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KONGRESAS GAVO 1$ BALTŲJŲ 
ROMŲ NEDARBO KLAUSIMĄ

Prncūzija atsargiai priima Mac- 
Donaldo planą. Hitleris reika
lauja diktatūros per keturis 
metus. Vokietijoj steigiamos 
koncentracijos stovyklos. An
glija nutraukė prekybos san
tykius su Maskva

J. VALSTYBIŲ BEDARBIŲ ATSARGIAI PRIIMA ANG
KLAUSIMAS

AVASHINGTON, kovo 22. 
— Prezidentas Rooseveltas 
pasiuntė kongresui praneši
mų nedarbo klausimu. Jis rei
kalauja prisegtų prie praneši 
mo bilių skubiai apsvarstyti 
ir pripažinti.

Jis sumano artimiausiuoju 
laiku visam kraštui sumobili
zuoti apie 250,(X) bedarbių vy 
rų ir pasiųsti juos i krašto 
ir valstybinius miškus. Tenai 
jie gaus darbo. 'Bus maitinami 
ir apmokami.

Paskiau su atskirų valsty
bių pagalba bus sukelta visa 
eilė kitij viešųjų darbų.

Kongreso žemesniuose rū
muose pranešta, kad organi
zuotas darbas šiam preziden
to žygiui yra priešingas. Dar
bininkai sunkiai dirbs ir vi
sai pigiai bus apmokami.

ALAUS BUS BALANDŽIO 
6 DIENĄ

AVASHINGTON, kovo 21. 
Kongresas galutinai apsi

dirbo alaus reikale. Alaus bi 
liūs rytoj siunčiamas prezi
dentui pasirašyti.

Alaus gaminimas ir parda
vimas bus pavestas atskirų 
valstybių nuožiūrai. Kalba
ma, kad 21-oj valstybėj apie 
balandžio 6 d. alus jau bus 
parduodamas.

TARĖSI SU KONGRESO 
VADAIS

AVASHINGTON, kovo 21. 
Baltuosius Rūmus aplan

kė kongreso demokratų vadai 
ir tarėsi su prezidentu apie
gyvuosius krašto ireikalus.

Prezidentas reiškė noro, 
kad kongresas sparčiau podir 
betų ir nė jokiu būdu nenut
rauktų sesijos iki kol bus bai
gti svarbiausieji reikalai.

DEMOKRATAMS VIETOS

AVASHINGTON, kovo 21. 
— Su prezidento įduotu kon
gresui žemės ūkio biliumi y- 
ra sujungta daug įvairių rie
biai apmokamų vietų. Tai vi
sa teks demokratams.
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LIJOS PLANĄ

PARYŽIUS, kovo 22. —
Atvykęs iš Romos Anglijos 
premjeras MacDonaldas tuo
jau leidosi į pasitarimus su 
Prandūzijos premjeru Dala- 
dieru. Šiam pastarajam išaiš
kino, kų jis sutaręs nusigin
klavimo klausiniu su premje
ru Mussoliniu.

Išaiškinta, kad keturios di
džiosios valstybės sudaro nusi 
ginklavimo paktui pagrindų, 
o paskiau j tų įtraukiamos ki
tos Europos valstybės.
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Ernus staiga tirpti sniegui, užlietas miestelis Cbertsey, Anglijoj.

LIETUVOJE

PREL. DAMBRAUSKAS -
JAKŠTAS IŠRINKTAS L.

K. M. AKADEMIJOS GAR
BES NARTU.

Pasibaigęs lietuvių katali
kų mokslininkų mokslo 
mėgėjų suvažiavimas ypatin
gai pagerliė prel. A. Damb
rauskų — Adomų Jakštų. 

Prancūzija sutinka su Juo, Pi r- Pr. Samulionis specialioj 
planu, bet atsargiai dirba. O paskaitoj peržvelgė ir įverti-
mažosios valstybės reiškia ne 
pasitikėjimo.

REIKALAUJA DIKTATŪ
ROS

no gerb. prelato mokslinius 
darbus. Įvertino kaip pirmos 
eilės mokslininkų, nors nuo 
19% m. ir neinantį pareigų 
jokioj mokslo įstaigoj. Būda
mas daugeriopas mokslinin
kas — nuo matematiko iki 
poeto ir literatūros kritiko,

kiti dabar veikiantys nuosta 
tai. Pagal valst. taryboje ren 
giamųjį civ. metrikacijos pro 
jektų valstybinės metrikaei 
jos organais bus miestuose 
burmistrai ir valsčiuose vir
šaičiai, o civil. jungtuvės 
(“šliubai”) bus duodami tai
kos teisėjo, bf't apie metrikus 
praneš burmistrams arba vir 
šalčiams. Metrikacijos prie
žiūra bus teisingumo minis
terijos žinioj.

Po civil. metrikacijos įve
dimo projektuojama išleisti 
vadinjamųjį “bažnyčių įstaty 
mų,” kuris tvarkys įvairių 
religiniij bendruomenių reika 
lūs Lietuvoje.

CHICAGOJE

NUŠAUTAS POLICMO- 
NAS

TARDO “ADJUTANTA”

Policmonas R. C. Johnson, 
37 m. negras, saugojo Gor- 
con Baking Co., 5324 Fede- 
ral gat., kada trys plėšikai 
įsiveržė į ofisų. Policmonas 
tuoj ėmė šaudyti. Plėšikai š-au 
dymais atsakė ir policmonas 
krito. Plėšikai be nieko pas
pruko. Ant laiptų rasta krau
jo lašų. Matyt, vienas pikta
darių pašautas.

Nužudytas policmonas jau 
ne kartų buvo pasižymėjęs 
kovose su plėšikais.

RADIJO MIESTE, NEVI YORKE, BOS 
PROGRAMA BAL 2 D.

IŠ BALTŲJŲ ROMŲ KALBĖS 
NTA!PREZIDENTAS ROOSEVELTAS

PROTESTANTAI IR ŽYDAI 
MINĖS ŠVENTŲJŲ METŲ 

PRADŽIĄ

NEW YORK, kovo 21. — 
Šio miesto protestantai ir 
žydai, bendrai su katalikais 
minės Popiežiaus paskelbtų 
Šventųjų Jubiliejaus Metų 
pradžių balandžio mėn. 2 die 
nų, kada Šventasis Tėvas Pi 
jus XI atidarys Šv. Petro ba 
zilikos šventąsias duris.

Iškilmės įvyks Radijo Mie 
sto muzikos .salėje. Iš AYash- 
ingtono kalbės prezidentas 
Rooseveltas. Bus programa, 
kuri tęsis nuo 10:30 ryto iki 
12:00 Šios iškilmės pavadin
tos — šventoji valanda.

Šio minėjimo surengimui 
paskirtas specialus komite
tas, kuriu įeina: katalikas 
Morgan J. O’Brien, episkol. 
(protestantas) dr. Nicholas 
Murray Butler ir žydas Hen
ry Morgentbau. Katalikas y- 
ra komiteto pirmininku.

ŠVENTŲJŲ METŲ 
APEIGOS

VATIKANAS, kovo 22. — 
Šventųjų Jubiliejaus Metų 
atidarymo apeigos balandžio
1 d. per radijų visam pasau
liui bus transliuojamos.

Bus transliuojama apei
gos, kada Šventasis Tėvas 
Pijus XI tris kartus aukso 
plaktuku barkštelės į Šv. Pet 
ro bazilikos šventųjų durų 
bronzinį kryžių ir paskiau, ka 
da šių apeigų gale Popiežius 
suteiks minioms palaiminimą 
iš sosto šalia Šv. Petro gra
bo bazilikoje.

Vatikane šios retos apeigos 
prasidės balandžio 1 d'. 10:30 
ryte (Chicagos laikas bus 
3:30 po pusiaunakčio bal.
2 d.).

GAL APLANKYS 
VATIKANĄ

BERLYNAS, kovo 22. —
Potsdamo garnizono mald- 
my ^atidarytas Vokietijos par j prel. Dambrauskas — Jakš- 
lamentas. Kancleris Hitleris!tas per 43 metus literatinio 
reikalauja, kad parlamentas j darbo tikrai nemažai nusipel 
pripažintų jam ketverių metų uęs ne tik mokslo srity, bet
diktatūrų. ir kaip mūsų tautos didelis 

visuomenės darbuotojas, vei-
KONCENTRACIJOS STO- kėjas (Samulionis įvertino jį

VYKLOS VOKIETIJOJ esant nusipelnius rrtūsų tau
tai nemažiau už dr. J. Basana 
vičių ir dr. V. Kudirkų).

Vytauto D. universitetas 
už mokslinius nuopelnus yra

BERLYNAS, kovo 22. —
Vokiečių vyriausybė paskel
bė, kad ji įtaiso areštuotiems 
savo priešams ir administra-, išrinkęs prel. Dambrauskų sa
tyvišku būdu nubaustiems kon Į va garbės profesorium, o gam
centracijos stovyklas.

Viena stovykla jau įkurta
Dachau. Kita kuriama Pala- 
tinate.

PERU SU KOLOMBIJA 
KARIAUJA

LIMA, Peru, kovo 22. —
Del Leticia srities, vyksta Pe
ru kariuomenės kautynės su 
Kolombijos kariuomene. Kau 
tynėse dalyvauja ir lakūnai.

ŽUVO 3 KAREIVIAI

MEXICO CITY, kovo 22.— 
Netoli Kuautla nuo bėgių nu
šoko traukinys ir susikūlė. 3 
kareiviai žuvo ir 9 sužeisti. 
Jie saugojo traukinį.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

tos - matejmatikos fakultetas 
— savo garbės daktaru. Prel. 
Dfeųnbrauskas buvo suvažiavi 
mo pagerbtas ovacijomis ir 
išrinktas Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos garbės 
nariu.

Dėkodamas už tai prel. 
Dambrauskas — Jakštas pa
sakė tedirbęs viskų ir visur 
kų ir kur jam skirdavęs Die
vas. Pats save laiko tikru 
žurnalistu, kuriuo pasijutęs 
kai atsitiktinai tekę pr'airičti 
leisti žurnalų “Draugijų.”

Pernai parvažiavusi į Lie 
tuvų amerikietė Liutkienė 

1 Trakų gatvėje nusipirko že
mės sklypų ir jame pasistatė 

1 namų. Tačiau savo žemės 
sklypo formaliai neatskyrė 
nuo pardavėjos sklypo. Bai
giant įrengti namų, pil. Frid 
manienė pareiškusi norų ja
me apsigyventi, tačiau ame- 

I rikonė su tuo nesutiko. Tada 
i Fridfoanienė pasikvietė pil.
; A. Jasinskų, kuris, esu, atė- 
I jęs uniformoje, pareikalavo 
i iš Liutkienės namų knygos ir 
Fridjnonienei padėjo apsigy
venti jos bute. Už tai Jasins 
kui dabar keliama bvla.

PARDUOTA DU DVARŲ 
CENTRAI

Žemės reformos valdyba 
iš varžytinių pardavė du dva 
rų centrus: Varkališkių pal. 
centrų ir Karpiškių paliv. cen 
trų. Pirmas parduotas už 12,- 
909 litų, antras — už 13,180 1.

NUTRAUKĖ PREKYBOS 
SANTYKIUS

YRA KAS KITA
ALAUS PRISTATYTOJAS 

NUŠAUTAS

CTVILES METRIKA
CIJOS ĮSTATYMO PRO

JEKTAS.

Šis projektas uoliai stu
miamas į priekį. Kai kas no 
retų, kad tam reikalui būtų

LONDONAS, kovo 21. —
Dėl 6 anglų Maskvoje arešta
vimo ir išaiškinimų nedavimo 
Anglija sutraukė su sovietų 
Rusija prekybos santykius.

pakeista net konstitucija ir bos

Taip pat nutrauktos preky
bos sutarties reikalu derv-

1 *1*

Ne dėl kitko, bet dėl nesu
tarimo atlyginimo klausimu 
Joliete pasireiškė pieno pris
tatyme netvarka.

Šeštadienį pieno išvažio- 
tojai sustreikavo, o pieno ko
mpanijos tuoj paskelbė, kad 
jos nusikrato unijomis. Taip 
nėra.

MOKESČIAI UŽ ALŲ

Krašto vyriausybė skiria 
5 dol. mokesčių alaus statinei, 
kurioje telpa 31 galionas. Be 
to, kiekviena valstybė skirs 
dar sau mokesčius. Illinois gu 
bematorius sumano 1 dol. mo’ 
kesčių.

Atrodo, kad alus bus bran
gus, kai vaistai.

Du plėšikai puolė gazolino 
stotį, 8454 Vincennes avė. St' 
oties savininkas vienų jų nu
šovė, o kitas pabėgo.

Nušautasis pasirodė R. B. 
Keaiting, dar nesenai buvęs 
turtingas ir pertekliuj gyve
nantis alaus pirklys prista
tytojas.

Policija sako, kad pirklyba 
alumi visai sumažėjo, tad 
Keating, prašmatniai gyven
damas, viskų išleido ir plėši
ku virto.

VATIKANAS, kovo 21. — 
Gubernatoriaus rūmuose ka
rališkieji kambariai papuo
šimais atnaujinti. Spėjama, 
kad, rasi, Vatikanu aplankys 
Italijos karalius su žmona pra 
dedant Šventuosius Jubilie
jaus Metus.

BETARPIŠKAI RINKS 
PREZIDENTĄ

SAUGOS ALŲ

LIS BONA, Portugalija, ko 
vo 21. — Šio krašto gyvento
jai visuotinuoju balsavimu 
patvirtino naujų konstitucija 
Pirmų kartų balsavo ir mot( 
rys.

Sulyg naujos konstitucijos, 
prezidentas bus betarpišku 
gyventojų balsavimu renka
mas.

PRIEŠ MONOPOLIJĄ

Chicagoj yra sumanymas 
išnaikinti taxi cab kompanijos 
monopolijų. Norima, kad vie
nai kuriai kompanijai negalė 
tų tekti daugiau kaip 50 nuo
šimčių “laisnių.”

Evanstone, Chicagos prie
miesty, yra toks nusistaty
mas: Gyventojams nedrau
džiama alų vartoti, bet nega
lima ten jo parduoti, Arba 
pirkti.

Valstybės prakuroras Cour 
tney įspėja miestų valdybas, 
kad kada teisėtai alus bus 
gaminamas, kad bū-tų jis sau 
go.įamas nuo gaujų rakiete- 
riavimo, kad bravąrų šėrinin- 
kų eilėn nepakliūtų smurtiniu 
kai.

PASIRAŠĖ EKONOMIJOS 
BILIŲ

WASHINGTON, kovo 21. 
— Prezidentas Rooseveltas 
vakar pasirašė kongreso pri
pažintų ekonomijos bilių.

YOUNGSTOIVN, O., kovo 
22. — Čia pagrobtas P. My- 
ers, 15 metų amž. Keturi į- 

tariami pagrobėjai suimti.

REIKALAUJA DIKTATŪ
ROS

OTTAIVA, Ont., Kanada, 
kovo 21. — Kanados premje
ras Bennettas reikalauja par
lamento, kad įvairiais sku
biais krašto reikalais jam bū
tų neribota valdžia suteikta.

JAPONAI ŽUDO KINUS
HARBINAS, kovo 22. — 

Netoli nuo Fučino japonų ka 
riuomenė išžudė apie 300 ki- 

'nų sukilėlių.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien saulėta; 
kiek šilčiau.

— -....
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“DRAUGAS”

raščiai: “Naujas Keleivis” ir “Lietuviška 
Ceitunga.”

Pirmasis “Aušros” steigėjas ir iniciato
rius buvo dr. Jonas Basanavičius, mūsų tau
tos patriarchas. Jo artimiausi bendradarbiai 
— Andrius Vištalius, Jurgis Mikšas, Marty-

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBE
2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.

A. L. R. K. Federacijos Reikalai
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DIENOS KLAUSIMAI Į

“AUŠROS” PASIRODYMO SUKAKTIS

Šį mėnesį sukanka lygiai 50 metų, kai 
iš Ragainės į Didžiųjų Lietuvų pateko pir
mas “Aušros” numeris. Tai buvo 1883 me
tais. Pačiam laikraštyje (1 nr.) pažymėta: 
Kowinis, vadinasi, kovo mėnesyje.

“Aušra,” ateidama į mūsų tautos gy
venimų prieš penkiasdešimt metų, atnešė ir 
plačiai išgarsino reikšmingų ir iš miego žadi
nantį obalsį: ,

“Kaip auszrai ausztant nyksta ant že
mės nakties tamsybė, o kad taip jau pra- 
szwistu ir Lietuvos dwase! Toks musų troš
kimas ir noras”.

“Aušra” pasirodė ir šį reikšmingų obal
sį paskelbė sunkios priespaudos gadynėj. Ru
sijos biurokratinė valdžia buvo pasisavinusi 
visas teises rūpintis žmonių švietimo ir kul
tūros reikalais. Tada visuomenė negalėjo ro
dyti jokios iniciatyvos ir jokio kultūrinio 
darbo pradėti. Apie organizacijų ir draugijų 
steigimų jokios kalbos negalėjo būti. Lietu
viams ir spauda buvo uždrausta. Tuo būdu 
nevalia buvo nė žodžio viešai pratarti. Bu
vo saugojama kiekvienas veiklesnio žmogaus 
žingsnis ir už mažiausį nusikaltimų gręsė pa
vojai būti ištremtam, j kalėjimų uždarytam.

Tokiose gyvenimo sųlygose buvo galimas 
tik slaptas ir tai labai atsargus darbas.

Dėl to “Aušros” pasirodymas tais sun
kiais Lietuvoje laikais buvo labai didelis į- 
.vykis visos mūsų tautos kultūros istorijoj.

Atsižvelgiant į tų laikų mūsų tautos gy
venimo aplinkybes, aušrininkų žygį reikia 
skaityti ne tik reikšmingu, bet ir begalo 
drųsiu. Jaunieji veikėjai, aušrininkai, savo 
darbų pradėjo Mažojoj Lietuvoj, nes ten kul
tūrinis darbas nebuvo taip varžomas, kaip 
Rusijoj ir, be to, ten jau ėjo lietuviški laik

nas Šėmius.
Pirmieji aušrininkų žingsniai buvo sun

kūs. Jie išleido laikraštį neturėdami nei pre
numeratorių, nei lėšų. Tiesa, leidimo naštų 
nešė ant savo pečių d r. J. Basanuvičius, ap
mokėdamas visas lėšas. Tačiau nelengva bu
vo vienam žmogui tokia našta panešti. Bet 
jis jų nešė, nes aiškiai numatė, kad be savos 
spaudos tautos sųmonės nepakelsi, veikimo 
neišjudinsi, veikėjų nepriauginsi.

“Aušros” pasirodymas buvo ir tuo svar
bus, kad jis parodė, jog lietuvių tauta, kuri 
visų jau buvo laikoma mirusi, dar yra gyva 
ir yra pasiryžusi ieškoti sau teisių ir sava
rankumo. Ji uždegė lietuvius, visuose pasau
lio kraštuose gyvenančius, įžiebdama naujų 
vilčių ir uždegdama naujais pasiryžimais ko
voti dėl savo šventų teisių. Nors “Aušra” 
ir priešus labiau išjudino, jų pastangas Lie
tuvai smaugti padidino, bet tai mažmožiai 
sulyginant su tais nuopelnais, kokių nusipel
nė aušrininkai. Jie padėjo pagrindų pirmoje 
vietoje kovai dėl spaudos laisvės ir tautos 
teisių, uždegė veikėjus pasiryžimu slapta 
platinti Lietuvoje lietuviškus laikraščius ir 
knygas ir pagaliau privedė prie spaudos lai
svės laimėjimo.

Visi šiandien pripažįstame, kad laimėji
mas spaudos laisvės dėka laikraščių ir kny
gų leidėjams ir svarbiausia — slaptiesiems 
jų platintojams, garbingiems knygnešiams, 
taip pat buvo didelis žingsnis prie Lietuvos 
nepriklausomybės laimėjimo. Jei mūsų tauta 
būt neiškovojus savo spaudai laisves, vargu
ji šiandien būt buvus nepriklausoma valstybė.

Nors “Aušra” neilgiausia gyvavo, ne
pilnus ketverius metus, tačiau jos vietoje 
atsirado kiti laikraščiai, kurie žadino tautą 
iš miego, kėlė jos sųmonę, kovojo ir, paga
liau, laimėjo.

Mūsų manymu, “Aušros” sukaktį reik
tų plačiau paminėti, kad supažindinti jaunų
jų lietuviij kartų su pirmaisiais kovotojais 
dėl lietuvių tautos teisių. Kuo daugiau mū
sų jaunimas žinos apie lietuvių tautos pir
muosius žygius kovoje dėl laisvės ir toje 
kovoje suvaidintų spaudos vaidmenį, tuo la
biau brangins savo tautybę ir įvertins savo
sios spaudos reikalingumų ir jos reikšmę.

PASTABĖLĖS

Kun. A. Petrauskas, M. I.C.

VYSKUPO MoDEVITT 
LAIŠKAS

Mūsų Federacija vis nau
jų laimėjimų susilaukia. Visa 
eilė Amerikos vyskupų jų pri 

'pažino. Malonu yra pranešti, 
kad ir J. E. Vyskupas Philip 
R. McDevitt, Harrisbui’gh’o 
Vyskupas, Federacijų užgyrė 
ir jai prisiuntė nuoširdų svei 
kinimų. Centro valdyba per 
iždininkų kun. M. Kazėnų iš 
J. E. gavo tokį laiškų:

“Aš siunčiu Amerikos
Lietuvių Romos Katalikų
Federacijai nuoširdžius sve 
ikinimus ir meldžiuos, kad 
organizacija su pasisekimu 
atsiektų savo aukšto tiks
lo/r
J. E. Vyskupas McDevitt 

j yra labai veiklus narys Na- 
cionalėj Kat. Gerovės Konfe
rencijoj. Dėl to jo duotas pri
tarimas mūsų veikimo cent
rui yra svarbus dalykas. Kaip 
žinoma, Ilarrisburgli’o diece
zijoj yra lietuvių parapijos: 

j Mount Carmelyje ir Sharno- 
, kin ’e.

Užsimokėjo.

Veiklioji Fed. 23 skyriaus

Lietuvių Katalikų Vakarinių Valstybių 
dešimtoji konferencija puikiai pavyko. Lietu
viai katalikai parodė savo organizuotų pajė
gų ir pasiryžimą dirbti ir katalikiškos ir tau
tiškos akcijos darbų.

(šv. Mykolo par., Chicago, ) 
valdyba prisiuntė centrui 5 
draugijų metinius mokesčius, 
būtent: Šv. Mykolo draugijos, 
Šv. Juozapo, Šv. Cecilijos, 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
ir Šv. Kazimiero Brolių ii 
Seserų. Tikimės, kad netrukus 
ir kitos 23 skyriaus draugijos 
užsimokės.

Organizacijų kuopęs ir mo
kesčiai.

Gauname klausinių ar cent 
ralinių organizacijų, priklau
sančių prie Federacijos, kp. 
turi mokėti metinius mokes
čius į Federacijos centrų, ar 
ne. Į šį klausimų atsako kon
stitucijos III skyriaus 7 para 
grafas, kuriame pasakyta:

“Kiekviena Federacijos kp. 
ir priklausanti prie Federaei 
jos draugija, organizacija

arba centrų organizacijų kuo 
pos ar skyriai nepaisant jų 
narių skaičiaus ir pavieniai 
asmenys moka kasmet po 

$1.00 Federacijos ižijm. šis 
mokestis imamas tuoj po Nau 
jų Motų.”

Iš to aišku, kad organizaci
jų kuopos nėra laisvos nuo 
metinių mokesčių į Federaci
jos centrų. Tad prašome įsi
dėmėti ir netrukus savo pa-1 
reigų atlikti. Mokesčiai nedi
deli. Kiekviena draugija ar 
kuopa, nežiūrint kaip maža 
ji nebūtų, lengvai gali užsiino 
keti. Nuoširdžiai prašome.

Vajus eina
Katalikiškojo veikimo ir 

i katalikų spaudos vajus veda- 
Įmas visu frontu. Didieji inū- 
j sų centrai jau beveik visi ren 
gia vakarus su paskaitomis ir 
prakalbomis. Kai kur suorga
nizuoti rateliai, kurių nariai, 
pasidalinę savo kolonijų ra
jonais, eina per namus užraši 
nedarni katalikiškus laikraš
čius ir pardavinėdami katali
kiškas knygas.

Prlaėjusi sekmadienį, Chi
cagoj įvyko Lietuvių Katali-
kų Vakarinių Valstybių kon
ferencija, kurioj dalyvavo ke 
Ii šimtai atstovų, išklausė rim 
tų paskaitų apie Katalikiškųjų 
Akcijų, nustatė veikimui pla
nus, plbčai kalbėjo apie bū- 
sirnųjj Federacijos kongresų, 
susiorganizavo katalikiškojo 
veikimo savaitei Chicagoje ir 
apylinkėse.

I Praėjusią savaitę Sekretori 
[jutas išsiuntinėjo gerb. kun. 
klebonams laiškus, prašant 
paremti katalikiškojo veikimo 
savaitę ir paraginti dėtis prie 
Federacijos. Taip pat pasiųs 
ta draugijoms pagamintų laiš 
kų ir po vienų Federacijos 
konstitucijos kopijų. Taigi, 
norėdami gauti draugijoms 
laiškų ir platesnių žinių apie 
Federacijų, prašome kreiptis 
į gerbiamus kun. klebonus.

kentę sako jie Jėzui, kad Jis atleistų jų. 
Tuomet Jėzus, norėdamas savo mokiniams 
parodyti, kad ir pagonyse galima rasti 
gilų tikėjimų ir stiprių meilę, atsigręžia į 
moteriškę ir skaudžiais žodžiais jai sako: 
Netinka, kad būt imama duona nuo vai
kų ir duodama šunims.

Kokie skaudūs žodžiai! Kad toji pa
gonė moteriškė būtų buvusi tokia, kokių 
daug galima šiandien tarp katalikių rasti, 
iš tikro būtų pasižeidusi tokiu Viešpaties 
atsakymu ir gal keikdama būtų sušukus: 
Jūs pats, žydai, esate šunesl

Bet ji ne tuip elgiasi. Ji turi savo 
mylimų dukrelę sergančių, niekas jos iš
gydyti nestengia, o ji girdi, kad Jėzus 
visiems prašantiems sveikatų gruziną. 
Trokšdama dukteriai sveikatos, užsimirš
ta apie save, apie savo garbę, pasiryžusi 
pasiduoti ir dar didesniam paniekinimui, 
kad tik savo tikslų pasiektų. Taigi dar 
labiau nusižemina ir sako: Tiesa, Vieš
patie, bet ir šunyčiai renka trupinius, 
kurie nukrinta nuo vaikų stalo!

Išgirdęs tų atsakymų, Jėzus su meile 
atsigręžia į moteriškę: — O! moteriške, 
— sako Jis — didis yra tavo tikėjimas! 
Eik — tebūnie, kaip tu nori: tavo duktė 
yra sveika!

Dabar iš tos istorijos išveskime sau 
tinkamų painokų. Jėzus, kaip matome, pa

džiausiu kantrybe ir visišku atsidavimu 
Dievo valiai. Iš Jos burnos niekas nėra 
girdėjęs baisių dejavimų ir skundų, kaip 
paprastai sopulių suspaustos moters da
ro. Priešingai, ši Moteris net ant Kalva
rijos po Sūnaus kryžium stovi kantriai... 
Ji nealpsta.,. nors širdyje jaučia, kaip 
viskas verda, nelyginant puode, ir šimtai 
peilių varsto jų kiaurai...

Iškentėjo nepakenčiamus sopulius, 
dėl to dabar gavo iš Dievo rankų tų do
vanų, kad danguje ir žemėje klojasi vis
kas pagal Jos norų.

Kananietė ir Marija
Ir dar vienų dalykų noriu čia pridėti. 

Bent keliais žodžiais paminėsiu anų pa
gonę moteriškę, kuri, kaip randame šv. 
Evangelijoje, sekė paskui Jėzų nuolat 
šaukdama: Viešpatie, duktė mano yra ap
sėsta, gelbėk jų! — Jėzaus mokiniai buvo 
visi žydų kilmės. Žydai kęste neapkęsda
vo1 pagonų, šuns vietoje juos laikydavo. 
Ir Jėzaus mokiniai, kol dar nebuvo gavę 
Šv. Dvasios dovanų, taipgi pagonų neap
kęsdavo! Jie manė, kad ir Jėzui nepri
tinka su pagonimis turėti reikalų, nes Me
sijas vieniems tik žydams yra atsiųstas. 
Tcslėl ilgų laikų jie nė nepaisė tos mote
riškės šauksmo ir stūmė jų nuo Jėzaus.

Moteriškė bet nesiliovė šaukusi. Net 
apaštalams jau įgriso jos šaukimas. Nesi-

Sveika Mari j

(Tęsinys)
; Marijos meilė

Gi dabar prisižiūrėk kruviniesiems ke
liams. Pasiskaityk tas stacijų maldeles, 
kurias rasi savo maldų knygoje. Giliai 
apsvarstyk kiekvienų stacijų ir ties kiek
viena paklausk Marijos: — Motin! ap
reikšk man tuos sopulius, kuriuos anuomet 
he«i iskentėjusi! Ir klausyk atsidėjęs, o 
tikrai išgirsi Marijos atsakymų: —• “Opdji -
įjūs, kurie einate keliu, pažiūrėkite ir pa
sakykite, ar yr sopulys, kaip mano so- 
jįpulys?”...

Tiek daug Ji kentėjo dėl to, kad la
bai buvo numylėjusi savo Sūnų. Iš to gali 
■.nuprasti, jei Marija labiau už kitas mo
tinas Sūnų-Dievų mylėjo ir dėl tos meilės 

iek daug nukentėjo, tai ir toji galybė, 
trižadėtoji visiems Dievų mylintiems ir 
lėl Jo kenčiantiems, ypatingu būdu yra 
uteikta Marijai. Daug kas kenčia sopu
liu* čia žemėje. Kenčia, bet jie, dėl to, 
ad yra nusidėję. — Marija kentė ne už 
ivo nuodėmes, nes Ji buvo nekaltai pra
dėta, nė mažiausios kaltės nesijautė sa- 
fjų. Ir kentė Ji be murmėjimų, su- (li

Trečiadienis, kovo 22 d., 1933

A. a. Dr. Jonas Basanavičius, mūsų tautos patriarchas, 
“Aušros” leidėjas, miręs 1927 m., vasario 16 d., Lietuvos 
nepriklausomybės šventėj. Šį mėnesį sueina lygiai 50 metų 
nuo pasirodymo “Aušros” 1 numerio.

DIDELIS VEIKIMAS ‘DRAUGU’ VAIUJE
0. RAŠIHSKIENĖ IR V. MANDRAVICKAS PASIEKĖ 

100,000 BALSŲ SKAIČIŲ
Tokio veikimo, kokį matė- Avė., Melrose Pk., 111. 545,735 

me per paskutinę savaitę, ne
same matę per daug laiko. Vi
si kontestininkai kad kįlo tai 
kįlo aukštyn, o ypatingai O. 
Rašinskienė ir V. Mand-ravic- 
kas. Vienas ir kitas laimėjo 
daugiau negu 70,000 balsų. Il
su tokiu laimėjimu ne tik kad 
[pasiekė 100,000 balsų skaičių, 

bet taip toli pasivarė, kad ne
užilgo lengvai pasieks antrą 
šimtą tūkstančių balsų.

P. Labutis vis dar laikosi 
pirmos vietos.

Pirmeilių stovis:
P. Labutis, 917 W. 34th st.,

Chicago, III.................. 687,653
A*. Stancikas, 1706 R. 47th

įSt., Chicago, III........... 562,207
A. Švilpauskienė, 103 N. 20

gonę mergelę išvadavo iš velnio priespau
dos. Toji mergelė net pati nei neatėjo, 
nei neprašė Jėzaus pagalbos. Kodėl gi 
jis jų išgydė? Juk tuo pat metu daugybė 
ir kitokių buvo ligonių, kodėl Jėzus jų 
neišgydė, tik šių pagonę? Jos motina šau
kėsi iš Jėzaus pagalbos!

Toji motina buvo pagonė, svetimtau
tė, kodėl jos, o ne kitų Jėzus išklausė? — 
Nes ta motinu ne tik kų be galo didelį 
turėjo tikėjimų, bet ir meilė jos karštes
nė buvo už ugnies kaitrų. Ta meilė pri
vertė motinų iškentėti tokį didelį nusiže
minimą. Ta meilė ir kentėjimas suteikė 
jai tą galybę, kad jos noras išsipildė, ir 
mylimoji duktė atgavo sveikatą!

Marijos užtarymas galingesnis
Jei pagonė moteriškė patraukė sau 

Jėzaus širdį, tai ką bekalbėti apie Mari
jų ? Jos prašymai taip užžavi Jėzaus Šir
dį, kaip gražių akių žvilgsnis, arba mei
laus balso tonai žavi kiekvieno žmogaus 
jausmus. Jei nori įsitikrinti tame, eik į 
Galilėjos Kanų, kur į vestuves buvo atė
jęs Jėzus ir Marija. Neaprašinėsiu čia 
tos visos istorijos, nes manau, kad skai
tytojai puikiai atsimena b} pirmutinį Jė
zaus stebuklų—atmainymų vandens į vy
nų. Tiek tik pasakysiu, kad Jėzus, gyven
damas ant žemės, yra padaręs daugybę 
įvairių stebuklų. Visus tuos stebuklus, jei

S. Balčiūnienė, 2212 "VV. 23 
st., Chicago, III.......... 365,254

A. Stulginskas, 1628 So. 50 
Avė., Cicero, III......... 294,316

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
Avė., Chicago, 111. .. 286,531

A. Valančius, 1226 S. 50th 
Avė., Cicero, III......... 283,155

S. Stašaitis, 1413 S. 48th 
Ct., Cicero, 111.......... 199,758

A. Gilienė, 3131 Emerald 
Avė., Chicago, 111. .. 176,045

K. Šerpetis, 1710 N. Girard 
st., Chicago, III......... 171,323

O. Rašinskienė, 1639 S. 50th
Avė., Cicero, III........... 150,400

V. Mandravickas, 815 — 45 
St., Kenosha, Wis. .. 140,250

P. Fabijonaitis, 2231 W. 23
PL, Chicago, III............ 100,200

arčiau į juos įsižiūrėsime, Jėzus daryda
vo tiktai tuomet, kada žmonėms būtinai 
būdavo jie reikalingi. Kaip antai: velniui 
apsėdus, mirčiai mylimų sūnų tėvams iš- 
plėšus, arba tyruose miniai žmonių išba
dėjus. Bet ten, kur paskutiniojo reikalo 
nebūdavo—Jėzus stebuklų nedarydavo. 
Vienoje tik Kanoje padaro be didelio rei
kalo stebuklų: permaino vandenį į vynų. 
Kodėl taip! Nes Jo Motina to prašo: “Jie 
vyno jau nebeteko!” — sako Ji. Jėzui to 
užtenka, nereikalauja ilgesnių Jos pra
šymų. Daro Stebuklų!

Mielas skaitytojau! ar manai, kad 
danguose Jėzaus ūpas neatsiinainė? Ar 
galėtų Jėzus danguose mažiau Marijų my
lėti, negu kad mylėjo čia žemėje? Ar ga
lėtų neišpildyti Jos prašymų danguje, jei 
taip meiliai pildydavo čionai? Jei aiškiai 
Šv. Raštas sako, jog Jėzus buvo Marijai 
ir Juozapui paklusnus, tai ir danguje Jos 
valių pikio. Tiesa Marija tenai negul pa
liepimų išdavinėti, bet gali prašyti ir už 
mus užtarinėti. Jėzus, kurs čia buvo Ma
rijai paklusnus, mielai ir tenai išklauso 
kiekvienų Jos prašymų.

Todėl Bažnyčia ir prideda maldoje 
tų brangųjį titulų: Dievo Motina, kad mes, 
atsiminę tų visų Marijos galybę, kurių 
turi dabar danguose, su didesniu pasiti
kėjimu šauktmuėiuės į Jų. (Daugiau buQ
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'įgalios “artistai” atsidūrė vai- Bet kovo 16 d. toje pųčioje

WISCONSIN’O LIETUVIU ŽINIOS
i^jdžios žinioje.

j Po to savo purvino vakaro, ireginys, jos persiskyrimo die- 
lietuviški žydbemiai tuojau'na, laidotuvės.
'pradėjo pulti* J, Krasauską,

bažnyčioje įvyko labai liūdnas BROOKLYN, N. Y. [ Kovo 16 d. susėjimas buvo N. Y. (Kun. J. J. Jakaitis, M 
Ipas K. Juozaitienę, 1834 So. I. C.)

VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

Vandai Jakubauskienei pri

KATALIKŲ VEIKIMO 
SAVAITĖ

SHEBOYGAN, WIS.
Sausio 27 d. Juozas Juk- 

nialis baigė mokytojo ankste
snėse mokyklose mokslų laips
niu B. E. (Baebelor of Edu- 
cation).

Būdamas trylikos metų bai
gė aštuntąjį skyrių Šv. Vardo 
mokykloj, Slieboygan, Wis. 
•Tuojau įstojo į Šv. Pranciš
kaus mokyklų, Milwaukee, 
AVis. Pasimokinęs kelis me

tus, persikėlė į La Crosse, Wis. 
universitetų.

Gavus tokį laipsnį, pasiūly-

būk jisai ant jų užvedęs poli-1 _. v.... .. ** j , ‘ 1 sėjo važiuoti j ligoninę pagi-
C,» ir jiem, n«l.,od,« pur- m(J j kfalikį d 
vais katalikus drabstyti

Kovo 12 — .19 dd.) 
Brooklyno lietuviai katali-

Negana to. per purvinų‘I^l-!į?_ Kūdi'ikai po Kutalikl-’ Federacijos

svę’, “Vilnį” ir kitus šlamš-
kis tuojau mirė. Motina pra- apskrities vadovybe surengė 
dėjo sveikti ir jau po savaitės Katalikų Veikimo savaitę, ku-

49 Court. Labai gražių siuvi
nių visos susinešė. Besiuvinė- 
jant, Elena Juozaitė paruošė 
stalų vaišėms. Elena yra jau- 
riametė sųjnngietė. Vakarėlis 
buvo linksmas ir visos ĮMiten- 
kiūtos skirstėsi. Te Buvusi

tus pasipylė straipsniai ant J. , ... . .
K. ėmė šmeižti meluoti kolo- ®lko. ? >uv0 bes,ren£Us va- !rj prasidėjo kovo 12 dienų ir

ta jam mokytis Sočiai Science i nijoje. O, kokia tai brolybė 1 Bet’ ,stai-a’ pa tęsėsi visų savaitę iki kovo
zT , .. v . .v, ' , , _ jSidare jai blogiau ir už die-

Maskvos budelių, kurie Kana- j • • j * ♦ ., . , . ’ x nos’ dviejų gydytojai nega-
doje agentauja ir tarp lietu- • -y n- ... . . , liejo jos įsgelbeti nuo mirties.

(Istorijos), Coacliing and Pby 
sical Edueation ir Foreign La- 
nguages.

Nors yra jaunas, bet turi ga 
bumų moksle. Dabar laiko ato
stogas pas savo tėvelius She- 
boygane.

Visi linki pasisekimo moks
le ir neužmiršti savo tautos.

N. N.

LIETUVIAI AMERIKOJE

GRAND RAPIDS, MICH.
PRIMICIJOS

Vasario 12 d. įvyko Vinco 
V. Vusnovaičio, kuris yra čia 
gimęs ir augęs, įšventinimas į 
kunigus. Kunigystės sakrame
ntų suteikė J. E. vyskupas 
J. Pinten, D. D. Per iškilmes 
giedojo Šv. Juozapo seminari
jos choras, vedamas kun. J. 
Brijant’o.

Vas. 19 d. įvykoi primicijos. 
Jaunam kunigui per pirmas 
šv. Mišias tarnavo kun. J. Li-

programos. Pasakyta daug ka- 
lbų-linkėjimų ir įteikta dova
na pinigais. Po to visas vaka
ras buvo užbaigtas.

Koresp.

TORONTO ONT. CANADA
IS LIETUVIŲ JUDĖJIMO

Kovo 5, 6 ir 7 dienomis To
ronto lietuvių katalikų Šv. Jo
no Krikštytojo bažnyčioje bu
vo 40 valandų atlaidai. Per 
visas dienas rytais ir vaka
rais laikyta gražios pamaldos.

pkus, kun. A. S. Radauski, 40 vai. atlaidai pirmų kartų

TĖVŲ MARIJONŲ 
MISIJOS

Kovo 27 — Balandžio 2 dtL 
Aušros Vartų parapijoje, AAo- 
rcester, Mass. (Kun. A. Būb- 
lys, M. I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 d-J 
Šv. Jurgio parapijoje, Phila- 
delphia, Pa. (Kun. J. J. Ja
kaitis,. M. I. C-)

Balandžio 3 — 9 dd. Athoi, 
Mass. (Kun. Būbiys, M. i, 
C-)

Balandžio 23 — 30 dd., U- 
tica, N. Y. (kun. A. Petraus
kas, M. I. C.).

Gegužės 8 — 21 dd., Ams- 
terdam, N. Y. (kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.).

19 d. Prakalbų vieta ir kalbė
tojai buvo:

Kovo 12 dienų, Šv. Jurgio 
parap. salėje tuoj po sumos

vių kraujuotas peštynes orga. Kov; J3 (, apluPėjns
nizuoja. Galvoja ir kitokius I j •*, x • . * ■■ - -
dalykus bedieviai ant .T. Kra- ^,Tibalbėjo K' KruSinskas ir M«

VISUS

i rp • l ii • • t* • • akyre su šiuo pasauliu palik- §prtvvtieuė Tema- “Kodėl ka sausko. Ta. butlegena.. Pna.- ' b ™ v £ ”
dirba naminio alaus, panku. siame nulilidime. Baisiai nu- lietuvybe.,

gerdami susipyksta su savo ,indo ir jo, motinėl4_ Liflsta
kostumeriais; tie, nepasitenki-
nę už nesųžiningų biznį užve
da policijų. Keletas lietuvių 
dėl to buvo skaudžiai nuken
tėję.

Kovo 7 d., 7 vai. v. valdžios ! 
ponai atvyko ieškoti likerio, 
alaus ir bendrai svaiginamųjų 
gėrimų. Vienas iš jų buvo ke
no įduotas policijai. Policijai 
išėjus, padarius kratų, jis tuo
jau su savo burdingieriais nu- 
sprendė: kad
J. Krasauskas užvedė, nes ji
sai visiems komunistams įky
rėjęs ir skuntlžia policijai. Ka,

Ivaralienės Angelų parap. sa 
Įėję po pamaldų, kalbėjo kun.

viri jos giminės ir pažysta- U į, j. Tumaso
mieji. Buvo da jauna, tik 23 Tema. ,.Kaip tikyb(Į 
metų senumo. Visi jos gailė
josi.

Biržiečių šeimyna atvažiavo 
į Amerikų apie 20 metų at
gal. Vanda buvo tik 2 metų. 
Dar Šv. Kazimiero bažnyčios 
čionai nebuvo. Vanda augo su 
parapija. Kada bažnyčia bu
vo pastatyta Vanda priėmė

išlaikysime lietuvybę.” 
Apreiškimo parap. salėje po

Kovo 13 — 26 dd. Šv. Ka
zimiero parapijoje, AVorcester. 
Mass. (Kun. A. Būbiys, M. I 
C.)

Kovo 20 — 26 dd. Šv. An 
tano parapijoje, Detroit, Mi 
ch. (Kun. J. J. Jykuitis, M. 
I. C.)

Kovo 20 — Balandžio 2 dd 
Cambridge, Mass, (Kun. A 
Petrauskas, M. I. C.)

Balandžio 3 — 9 dd. Baltį

Gegužės 22 — 28 dd., Na- 
sbr.a, N. II., (kun. A. Petraus
kas, M. I. C.).

vakarinių pamaldų 8 vai. vak.. more, Md. (Kun. J. J. Jakai

kalbėjo kun. J. Balkūnas ir 
A. J. Valantiejus. Tema: “Ar 
lietuvis patriotas gali būti 
laisvamaniu ar komunistu?”

Kovo 13 dieną: Karalienės 
Angelų parap. salėje jaunimo

pirmų šv. Komunijų, po tam vakare, kalbėjo Ant. Eimutis 
Dirmavonės Sakramentų. Vė-;įr Kazys Paulauskas. Tema: 
liau Moterystės Sakramentų, t “Jaunimas nemes lietuvystės
ir iš tos bažnyčios ji buvo lai
dota. Visiems ji buvo žinoma

ir čia iras jo darbas; burdin- kaipo Vanda J; hūv0 darb5ti
gieriai tuojau pasiryžo sura- Daug veikė. Giedojo chore.
sti J. K., kad užpult, ir iž- Dalyvav0 Takarėiinoae. Ijabai
koliotų už apskundimų, ko jis 
niekada nėra daręs.

J. K. bedievių puolamas ir 
šmeižiamas, bet jisai jų nebi

daug parapijai pasidarbavo.

ir tikybos Amerikoje.”
Kovo 15 dienų: Apreiškimo

parap. salėje po vakarinių pa
maldų kalbėjo J. Mačiulis ir 
S. Subatienė. Tema: “Lietu
vis, lietuvė privalo kaipo ka-

Todėl labai gaila parapijai talikai aukotis tėvynei.

jo. Lietuviški bedieviai, komu
kun. A. P. Arsulovicz, kun. |buvo šioje parapijoje. Per vi- l„istaį rengg jam gatvėse 
D. M. Drinan. Parapijos cho-|sas tns dienas kun- Gelumbis

ras, vad. Zalinaitei, gražiai

muš
tynes ir skelbė įvairius pasi-

tis, M. T. C.)
Balandžio 3 — 16 ud. Bro 

ckton, Mass. (Kun. A. Petrau
skas, M. I. C.)

Balandžio 10 — 16 dd. AVe 
stfield, Mas?.. (Kun. A. Būb

M. I. C.)
Balandžio 10 — 30 dd. Ap 

reiškimo parapijoje, Brooklyn

CHICAGOJE
SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

APGARSINIMUS IR 
BARGENUS

506 Bokus Mrs. Veronico 
509 Bukausky Wm 
529 Merkis J.

Knygos

giedojo. vr, »
Kun. V. Vusnovaitis į baž

nyčių buvo įvestas su proce
sija. Kryžių nešė jo brolis Do- 
minikas, o paduškaitę dėdės 
duktė iš Roekford, III.

Kun. V. Vusnovaitis turi tė
velius, vienų brolį, tris sese
ris, kurių viena yra sesno do
minikone.

Kun. V. Vusnovaitis tapo 
paskirtas klebofiu į Scottville, 
Mich. Linkim jam kuo geriau
sio pasisekimo. Tų patį vaka
rę įvyko pagerbimo vakaras 
Šv. Jurgio svetainėj. Iškilmių 
suruošimu darbavos katalikiš
kos draugijos, kurias atstova
vo: A. Blaskis, M. Bagdonas, 
A. Kriviflukė, R. Barštukė, J. 
Gustainis, A. Kriščiūniūtė, E. 
Saukas, M. Zalimiūtė, J. Šir- 
yinskas, A. Gustainienė, M.

is Niagara Falls, N. Y., rytais , - - t, , - - ,, . , ikesmimus. Bet jisai to nepai
t TrA ly 1.-4 fe A ly "yv A —.l-r r- I ma Iir vakarais sakė pamokslus, 'so ir naudingai darbuojasi.
žadino lietuvius pabusti dva- Toronto lietuviai katalikai 
a.n,a. Be to, ™ tra^ vienvbės luri „
dieneles gerb. Svečias klausė •
išpažinčių ir dalino šv. Sakra
mentus. Džiaugėsi gerieji lie
tuviai katalikai šiais 40 va
landų atlaidais.

Komunistų darbai

tegu jį, bile ne mane; kas 
man? Broliai, sesės, lietuviai, 
katalikai, kur jūs negyventu- 
mėt, savo tarpe turėsite tokių 
bedievių, panašių torontiečia- 
ms. Sušukime galingu balsu:

“Draugo” skaitytojams ne- įšalin bedieviai, šalin Maskvos 
kartų' jau teko išgirsti apie budelių agentai iš lietuvių ta-
šlykščius lietuviškų komunis
tų darbus.

Vasario 18 d. vietos Šv. Jo
no pašelpinė dr-ja surengė pa
rapijos salėje Lietuvos nepri
klausomybės 15 metų paminė
jimo iškilmes. Visa programa 
atlikta labai gražiai; publikos 
atsilankė nemaža.

Tų patį vakarų lietuviški 
Toronto Maskvos žydberniai 
surengė savo programų, staty

rpo. Tegu sveiki keliauja į 
savo “rojų.” Dritugužėlis

netekus tokios darbščios mo
teries.

Vandai būtų galima paskir
ti kankinės garbę moterystės 
atžvilgiu, kadangi ji, tapda
ma motina, turėjo savo gy
vybę atiduoti. Ji pildė Dievo 
šventų valių. Visagalis Dievas 
jų atmins. Jos laidotuvės bu
vo labai didelės. Dalyvavo a- 
pie 400 žmonių. Atvežus jos 
kilnų į bažnyčių, buvo atlai
kytos trejos Mišios sykiu. Kle
bonas kun. Jurgis Česna at
giedojo šv. Mišias ir pasakė 
vienų pamokslų bažnyčioje ir 
vienų ant kapinių. Tėvai jos

Šv. Jurgio parap. salėje po 
vakarinių pamaldų 8 vai. vak. 
kalbėjo kun. P. A. Lekešis ir 
A. J. Mažeika. Tema: “Kata
likas lietuvis yra tikras patri
otas. ’ ’

Kove 16 dienų: Karalienės 
Augeli] parap. salėje 8 vai. va 
kare moksleivių vakare kal
bėjo stud. Pr. Raugalas ir T. 
Barzilauskienė. Tema: “Ko 
laukiame iš moksleivijos.”

Kovo 17 dienų: Atsimainy
mo parap. salėje Maspethe, po 
vakarinių pamaldų 9 vai. vak. 
kalbėjo kun. Alfonsas Kazlau
skas, O. F. M. Tema: “Pasau-

vra gyvi, taip pat sesuo ir du lionių apaštalavimas per kata- 
broliai. Ji buvo jauniausia. Ji likų veikimų.”

SIOUX CITY, IOWA
LAIDOTUVĖS VANDOS 
(BIRŽETAITĖS) YAKU- 

BAUSKIENĖS

baigė katedros High School. 
Prieš apsivesiant kiek metų 
dirbo ofise.

Kovo 19 dienų: Aušros Va
rtų parap. salėje, New York e,
8 vai. vakaro kalbėjo kun. K.

40 valandų atlaidai E- Palionis ir Kazys Vilniš- 
Kovo 26, 27 ir 28 dd. įvyks kis- Tema: “Katalikiškų drau 

40 valandų atlaidai. Prasidės F'.IŲ ryšys — Federacija. ”
Federacijos ApskritysApie dešimtis mėnesių at- sekmadienį su suma 10:30 vai. 

gal Šv. Kazimiero bažnyčioje, ryto. Atvažiuos į pagalbų iš 
Įvyko gražiausios sutuoktuvės , Omaha, Nebr. Šv. Antano pa- 

uterieuė, A. Brazaitė, Š. Ei- dami scenoje katalikų išjuoki- jokias ši parapija yra mačiu- rapijos gerb. kleb. kun. Juo-
i . _ I 1__ 3— _______ _!• • t _ • v« i • i

CICERO, ILL.
lukinas, F. Krividienė, A. Zy- 

dor, M. Rinkevičienė, P. Jan- 
carienė, S. Alksnėnukė, E. Ja- 
dvinskas, J. Adomaitis, J. Tei- 
beris, A. Virbis, J. Slavickas, 
R. Čiupliene, V. Keliotaitis, 
A. Kvietkauskienė, O. Dane- 
vič.ienė, M. Paurienė, F. Kam- 
siskas, P. Radzius, M. ČižauR- 
kas, K. Rinkus, A. Andriuš- 
kienė, A. Vainavičienė. Sukvie 
sta daug įžymių svečių. Buvo 
ir kun. V. Masevičius iš De
troit, Mich., ir kiti svetimt. 
kunigai.

Muzikalų programos dalį at
liko S. Eidukinas su savo šei
myna. J. Gustainis pagrojo

mui kryžių, monstrancijų, pa- k&da jauna porelė, Stanis-
skui keršindami lietuvių pa
rapijai išstatė ant išjuokimo

lovas Yakubauskas ir Vanda
zas Jusevičius, kuris pasakys 
kelis pamokslus ir klausys iš-

Moterų Sąjungos 2 kuopa 
daro susiėjimus po namus.

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 

kaina................................................................................. 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, 

kaina .............. .................................................................... 75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Mauigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina................................. ................................. 25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. 

Pranas Jakštas, kaina................................. ........................ 50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, 
246 puslapių kaina .......................................................... $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. 
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. 

kun J. Bikinas, kaina .. .................................................. 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina........... 80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina................................................................................20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.................... 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.

kaina ..................................................................................  15c«
SIELOS TAKAI TOBULYBĖM, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. L C. gerais apt., 269 puslapių kaina $1.00 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

Biržėtaitė, vienų sekmadienį pažinčių. Laukiame jo. Visi Tuose susiėjimuose dirba siu-
patį klebonų ir pairapijonus; P^ėmė prie altoriaus Motery-1lietuviai iš čionai ir apylinkės 
visa jų programa buvo vienas Sakramentų. Kadangi Va- 'kviečiami atsilankyti ir pasi- 
purvas. Sužinoję apie tai sve- nda buvo Pla&ai žinoma ir vi- naudoti proga
timtaučiai kunigai pasiryžo S1J myHma, bažnyčia buvo pi- 
pasiįdomauti lietuviškų žyd- ^na *r Pa^!slainųjų-
bernių programų. Svečiai pa- Hnug buvo sveikinimų įr lin- čiadieniais ir penktadieniais, 
matė tame parengime ant sce- jai naujame gyvenime. | Koresp

nos perstatant tokius dalykus,

Per gavėnių yra laikomos 
pamaldūs sekmadieniais* tre-

vinėjimo darbelius.
“Draugas”

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

NAUJA CENTO PRAMONĖ TUOJAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno Iki penkių centų "Blg Flnah” Special. Krautuvės perka vienų, du tris ar 
daugiau po fl.00. Pardavėjui jeina $2.20 Cash lr pardavėjas gauna ••Dovanų” kurių 
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 85c. Užsisakykite 
lžmėglnimui tuzinų už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite j ofisų.

PARISIAN RING COMPANY
$0 North Dearbom Street. ‘‘Dept. J.” CHICAGO, n.l.

kokie dedasi tik šių dienų Ru
sijoj. Katalikų tikėjimo sim
bolis — kryžius išstatytas iš
juokimui, vietoj m o n s tra- 
ncijos — doleris iškeltas be
dievis gieda o saliutaris do
leris. Žmogui su protu matant

ant akordiano, o B. Gibsonas tai, darėsi skaudu ir liūdna.
ant zeluhono.

Kelias dainas padainavo S. 
Grigaliūnas, Wasel, ponia Man 
rice, B. Gibsonas, Kazelskis

|Sužinoj’us policija, vakarų ap
lankė, pradėjo klausinėti, tei 
rautis, dėl kokios priežasties 
tokius purvinus teatrus vaidi-

ir Ališauskas, parap. mokyk- Ina. Bedieviai aiškinosi ir me- 
los mokiniai atliko kitų dalį lavos visokiais būdais, bet pa-

BIJLL RUNN ■M>N«t«rally Me W«tlo Meve Ne U«e for TMs Parficular Flvt Spel So of Couroe Gos Was Wekome to lt, BY CARL EQ

, .. .y* '« . X . ... HifiHain ; 'tat.
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CHICAGOJE T0WN OF LAKE ŽINUTĖS

JONO BRENZOS KALBA
' t . • X M. S. 21 kuopa kovo 12

linoinc baituę ir dėl to, kada į)UVO surengusi bunco par- 
pravedatua atatiirkumi įstaty
linui, įvedama ekonomija

ty, J. A. Stulgių name. Pra
moga pavyko. Publikos buvonėr radiio Peonles i • • x e iuunw» uuvu1 , , , .braus «re,t '■ daug. Pelno liko suvirs $50.

e tu. valandoj) jgl.rovė vS1 užvieSpaUus, ntne-, MatS(ii y .. ko_
(Pasakyta per

Furnitur. _____ ... ......... ............... . ......... ................................
iešmų ir iš kitų

Esu dėkingas Peoples Kur- pdama žmonėms laimės ir 'lonijų. D.» redaktorė S. 
niture Kompanijai, didžiausiai džiaugsmo. Sakalienė su dukrele, Centro
lietuvių bizuio įstaigai ir nuo-j Pabaigoje aš turiu pažymė- rašt. M. Vaičiūnienė su duk-
latinei mūsų banko rėmėjai, ti, kad mūsų įstaiga praelty- 
kuri duoda man progų prabil-!je padarė milžiniškų pasiau
ti į malonius radijo klausyto- kojinių, kad būtų šimtą nuo- 
jus šiuo svarbiu gyvenimo mo šiinčiu saugi ir dabar, kada 1 gOs 2 kp. žymiausios veikėjos: 
Jnentu- (mes išlaikėme kvotimus, mes' Gerdžiūnienė, Šatkienė, Palu-

Lygiai prieš trylikų metų į prašome jūsų kooperacijos ir binskienė, Lukauskienė, Stašai 
West Side (Leavitt ir 22nd'stiprios paramos, kad pada- 
Streets) atsikraustė Metropo- ryti “Jūsų bankų” — Metro-
litan State bankas, apie kurį politan State Bankų — ne tik . . ... , .
as čia ir noriu trumpai pa- geriausiu, bet ir didžiausiu J . .. .

įele, Centro iždininkė iM. Juš
kienė, M. S. Direktorių pirm. 
R. Maziliauskienė, M. Sųjun-

tienė, Srubienė ir kitos.
Po lošimo rengimo komisi-

kalbėti.
Pirmiausiai

State Banko vardu aš noriu . . . ,v. ... . . i visi prisidedate prie musų,nuoširdžiai padėkoti visuome- , . . ....... lietuvių banko laimėjimų. Irnei uz gausingus sveikinimus,', . . ,° , , .kaip gi nesidžiaugti, nes eko-gautus iš priežasties, kad mū-1 . . . „. . . ............ inominis ir linansims stiprejl-sų finansinei įstaigai pirm utį- 1 , , . , ., ,. . ... 7 • , mas, koncentravimas kapitalonei buvo leista atsidaryti pol. . . . .... . ... , ij savas saugias Įstaigas uz-Prezidento paskelbto “bankui . ,. . ...tikrins mums stiprių medzia- 
Iginę. ir tautinę ateitį

Metropolitan
Jungtinėse Valstybėse.

Mes džiaugiamės, kad Jūs

paveikslų įvairumas; jie pa- turėdama gerų ir darbščių pi- 
rinkti iš Seserų gyveninio ir rm. E. Skinderienę, kuri per 
vienuolyno istorijos ir darbuo 20 metų eina pirmininkės pa- 
tės įvykių. Pati istorija yra reigas. X. Y. Z
trumpai ir įspūdingai aprašy- Į ------------- -----
ta. ORGANIZUOJAMAS DIDE

X Labdarių Sųjungos 1 kp. LISKAULIUKŲ ŽAI- 
rengia du vakąru. Balandžio DIMAS
1 d. įvyks bunco party pp. Va-
znių namuose, 4544 So. Pau
lina st., o balandžio 23 d., pa- 
irap. svet., 7 vai. vak. rengta- 
ma šaunus vakaras. Bus at
vaidinta “Karo Metu”. Pro
gramas bus labai įvairus. Ko
misija daug darbuojas, kad 
vakarai pavyktų. Komisijų su
daro pirm. M. Sudeikienė, O.
Navickaitė, E. Ogintaitė, O.
Vaznienė, E. Gedvilienė ir J.
Čepulienė. Visus kviečiame at- 
silankyti ir paremti labdarių 
parengimus.

Brangūs lietuviai, visi ži
note, kad dabar sunkūs lai-

guosius apdovanojo gražiomis 
dovanomis.

Kuopa širdingai dėkoja pp.
Stugiams už davimų namų ir
vaišes; rengimo komisijai: J. . . ’ , , , . ,kai, skurdas slegia daugel)Stugienei, M. Paukštienei, J. L . D .. . . . ,_ ® , . šeimynų. Reikia jas sušelpti.Čepulienei, uz pasidarbavimų L , , . . ... . . .. ...’ . . 7 Labdariai tiktai geraširdžių

tsburgh’e, švęsdamas 10 me-rėmė naujųjį vienuolynų jam 
tų sukaktį tų istorijų lei- įsikūrus, mokyklos, kuriose 
džia sukakčiai paminėti. Is- seserys pranciškietės mokyto- 
torija yra 96 puslapių, su jauja, vienuolyno koplyčios pa 
daugiau kaip 80 paveikslų, šventinimo iškilmės, įvairūs
Joje boa smulkiai aprašyta 
lietuvaičių seserų atsiskyrimas 
nuo lenkių seserų nazeretiečių 
jir savojo, Šv. Pranciškaus vie-

vaizdai iš seserų ir mokinių 
gyvenimo, buvusio Federaci
jos seimo 1932 m. atvaizdas, 
pirmojo Šv. Pranciškaus Rė
mėjų Dr-jos seimo atvaizdai ir 
daug kitų. Ši knyga yra tik
ras namų papuošalas. Užsa

Kviečiami pasidarbuoti ir nuolyno, įsteigimo istorija, l’a 
prisidti su dovanomis ir a tsi-j veikslai ’abai įdomūs: len- 
lankymu. |kių nazeretiečių vienuolyno,

Marijonų kolegijos 19 skyrius ' lietuvaičiU ^serų, atsiskyru-i kymus siunčiant reikia adre- 
sumaaė įtaisyti naujų modernia, nuo lenkių, įžymių dvasi- suoti:
ką elektrikinė mašiną Ostijoms, ^ninkų, kurie darbavos už at- 
komunikantams ir kalėdinėms įskyrimų, pirmųjų seserų įėju- 
plolkelėms gaminti. Prižiūrėtoju sįų į „yo motiniškąjį namą,
m^moa ir kepėju išrinkta, ir paa • vadoviy> naujojo vienuolv. 
kirtas Br. Vladas. . _ . / . ,mo apylinkes ir statybos vaiz- 

Pasitarus su kolegijas rėmėjais, kunigai ir pasaulionys, ku
vadovaujant uoliam pirmininkui 
Ant. Grybui, sutarta surengti di 
dėlę pramogą sekmadienį, kovo 
26 d. vakare. Aušros Vartų par. 
svetainėje. Bus naujos rūšies 
žaidimas su kauliukais: kelionėj 
dangų. i

Rėmėjas.

rie daugiausiai darbavos ir

Nuga-Tone

Sisters of St. Francis,

Mt. Provideajce R. D. 9

South Hills, Pittsburgh, Pa.

moratorium” — ir padėkoti 
daugybei mūsų draugų ir de- 
pozitorių už gausingų paramų 
per ilgų metų eilę.

Aš noriu pabrėžti, kad mū
sų įstaiga nuo pat savo įsi- 
steigimo visada buvo atdara, 
išskyrus šventadienius ir “mo 
ratorium’o” ir visiems įrodė, 
kad ji pajėgė pilnai išmokėti 
depozitoriams ne tik gerovės 
bet ir depresijos laikais, kada 
žmonės labiausia buvo pinigų 
reikalingi.

krašte!
šiame

WEST PULLMANO 
ŽINELĖS

X Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 
sk. visu smarkumu darbuo

jasi dėl vajaus vakaro, kuris

tame vakare O. Navickaitei, 
A. Paukštienei, J. Norkui, S. 
Stugaitei, A. Stugiui ir vi
soms, kurios aukojo gražias 
dovanas, o visiems už atsilan
kymų. i Alma

X Jau grįžo namo iš Šv. 
Kryžiaus ligoninės po sunkios 
operacijos Agota Razbudaus- 
kienė; dabar gyvena namie: 
4518 So. Wood st. Kasdien ei
na geryn ir stipryn.

įvyks kovo 26 d., 7:30 vai. va , X Daug žmonių klausinėjo
kare, parap. svetainėje. i apie Šv. Pranciškaus Seserų

,............................. , [vienuolyno istorijos knygų.Gražių ir Įvairių dovanų' J,, , . . , . . • , , , . Šiuomi pranešama, kad kny-Mes kreipiame dėmesį į mū- Jau sudovanota kauliukų zai-i . ...... , . .. ... b- • a i- ij. ,'ga jau išėjo iš spaudos ir jųsų “Statementų,” kad įtikin- dimui. Be to, seseles mokyto- 6 J .r ■ •• 3. . . . t- • i- c it • galima gauti pas Rėmėjų 3t., jog mūs,J jstaųu yra y,e-^rengia Du kelru Ve,- » «I Sudeikių,
kalelis gražus, pritaikintas ga- ; 1na geriausių ne tik Chicagoj, 

bet ir Jungtinėse Valstybėse.
Mūsų įstaiga atlaikė visų ei

lę didelių “užpuolimų” ištrau 
kti įdėlius, visiems mokėjo pi
lnai be jokių išmetinėjimų ir 
prikaišiojimų. Jos neperbloškė 
nei 1923 metų užpuolimai nei 
1931 ir 1932 metų bankų už- 
sidarinėjimo epidemija.
Mes pasauliui įrodėm, kad 

lietuviai sugeba vesti biznius, 
neišskiriant nė bankų biznio, 
aip gerai, kaip bile kokia ki- 
a tauta.

Į Dėl to mes žinome, kad ne 
tik vedėjai, bet visa lietuvių 
visuomenė džiaugiasi ir did
žiuojasi tuo faktu, kad mes 

*buvome tarp pirmųjų bankų, 
avusių leidimų iš Jungtinių 

^Valstybių vyriausybės daryti 
biznį po “moratorium’o.”

Metropolitan State Bankas 
taip pat turi garbės būti vie
na pirmųjų įstaigų, taip trum
pu laiku priimtų į “FederaI 
Reserve” sistemų: prašymų į- 

ikė 1933 metais kovo 12 die- 
o antrų dienų, būtent kovo 
dienų priimtas. Tai rekor-
Į

Mes skaitome, kad preziden- 
, Roosevelto paskelbtas ‘New 

’ bankų užtikrinimui, tai 
nauja gadynė Amerikos 

torijoj, nes tai duoda ne vien 
tikėjimą visiems atidary- 

enis bankams,, bet taip pat 
Įsus bankus didelius ir ma- 

, nežiūrint kapitalo, pasta- 
atil to paties saugumo pa

nų lo. Būtent, mažas bankas 
ra taip stiprus, kaip ir dide-

i
Mes per porų metų išmokė

siu' virš keturis milijonus 
eiii.i. atlaikėme puolimus, 
tatėme pasitikėjimų, paša-

vėnios laikui ir pamokinan
tis. Bus ir kalbėtojas, tai kun. 
M. Urbonavičius. Prašome vi
sų skaitlingai atsilankyti ir 
paremti kilniam tikslui pra
mogėlę.

X Viešųjų mokyklų vaika
ms religinės pamokos prasi
dėjo kovo 6 d., 3:30 v. popiet 
Pamokos bus duodamos tris 
kartus savaitėj: pirmadieniais, 
trečiadieniais 3:30 vai., šešta
dieniais 9:30 ryto. Pamokoms 
vadovauja mokytojos seselės 
Kazimierietes; dėstoma lietu
vių ir augiu kalbomis.

X Kovo 12 d., parap. svet. 
Labdarių 10 kp. buvo suren
gus gražų vakarėlį, kuris vis
pusiškai pavyko. Publikos pri 
sirinko pilna svetainė. Buvo 
įvairi programa. Vokalę dalį 
išpildė roselandietės artistės 
vadovaujant varg. S. Rakaus
kui. Publikai labai patiko. Po 
to, buvo “bunco” žaidimas. 
Daugiausiai padirbėjo p. A. 
Žitkevičius. Rep.

1632 W. 46 st. Knygų parašė 
pačios seserys. Puošniausia ir 
įdomiausia jos dalis yra tai

parama gali pagalbos suteik
ti. Lauksime visų atsilankant.

X Kontestininkas, plačiai ži 
nomas veikėjas V. Stancikas 
suorganizavo teatrų mėgėjų 
būrelį ir uoliai ruošiasi prie 
vaidinimo. Vaidinimas įvyks 
kovo 26 d., School Hali, 48th 
ir Honore st. Pelnas eis parap. 
naudai.

X Bunco party rengia dr- 
ja Šv. Prane. Rymietės bal. 2 
d., Šv. Kryžiaus parap. svet., 
6:30 vai. vak. Pelnas skiria
mas įgijimui bažnytinių rūbų.

X Dr-stė Šv. Elzbietos mot. 
ir merg. rengia šeimyniškų va 
karėlį paminėjimui dvidešimts 
metų gyvavimo. Vakarėlis bus 
balandžio 30 d., parapijos sve
tainėj, 5 vai. vakare. Šv. Elz 
bietos draugija gerai gyvuoja

PRANEŠIMAS
JAU IŠĖJO Iš 

SPAUDOS

tūkstančiams vyrų ir moterų y.ra Šal
tinis gražinantis sveikatų lr linksmu
mų — tikras gyvenimas su pagalba 
iio TIKRO TONIKO. Kuomet vyrai 
Ir moterys pasiekia viduramžį, visi 
organai pradeda darytis silpnesni. 
Jiems reikalingas yra tonikas, štai 
kodėl NUGA-TONE "pastatė daugelį 
jų ant kojų." Bile vaistinyčla parduos 
jums trisdešimts dienų treati nentų. 
vartokite jų dvidešimts dienų pagal 
paduotas direktyvas, ir jeigu busite 
net.fganėdintas, jūsų pinigai bus jums 

'sugrąžinti — be jokių jums ekspensų.

Knyga labai graži, verta jų 
įsigyti ir pamatyti: Knyga 
vardu “Šv. Pranciškaus Se
serų Vienuolyno Istorija.” 
Šita įdomi istorija yra albumo 
pavydalo: didelio formato, lin 
ksiukinės poperos. Šv. Pranciš 
kaus Seserų Vienuolynas, Pit- į

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowska

“Per suvirs du metu turėjau neapsa
komai geliamą ranką. Naudojau įvai
rius linimentua, plasteriua ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Expellerio visi (Skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
Expelleriai.M

t. N.
Philadelphia, Pa.

PAIN-EXPELLER

VAŽHHUANOy | LinUVA 
DĖMESIUI

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thla Is a Famoos Vlvanl Sėt and In- 
eludes face powder, JI.00; Rauge, 76c. 
Tlssue Cream 11.00, Depllatory >1.00, 
Fantai Astrlngent 11.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet Water Ji.25. Perfume »2.75, Brll- 
llantlne 75c, Skln Whltener 76c. Totai 
Value *12.00. Special prlce, *1.97 for all 
ten piecea to lntroduca tbla liną

Vardas
Ad rasas ....................................
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bes Van 580-5th Avenue, New York

Buy gloves with what 
it savęs

Neįeik mokėti 50e. ai 
dantų mostį. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po XSc. 
Tėmyk. kaip gerai ji vei
kla. Jų vartotadamag per 
metus sutaupai $1.00.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25‘

«
llu/uį. 

Saue in Thujing ►

P 4DtKON Ė

A. A.
. PETRAS KASHAUSKAS

kuris mirė kovo 11 d, 1933 m., o dabar ltsis šv. Kasimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarnavimų ir palydėjo jį J tų neišven
giamų amžinybės vietų.

Jo vardu mes dėkojame kun. klebonui A. Baltučiui, Tėvui 
misionieriui J. Brušlkui už jo gražų lr pritad'kinlų pamokslų, 
kun. I’, Kaiausk'ji už palydėjimų iš namų lr į šv. Kazimiero 
kapines lalpgi' už pamokslų. Tėveliui Jurgaičiui už sutelkimų 
surarnindno ligoje ir suteikimų paskutinių sakramentų. Dėkojame 
Seselėms šv. Kryžiaus ligoninės už rūpestingų prižiūrėjimų, Dė
kojame varg. B. Janušauskui', mišių aukotojams, grabneftiams, 
gėlių uukotojatns, graborių! L. Ežerskiul už prieteilngų ir sim
patiškų patarnavimų Ir tvarkingų laidotuvių surengimų. Dėko
jame J. J. Bagdonui už Jo lOnpatiškų patarnavimų Ir apgarsi
nimus. Dėkojame visiems giminėms, kaimynams ir iMitįstamiems, 
kurie atlankė ligoje ir palydėjo į amžinų tėvyne.

Nuliūdę: Tėvas. Mtoihia. (feneryk, Brolis, švogeriai ir <limh:»»i?. V žilių atiIsį duok jo slelui Vlefipalje._

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę 
Parodą Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų Unijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

Fo «•«'

IU AGENTŪRA
2334 So OAKL

BAK1NG 
POWDER 

ŠAME PRICE

A542YEAR5AG0
25 ouncet

MtLLiONSOF POUNDS USED 
BY OUB COVFPNMCMT

JJZIIZ’S UNCLE



Trečiadienis, kovo 22 (J-, 1933 D R A V O X S B

CHICAGOJE

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

VYRŲ MISIJOS
‘ PIPIRŲ ŽINUTĖS”

ikite “Draugą,” neg jame bus ginusiai lankytus į susirinki- 
'parašyta visos “pipirų” žinu-Intus. Į Federacijų išrinktos B. 
tęs. Aš juos seksiu, viskų su- jValūnaitė, H. Gritaitė, A. Sau- 
žinosiu ir jutas pranešiu.” čūnaitė ir F. Gudenaitė. 

“Valio! Pipirai!” Į Sodalicijos “sočiai” bus ba-
Baidyklė landžio 2 d., Marąuette Park.

------------------- | Vėliau bus pranešta, kur su-
kp. pirm. L. sirinkti.
dėkoja kun. Į Po susirinkimo,

DAKTARAI

Šv. Juozapo dienų darbini
nkų globėjo šventėje prasidė
jo vyrams misijos, kurios yra

šiuo L. V. 30 
G l itis širdingai 
A. Valančiui už gražų pamok

išdalinti

Ofiso: Tel. Catumet 4039 
lies.: Tel. Hemlock 0288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
,R CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-1 Ir 6-8 vai vak. 
Rezidencijos Ofisas; 2056 \V. 09Ui St 

Valandos: 10—12 ryto

jubiliejinės (1900 metų 
Kristaus Kančios).

“Nežinau nei kaip pradėti sĮa Vyčiams, kurie atsilankė atmintis sodalici jos apeigų, k u 
rašyti.” į Nekalto Prasidėjimo parap.'rios buvo keli mėnesiai atgal.

Marijos paveikslėliai, kaipo Seredoinl8 lr Nekėliomis pagal sutarti

nuo “Apie kų?”

Pamokslus rytais ir vaka
rais sako garsus misijonierius 
jėzuitas kun. J. Bružikas. Mi
sijos tęsis ištisų savaitę. Bai
gsis su visuotinais atlaidais 
kovo 26 d. Kleb. kun. A. P.

bažnyčių, kovo 5 d., kad ben- Gavo medalius ir prisiekė iš- 
“O-gi apie “Pipirų Mergi- draį priimtų šv. Komunijų ir tikimai Marijai tarnauti. Ki

nų Kvartetų,” vadovaujamų pagerbtų šv. Kazimierų. Ačiū tos apeigos bus gegužės mėne- 
inūsų darbštaus, gražiabalsio jr moterims ir merginoms, ku

rios prisidėjo prie ruošinio šių 
iškilmių: P. M. Anužienei, E.

Antano Giedraičio. Tas kvar
tetas palinksmino publikų Ne

si-

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct Cicero.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis 

!• — 9 vaL
•147 S. Halsted St 
Paned.. Sered. Ir Subat.

Tel. LAFAYETTE 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St 

(Prie Archer Ava. netoli Kedale) 
Valandos. nuo 8 iki 8 vai. vakaro 
Beredomla tr nsdėUomis pagal

sutartie*

Tel. Cicero 1260 X—KAT
III.

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St 

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
FHYSIC1AN AND SURGEON

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

8 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

kalto Prasidėjimo parapijos paulienei, M. Stankienei, J. Se 
salėje, kovo 12 d. Programa sutei, E Stankaitei. M. Stan- 
susidėjo daugiausiai iš mokyk- kaitei, J. Valulaitei, H. Valu-

Po susirinkimo žaista.
Koresp.

KAS GIRDĖT WEST SIDEBaltutis širdingai prašo visus
Marąuette Parko ir apylinkes T? Z*"1' “ laitei, ». Ališauskaitei, a. le- Sekmadienį, kovo 12 d.,
vyrus lankytis kas vakaras ir į 1Pliai Pnsl ėjo. jbelskaitei, A. Gužaitei, A. Ko Aušros Vartų parap. mok. ka-
klausytis Dievo žodžių, sako-1 “Tas dvigubas kvartetas su daitei, E, Kaianauskaitėi, E. mbaryje įvyko S. L R. K. A. 
mų misijonieriaus lūpomis; sideda iš merginų ir vaikinų, 1 ečukaitei ii Pretaitei. 100 kp. mėnesinis susirinki-
tai paskutinė mums tokia pro- bet šį sykį tiktai vienos mer- Į L. Vyčių 36 kuopos svarbus lnas, kuriam vadovavo naujas 

Kristaus Kančios jubilie- ginos visus palinksmino. Tie susirinkimas įvyks kovo 23 d., pirm- Pr. čižauskas.

IRmetais. Tat dalyvaukim, “pipirai” buvo, F. Norbutai- 7;30 v. v., parap. svetainėj, 
tlar galime; nežinome nei tė, W. Sinkevičiūtė, B. Valū- p0 susirinkimo bus bunco pa-

vienas, kada Dievas pašauks naitė ir L. Klimaitė; jos padai Bus duodama dovanos,
išduoti atskaitų. Vyrai, būkim navo “Pipirai,” “Eisiu ma- Komisijoj yra S. Ališauskai- 
vyrais, sekim šv. Juozapų, sa- mei pasakysiu ir “Sudiev. Įg, m. Stankaitė ir E. Kąra- 
vo globėjų. Prašykim Jo už- j “Jei norite žinoti, kada ‘Pi- Jiauskaitė. Nariai prašomi at- 
tarymo prie Dievo. Vyras pirai’ kų veiks ir kur, dabo- sivesti naujų narių.

Korespondentė

Chicago 
2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6189

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

G R A B O R I A h

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

LACHAVICH 
IR SUNOS

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien uuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedaliomis ir Seredomm susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, 111.

TEL. LAFAYETTE 7659

DR. F. G. WINSKUN AS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Bes. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 9498

Šv. Marijos mergaičių soda- 
licija laikė susirinkimų, kovo 
7 d., mokyklos kambary. Nau
ja narė įsirašė H. Raubaitė.

LIETUVIS GRABORIUS Įnešimas If. Karanauskaitės, 
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. kad sodaiicijos mergaitės nra-
Rcikale meldžiu atsišaukti, o mano “ ° t

dėtų siūti lietuviškų vėliavą
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

S. M. SKUBĄS

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 6456 S. MAPLEWOOD Z VE.

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
Res. 6737 S. Artesian Ava.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 AVest Marąuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto

Nedėlioj susitarus

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Rickmond Street 
Telefonas liepublic 7868

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

DR. A. A. ROTH
Husas Gydytojas ir Cliirargns 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st 8treet 

Vai.: 10—11 v. ryto, 8—4. 7—9 v. v 
Nedėliomis ir šventadieniais 19—12

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residenclja 6609 So. Artesian Avė.

Di»s C.K. Kliauga
DENTISTAS 

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

Phone Hemlock 7828

Pr. čižauskas darė praneši
mų iš S. L. R. K. A. Chicagos 
apskr. susirinkimo. Iš prane
šimo pasirodė, kad apskr. y- 
ra iš 6 kp. nusiskundimų dėl 
Centro įvairų netobulumų. A- 
pskritis išrinkęs specialu sku-

Karan komisijų, kuri peržiūrės 
skundus.

A. Pelvlžius darė pranešimų 
iš Fed. 3 skyr., apt. V. Pet
rauskas iš Fed. Chic. Apskri
ties.

Išrinkta į Vakarinių valst. 
seimelį, kuiis įvyks kovo 19 d. 
Šv. Jurgio parap. svet. — A. 
Peldžius, E. Danikauskienė ir

siūti
priimtas. Praeitam va 

kare ji paaukojo tris gražias * Petrauskas
iš rožių

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui. .rankų darbo dovanas. Sodali-

--.ešųnų: -

cija dėkoja jai.
Telefonas Yards 1138 Dvasios vadas kun. S. Jo-

ęTANlPY P MAIPIYA ineHs’ Parinko &raž4 veikalų 
vIAiiLlY R BAIDAM sodalicijaj- Rolės išdalintos. 

Oratorius ir Balsamuotojas | Mergaitės 10Š ir vyrų roles.
Turiu automubilius visokiems Pelnas eis parapijai.

TEL. CICERO 6927

Fin. rast. V. Petrauskas pra I 
nešė, kad serga mūsų kp. na- , 
rė Juozaitienė. Išrinkta lan
kytojos: E. Šiaulienė ir E. Da- 
nikauskienė.

Valandos: 11 ryto 
Iki 8:80

iki 4 po 
vakare

pietų

AKIŲ GYDYTOJAU

DR. VAITUSH, DPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887
Ofiso vai kiekvienų dienų nuo v iki 
1:1 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vai. vakare Ctanilnkais 
lr Ketvertais.

Res. Tel. Hyde Park 3395

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

,T , , .. .. . . ^engvlns aklu Įtempimą, kurteNutarta surengti agltatyvi 9ėtl priežastim galvos skaudėjimo.
’ svaigimo, akių

I. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite j

Republic 3100

2506 W. 63nf Str.

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲVEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boolsvsrd 5898—1418

Tel. CICERO 194
SYREVVICZE

GRABORIUS
Laidotuvėm* pllnae patarnavimas 

galimas už 985.00 
KOPLYČIA DYKAI .

1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.1

Kas antradienį tuoj po siu
vinėjimo, prasidės cliecker tu- 
rnamentas. Pageidaujame, kad 
visos sodalietės įstotų į tuma- 
rnentų.

Pirm. Ivinskaitė padarė pra( 
nešimų iš Federacijos veikimo. 
Ragino, kad jaunimas daugiau 
domėtus veikimu ir kuo dau-

vakarų. Išrinkta komisija: Pr. 
Čižauskas, Petrauskas, A. Pe
ldžius, E. Šiaulienė ir Dani- 
kauskienė.

Šių metų mūsų kp. valdyba 
yra veikli, ypač mūsų naujas 
pirmininkas Pr. Čižauskas,

Narys

aptemmio, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karšų. Nutmu 
SBtaractua. Atitaisau trumpų regyst* 
ir tolimų regystę. ,

Prirengiu teisingai akintus visuose 1 
atsitikimuose, egaaminavlmae daro- 
anaa su elektra, parodančių mažlau- 
Uas klaidae.

Bpeolaiė atyda atkreipiama mokr- 
kloe valkučlama.

DR. M. T. STfilKOL'IS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAM 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

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

sutari)
Oilao Tel. s Houlevatd 7hJO 
Namų Tet.t Prunpect 1»JW

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABO RIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
dddžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rim į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatini* lietuvių graborius, kuria 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvio 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Barmenų. Pažinkite EUDIIKJ pirm negu krelp- 
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

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

Valandos nuo 19 ryto iki 8 vaka- 
£* J5i?^.ėn°mi8 D***! sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
j/4 LATK4 BU NAUJU IŠRADIMU.

atMtlklmų akys atitaisomos

sss “** kato°" ®*'
4712 S. ASHLAND AVI. 

TeL Boulevard 7589

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 t'. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6869 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ABCIIEH AVENUE 
Tet Virginia 0036

Phone PULLMAN 0856

Tel. Lafayette 3573

J. Llutevičius
Graborius

lr
Balsam i tolo jas

Patarnauja Chi
eagoje lr apylin
kėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

40M Archer Avė.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIA8 LIKT. GRABORIUS 

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

OFISAS
-668 WEST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

A

JONAS SEDEMKA
Mirė Kovo 19 d, 1933 m., 

6:50 vai. vak., pusamžiuus. Ki
lo iš Suvalkų rėd., Seinų aps
kričio, Lazdių miesto. Ameri
koje išgyveno 30 melų.

Paliko dideliame nuliudlmo 
moterj Onų. po tėvais Busllaitę, 
4 dukteris: Pranciškų Janutie
nę, žentų Tom, Leohorų Žvirb
lienę, žentų Antanų. Anelių Le- 
ncklenę, ženlų Jonų Ir Elenų 
Sedemkaitę, 9 anukus, pusbro
lius, pusseseres ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotus 3430 Ho. 
Morgan Ht. Laidotuvės Jvykrf 
Ketvirtadienį, Kovo 23 d., iš
namų 8 vai. bus atlydėtas j 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioj jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. l’o pama
ldų bus nulydėtas į šv, Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tainus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
žentai. Antikai, Ptetbrollai, Pus
seserės lr giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius 8. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU BPCIALISTAS

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS
3U East llitli btrcct

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

DR. MAUGER1O

PRANEŠIMAS
Persikėliau } erdvesne lr patogesne

vietų
8325 KO. HALSTED KT.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8488

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET 

Kampas Halsted 8t.
Valandos: nuo lt—4; nuo 

Vadėnomla* n**n IS Iki IS

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 b T A a 

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

TeL Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 8-4 lr 7-9 vak. 

Seredomis po pietų Ir Nedėldlenlala 
tik susitarus

9419 W. MARU178TTB ROAD

I Res. I’hono 
Englcvvood 6641

Office Fhone 
Wentworth 3000

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
<JYI)O VISAS LIGAS VYR

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
V IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 
( KIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Spnclnllškai gydo ilgas pilvo, plaučių, Inkatų ir pūslės, užnuodljlmų krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugu- 
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jua išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų lr Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kamile nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai lr nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 WKt» 944h ST^ ketu f Keelet Avė. XeL Omrfenl 5578

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

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakafo. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Hoom 8. 

j Phone Canal 0523

. DR. MAURICE KAHN .
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tol. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 19 Iki 19 dienų 
Nuo I Iki I po pietų 
Nuo T Iki • vakare 
NedeL aao 19 Iki lt dienų

DR. A. R, McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

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

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė saro ofisų po numeriu 

4729 80. ASHLAND AVI.
SPECIJALlbTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų IAgų 
VaL: ryto nuo 19—lt nuo 9—4 pe 

pistų: T—8:99 vaL vakare.
NsdMIomiz 19 iki 19 

Telefonas Midva; 2880

TeL Wentworth 3000
Rez. Tet Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Ofiso Boulevard 6913-14 
Res. Victory 23 43

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

Ofiso vaL: nuo 1-8; nuo <:80-8:8ė



B I5HX tTOTS trečiadienis, kovo 22 d., 1933

LABDARIŲ DIRVA
^S2‘?2S’«’5

DAUGIAU VEIKLUMO
___

reikia dirbti ir tų didelių au
kotojų skaičių ieškoti. Dėl 

Lietuvių'to ir labdarių kuopos šlan-Pastaruoju laiku 
Labdarių Sąjungos kuopose j dien turėtų būti gausingesnės 
jaučiama per didelio apsnudi- nariais ir jų veikimas žymiai 
mo. Per mažai apie labdarybę didesnis ir gyvesnis, 
kalbama, per mažai ir dirba- j Mano manymu, Labdarių 
ma. Rodos, kad darbo nebe- Sąjungos valdybai ir agitaei- 
būtų. Dabar darbo yra dau- jos komisijai taip pat reiktų 
giau negu kada nors pirmiau, j daugiau anie labdarybę kal-
Atsiminkime tiktai kiek be- bėti, dažniau kuopas aplanky-
darbių suvargusių šeimynų ti, daugiau agituoti. Praėjo 
dabar didžiausį vargą ir sku- j kelios svarbios konferencijos, 
rdą kenčia. Jie laukia mūsų ' susirinkimai ir visa eilė pa- 
paramos. Tr jos tikisi, nes jei įrenginių, tačiau apie labdarių 
savieji neateis į pagalbą, tai darbą nieks ten nieko' neužsi-
ko besitikėsi iš svetimųjų.

Tiesa, šiais laikais sunku y- 
ra sukelti bent kiek didesnes 
pinigų sumas. Bet vis dėlto

minė, lyg tokios organizacijos 
visai ir nebūtų. O juk reikėtų, 
kad apie labdarybę visur, vi
sokiuose susirinkimuose ir pa
rengimuose būtų kalbama. Ne-šis tas yra galima padaryti.. _ .„ . , .turėtų būti praleista ne vienaReikia tik gerų norų ir dau- ,. . ,. . .. . .proga paskleisti kilnaus lab-giau darbo ir į tą darbą dau

giau darbininkų įtraukti. .Tuk 
seniau vieno žmogaus stambe
snė auka kelis pašalpos rei
kalingus galėjo sušelpti ir dėl

darių darbo idėjas, garsinti, a- 
gituoti.

Patartina, kad nuo šio laiko 
labdarių veikėjai taip susior-

to labdarybės darbas buvo le-1 ganizuotų ir pasidalintų dar- 
ngvesnis. Bet šiandien jau rei-į bu, kad būtų galima ko daž- 
kia surasti kelioliką aukoto-į niausią aplankyti kuopas, vi
jų, kad vieną, būtų galima su-1 sų kitų draugijų ir organiza- 
Šelpti. Savaime aišku, kad da-'cijų susirinkimus, konferenci- 
bar sunkiau vra dirbti. Bet jas ir seimus. Labd.

CHICAGOJE

IŠ VYČIŲ - DAINOS CHO-kare Svent,ii koncert*pakar 
RO VEIKIMO

totų Šv. Antano bažnyčioje.

IŠ L. VYČIŲ “DAINOS” 
CHORO SUSIRINKIMO

Choras pasižadėjo.
Toliau buvo pakviestas kal

bėti svečias didelis “Dainos” 
j choro prietelius ir Vyčių dar
buotojas I. Sakalas, kuris Au-

„ . , . ,. . .. šros Vartų parap. klebonoPraėjusį penktadienį Mark
., o . . •• • „ kun. Maciuliomo vardu svei-Wbite Sųuare svetainėje įvy- ,

, T t • »» t - i kino chorą linkėdamas darko L. V. “Dainos” choro su-1 . ., , . ,daugiau pasidarbuoti katali-sirinkimas, kuriame gyvai sva
rstyta bėgamieji choro reika
lai. Buvo atsilankęs Šv. An
tano parap. klebonas kun. H. 
Vaičūnas, kuris choristuose 
paliko neišdildomą įspūdį, nes 
savo gana ilgoje kalboje su
teikė daug daug gražių pata
rimų, kuriuos choras priėmė 
nuoširdžia padėka ir žadėjo 
juos įkūnyti. Kun. Vaičūnas 
gyrė chorą už gražų pasiro
dymą kovo 12 d., Kimball 
Hali, su šventu koncertu, sa
kydamas, kad tokį sunkų vei
kalą ne visi chorai gali išpil
dyti, ragino visus choristus-tes 
daugiau pamilti ne tik chorą, 
bet ir gražius Vyčių idealus, 
ii žengti užsibrėžtais takais, 
o ateitis, sako, jūsų rankose. 
Baigdamas kvietė chorą, kad 
balandžio 2 d., 8 valandą va-

kiškoje dirvoje ir kvietė į Au
šros Vartų bažnyčią su šv. kon 
certu, kurį choras pasižadėjo 
išpildyti bal. 2 d., 3 vai. pp.

Toliau choras svarstė rei
kalus, šv. koncerto kovo 26 d., 
Dievo Apveizdos bažnyčioje, 
kur klebonauja visų mylimas 
klebonas kun. Albavičius, ku
ris Vyčius myli visa savo šir
dimi, daug Vyčiams padeda 
savo tėviškais pamokinimais.

M. Petroševičius, virtuozas smuikininkas, 
dalyvaus “Amerika Pirtyje” (3 veiksmų ko
medija), kuri bus atvaidinta kovo 26 d., Scliool 
Hali, piie 48-tos ir llonore g-vių. Jis per kon
certinę dalį gros pasaulinių kompozitorių ku
rinius.

St. Pranešta, kad minėtos d r 
jos šokių vakaras Paliulio sve 
tainėje, vasario 25 d., pilnai 

į pavyko.
Komitetas dėkoja Juozui 

Krukui už pagarsinimą per 
Peoples Furniture Co. radijo 
programą, taip pat dėkoja vi
siems, kuria atsilankė.

Baliuje įsirašė 16 nauji na
riai iš įvairių kolonijų.

S. Lenkauskienė, koresp.

vakaras su puikia programa 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj. Įžanga tik 25c. Z.

Bedarbių skaičius Vilniuje 
diena iš dienos vis auga. 
Dabar nesenai buvo 5,000, 
kiek vėliau šeši tūkst., o da
bar jau laikraščiai rašo, kad 
jų yra net septyni tūkstan
čiai. Aišku, tai yra tik regis
truotieji, o kiek yra neregis
truotų f Į TALKĄ IR Iš KITUR 

RĖMĖJAI

RADIO
RADIJO VALANDA

Žemės ūkio rūmai ūkininkų 
savaitę šiemet mano suruošti 
balandžio mėnesio pradžioj. 
Tada bus žemės ūkio'rūmų. vi 
sumos suvažiavimas ir visų 
žemės ūkio organizacijų su
važiavimai. Dabartiniu kietu 
ruošiama šiai savaitei progra

Lietuvių Katalikų Kolegijos 
rėmėjų 19 skyrius rengia dide
lį ir smagų kauliukais žaidi
mą. Bus daug dovanų, kovo 
26 d., 7 vai. vak., Aušros Va
rtų parapijos salėje. Pelnas 
skiriamas įtaisymui Kolegijai 
naujos elektrikinės mašinos ir 
kitiems dalykams, kurie rei
kalingi prie kepimo ostijų, ko- 
munikantų ir kalėdinių plot- 
kelių. Iš visų kolonijų žada 
daug svečių atsilankyti, ir g 
žiu dovanų prisiųsti, kad tuo 
būdu palengvinus rengėjams, 
o Kolegijai įteikus naudingą

dovaną. A. J. Janušauskas 
gauna daug prizų nuo že
maičių, aukštaičių ir dzūkų. 
Bus visokių gėrybių. Tikie
tai visur platinami. Įžanga 
nebrangi. Dovanų gražių 
gauna iš viso pasaulio., Tie
siai iš farmų rūkytų kin- 
dziukų, šviežių sūrių, kiau
šinių, kvietinių miltų, jau- 

^nų paršiukų. Taipgi organi
zuojamas biznierių kliubas.

'Visus kviečia skaitlingai 
atsilankyti. Rengėjai.

Praeitą sekmadienį buvo 
Juozapų vardinės. Ta proga 
Jos. F. Budriko korporacija, 
lietuvių radijo valandos lei
dėjai, surengė puikią lietuvių ina 
(radijo programą iš stoties 
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų. Programa susidėjo iš gra
žių liaudies dainų, kurias tin
kamai išpildė Pirmyn choro 
solistai-dainininkai, o specla- 

vieną dainą

pie 40 metų, gyvenęs New Yo- 
| rk ’e.

t - x . i Mockevi*ius Mykolas,Ameri' jįai Juozapams
Liet. Vyčių Chicagos Aps- kon atvykęs prieš 30 metų. (pa<lainavo S. Rimkus .Makalų

PRANEŠIMAI ,w
kncio mėnesinis susirinkimas dar 1923 m gyvenęs Water- šeimyniška drama buvo tikrai
\Vyv S Aa ar^’ °y.° ‘ .būry, Conn. Svarbu išaiškinti realiai pergyventa, todėl Ma
Ausros Vartų parapijos salė- 'likimą

PRANCIŠKUS KIRŠIS

je, 8 vai. vakare. Saras Aleksandras, kilęs iš
Planai liepos 4 dienai bus jRizdikų km., Josvainių vals., 

pristatomi, ir taipgi bus pra- gyvenęs Worcester, Mass., la-

kalai kas kart darosi vis dau
giau žingeidesni. Reikia ati
duoti tinkamas kreditas Bu
driko šauniems muzikantams-

dėta rengtis prie ateinančio nkęsis Lietuvoje 1912 m. ir vėl !akordionistams, kurie šauniai
Vyčių seimo. grįžęs Amerikon.

Bereišai Kazys ir Jonas, A-
visus palinksmino. Beje, ten
ka pastebėti, kad po progra-Vi.sos kuopos privalo pris-. v __ , , - -

i j j • t* i i menkon atvykę prieš 30 motu. yno sužinota iop* dalis uranotatyti po statutą įgaliotą dva- i - ----- v r ,mo sužinota, jog naiis prane
sios va<lo, pirmininko, rašti
ninko ir iždininko. Graja

LIETUVOS GEN. KONSU
LATO NEW YORK E 

PAIEŠKOMI:

Rutka Juozas, kilęs iš Ja- 
naukos, Mariampolės apskr., 

iki 1921 metų gyvenęs Rose- 
mont, AV. Va.

Žadeikis Pranas ir duktė 
Minna, seniau gyvenę Brook
lyn, N. Y. ir Freeport, N. Y., 
1915 m. neva išvykę į Calif
ornia.

Šilanskis Adomas, tarnavęs 
Amerikos kariuomenėje, gyve
nęs 718 Prospect St., Portage, 
Pa. ir 20 Greenwicb St., Ne\v 
^ork, N. Y. Nežinia iš kurios 
vietos paimtas kariuomenėn ir 

' dabartinis adresas.
Grimalauskas Benediktas,

Simų pradžioje programos pa
dalytų neteko išgirsti, nors 
jie ir buvo pranešti, nes, ma
tomai, studijos aparatas buvo 
laikinai sugedęs. Gaila, kad 
taip atsitiko. Primintina, kad 
Budriko kontestantų kovo 26 
ci bus milžiniškas muzikalis

Mirė Kovo 21, 1033 m. 6:40 
vai. ryte, pusamžio metų Kito 
iš Telšių Apskr., 'Ncvarienių 
parap., Petraičių kaimo. Ame
rikoje Išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Eleonorą, po tėvais An- 
drlkaltę, tris dukteris Kazi
mierą, Petronėlę Ir Eleonorą 
Ir sūnų Stanislovą, tris žentus 
Ir marčiai ir pankius anukus, 
pusbrolį Antaną Drazdauską, o 
Lietuvoje seserį Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2301 So. 
Oakley Avė.

laidotuvės įvyks Penktadie
nyje, Kovo 24 d., iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į Ausros 
Vartų parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos paniuktos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
kalines.

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

Nuliūdę Moteris, Dukterys, 
Sūnus, žentai, Marti ir Gimi
nės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
S. D. Laehavich, Canal 2515.

MŪSŲ TEATRUOSE

S P E C I A L S
Stankevičius Antanas, kilęs 

iš Pamačeliškių, Mariampolės Amerikon atvykęs 1905 m. iš 
apskr., seniau gyvenęs 907 Iii- Traupic st., Ukmergės apskr., 
ckory St., Minersville, Pa. įgyvenęs Philadelphia, Pa.

Butkevičius Bronius, prieš į Raudoniai Gabrielius, Vin- 
karą’ gyvenęs, gal ir dabar te- cas, Feliksas, Marcelė ir An- 
begy venąs, Worcester, Mass. tanina, gyvenę Nashua, N. H., 
Tėvas Juozas Butkevičius, gy- bene S. AVilliams Court. 
venąs Vaidatonių km., Kėdai-. . Baltrušaitis Teod., kilęs iš
n.ų apskr., laba. susirūpinęs žaleblski Griškabūdžio vai., 
.r norėtų sūnaus l.kimų ar ad- Saki k w
resą gaut. , ./ v

Rakevičius Martynas, kilęs ’m "inn « ir 1916
Ant galo choras pasvarstė ke- iš Pernaravos ir Ariogalos va-!,q,ft nCaR’ "w‘v
- - -- ,vv- T. , „ ,1918 m., Brooklyn, N. Y., gv-

lscių, gyvenęs Lincoln, New(V r)fi04 Remson P1, Mas. 
Ilampsbire. , N y

Zennavicins Kostas,

lėtą kitų smulkesnių dalykė
lių, kurie liečia kasdieninį 

choro gyvenimą; pirm, Pažer
skis kvietė choristus skaitlin-
gai lankytis ir toliau j choro delpbia, Pa.
praktikus. Koresp.

GARS1NKINTES
"DRAUGE”

Vaizdelis čekų kapinėse Chicagoje per laidojimą majoro 
A. Cemiako, kuris žuvo nuo pakvaišėlio Zangara rankos.

£ .^£ti

seniau . Ieškomieji arba apie juos ką
gyvenęs 911 Mellon St., Pliila- žinantįejį įoikit'ės atsiliepti

.v. Consnlate General of Lithua-
Vaitkevičius Matas, Antano nja. .. __ ,_ Waverly Place, New

ir Marijonos sūnus, kilęs iš york y Y
"P»*izvr*v-i ___1 Iv Tą 1 ’Prienų parapijos ar gal iš Bal 
bieriškio valse., gyvenęs She- 
nandoab, Pa., neva miręs prieš 
porą metų.

Zagoras, Joselis-Džay, Ame
rikon atvykęs prieš 35 metus

Lietuvos Gener. Konsulatas

DĖKOJAME.
X Draugijos “Lietuvos Ū- 

ir apsigyvenęs Philadelphia, kininkas” balio komiteto su- 
Dn sirinkimas įvyko pas sekr. B.

Merfeldas Jon., Amerikoj a- Lenkauską, 5801 S. Sangamon

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŽKOS, RI SIflKOS SUT.FERINftS VANO8 IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
AvodlSkl mankžtlnlmal Ir elektros masažas

Treatmental visokių Ilgų. reumatizmo, nervų atitaisymo, žalčio 
ir taip toltaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulfertnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima įžatgelbėtl nuo visokių ilgų.

Kambariai dėl pergulėjtmo.
Moterų skyrius atdaras Utaminkais nuo I iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kaimpas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4661

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

' 40EThlEWICZ

A 4.x

“Rome Express” pradės savaitę 
Palace Teatre, penktadienj. Kovo 
24 d. Panašus } nesenai rodytą 
"Grąpą Hotel’’ nors Jo tekstas buvo 
pirmiau surašytas, T ra tų, kurie 
užvadina “Rome Express” kaipo 
"Grand Hotel” ant ratų.

Kartu su šia įdomia programa bus 
statoma scenoje komedija. Tarp ak
torių bus matytis gerai žinomi Ken 
Murray, Rosco Ates, Sampny 
ir kiti.

Ringlet End Permanent .......... $1.75
Shampoo and Finger Wave

All Week .............................. 50c
Finger AVave .....................  35c
Othcr Permanenls $2.50, $3.50, $5.00

MARY’S BEAUTY SHOP
5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738
DARBAS GARANTUOTAS

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

108 W. Monroe St., prie Clark
Telefoną* State 700 

Valandos • ryte Iki K popiet 
\Vest Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyfilos 
vakarais # Iki 0 

Telefonas Canal 0660 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

jMORTGAGE rankers

PERKAM

Lietuviškus
BONUS

Utarninke, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 iki 0 

Telefonas Republlc 0600

Jei manai pirkti automobilį, ateik 
pas mus pirmiau, nes m e* užlaikome 
vieną U geriausių ružlų automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

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

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

, NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninlnkais. Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose 
namų savininkų Ir rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 

j kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vak. flventadienlals nuo 10 ryte iki 
piet. įžymus namai orlginallo ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cblca- 
goje.

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

44M ARCHER AVENUB 
Telephone Lafayette 711»

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna IUlnole anglie vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės į Grane Conl 
Kompaniją, ten Jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

LANDLORDH BURBAU OP 
CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Dlvlslon St 

Tel. Armltage 2061—2062
Męs esame jau liuo adresu virž 40 m.

j CASH U* JŪSŲ RENą AUKSĄ. 
Mes mokame augžčluslą kalną už

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

HOME REPINERS, 
Kesner Bl.lg.

• No. Wah*Ah Avenue
Kambarys 600

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

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

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue

Chicago, Iii.
Tel. GROVEHILL 1026

■HM

Green Valley geriausios au
glys dėl pečių dideli tamp
iai tiktai tonas ........... $8.50
Pocahontas tampa ....$9,00 
Sumrner Creek lump ..$8.00
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