienos. 
Didįjį Trečiadienį yra tik vie 
nas pasninkas.

Visi sulaukę 21 metų am
žiaus ir nebaigę 59 metų am
žiaus asmenys privalo pas
ninkauti, kol negauna taip va 
dinamos Bažnyčios dispensos. 
Abelnai imant, dispensuojami 
tik sergantieji, menkos svei
katos asmenys ir tie, kurie 
dėl pasninko negali atitinka
mai eiti savo pareigų.

Visi, kurie yra baigę 7 me
tus amžiaus, turi užlaikyti su 
silaikymų.

Remiantis šventojo .Sosto 
paskelbtuoju gegužės mėn. 
18 d., 1932 m., Indultu, Jo E- 
minencija Kardinolks nuo 
susilaikymo paliuosuoja dar
bininkus ir jų šeimas per vi
sas Gavėnios pasninko ir su
silaikymo dienas, išėmus Pe
lenų dieną, penktadienius ir 
Didžiojo Šeštadienio pusdienį. 
Kitomis dienomis galima mė
siškus valgius vartoti, bet tik 
vienų kartą per dieną.

Tie visi, kuriems teikiama 
minėta dispensa, pasninkus ir 
susilaikymus privalo kokiais 
kitais geraisiais ir gailestingu

sios Gavėnios savaitės šešta-. mo darbais pakeisti.
APIPLĖŠĖ KONDUKTORIŲ

Trys plėšikai užpuolė Hals 
ted gatvės gatvėkario konduk
torių ties 108 gatve ir visus 
turimus pinigus atėmė.

„DRAUGO” ČEMPIJONAI KUM* 
ŠTININKAI SUSIREMS SU 

C. Y. O. ČEMPIJONAIS

Kongreso žemesnieji rūmai1 J. Valstybių sąmatos direkto- 
nusprendė karo laivyno nema- Į rium prezidentas elektas Roo 
žinti ir jo išlaidoms 308 mili- Į seveltas paskyrė kongresmoną 
jonus dolerių paskyrė. 1 Lewis Douglas’ą iš Arizonos.

VOKIETIJOS IR AUSTRI
JOS VYSKUPAI PRIEŠ 

HITLERIZMĄ

MUNTCHAS, Bavarija, 
vas. 24. — Kaip seniau, taip 
ir šiandien Vokietijos katalikų 
vyskupai yra griežtai nusista
tę prieš nacionalsocialistų 
(fašistų) partijų, kuriai Hit
ler’is vadovauja. Vyskupai 
draudžia katalikams priklau
syti šiai partijai. Nesenai pas 
kelbtu vyskupų » atsišaukimu 
uždrausta, katalikams su fašis

LONDONAS, vas. 25. — j tų uniformomis, arba kitais
Vakar japonų ambasadon'jų ženklais, į bažnyčią įeiti, 
bomba prisiųsta. Dėžę su bom Kadangi hitlerizmas jau 
ba policija ko greičiau bom-laiškiai pasireiškia ir Austri- 
bų ekspertui pristatė. joj, tai ir šio krašto vyskupai

bendruoju ganytojiniu laišku 
paskelbė katalikams reikalin
gų įspėjimų, kad jie nepriklau 
sytų šiai partijai.

Kaip vieno, taip kito kraš
to vyskupai sako, .kad hitleri- 
tų politinė programa gali bū
ti pakenčiama, bet jų skleidžia 
mos į Katalikų Bažnyčią pa
žiūros yra stačiai nepakenčia
mos ir smerktinos.

Vokietijos vyskupai nereiš
kia nė ^okio priešingumo, kad 
centro (katalikų) partija, pri
reikus, politiniais sumetimais 
dedasi su hitleritais. Tačiau 
pati centro partija yra aiškiai 
pasakius, kad tuo susidėjimu 
ji nė kokiu būdu su katalikiš
kais dėsniais nesiskiria.

PIRMOJI MOTERIŠKĖ 
PREZIDENTO KABI

NETE

WASHINGTON, vas. 23.— 
Prezidento Roosevelto kabi
nete rasis viena moteriškė. 
Tai bus pirmasis tos rūšies 
krašto istorijoj įvykis. Ji yra 
Frances Perkins, gimusi 1882 
m. Bostone. Skiriama darbo 
departamento sekretore.

Frances Perkins yra Mrs. 
Wilson. Turi vieną dukterį. 
Ji laikosi savo tėvų pavardės.

Ketvirtadienio vakarą, ko
vo mėn. 16 d., C. Y. O. cent
re, Congress ir Wabash gat.,

------------ .“Draugo” čempijonai kumšti-
Plėšikai norėjo pagrobti pinkai stos prieš C. Y. O. čem 

vaistininką F. A. Brenner ties pijonus kumštininkus.
Ara.ngon viešbučiu, 5401 Cor- j Tą vakarą 8 lietuviai četn- 
nell avė. Bet pravažiuojančių pijonai susirems su 8-iais C. 
žmonių; nubaidyti. ,Y. O. čempijonais. Bus pro-

!gos pamatyti, kiek stiprūs

NORĖJO PAGROBTI

PUSĖS MĖNESIO ATLYGI
NIMAS

Chicagos miesto tarnauto
jams šiandien išmokamas pu
sės mėnesio atlyginimas ir tai 
pinigais. Senai taip būta.

PROKURORAS BARASI SU 
KOMISIJONIERIAIS

Cook’o apskrities prokuro
ras Courtney užvakar pasiba
rė su apskrities komisijonie- 

SPRINGiFIELD, III., vaa iriais, kurie nenorėjo skirti 20, 
24. - Legislatflroje yra sumai000 dolerių padaryto nepr. te- 
nyvnas, kad pieno pardavimas k liaus pereitais metais trau 
būtų pavestas valstybės preky

PIENO KONTROLĖS KLAU
SIMAS

bos komisijos kontrolei.

Palemano durpyne (netoli 
Kauno) pernai pagaminta a- 
pie 4,ADO tonų durpių. Jas ga
mina Kauno sunkiųjų darbų

kiant atsakomybėn buvusįjį 
bankininką J. Bain’ą.

Komisijonieriai reikalauja, 
kad prokuroras pristatytų tei

yra mūsiškiai, lietuviai, čem
pijonai. Ar jie suplieks kita- 
tančitts, ar ne.

Visi mūsiškiai čempijonai 
tik ir laukia tos dienos. Adam 
Smith atvyks iš Rockfordo. 
Jis susirems su Chester Bu- 
kowski, C. Y. O. čempijonu.

Iš Rockdale žada atvykti 
Eli Rungaitis. Kiti šeši mūsiš
kiai čempijonai pasirengia 
prie to vakaro. Jie tikisi lai
mėti pažymėjimus.

Ko geriausiojo lietuviams 
čempijonams pasisekimo!

LIET. BANKO AUKSO 
FONDAS.

Šių metų sausio 1 d. siekė 
49/16 mil. litų, užsienių valiu
ta —1,96 mil. litų banknotų 
apyvarta — 96,21 mil. litų, 
diskontas ir paskolos — 91,76 
mil. litų. Tokiu būdu bankno
tų padengimas auksu sudaro 
51 proc., o aukso valiuta — 
67,6 proc.

i 
PASIKĖSINIMAS PRIEfi 

TRAUKINĮ

Tarp Kėdainių ir Sliekių 
sėtus dokumentus dėl to8 su- stotieg nežinomi piktadariai
mos skyrimo. ’.atšriubavo kelis bėgius, bet

________ vis dėlto dar ne tiek, kad bn-

SANTARVININKAI ATIDft 
JO LIETUVAI KARO SKO

LAS.

1932 m. pabaigoj Lietuva 
turėjo sumokėti Klaipėdos 
krašto administracijos ir oku
pacijos išlaidų iš 1919—1923 
m. anglams 1,135,90 sv. ster
lingų, italams — 16,273 lyras 
ir prancūzams — 5,007,505 
frankų. Šių skolų mokėjimo 
ratą santarvininkai sutiko ati 
dėti, kol skolų klausimas bus 
išspręstas tarptautiniu mastu.

ORO STOVIS

kaliniai. Nuolat durpyne dir- SKAITYKITE IR PLATIN- 
ba apie 200 kalinių. KITĘ, “DRAUGĄ”

tų sugadintos rėlės. Katastro 
fos neįvyko.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien debesuota; 
numatomas lietus; kiek šil
čiau.
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KO JIE NORĖTŲ

PASTABzLiS Kutu Dr. J. B. Končiuj.

Ateina žinių iš Romos, kad Katalikų Sų
junga Italijoje, kuri pirmoji jmprašė Popie
žiaus paskelbti Kristaus Mirties jubiliejų, 
dabar daro žygių, kad Italijos ir kitų katali
kiškų kraštų vyriausybės paskelbtų šiemet 
Didįjį Penktadienį, bal. 14 d., valstybine šve
nte. Tai būtų labai tinkamas lšganytojaus 
Mirties jubiliejaus civilinis paminėjimas, prie 
kutio rūpestingai rengiasi viso pasaulio ka
talikai. ;

« a •
Naujasis Vokietijos kancleris paleido pa

rlamentų, paskelbė naujus rinkimus. Tačiau, 
jei rinkimai neišeis jo ir jo partijos naudai, 
su tuo nesiskaitysiųs, įvesiųs diktatūrų, pa
našių fašistų diktatūrai Italijoj. Bet mes ma
nytumėm, kad Hitlerio diktatūra būti} pana
šesnė Stalino diktatūrai Rusijoj. Ar šiaip ar 
taip kalbėsime, rimtoji vokiečių visuomenė 
nesidžiaugia Hitlerio užsimojimais sulaužyti 
valstybės konstitucijų ir pakreipti vidaus po
litikų į neteisėtas vėžias.

Vokietija į Rytų Europos 
Politiką

Vokiečiai užima žymių vie-Įjungė prie Rusijos; mažesnės
tų Europos tautų tarpe; jie 
yra Europos viduryje. Vokie
tija jau no senovės laikų yra 
tirštai apgyventa; jie savo 
teritorijos ribas visais am
žiais mėgino praplėsti į ry
tus ir į vakarus. Jiems į va
karus veržtis yra mažiau išro 
kavinio, nes Prancūzija yra 
tirštai apgyventa ir be to to

jus dalis tapo priskirtos prie 
Vokietijos ir Austrijos. Lietu 
vų priskyrė prie Rusijos; Kla 
i'pėdos gi kraštų ir Rytprūsius 
paliko prie Vokietijos, nes to
ji teritorija jau šimtmečiais 
jų valdžioje buvo. Vokietija 
tais laimėjimais pasitenkino 
tiktai kuriam laikui; jų verži
mąsi į Rytus (Drang nach

ji tauta moksliniai ir tautiniai Į Osten) vis dar tebebuvo svar-

Vadinamųjų tautininkų-liberalų (kai ka
da vadinama nezaležninkų) spauda dažnai a- 
takuoja mūsų dvasininkus, lietuvių katalikų 
veikimų ir katalikų spaudų. Mūsų laikraš
čiuose skelbiamas mintis ji dažnai iškraipo, 
i kunigų lūpas įdeda jų nesakytus žodžius 
(pav. kun. J. Balkūnųi, kun. K. Pauloniui), 
lietuvių katalikų veikimų vadina prieštautiš- 
ku ir priešvalstybišku veikimu.

Kokiuo tikslu liberalų laikraščiai tai da
ro? Juk iš to tautai jokios naudos nėra.
■ Mums rodos, kad visai yra pigu supra
sti, ko siekia liberalai rokia savo taktika. 
Jie nori paimti į savo rankas lietuvių tau
tiško veikimo monopolį. Dėl to reikia ata
kuoti katalikus, šmeižti jų veikėjus, visa šir
dimi trokštant, kad lietuviai katalikai, o 
ypač jų vadai, ištikro, pasidarytų savo tau
tos priešais, palikdami tautiškų dirvų vien 
tik liberalams ir jų spaudai. Tai yra jų no
ras ir tų jie stengiasi vykinti. Bet pasaulis, 
netiki liberalų nuoširdumui ir nepritaria jų 
siekiams. Ir tol nepritars, kol juose nepaste
bės geros valios ir nuoširdaus tautiškumo.

Katalikų visuomenė gerai supranta, kad 
liberalų tautiškumas yra labai menkas. Jis 
paremtas kitų šmeižtu ir Katalikų Bažny
čios neapykanta. Dėl to į jų plepalus, tuš
čias pagyras ir šmeižtus nekreipia dėmesio. ’

Lietuviai katalikai myli savo tautų. Tų 
savo meile įrodė ne tuščiais žodžiais, bet 
dideliais darbais ir gausingomis aukomis Lie
tuvos Nepriklausomybės reikalams. Ne libe
ralai tų tautos meilę katalikams įkvėpė, jie 
jos ir neatims. Ners gal ir labai norėtų, kad 
katalikai nebesirūpintų tautiškais reikalais, 
bet jų norai neišsipildys. Rimtai galvojan- 
tieji žmonės jau gerai žino, kad liberalų, taip 
j.»at ir socialistų, spaudos tikslas yra šmeižti, 
ardyti ir prieš tikėjimų kovoti, o katalikų — 
dįrbti rimtų tautos darbų. Ar liberalams tas 
patinka, ar ne, bet katalikai atiduoda kas 
yra Dievo — Dievui, kas valstybės — val
stybei.

Lietuviškųjų socialistų “mokslas” re
miasi kova prieš tikėjimų, dvasininkų šmeiž
tais ir griovimu mūsų tautiško veikimo. Ir 
ar girdėjot, vienas socialistų laikraštis užpy
ko, kam , girdi, kunigai to “mokslo” nere
mia. Dėl to kunigus pavadino mokslo prie
šais.

• • *
Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Drau

gija rūpestingai rengiasi prie vajaus, kuris 
prasidės Šv. Kazimiero Dienų. Tų gražų dar
bų mūsų visuomenė turėtų nuoširdžiai pa
remti, nes Akademijai parama būtinai yra 
reikalinga. Ši įstaiga yra viena iš mūsų tau
tybės išlaikymo tvirtovių, dėl to kiekvieno 
susipratusio lietuvio pareiga yra jų remti.

biausias jų politinis siekimas.
Vokietija vedė gaidrių ko

lonizacijos politikų Latvijoj,
. Lietuvoj, Lenkijoj ir Rusijos 

provincijose, kurios yra arti 
minėtųjų kraštų; geriausiai 
jiems pasisekė išplėsti savo 
kolonizacijų Latvijoje, kur jie 
rusų valdžios laikais turėjo 
savo universitetų Dorpate ir 
kitas aukštas mokyklas Rygo
je ir kituose kraštuose. Lietu
voje, Lenkijoje ir Rusijoje 
daugel vietose vokiečiai turė
jo didelius dvarus ir net užiin 
davo valdžiojė aukštas vietas. 
Tų vokiečių kolonizacijų rytų 

rus politikas, aiškiai suprato Į kraštuose be abejonės buvo

yra neblogiau susipratusi ne
gu vokiečiai; todėl suvokietin
ti prancūzus jiems neįmano
mas dalykas. Elzaso ir Lote- 
ringo provincijų istorija tai 
aiškiai patvirtina.

Vokiečių tautos ekspansijai 
yra patogiausia dirva Rytų 
Europa. Apie septyni šimtai 
metų atgal, Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Mindaugo lai
kais kryžiuočiai visas pajėgas 
buvo įtempę praplėsti savo te 
ritorijas, užimt kardu ir ugni
mi Lietuvos, Latvijos ir Len
kijos žemes. Lietuvos Kunigai 
kštis Vytautas Didysis, gud-

tie kraštai būtų prijungti prie 
Vokietijos ant visados.

Didžiausioms Europos val
stybėms išėjus į karų prieš 
Vokietijų ir dar prisidėjus 
prie jų galingai Amerikai, vo 
kiečių militarinė galyliė liko 
sulaikyta. Versalles sutartimi 
einant '.(1919) Vokietijai reikė 
jo išsižadėti netik užkariautų 
kraštų vakarų Europoje: Bei 
gijos, Elzaso, Loteringijos, 
lx>t ir rytų kraštuose: Lenki
jos, Lietuvos, Latvijos ir Ru
sijos žemių. Be to, reikėjo 
jiems dar grųžinti Lenkijai 
Silezijų, Poznanių, Pomera
niją ir Danzigo koridorių ir 
Lietuvai atiduoti Klaipėdos 
kraštų. Vokiečių galybė liko 
sutruškinta. Vienok ji} milita- 
rinė dvasia tebėra, tokia pat, 
kokia ji buvo kryžiuočių, Bis
marko ir kaizerio

PADARE NAUJĄ RE
KORDĄ

'.'JmlTlMfifiiIlBlItnnf

O. R. G'ūyford, įžymus bri
tų lakūnas, kuris sumušė grei 
tumo rekordų be sustojimo 

^Vilhelmo lėkdamas orlaiviu iš AngliJ 
laikais. Jie to smūgio užduo- j Afriką.
tojo negali užmiršti ir vėl toji, 
tauta verda, bujoja ir rengias 
pulti į Rytų Europos kraštus 
(Drang nach Osten), kad atė
mus iš Lenkijos Danzigo kori
dorių, Poznanių ir Silezijų ir 
iš Lietuvos Klaipėdos kraštų.
Tų mano posakį aiškiai pat
virtina susidėjusi vokiečių da
bartinė politika. Vokietijos ka 
binetai ir parlamentai nuo 
Versalles laikų mainėsi vie
nas po kitam, nes jų, tauta ne

tiems blogiems santykiams e- 
santiems tarp Lietuvos ir Len 
kijos, vienok Lietuvių tauta 
turėtų eiti išvien su Lenkija 
prieš Vokietijų, taip kaip Vy 
tautas prie Gruenwaldo išvien 
su jais mušėsi su kryžiuočiais- 
vokiečiais. Paėmus vokiečių 
kraštų valdyti Hitleriui, lygus 
pavojus gręsia Lenkijai ir Lie 
tuvai dabartiniais laikais. Gal 
Lenkijos vadai supras grę-

todėl visas savo pajėgas padė
jo, su Rusijos ir Lenkijos pa
galba, sulaikyti tų jų užpuo- 

Lenkų spauda ugnimi spiaudo ant vo- jįmą. jįs <jTaUge su lenkais 
kiečių, kad jie visame pasaulyje veda stip- sutraškino kryžuočių galybę 
rių propagandą prieš Lenkiją dėl Dancigo 14w metais prie Tannenbeur- 
koridoriaus ir Aukštosios Silezijos. Bet jie
pamiršta, kad Lenkija pati nėra be nuodė
mių. Ji tebelaiko pavergusi Vilnių, Ukrainos 
didelę dalį ir Baltgudijų. Dėl to lenkų riks
mas ir nesusilaukia per daug pasaulio dėme
sio, nes ne tik vokiečiai, bet ir jie patys im
perializmo liga serga.

Nesusipratusių ir suburbėjusių lietuvių 
visur pilna. Netrūksta jų pas mus, Ameri
koje, netrūksta ir pačioje Lietuvoje. Tai tru
kdo mūsų tautos pažanga ir užstoja kelių į 
naujus laimėjimus. Tautinės sąmonės žadini
mas, jos auklėjimas ir stiprinimas visur ir 
pas visus lietuvius yra būtinas dalykas. A- 
not “M. V.” tai yra ir “nustotų žemių at
vadavimo būtinoji sųlvga.” |

krvžiuočių “Drang nach Os- vokiečių valdžios finansuoja- , . J v . .. ‘
. v • • t, 4 • t- • . . • - • buvo patenkinta konservatyve i samųjį pavojų iš Vokietijosten” — veržimąsi i Rytus, ir ma.. Jie sistebiatingai rengėsi . ,v. T. .v . , . 1 .valdžia. Jie išrinko sau prezi-Įpusės ir pasirūpins sudarytipraplėsti savo valdžių minėto 

se šalyse. Vokiečių tauta bu- dentų savo karo dievaitį Hin
.... , Jdenburgų. Tuomi dar jie nepavo auklėjama nuo pat elemen- , ■ ... , .. _ , ,, .f. . . sitenkino iki galutinai nelaimetarines mokyklos iki universi-1 • , ...... • .

..., : . . . . ijo kraštutiniai nacionalistai ir
teto nnlitarinėje dvasioje; □aiTOUit#ri,tai Taldžioje ir la 
zymiausis kancleris Bismar-t

Lietuvos katalikai organizuoja maldini-Į 
nkų keliones j Romų Šventaisiais Metais. Nuo 
to ir mes, amerikiečiai, neatsiliekame. Tokia 
kelionė organizuojama A. L. R. K. Federa
cijos balandžio 29 d., “III De France” laivu. Lenkijos

go — Grunenwaldo. Tas uždu 
olas kryžiuočiams smūgis pra 
šalino pavojų Rytų Europos 
kraštams ilgesniems laikams. 
Vienok ir tada kryžiuočių pa
griebtų teritorijų nepasisekė 
iš jų atimti, nes Klaipėdos, 
Tilžės ir Karaliaučių apylin
kės, arba Rytprūsiai, kurie 
priklausė Lietuvai, ir Lenki
jos provincijų Pomeraniją ir 
kitos pasiliko irgi kryžiuočių 
valdžioje. Tuomi jie nepasi
tenkino ir nuolat planus darė, 
kad greičiau praplėtus savo 
žemes į rytų kraštus. Vokie
čiai, nepajėgdami ginklais už 
kariauti rytų šalis, savo gud
ria politika, susitarę su Ausr

kas ir vėliau kaizeris Wilhel- 
nias visu savo smarkumu gin
klavo visų savo tautų ir ren
gėsi prie to pasaulinio karo, 
kuris prasidėjo 19^ metais. 
Tame kare jie iš karto pradė
jo veržtis į vakarus — Pran
cūziją ir j rytus — į Lietuvų, 
Latviją, Lenkiją ir Rusiją.

mente. Dabar militaristų ir 
nacijonalistų vadas Hitleris 
paėmė valdžios vadeles į savo 
rankas ir ves vokiečių tautų į 
naujas skerdynes — karų.

Rytų Europai iš Vokietijos 
pusės gręsia nauji
Vokiečiai pirmiausia, žinoma, 
puls lenkus, kad panaikinus 
Danzigo koridorių ir kad atė-

politinius santykius su Lietu
va, grąžinant jai užgrobtąjį 
Vilnių ir kitas Lietuvos že
mes, kad išvien atsilaikius 
naujam kryžiuočių — vokiečių 
puolimui .

DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS 
BARBARAI

Novodievičiaus vienuolyne, 
pavojai. RusįjOj? palaidotas garsus ru-

Dųbartims vokiečių preziden- . ..
, : ,r Tr- j i i ' mus dar bent Silezijos provintas \ on Hindenburgas, buvęs ... T . . 1 . .
didžiojo karo laike vyriausias 
vadas (generalisimus) visas 
pajėgas įtempė, kad sutraški
nus rusų kariuomenę ir užė
mus Rytų Europos dalis, kas 
ištikro ir pasisekė jam leng
vai įvykinti. Rytų Europos ū- 
kių kraštai karo metu sutei-

cjjų. Jei tas įvyktų, tai 
Lietuvai būtų labai pavojinga, 
nes jie tuomi nepasitenkins ir 
toliau veržis į rytus (Drang 
anch Osten), kad užkariavus 
Klaipėdą, Lietuvų ir Latviją. 
Mūši} santykiai su Lenkija, 
nuo Vilniaus užgrobimo laikų

sų filosofas V. Solovjevas ir 
jo šeima. Bolševikai jo kapus 
išardė, kryžius nusukiojo, iš
laužė taip, kad kapų vieta ne- 

ir begalima pažinti.

Kaip stebėtina, kad tokių 
XX amžiaus barbarų sekėjų 
randasi ne laukinių žmonių 
tarpe, bet pas mus, lietuvius.

i - j ..... \1920) iki šių dienų yra įtemtrija ir Rusija, nutarė astuo- ke jiems daug maisto ir jiems ... ... . , , . .J ’ ... . >P“ ir, aišku, tie santykiai ne-
« pabaigoj taip reikalingos žalios medžiąniolikto šimtmečio 

pasidalinti Lenkiją ir Lietuvų. Į gos. Jie užtinę tuos kraštus
pagėręs iki Lenkija Vilniaus 
ir Suvalkų teritorijų Lietu- 

žymiausių dalį pri- , tada tvarkė ir valdė taip, kad vai negrąžins. Neatsižvelgiant

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” it 
remiate visus tuos pro^ 
fesionalus ir biznierii^B 
kurie garsinasi jame.

• Kun. A. Petrauskas, M.l.C.

I Sveika Marija

Mylimiausia malda, kurios mes pa
pratę nusitverti kiekviename savo reika
le — yra tai Sveika Marija! Per visų gy
venimų tūkstančius kartų ištaria mūsų 
lūpos tuos malonius pasveikinimo žodžius! 
Ir kiekvienų kartų, kada tik ištariame tų 
pasveikinimų, visada prisimename sau a- 
nų mažutį Palestinos miestelį — Nazare
tą, kur pirmų sykį ištarė tų pasveikini
mą Arkangelo lūpos...

Nazaretas — tai senovinis mažas pa
čiame Galilėjos viduryje žydų miestelis. 
Menkučiai mūriniai jo nameliai iš vienos 
pusės prisiglaudę prie aukšto žaliuojan
čio kalno, iš kitos — nusileidžia į puikių, 
gražiausiais žolynais apžėlusią lygumų. 
Užtat ir vadinama jį—Galilėjos žiedu.

Senovėje visų užmirštas Nazaretas — 
Šiandie žinomas yra visam pasauliui. Me
tas į metų t1, katančiai maldininkų iš visų 

jo kraštų trauki* j Najaretų. Ne

puikių bažnyčių, ne kokių gražumynų ieš
koti traukia ten tos žmonių minios. Ne! 
juos traukia mažytė, uoloje iškalta ŠŠ. 
P. Apreiškimo bažnyčioje koplytėlė, kur 
dienų naktį mirga sidabrinių žiburių dau- • 
gybės ir baimė kas suklaupusių žmonių 
nuolatos siunčia į dangų savo karštas, 
lyg ugnis, iš pat širdies išsiveržusias mal
das!

Kam tie žiburiai? kas sušildo maldi
ninkų širdis? kas traukia juos prie tos 
tamsios koplytėlės?

Klausi kas" — prieš du bemaž tūk
stančiu metų, kur ta uola, stovėjo men- 
kytis namelis, jame gyveno viena pavar
gusi mergelė—gryna lyg gryniausias le
lijos žiedas, skaisti lyg skaisčiausias žem
čiūgas!.. Vardas tos mergelės—Marija!

A rkangelo pasveikini mas.
Kartą, kada Ji, ta Skaisčiausioji, už

sidarius vieuų viena savo namelyje pasi
nėrė karštoje maldoje, girdi susyk lyg 
kokį rūbų šnabždėjimų. Pakelia akis — 
prieš Ją stovi dvasia—Aukščiausiojo Tė- 
vp pasiuntinys, Gabrielius. Piiėjęs prie

Nekalčiausios, nedrąsiai lenkia prieš Jų i kataliko širdies nekiltų į dangų tas nuo- gos prakaituotos dienos poilsio ieškoti.
galvų ir su baimė apreiškia pasveikini
mų, kurį atneša Jai iš dangaus: Sveika, 
girdi, Marija!

Vos tegirdimai, pakuždomis ištarė 
dangaus kunigaikštis pasveikinimų vienų 
vienai mergelei... mažume miestelyje... 
Tarytum turėjo liktis tie žodžiai vien Ma
rijos širdyje; tarytum nelemta buvo kam 
sužinoti tas dangiškasis pasveikinimas. 
Bet ne! Nespėjo prabėgti keli šimtai me
tų, kaip tie Gabrieliaus žodžiai išsiveržė 
iš Nazareto namelio ir griauąmu nudun
dėjo per visų pasaulį, ir jo aidas atsi
liepė milijonuose krikščionių širdžių... Mi
lijonai lūpų, tarytum dangaus varpai, die, 
nų naktį vįs kartoja: Sveika Marija!

Sako, km i kas sekunda vis miršta iš 
viso pasaulio viens žmogus ir kas sekun
da viena siela apleidus kūnų kyla pas 
Viešpaties Didžiagalybę, kad atsiimtų už
mokestį už savo darbus. Taip lygiai ga
lima sakyti, kad šiandien jau nespėja 
praeiti viena \alajidėlė; kad išsiveržęs iš

stabus Sveika Marija!
O! kiek tai kartų krikščionys kartoja 

tuos Arkangeic žodžius!..

Mieliausia malda.
Užgimė kūdikėlis—gera katalikė mo

tina, laimingai jo susilaukusi, jau siun
čia, Marijai: Sveika Marija! Auga kūdi
kėlis, pradeda kalbėti—katalikė stengiasi 
pakišti jani pirmutinius žodžius:—Sveika 
Marija! Išauga jis į gražų lyg 'beržas 
jaunikaitį, ar puikių lyg ltepa mergelę— 
nuolatos vis kalba tų gražų pasveikini
mų... Ir į vyrų išauga ir ilgus metus pra
gyvena ir niekad neužmiršta visokiuose 
savo reikaluose kalbėti:—Sveika Marija!

Aušta ryfas—vyturėlis, apleidęs šil
tų savo gūštelę, pukilo aukštai į padanges 
ir nudžiugęs sveikina kuo įvairiausiais 
čiulbėjimais brėkštančių dienų. Katalikas 
gi, ryto sulaukęs sveikina jį gražesne, 
negu vyturėlio čiulbėjimai, malda:—Svei
ka Marija!..

Saulė nusileido—artojas paleido iš
juo£o savo jaučius, grįžta jpupon po ii*

Pirmiau, negu priglaus savo nuvargusį 
kūnų prie paialo, jis klaupia prie lovos 
ir, sudėjęs suskirdusias nuo darbo rum- 
buotas ramias bei giliai atsidusęs, kalba 
— Sveika Marija!

Prispaudė krikščionį dideli vargai: 
badas marina, liga spaudžia, žmonės ap
leido, kryžiai prigniuždė prie žemės ir 
alsuoti sunku—jis kalba — Sveika Mari
ja! Ir tarsi koks balsamas jo širdį aplie
ja. Jis jaučia, kad viduje tik ramu, ramu, 
be galo ramu!

Ir nusidėjėlis, apsunkintas kad ir di
džiausiais prasikaltimais, kada sąžinės 
kirminas dieną naktį ima graužti jam šir
dį, kada žmonės jį niekina ir pirštais ba
do, kada nemiela jam pasidaro ant že
mės gyventi --ir tas kalba: Sveika Ma
rija! '

Iš tikro, kas suskaitys, kiek sykių ka
talikai mini tuos Arkangelo žodžius?!

(Bus daugiau).

Niekam nieko bloga nepadaryti dar
maža. Vaižgantu



įmirgas
pereitų sekm., savo atsilanky
mu, Jo Ekscelencija vysk. P. 

jBūčys. Akis, ypatingų malo- 
ųiunų turėjo, matant jį vėl po

ir daug linksmo juoko daran- šridų metų, nuo susitikimo Lie 
tuvoje. ' |

f vasario 25, 1933

GAVĖNIA

Ateinantį trečiadienį jau 
prasideda Gavėnia. Šis laikas 
yra ypatingai pašvęstas žmo
gaus išganymui. Laikas, kurs 
mums primena mūsų Atpir
kėjo kančias, mirtį ir visos 
žmonijos atpirkimų. Laikas, 
kurs mus ragina uoliau dary
ti atgailų, valdyti savo bloguo 
sius palinkimus ir prisilaikyti 
valgime, gėrime ir įvairios rū 
Šios pasilinksminimuose, o že
ngti dorybių ir aukštos tobu
lybės keliu į amžinųjų Tėvy
nę.

ŠŠ. Petro ir Povilo bažny
čioje trečiadienį, kovo 1 d., 
tuoj po Mišių bus barstoma 
pelenais, o vakare po apvaik

tis vakaras.
X Mokyklos Rėmėjų bus U- o___ _______ *______

žgavėnių vakarų šaunūs šokiai PPM Jo Ekscelencijos pa- rįaus cj10,ra3> sesenj mokytojų 
ir išlaimėjimas gražios, brau- m°krias.
gios kaldros. Bus gera muzi
ka. Gros “Salvato Brothers’*

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS
Sausio 29 d. Šv. Antano pa- nos — S. Bružiūtė, jų duktės 

rap. moterys suruošė gražų1 Sofijos — S. Ivučiūtė, 1-mo
programų, parap. naudai. Pro

Rockfonlirfiams paliko dide ,-gramiį iSpilds Inokyklos g gky.

Iki pasimatymo! AKIS
keiuri muzikantai. Prašome 
nepamiršti dalyvauti. R-is.

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

HIGHLIGHTS

išmokintas.
• Visų pirma programe buvo 
senovės atsiminimai. Paskui 
sekė “Audra giedroje,” “At
sikėliau ankstį rytelį,” S. ir 
C. ‘Du broliukai raudoniukai’.

Don’t be to hard on High- Paskui grota smuiką ir armo- 
liglits if it does not contain nika, Garbe jaunutėms moki-

ŠĮ pavasarį, Rockfordas tu-' 
rėš referendumų, dėl
šviesos taupymo” laiko. Ja« !of°Spring Fever _ and who'vo gabumus publikai parody
mu metai, tas klausimas vis- weather like thisJti. Komisija seselėms taria ši-
įskeliamas, bet žmonių nepn- Come Qn aR yQU young loverg ' rdingai ačiū, taip pat ir vai-

start \vriting your poetry. kuciams.
------------------- ----------- Toliau lošta “Laižvbos.” Lo

, iinuch this week. The Carrier,TU!ms> kurios moka laikų su- 
t ienos pjgeon jias a very kad case naudoti gražiam tikslui ir sa

tariamas.

Susilaukėm naujo dienra
ščio, anglų kalboje, kas lei-

nepažįstamo — K. Nazninakas, 
2-ro nepažįstamo — L. Kulpi- 
nskas, gydytojo — S. Kiškū- 
nas.

Monologų “Jono šmikio ke
lionė”. atliko S. Kiškūnas.

Žmonės buvo patenkinti, nes 
turėjo daug juoko.

Lošimui vadovavo A. Vala
nčius.

Komisija taria visiems šir
dingai ačiū.

Vakaras baigtas prie gra 
žios muzikos-

Vakaro pelnų virš 30 doL 
komisija įteikė klebonui.

Susirinkimas
Šv. Dievo Motinos Sopulin-

Tsk. Tsk. Is my face red! sėjai- savo roles kuo puikiau- draugijos vasario 26 d.,

*
.Lašt week I announced that'riai atliko. Švano rolę lošė

imo Krvžiaus Keliu Ga- dzia mums spėti, yra nelabai L, -r» , rn t • irv t> v <*< • _ . vimu ivi}zmus d\tnii. via | . itl e Parent Teachers were giv- K. Bružas, švamenes, jo zmo-
s metu antradieniais 3 maloni žinia kitiems dviems 'ing a dance on AVednesday

IŠ ROSELANDO PA
DANGĖS

Visų Šventųjų parapija Už
gavėnių vakare, vas. 28 d., 
Strumilos svetainėj rengia la

bai įdomų programų, kokio 
dar lietuviai nėra matę, t. y. 
moterų kumštynes. Roselando 
biznierkos moterys, matyda
mos, kad kumštynių sportas 
pasidarė labai populiarus ir 
kiekvienas stengiasi būti ku
mštininku; bet tai tik vaiki
nai kol kas tuo sportu užsi
ima, tat Roselando biznierkos 
moterys nori parodyti publi
kai, kad ir moterys gali pana
šiu sportu užsiimti ir nei kiek 
neblogiau. Kas Užgavėnių va
kare atsilankys į Strumilo 
svetainę, prie 107 gatvės ir 
Indiana avė., tas turės pro-

mės. Be ristynių, kitų progra
mos dalį atliks Roselando ko- 
medijantai vaikinai, kurie vi
suomet publikai daug juoko 
pridaro.

Po programos bus šokiai. 
Muzika puiki. Kviečiami ne 
tik Roselando, bet ir apylin
kių lietuviai atsilankyti į šį 
puikų parengimų. Vietinis

1 vai. popiet, mokyklos kam- gos pamatyti, kaip moterys
baryje laikys susirinkimų. Vi
sos narės kviečiamos atsilan-

. po pietų bus Kryžiaus Ke Rockfordo dienraščiams... Bus 22nd. Būt here the dance ’N«me is giving a Program and kyti. Bus renkamos darbinin-
liai ir palaiminimas Švenč. Sa 
kramentu, o trečiadieniais ir 
penktadieniais 7:30 vai. vaka
re Kryžiaus Keliai, pamoks
lėlis ir palaiminimas Švenčiau 
siuoju. Sekmadieniais 3 vai. i 
po pietų bus giedama Grau
dūs Verksmai.

Pasižųdinkime prie karštes
nės maldos ir uolesnio Dievui 
tarnavimo. Rūpinkimės šven
tai dalyvauti visose bažnyti
nėse pamaldose.

konkurencija! doesn’t come off until Tues- Dauce. Advance reports oi

ŽINELĖS

'X Pereitų sekmadienį 
Ekscelencijos Vyskupo Petro 
Bučio atsilankymas daug su
teikė rockfordiečiams garbės,

“Carrier Pigeon” pradeda T , ..., . Lcnt Dance with alaikas nuo laiko paminėti , , . - .m chestra. A verv good auilt iš “Akt” savo kolumnoje. Tas: , . ' ,, , , v , igomg to be raffled off at thisduoda “akiai” garbes uz ka I, . , . . .4< ° . / dance. Admission only 15c.uClU ...

day Feb. 28th. Yes sir. A Fre- the P«>gram say that it’s ve
ry good. And the Dance —new or-
well — they’re alwavs good. 
The tax will be 20c.

Pereitų štštad. vienoj sve- To tliose of vou wlio heard 
His evcellency Bishop Bucys,

The Childrens Society of 
the Guardian Angel and The 
Children of Mary Society had

toinej įvyko, lietuviškas vaka- U dont ,|im_ to snv a Washingtou's Birthday Pa-
ras, kuriame programų pildė ]dg sermon To thoge of rty. Thė youngsters all come
pragarsėjusi (bent labai isga- yoR w]iq were nof aį the ge_ Oul looking like barrels. Se-
rsmta) trupė iš Chicagos. Bet , ,, , ,° cond Mass I can only say thatpamačius programų, gavome į- 
spūdį, kad mūsų vietinis jau
nimas pajėgia išpildyti lygiai 

j0 tokių pat programų...

you missed one of the best 
sermons that has ever been 
delivered in our church.

ems that they ate more than 
šoineivhat. In spite of the 
food the children had a nice 
program which comraemorat- 
ed Wasliingt,ons Birthday.

kės ateinančiam vakarui, ku
ris įvyks kovo 12 d. Reikės 
išsidalinti tikietus.

Tų vakarų bus gražus vaidi 
nimas “Motinėlė žilgalvėlė.” 
Jį išpildys pasižymėjusios ar
tistės. Be to, bus išaiškinta, 
“Kaip geriau baltinius skalb
ti”. Atkeliaus ir “Tamošius 
su savo žmona.” O linksmios 
šeimininkės visus džiugins ir 
juokins.

Laukiame tos dienelės ir Se
nelės žilgalvėlės. Komisija

kumščiuosis. Kiek girdėjau, 
kiekviena iš jų mano laimėti 
čenipijonatų.

Lauksime minėtos dienos ir 
pamatysime, kuri tų garbę lai-

Tas vėl primena, ateinantį 
sekm. vasario 26 t, Šv. Var- 

’ džiaugsmo ir malonumo, ypač d° D-ja, parap. salėj, rengia

SOTKFRflnCKSOnfte
FLUSHING,HV-

Graudūs Verksmai

STACIJOS
Su atvaizdais,

IR

Kai Kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug perkam 
tiems duodame nuolaida.

KELIAUK Į LIETUVĄ

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LINIJA.
Is New Yorfeo
KLAIPĖDĄ

Per Gothenburgą

GREITA
____________ KELIONĖ
į LIETUVĄ p«r ŠVEDIJĄ
“BAl/TASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIGIOS I.AI VAKORTCS

y

Šv. Vardo Draugijos meti
nis šokių vakaras bus šešta
dienį, vasario 25 dienų, Šv. 
Antano parapijos salėje, 15th 
ir 49th Ct., Cicero, III.

Grieš dvi popularės orkest-

A negro soldier who had 
just been sent to the front 
trenclies evposed himself to 
the enemy and began to liol- 
ler, come on you Germans, 
come on you Hnns, come on 
you bayonets, come on you

gražų vakarų, kaip anglai va 
dina “Minstrel Show”. Tai 

ningas pamokslas visus suįdo- bus pirmas kartas lietuvių ka-
mino. Daug rockfordieS,, to-JM, Rockforde. O įžanga vos ClTrop^Cins*’ »»««t Omt «mX 

bau gyvenančių apgailestau- 20 cent„ (arba keturi nike- & w
ja, kad nežinojo Jo Ekscelen- bai). O yes, prasidės 7 vai. po' 
ei jos pribuvimo, o tie, kurie “vakarienės” 
matė, dar nori Jį išvysti ir
klausytis Jo švelnios, patrau- Rockfordui suteikė garbę, Sunday Feb. 26th the Holy 
kiančios ir -giliai perimančios 
kalbos.

X ŠŠ. Petro ir Povilo mo
kyklos mokiniai vasario 16 d. 
gražiai apvaikštinėjo su tai 
dienai pritaikinta, patrijotin- 
ga programėle. Vasario 22 d. 
triukšmingai paminėjo Jurgio 
IVashingtono gimimo dienų.
Rengėjos ir vadovės mokyto
jos.

X Rockfordo Katalikų Ba- 
^fcUiolininkų Lygoje pirmųjų 

užima ŠŠ. Petro ir Po
vilo parapijos nariai lietuviai.
Jie yra čempijonai.

X Sekmadienį, vasario 26 
d . po sumos ŠŠ. Petro ir Po
vilo draugijos ir Tretininkių 
mėnesiniai susirinkimai moky 
klos kambariuose. ,

X Ateinantį penktadienį, 
kovo 3 d. prie Kryžiaus Ke
liu, dar prisidės Apaštalystės 
Maldos pamaldos 7:30 vakare.

X Šeštadienį, kovo 4 d. Šv.
Kazimiero karalaičio ir visos 
Lietuvos globėjo šventė. Ry
tinės pamaldos bus laikomos 
iškilmingai.

X Rockfordo raporteris ne
tikėtai pateko svečiuose pas 
pp. Balčiūnus Westsaidėje, ku 
rie maloniai ir gerai pavaiši
no.

X Sekmadienį, vasario 26 
d., 7 vai. vakare šv. Vardo 
draugijos ruošiamas įdomus,

Jo dalyvavimas sumos Mišio
se ir pasakytas gražus, turi-

breast; lie fell over and said, 
’ “Dat’s Avhat I calls Service.”

Where oh where is the “A- 
kis.” With him gone I have 
no one to tai k aboitt.

Carrier Pigeon ros

“DRAUGAS” PUB. CO.,

2334 So. Oakley Avė., 
Cliicago, III.

Išplaukimai iš New Yorko:

siiiimiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiita!
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Geriausis Poilsis !

Simmons
7/te New AC
by SIM

PAGARSĖJĘ s 
SPRINGSINIA1 = 
MATRASAI =

ttress..

A. J. ZYGMUNTOWICZ
Dabar galima pirkti Pooples Furnlture Co. Krautuvėse už Nau- S 

Jas Mažas Kainas. Kainos gal būt nebus niekuomet taip prieina- S 
mos kaip dabar. x

Štai keletas pavyzdžių —
Simmons Beauty Ręst turintis viduj net 837 

plonų springselių .............................. .....................
Simmons ACH matrasai turint, viduj net 

405 plonus sprlngneltiis .........................................
Simmons Deepsleep springsinial matrasai 

parsiduoda už sumažintas kainas .................

Stmmons Slumber Ktng Springsinial Mntrasai 
stž didžiausią bargenų kaina ............ ...................

•27.50 ! 
•19.75 I

‘14.75
Galima pirkti ir ant lengvų išmokėjimų

Matykite Juos Simmons Produktų
Autorizuotose Krautuvėse

4IT7-81 A8CHCR AVI c— RICHMOND IT. 2538*40 W 8>e4 fT. & MARLEWOOO AV®

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St. 
Kampan Richmond St. Kampan Maplcwood A ve.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllltuillllllllllllllllllllllllllllllll^

NAUJA CENTO PRAMONĖ TUO J AUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno iki penkių centų ”Bigr Flash” Spėriai. Krautuvės perka vieną., du trisf ar 
daugiau po $1.00. Pardavėjui jeina $2.20 Cash ir pardavėjas gauna “Dovaną” kurią 
gali parduoti už $1.00. Viskas .reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite 
išmėginimui tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite į ofisą.

PARISIAN R ING COMPANY
30 Nortli Dearbom Street, “Dcpt. J.” CHICAGO, FLIi.

Drottningholm.
Kungsholm,
•GRIPSHOLM,
♦KUNGSHOLM,
Drfittningholm,
♦GRIPSHOLM

Kovo 18 d. 
Balandžio 1 d. 

BALANDŽIO 22 D. 
GEGUŽĖS 8 D. 
Gegužės 20 d. 

GEGUŽĖS 27 D.
♦Lietuvių Ekskursija.

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
j vietinį agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
2, STATE ST., NF.W YORK, N. Y. 
CHICAGO, ILL. 181 N. Michigan Avė. 
BOSTON, MASS. 10 State Street

KANDIDATAS
I

ALDERMANUS 
DEL 11-TO WARDO

Visi 11-to wardo piliečiai balsuokite už A. J. 
ZYGMUNTOWICZ, jis yra energingas kovotojas už žmonių tei
ses, ir labai palankus lietuviams. Visi už
ZYGMUNTOVVICZ, o jis reikalui esant už mus visus, nes 
ZYGMUNTOWICZ visą laiką su lietuviais labai draugiškai gy
vena ir todėl gerai pažįsta mūsų visų reikalus.

t I

Tat be jokio svyravimo, atiduokime jam savo balsus

IITARNINKE, VASARIO-FEBRUARY 28 D, 1933

W'.‘»

Ar Jūs Esate Supančiotas
Ir su “suirusiais” nervais — jaučia
tės silpnas ir pavargęs — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip, štai yra geras 
tonikas, suteikiantis geresnes dienas.

Nuga-Tone
yar užvardlnimas TONIKO, kurį Gy
dytojas Specialistas Išrado, ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistinč- 
se. NUGA-TONE yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alterativų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organus, 
valgysite geriau, — miegosite sal
džiau. Tūkstančiams vyrų ir moterų 
tapo pagelbėta. Trisdešimties dienų 
Ircatmentas už Vieną Dolerį — gau-, 
kite tikrąjį—garantuotas.

Ofiso Tel. Yards 0344
Res. Tel. Boul. 6246

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

Vai.: 9 Iki 12 ryto, 1 iki & 7 
Iki 8:30 vakare. 

Nedšllomls 10:30 iki 12.
756 West 35th St. Ohicago, UI

■s

«■■■■■■■■■■■«
;R«umatizmas sausgėla-
■ Neaikankyklte savęs skaus- * 

_ mala Reumatizmu. Sausgėla ®
Kaulų Gilintų, arba Mėšlungiu ■

■ — raumenų sukimu: nas skau- _ 
i ■ dėjimai naikina kūno gyvybę
I Ir dažnai ant patalo paguldo. • 

CAPS1CO COMFOUND mo- ■
■ stls iang-ral prašalina rtrfanl- _ 
g n ė ta ligas: mums šiandie dau-

rybi žmonių siunčia padėka- ■
■ vones pasveikę. K«in* t>#o p«r g
■ paštą Ito arba dvi ui $l.ęi
B , Knyga: "ŠALTINIS 8VBT- ■ 

KATO8” augalais gydytiem ksl- ■
B na Iš esntų. _

dustln Kulis
i.

«25« SO. ELALHTED ST.
DL 41^

y
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Draugas Champs To Fight C. Y. O. Champs
TO MEET C. Y. 0. CHAMPS 

MARC'H 16 AT THE 
' C. Y. 0. CENTER

cr, \vho battered Roman Za
latorius for the 135 lb. crown. 
Frank Meškauskas of St. An
thony’s \vbo carried away tlie
147 1b. titlc. Frank Bockus of

The Draugas Lithuanian ■ Georg<?s who ho the 
Boxing Champions are gomg’pulldl of a pile dliver. wllen 
to fight again. That doesn t }w? hiu lJv m they stay hil 
mean that they haven't fight-tbe iyo ,k ehauiI)i EĮ. 
ing only that they re all go- pnn„.aįĮįs tbe boy wbo never 
ing to fight on the saule eve- gtU cool when
ning as one Uthuanian team. įt< 1(K) įn (ke shade> 1Rl cftr

Three month^ago we wit- fied off tRe 1?5 utĮe Aml 
nessed them in the šame nng wLo doęgn,t reineniber A.dalll 
fighting to deternnne the Lith- Sniilk> the l)akvr boy from 
uanian champions of Chieago. Kcckford Adaia versus
And what figlits they were. F,.ankie Ketter. AVhat a fight' 
It was one ot the finest box- |jud wag A £ag^. įbree rounų 
ing sho\vs ever staged at the jieaVyWeįgbt bout v’ith Adam 
C. Y. O. Center. Eveiy fight yn,į(k winning the decision. 
\vas a thriller. The C. Y. 0. pd likę į0 see ųiese two boyS 
Center was jamriied and tlie R|eet agairh
crowd was wild ivatching tlie, T ho. e first Lithuanian bouls 
gloves fly. j lašt fall were wortli seeing.

We will again have the op- These will be too. Even more 
portunitv of witne.--.sing these so don’t forget the date 
sciappy fighters on Thursday . Mareli 16 at the C. Y. O. Cen- 
cve., Mareli 16 when they ex- fer>
change blows with the C. Y.
O. champions. And what a 
n;ix-up it’s going to be. These 
Lithuanian boys are going to 
sliow that they’re as good as 
any.

AVlio doesn’t retnember little 
Johnnie Petkus of St. Geor
ge ‘s wlio von the 112 lb. 
championship by pounding out 
a smasliing victory over his 
team mate Anthony Margevi- 
čius. George Petrutis, Our 
Lady of Vilna entry who car
ried away the 118 lb. cham
pionship. Charlie Shedvvill 
from All Sairits who scored a 
or.e round knockout in the se- 
mi-finals and then won a elose 
three round decision from 
Bruno AVini kaitis of lloly 
Cross. John Zajauskas from

TO FIGHT AGAIN IN CHICAGO

Adam Smith, Draugas Uthuanian Hea- 
vyvveight Champion, wlio vvill nieet Chester 
Bukowski, C. Y. O. champ at the C. Y. O. 
Center on Mareli 16.

THE LITHUANIAN 
CHAMPIONS

112 lbs John Petkus,
George’s, Bridgeport.

118 lbs Gco. Petrutis, Our 
Lady ot Vilna, West Side.

126 lbs Charles Shedwill, 
All Saints, Roseland.

135 lbs John Zajauskas, Na- 
tivity B. V. M., Marųuette.

14*7 lbs Frank Meškauskas, 
St. Anthony’s, Cicero.

360 lbs Frank Bockus, St. 
George’s, Bridgeport.

175 lbs Lli Rungaitis, St. 
Joseph’s, Rockdale, III.

II. W. Adam Smith, Sis. 
Peter & Paul, RockfortL III.

St.

čius, St. George’s, Bridgeport. 
| 118 lbs AVm. Grismanauskas,
jSt. Anthony’s, Cicero, 
i 126 lbs Bruno VVinikaitis, 
lloly Cross, Town of Lake.

ALTERNATES

112 lbs Anthony Margevi-

ALL SAENTS ALUMNI TO 
H0N0R BASKETBALL 
TEAM AT BANQUET 

MONDAY NIGHT

Liiii uanian 
Į the eity.

Captains from other teams 
of tne league and other league 
guests and. a l‘ew other good j The Flying Eagles B. B. 
speakers have been invited to Team is sponsoring a mons- 
attend. įtrous entertainment affair to-

j night at Carpenter’s Hali, 
15-139 So. Ashland Avė.

----------- Į They are holding a Sport’s
With the view of giving you į Celebrity Night in the forui 

the happie. t time of the sea- of a Balloon And Confetti 
son—thriil*, and action galory Dance, which promises to be 
is proinised the danėms Sun- one of the best danees of the 
day night, lebruary 26th. The vear. -Many celebrities from 
big event will be a Pre Len- the sporting world have pro
teli Dance spotisored by the nised to be present on tliis 
K of L Council 112, and tlie į evening.

organizations of.

SO THEY TELL ME...

Young Ladies’ Sodality.

FLYING EAGLES B. B. 
TEAMS DANGE 

TONIGHT

And not only that tlie sport- A5

M

lt will be one of the most irg elite will be tliere būt so
delightful affairs ever staged 
at Nativitv Auditorium, 68th 
and Washtenaw Avenues.

Lcnt and Spring are in tlie 
oifing and vou won’t have a- 
ny more opportunities to

335 lbs Roman Zalatorius, i 
Our Lady of Vilna, AVest Side. lionoring their basketball team

147 lbs John Bagdonas, St.'at a banųuet in their lionor 
Peter’s, Kenosha, AVis. jat the All Saints Parish Hali

160 lbs Victor Kukeckus,1 Monday night.
St. George’s, Bridgeport. | The A1Į gaints BasketbaU

175 lbs Charles Gajauskas, |eam Blįs SeaSon captured 
St. Geoige s, Biidgeport. Įhigh laurels. Not only did

II. AV. trank lvetter, Our |bcy sonie of stron-

dance this vinter.

The price is the most po- 
The Ali Saints Alumni are'Pular ever given-35c includ-

will At’ Metriek and his or- Among the deals consumma- 
chestra to furnish the music. a( the annual meetings of 
And so will everybody elsejt]le National and American 
that is looking for the best ^aseball leagues in New York 
dance in town. j vas the trading of Fred Lind-

Lvėrboily liappy and no dis-;strom, outfielder, by the Nev
appointinents; all for 3oe.

Lady of Vilna, AVest Side.

ing the checking of your ward- 
robe.

Just the riglit weather, say 
we, for a dance of this sort. 
May we see you Sunday 
night? —Graja

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

A’ork Giants to the Pittsburgh 
Pirates. Fred is from Chieago 
and vas Miscovered” in 1924 
by McGrav.

A TEA PARTY

DUOK UŽSAKYMĄ PAMINKLŲ DĖL DECORATION
DAY DABAR. PIRK TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS

VENETIAN MONUMENT CO. 
523-27 N. Western Avė.

Tel. Seeley 6103gest teams in the South End ..ci(,er0 Tea Party„ g.|vcn
but they also finished seeond by fhe B y M (,įrls wi)Į be, 

vites you to attend their 2nd fhe South Section of the rb(dd aj. Anthony’s Hali, 
Annual Dance on Sat. eve., Ci Y. O. League. ų-orner 15th St. and 49 Čt. on
Feb. 25th at St. Anthony’s . Tlierefore all the niembers Į Monday Feb. 27, at 7:30. i
Parish Hali, 15th St., and 49 are going to be present on'Cards & Bunco vili be play-[
CL, Cicero, III. i j this evening to honor their ed, priaes avarded and tea;

There vili be continuos basketeers. And vlien ve say served. Councils from otlier Į
dancing to the musie furnish- ai i ve mean more than one
ed by tvo popular orchestras, hundred niembers. The Aluni- 
The best dance in tovn. You ni bas progressed so rapidly!vili make Depression feel likę 
mušt come over. during the’past year that to-ĮProsperity. So come All and

day it is one of the leading, ve’ll have a ‘rollicking time.’

The Holy Name' Society in-

scctions vili reeeive special I 
invitations. Admission price.l

Labai nužemintos kainos 

žiemos laiku

įsteigta nuo 1885 m. 
Del informacijų pašaukit

A. S. VALŪNAS 

— Berkshire 1487

“‘5’'
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Nativity, tlie knockout puncli-

“ŽMONIŲ PASIRINKIMAS”
—ne skirtas pulko kreivy politikleriŲf Taksu mokėtojai neturėjo tikros pro
gos Išreikšti savo pritarimą. Pirmieji “bosų” endorsavimai jau išnyko. 
Dabar—

KAZIMER A. 
SUJAK

DEMOKRATŲ KANDIDATAS

- 1 -

MIESTO 
KOLEKTORIUS

apturi Ekrą paramą žmonių stodamas j rinkimus ir “Išsiskyrusio Aro” plat- 
fermės — remdamos vien savo vertin gurnu ir tvarkingumu dėl naudos Clce- 
ro’s Taksy mokėtojų, ne dėl naudos politikos bosų.

Keli laikraščiai paduoda ir kitus kandidatus kaipo Žmonių Pasirinkimą. No
rėtų jtikrinti Taksų mokėtojus, kad Miesto Kolektoriaus lenktynės yra tei
singai vedamos — jei nėra ko kovoti — tai kodėl dvi iširtos fakcijos De
mokratų Partijos abi endorsuoja du kandidatus dei viešų ofisų šiose prima- 
ryjose? Tikrai, tai kreivas dalykas, ir dar kaip!

Eikite j balsavimo vietas ANTRADIENĮ ir duokite savo baisus

KAZIMER A. SUJAK
DEL MIESTO KOLEKTORIAUS

kuris bus tiesioginis balsavimas dėl Cicero taksų sumažinimo ir už Lietuvių 
I.iKmj , |u Jr- ni-,1

T

Groja gražiai rekor
dus ir Radio. Yra rei
kalingas turėti kiekvie
name name, nes kada 
tiktai nori jus palinks
mina mūsų žymūs artis
tai prigimtoje kalboje.

Kaina tiktai

$69.00
su 12 Lietuviškų rekor
dų. Už jūsų senų pho> 
nografų ar radio duoda
me nuolaidų.

Ta nauja radio kom
binacija, jūs išgirsite 
Budriki* Krautuvėje, 
tarpe šimto naujų 1933 
m. modelių radio, kur 
yra didelis pasirinkimas

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Bouievard 4705 8167

Žymus radio programas šį vakarų iš Ashland Blvd“. 
Auditorijos. Užsukite radio specialiai WCFL. 970 k. 
vakare, ir nedėlioję VVCFL nuo 1 iki 2 vaj. po pietų.
Nuolatinis Budriko programas. ,•

•m

Telefonas

CANAL

6059 ANGLYS Taip, Jus ga
lite pirkti

sau

Anglis
UŽ WH0LESALE KAINAS Iš

Geo. P. Taylor, Ir. Coal Cnpany
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virS 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
{šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. 
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Litli-

unnian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių štorų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS.
Indiana Egg ......................... .. tonas
Illinois Egg
AVest Va. Lump.......
Black Band higg ....
Black Band Lump .,
Red Asb Erie Lump 
Blue Grass Lump 
Fancy Lump 
Pocabontas Mine Run
Poeahontas Lump
Pocabontas Egg
Pocabontas Nut
Pocahontas Pea
AVest Va. Be dūmų, 50% rupūs 
Coke-Range dėl furnasų 
Canell Block 
Stoker Screenings 
Best Grade Cbestnut

$6.00 
• 6.00 

7.50
7.50 
8.00
8.50 
8.50
8.50
6.50 
9.00 
9.00
8.50 

-6.75
7.25
9.00
9.50
5.50 

15.00
0RDIRIU0K DABAR

MES PRISTATOME VISAME MIESTE 
Mes esame ulbondauotl mleeto averlkal ir klekvlenan vežiman, kurie 
1A valiuoja II mu«ų yardo, turi oficialaus averlko lenkiu. Taa garan
tuoja parodyt* ant tlkleto svaram*.
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CHICAGOJE PETRO LAIMĖ

X Ryt tuojau i»o sumos, mo
kyklos kambary įvyksta stei-

-------------Igiiimasis mokyklos rėmėjų su-
X Rimtai susirgo Metropo-J 8i rinkimas. Kviečiami visų 

litan State banko vce 'draugijų atstovai. Kurios drau
J. Krotkus ir išvežtas į Šv. jgjįos dar nėra išrinkusios at- 
1\ vyžiaus ligoninę. J. Rrotkus ,sįovi^ kviečiamos tų dr-jų va- 
yra žymus veikėjas lietuvių ;ldyį>os. Kviečiami atsilankyti 
tarpe ir didelis labdarys
nkime jam 
pasveikti.

KAS GIRDĖT WEST SIDE

I * ».*!ir pavieniai, kuriems rūpi 
kuo greičiausiai lnokyklos reikalai.

—
Tai Monika Žibaitė, kuri

Phone PULLMAN 0851

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTA8 
30 Kast lllth Street 

Prie T. M. C. A., Roseland

Ofiso: Tel. Caluinet 4039 
Kės.: Tel. Republic 6286

[ DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3147 SŲ. HALSTED ST.

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos etiaee: 2656 W. 69th St.

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti

ŽINIŲ ~ ŽINELĖS
X Anų dienų buvo paskelb

ta, kad Nekalto Prasidėjimo 
parap. choro koncerte daly
vaus Sasnausko vyrų choras. 
Mūsų prašė pranešti, kad cho
ras nepasižadėjo ir koncerto 
programo išpildyme nedaly
vaus.

D A K T A R A

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero. III.
Utar. Ketv. Ir Pėtnyčiomis 

10 — 9 vai.
3147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Phoue Boulevard 7048

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 8 Iki 8 vai. vakaro 
Seredomls Ir nedėllomls pagal

su tarti sa

Tel. Ofiso Ir Res. Grovcliill 0617

e

,x Kovo 12 d. daugelis ve- 
X •Rytoj tas baisusis vaka- stsidiečių rezervuoja šv. kon- 

ra.', kuriame ne tik Dundulis, eertui, kuų rengia L. V. ‘Dai- 
bet ir visi, kurie atsilankys i uos' choras Kimball liuli. Mat 
parap. saię, “velnio išsigųs.” i programe žymių vietų užims
Rytoj įvyksta tas Aušros Va-'musų solistė A. Šauliūtė. Tai-t-d 
rtų parap. choro vakaras, ku-'gi vyksime jos pasiklausyti, 
riao įdomauja visa Chicaga, Į X Mūsų biznierka p. M. Do- 
net ir kiti miestai: Rockfor- brovolskienė (nuo Oklės) daug 
das, AVestville ir Detroitas.' deda pastangų, kad Šv. K. A.
Durys salės atsidarys 7 vai., Rėmėjų vietinio skyr. vajaus ryt, vasario 26 d., Aušros Va- 
o vaidinimas prasidės lygiai į vakaras kuo geriausiai pavy- 'rtų parap. salėje, veikale ‘Ve- 
8 vai. Vaidinime dalyvauja ktų. Muzikalų programų išpi- inį0 išsigando’ vaidins vyriau 
įžymiausios vestsidiečių meno ldys M. S. 55 kp. choras. Sma'sįų Marytės Dundulytės rolę.

pajėgos. Per vaidinimų visi'gu žymėti, akademijos rėmė- P-lė Monika yra įžymi artis 
pamatys tikras lietuviškas va-i jos ir sųjungietės čia moka be- tė-mėgėja, taip pat veikli West 
karuškas, pamatys kadrilių, indrai veikti, vienos kitoms pa- Side jaunimo rateliuose, 
pasiklausys liaudies dainų, j dėti. Mat, kurstytojoms čia j-------------------------------------------------------- -

Vaidinime dalyvauja visas cho .nėra vietos. bute įvyks parap. vakarienės
ros. Įžanga 25c. Visas pelnas1, X Šį vakarų 9 vai. pp. Šlio-'rengėjų susiriųkimas. Kviečia 
eis parap. naudai. !gel ių (parap. komiteto nario) 'ir.i visi nariai, kurie buvo iš-
-------------—----------------------- —--------------------------------------'rinkti metiniam parap. susi-

G R A B O R I A Z: rinkime ir parap. komiteto at-
-______________________ ___________________ _ _______  stovai. ,

X Vakar, po kelių buvimo 
dienų, kauntės ligoninėj, gri
že namo J.. Markevičius, pa-

Laidotuvėms patar- ----------- ----------------- 7--------- ~— :rap. komiteto narys. Gydyto-
nauju geriausia. ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.' • . ; • j- i j i •
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano ,|U t) 11111R1 paiode, kati Alsai 

darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tėa.

OFISAS
888 West 18 Street 

Tel. Canal 8174 
SKYRIUS

8238 S. Halsted St. 
Tel. Vlctory 4088

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
TEL. CICERO 5927

ibereikalo buvo ten nuvežtas.

SUTUOKTUVĖS

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 WEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet Ir 7—8:30 vaL vak. 

Tel. CICERO 662 
Ir

2024 W. U ASUlNl.TOS BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2451: arba 

Cicero 66.‘C liez. tel. Cicero 2888

Office Phone
Res. 6737 S. Artesian Avė. Prospect 1028

Res. and Office 
2369 So. Leavitt St. 

Canal 0706

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubuni Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

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

Chioago, III.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

V£L)£JAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 8208—8411

Antanas Petkus (graborius) 
iš Chicagos vasario 26 d. susi
tuoks su Agniete Daineliūte 
iš Cicero, šliūbas bus 3:40 po
piet. Jaunavedė yra Cicero j 
užaugus ir baigus mokslus, 
Vyčių kp. narė ir gųbi veikė
ja. A. Petkas priklauso Vyčių 
kuopai Marųuette Parke.

Jaunavedžiams linkime kuo 
geriausios laimės. ' Rap.

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $25.00 

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

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

!» patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Palaukite KUDE1KĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisea

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

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST loth STREET 

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

rlBAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite i, ' .
Republic 3100

2506 W. 63nl SU.
Tel. Lafeyctte 3572

J. Liulevičlus
Graborius

ir
Halaemtiotojas

Patarnauja Chl- 
ragoje ir apielln- 
kSJe.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4002 Archer Avė,

Kapitonas 
Pasauliniame kare

JUOZAPATAS
YUCEVICZ

Mirė \asario 23 d., 1933 m., 
10:45 vai. vak. 44 metų amž. 
Kilo iš Kelmės parap., Lietu
voje. Amerikoje išgyveno 21 m.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Ievą., dukterį Stellą ir 
gimines.

Įįuna.s pašarvotas 3300 S. E- 
merald Avė. Laidotuvės įvyks 
Utarninke, Vasario 28 d., iš
namų 8:30’ vai. bus atlydėtas 
į Šv. Juigio parap. bažnyčią, 
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa- 
l laidų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Miuleris ir Duktė.
laidotuvėms, patarnauja gra

borius J. J Bagdonas. Telefo
nas Republic 3100.

5:10
Kilo

ANTANAS 
MIKNEV1CIUS

Mirė vasario 24, 1933 m. 
vai. ryte, pusamžio metų.
iš Kauno Rėd., Šiaulių Apskr., 
Daugnešglų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Povilą, marčią Julijoną, 
anukus, Marijoną ir Povilą, o 
Lietuvoje š vogė r į Užamanskį 
ir gimines.

K dnas pašarvotas 1422 So. 
48th Court, Cicero, III.

laidotuvės įvyks pirmadie
nį. vasario 27, iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Šv. Antano par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. I’o pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę sūnus, marti, anū
kai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
lAbcbavvlcs.

GARS1NKINTES
“DRAUGE"

WISSIG,
Specialistas iŠ 

Rusijos

Tet Canal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.)

» Valandos: Nuo 8 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Ueredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

TeL Cicero 1260 X— RAY

DR. J. J, SIMONAITIS ūR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 \Vest hlurųuette Road
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

NedėiioJ susitarus

TEL. LAFAYETTE 7668

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

414U Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 8481

I

PHYSICLAN AND SURGEON 
2403 W. 63rd St., Chicago 

OFFICE HOURB:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunaay by Appolntment

HEMLOCK 8151

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2120 YVest Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį 
liez. 6456 S. MAPLEWOOD AVĖ.

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659

DR. GDSSEN OR. P. Z. ZALATORIS
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare 
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St. Cicero, III

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utaminkais, Ketvergais ir Subatomit 
2420 W. Marų ue t te Rd. arti Western

Avė. Pitone Hemlock 7828 
Panededala, Seredomls Ir Pitnyčlomi* 

1821 So. Halsted Street

AKIŲ rtYDYTOJAL

Vai.;

DR. VAITUSH, DPT.

Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6609 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

GYDO VISAS I.IGAR VYR(' IR MOTERŲ PER 28 METUS MEMUR1NT 
KAJ.P UZSlbĘNftJt BIOS ir Nt»GYI>OMOS JOS YRA

šperlnlIAkn i gvde ligas pilve, plaučių. Inkstų ir puolės, užnuodljlmą krau
jo, odos Ilgas, žaislias, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugu- 
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 daugelį metų ir išgydė t u katančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 11 valandos ryto iki 1 
'•■I i."Ih. nuu I s v;,.į.1i1'l:n \,.U.ue .\.-l i »> u. is nuo lo riH. Ik; i ! 

4200 Uk*T 98tb fcT., kempes keeier Avė. T«L Crewfonl 667J
1 in 1 išt

Plione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

LIETUVIS AKIŲ 
j SPECIALISTAS
I Palengvins akių Įtempimą, kuris
»aU priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj. Nunnu 

j sataractua Atitaisau trumpą regystę 
■ ir tolimą regyatę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau
sias klaida*.

Speclalė atyd. atkreipiama moky
klos vaikučiams

Į Valandos nuo 18 ryto Iki g vaka- 
re. Nedėliomis pagal sutarti 
of XKIS ATITAISO l TRUM
PĄ LAIKA BU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugailų atsitikimų akys sutaisomos 
bs aktalą. Dabar kainos perpus pi-

4712 s. ASHLAND AVI. 

TeL Boulevard 7589

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ. .

Ofiso Tel LAFAYETTE 7387

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuu V iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Litarniukais 
ir ketvergais.

Res. Tel. Uyde Purk 3395

DR. M. I. STRIKŪL'IS
GYDYTOJAS IR CHHtURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo S iki 4 ir nuo 
8 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.! Boulevard 7820 
Mamų Tei.i Prunpect 1980

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
i

LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St 
Valandos: nuo 16—6; nuo 6—8 

MeSAllnmia! n>o 11 Iki 1 •

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

ZZRE

DR. JOHN SMETANA,

Ofiso: Tel. Victory 6893
Bez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veueriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SK 
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 18—12

Ofiso Tel. Vlctory <687
Of. ir Re*. Tel. Hemlock 8378

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 Ž5O. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of.' vai.: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. nuo S-6 va*. 

Šventadieniais pagal e .įtarimą.

_ DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tei. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki I po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedai, nuo 19 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė eevo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVK.
SPECU AUSTAS

Džiovų, lloterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 16—12 nuo t—ė pe

.pietų: 7—1:86 vai. vakare. 
Nedėllomls 16 iki 12

Telefonas Midway 2880
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE Tel- Lafayotte 7875

DR. DAVID V. EFFRON
PllYSICIAN & SURGEON

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Ofisas ir Rezidencija 
skirtų valandų. Room 8. Į 4458 S. California Avė.

linine Canal 0523 Valandos: 2-5 po pict. 7-9 vaa.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

DR. MARGKR1O

PRANEŠIMAS
’ Persikėliau į .erdvesnę ir patogesne 

vietą
8325 80. HALMTFD ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVAKD 8483

Tei. UroveMiU 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Vėl.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seredomls po pietų Ir Nedėldiemagg 
tik sueitarua

2422 W. MAKUUKTrU &OAJO

Res. Phone 
£nglewood <641 
<aatworth 8006

Office Phone 
Wentworth 3869

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebčkit mano iškabas.

DR. A R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

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

Tei. L&fayahe 1016

DR. F. J. LOWNIK . u*
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

TeL .Wentworth 3000
Rea. Tet Stevrazt 8191

DR. H.BARTDN .
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED SI’REE®
\ n, „ l ir . j vai. vakare

Tel. Ofiso Boulevard 5913-14 
Ilcz. Vlctory 23 4 3

DR. A. J, BERTASH
7.l ..ui, sTKi^rr

Gtlao \eą. nuo 1-3. auo 4:30-4.30
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CHICAGO

T0WN OF LAKE ŽINUTĖS daro. Kviečiame visus atsila
nkyti.

kun. Zolp. Savo pamokinan
čiais pamokslais džiugina mū
sų širdis ir rengia į laimin
gąjį gyvenimų. Iš tikrų šal
tinių sužinojau, kad svečias

X Labd. Sąjungos 1 kuopos 
mėnesinis susirinkimas jvyks 
vasario 26 d., 1 vai., popiet, 
Šv. Kryžiaus parap. mokyk
loj. Visi nuoširdžiai kviečia
mi ateiti, nes turime daug 
svarbų reikalų apsvarstyti. 

' Nepamirškite nauji} narių at
sivesti.

X Plačiai žinomas biznio-1l,ar U«esnl laiką pasiliks su
rius p. A. Petkus, kuris užlai
ko Jewelry krautuvę, 4601 S. 
Hermitage Avė., turi naujau
sios mados žiedų, laikrodžių, 
rašomųjų plunksnų.Kainos nu
pigintos. P. Petkus niekuomet 
neatsisako nuo labdaringųjų 
darbų, visados gausiai aukoja. 
Vfrta jj paremti. Atsilanky-

X Šv. Pranciškaus Rėmėjų j kitę i jo krautuvę ir pasipir- 
3 skyr. mėnesinis susirinkimas kitę reikalingi} dalykų. Visie

mumis, t. y. iki birželio mėn.
X Pievas aplankys mus, 

northsidiečius ypatingomis 
malonėmis. Kovo 19 prasidės
40 vai. atlaidai. Visi jau ren
giasi. Visiems rūpi sielos svei 
kata. Klebonas rūpestingai 
ruošias prie metinių iškilmių.

P. Rap.

su programų ir užkandžiais 
vasario 26 ei., 2 vai. popiet, 
parap. salėj.

Kviečiamos tos motinos, ku
rių vaikai lanko parap. mo
kyklų. Bus draugiškas pasi
kalbėjimas. Viskas, kas virš 
minėta, dykai.

Gerb. motinos, nepamirški
te šios progos. Panevėžietė

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

PRANEŠIMAI
Af'itnJieųb. vasario 25, 1933 —ž-j- r ■ į - i i—:-------------------—-L —

įvyks vasario 26 d., 2 vai. po
piet, parapijos svetainėje. Vi
si nariai kviečiami atsilanky
ti ii naujų narių atsivesti.

X Vasario 9 d. įvyko iškil
mingos laidotuvės a. a. Vi- 
cento Nutauto, kuris ilgai šio
je parap. gyveno ir jų rėmė. 

• Tai buvo pavyzdingas para- 
pijonas. Paliko liūdinčių šei
mynų.

X Sveiksta Agota Razba- 
dauskienė po sunkios operaci
jos.' Sėkmingų operacijų pa
darė dr. A. R. McCradie. Guli

ms maloniai patarnaus.
X. Y. Z.

NORTH SIDE ŽINELĖS
METINIS PARAPIJOS 

BALIUS

Vasario 26 d. įvyksta meti
nis parapijos balius tos pa
rap. svetainėj. Visi kviečiami 
atsilankyti ir linksmai laikų 
praleisti. Muzikantai bus pir
mos rūšies. Visi susidėmėkite

MARQUETTE PARK 
ŽINUTĖS

KRAJAVIŠKOS UŽGA
VĖNĖS

Gabiausieji Marąuette Tvar
ko vyrai rengia lietuviškas u- 
žgavėnes vasario 28 d., 7 vai. 
vak. Įžanga 25c.

Gerbiamieji Marąuette Par
ko ir apylinkės lietuviai, šir
dingai kviečiami atsilankyti. 
Užtikrinama, kad šios kraja- 
viškos užgavėnes bus tikrai

7' ' v........ . tuo vakaru, nes tai paskutinis tokios, kaip būdavo senovėje
Sv. Kryžiaus ligoninėj, ’am- užgavėnes. žinoma, į šį Lietuvoje. Mūsų tarpe randa-
•fcnys 317. Linkini svei a os. pasilinksminimą atsilankys ir si žmonių gerai žinančių pa-

X Sunkiai buvo susirgusi . . ......
eodalietė S. Metrikaitė, 18M m4S'’
W. 47 St. Dabar jąu sveiksta;

'pročius Lietuvos, todėl atsila-
inkę visi smagiai laikų pralei- 

Vakaras rengiamas parapi-, site> Bus didelė kova Lašins- 
yra priežiūroj dr. H. Barton. jos naudai. Tikimos, kad šis kio su Kanapinskiu, ristynės, 
Linkim Zof ijai sveikatos. į vakaras bus vienas sekmin- 5okjaį juokų ir 11

'X Kontestininkas, plačiai ginusių. Kas dar neturite ti-i Nors aš jau virš 35 m kai 
žinomas veikėjas p. V. Stan- kietų, gausite prie durų. Lau-'gyvenu Amerikoj, bet gerai 
rikas suorganizavo teatrų mė- ksime visų. Į alsįmenu, kokįe’ tai būdavo
gėjų būrelį ir uoliai ruošiasi, Klebonas ir Komitetas lajkaį per užgavėnes. Mėsos
prie vaidinimo. Vaidinimas i-j ---------- - ! valgyk kiek nori visų dienų,
vyks kovo 26 d., Scbool Hali, j X Teko patirti, kad. komisi- ,0 vakare lauk “žydų”. Taigi 
4|8th ir Honore St. Pelnas eis ja iš 5 žmonių smarkiai vei- jr marąuetteparkieč.iai sumanė 
parap. naudai. Lauksime gau- kia dėl pavasarinio parapijos įkelti krajaviškas užgavėnes, 
sios publikos. pikniko. Darbas smarkiai va- Tat visi eisim su savo šeimy-

X Moterį} Sąjungos 21 kuo romas pirmyn. Iš kelių drau- nomis.
pa rengia vakarų su progra- gijų jau išrinkta atstovai. Ki- į Vakaras ivvks vasario 98 d.

.. •• Į » »

mu ir šokiais vasario 26 d., tos dar neturėjo susirinkimų. 7 vak Vak., parap. salėj.
Šv. Kryžiaus parap. svetainėj, į Yra vilties, kad ir tos taip Rengėjai
7 vai. vak. Pelnas skiriamas padarys. _ .
parapijos naudai. Mūs sųjun- ! x Jau kelios savaitės, kaip ! Gimimo P. Šv. p&rap. 1110- 
gietės, jei kų daro, tai ir pa- pas mus darbuojasi svečias, kyklos rėmėjos rengia bunco

Balsuokite už
Aldermanų THOMAS J. O’GRADY 

Lietuvių Prietelį Dėl 14-to Wardo

A

THOMAS J. O'GRADY
ALDERMANAS

A iri 14 ivardo Lietuviai yra kviečiami savo balsus 
pavesti — atiduoti už Kompetentiškų, Veiklu ir griež
tai kovojantį* už žmonių teises, Aldermanų, THOMAS 
J. O’GRADY, vasario-Feb. 28,. 1933.

Kai artinasi balsavimo diena, tai piliečiai privalo 
būtinai įsigilinti į tai, kas jų yra draugai ir kas prie
šai. Tada supratę visi privalo eiti į balsavimo vietas 
ir paduoti balsus už savo prietelius. 14-to wardo pi
liečiai privalo žinoti, kad THOS. J. O’GRADY yra 
rimtas ir energingas kovotojas už žmonių teises ir jų 
reikalus. Už tai jis yra įgijęs žmonių pasitikėjimų ir 
buvo išrinktas į IIlinojaus valstybės legislatura šešis 
kartus, į Aldermonus vienų kartų. Jis alles ištaisė, 
1,000 candle power šviesas sudėjo, taksus numažino, 23 
blokus gatvių ištaisė be jokių kaštu savininkams. Jis 
yra pasiaukojęs žmonių labui, nemokamai dirba Great 
Lakęs Gulf Deep AVatenvay komisijoj ir jis griežtai 
stovėjo už to kelio pravedimų. Jis darbavosi, kad išro
dyt! žmonėms, kaip taksai neteisingai yra paskirsto
mi ir kaip turtuoliai nuo taksų paliuosuojami.

O’GRADY yra darbininkų klesos draugas. Jis ko
vojo už įvedimų 8 vai. darbo dienos moterims.

Už tokį tai veikėjų visų piliečių balsai turi būt pa
duoti. Neužmirškite ir jo draugų. i
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AVIACIJOS ŠOKIŲ 
VAKARAS

Lietuvių Piliečių Darbinin
kų Pašelpinis klubas turės, mė 
nesinį susiripkimų, vasario 26 
d, 1 valandų popiet, Paliulio 
salėje.

Visi nariai malonėkite būti, 
nts daug dalykų turime svar
styti. Bus svarstoma apie klu
bo konstitucijos priėmimų. Pa
starame susirinkime nutarta 
teikti kiekvienam garbės pagy 
rimo ženklas už prirašymų 
naujų narių. Kiekvienas ma
lonėkite į susirinkimų atsive
sti nors po vienų naujų narį.

Korespondentas

A. A.

kultūri-
mirties.

Brighton Park. — Užgavė
nės jau Čia pat. Kad vietos 
jaunimas smagiai baigtų pa
silinksminimo sezonų, rengia
ma didelis Aviacijos šokių va
karas, parapijos svetainėje, 
prie 44tli ir California avė., 
vasario 25 d., 7:30 vai. vaka
ri. Kiekvienas atsilankęs gaus 
veltui bilietų su kuriuo galės 
laimėti pasivažinėjimų orlai
viu. Orlaiviu pa važinės mūsų 
lakūnai kap. Darius ir S. Gi
rėnas; iš padangių parodys 
Chicagos miestų, o atminčiai 
kiekvienas gaus lakūnų pavei
kslus dykai.

Šis vakaras rengiamas kap. 
Dario ir lak. Girėno transat
lantinio lėktuvo pagerinimui. 
Taigi kiekvienas mūsų centas 
eis Lietuvos garbei. Taigi lau
kiama skaitlingos tų vakarų, 
publikos.

Divizijos rašt. B. J. S.

Stanislovas Nugaras senas 
biznierius persikėlė savo biz
nio vietų į 7044 Archer Ave
nue. Šiandien didis atidary
mo išpardavimas su dovana. 
Grocerį ir Meat Market atda
ra iki 10 vai. vakare.

20 METŲ MIRTIES 
PAMINĖJIMAS

Vasario 27 d. sueina dvide
šimts metų nuo mirties Onos 
Giniotienės, kuri paėjo iš Tel
šių apskričio, Kalnėnų kaimo. 
Ona Urbonienė užprašė šv. Mi
šias (sumų) 10:30 vai. sekma
dienį, vasario 23 d. savo bra
ngios motinėlės atminčiai. Vi
si ,a. a. Onos Giniotienės gi
minės ir pažįstamieji kviečia
mi dalyvauti šiose pamaldose.

A. a. Ona yra palaidota Te
lšių parapijos kapuose.

Šių metų gegužės mėn. su
kanka 25 metai nuo žinomo 
visuomenės veikėjo, 
ninko kan. Katelės
Jis klebonavo ir mirė Panemu 
nėlio parapijoj Rokiškio aps
krity.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
AVest Side; 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais t iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republle 9600

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per S) vestuvių sezo- 
i nų, kurie fotografuo- 
į sis mūsų Studijoj.
I Reikale esant tele-

fonnoklte Englewood
5840

P. CONRAD
(1023 So. Halsted St. 

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.

KRISTAUS KANČIA
(Kantata)

“MARGUMYNŲ VA
KARAS/”

Sekmadienį, vasario 26 d. 
parapijos salėje 7 valandų va
kare įvyksta grandijozinis 
“Margumynu vakaras.”

Tų vakarų didžiojo choro 
metinis koncertas, kurio pro
gramų sudarys liaudies dai
nos bendrojo choro, solistų-čių 
ir kvartetų.

Paįvairinimui bus trumpa, 
labai juokinga komedija, ku
rių išpildys gerai prityrę ko- 
mikai-komikės! j

Ant galo bus šokiai, kurie
ms grieš trylikos instrumentų 
orkestrą.

Kviečiame visuomenę atsi- 
i lankyti. L. G.

L. V. Chic. Apskr. ‘Dainos’ 
choras rengiasi prie šv. kon
certo kovo 12 d., Kimball 
ITall. Bus išpildyta kantata 

“Kristaus Kančia”. Kamball 
Hali randasi prie Jackson
Blvd. ir AVabash Avė.

Tikietai iš anksto parsiduo
da sekančiose vietose: “Drau
ge”, “Vyčio” red., Dievo A- 
pveiz. parap. pas P. Varakulj, 
724 AV. 18 St; Roselande pas 
S. Michols, 131 AV. 103 St.; 
No. Side pas V. Rėkų, 1850 
AVabansia Avė., Cicero, III. B. 
Jankausko vaistinėje, pas cho
ro narius bei vedėjų p. J. 
Suari, 4635 S. Emerald Avė. 
(Boul. 2056), taip pat ir pas 
Rengimo Komisijos narius: D. 
Kaminskienę, 7228 S. Talman 
Avė., A. Petrulį, 3015 N. 55th 
St., ir S. Šimulį, 2150 S. Hoy^ 
ne Avė. (Canal 5474). Visi 
skubykitės įsigyti tikietus iš 
anksto. Visos vietos rezervuo
tos. Biznio komisija

Jei manai pirkti antomobll], ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
▼leną Iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4499 ARCHER AVENUE 
Telepbone Eafayette 7119

MIRĖ BR. VLADO TĖVAS

Uolusis katalikiškosios 
spaudos darbininkas Br. 
Vladas, M. I. C. gavo liūd
ną žinią iš Lietuvos, kad 
Radžiūnų kt’irD, Alytaus 
parap. m.’re jo tėvas a. a. 
Simonas Cibulskis, pragy- 1 
venęs v rš 70 metų amžiaus. 
Už velionio sielą dvejos šv. 
Mišios buvo atlaikytos va
sario 18 d,. Aušros Vartų 
bažnyčioje. Ekzekvijos bus 
giedamos ir laikomos Šv. 
Mišios Aušros Vartų baž
nyčioje už velionio sielą ko
vo 4 d., 7:45 ryto.

Visų Br. Vladas savo pa
žystamų prašo pasimelsti 
už jo tėvo siela. Teilsisi 
Viešpaties ramybėje.

PARK-GRANT 
REALTY EXCHANGE
5016 W. 16th St.,

Turi gražių farmų dėl pardavi
mo. Ketvirtų dalį įmokant. Ūku
sius 20 rnet,ų ant 6% išmokėti.

Siunčia pinigus Lietuvon
Pe.rka, parduoda arba Išmaino 

namus ant failtų, farmas ant na
mų.

Padaro visokius legalius doku
mentus. Notaras — Notary Public.

Apdrauda nuo ugnies ant na
mu. automobilių ir ant visikių ki
tokių daiktu.

Taipgi yra susitveręs naujas tau
pymo kliu bas po vardu Insurance 
Savings Club. tai yra vienintėlė ir 
stipriausi taupymo sistema.

Dėl platesnių žinių kreipkitės J 
viršui paminėtų, vielą.

Sii2
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RADIO
RADIJO VALANDA

Ryt dienų Jos. F. Budriko 
radijo ir rakandų krautuvė 
duos gražų ir įvairų radijo 
programų iš stoties AVCFL 
nuo 1 iki 2 vai. popiet. Prog- 
^ame dalyvaus gabieji kontes
tantai — dainininkai, Maka
lų šeimyna ir Budriko akor- 
dionistai.

Šį vakarą 9:15 radijo 'pro
gramas. Didžiulė AVCFL sto
tis šį vakarų turės savo me
tinį parengimų — Frolics — 
Ashland Boulevard Auditori
joj, kuriame dalyvaus Budri
ko radijo valandos artistai.

Todėl nepamirškite pasiklau 
syti nrūsų dainininkų 9:15 iš 
stoties AVCFL, iš kurios duo
dami Budriko programai' kas 
sekmadienį. S.

SKAITYKITE TR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

INSURANCE
NOTARY | 
PUBLIC

n KR.” »_.>
: n i kn.wicz <£-(g-,y

JfORTGAGE BANKERS

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ •
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 AVEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
-1

CLASSIFIED

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaunlnlnkals. Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose 
namų savininkų lr rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 
kasdien nuo g vai. ryto iki 8 vai. 
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki 
plet. Įžymus namai origlnallo Ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chica
goje.

UANDUOKDS BTTREAU OP 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West DI Vision Rt.

Tel. Armltage 2951—2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 m.

PARSIDUODA LOTAI
ant lllth gatvės prie Hamlln Avė. 
3 lotai išvien kiekvienas po 50x122 
pėdas. Galima pirkti visus arba at
skirai po vieną, arba nnt namo mai
nysiu. Atsišaukite telefonu šiandien 
arba rytoj I’ENSfCO 0937. I .aiškus 
rašykite:

9729 RROAD ST.,
Dctrolt, Midi.

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

Mainysiu 2 flatų namų Chica- 
goj, arba farmų AVisconsino 
vaisiybėje, 40 akerių ant ūkės 
Lietuvoje. Atsišaukite John 
Guokas, 4508 AVest End Avė., 
Chicago, III.

CASH Ui JŪSŲ SENĄ AUKSĄ. 
Mes mokame augščiusla kalną už

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

HOME REFINERS,
Rcsner Hldg.

S No. Wabnsb Avenue
Kambarys 600

Kendon kambarys ant Bri- 
dgeporto vienam arba dviem 
vaikinam ar merginoms, su 
valgiu ar be valgio. Pirmas 
fialas.

838 AVEST 34th STREET 
Chicago, III.

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės Į Grane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ........... $8.50
Pocahontas lumps .... $9.00 
Summer Creek lump ..$8.00

The Most For Your Money
bv

PEOPLES COAL GO.
12132 S UNION AVE.

2 tons or more
III. Lump...................... $5.50
Ky. Mine-Run .......... $5.20
W.V. Pocahontas M.R. $6.50 
t Tel. Pullman 5517

TUMONIS COAL CF
12132 S. UNION AVE. 

Offers an attractive 
February Bargain

Genuine Pocahontas 
Mine Run 50% coarse

2 to 4 tons...................$6.50
4 tons ar more......... $6.25

Tel. Pullman 8296-8092
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