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Du kroatų ir slovėnų vadai serbų teisme
AUSTRUOS VYRIAUSYBE NEIGIA
VISUS SAVO PRIEŠUS

LIETUVOJE CHICAGOJE
LIETUVOS SVIESTO EKS PRIEŠ PREZIDENTO ROOPORTAS GAUSĖJA.

SEVELT’O EKONO
MIJĄ

Nuo vasario 18 d. sviestui
kainos Vokietijoj kiek page Prieš prezidento Roosevelrėjo, mat vyriausybė užpirko to ekonomijos sumanymų kon
100,000 centnerių sūrio ir ren; grėsė balsavo šie Illinois’o
Kinija atžaria šalin taiką
giasi užpirkti 50,000 centn. kongresmonai:
Kelly,
O’sviesto bedarbiams.
su japonais
Brien, Schuets, ir Nesbit ir
Džiūgu pranešti, kad pas- respublikonas
Dirksen.
O
KROATŲ IR SLOVĖNŲ
AUSTRIJOS VYRIAUSYBĖ
Tai senas J. Valstybių karo laivas “Moody.” Viena krutomųjįj vaizdų kompanija tą kutiniu metu žymiai padidė- prieš rinkimus šie ponai žadė
VADAI SERBŲ TEISME:
KOVOJA SU PRIEŠAIS
laivų pirko iš vyriausybės ir, dirbant vaizdus, kaž kur Ramiajam vandenyne susprogdino. jo mūsų sviesto eksportas į 3° dirbti už išlaidų mažinimų.
Prancūzijų ir Belgijų. Kaip
BELGRADAS, kovo 14. —
KARIUOMENĖS NAMAI
ŽEMESNIEJI RŪMAI PRI
VIENA, Austrija, kovo 15. IŠTRAUKIA KARIUOMENĘ
žinome, Prancūzija yra pa LAIKRODĖLIS JĮ IŠGEL
Atvežti Belgradan kroatų va — Austrijos vyriausybė, ku
SUSPROGDINTI
PAŽINO ALŲ
BĖJO
naikinusi sviestui kontingen
ŽENEVA, kovo 15. — Iš
das Vladko Macek ir slovėnų rios priešaky yra kancleris
tus. Nuo to laiko ten vis
HAVANA, Kuba, kovo 14.
vadas katalikų kunigas A. Ko Dellfuss, nusprendė nė kokiu Varšuvos praneša, kad lenkų
AVASHINGTON, kovo 15. daugiau sviesto išvežame, nes Ered Falk šiandien yra gy-”
rošec. Čia įvyks jiedviejų by būdu nepasiduoti savo prie vyriausybė ištraukia kariuo — Saloje -teroras visu smar —Kongreso žemesnieji rūmai ir kainos 'ten geresnės negU|Vas’ a^ū laikrodėliui.
Ties
Vyriausybės vakar 316 balsais
la. Kaltinami
“ išdavikišku- šams — socialistams, komu menę iš Dancigo karidoriaus. kumu plinta.
prieš 97 kitose rinkose, nors muitai savo brolio kePYkla’ 2006 E.
mn.” Karaliaus Aleksandro nistams ir fašistams.
priešai dažniausia
naudoja pripažino, kad kraštui būtų sviestui Prancūzijoj
aukšti. |71
3is atvėrė vienų dvie
LABAI
NERAMU
EUROPOJ
bombas.
vyriausybė sako, kad jiedu
Vyriausybei yra ištikimos
alus grųžintas. Tas alus netu-Į jve(įus licencijų sistemų tei-,-M Plėšik4- Kitas i ii paleido
Santa Clara mieste bombo- ri būt svaiginantis.
kurstė savo tautiečius prieš kariuomnė ir policija. Su šių!
aiginantis
'giamai atsiliepė mūsų svies- šūvi‘ Kulka atsimušė į laikro
,
I
LiOI^DONAS,
kovo
15.
—
mis
susprogdinti
kariuome

Jugoslavijos valstybę.
jėgų pagalba ji tikisi priešus'
Šiuo
klausimu ir senate to eksportui j Belgijų. Kiek dėlį kišeny. Plėšikai paspru
nės
namai.
2
karininkai
ir
10
numalšinti
ir
kraštui
tvarka
1
^
3
’
kurie
diplomatai
pareis
Kada jiedu atvežta, tflkspatiriama, Belgijon bus ga ko.
kia, kad šiandien Europoje kareivių žuvo ir daugelis su žadama šiandien apsidirbti.
tančiai studentų sukėlė riau- gril^nti.
lima žymiai daugiau sviesto
jau tiek neramybė praplitusi, žeista.
PABĖGĘS KALINYS
šes. Ėmė Svaidyti
ašarines
Įvežti, susitariant kompensaBANKŲ
SPEKULIACIJOS
kad
padangės
vis
labiau
ima
Vyriausybė savo keliu be
NUŠAUTAS
AUSTRIJOS KAREIVIAI
bombas j policijų.
to būdu lyginti prekybos ba
KLAUSIMAS
niauktis.
Prancūzija
naujų
mažiausios atodairos sugau
DARO KRATAS
lansų, nes Lietuva iš Belgijos
baimę gyvena.
tus priešus žudo.
daug perka įvairių prekių. Ch. Dolanų, 26 m. amž., pa
SĄMOKSLAS PRIEŠ
AVASHINGTON,
k-ovo
.14
VIENA, Austrija, kovo 14. Pareinio plotose, Vokieti
HITLERĮ
Pienocentras deda pastangai bėgusį iš Pontiac kalėjimo, Ci
Prezidentas
Roosevelt
’
as
joj,
vokiečių
nacionalsocialis

NĖ
KOKIOS
TAIKOS
SU
cero policija nušovė, kada jis
Vietos policijai pagalbon vy
pareiškė noro,
kad senato <iau,!ia’,
‘“'P vadiJAPONAIS
tų
batalijonai
ima
daug
veikvogtu automobiliu su kitu sa
kareivius.
BERLYNAS, kovo 14. — riausybė pristatė
komitetas ir toliau įsigilintų Į ,“"1» ko^rn“ (tinimo
Muniehe, Bavarijoj, fašistai Šie pastarieji visose įtariamo i ti. Jie dažnai įsiveržia išgindams vartoti) sviesto, kurio vo sėbru važiuodamas polici
PEIPINGAS, Kinija, kovoj banklJ spekuliacijas Šerais.
susekė tariamųjį
sumoksiu se vietose daro kratas. Ieško ' kluotan zonan.
yra didelis pareikalavimas jai šaukiant nenorėjo sustoti.
Europos
!
Kaip
žinoma,
dėl
šių
spekuKai kurios
prieš Hitler’į, kurį
norėta ,kornun^stJ ’r s°rialistų gin-Į Nepaprastas vokiečių ir len 15.
ne tik Vokietijos, bet Anglijos Jo sėbras suimtas.
valstybės
gundo
kinų
vyriau
H
ae
iiu
bankai
neteko
žmonių
.
klų sandelių. Randama daug'kų veikimas vyksta
išilgai
ir
kitose rinkose.
nužudyti.
sybę, kad ji taikintusi su japo pasitikėjimo ir turėjo būt už
PINIGŲ KLASTAVIMAS
įvairios
rūšies
bombų.
J
Dancigo
karidoriaus.
Ten
len
Areštuotas grafas Toni Ar
daryti. Rengiami nauji ban
nais.
Areštuotas visas vietos ko-'kai turi daug kariuomenės
VILNIUJE IR UŽ DYKĄ
co-Valley, kurs anais metais
Vyriausybės agentai nutvė
Kinai atžeria šalin visokius kiniai įstatymai.
munistų
laikraščio
redakcijos
sutraukę.
NIEKAS NAMŲ NEIMA.
nušovė Bavarijos
premjerų
rė Miss Wynne Bireli, 21 m.
Kitose vidurinės Europos taikos pasiūlymus. Kinų vyštal>as — 27 asmenys.
Kurt Eisnerį.
NUMATO
BIZNIO
PADI

valstybėse vyksta kovos su riausybė pareiškia, kad taikos
“Gazeta AVarszawska” pra amž., kuri trijose geležinkelių
DĖJIMĄ
VENGRIJOJ AREŠTUOJA didžiausiais visokios tvarkos derybos nėra galimos su prie
_______
neša, kad šiomis dienomis Vii stotyse, pirkdama tikietus, iš
PAŠALINO MIESTŲ
keitė tris po 100 dolerių klos
priešais—socialistais ir komu
kuris turi užgrobęs kinij
MI KOMUNISTAI
AVASHINGTON, kovo .14!iniu<i įvyko šitoks atsitikimasMAJORUS
teritorijas ir neturi noro iš
nistais.
Viena penkių namų savininkė tuotus banknotus.
—
Senatorius
J.
H.
Lewis,
ten pasitraukti.
BERLYNAS, kovo 14. — BUDAPEŠTAS, kovo 14.— j Daug kas bijo, kad tik nedem. iš III., pareiškia, kad į paskelbė, kad atiduos tuos na APIPLĖŠTAS LAIKRAŠČIO
komunistų pasikartotų 1914 metai, ypač
Hitler’io vyriausybė pašalina Susektas naujas
keletu savaičių reikia lankti n,us dovanai tam- kuris aPai'
OFISAS
MacDONALD ŽENEVOJE
sumoksiąs.
Daug
raudonųjų
jei
nusiginklavimo
konfereniš vietų visus Prūsijos ir kitų
j visam kraSte biznio pagerėji-1 ’™
mokesčius uz
rija l)c niekur nieko bus už ,
tuos namus. Tačiau neatsira
valstybių miestų
nefašistus areštuota.
Trys plėšikai apiplėšė di en
ŽENEVA, kovo 15. — At mo. Tas aišku iš to, kad kra dę mėgėjų. “Laimingi
darvta.
lai
majorus. Jie pakeičiami fašis
što
prezidentas
grųžino
žmo

raščio “Daily Times” ofisų,
vykęs čia Anglijos premjeras
TURI DAUG VILTIES
kai!” priduria
laikraštis.
tais.
nių
pasitikėjimų
vyriausybe.
19 So. Markei gat. Pagrobta
pastangas
KINŲ JAPONŲ KLAUSIMU MacDonald deda
“Lenkijoj atiduodami namai
Be to, visam krašte ir to
apie 2,700 dol.
atgaivinti nusiginklavimo kon
AVASHINGTON. kovo 14.
dovanai, ir niekas jų nenori
liau suspenduojami įvairių
PARDAVIMO
MOKESČIAI
ferencijų.
imti.” Pasak laikraščio, tas
partijų leidžiami laikraščiai. — Kongreso žemesniųjų rū- AVASHINGTON, kovo .14
JAPONAI PARODOJE
Konferencijos likimas pri
mų pirmininkas Raihey reiš---- J. V. vyriausybė sutiko įatsitikimas gerai vaizduojąs
SPRINGFIELD,
III.,
kovo
kia vilties, kad šiais metais eiti T. Sųjungos skirtų
pa klauso nuo Azersalio taikos su
KINAI SMARKIAI GINA
15. — Illinois legislatūros rū dabar Lenkijoj viešpataujan Chicagos šimtmečio pažan
tarties
revizijos
klausimo.
kramto sųmata bus subalansuo j tariamųjį komitetų spręsti ki
SAVO ŽEMĘ
mai šiandien balsuos pardavi čius ekonominius ir finansi gos parodos srity japonai pra
ta.
'
nų japonų klausimų.
nius santykius.
dėjo statyti savo namukų gru
PALEISTAS- IS KALĖJIMO mo mokesčių klausimu.
TIEINTSIN, Kinija, kovo
KATALIKŲ SOCIALIO TEI (Šiandien ši krašto sųjunga
PLINTA PLAUČIŲ LIGA pę14. — Kinų kariuomenė atka
PARTIJOS SKOLOS
BERLYNAS,
kovo
15.
—
SINGUMO SĄJUNGA
jau funkcijuoja arkivyskupi
kliai gina Hsifengkovo perė
WEST SIDE
LOS ANGELES, Cal., kovo
jose: New York, įBaltimore, Iš kalėjimo paleistas New Yor
jimų ties didžiąją siena ir ja
AVASHINGTON,
kovo
.14
ko žydų laikraščio korespon
NEW YORK, kovo 14. —
15. — Nukentėjusiuose nuo Mrs. V. Jusevičienė tarp 22
St. Louis ir San Erancisco ir
ponai pripažįsta, kad jie ten
Lapkričio mėnesį, pereitais,
dentas Leščinski. Jam įsaky — Paskelbta, kad krašto de žemės drebėjimo plotuose štai place ir So. Leavitt gat. rado
turi didelius nuostolius.
metais, New Yorko arkivysku vyskupijose: Brooklyn, Buffa ta į 48 valandas išsinešdinti iš mokratų partija turi 751,290 ga pasireiškė plaučių liga.
pocket book, jame randasi pi
Japonai pasiuntė
kinams pijp.i suorganizuota Kat. So- lo, AVilmington, Raleigh, Na- Vokietijos.
dol. skolų.
Visuose sugriautuose mies nigų, rakteliai, akiniai ir kt.
naujų ultimatumų. Planuoja cialio Teisingumo
sąjunga. shville, EI Paso ir La Crosse.
tuose ir miesteliuose tūkstan Atsišaukite adresu 2139 AV.
pulti šį miestų.
41
ASMUO
ŽUVO
TEATRO
3
KOMUNISTAI
AREŠ

Šios sųjungos skyriai jau ga Dirbama skyrių sudarymui
čiai darbininkų pašalina griu 23rd pi., Chicago, III.
GAISRE
TUOTA
vo vyskupų pripažinimų de arkivyskupijose:
Philadelvėsius ir griauja sugadintus
GRĮŽTA AMBASADORIUS šimty vyskupijų.
Kitose de pbia, Chicago, Cincinnati, St.
GUADALAJARA, Meksi namus.
ORO STOVIS
NEAV YORK, kovo 14.
—
LONDONAS, kovo 14.
— šimty vyskupijų jau dirbama Paul ir Milwaukee, ir vysku Areštuota 3 komunistai,
ku ka, kovo 15. — Netoli čia AhTomis dienomis į J. Valsty sudaryti
skyrius, o pijose: Detroit, Newark, Har rie atsišaukimais kurstė žmo ualutco miestely sudegė kru- Iki vakar Cook’o apskrity CHIGACO IR APYLIN
bes išvyksta ambasadorius A. 28-se vyskupijose tuo tikslu tford, AVinona ir
Kingston, nes ištraukti iš bankų visus ;<tamųjų vaizdų teatras. 41 as mokesčių už 1931 metus sumo I KĖS. — Šiandien iš dalies de
Mellon.
besuota ir šalčiau.
jau pirmųjų žygių imtasi.
keta 15 milijonų dolerių.
(Ont., Kanada).
muo žuvo ir 70 sužeista.
indėlius.

KUBOS SALOJE TERORAS
NUOLAT ARSEJA

b

RYTOJ VAKARE C. Y. 0. CENTRE “DRAUGO” KUMŠTININKAI CEMPIJONAI SIMAIS SO C. Y. 0. CENPIJONAIS. BOS 8 POROS
,L
—

4

DRaugas

2

Trečiadienis, kovo 15 d., 1933

tutiniausių priemonių, kad išlaikius savo re
ligingumų. Maldingi žmonės sugeba kantriai
vilkti tas sunkenybes. Nes jie gerai žino, kad
Ilelna kasdien. IJiltjrui sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — ll.ll. Pa
galų gale jie turės laimėti.
sai Metų — *1.51. Trims Mėnesiams — ll.lt, Vienam
2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.
Mteeetul — Tie. Europoje — Metams 17.11. Pusei Me
Žydinčioji mistiškojo pamaldumo gėlė
Federacijos iniciatyva, ka- sų Federacijos skyrių tuojau
tų — *1.11, Kopija .IK
A. L. R. K. Federacijos Reikalai
paslapčia gauna sau reikiamų sulčių iš or
Bendradarbiams lr korespondentams raitų neųrųtalikiškojo veikimo ir spau- pranešti,
Mna, Jei nepraioma tai padaryti lr neprlslundlama tam
ganizuotų
ratelių
ir
iš
ranka
rašytos
lite

Skalai palto lankių.
IB APAŠTALIŠKOJI DE
cija yra visiškai tvarkoje. Tai dos vajus prasidėjo. Kai ku- 1) Kokį laikų skyrius turi
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 ratūros.
LEGACIJA SU MUMIS Į turėtų mus‘paraginti padidin rie apskričiai, pav., New Yor pasirinkęs Kat. Akc. ir Spau
Iš bolševikų bedieviškos “piatilietkos”
vai. po piet.
Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 11:11 vai. galų gale išeis tik vienas muilo burbulas.
-----------jti savo pastangas Katalikiško ko, jau pilname įsisiūbavime. dos Savaitei.
•keikimų kainos ortstandlamoa pareikalavus.
2) Kokios bus tų vakanj
Federacijų ir visų ui gani-'sios Akcijos darbui, kurį įPraėjusiam Fed. Chic. Ap
“DRAUGA S”
zuotųjų lietuvių katalikų, vi- masi dirbti su ypatingu rūpes skrities susirinkime pakarto programos.
J. V. PINIGŲ KIEKYBE ,
Kuriose kolonijose dar nė
LITHUANIAN DAILY PRIENŲ
suonienę džiugina tas faktas, tingumu.
ta pirmesnis nutarimas, kad
Publlshed Daily, Baoept Sunday.
ra
Federacijos skyrių, ten bi
■UB8CRIPTION8: One Tear — ll.ll. Bta Montbs
Šių metų vasario mėnesio gale visose J. kad Amerikos katalikų vysku
kiekviena
lietuvių
kolonija,
— |8.ll. Three Montbs — ll.ll. One Montb — Tie.
le katalikiškoji draugija ga
Valstybėse buvo 10,275,195,454 dolerių įvai pai pritaria mūsų veikimui ir KUN. J. AMBOTAS UŽGIR Federacijos skyriaus iniciaty
Maroje — One Tear — |T.II. Sta Months — |4.n.
li imti iniciatyvos Sp. Sav. su
Oepy -— .Ils.
TAS DVASIOS VADU
rios rūšies pinigų. Šie pinigai buvo šiaip pa užgiria mūsų veikimo centrų
va, per kovo ir balandžio mė
A/vertlslng ln **DRAUQA8" brings best reeulta
ruošti ir pranešti komisijai,
— Federacijų. Malonu yra j
-----------AGvertlslng ratea on appltaatlon.
skirstyti:
nesius suruoštų Katalikiškos
kur pasiųst kalbėtojų. Taja
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
Aukso pinigų ir aukso gabalais (bul- pranešti, kad ir Apaštališkoji Federacija visada turėjo Dva Akcijos ir Spaudos Savaites
pačia proga galima bus ir
lion) 4,379,268,999 dol.; sidabro dolerinių mo Delegacija Amerikoje yra su sios Vadų. Konstitucija to rei ir išrinko komisijų, kuri pa
skyrius suorganizuoti.
netų — 540,007,703; pagelbinio sidabro — mumis. J. E. Paul Marella, kalauja. Jį renkame drauge dės kolonijoms tame darbe;
DIENOS KLAUSIMAI
Delegacijos o;?u kitais valdybos nariais kon parūpins kalbėtojų, prelegen Visos Katalikiškos Akcijos
306,728,242 dol.; mažesniųjų monetų — 126,- Apaštališkosios
Federaci gresuose. Tačiau ligšiol nesi tų, skelbs spaudoje paeiliui, ir Spaudos Savaitės reikalais
660,837 dol.; J. Valstybių notų banknotų) — charge d’affaires,
BEDIEVIŠKA PIATILIETKA'’
346,681,016 dol.; federalinių atsargos-bankų jos centro valdybai prisiuntė kreipdavome i vyskupus, kad kurioj kolonijoj ir kada bus Federacijos Chic. Apskr. sky
riai prašomi kreiptis
šiuo
Vyriausįjį Federacijos Dva ruošiami vakarai ir t.t.
notų — 2,694,012 dol.; krašto (national) ban tokio turinio laiškų:
adresu: Ig. Sakalas, 2334 So.
Bedieviška bolševikų “piatilietka” Ru kų notų — 1394,321,055 dol., ir federalinių at
“Aš turiu garbės praneš sios Vadų formaliai užgirtų.
Šiuo tat komisija paašo vi Oakley, Avė., Chicago, III.,
sijoj, rašo prof. dr. Aufhauser, pradėta gegu sargos notų — - 678,833,590 dolerių.
pranešti,
ti, kad yra gautas jūsų laiš- Dabar smagu yra
žės mėn. 1 d., 3931 m. Penkerių metų laiko
kas iš šio mėnesio 15 d. dra j kad mūsų organizacijos Vyjos, Pliiladelphijos, Chicagos pasirūpinti salėse turėti did
Be to, dar buvo 1,259 946,209 dol. aukso
tarpiu bolševikai tikisi visam savo valdomam
uge su siunčiamais doku-į riausįjį Dvasios Vadų fonnaapskričiai jau dirba. Pitts lį pasirinkimų katalikiškų kn
certifikatais, 482,682,772 dol. sidabro certifikrašte visiškai išnaikinti visokių religijų.
mentais, prašant Delegaci-)1 •liai užgyrė Hartfordo vyskuburgh’o lietuviai katalikai ygų. Tais dalykais -turi būti
Kovai prieš religijų programų pagamino katais ir 1,214,500 dol. iždo notomis iš 1890
jos formaliai užgirti Ame-! pas savo ranka rašytu laišku,
taip pat jau pasirengę prie apsirūpinę ir tie Veikėjai, ku
pats diktatorius Stalinas. Jis pats sustatė ir metų. Šie visi trijų rūšių popieriniai pinigai
rikos Lietuvių Romos Kata'.kuriame , sako:
šio svarbaus darbo. Kitose ko rie eis per namus katalikiškų
įsakymų apie programos vykdymų. Tai visa yra laikomi iždo departamento vaultose.
likų Federacijų.
“Aš sipmatizuoju Ameri
kurijose irgi eina sąjūdis. Nė knygų bei laikraščių spaudos
patvirtino komisarių taryba. Kitados dienraš
Vasario mėnesio gale iš tų 10 bilijonų
“Aš su dideliu malonumu kos Lietuvių R. K. Federa
ra tos dienos, kad neateitų į reikalais, t y. kalbinti katali
ty “Drauge” buvo paskelbtos apie tų bolše dolerių sumos apie 2,100,000,000 buvo laiko
pastebiu konstitucijoj sie cijos tikslam#, išreikštiems
Sekretorijatų laiškų, prašant kus dėtis prie lietuvių katali
vikų žygi prieš religijų smulkmenos. Tad nė ma iždo vaultose; 1,632,540,222 dol. laikoma
kiamų Federacijos progra konstitucijoj. Be abejo, tai
in formacijų, Federacijos kon kų organizacijų, turėti po ra
nereikalinga tai visa čia pakartoti. Tik pra federa!iniuose atsargos bankuose; o likusieji
mų ir jaučiu, kad ji galės ’ užtikrins žemiškų ir dvasiš
stitucijos knygelių, knygų ka nka visas informacijas ir rei
vartu pažymėti, kaip rusų tauta žiūrį į tų — 6.545,617,139 dol., kaip pranešta, buvo anuveikti daug gero pasirink
kų naudų lietuviams ir pa
tologij. Atskiros draugijos kalingas aplikacijas.
raudonųjų priešreliginę programų.
pyvartoje. Aktualiai ši suma buvo bankuose,
laikys būsimose kartose ri
toj dirvoj.
, ..
. .
v
taip ;>at vra susidomėjusios
Prof. dr. Aufhauser yra gavęs žinių iš bankinėse įstaigose ir pas žmones.
Dėl to, norint kad vajus
kejimų, taip pat atneš nau- ... “Tačiau aš gailiuos, kad
j
A
-i
„-i- i v •
! lietuvių katalikų vienybes rei
Rusijos. Praneša, kad Rusijoj religingumas
visais
žvilgsniais pasisektų,
dos Amerikos pilietybei.
jūsų svarbios organizacijos
Visam krašte yra apie 125,000,000 gyven
kalais.
visur stebėtinu būdu atsigaivina. Prieš kele
reikia dirbti kooperuojant su
“Amerikos
Lietuvių R.
formalis užgyrimas nėra
tu metų rusuose religija jau buvo kone per tojų. Tai vasario gale, imant bendrai, kiek
Praėjusių savaitę buvo pra visomis mūsų
organizacijo
šios Delegacijos provinci K. Federacijos Dvasios Va
pus nustelbta ir milijonai tikinčiųjų be galo vienų asmenį reprezentavo 52 dol. 23c.
joj. Tai Delegacija turi pa du aš paskiriu kun. Jonų nešta, kad ir centraliriės lietu mis.
buvo susirūpinę. Šiandien yra kitaip. Jei ru
Dabar kongresas prezidentų autorizavo
vių organizacijos, būtent L.
J. Arnbotų. ’ ’
likti krašto vyskupams, ku
Laiškui draugijoms
sai nė kokiu būdu negali Dievo garbinti vie išleisti dar daugiau kelis bilijonus dolerių
rių užgyrimu ir Dievo pa Po šio maloniu laišku pasi R. K. S. A., Moterų Sąjunga,
šai, jie tai daro slapta. Jie buriasi į slaptas banknotais, jei tas būtų reikalinga finansinio
šiomis dienomis Federaci
galba Federacija gali tikė rašo J. E. Vyskupas John J. Lietuvos Vyčiai, Studentų
religines organizacijas ir visomis priemonė krizio nuslopinimui.
Organizacija,
Labdarių Sų- jos apsl^ričiaį ir skyriai gaus
Nilan, ,
, į
tis gražaus pasisekimo.
•
•
*
mis stengiasi jšlaikytueeSftv® religingumų, y
pagamintų
“Linkėdamas
jums vi Nesenai paskelbėme spau ga ir Rėmėjų Draugijos prisi pluoštus 'centro
šioms organizacijoms prndfausc ne tik vals
S. L. A. centro valdyba sekretoriaus ne
siems pasisekimo jūsų dar doje Jo Eminencijos Kardino dėtų prie Federacijos vedamo laiškų, kariuos prašome išda
tiečiai, bet taip pat valdininkai ir kiti ap- pajėgė išrinkti. Tų reikalų pavedė nariams.
katalikiškoms
be Šventos Motinos Bažnv lo Douglierty laiškų, kuriame vajaus. Dėl to rengiant pra linti visoms
šviestesni rusai. Šių religingų rusų grupių Pastatė du kandidatu — M. Vinikų ir A. Račios gerovei, lieku su ge užgyrė Federacijos konstitu kalbas kolonijose reiktų nusta draugijoms, kuopoms bei klu
šiandien yra ir bolševikų biuruose, ir dirb ginskų. Pirmasis yra socialistų kandidatas
progra baims, neaplenkiant nė chorų.
cija, tačiau pastebėjo, kad lai tyti maždaug tokia
riausiais linkėjimais”....
tuvėse ir su komunistintuose ūkiuose. Viskas ir antrasis — tautininkų. Netrukus vėl pra
Nors tai ir nėra formalus kautis Kanonų nuostatų, Dva ma: 1. Prakalba apie Katali Laiškuose aiškinama Federa
vyksta slapta, kai kitados katakombose. Šie sidės kova Sus-mo kuopose už šiltų vietelę
kiškųjų Akcijų; 2. apie span- cijos tikslai ir kviečiama dr
religingi rusai dažniausia randa priežasčių, raštinėje. Rodos, kad Raginskas daugiausia Federacijos užgyrimas, nes sios Vadas turėtų būti vysku
po paskirtas. Taigi dabar ir j (1}1■ 3. apie L. R. K. S. A.; a augijos dėtis prie bendro Akad šventomis dienomis išvengti darbo, kad turi šansų į sekretorius patekti, nes jis gy tai krašto vyskupų reikalas,
tuo žvilgsniu Federacija yra pi<? Moterų Sąjungų; 5. apie m etikos lietuvių katalikų vei
visas didžiąsias šventes būtinai užlaikyti. An vena Wilkes Barre miesto apylinkėse, kur tačiau iš laiško matome, kad
musų jaunimų organizavimo kimo. Tuos laiškus geriausia
Apaštališkoji Delegacija yra visiškai tvarkoje.
tai 1931 metais Kalėdų dienų daugiau kaip gana daug yra SLA. narių.
ir palaikymo reikalus; 6. a- yra nunešti tiesiog į draugijų
Mūsą rajaus programa.
su mūsų organizacija, džiau•
•
*
G3 nuošimčiai rusų darbininkų ir liepiami ir
Katalikiškojo veikimo ir pie mūsų religinių, tautinių susirinkimus ir, jei bus gali
verčiami nėjo i fabrikus dirbti. Jau tada jie
Prez. Rooseveltas, reikalaudamas kon giasi jos dirbamais darbais ir
ir kultūrinių įstaigų rėmimų.
ma, dar žodžiu paaiškinti lie
privertė komisarus rimtai pagalvoti apie vyk greso modifikuoti prohibicijos įstatymų ir linki geriausio pasisekimo. To lietuvių katalikų spaudos va
Veikėjai turėtų būti pasiren
jus
prasidėjo.
Visi
mūsų
di

Federacijai
ir
reikia.
Turėda
domų savo bedieviškos “piatilietkos” prog priimti alaus legalizavimo bilių, padarė re
tuvių katalikų vienybės svar
gę prirašyti naujus
narius
desnieji
centrai
tų
darbų
jau
mi
tokį
Šventojo
Tėvo
Atsto

kordų. To reikalavimo rastas susidėjo tik iš
ramų
bų ir katalikiškojo veikimo
prie visų tų organizacijų ir
Rusai yra tikrai dievoti ir maldingi, pa 72 žodžių. Tai geras ženklas. Šiais laikais vybės pritarimų, galime drą varo pirmyn. Sekretorijatas
Išrašinėti visus lietuvių kata- reikalų.
reiškia prof. dr. Aufhauser. Šiandieninis kry krašto vadui ir reikia daugiau dirbti, bet siai veikti, nes žinome, kad turi tikrų žinių, kad Didžiojo
Bažnyčios atžvilgiu organiža- Nevv Yor ko, Nu JOSIOS Anglį likų laikraščius. Be to, reiktų
Federacijos Sekretorius
žiaus kelias rusų tautų' privertė imtis kraš- mažiau kalbėti.

“D R A U G A S”

Kun. A. Petrauskas, M.l.C. šventasis Paulius Apaštalas taip baisiai
rašo: tebūnie prakeiktas, kas Jėzaus Kris
taus nemylėtą!...
Kaip miela mums prisiminti, kad tas
pats galingasis Dievas, kuris vienu savo
žodžiu iš nieko padarė dangų ir žemę ir
(Tęsinys)
šventąsias dangaus dvasias — angelus ir
Per Jėzą į Dievą Tėvą
arkangelus, kurie apsupę Dievo sostų, am
Pirmatėvių nuodėmė buvo perskyrusi žinai atadavinėja Jam garbę; kuris su
įmones su Dievu. Jėzus Kristus, sujungęs tvėrė ir saulę, ir mėnulį, ir žvaigždžių
savo asmenyje Dievystę su žmogyste, už milijonus ant dangaus skliautų užžiebė...
mezgė vėl vienybės ryšį tarp žmonijos ir Kaip miela, sakau, atsiminti, kad galin
Dievo. Ir vėl dabar žmonija per Jėzų gasis Jėzus Kristus taip mus pamilo, kad
Kristų gauna iš Dievo gyvybę savo sie dėl mūs nesidrovėjo apsigyventi Ostijos
loms ir visokias joms reikalingas malo paveiksle mūsų altoriuose! Ten, altoriu
nes. Be Jėzaus Kristaus būtume ir šian je, Jis nusižeminęs ilsis ramiai, kaip adie beklaidžioję pagonystės tamsybėse ir nuomet būdamas mažas kūdikėlis ilsėjosi
būtunw buvę panašūs į atkirstų nuo kūno ant Šieno kuokštelio Betliejaus tvartelyje.
pūvantį sąnarį, kurio laukia amžina pra Čia Jis kviečia kiekvienų: jūs, kurie dir
bate ir apsunkinti esate, eikšele pas mane,
pultis !
Dabar, skaitytojau, supranti, kodėl o aš jus suraminsiu!.. Tarp mūsų Jis taip
mes kasdien meklžiamės: pagirtas Tavo arti gyvena jau nuo tos valandos, kada
ysčios vaišius-Jėzus, ir kodėl krikščionys šv. Elžbieta į Marijų įsitarė: pagirtas Ta
taip mėgsta sveiki ndnmiėsi viens kitam vo ysčios Vaisius Jėzus!
Senovės paveikslas
kalbėti: garbė Jėzui, Kristui. Kodėl Jė
zaus šventes katalikai taip labai iškilmin
Vienas rašytojas taip rašo: Per vie
nas
Velykas man teko būti Ryme. Rymas
gai švenčia. Kodėl karalių vainikuote ir
aukščiausių pasaulyje kuorų (bokštų) vir yra vienas iš puikiausių pasaulyje miestų.
šūnėse spingsi, lyg saulė, auksinis Žmo Čia vienų tik bažnyčių daugiau, negu ke
gaus Sūnaus ženklas — kryžius 1 Kodėl turi šimtai priskaitoma. Didžiausia iš jų

Sveika Marija

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBE

visų — šv. Petro bazilika. Ji tiek vietos
užima, kad lengvai galima būtų ten su
talpinti keletą net didelių Lietuvos baž
nyčių. Jos turtų ir grožio aprašyti nega
lima — reikėtų pačiam būti Ryme ir sa
vo akimis pažiūrėti, kų gali žmogaus gal
va išgalvoti!..
Be bažnyčių, Ryme yra tiek visokių
pasaulio retenybių ir grožybių, kurias jei
kas norėtų visas apžiūrėti ir pažinti, tai
ir ištisus metus būtų permaža Ryme gy
venti! Gražių paveikslų ir statulų, kurių
galybes galima rasti kiekvienoje bažny
čioje ir turtingųjų rūmuose, nė suskaityti
nebūtų galima. Bet nė vienas iš visų tų
puikiųjų paveikslų taip labai nesujaudi
no mano širdies, kaip vienas menkutis pa
veikslėlis, kurį aš mačiau už miesto se
novės katakumbuose.
Katakumbomis mes vadiname pirmų
jų krikščionių kapinynus. Tie kapinynai
ne taip buvo daromi, kaip šiandie mes da
rome. Po žeme būdavo kasami ilgi urvai
: ir jų šonuose laidojami numirėliai. To
kius kapinynus dėl to darydavo pirmieji
krikščionys, kad lengvinu galėtų pasislė
pti pats ir kas paslėptų mm išniekinimų
savo numirusių brolių kūnus. Tokių kapi
nynų yra daugybės aplink visų Rymų.
Didžiausių persekiojimų laikais krikščio

I

VISIEMS FEDERACIJOS SKYRIAMS CHICAGO
APSKRITYJE

nys slėpdavosi aplink visų Rymų. Didžiau
sių persekiojimų laikais krikščionys slėp
davosi į tuos kapinynus. Ten ne kartų
gyvendavo ištisus metus, kvėpuodami
drėgnu, supuvusiu ir dvokiančiu oru ir
nematydami dienos šviesos. O! lengva
suprasti koks turi*jo būti jų gyvenimas!..
Priversti ilgiau gyventi tose katakumbose krikščionys rūpindavosi’, kad Jė
zų arti prie savęs turėtų. Todėl išraug
davo kur didesnį ir platesnį urvą, sienas
jo išdabindavo visokiais paveikslais ir išmarginimais, gale įtaisydavo altorių —
tai būdavo jų bažnyčia. Čia kasdien ku
nigai ir vyskupai, net ir patys popiežiai
laikydavo šv. Mišias ir dalindavo šš. Sak
ramentus.
Vienoje tokioje bažnyčioje aš ir už
tikau tų aukščiau minėtų paveikslų. Ant
jo buvo nupiešti mūsų pirmatėviai: Ado
mas ir levu, o tarpe jų dviejų stovi Die
vas, kuris viena ranka Ievai duoda avinė
lį, o kita — Adomui javą varpas.
Svč. Sakramentas
Kų reiškia tavai paveikslas? O! jis
daug reiškia, tik gerai pagalvok! Tasai
paveikslas parodo, kokiu būdu Dievas abu
lyti — Vyriškųjų ir moteriškųjų — pašau
kė į žmonių atpirkimo dalininkus.

kymų, Viešpats išvarė juodu iš rojaus.
Suvedžiojusiam juodu žalčiui taip sako:
Moteriškės ainys sutrins tau galvų! Taigi
štai vienas Ievos dukterų — Marija pal
gimdė Dievo Avinėlį, kuris ir sutrynė am'
žinam žalčiui galvų. Jėzus buvo tikras
moteriškės ainys, nes Jį pradėjo vienų
viena Mergelė, vyro nepažinojusi. Taigi
ir Dievas, kaip tame paveiksle matome,
tiktai vienai moteriškei — Ievai ir pa
duoda Avinėlį.
Kad ir vyriškųjų lytį padarytų dali
ninku to didelio atpirkimo darbo Dievas
vyriškiems suteikė tokių didelę dovanų,
kad angelai jiems jos pavydėti gali —
jiems pavedė kunigystės sakramentų! Įšventibtam kunigui ištarus žodį: štai yra
mano kūnas, gema Jėzus Kristus ir lai
komoji kunigo rankoje duona pavirsta
gyvu Jėzaus Kristaus Kūnu, kuris kita
dos buvo gimęs iš Marijos. Dėl to Dievas
vyriškai lyčiai — Adoniai paduoda javų
varpas su grūdais, iš kurių daroma duo
na ir Ostija.
Dovanų, suteiktųjų vyriškai lyčiai,
mes paprastai sveikiname šiais žodžiais:
Garbinkime Švenčiaasiąji Sakramentą!
Dovanų moteriškajai lyčiai suteiktų, mes
nuolatos garbiname: ir pagirtas Tavo
Adomui ir Ievai peržengus Dievo įsa ysčios vaisius—Jėzus! (Daugiau bus)
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LABDARIŲ DIRVA
Kt2S'

VIS DIDĖJA

psimoka garsintis,” sekmad.,
kovo 19 d., 7:30 v. v.
Tame vakare bus išleista
kreitas muilo, “Šlapio kaulo”
kompanijos pagamintas.

Pereitų sekmadienį Šv. Va
VISADA REIKIA LIŪDĖTI
rdo dr-ja žymiai padidėjo na Kiekvienas turėdamas įžan
gos tikietų gaus sykiu ir ‘prai.
rių skaičiumi.
zo’ tikietų. Kviečia Šv. Vardo
Šiandien visiems tenka pa
Labai gražų įspūdį daro vidr-jos komisija.
siskųsti ir padejuoti, nes gy
tis
Šis veikalas yra religi-Įsiems, kada vien vyrai, “Krivename labai sunkiais laikais.
nio pobūdžio ir dėlto bus su- staus kareiviai,” eina prie šv. Balandžio 2 d., parapijos
Nežiūrint kokio luomo žmo
vaidintas gavėnios laike. Vei- Komunijos. Tai išminties Ir mokykla stato scenoj du veiKovo 5, 6 ir 7 d. pas mus kalų mokina pats klebonas.
gus nebūtų, šių dienų sunku
skaisčios sielos pasiaukavimas 'kalus, būtent: ‘‘Našlaitės sabuvo
40
valandų
atlaidai.
Žmo
Patriek MeCarran, naujas
mus atjaučia.
X Mūsų Sodalietės šiemet ir garbinimas Jo Šv. Vardo, pnas” ir “Moksleivis.”
nės
į
visas
pamaldas
ir
prie
Nevada valst. senatorius.
Kada geri laikai buvo, ne
rengiasi dalyvauti miesto pa- Į Gerb. dvasios vadas kun. B.
Parapijos choras mokinasi,
išv.
Sakramentų
lankėsi
labai
daug kas pagalvojo, kad jie
rengtame lošimo konteste. Šia- P. Vitkus ir pirm. Jonas Dru- “Žentai iš Amerikos,” para
vendami, negalime rizikuoti, j skaitlingai. Užbaigimo vaka-|m konteste kas metas ^a]yvau ktenis nenuilstančiai darbuo
visada tokie nebus. .Tiems ro
pijos naudai. Loš gegužės 21
bet turime budėti ir akyvai re priėjo tiek daug, kad mūsų i j& nemaža įvairių draugijų Ir jasi ir sėja gerųjų sėklų į šios
dės, kad jau atėjo tokia gady
d.
budėti. Kasdien nauji atsitiki erdvingoji bažnyčia buvo jau /parapijųt Sodalietės tikisi pui kilnios draugijos narių širdis.
nė, kurioji netrukus ir visai
Parapijos komitetas rengia
mai įvyksta ir naujus gyveni per maža. Kaip kurie pašte- kjaį pasįro(įvt? nes viena, kad
bus įsteigtas žemėje rojus.
juokingų komedijų “Studentų
me reikalus iššaukia. Prie jų bėjo, kad nesitikėjo, jog tiek parinktieji lošėjai-lošėjos yra
X Mūsų gerb. klebonas B.
Dėl to apie rytojų nebesirūpi
visada turime būti gerai pasi daug lietuvių gyvena Sbeboy- gakas scenos mėgėjai, o ant- P. Vitkus buvo išvykęs į She- šposas.” Loš gegužės 7 d.
no. 0 kam tų baikų? Bile da
rengę. Kada būsime susiorga gane.
bar gerai. Ir kaip nebus ge
-J _ • Į pamaldas
• _•__ • gausingai
; • •_ ra įaį veikala mokins Juozas boyganų pereitos savaitės pra PADARYKIME ŠIAS SPO
nizavę, pasirengę ir visada .lankėsi seni ir jauni, vyrai ir Juknialis. Juozas kų tik grį džioj į keturiasdešimties at
rai: Pinigų kai šieno, rengiaRTO RUNGTYNES
budėsime, atsimindami savo 'moterys. Per visas dienas vi- žo baigęs mokytojų kursus va laidus.
s poniškai, valgom karaTRIUMFALIŠKAS
ir savo artimo ateitį, nieko ne sus Pamokslus, išskiriant sek- lstybinėj kolegijoj. Mokykloj
X J- Urbikienė, kuri jau se
važinėjam automobireiks bijoti, nes vienybėje atei madienio rytų, sakė kun. Pr. Juozas pasižymėjo ne vien kie nai nesveikuoja, dar vis nebai
, klausomės radijo, baliai,
Kovo 26 d., St. James gi
Vaitukaitis iš Chicagos. Iš sose, bet ir studentų veikime, gia gyti.
tis ir galybė.
pasilinksminimai...
mnastikos
salėj įvyks Wisco_ . .
, ,.
.
.gerb. kun. Vaitukaičio pamok- ypatingai scenos rately. Už jo X M. Smagulienei padary
Nors ir tais gerais laikais
nsino Vyčių basketball rung
aigi, ne au line rytojaus, g|
sheboyganiečiai jaučiasi
ta
sunki
operacija
ant
‘
penjo
pasidarbavimų
mokyklos
buvo alkstančių, ligonių, naš
Pye jig kad būhj atlikę dviejų sa- scenos ratelis pakėlė Juozų į dikso,’ kuris buvo jau trūkęs tynės, dalyvaujant vaikinų ir
Lietuvių
R.
K.
Labdarių
Są vaioių misijas. Kiekvienas palių ir našlaičių, tačiau dau
mergaičių tymams. Tos rung
garbės pirmininkų ir apdova Linkime ligonėms greitai pa tynės bus triumfališkos, nes
jungos.
Labd.
gumas Į tai dėmesio nekrei
mokslas buvo sakomas apie nojo brangiu žiedu. Tai pirma sveikti.
pė. Jie kas pateko į vargų,
Wisconsino sportininkai turės
svarbiąsias tikėjimo dalis, pil tokia garbė teko mūsų Juozui
Kad šiandien, labdarių iž
X Per pereitų mėnesį daug
DAR VIENO VEIKĖJO
,..................................
galutinų susirėmimų. Kova eis
susirgo, tesižino, tai jo nelai das būtų pilnas, kad prieglau
nas gilių pamokinimų ir su La Crosse mokytojų kolegijos lietuvių
sirgo įvairiomis Ilgo- , , „
..
, „ , . . .
.
.
dėl įcempijonato. Patenkinimas
NETEKOME
mė. Mums nėra laiko
kada dos jau būtų pastatytos, ne
jaudinimų. Sheboygano lietu istorijoje.
mis, bet darantis geresniam<v-_
.* " v,., - ,
x . .
”___ žiūrėtojams užtikrintas. Laimė
jais rūpintis, su jais verkš vienas šiuo sunkiu laiku galė
viai džiaugiasi gavę progos
X Choras rengiasi prie baligonių skaičius sumažė tojai išdidžiai užims pergalės
Praėjusių savaitę atidavė pasinaudot kun. Vaitukaičio įlenti, jų palinksminimui bent tumėm į savo įstaigų kreip
sostų.
patarnavimų spūdingais pamokslais ir už žnytinio koncerto, kuris įvyks 11°šiek tiek
padirbėti.
Bile tis vieni pašalpos, kiti prieg me paskutinį
X Kenoshoj ypatingai pa
greit
po
Velykų.
Programų
Hjurali! Vyčių sportinindar vienam žymiam labdarių tai pasiliks jam ilgai, ilgai dė
mums gerai.
laudos ieškoti.
sirodė daug rauplėmis serga
prirengiami
rūpinas
klebonas
kams.
veikėjui, Labd. Sų-gos 3 kp. kingi.
nčiųjų;
ši
liga
yra
valdžios
Žmonės, kurie ir gerais lai
ir
prof.
J.
Feustel.
T.
P.
Bet, kas buvo, tas jau pra nariui, a. a. Kazimierui Žilvi Į dvasinę pagalbų buvo at
(Tųsa ant 4-to pusi.)
stipriai prižiūrima.
kais matė reikalo
palaikyti ėjo. Praeities nesugrąžinsime.
čiui, palikusiam dideliame nu vykęs kun. A. Balinskas iš
X Darbai Kenoshoj dar vis
labdarių organizacijas ir sa Rūpinkimės savo ir savo tau
budime savo žmonų, dukterį, Milwaukee ir kun. B. Vitkus
Blogas Skonis Burnoje
nesitaiso, kol kas bankos dar
vo brangi} laikų labdarybei tiečių ateitimi.
Būdėkime! sūnų ir labdarių kuopų, ku iš Kenosha. Paskutinį gi va
Yra Įrodymų, kad negerai veikia vienėra įsijudinusios, veikimas ir nuslpirkite mėnesiui treatmentą —
pašvęsti, daugumas jų darbo Juk nieks nežino, ar rytojus
X Pagaliau ir pas mūs mo
NUGA-TONE parduodamas su pilna
rioj jis tiek daug darbavosi. karų procesijoj dalyvavo ir abiznis eina mažu ruožu.
nerėmė, nes lyg ir skaitė, kad išauš geresnis, ar blogesnis.
garantija, po dvidešimts dienų gra
terys
tapo
suorganizuotos
į
žinsime pinigus, jeigu busite neužga
A. a. K. Žilvitis ir cicerie- pylinkės kunigai svetimtaujis yra nereikalingas.
Apie
nėdinti.
v* •
draugijų. Klebono pastangoDėl to nieko nelaukiant, orga- čiams ir net chicagiečiams bu ciai.
TEATRO
ĮMONĖ
artimo meilę tada retam ku nizuokimės.
________
mis liko sutverta Šv. Mortos
Nors ir sunkūs vo gerai žinomas kaipo uolus
priam bebuvo galima prisimin laikai, bet nė vienam nebus
X
Nesenai
pas
mūsų
kleba!
“oter« Altoriaus draugija.
ir nuoširdus labdarių ir kitų
Su visais jau išdraftuotais
ti, nes per daug buvo užimti sunku būti Liet. Labdarių Sų
Klebonas
žadėjo
parengti
drau
ar daugiau svarbiausių organų.
mūsų idėjinių
organizacijų nų lankėsi iš Kenosha klebo
teatrais, kurie bus rengiami nas
Gal virškinimas yra negeras, apetitas
savo reikalais,
asmeniškos jungos nariu. Kad ir po biskį,
gijai
įstatus
ir
patiekt
ateisilpna eliminacija, viduriai ne
veikėjas. Jis taip pat buvo nas kun. Vitkus su parapijos
v....
. . i parapijos svetainėje ateityje, blogas,
reguliarus, nenatūralūs miegas, ner
garbės ieškojimu.
nanciam
susirinkime,
kuris
.
'
,
,
.
.
.
bet jei mūsų dauguma dirbs uolus katalikiškos spaudos rė raštininku ir iždininku.
viškumas, ir t.t. viskas tas parodo
pasirodo kad mūsų veikėjai relkallngifrną
gero ir tikro Tonilto
bus
kovo
26
d.,
tuoj
po
pama-1
,
.
.
lietuvių
labdarių
darbų,
jokio
buvo rekomenduojamas
Gydytojaus
Taip buvo ne tik pas mus,
mėjas, o ypatingai buvo pa X Parapijos dramos mėgė ld,. Į valdyba įėjo: Juzefą ™gsta scen0s
‘"""H Specialisto kaip tik tokiame nesveisunkumo
nepajusime
ir
daug
lietuvius, bet visuose pasaulio
kavlme. NVGATONE j pastebėtinai
mėgęs dienraštį
“Draugų.” jai rengiasi suvaidint didelį Ežerskienė pirmininkė, Mieha 'nkamal
h™*
trumpą, laiką pataiso sveikatą ir at
šioje
srityje
padarysime.
veda
organizmą prie natūralaus stokraštuose ir visose tautose.
Nebuvo svarbesnio labdarių veikalų “Išpažinties paslapkų.
kio. Nekanklnkitės patys ir nekan
liną
Žukaitienė
iždininkė
ir
fi

Šiais ypatingai laikais gy- ar šiaip jau tautiško ir kata
kinkite 3avo draugų. Nueikite pas
Mes nuo pat 1914 metų tuPirmas vaidinimas bus “A- savo
vaistininką ir už Vieną IJolerJ
na Liaudanskienė raštininkė.
likiško darbo, prie kurio ve...............
Didžiojo Varpo Legenda (A. Reikia tikėtis, kad, vadovys
koma butų neprisidėjęs ir sa Jur laitis).
tėj darbščios valdybos, mūsų
vo auka ir darbu. Gaila, kad'
Susipraskime Tautiškai (V. moterėlės daug pasidarbuos1
negailestingoji mirtis
taip
parapijai, o ypač mūsų bažny
J. Šaulys).
sparčiai retina labdarių veikė Gyveninio Mįslė (K. Veng tėlės papuošimui.
jų eiles ir traukia iš jų tarpo ras).
X Mūsų naujasis vargoni-,
,
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
brangiausius ir reikalingiau Mūsų Draugai Lietuvoje (J. ninkas nors dar labai jaunas, I
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis sius darbininkus.
bet pilnas gabumų. Jau spė-'
B, Laučka).
Liūdinčiai velionies žmonai, Amerikos ir Europos Stu jo chorų gražiai išmokint nau-1
kaina ....................................... ............................................ 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, dukterei ir sfinams labdariai dentai (Pr. Galinis).
jų Mišių ir lietuviškų giesme
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
Labd.
kaina ......................................................................................75c. reiškia užuojautų.
Praėjo Metai Amerikoje (J. lių. Dabar jau prie choro pri jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
sirašė ir vaikinų. Tikimės su to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
N.).
mų drama, kaina ....t..................................................... 25c.
laiku susilaukt gražaus choro. ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
Iš Centro.
visada geresnes laivuose vietas gauna.
DGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
Jaunimo čia yra puikaus, tik
Vasario mėn.
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
Pranas Jakštas, kaina....................................................... 50c.
Nepriklausomybei 15 metų iki šiol jis taip buvo nedrąsus
rę,
duos
patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
prie lietuvių veikimo. Bet rei(J. P. Pilipauskas).
pildys.
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina ». $2.00
“Draugo” redakcijoje dar Lietuvos Liūdesys (Snauda- , Lia džiaugtis, kad su laiku,
Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. galima gaut “Studentų žod lis).
palengva šis nedrųsumas-nera
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, žio” No. 1 ir 2 (sausio ir va Metamorfoza (Jonas Kmi- ngumas bus prašalintas, o ta Parodų Chieagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
da parapija dar gražiau gy
246 puslapių kaina ....................................................... $1.75 sario mėn.). Tai įdomus, rim tas).
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. tas, patriotinės
lietuviškos Dante Alighieri (Kun. K. vuos susilaukusi naujų jėgų. skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
Tiesa, pas mus yra daug darb teiktos.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. dvasios Amerikos Lietuvių Ka Jenkus).
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy talikų Studentų Draugijos žu Kam Mokytis! (J. K. No- ščių mergaičių, kurios nuo se
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
no dirba parapijai. Tik vai tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. rnalas. Žemiau paduodame a- rankevičiūtė).
kun J. Bikinas, kaina....................................................... 90c. biejų numerų turinius, kas ge Reikia Darbo (J. J. Kupre kinai būna atsilikę tame dar pasaulio kraštus.
be.
V. V.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. riau negu aprašymas parodys vičius).
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pražurnalo turiningumų, ri- Eilėraščiai (Plytaitis).
Kariuomenės teismas Kau
Spauda (J. Naudžius).
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c. įmtumų ir literatinį brangumų:
Menas ir Laisvė (Snauda ne kovo 21 d. paskyrė spręsti
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. šeške-, Sausio mėn.:
dar vienų plečkaitininkų bylų
Nepriklausomybės 15 metų les).
vičius, kaina............................................................................ 20c.
Vienybėje Pasisekimas (G. būtent — J. Leonavičiaus ir
DIEVO AKYVAIZDOJE,vertė Byrąs, kaina....................... 40c. (J. P. Pilipauskas).
B. Sinsko. Juodu kaltinami
Mūsų Gairės.
F. Jurgelionis).
Tf L
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
pagal
“
Organizacijų
sudary

Apžvalga
(J.
N.).
, 1
J.
E.
Vyskupo
Bučio
Svei

kaina ...................................................................................... 15c.
i
Iš Mūsų Veikimo.
mo įstat.”
SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma kinimas.
Jei kas norėtų įsigyti vienų
Lietuvis Aš Esu (J. K.)
tulaitis, M. T. C. gerais apt., 269puslapių kaina $1.00
NAUJA CENTO PRAMONĖ TUOJAUS PARSIDUODA!!!
Tautos Sargyboje (Dr. J. arba abu numerus, gali gaut
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.
Nuo vieno Iki penkių centų “Blg Flash“ Speclal. Krautuvės perka vieną, du tris ar
redakcijoje arba per paštų. daugiau
Navickas).
po $1.00. Pardavėjui Įeina $2.20 Cash Ir pardavėjas gauna “Dovaną” kurią
galt parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja «5c. Užsisakykite
Darbas Viskų Nugali (J. C. Vieno numerio kaina 20 cen Išmėginimui
tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite Į ofisą.
tų. Galima siųst pašto ženk
Morkūnas). PARISIAN RING COMPANY
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois, j Kęstutis (J. P. Pilipauskas) lais.
chicago, ul.
80 Norta Dearborn Street,
“Depe t.”
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

rėjome Lietuvių R. K. Labd.
Sąjungų, per kurių daug ge
nį. darbų nuveikta, daug ne
laimingi} lietuvių sušelpta, li
goninė pastatyta, ūkis nupirk
tas. Bet šiuose labdalrių dar
buose aktualiai nedidelis skai
čius tedalyvavo. Nes ir mūsų
tautiečių nedidelis
skaičius
šiek tiek rimčiau težiūrėjo į
ateitį.
Jei 4ik lienk kiek daugiau
būtumėm dėjusios prie lalxlarių darlio, aišku, kad šiandien
mums reikalingos prieglaudos
būt buvę pastatytos ir šelpi
mo darbas šimteriopai
pla
čiau išplėstos. Tūkstančiais do
lerių išmėtėme bereikalingai,
pralėbavome,
praūžėme, bet
lalxlarvbei ir skatikėlio gailė
jomės.
Daugumas iš mūsų šiandien
matome savo klaidas, iš kurių
reiktų pasimokinti ir jų nebekartoti.

SHEBOYG AN, WIS,

PORT WASHINTON, WIS.

Nuga-Tone

Knygos

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVĄ
DĖMESIUI

SUSIRAŽINKIT SU "STU
DENTO ŽODŽIU“

“Draugas”

i

D R X n J3 I s

kovo 15

d., 1933

■ lės ir berniukai. Atliko gerai.
Kalbėjo vienuolyno auklėtinį
Be lo, buvo gera vakarienė,
A. Sukaitė, kuri sakė labai pa
'kurių' pagamino veikėjos E.
tenkinta akademijos mokslu.
niūtė,
J.
Cickevičius,
F.
BarJ Jurgaitienė, M. Zaleskienė ir
Kovo 5 d. šv. Kazimiero | 2. Coneert — Verliey — E. Kalbėjo A. Vardauskas, dr.
Įtūlis ir Al. Buškas. Taip pat
O. Vasiliauskienė. Valgius au
Atkočiūnas, vienuolyno kap.
i jiems pagelbėjo: D. Brown, E. Akademijos Rėmėjų 9 sk. 7:30 Poskaitė.
(Tęsinys nuo 5-čio pusi.) kojo mūsų biznieriai. O _au,
IŠ STUDENTŲ KUOPOS ĮPalšūnas ii* Ben. Samuolis. Ti mišiose bendrai (ir jauname
3. Daina — Oi, pasaky k me kun. Urbonavičius ir centro
tų
pyragų
skanumas!
Vis
tai
pirm. Nausėdienė.
Pirmaeilių tymas
VEIKIMO
;kietų: K. Nevardytė, EI. Un- tės) ėjo prie šv. Komunijos. rgyt — Stasė Šidlauskaitė ir
Šis tymas susidės iŠ viso 'darbas pačių dr-jos narių. GėGerb. kun. 11. J. Vaičūnas
Vakare 7:30 vai., parapijos Ona Cepulionytė.
Vasario
28
d.,
Šv.
Jurgio
paraitė
ir
L.
Buškaitė.
Wiseonsino, buvusiųjų kuopų rimų nebuvo, mat gavėnios
svetainėje suruošė vakarų. Pro Į 4. Peony Polka
Agnės kalbėjo lietuviškai ir angliš
parapijos studentų kuopa su-Į pųė M> Stirnaitė buvo kokai; pagyrė gražų rėmėjų da
ir apskričio valdybos nariu, laikas.
gramų išpildė mokyklos vai- Kulbokaitė.
Tai bus tos dienos rinktiniam j &»įtHininkėm pagelbėjo J. |ruoS6 Pasilinksminimo vaka-'misijos pirmininkė.
kučiai, kuriuos gražiai prire- Į 5. Miniature orkestrą: Stars rbų, dėkojo visiems ir prašė
,
įvlį
su
šokiais
ir
pi
ogi
amai
^Į
astJ
mylimas
ir
gerbiamas
si sportininkai, sportininku Zalec,kas A. Vasiliauskas; B.
.
....
,
ngė seselės, o dar gražiau va- [and Stripes Forever — Mareli; paremti vajų. Vakaro vedėja
tarne
<
K-i
i
i
i
•
savo
Parapijos
svetainėje.
AtR
.
b
įtūpė.
\ aiskus buvo vakaro vedeju.
iKieuonas ir dvasios vadas, karų papuošė akademikės. Pro lietuviški šokiai; Wasliington buvo V. Mockienė.
silankė
beveik
visa
mūsų
paSkanius užkandžius pagami
Visa toji diena bus pasve- viskas puikiai pavyko. Žmo..
, ,
.
. .
■ kun Jonas BakSyS;
... kuris vi_ grama išpildyta šia tvarka: Post Mareli.
Sta sportui. Nei vienas lietu- • • prisirinko pilnutėlė bažnv- ral>1J0S inoksl$ einanti jaunuo suome| nuoširdžiai remia mūno
šios šeimininkės: Vaišvi
1. Instrumentų ųuintetas: Kitų akademikių vardų ne- lienė, Užganaitienė, Laurinai
rėtų prakusti Šių rungtyn,,.
8 i vii buvo p,.
'«•
studentu kuop,.
Petite Mareh, Oriental, Mareh teko sužinoti.
Programa buvo sekanti: P- buv0 vakaro garbės
Tai sezono užbaiga. Visi
:tellkįntį
Rėmėjos širdingai ačiuoja a- tienė ir Andrulaitienė.
of
the
Little
Tin
Soldiers.
le
Isabelė
Kovas,
Roehesterio
j
o
nuo
§į
r(
jį
pagalba
ir
pataJaunos rėmėjos prie stalų
retų dalyvauti. Bus galima!
.
kademikėms ir seselėms,
gauti ir užkandžių. Įžanga 15c |
aprašymas nieko nau.i° studentų kuopos piimininkė, ,rįniaį studentų kuopai yra ne
cijos, kurios vyriausias užsi- Publikos buvo pilna svetai- patarnavo.
pavieniais, arba 25c už visos nepasako apie Altoiių luoši- pasakė įžanginę kalbelę apie jkainuojainos verUs. Mes ta
Komisija: O. Krasauskienė,
mojimas yra suvienyti visus nė; atsilankė ir garbingesnių
dienos žaidimus.
1,10 tkauSG‘i- ®et mūsų gerb. ni ūsų, lietuvių, kuopos reika- rįanie jam didžiausių padėka
V.
Mockienė, O. Sesnauskienė
lietuvius studentus ir studen- svečių: Ciceros miestelio vaiklebonas kun. A. Balinskas po lingumų ir apie vienybės pajQ didelę paramų ir pagal
ir H. Nekrošaitė.
tęs Amerikoje visose lietuvių 1 dininkų.
Kovo _G d., lyto, spoitinin- pailloj<s|o užsiminė apie ren- laikymų savitarpyje. Ji taip
bų.
kolonijose ir parapijose, juos Kalbėjo Mr. Sehvvarzel, Mr. Širdingas ačiū visiems
kai dai tu.ės bo\\ling ^a',gianių vakarienę ir ,12 metų pat ragino visus studentus ir
Roehesterio studentų kuo palaikyti ir dirbti lietuvybei Viterna, Mr, Afaeijevvski ir lankusiems ir aukotojams?
dimų, Aluose name. Įžanga d)-lbUj-aj<ų \ įSUs nustebino, nes studentes priklausyti prie kuo
pos valdyba yra sekanti: dva ir katalikybei.
Mrs. Rose Chuchna. Gražiai užkandžiai visi buvo suauk'
kai. Čia žais tik gabūs bovle-' per tą laiką dr-ja surinko Ir pos, jei dar neprisirašę,
(Tųsa 5 pusi.)
Studentų valdyba kalbėjo apie seselių darbuotę.
riai. Daugelis jų bus kenosbie- bažnyčiai aukojo $3,433.09. | “Tropic Sea Hawaiains,” sios vaidas — kun. Jonas Ba
v• •
kšys,
pirm. — I. Rovaitė, viceciai.
Tai gausį auka. Sulig mūsų garsi radijo stygų orkestrą
Kenosbietės Vytės smarkiai mažos parapijos, geriau nei ne buvo studentų kuopos pakvie- pirm. — P. Mocejūnas, rašt.
— E. Kondrataitė, ižd. — C
daro pratimus. O ką iiiū iį v- I
Qarkg mergaitėms ir'sta ir išpildė nepaprastai gradėjas iš Slieboygano Aleksas moterims, kurios priklauso ir žiu inuzikalę programų, kuri Ne vardai tė, finansų rašt. —
V. Saunoras, knygų prižiūrė
Skėris mano, ar kenoshiečiai nenuilstančiai darbuojas. Ne visiems labai patiko.
gerai pasirodys ? Nėr nei kai- i gaudama atlyginimo ir dar pa A. Buskas ir J. Gudelis at toja — E. Stirnaitė.
bos, kad taip.
Prie Roehesterio studentų
čios sumoka j iždą po $1.20 vaidino “Amos and Andy,”
Žemaičių Juzė I
kuopos priklauso gražus bū
kaipo fotografininkai.
į metus.
Klebonas ir visi parūpi jo Feliksas Bartulis ir Juozas relis mūsų lietuvių studenti
nai dėkingi dr-jai, kuri taip Cickevičius buvo “žymūs ir jos, kuri eina aukštuosius mo
pat prisideda prie užlaikymo garsūs šunadvokatai’’, kurie kslus įvairiose Roehesterio mo
kyklose. Tačiau, yra daug mū
Vasario 25 d. vakare apie/var,al bažnyčios. Malonu žmo “apšnekėjo’’ visus kuopos na sų mokslo einančios jaunuo
80 asmenų užplūdo Antano ir »U1» kaip visur švarumas už- rius.
menės, kuri dar nepriklauso
Marijonos Beitų užeigų, 18011laikomas ir altoiiai papuošti Feliksas Bartulis pagriežė
prie šio gražaus studentų bū
— 50tb St. (trupės vadas įsa- į gėlėmis. Vis tai didesnei Die- saxopbone solo.
Viktoras ir Feliksas Bartu relio, todėl mes nuoširdžiai
kė p. Beitui laikinai prasiša-'vo garbei.
liai, duetas, pagriežė ant pia- kviečiame 3U0S
drauge pra
linti ir viskų palikti jo at a-! Tat, Altoriaus Puošimo drno ir saxophone.
šome
P*™®”“ sa™
koinybėj. Kadangi patsai va- jos narės, darbuokitės ir lo
i-*sūnus
ir
dukteris,
kad visi pri
dąs ir susirinkusieji pasirodė liau. Dievas atmokės šimterio- Petras Dirsa pagriežė nepa sirašytų prie šios kilnios ka
draugai, tat p. Beitui nebuvo pai.
, prastai gražiai ant armonikos. talikiškos studentų organiza
reikalo nusigąsti. Bet nesupra Vakaro surengimui dalba- Juozas Baranauskas padai
CHAMPIONSHIP BOUTS
vos B. Mockaitė, A. Zizmin- navo įvairių juokingų daine
to kame dalykas.
Vėliau paaiškėjo, jog jų pa- skaitė, M. Zaleckienė, B. V. lių.
Jonas Kometas buvo “ChaGydomos Nauju Būdu
čių dukrelė Marė, buvo bran
ndu
the
Atagician
”
.
Jis
pasa

DVYNUKAI
duolys to tlarbo. P-lė Atarė,
operacijos, be Įšvirkštimų, lie
kė ilgas ir juokingas eiles a- Be
priversto poilsio. Gydantis galėsi 1
žinodama, kad artinas jos tė
po senovei, nebent jau dabar
Vienų diena aš išėjau pasi- lae P airius kuopos narius ir dirbti
vų 20 metu vedybų sukaktupriverstas gulėti. Tam vaistas yra
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
vės, kreipės prie savo tetos, vaikščioti. Beeidama susitikau !suk6lė dau° juokanimą Ir gėlbną. Nurodymai prie vals
v.s.
įvaiii programa pašie tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins
S. Alisi ūnienės, ir prie drau du mažu vaikus, kurie buvo
gės F. Atkoči ūnienės, kad jai pi našūs į viens kitų. Aš pa- kė labai Sražiai ir visi žiūrė- ’ pinigus,
tojai buvo pilnai patenkinti.
pagelbėtų jos tėvų 20 metų klausiau jų- Ar jūs esate broliai ?
Programos vedėjam buvo “DABAR
vedybų sukaktuves paruošti.
- Ne, mes esame dvynukai! Jonas Celk>'s Morkūnas.
JAUČIUOSI
Prieš parengimų p-lė Atarė
Po
programo
Eisinont
’
o
or

Stanislova Petkiūte,
tris kartus pavėlavo iš moky
PILNA
kestrą griežė šokiams visam
Nek. Pras. parap.
klos namo laiku pareiti. AJyGYVUMO”
mok. 8 skyr. mokinė vakarui. Buvo ir visiems už
limas tėvelis davė aštrų įsa
kandžių.
Imant Lydia E. Pinkham’3
kymų daugiau taip nedaryti,
,»
Štai, yra komisijos narių sų
Veget&ble Compound
Graudūs Verksmai
esu, laiku turi būti namie. Ji
l ašas, kuris Sunkiai dirbo Šio _
Tn,P SlroUU moterų sako. Jis stip
rina nerias... duoda geresnĮ apetltuo laiku be tėvų žinios ruošė
STACIJOS
C. Y. O. C E N T E R
vakarėlio pasisekimui.
Užkan- skaudėjimų,
Ijerlmi miegi... atleidžia galvos
.
nugaros skaudėjimų...
tų vakarų.
LR
džių: Ar. Stirnaitė, K. Mocke- «unklnslos dienos pakenčiamos.
Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
Svečių buvo ne lik vietinių,
šias gyduoles. Nusipirk bu
Kai Kurios Gavėnios vičius, B. Alateikiūtė, V. Uli- mėgink
Congress St. and Wabash Avė.'
teli šiandien.
bet iš NVaukegan’o ir i-Š llaGiesmes
cino. Visi suvažiavo pp. Bei
toms gerus linkėjimus sudėti. I Išimtos iš “Ramybė Jums’'
AUUoa, Bvtfko.
KAINA 10c
S. Alisiūnas buvo tostmeste-'
GRAŽIOS AKYS
ris, o F. Aiisiūnienė ir F. At- Nauja Laida. Daug perkan8:15 P. M.
ADMISSION 50 cente
Yra AMcila tartM
kočiūnienė su kitomis draugė- T",e,ns duodame nuolaidų
Murinę ralo, Švelnina gaivina
mis pagamino labai gardžių j “DRAUGAS“ PUB. CO.,
be pavojau*. Jus ją pamigsite
Knyga “Eye Care” arte “By.
vakarienę. Svečiai p. Beitains į
2334 So. Oakiey Avė.,
Beauly" ant pareikalavimo.
Murou Ca., Opt. H. 9 B. OUo St., CUrage
Chicago, 111.
įteikė tinkamų dovanų.
P. Beitai yra seni vietos gy
ventojai, geri lėmėjai vietos
parapijos ir draugijų. Jie įsi
gijo nuosavybę (aukščiau mi
nėtų adresu) pereitų vasarų
per vietinį lietuvių agentų,
Stasį Bacevičių. Kiek girdėti,
VO
Ui\CG\Viri )
Dr
patenkinti nauja vieta.
> KOUfy& —VVt-Vi
U.Vsymee
Taigi, linkiu ne tik jų šei
mynai gerovės, liet ir gerų sė

VVISCONSINO
LIETUVIŲ
ŽINIOS

CICEROS LIETUVIO ŽINIOS

LIETUVIAIAMERIKOJE
ROCHESTER, N. Y.

KENOSHA, WiS.

VARJCOSE VEINS

DRAUGAS LITH. CHAMPIONS

CYO CHAMPIONS

THURSOflY EVENING, MARCH 16,1933

JRINE^

Tfn«,

1>I)R

kmių biznyje.

Ten buvęs

1

RACINE, WIS.
Kovo 12 d. Altoriaus Puo
šimo draugija minėjo 12 me
lu sukaktį savo darbuotės. Su
rengė teatrėlį “Geroji Onytė“.
Lošė parapijos mažos merge-

VA'*,

X

t
Trp/.indienis kovo 15 d., 1933

ADAM SMITH MEETS CHESTER BUK0WSKI IN
DRAUGAS - G. Y, 0, FIGHTS T0M0RR0W NIGHT
ZAJAUSKAS MEETS KENNEALLY;
MARGEVIČIUS FAGES FUSCALDI

T) R A T GAS
rge Žukas, is a tough boy. We tės. Malonu mums, kad turim
all remember his game fight jau virš 60 jaunamečių ir la
against Barauskas ir the Brau bai gabių mergaičių.
gas preliminariem when he was Į susirinkimų, atsilankė jau
only a novice. Today he is a
na metė D. Feizaitė ir gražiai
' i'inished fighter. lie meets
išdavė savo raportų; taip pat
John Porten.
Į visas rėmėjas kvietė atsilan-

DAKTARAI:
Ofiso: Tol. Calumet 4039
Ros.: Tol. Hemlock 028a

Tel. LAFAYETTE 2057

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

gydytojas ir chirurgas

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vaL vak.
Tol. CICERO 662

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai

vak

5147 WEST 25th STREET

\nd the heavyweight bout! l’.yti į bunco, kovo 17 d., para- Rczkltn. ljos Ofisas; 2«5« W. ttuth St
lr
(Prie Aroher Ava netoli Kedale)
Tomorrov night it’s the them and Guardera is going
Valandos: 10—12 ryto
2924 W. WASHINGTON BLVD.
TLithuamans
...
,,
,
.
,
,
,
,
•
i.
:
The
best
of
the
season.
Oru
i
pi
jos
svetainėj.
Sakė,
turi
laValandos: nuo 2 Iki S vai. vakaro
versus the lnsh, to know he was in a light. Į
.
. I, .
’
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutartj
Kitos vai. ant Washington Blvd.
Beredotnle lr nedėliotai* pagal
4:30 — 6:30 kasdien
T
.
i
j
i
*
,
i
i
Champion,
Adam
Smith,
is
bai
gražių
prizų,
kuriuos
naItalian, Polisli and what have | Gari O’Leary iš our boy į
.1
’
v.
... ...
1
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba
eutartlee
,, ,’re i-m the featherweight
,. ,x
• va v a n coming Hiursday and novelos įasiuvinejo. Todėl ir viCicero 662. Rez. tol. Cicero 2888
you. ...„
That.,’s the way they
bout. He , , ®
,
v
Tel. Cicero 1260
he
’
s
fit?
He
is
in
better
conX—RAY
snomenė
prašoma
paremti
jau
niatcheil up when the “Drau fights just likę this fellow
Office Phone
Ros. and Office
dition than he ever was. He namečių vajų.
DENTISTAS
Prospect 1028
2359 So. Leavitt SL
gas” Lithuanian team faces Shedwill, who fouglit in the
1446 So. 49th Ct.
Cicero. III.
Canal 0706
ineets the well known Chester
Korespondentė
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis
LIETUVIS DENTISTAS
the C. Y. O. team at the C. Draugas finais lašt year. Ed
10
—
9
vaL
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Bukowski, the winner'of the
S147 S. Halsted StChicago
Y. O. Center. The first bout Giffee is his opponent.
valandai vakare
Paned.,
Sered.
lr
Subat.
2
—
9
vai.
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
The fans are going to get t C. Y. O. title this vear.
. . NoPHYSICIAN AND SURGEON
goes on at 13:15 sliarp.
REDAKCIJOS ATSAKAI
4847 W. 14th St Cicero, III.
2403 W. 63rd St., Chicago
a treat in the hghtweight bout.
J
6
Phone Boulevard 7041
The C. Y. O. Center has
OFFICE HOURS:
Two fast light weights faee
TEL LAFAYETTE 7469
Bridgeport Lith. Polit. and
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
been so arranged that it’s
Sunday by Appolntment
..
., „
, one another m this bout and
Benev. kluoo valdybai. Prane
seating capacity far exceeds i
,
., regular
, seating ofe c800.
rvi A
4 I®
a g°°<l
iš predicted.
DENTISTAS
šimų gavo vėlai, dėl to nega
HEMLOCK 8151
the
_ fight
®
,
Gydytojas ir Chirurgas
,
, .
, ,
, ivvatch John Zaiauskas, our
4645
So.
Ashland
Avė.
(Tęsinys
iš
4
pusi.)
lėjome
įdėti
j
antradienio
nularge crowd is expected and|T.Ai
.
,
4140 Archer Avė.
Arti 47th Street
the commissioners do not want •Llthuanian champ Irom Mar- Bučiūno, Putrimo, .Petrabo, Imerį.
I r I -1 I /
Vai.
2
—4 ir 7—9 vai. vakare
(Naryauckas)
ląuette Park go after this fel- Rubio> Miliausko, Stonio, Ma _________________
to tum away anyone.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res.
2136
W.
24th
St.
Tel. Canal eisi
low Kenneally.
Jsiliūno, Skirio, Zauros, Grigo,
PASTABA
2420 VVest Marąuette Road
TEL. CANAL 949>
The flyweiglit bout between
VALANDOS:
We have a tough boy in the 'Stankevičio, Chas. Bakery, Si-________
9 Iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
Anthony Margevičius and Fu- welterweiglit bout. And he'ngerio, Lukštienės, Steponai- , Klaidų atitaisant pagarsini-I
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659 Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
DENTISTAS
sealdi should be a treat. Bcth
Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVĖ.
comes from Cicero too. This pienės. Gėles stalus papuošti jnie a a Uršulės Pilipavičie2201
West
22nd
Street
these boys are and sliifty and
boy, Pete Johnson, is a fellow aukojo Philip’s Llower Shop. ĮngS, j<urįs tj|po koVQ
(},
(Kampas Leavltt St.)
Tel. Lafayette 5793
this should be a fast mix. you’ll love to watcli. Always
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
rėjo būti. Paliko dideliame nuNuo 1 Iki S vakare
1821 SOUTH HALSTED STREET
Seredoj pagal sutarti
We have a good boy in the in condition and ready to Kovo 7 d. įvyko sk. susiri liūdime vyra Leonų ir motinų
Residenclja 6609 So. Artesian Avė.
bantamweight bout. This lit-,fight and is expecting to take nkimas. Svarstyta apie būsi Ievų Šimienę ir t.t.
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
mų vakarų. Komisija pranešė,
Itlie
bout.
Office: 4459 S. California Avė.
Dr. C.K. Kliauga
6 Iki 8:30 vakare
tie fellow Zazeckis from Ci I
kad svetainė paimta kovo 26
Nedėlioję pagal sutartį
DENTISTAS
cero is as good as anv of Our light-lieavyweiglit, Geod. Veikalų mokinas jaunameI’lione Canal 6122
2420 W. Marąuette Road
arti Western Avė.
DR. S. BIEZIS Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617

DR. ATKOČIŪNAS

DR. GUSSEN

DR. J. J. KŪWARSKAS

DR. C. Z. VEZELIS

CICERO, ILL.

DR. F. C. YVINSKUNAS

DR. V. S. NARES

DR. G. L BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

I

GRABORIAl:

Valandos:

nuo 9 iki 9

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

LACHAVICH
IR SŪNŪS

GRABORIUS

LIETUVIS GRABORIUS
ratarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 2516 arba 2516

Musų patarnavimas
Visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui

2314 W. 23rd PI., Chicago

skyrių.

Nauja, graži ko

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.

plyčia dykai.

TEL. CICERO 6927

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAS

Graborius ir Balsamuotojas

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Turiu automubilias visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

1 J. BAGDONAS

I. J. ZŪLP

Laidotuvėms patarnauja man-

graborius^ir^laidotuvių

dagiai, simpatiškai ir labai pi-! 1646 WEST 46th STREET
giai. Liūdnoje valandoje pa-'
tol Bouievfd »9i—»4i»
I

šaukite

t«i. cicero

2506 W. 63rd Str.

JUZEFĄ
ZAROMBIENĖ
(Po tėvais Miknaitė)
PETRAS
KAZMAUSKIS
Mirė kovo 11 d., 1933 m.,
12:03 vai. popiet, 19 metų am
žiaus. Gimęs Chicagoje.
I’aliko
dideliame nuiiudime
uotiną Oną. po tėvais Tolelkaitę, tėvą Antaną, penkias sese
ris: Oną Gubistą, Zofiją Kirkei
las, Eleną, Antaniną ir Juozapiną; brojį Antaną, 2 švogerius Juozapą Gubistą ir Juoza
pą Kirkelas ir dėdę Petrą Toleiką ir gimines.
Runas pašarvotas
7034 So.
Eairfield,
tel. Republic 8511.
|,aidotuvės jvyks Ketvirtadienį,
Kovo 16 d., iš namų 8 vai. bes
atlydėtas į Gimimo Panelės šv.
parap. bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Motina. Seserys, Bro

Nuliūdę; Vyras. Snnus,
ktė. Anūkai Ir Giminės.

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavlmaa
galimas už $35.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

lis, švogeritil. Dėdė Ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Ežerskis.
Telefonas
Boulevard 9277.

LIETUVIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos j jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
į patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Palaukite SUDEDCĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Dldyala Otlai

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

Valandos: 1—3 lr 7—8 vak.
,
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7227

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins

aklų

įtempimą,

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo 9 lld
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
kurtsnuo
___ _____
4 Iki__8 vai. vakare Litaminkais

Mtl priežastim galvos skaudėjimo, ! u Ketvergais.
■vaigitno, akių aptemmio, nervuotu- Į
Rez. Tel. Hyde Park 3395
no, skaudamą akių karšų.
Nuliu u

sataractua. Atitaisau trumpą regystą
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuos*
Mslulumuose. egzaminavimas darotnaa su elektra, parodančią maziaunas klaida*.
Bpecialė atyda atkreipiama moky

klos vaikučiams.

J. Liulevičius
Graborius
lr
Balsamuotojas
Patarnauja Chi
cagoje lr aplelinkėje.
Didelė

graži

ir

Koplyčia dykai
4092 A rei ter Avė.

J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIA* LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.
OFISAS

668 VVEST 18th STREET
Tel. Canal 6174

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Mirė Kovo 12 d., 1933 m.,
4 vai. popiet, 66 metų atnž.
Kilo iš Mažeikių apskr., {lakių
parap.. Kalnėnų kaimo. Ameri
koje Išgyveno apie 40 metų.
Paliko dideliame nuiiudime
3 brolius, švokerkas. o Lietu
voje 2 brolių, seserį ir gimines.
Laidotuvėms rūpinasi ponas
ir ponia F, Yankai.
Kurias pašarvotas 710 VVest
18th St. Laidotuvės įvyks Ket
virtadienį, Kovo 16 d., iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas J
Dievo Apveizdoe parap. bažny
čia, kurioj įvyks gedulingos pa
klaidos už velionio sielą.
Po
pamaldų bus nulydėtas J šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

4200 WE8T 26th 8T,
....... ..
............... ' '

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

DR. G. SERNER
LIETUVIB AKIU SPCIALIBTAB

....................

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6859 SO. WESTEitN AVĖ.
Chicago, 111.

Tel. Grovehill 1696

l’hone PULLMAN 0853

DR. A. L YUŠKA

DR, F. P. ZALLYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Seredomis po pietų lr NedėldleniaM
tik susitarus
8422 W. MARQUETTB ROAD

DENTISTAS

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

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t.
Valandos: nuo 19—4; nuo 6—S
Ma^AltnfntZ! M»o IS Iki 19

25 METŲ PATYRIMO

Boulevard '(b«9
Res. Hemlock 7691

DR. JOHN SMETANA,

Rusijos

1801 S. ASHLAND AVENUE

Ros. l’hone
Englcvvood 6641

Office Phono
Wentworth 3000

DR. A. R, MCCRADIE

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

7850 S. HALSTED STREET

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

. DR. MAURIGE KAHN . Tel. Lafayette 1016
DR. F. J. LOWNIK
Nuo 19 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 2 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedei. nuo 19 iki II dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
štas. Pastebėkit mano iškabas.
SPECUALISTAS
Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
Valandos nuo 9:30 ryto iki ▼ai.: ryte nuo 19—11 nuo 1—4 »«
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
platų: 7—9:29 vai. vakare.
Nedėliomis 19 iki II
skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

'

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Pritaikyme akinių dėl visokių
Gydytojas ir Chirurgas
akių. Ekspertas tyrimo akių
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
ir pritaikymo akinių.

OPTOMETRISTAS

........................ ■

PRANEŠIMAS
Perslkėbau } erdvesnę lr patogesni
vietą
3325 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų lr
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 Iki 12
Phone BOULEVARD 8482

30 East lllth Street

Specialistas iš

TeL Crawford 5573

DR. MARGERIO

DR. J. W. KADZEWIGK

VALANDO8:

kampas Keeler Avė.

4142 ARCHER AVENUE
TeL Virginia 0036

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais h sekmad. susitarus

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

Rperlnllškal gvdo ligas pilvo, pinučių, inkstų ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo, odos. ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų tr išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kaj*ile nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

OFISAS

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Butkus. Canal 3161.

GYDO VISAS LIGAS VYKIT IR MOTI-TRŲ PKU 28 METUS NESU RINT
KAIP US8ISEN64(18108 ir NEMGYDOMO8 JON YRA

Kampas Slst Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v
Nedėliomis lr šventadieniais 19—12

GYDYTOJAS IR CHUtLltGAS

Tel. Yards 0994

O

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. M. T. STRIKOL'IS

Nuliūdę: Broliai, Mcnuo Ir gi
minės.

WISSI6,

DR. A. A. ROTH

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka Ofiso valandos; nuo 8 iki 4 lr nuo
rą. Nedėliomis pagal sutartL
I lld < vai. vak. Nedėliomis pagal
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK
sutartį
P4 LAIKĄ BU NAUJU IŠRADIMU.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Mamų Tel.: Prospect 1980

Tel. Yards 1829

Tel. Lafayette 3572

Rez.: Tel. Drexel 9191

Specialistė

GRABORIUS

KAZIMIERAS
YANKAUSKAS
(Milleris)

Nedėlioj susitarus

Moterų ir Vaikų ligų

Tel. Boulevard 7589

Koplyčia Dykai

Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. .9-12 ryto

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

4712 S. ASHLAND AVI.

ANTANAS PETKUS

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 VVest Marąuette Road

Ofiso: Tel. Victory 6893

Dabar kainos perpus plEuS’kK0,
kaUw" *-

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

GRABORIŲ

Du

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois

Seniausia ir Didžiausia

^YDYTOJAIj

DR. VAITUSH, OPT.

Mirė Kovo 14 d., 1933 m.,
5:30 vai. ryto, pusamžiaus. Ki
lo iš Tauragės apskr., Kaltinė
nų parap., Pakarčemų kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko
dideliame nuiiudime
vyrą Kazimierą, sūnų Petrą,
dukterį Kazimierą, 2 sesers sū
nūs, Petrą, ir Aleksandrą ir
dukterį Joaną ir gimines, o
Lietuvoje brolius, seseris ir gi
mines.
Kūnas pašarvotas 4522 So.
Ma.rshfield Avė. Laidotuvts įvyks Penktadienį, Kovo 17 d..
Iš namų 8 vai. bus atlydėia į
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą,
Po
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka:< nlero kapines.
Nuoširdžiai” kviečiame visos
gimines, draugųs-ges ir pažyslamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
’

DR. J. J. SIMONAITIS

2201 West 22nd Street
REZIDENCIJA:

>•«

SYREWICZE

Republic 3100

AKIŲ

Kės. 67 37 S. Artesian Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Phone Hemlock 7823

Telefonas Midway 2880

Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET

TeL ,Wentworth 3000
Rez. TeL Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6658 S. HALSTED STliFL’T
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tel. Ofiso Boulevard 6912-14
Rez. Victory 2243

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofh.0 vai. nuo 11, nuo e.iO-8.39

" D W3CW(SXB

8
CHIC A G OJE

KAS GIRDĖT WEST SIDF
METROPOLITAN BANKAS

ATIDARYTAS

ji&p ** ■ • Vladas Daukša, Sv. Kryžiaus parap. vargonininkas,
žymus muzikas

Bunco, kuri j vyko kovo 23
d., parap. salėj, O. Navickai
tės pranešimu gerai pavyko. •S?
Žmonių buvo suvirs 70. Visi
gražiai žaidė; po žaidimo ko
misija visus pavaišino. Pelno
liko suvirš $25. Komisija daug
darbavos, kad vakaras pavyk
tų. Seselės neužmirš savo ge
ay
radarių, kurie jas atjaučia *
šiais laikais.
M
X Sodalicijos šokių vakaras

Krašto vyriausybės leidimu
kovo 13 d. atidarytas lietuvių
politan State bank. Vadinasi,
finansininkų vedamas Metro,
šis bankas finansiniai pasiro
dė stiprus, nes tik stiprus ba
nkai po 11 d. “šventės” vy
riausybės leidimu tegalėjo at rengiamas bal. 18 d., parap.
sidaryti. AVestsidiečiai, ir vi salėj. Pelnas eis Įtaisymui bažnytinių rūbų. Komisija dar
si lietuviai, džiaugiasi.
buojas. Prašo visų iš anksto
Pirmųjų dienų judėjimas ba paimti tikietų ir juos platinti.
nke buvo nepaprastai didelis.
Daugybė žmonių depozitavo X Kovo 19 d. sodalietės ruo
pirmiau ištrauktus iš kitų ba šia “Hike” į Palos park. Vi-.
nkų pinigus. Lietuvių bankui sos kviečiamos susirinkti prie
nėra negiliukingas nė 13 nu- bažnyčios ii atsivesti savo
meras (kovo 13 d.).
Rap. drauges, pasiimti Užkandžių ir
car fare 14c. NepamirškiX Jurgis Lobikis pirm po kite.
Onytė
ros metų West Side’je savo
saldainių ir ice cream krau
tuvėlę išmainęs Marąuette Pa
rke ant dviejų aukštų pagy
venamųjų namų su 12 tūks
tančių dolerių mortgage dū
liai sunkaus dabartinio bedar X Prelatas M. L. Krušas
bės laiko priverstas pasiliko grįžo iš atostogų iš Floridos.1

Trečiadieni i, kovo 16 d., 1933

juos
išgąsdino * sušukdami
“surprise,” o paskui linkėjo
ir tolesnio pasisekimo gyveni
me.

Vakarėlis praleistas links
mai šnekučiuojant ir lošiant
kortomis. Po skanaus užkan
džio išsiskirstė j namus.

I N G

B O X

CHAMPS

DRAUGAS
v. s.

C. Y. O.

CHAMPS

THURSDAY EVENING, MARCH 16,1933

C. Y. O. C E N T E R
Svečių tarpe buvo J. ir J.
Jacobsai, M. ir S. Zibai, F. ir
Congress & Wabash Avė.
T. Kušleikai, H. Miniat, H.
Skinderis, A. Kušleikaitė, S. nėr” taip pat yra jaunutė lie- Street, svetainėje. Pradžia
Bajorynaitė, J. Sbeplar, adv. tuvaitė, jau parodžius toje sri- 7:30 vai. vak.
j A. Peters ir Ed. Kušleika.
tvje savo gabumus. Šokiams Lietuvių Pasaulinės Parodo.?
Komiteto Sekretorius,
Draugė, grieš gera muzika.
Žinanti

e*.

A. Vaivada

WEST PULLMANO
ŽINELĖS

Prašome skubiai “Drauge”
atsišaukti Jenulevičius, atvykusis į Amerikų iš Lietuvos,
lietuvių Pasaulinės Parn- Delnickų kaimo, Krosnos valI X Parapijos metiniam ba- dos Komitetas saukia visuoti- sf.iau8< Atsišaukdami, malonėt nkiete, kuris įvyks bal. 2 d., ,l!) (bieagos lietui ių oi ganinurodyti gyvenamosios
programoj dalyvaus įžymi so- zacijų-draugijų, klubų, apskri vįetos adresų.
listė M. Janušauskienė, parap. ėių, centrų, chorų, etc., spau- Nuosavybė, kuri dalinai jieĮ choras, vedamas varg. S. Rai- dos ir visuomenės veikėjų su- ms priklauso, keliama byla ir,
Įlos, mokyklos vaikučiai ir sirinkimų penktadieni, kovo neatsišaukus, byla bus nagridaug kitų.
|17 d., Chicagos Lietuvių Au- 'Sėjama kaip jų nesant. NeatX Kovo 5 d., parap. svet. <1 i torijoje.
įšaukus, taip pat galima nusurengta bazarėlis parap. nau j Komitetas patieks susirin- st°ri pilietybės teisių Lietuvodai. Pelno parapijai padaryta kiniui nuveiktų darbų rapor- [je> nes
pavardės paleistos
96 dol.
Į tų jr planus Lietuvių Dienai, j^a*P vadinamuose ‘ dzenikuoX Kovo 26 d. šv. Kazimie- kuri įvyks Pasaulinėje Paro-'86,
ro Akademijos Rėmėjos smar-1 doje liepos 16 d.
kiai rengiasi prie vakarėlio,
Visos organizacijos ragina
kuris bus parap. svet. Vienuo
ADVOKATAS
mos pasiųsti į susirinkimų sa
lyno naudai. Bus graži prog
105
W.
Monroe
St., prie Clark
vo atstovus. Jeigu atstovai
rama ir bunco. Įžanga 35c.
Telefonas State 7880
dar nėra. paskirti, valdybos ar
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
Rep.
susirinkimai raginami tai tuo \Vest Side: 2151 W. 22nd St.
Fanedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos
jau padaryti.
vakarais 8 Iki 9

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

VISŲ DĖMĖSIU!

JOHN B. BORDEN

Dalyvaus “Amerika Pirty” (3 veiksmų komedija),
kuri bus atvaidinta kovo 26 d., School Hali, 48 ir Honore
tų barnų išmainyti ant farmos gaule apdegintas ir sveikatoj
St. Jis per koncertinę dalį su vyrų choru padainuos kele
246 akerių, kurių tik 80 že- sustiprėjęs. Grįžo iš Floridos tu žavingi}, lietuviškų dainelių. Bus ko pasiklausyti.
mes plotas dirbamas, o kita jau ir pp. Bagdonai su sese- j T
—------------------ ;------ ---------- - ------ ;-----;—;------- “
žemė užimta krūmais ir gany- riete Stella Nedvaraite Visi P1**8, aPvad<šcios 10 metų “ju- Draugų vajų užbaigus ir
Telefonas Canal 0660
ir įgautais įspū
isnfi.
KMimieriečh, parodysime kas dirba ir užklomis netoli miestelio Antigo, atostogomis ir
i Susirinkimas įvyks žemuti Namai: 6459 S. Rockwell St.
mokytojavimo, kovo 26 d. Tų laiko mūsų kilnias įstaigas,
Wis. apie pustrečio šimto an- džiais labai patenkinti,
nėje Chicagos Lietuvių Audi Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatos
Vakarais 7 Iki 9
gliškų mylių nuo Cbicago, III.! x gv. Kazimiero-Akad. Rė sekmadienį įvyks metinis va-Į Vakaro komitetas: C. Pettorijos, 3133 South Halsted
Telefonas Republic 9600
vakarienė su įdomia raitienė, J. Šaltenienė, T. Staplomis dienomis Jurgis Lobi- mėjų 2 sk. labai nuoširdžiai jus
MINUTE FASHI0NS
kis, čia šeimynų lig laiko pa- ruošiasi prie metinio vajaus, programa, kurių rengia Sese- nkevičienė dirba didžiausiu pa “S.
CLUB”
likęs, trokeliu išvyko draugo kovo 26 d. Darbšti komisija: rys mokytojos su vaikučiais. sišventiniu vajaus pramogai.
?u darbininku ruoštis prie a-1 j. šaltenienė, T. StankeviČie- Bus įžymių svečių, kalbėtojų, ,įr visus širdingai kviečia atsi
Brighton Parke yra daug viĮ
teinančio pavasario darbų. Jo!ng, C. Petraitienė tik rflpina- bus net ir dovanų, o įžanga lankyti,
šokių draugijų ir draugijėlių.
įsigytoji farma turi tik vienijigį tik dirba, kad vajus nusi- asmeniui vos 50c. Visas pel
Jei BOBiat pirkti antomoblll. ateik
Štai, dabar susitvėrė dar vie
5016
W.
16th
St.,
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
nas
skiriamas
palaikymui
Šv.
tūkstantį mortgage, mūrinį gy sektų. Sesutės mokytojos renMARQUETTE PARK nas klubas iš veikliausių pa
viena 18 geriausių rūšių automobi
Turi Kražių farmų dėl pardavi
lius — STUDEBAKER, kurie yra
Kazimiero
Akademijos,
kuri
mo. Ketvirtų dalj imoknnt. liku
venamųjį namų ir kitus me-lgįa gražų programų. Visus
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
ŽINUTES
nelių. Klubo tikslas yra ga sius 20 metų ant 6% ISmokėtl.
Taipgi mos turime pilnų pasirinki
Siunčia pinigus Lietuv-nn
dinius ūkio trobesius, bet be kviečiame į vakarų kovo 26 d. pergyvena šiais laikais sunku
Perka, parduoda arba išmaino
minti naujausias madas mer
mų vartotų karų labai prieinama Ir
krizį.
namus ant tarpių, farmas ant na
padargų ir gyvulių.
nebrangia kaina
atsilankyti.
XX.
SURPRISE
gaičių ir moterų drabužiams. mų.
MIDLAND MOTOR SALES
Mūsų duosnios ir darbščios
Padaro visokius legalius doku
Klubas rengia pirmųjį šokių mentus.
44*1 ARCHER AVENUB
Notaras — Notary Public.
10 METŲ DARBUOTĖS
rėmėjos pačios aukoja valgius
Telepbone Lafayette 711*
nuo ugnies ant na
Vasario 27 d. gražus būrelis vakarų balandžio 18 d., Sameo mu.Apdrauda
ir ant visikių ki
ŠV. JURGIO PARAPIJOJ vakarienei ir pačios juos ska- | draugų susirinko pas pp. J. Bali Room, (Archer ir Whip- tokiųautomobilių
daiktu.
Taipgi yra susitvėręs naujas tau
niausiai pagamins. Atjaučia • Petraičius, kad paminėtų. jų ple sts.), kur rodys vėliausias pymo
kliubas po vardu Insurance
NEPAPRASTAS PA
Club, tai yra vienintelė ir
Šįmet sukanka lygiai 10 me Seselių sunkių padėtį ir mūsų septyniolikos metų vedybų su- madas. Mados bus rodomos pa Savings
stipriausi taupymo sistema.
RENGIMAS
Dėl platesnių žinių kreipkitės j
tų, kaip Seselės Kazimierietės gerieji biznieriai. Visų auko- Ikaktį. Petraičiams buvo tai čių lietuvaičių. Pati “de.ig viršui
5332 SaLONG AVC.
paminėtų, vietų.
apėmė mokytojavimo darbų tojų vardus skelbsime pet netikėta. Svečiai pirmiausiai1----- - -----------------------------MO2
Town of Lake. — šioje ko
Šv. Jurgio parap. mokykloj.
lonijoje įvyks vakaras su ko
Nepatenkinti Nazariečių Se
INSURANCE
PERKAM
ncertu kovo 26 d. School sa
selių (lenkių) mokyklos vedi
NOTARY
Lietuviškus
lėj prie 48 ir So. Honore sts.
mu 1923 m. Šv. Jurgio parap.
PUBLIC
Kiekvienas Tardas parduoda
Tš visko jau dabar matosi, kad žmonės subruzdo reikalauti
.MORTGAGE BANKERS,
BONUS
Black Band anglis, bet daugu
tai bus didžiausia šio sezono
ma gauna Illinois anglis vietoj
lietuvaičių Seserų ir jų susi
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Black Band. Jeigu norite gerų
pramoga mūsų kolonijoj. To
laukė.
Ij AIVARO,R ČIŲ AGENTŪRA
anglių kreipkitės j Grane Coal
darbo priešaky stovi pagarsė
Kompanijų, ten Jus gausite ge
Per 10 metų pavyzdingo mo
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
riausias anglis Ir už mažesne
jęs “Draugo” agentas, konTEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
kytojavimo ir mokyklos vedi
kalnų negu kur kitur.
lestininkas, V. Stancikas. Ji2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
mo — Seselės Kazimierietės
Green Valley geriausios an
sai sumobilizavo iš įvairių ko
susilaukė pagarbos ir dėkingu
glys dėl pečių dideli lumplonijų gabius artistus, kurie
mo visų parapijonų. Pirmoji
sai tiktai tonas ............$8.50
rūpestingai rengiasi ko geriau
Šv. .Jurgio parap. mokyklos
šia atvaidinti komedijų “APocahontas lumps ....$9.00
vedėja buvo Sesuo M. Liudvimerika Pirty”. Be to bus kon
Summer Creek lump . .$8.00
na (dabartinė ekonomė Šv. Ka ,
certas.
Thor Elektrikinė Skalbiama
zimiero Vienuolyno). Jinai to-1

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

PARK-GRANT
REALTY EXCHANGE

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

1933

Thor Skalbiama Mašina
SUMAŽINTOS KAINOS
IKI KOVO 15 DIENOS

Tikietai smarkiai platinami bulai užvedė mokyklos tvarne vien ant Town of Lake, bet kų ir daug prisidėjo prie suir kitose kolonijose. Smagios organizavimo Šv. Jurgio par.
publikos bus kupina salė.
mokyklos garsios orkestros,
| Pelnas eis Šv. Kryžiaus pa laimėjusios kartotiniai dova
rapijai.
nas kontestuos. Orkestrai va
Smagių pramogų mėgėjai ko dovauja įžmiausias muzikas
vo 26 d. atsilankykite j School A. Pocius.
Hali. Džiaugsitės.
Tas pati Antroji mokyklos vedėja bu Į
-------------vo Sesuo M. Juozapa.
X Mergaičių Nekalto Pra
Trečioji vedėja Sesuo M. Ve
sidėjimo P. š. sodalicija, gra ronika.
žiai pasirodė kovo 12 d. per
Dabartinė vedėja yra Sesuo
Mišias ir susirinkime.
M. Petronėlė.
Per šv. Mišias gražus būrys
Visos vedėjos parap. moky
čio prie šv. Komunijos, o po klos ir visas personalas gerai
pietų taip pat skaitlingai at- J prirengtų mokytojų gražiai la

MaSina .......... *99,50
50.00 nuolaidos iki

ši I imk ė į susirinkimų, kuriam vino mūsų parapijos vaikelius
svai4yta daug svarbų dalv- per 10 metų.
įkų
ir*
Šįmet tat, mūsų visa para-

WCFL gražus lietuvių programas nedėliomis nuo
1 iki 2 vai. po pietų.
WHFC programas ketvergais nuo 7:30 vakare.

kovo 15 ......

Tiktai už .........

*50.00
*49.50

Po $1.00 į savaitę

Jos. F. Budrik, Ine.

CLASSIFIED
p.2.™Du"n,-l

Reikalinga mergina prie na-

sj

K«mh«ry« ,r valgis.

mokestis. Ekspertų patarimas visose Prinioknnin
namų savininkų Ir rendaunlnkų rei- K,ln,OKaniU
kaisis. Męs neturime skyrių Atdara Relmont 0791.
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.
vak. šventadieniais nuo 10 ryto iki
ptet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chlca1 goję.

00

J asailKlt

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

LANDLORD8 BUREAU OF
CHICAGO
Inkorporuotas
1642 West Division St
Tol. Armltage
..
- 2951—2952
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus MorMęs esame jau šiuo adresu virš 40 m. I gičtus, Namus, Farmas ir Bisnius vl' sose valstijose. Taipgi darom Įvai
CASH UZ JŪSŲ KENA AUKSU. rius legalius dokumentus, kaip tai,
Mes mokame augščlusių kalnų už pirkimui arba pardavimui. Pasinau
sulaužytus senus aukso daiktus, dan dokite musų apie 20 metų plačiu
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom patyrimu biznyje Ir teisingu patar
bardo tikietus.
navimu, tas Jums bus naudinga.

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Kesner Bldg.
8 No. IVabaah Avenue
Kambarys 60n

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

J. NAMON FINANGE CO.
6755 S. Western Avenue
Chicago, III.
Tel.

GROVEHILL

PEOPLES COAL CO.
12132 S UNION AVĖ.

HOME REFINERS,

3417-21 So. Halsted St.

The Most For Your Money

PnSnnkit

1088

SKAITYKITE BIZNIERIŲ
APGARSINIMUS IR
BARGENUS

2 tons or more
III. Lump........................ $5.50

Ky. Mine-Run ........... $5.20
W.V. Pocahontas M.R. $6.50
Tel. Pullman 5517

TUMONIS COAL CO.
12132 S. UNION AVĖ.
Offers au 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

