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Prem. Mussolinio planas Europos taikai
NORI, KAD VENGRUOS IR AUSTRIJOS 

SIENOS BORĮ PRAPLĖSTOS
KARO VETERANŲ GRUPĖ 
VOKIETIJOJ AREŠTUOTA

Ši moteriškė, Mrs. C. L. Fo- j 
rtier, Milwaukee, Wis., yra 
pirmoji pasauly rašomosios 
mašinėlės operatorė. Prieš 60 
metų jos tėvas, Christ. L. Sbo- 
les, išrado rašomųjų mašinėlę. 
Ji gelbėjo tėvui mašinėlę to
bulinti.

Washingtone naikina 5 dienų 
savaitės darbą

MUSSOLINIO PLANAS HITLERITAI PRIEŠ KARO 
VETERANUS

LONDONAS, kovo 29. . .—
Iškeliama aikštėn Italijos pre 
mjero Mussolinio planas, 
kaip reikia pataisyti taikos 
sutartis. Prem. Mussolinis sa 1 plieno šalmo veteranų organi- 
vo planų pasiūlė Anglijos pre-' zacijūi.

BERLYNAS, kovo 29. — 
Brunswike areštuota 1,350 ka- 

veteranų, priklausančiųro

mjerui Mae Donaldui, kada šis 
lankėsi Romoje.

Štai kų Mussolini siūlo;
Per Dancigo karidorių iš

vesti vokiečiams karidorių, 
kad jiems būti} galima su ry
tų Prūsija susisiekti.

Vengrijai ir Austrijai grų
žinti dalis žemių, kurias turi 
pasisavinusios Rumunija ir 
Jugaslavija.

'Kroatiją pakeisti nepriklau 
soma valstybe, Albanijai pris 
kirti Gercogovinų ir Černogo- 
rijų, o Jugoslvijų palikti se

Ši grupė nenorėjo pasiduo
ti fašistams ir veikti neprik
lausomai. Dėl <to ir pakliuvo 
fašistų nemalonėn.

KATASTROFA SU LĖK
TUVU

BRIUSELIS, Belgija, kovo 
29.—Ties Eesen liepsnodamas 
nukrito keleivinis lėktuvas, pri 
klausantis Imperini Airways 
linijai. Juo skridę visi 15 as
menų žuvo.

Lėktuvas iš Cologne skrido 
į Angliju.nose Serbijos sienose. .

Mussolini nekliudo Čeko- NENORI GELBĖTI VOKIE
slovakijos. Jis sako, kad Čeko 
Slovakija per dešimtį metų 
pati suskils į dalis.

TIJOS ŽYDAMS

SĄMOKSLAS PRIEŠ 
MUSSOLINI

ROMA, kovo 2JL. — Ties 
Venezia rūmais, kur premje-1 bai išpūsti, 
ras Mussolini turi ofisus, are-; 
štuotas įtariamas vyras. Pas jį
rastas ginklas. Jis išpažino, 
kad laukė premjero išeinant.

RYGA, kovo 28. — Pabal- 
tės valstybių žydai atsisakė 

| protestuoti prieš Vokietijos 
j vyriausybę dėl žydų persekio
jimo. Pareiškiama, kad taria
mieji žydų persekiojimai la-

MIKADO ŠAUKIA VALDI
NIUS VIEINYBĖN

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS

LONDONAS, kovo 28. —
Pietų rytų miesto daly prie- torius Hirohito' išleido atsi- 
šais naujų fašistų buheinę ko šaukimų į viso krašto valdi- 
munistai sukėlė riaušes. Raito
ji policija išvaikė 
kus.

riaušimn-
!

SUORGANIZAVO POLITI
NI PARTIJĄ

DETROITE TRIUKŠMAS AUSTRIJOS KARDINOLO 
ĮSPĖJIMAI

DETROIT, kovo 28. — Ma 
čiai žinomas per radijų kalbė 
tojas kun. C. Eį Goughlin pe
reitų sekmadienį per radijų 
pranešė, kad dviejuose Det
roito bankuose — First Na
tional ir Guardian National 
Bank of (’oinmerce, padarytos 
suktybės.

VIENA, Austrija, kovo 28. 
— Grace kalbėjo parvykęs iš 
Romos naujas Austrijos kar
dinolas T. Innitzer, Vienos 
arkivyskupas.

Jo Eminencija pareiškė, 
kad Europai prisiartina spren
džiautoji valanda. Tam tikros 

Vakar iš V’asliingtono i jėgos dirba, kad sutverti nau 
prisiųsta ekspertai patikrinti Į jų pasaulį. Ar Katalikų Baž- 
bankų rekordus. Sukelta daug nyčia turi nuleisti rankas ir
triukšmo prieš kun. Coughli- 
nų. Detroito prokuroras jį iš
klausinėjo.

NEW YORKO ŽYDŲ 
PROTESTAS

ramiai žiūrėti, kad naujas pa
saulis būtų be krikščionybės 
pagrindo tveriamas? Mes .ne
galime būti užsidarę, kada 
atsistojame ant kryžkelio ir 
sprendžiame, kuriuo keliu to
liau žygiuoti. Vokiečių tauta

NFAV YORK, kovo 28. — gal ir šį kartų bus vyriausio-
Šio miesto žydai vakar vaka-i ji sprendėja ir naujos eros 
rų turėjo masinį susirinkimų I pijonierė. Štai ir yra reikalin 
Madison Sąuare Gardene. Pro|ga, kad patrijotizmas jungtu- 
testavo prieš žydų persekioji- si su krikščionių tikyba 
mus Vokietijoj. Tarp kalbėto-
jų buvo ir buvus i s gub. Al
Smith.TOKIJO, kovo 28. — Tuo

i

pačiu laiku, kada japonų vy-1 ---------------------
riausybė paskelbė, kad ji iš- PREMJERUI PRIPAŽINTA 
eina iš T. Sųjungos, impera-1

KONSEKRUOTAS VYS
KUPU

DIKTATŪRA

OTTAWA, Kanada, kovo 
nius. Kviečia juos vieningai 28. — Premjero Benetto veda 
laikytis vyriausybės sprendi-'mai vyriausybei parlamentas
mų ir, prireikus, 

I kraštų.
ginti savo pripažino diktatūrų visais 

krašto reikalais, kada jis ne
turės sesijos.

ATSISTATYDINO AMBA
SADORIUS

CHICAGOJE SEKMADIENI MONTREALIUISODEGE 
KATALIKU BAŽNYČIAOHARA NEPALEIDŽIA

MAS

Motion Pieture Operators 
unijos organizatorius O’Hara 
nepaleidžiamas iš kalėjimo. 
Policija prieš jį gavo “waran 
tų.” Kaltina, žmogžudyste.

MONTREATJUS, Kanada, 
kovo 27 (suvėlinta). — Vakar 
šiame mieste sniege istorinė 
kataliku St. Jacųues bažny
čia. (i ugniagesiai ir keli kiti

Laidas (paranka) atsakytas, i asmenys sužeista.

O’Hara kaltinamas operato 
riaus Oserio nužudymu. Ose- 
ris su savimi neturėjo revol
verio eidamas j Malovo ofisų. 
Ten rastas šalia
Oserio revolveris 
Malovo valdomos

INDIANAPOLIS, Ind., ko 
vo 28. — .šiandien vietos ka
tedroje vyskupu konsekruo
tas kun. E. J. Ritter. Naujas 
vyskupas paskirtas vietos vys* 
kupui Chartrand pagelbiuin- 
ku.

BOMBUOJANT BAŽNYČIĄ 
6 NUŽUDYTA

Gaisras

tos buvo apie 2/)00 žmonių.
Tuo tarpu liepsnos smarkiai 

plito. Už pusvalandžio Įkrito 
stogas ir pralaužė apatinę as
lų į rūsį.

Švenčiausias ir visi šventi 
indai išgelbėti. Nuostolių bus 

kada i apie 500,000 dol. Buvo ap-pastebėtas,
baigta laikyti šv. Mišios 10 drausta 200,000 dol. 
vai. ir kada kun. Valiąuette j Policija ieško padegėjo. Sa- 
rengės apleisti pamokslinę, koma, iš vakaro klebonijų ap- 

nužudyto .Tuo momentu kaž kas sušuko Į lankius kaž kokia moteriškė ir 
priklauso Į “gaisras.” Tvarkos vedėjai, klebonų Įspėjusi apie numato- 

unijos na-i kaip bematai, atidarinėjo vi- Imą gaisrų. Buvo pastatyta sar 
riui Dicksteinui. Šis ir gi are-Įsas duris ir tikinčiuosius tvar-'gyba, kuri nė vieno Įtariamo- 
štuotas. Įkingai išleido. Bažnyčioje vie-1 jo asmens nepastebėjo.

Unijos biznio agentas Ma- 
lov, kurs vadinamas unijos 
caru, taip pat kovoja už lais
vę. Jis policijai išpažino, kad 
kada O’Hara nušovė Oserį, 
tuo metu jis buvo gatvėje ties I 
ofisu.

Maloy vakar vakarų paleis
tas užstačius 5,000 dol. laidų.

CHICAGOS ŽYDŲ 
PROTESTAS

Užvakar vakarų Chicagos 
žydai turėjo masinį susirinki
mų Auditorimne. Protestavo 
prieš Vokietijos vyriausybę 
dėl žydų persekiojimo. Kai 
kurie kalbėtojai reikalavo, 
kad šin reikalan įsikištų J. 
Valstybių vyriausybė.

PRISIŲSTAS SENAS 
GARVEŽYS

Chicagos šimtmečio pažan
gos paroddn pristatytas 1848 
metais naudotas garvežys. Pa 
rodos lankytojai matys, koki 
buvo pradžios garvežiai.

LIETUVOJE

NORĖJO SUVAŽINĖTI 
TRAUKINI

PANAIKINO ŪKIŲ 
BOARDĄ

WASHIN|GTON„ kovo 28. 
— Prezidentas Rooseveltas pa 

, naikino taip vadinamąjį “fede 
Irai fanu board,” kurs per

Prie Kretingos vienas įsi- . praeitns metus be nė kokios 
j gėręs ūkininkas važiavo sker- Įni^kam naudos išleido apie 
',sai geležinkelio bėgius ir ne-1350 miiįjonų dolerių ir tuo 
bematė, kad ateina traukinys. padidino valstybės iždui
Turėdamas nebeblaivių galvų 
jis paragino arklį ir užvažia
vo ant traukinio. Traukinys 
vietoj užmušė jo arklį, o jį 
patį sviedė iš ratų kaip ka- 
muolukų. Traukinys sustojo 
ir važiuotojų prabudino.

“MŪSŲ RYTOJUI” SUN
KIOS DIENOS.

Laikraščiai praneša, kad 
“M. Rytojus” atsidūręs dide-, 
lėse piniginėse sunkenybėse. 
Buvo sumaniusi jį perimti 
“Pažangos” b-vė, bet po pa
dalytos revizijos atsisakiusi. 
Kaip toliau “M. Rytojus”

nepriteklių. To boardo virši
ninkams buvo mokamos milži 
niškos algos. Vietoj to boardo 
bus sudaryta
kredito administracija.”

pigesnė “ ūkio

. f
Be to, prezidento įsakytnu 

panaikintas federalinis žemės 
ūkio paskolų boardųs.

PANAIKINO 5 DIENŲ 
DARBĄ

AVASHINGTO'N, kovo 29. 
— Darbo sekretorė Frances 
Perkins savo vedamam depar 
tamente panaikino tarnauto
jam® penkių dieni} savaitės
darbų. Grąžintas pusšeštos die- 

versis, jei negaus iŠ šalies pa j nos 
SUTRAUKS DAUG ŽMONIŲ į spirties, nėra žinių.

Ateinantį rudenį Chicagoj 
įvyks Amerikos Legijo.no su
važiavimas. Numatoma, kad 
šis

VTLKAS PIRTYJE.
PASKELBTI NUOSTATAI

Linkmenų valse. Pagrundos 
suvažiavimas į Chicagų y-nk. Tomo ^Urbono pirty buvo 

Lietuvos miškųsutrauks apie 250,000 žmonių.; atsilankęs
į siaubas vilkas. Kovo 1 d. 8

AUCKLAND, N. Zelandija, 
kovo 28. — šio krašto bedar
biai suorganizavo naujų poli
tinę partijų. Būsimais rinki
mais ji statys savo kandida
tus.

HAVANA, Kuba, kovo 28. 
— Atsistatydino J. V. amba
sadorius Kubai H. F. Gugge- 
nheim.

AREŠTUOTAS MOKINYS
APMUŠĖ ŽMOGŲ

AKRON, O., kovo 29. —
SANTIAGO, Čilė, kovo 28. t Areštuotas vidurinės mokyk- 

— Šios respublikos preziden- j los mokinys 15 metų amž. Po- 
tas Alessandri išėjo pasivaikš
Čioti ir vienas žmogus pradėjo
iš jo tyčiotis. Prezidentas už kus lakūno Linbergho žmonai, 
tai jį smarkiai lazda apmušė.’eR i k alavo 25,000.

ANGLIAKASIŲ KOVA

WEST FRANKFORT, III., 
kovo 28. — ĮTarp angliakasių 
įvyko kova. Vienas nušautas 
ir du sužeista. Nušautas pro
gresyvių angliakasių unijos 
vadas John Ward, 45 m. amž.

PEIPINGAS, kovo 28. —
Kinai oficialiai paskelbė, kad 
japonų lakūnai, bombuodami 
katalikų bažnyčių čienčangy- 
inge G asmenis nužudė, 9 su
žeidė Ir 7 namus sunaikino.

Chicagos šimtmečio pažan- vai. ryto, mergaitė bebėgdama 
gos baigiamų rengti parodų 'pro pirties duris, išgirdo, kad 

aplankė kas pirtyje subrazdėjo. Atsi
gręžusi pamatė bestovintį iš 
pirties išbėgusį vilkų. Baisiai 
persigando. Pradėjo ant jo 

; rėkti, vilkas nenoromis nudu-

pereitų sekmadienį 
23,4193 žmonės.

NUŽUDĖ MERGAITĘ
NORI BILIŲ PAKEISTI

BROOKLYN, kovo 29. —
licija jo pavardės neskelbia, j Vienų namų rūsy rasta nužu- 
Jis rašinėjo grasinančius laiš dyta Barbara Wiles, 6 m. am

žiaus. Įtariamas žmogžudys
suimtas.

ĮVASHIN^GTON, kovo 28. 
— Senatas sprendžia, kad v- 
ra reikalinga pakeisti prezi
dento Roosevelto įduotų bilių 
dėl bedarbių siuntimo j miš
kus ir kelmynus.

DEMOKRATAI SUTINKA 
KLIŪČIŲ

t
Chicagos demokratų organi l’no I etiškų.

zacija planavo, kad ji kada —................. -
norės ir kaip norės, taip iš-į TEIKIA 3,290 PIETŲ VAR- 
rinks Chicagai naujų demokraj GSAMS.
tų majorų. !. - ..

Dabar demokratai susidu-Į Kauno miesto savivaldybė 
ria su kliūtimis, kurias stato teikia dykai pietus 2500 krikš 
respublikonai, kurie ir gi no-'čionių ir 720 žydų. Be to,

SPRINGFIELD, III., kovo 
28. — Valstybės finansų direk 
torius paskelbė nuostatus, 
kaip ir kokiu būdu pirkliai 
privalo rinkti pardavimo mo
kesčius. Šių mokesčių vykdy
mas prasidės balandžio 1 d.

vMEXTCO CITY, kovo 28.— 
Meksika atnaujino diplomati
nius santykius su Nikaragua. 
Tie santykiai 1926 m. buvo 
nutraukti.

AVASHINGTON, kovo 29. 
— Senatas pripažino dar 7,- 
150,000 dol. paskolos Illinois 
valstybei iš Reconstructiou 
Finance bendrovės.

ri turėti savo kandidatų į ma 
jorus

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLTN-

vargšams pietus teikia dar 
labd. organizacijos prie para-

Valstybės legislatflroj šiuo pijų ir vienuolynai. Viao pie-ĮKES. — Šiandien debesuota 
klausimu vyksta smarki kova. tais aprūpina 3,500 vargšų. ir kiek šilčiau.

Legijo.no
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A. L. R. K. Federacijos Reikalai

DIENOS KLAUSIMAI

UKRAINŲ KENTĖJIMAI

Amerikos laikraščių žiniomis, lenkų val
domoj Galicijoj ukrainų gyvenimas yra nuo
latiniai kentėjimai, šeši milijonai ukrainų 
(rusinu) griežtai veržias laisvėn. Jie nerei
kalauja pilnos sau nepriklausomybės. Jie ko
voja dėl autonomijos savo kraštui, kad nors 
tuo būdu atsikračius lenkų žiaurybių. Var-

siunčiami lenkai valdininkai. Pačiam Lvovo į 
ukrainų universitete šiandien nėra nė vieno 1 
ukraino profesoriaus, o austrų valdymo lai- ' 
kais buvo apie penkiolika. Taip j>at ir stu- i 
dentų ukrainų skaičius nuolat mažėja. Lenki) 
kariuomenėje litru nė vieno ukraino kari-
"‘"“senesnieji Ukrainai visais krašto ir tau- SUSIRŪPINKIME SPAUDOS 

tos reikalais laikosi vidurio kelio. Bet jau
nasis ukrainų elementas veržias stačiai revo- į
liucijon. Šis elementas pareiškia, ka.l tauta 1 Susipratusiai lietuvi,j katu- 
pati turi vaduotis. Kas kitas jos neišvaduos 1 ^^9 visuomenei netenka daug 
iš lenkų jungo. Pati T. Sąjunga yra lenkų kalbėti apie spaudos reikšmę.
pusėje, o pasaulio opinijų lenkai ignoruoja. IJl lr taiP nusimano, kad

_______ __ joks svarbesnis tautinis ir
tikybinis darbas be spaudos 
pagalbos nėra Įmanomas. Nie
kas ir neginčija, kad spauda 
yra nereikalinga. Tačiau spau 
da spaudai nėra lygi. Ji gali 
būti aukštai pastatyta, įvairi 
ir menkutė. Visi sutinkame 
su tuo, kad mums reikia ne

PASTABĖLĖS

Fašistų persekiojami Vokietijos žydai bė
ga i Lenkijų. Lenkų spauda kelia klausimą, 
kad Lenkijon žydų neįsileisti, nes ir taip jų 
ten perdaug esu privisę. Kaip žinoma, ir 
Lenkijoj yra buvę rimtų
■žydus.

‘ pogromų prieš

tų vaisius; prieš blogos pak
raipos laikraščius mes turimo 
pastatyti aukštos doros laik- 
rasėms. ’ ’

V ienas kalin tojas Federuci 
jos 22 kongreso yra pažymė
jęs, kad mūsų veikimui seksis, 
Bažnyčios reikalavimus išpil- 

, dysime, savo tautybę išlaikysi 
line, jei kiekvienas veikėjas ir 
I susipratęs katalikas pasida
rys katalikiškos spaudos apa
štalu, jei kiekvienoj parapijoj 
bus spaudos platinimo biurai. 
Dabar, kada vedamas katali- Prancflzijos moterys kovoja už žemesnius taksus ir visiŠ-

bile kokios spaudos, liet ge-'kų velkl,,.1‘) vįus’. l ypinkimės į kjJ pripažinimų lygių teisių, kokiomis naudojasi vyrai.
v ° ir gerų laikraščių ir knygų pla — - ......... .

Chicagoje prasidėjo lietuvių katalikų vei- ii°s. vai uie i ai as ai pas a. Į įįnįnui prįe į() ragįna įr pe. j VYSKUPO LAIMINIMAS vaites rašytis prie Moterų Sų 
jungos.kimo ir spaudos savaitė. Šį vakarų įvyksta 

prakalbos ir paskaitos Aušros Vartų parap., 
o rytoj Šv. Panelės Nekalto Prasidėjimo pa-

gerų laikraščių ir knygų ph
, ... , , ..tinimu. Prie to ragina ir Fe-j

tytų spaudų, reikia, kad ji l , .. .... .. ! aeracijos 22 kongreso rezo-medziagimai būtu gerai aprūi,. .. , ... ,,_A_ i-.i •• x ix |liucija, kurioj tarp kitko yra

ap. Brighton Parke. Reikia tikėtis, kad to-

nuo to nukentėtų Galicijos lenkų dvarininkų
reikalai. O lenkai ten valdo visus dvarus. . ...
Šeši milijonai ukrainų valstiečių jiems ber- katalikų veikimų ir kata i ų sparnų, 
nauja. Tie lenkai ponai yra ir valdininkai.

šuva apie tai nenori nė klausyti. Sako, kad ri . .
kios savaitės bus suorganizuota visose mūsų 
parapijose, kad tuo būdu sustiprinti lietų

jų žinyboje yra ne tik policija, bet ir kariuo
menė ir gaujos agentų šnipų, kurio išduoda 
nerimstančius r k ra inus.

Per visų laikų po didžiojo karo lenkai 
Galicijos ukrainus kankina ir žudo tik dėl 
to, kad jie reikalauja ne ko kita, tik .apsi
sprendimo, kas buvo. karo metu žadėta vi
soms tautoms. lankai sugriovė jų žydinčias 
organizacijas, įvairias kultūrines įstaigas ir 
visur vykdo savo baisų lenkinimo darbų.

Vargais negalais ukrainams pasisekė iš
saugoti savo keletu laikraščių nuo visiško 
uždarymo. Tačiau tie laikraščiai šiandien vos 
laikosi. Pagalvokite, Lvove leidžiamas ukrai- 
nų dienraštis “Dilo” per dešimts metų apie 
.1,500 kartų buvo konfiskuotas. Ir už kų? 
Daugiausia už perspauzdinimų iš kai kurių 
lenkų laikraščių vyriausybei nepalankių strai
psnių. Tie lenkiški laikraščiai nekonfiskuo
jami, bet “Dilo” visados atsako, kaip už 
didžiausių nusikaltimų. O “Dilo” yra ukrai
nų tautininkų demokratų organizacijos orga
nas. Prieš Lenkijų jis aštriai nekovoja. Ne
žiūrint to, jis lenkų ponų nepakenčiamas, nes 
trukdo jiems Galicijos lenkinimų.

Dar prieš kelis metus valdiškose Gali
cijos įstaigose be lenkų buvo ne mažas skai
čius ir ukrainų valdininkų. Dabar tie Ukrai
nai iš visų valdviečių stumiami laukan. Paša
linami Ukrainai teisėjai, prokurorai ir kiti. 
Jų vietas užima daugiausia iš Lenkijos pri-

Sandariečiams nepatiko, kad “A. L.’’ 
priminė jiems skaudų faktų apie jų organi
zacijos smukimų. Anot to laikraščio: “Iš apie 
100 ALTS kuopų paliko tik apie 20 neva 
gyvuojančių, jeigu neaktuališkai veikime, tai 
bent ant popeios. ALTS organas ‘Sandara’ 
ne tik medžiagiškai, bet ir moraliniai subank-
rutino...” • ,

• « *

Praėjusį sekmadienį dar neatidarytų Pa
saulinę Parodų Chicagoje aplankė 23,497 žmo
nių. Iš to aišku, kad toji paroda tu^ės dide
lio pasisekimo. Vasaros metu jų aplankys mi
lijonai žmonių. Dėl to gaila, kad prie dabar
tinių sunkių sąlygų lietuviai negalėjo pas iš
statyti savo pavilijono ir tuo būdu pralei
džiama gera proga plačiai išgarsinti mūsų 
tautos vardų.

• »

Garsu is radio kalbėtojas kun. Charles 
E. Couglilin stipriai užmynė Detroit’o banki
ninkams “ant komų.” Jie net riktelėjo. Ri
ksmas pasiekė Vašingtoną. To pasekmė — 
federalė vyriausybė pradėjo nuodugnų De
troit’o bankų tyrinėjimų, kuriame, be abejo
jimo, iškils daug “gražių” daiktelių. Kun. 
Couglilin drąsiai smerkia visus tuos, kurie 
kokiu nors būdu išnaudoja ir skriaudžia žmo
nes. Dėl to stambusis biznis jau keliais at
vejais mėgino sustabdyti šio drąsaus kunigo 
rūdijo kalbas.

pinta. Kad ji to susilauktų, Į 
reikia, kad ji būtų plačiai 
skaitoma. Tai aišku visiems.

Mes, lietuviai katalikai, ne
galime skųstis. Turime laikraš 
čių ir net dienraštį. Netrūks
ta ir knygų. Tik reikia, kad 
mūsų laikraščiai bei knygos 
ir savo 'turiniu ir teknišku 
atžvilgiu mūsų idėjos priešų 
spaudų pralenktų ir prilygtų, 
nors dalinai, amerikonų spau 
dai'. Jei tuo šiandien dar ne- į 

galime pasigirti, tai dėl to, 
kad dar tūkstančiai lietuvių 
katalikų namų yra, kuriuose 
nerasi nei katalikiško laikraš
čio, nei katalikiškos knygos. 
Tai yra liūdnas reiškinys, ku
ris verčia kiekvienų rimtai su 
si rūpinti. Ir Popiežius Pijus 
XI yra pasakęs; “Kiekvieno 
kataliko yra šventa pareiga 
remti katalikiškųjų spaudų ir 
jų kuo plačiausia paskleisti 
tarp žmonių. Geri laikraščiai

pasakyta;
J. E. AVheeling, W. Va., 

Vyskupas John J. Swint taip
Federacijos 7 skyrius (To- 

wn of Lake, Chicago, III.) šios

Kun. A. Petrauskas, M.l.C.

Sveika Marija

(Tęsinys)

'Fisais atžvilgiais esame silpni!
— “Dejuok ir gailėkis — sako šven

tasis rašytojas — jog dar tebesi toks kū
niškas ir supasaulėjęs, taip nesuvaldai sa
vo palinkimų ir taip pilnas esi geidimų.

Taip neatsargus viršutiniuose jaus
muose; taip dažnai užsiėmęs tuščiomis 
mintimis. Taip daug linkęs prie viršuti
nių daiktų, ir taip apsileidęs vidujiniuo
se. Taip greitas kūnu smaguriauti ir le
pintis, ir tingus marintis ir melstis. Taip 
nori išgirsti naujienų ir pamatyti ypatin
gų daiktų, ir bijaisi visa ko, kas pažemi
na ir paniekina. Taip godus daug turėti, 
toks šykštuolis esi davime, ir taip kietas 
užlaikyme. Taip neatsargus kalboje) taip 
nemėgstąs tylėti. Taip nesusitvarkęs pa
pročiuose, taip netikęs apsiėjimuose. Taip 
nesusiturįs valgyme, taip kurčias Dievo 
Žodžiui klausyti. Taip greitas ilsėtis, ne
rangus dirbti. Taip guvus paaukoti, ir 
taip sušniuręs maldoje. Taip maldose esi 
nekantrus ir pabaigos laukti, o savo min
tis esi išblaškęs. Taip apsileidęs maldose, 
laip ataušęs per Mišias, taip sausas Ko

munijų priimdamas. Taip greit blaškai 
savo mintis, o retai savo mintis sutvar
kai. Taip greit supyksti, tolydžio kitus už- 
pykdai. Taip veikiai kitų teisi, taip smar
kus esi baudime. Taip linksmas esi pasi
sekime, toks silpnutis nelaimėje. T ip 
dažnai daug kų (pasižadi, o maža kų iš
tesiu”

Jei taip su mumis yra, tai gali ir 
patsai suprasti, jog Dievui mes esame ne 
per skaisčiausi. Kų gi turėsi pasakyt, jei 
dar pridėsiu prie šių anas juodesnes, ne
gu naktis, sunkiąsias nuodėmes, kurias 
mes taip dažnai mėgiame daryti? Kitų 
jau neminint, jei tik priminsiu anas mela
gystes, apgaudinėjimus, vagystes, apkal
bas, veidmainiavimus... kuriuos kasdien 
galima mumyse pastebėti ? O kiek pasitai
ko girtuokliavimų ir apsirijimų; kiek tuš
čiomis praleidžiame brangiojo laiko, kurį 
aukso svaru reikėtų sverti. Kiek paleis- 

1 tuvystės purvo mūsų sielose? Kiek ne
valyvumo tarpe vedusiųjų ? Ogi visi nu
sidėjimai tų tėvų, kurie nesirūpina gra
žiai vaikučius išauklėti ir blogais savo

1. Visomis priemonėmis 
remti lietuvių katalikų spau 
dų.

2. Visose parapijose steig 
t i laikraščių ir knygų plati
nimo biurus.

3. Visur, kur tik galima, 
steigti mūsų laikraščių ben 
dradarbių ir koresponden
tų ratelius.

4. Besimokinančių moky
klose jaunuomenę pratinti'

- prie spaudos bendradarbiu- į 
viino: rašymo ir jos platini
mo.

5. Raginti, kad visos mū 
sų draugijos ii- organizaci
jos apsirinktų vienų iš ka
talikų laikraščių sau už or
ganų.

G. Kad bent didesnieji lie

rašo Federhcijos centro vai-; draugijos užsimokėjo po vie-
dybai: įnų dolerį į metus: Labdarių

"Ai Tamsiu Inii- S«E’’*os 1 kP- Sv- CranciS- 
h, iš vasario s A. ir taipV,VM sk, šv. Fane-
pat Amerikos Li,■taria It',,- Nekalto
mos Katali/.;, lr Apaštalystės
koasiita-ijos'kapij,!. ,lš 5I-,<'MaWos
ičiau konstitucijas ir nieko Archer Heights, 'Cbicago, 
priešingo jose neradau. Pa- užsimokėjo Marijonų Ko- 
ktinai, jei organizacija bus legijos Rėmėjų 41 skyrius. 
vedama nustatyta linija, ji j Omaha, Nebreska, mieste 
bus vaisinga gerais dar-i ir visoj 'toj valstybei tėra tik 
bais.. i viena lietuvių parapija (jšv.

“ Dėl lo aš duodu Tedera- Antano), kurios klebonu yra 
.saro užggrima, linkiu č?erb. kun. Juozapas Jusevi- 

geriuusio pasisekimo ir l)ie čius. Gerb. klebonas greit į 
Federacijos centro laiškų at
siuntė, pažymėdamas, kad ne
trukus pasistengs visas drau 
gijas pakalbinti prie mūšų vie 
tinio centro — Federacijos 
prisirašyti. Parapijų tikrai

I prirašysiąs, f tai sekretorija- 
itas atsakė tokiu laišku: “Ta
mstos laiškas džiugina visų 

Malonu yra pranešti, kad Federacijos centro valdybų, 
A. L. R. K. Moterų Sųjungos nes duoda vilties, kad netru-

vo palaiminimo.”

Tad dar vieno vyskupo už-1 
gyrimų ir pritarimų savo or-į 
ganizacijos darbams susilau
kėme. Tai turėtų mus paragini

tuvių centrai Amerikoje už ti daugiau pasišvęsti dirbti 
vestų laikraščiuose -luoluiti- katalikiškos ir tautiškos akci

nius savo kolonijų žinių sky- jos darbų.

yra naudingiausiu daiktu, ver
7. Visose, kolonijose reng 

ti speciales spaudos savai-
tu didžiausio užmokesnio.” 
Kovoti prieš besiplatinančių 
bedieviškųjų spaudų kito bū
do nėra, kaip tik iš visų jėgų 
platinant katalikiškųjų. Dėl 
to Popiežius X yra paskelbęs; 
“Prieš blogas knygas mes tu
rime pastatyti geras knygas; 
prieš blogų raštų nuodus mes 
privalome pastatyti gerų raš-

centras užsimokėjo savo me- kus Šv. Antano parapijoj šu
tinius mokesčius už 1931 irsidarys stiprus mūsų, Anieri- 

Taigi vykinkime šiuos nu- , 1932 metus. Prisiuntė $20.00. .kos lietuvių veikimo Z centro 
tarimus į gyvenimų, jie yra Moterų Sąjunga yra naudin- skyrius. Mes esame dėkingi 
svU.'rbūs ir reikalingi. Dabar t ga ir reikalinga organizaciją. Tamstai už palankumų ir ti- 
vra geriausias laikas. Nepali-iJų reikia remti. Organizuo- kimės, kad užmegsti ryšiai iš- 
kime nė vienos katalikiškos1 jaut katalikiškojo veikimo ir eis naudon ir ornahiečiams ir 
šeimynos lx> katalikiško laik-Į spaudos savaitę, reikia liepa- visai mūsų visuomenei.”

tęs.

raseno. miršti eneringai raginti lietu- Fede raci j o s Sekret ori us.

mūsų kaltybių daugybes? kas supras jų 
piktybės didumų?! Kifek jų yra visai ne
pažintų, neapraudotų, neišpažintų, nepa
taisytų, kuriose žmonės miršta ir į Dievo 
teismų keliauja!

Ištikro, jei Viešpats Dievas panorė
tų kada nuims parodyti visas tas nuodė
mes su visa jų piktybe ir biauruniu, kaip 
jie išrodo Švenčiausioms Jo akims — ne
išlaikytumėme, man rodos. Mirti reiktų 
iš to didelio išgąsčio, kokis mus tuomet 

Į apimtų, o mūsų siela pasiliktų amžinai
nasiminus!..

M ari ja ūžta r g to ja
Todėl kas moka krikščionio akimi pa

žiūrėti į nuodėmių bedugnę, iš tikro ne
galės susilaikyti nesušukęs su Katalikų 
Bažnyčia: Melskis už mus, nusidėjėlius!

O! kad būtų žinojęs apie Marijų ana
sai muitininkas, kuris atėjęs į bažnyčių 
ir, pajutęs savo kaltybių sunkumų, puolę 
ant žemės nedrįsdamas nė akių į dangų 
pakelti, tik mušęsis į krūtinę ir šaukęs: 
Dieve! pasigailėk manęs, nusidėjėlio... Kad

pasielgimais bei nevalyvomis kalbomis būtų žinojęs jis apie Jų, tikrai būtų dar
juos darko ir į ištvirkimų stumia?! Dar 
gi darlnlavių ir šeimininkų kaltės, dėl 
kurių tarnai ir tarnaitės pasileidžia ir 
nuolat vis į nuodėmių bedugnę smunka!...

Vai brangusis Dieve! kas suskaitys

it A •?
i-'.

prie tų žodžių pridėjęs: šventa Marija, 
melskis už mane, nusidėjėlį! —

Jis pats nedrįso į Dievų akių pakelti, 
kaip gi būtų jam miela buvę tuomet rasti 
sau Taj-pininkę ir Užtarėjų pas tų bai-

' ’ i ) i c • a » •i- i , > j i r. i
, r » ė i
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sųjį Dievų! Ir kiekvienas žmogus, nusi- 
jaučiųs savo kaltybių diduma ir Dievo 
šventumų, kiekvienas, sakau, žmogus, ge- ’ 
rai suprantąs tai — džiaugiasi rasdamas 
Marijoje sau Pagelbininkę su didžiausiu 
pasitikėjimu glaudžiasi prie .Jos kojų ir 
nuoširdžiai prasėsi: melskis už mus, nusi
dėjėlius!

Jeigu gi kas sakytų, būk jam nerei
kią jokios užtarytojos ir tarpininkės, jis 
galįs įiutsai su Dievu pasikalbėti, toks 
yra ne kas kitu, kaip tikras fariziejus, 
kuris viduryje bažnyčios stovėdamas gy* 
rėsi savo gerais darbais!

i

IX.
D Ati Alt

Daba r t ies trum pu mas
Pasakoju npie vienų senelį, kuris su 

dviem savo sūnumi ramiai gyvenęs Švei
carijos kalnuose. Sūnūs dirbdavę laukų, o 
senelis, ilgo amžiaus bei ligos lovon par
blokštas, sergėdavęs namus. Vienų dienų 
senelis pasijuto, kad jam negera. Šau
kiasi pas save sūnų ir taip jiedviem sako:

— Šiandie, matau, man teks mirti, 
bet judviejų trukdyti netrukdysiu. Matai, 
pats javų valymas — eikita sau ir ra
miai lauke dirhkita. Man gi padėkit ant 
lovos mano “lauželį” (taip vadino jisai 
senų savo šautuvų), vamzdžiu atkreiptų

į langų. Kada aš pasijusiu alpstąs — pa
trauksiu gaidukų ir šautuvas iššaus. Judu 
gi žinosite iš to balso, jog manęs jau ne
bėra. Sūnūs taip ir padarė. Vidudienyje, 
beplušant jiedviem laukuose, girdi ūmai 
pykšt — iššovė.

— Tai jau nebėr jo! — abudu vienu 
balsu pratarė ir suklaupę kalbėjo amžiną 
ai ils j mirusiojo tėvo sielai. Pasimeldę, 
grįžo namon. Lovoje rado sustingusį tė
vo lavonų.

Žiūrėk: šautuvas sauja — siela ski
riasi nuo kūno! Ir šūvis ir mirtis atsitiko 
vienu akies mirksniu, vienoje “dabar.” 
Kaip toji iš šautuvo vamzdžio ištrūkusi 
kulka nebegrįš į jį niekad atgal, taip ly
giai ir žmogaus siela, sykį išlėkus iš kū
no, nebegrįš į jį atgal. Nebent tik tuo
met, kada reiks su kūnu kartu į Dievo 
teismų stoti. Taip lygiai esti su kiekvie
nu tavo gyvenimo “dabar”, šventasis 
Augustinas sako, kad “žmogus gyvenąs 
tik vienų vienų akimirkų.” Toji gi aki
mirka ir yra — dabar. Nes visos kitos 
akimirkos, kurias pergyvenai, jau seniai 
į amžinumus jūras numarmėjo ir nerasi 
jų daugiau! Gi anosios, kurios dar ateis, 
tai dar ne tavo yra, ir nežinia, ar tu jų 
sulauksi!

. (Daugiau busi
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į kur net norima organizaeijos
(gerovė panaudoti savo siaurie-
'ms tikslams. Nuoširdžiai įspė-
Iju visas ir širdingai prašau

. .. tiesioginiai dirbti Moterų Sų-
Sesutės s,.,numetės! Dahar..imgos (,al.ba „Namai pajWa

Velykinės iSpnžint.es tarto*. į
Todėl raginu visas kuopas _ Mko'Rrirtos.
pavienes sųjungietes atlikti
savo tikėjimo priedermę — iš- Visos pąjungietės daugiau 
pažintį. Kuopoms patartina ei- dėmesio kreipkite į savo or-

visy sjyuNGiEčiy
DĖMESIUI

CICEROS LIETUVIU ŽINIOS
ATVIRAS LAIŠKAS CICE- daugi lietuviai lošė svarbių ro- 

RO LIETUVIAMS (lę tuose rinkimuose, Demok-

i Lietuviai padarė didelę pa» 
įžangų; darbas pradėtas ir mū
sų įtekmė su dabartine vald
žia kasdien didėja.

Akies mirksnyje atsiranda
trati} partijų pastatė lietuvį į'nauju partija ir kviečia mus

WISCŪNS1N’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

KENOSHA, WIS.
ti in eorpore — dalyvauti be
ndroje šv. Komunijoje. Pasi
tarkite su savo kuopų dvasios 
vadais — vietiniu klebonu a- 
pie laikų, kuriame būtų gali
mybės kuopoms bendrai daly
vauti šv. Komunijoje.

Bendroji Komunija visuo
met sukelia gražaus ūpo žmo
nėse ir duoda nenarėms tikro 
katalikiško pavyzdžio.

Šįmet ypatingai, kadangi 
Šventieji Jubiliejaus Metai, 
patartina net kas mėnuo Sų- 

)s kuopoms ir pavienėms 
Jotis Dievo malonėmis — 

atgailos ir šv. Komunijos Sa 
kramentais.

Nuoširdžiai prašau Moter

ganizacijos įstatus, mokykitės 
juos suprasti; tuomet tik savo 
organizacijų' pamylėsite — ge
rbsite.

Kadangi randasi šiek tiek viena iš svarbiausių miesto o- 
neaiškumų dabartiniame poli- fisų,- į Namų Statymo Prižiū-
tiniame veikime, todėl norima rėtojų arba Building Commi- griebkimės už kito, o jei nauja
maždaug paaiškinti keletą sionierių Tai pirmas lietuvis’partįja pralaimės rinkimus (ir
svarbių dalvku, kad tuo būdu gavo tokį miesto darbų Cice-' . , • „ — , \. * . . | , nėra abejones, kad pralaimės)
išvengus klaidu, dėl kuriu pa- :roje. Dabar galima lietuviams , . . , .,, . .... _ I , .. . .v, • • . (tada nosis nuleidę neturėsimeskui gailetumemes. 1 patarnauti lietuviškai ir pir-1

mes mų kartų girdisi lietuvių kal-jn<l b'ra"0’ skatiko. No

jų remti. Dabar mes tuojau 
meskime į šalį pradėtų darbų,

nes vaikučiai niekad nėra da
vę kų nors nuobodaus.

Seselės- Pranciškietės dar
buojasi, kad vakaras būtų vi
siems atmintinas ir sėkmingas. 
Pelnas eis parapijai.

Įžanga augusiems 25c; vai
siems išsipirkti suolų korteles/kains _ Wc Pradžia 7.30 vaL 
parapija neistengė subalan-|Vak
snoti savo kasos, idant būtų 
galėjus išmokėti, paskolos nuo-

NAUJAS PRIEDAS

Esant blogiems laikams ir 
Sųjungietėms turi rūpėti ne parapijonams neišsigalint vi-

vien kuopos gerovė, bet visa 
organizacija ir visos organi
zacijos gerovė. j

Visų katalikų yra šventa
priedermė būti ištikimais na- Kimčius, 
riais Kataliku Bažnvčiai, tik/*-

)
Pereituose rinkimuose 

išbalsavome naujų valdžia. Ka ba Cicero Town Hali. (Tųsa ant 4-to pusi.)

Išsipuošė atlaidams
Pereitų šeštadienio rytmetį,

.. , ituojau po šv. Mišių gerašir-
Nesant kitokio budo, para-;,v. . .. .

jimui ir savo dvasios vadams, p;jos komitetas, pasitaręs su l^1®1 Paisusiorgam- 
ypač gi sąjungietės, nes jūs skolininkais, nutarė, kad kiek-|>l'° '* r nai*lo‘
esate šeimynų, o per tai ir vienas asmuo, priklausantis |vldlb nes se <nia( ienl praside
ngto širdis. prie -Sv. Petro parapijos, mo-4° ?U™

Žinau, brangiosios seselės, (ketų ekstra 1 dolerį mokesčio,a?Jg ? n “ T
kad aš ne visoms šiomis savo |pradedant aštuoniolikos metui1'“? 7'“1 VU* lH>'
mintimis patiksiu. Visi: aš ir ‘Tnž. gi suma nėra didelė, bet T ?P v-V’’0 i^9’

rųjjūs, seselės, stengkimės Die- reikalas spiria didelės pagal-1J“ ?'.’ ’ • t’ Z”01’ P’

NAUJA CENTO PRAMONĖ TUOJAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno iki jjenklų rentų "Big Flash" Spėriai. Krautuvės perka vieną, du tris ar 
daugiau po Sl.O'o. Pardavėjui įeina $2.20 Cash ir pardavėjas gauna “Dovaną" kurią 
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite 
Išmėginimui tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite J ofisą.

80 Nortli Dnnrhnm Street.
PARISIAN R TNG COMPANY

“Dept. J.” CHICAGO, II.L.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”uenei, p. 

šauškienei, T. Šumskaitei, 
įTubeliūtei,

P-
P.

Šųjungos kuopų dvasios vadų Įvl,i visame patikti. Kai Die- Iv..«uauja.u«, . .... . . .
prižiūrėti savo kuopas, kad vul patiksime, savo organiza- visi parapijonys stengtųsi užsi? i * i • 1 i r c? 
visos narės atliktų išpažintį ci3ai ir savo tėvynei patiksi- |mok(ųi naujų nustatytų mokė- iPeletauskui’ 1,roliams Saka 

me. Ne iš vardo, bet savo dar- 'gjį.

bos. Tat reikalaujama, kad

ir pasirašytų ant liudijimo.
Prašau kuopų valdybų, kad bais būkime katalikais-katali-

kuo greičiausiai prisiųstų Ce- kėmis, bet organizacijos gera 
ntro Dvasios Vadui narių su- 'neškime visuomenės gyveni
nių su kuopos valdybos ir ,man> 3eiSu norime, kad Sųjun- 
(vietinio dvasios vado parašais, Sa au^Ti ir kad jaunuolės or- 
pažymint kurios atliko išpa-(sanizacijų pamylėtų ir jų ge- 
žintį ir kurios neatliko. (Ži- jbtų.
nau, kad nebus neatlikusių).

Jei yra pavienių narių pri
klausančių prie Moterų Sąjun
gos, kur nėra lietuviškos pa

stai, kų sako Išganytojas: 
“AŠ esmi tavo išganymas, ta
vo ramybė ir tavo gyvenimas. 
Pasilik su Manim, o rasi ra-

lapijos, tos narės gaukite Ieškok kas yra amži-
liūdijimų iš artimiausios pa
rapijos klebono, bei iš to, ku
rio parapijoje atlikote savo 
velykinę ir prisiųskite Centro 
dvasios vadui: 1515 S. 50tli 
Avė., Cicero, III.

“Gero žmogaus garbė yra 
geros sąžinės liūdijimas. Tu
rėk gerų sąžinę, o visuomet 
turėsi džiaugsmų. Gera sąžinė 
labai daug gali nukęsti, ir la- 
ai linksma yra prispaudimuo

se. Saldžiai atsilsėsi, jei širdis 
tavo tau neišmetinės. Nesi- 
džiaug, bėgu tik gerai pada
ręs.

Trumpa garbė, kurių žmo
nės vienas antram dūoda. Su 
pasaulio garbe visuomet eina 
kartu nuliūdimas. Gerųjų gar
bė yra jų sąžinėse, o ne žmo
nių lūpose. Teisiųjų džiaugs
imas Dievuje ir iš Dievo yra, 

tiesa yra jų linksmybė. Kas 
fctts ir amžinos garbės ieško,
^^■ikinės nežiūri. Didelę ši- 

,ramybę turi tasai, kurs 
aeveizi nė į pagyrų, nė į pa
peikimą.

“Kuo esi, tuo ir esi; nepa- 
girodysi nė didesniu, negu Die 
vo3 akyse esi. Jeratydžiai žiū
rėsi, kokiu esi viduj, žmonių 
kalbos apie tave tau nerūpės.
Žmogus regi veidą, o Dievas 
žiūri į širdį. Kas gerai ir tei
singai savo pasielgimus ap
svarstytų, tas neturėtų nė ki
tus už ką aštriai teisti. Kitus 
už mažas kaltes peikiame, o 
sau ir didesnes praleidžiame.”

Šios mintys yra paimtos iš 
Kristaus sekimo sulig Tomo 
iš Kempio.

Brangios sąjungietės, pata- 
riu daugiau kreipti dėmesio Į 
savo organizacijos reikalus ir 
visų narių gerovę. Per daug 
visokių asmeniškumų, per 
daug asmeninės garbės ieško
jimo pradėjo atsirasti. Kat

no.
Jums gero linkintis

Kun. H. J. Vaičūnas,
M. S. Centro Dv. vadas į

lauskams, J. Drukteniui, J. 
Grabauskui, V. Ališauskui ir 
W. Nakrosui.

Antgalvis “Išsipuošė 
danis”, rodos, dar neatsako 
visam puošnumui, nes bažny
čios vidaus sienos reikia nu
plauti. Nors atsirado uolūs pa
rapijonys, kurie žada išdažy
ti mūsų bažnytėlę, bet ar ne
būtų galima pinu to jų dar 
išplauti. Nepaleiskime neprisi
minę viens kitam, kad mūsų 
bažnytėlė turi būti šių vasarų 
išdažyta.

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

ŽINIŲ ŽINELĖS
SPAUSDINAME:

TĖVU MARIJONŲ 
MISIJOS

Balandžio 3 — V dd. Balti 
more, Md. (Kun. J. J. Jakai 
tis, M. I. C.)

Balandžio 3 — 16 dd. Bro 
ckton, Mass. (Kun. A. Petrau
skas, M. I. C.)

Balandžio 10 — 16 dd. We 
stfield, Mas?.. (Kun. A. Būb
lys, M. I. C.)

Balandžio 10 — 30 dd. Ap 
reiškimo parapijoje, Brooklyn 
N. Y. (Kun. J. J. Jakaitis, M. 
I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 dcl 
Aušros Varių parapijoje, AVo 
rcester, Mass. (Kun. A. Būb 
lys, M. I. C.)
x Kovo 27 — Balandžio 2 d-J 
Šv. Jurgio parapijoje, Pliila 
delpbia, Pa. (Kun. J. J. Ja 
kaitis, JJ. I. C.)

Balandžio 3 — 9 dd. Atboi 
Mass. (Kuli. A. Būbiys, M. 1 
C.)

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

Gegužės 1 — 7 dd., Sche- 
neetady, N. Y. (kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.).

Reikia remti
•Prisėjus reikalui, ar tai as

meniui, ar draugijai, ar para
pijai, pirmas dalykas, tai žmo
gaus atjautimas ir parama.

Ir parapijiečių pareiga yra 
remti savo katalikiškas įstai
gas, parapijas ir jos draugi
jas.

Rengiant kų nors draugijos 
naudai, kartais parengimas y- 
ra sėkmingas dėl to, kad rė
mėjai atjaučia tikslų.

Praeityje nemažai buvo to
kių draugijų, kurios rengė va

karus parapijos naudai, bet
Į parapijonys tuos vakarus ne-I *skaitlingai lankė. Bet parapi
ja, tai visų reikalas; tat vi
siems privalu ji remti, ypač 
mūsų jaunimas vietoj kad iš
leidus 25c., ar daugiau, sve
timtaučių parengimuose, atne
štų juos į savo lietuvišką pa
rengimų parapijos svetainėje.
Lankykime savo vakarus — 

parengimus
Stengkimės tat visi eiti i 

savo svetainę, kur busi vaidi
nama “Našlaitės sapnas”,
“Moksleivis,” “Studentų špo
sas,” “Žentas iš Amerikos”; 
koncertai, vakarienės, partės, 
bunco partės, šokiai ir t.t. Re
mkime lietuviškąjį veikimų 
kaip seniau darėme. Žema į- 
žanga neturėtų sulaikyti mūs 
tautiečių nuo rėmimo ir da
lyvavimo rengiamuose vaka
ruose.

“Našlaitės sapnas”
Ateinančių savaitę, baland

žio 2 d., parapijos svetainėje 
bus statoma scenoj du veika
lai: “Našlaitės sapnas” ir 
“Moksleivis.” Be to, bus dar
ir pamarginimų. j ■ .. ........ .

Šis vakaras turėtų sutrauk- SKAITYKITE IR PLATIN- 
ti visus kenosbiečius lietuvius, KITĘ “DRAUGĄ”

X Dienraščio “Draugo” ko- 
ntestininkas Y. Mandraviekas 
vėl Serga ir yra išvežtas į li
goninę. Linkime greitai pasvei 
kti.

X Šv. Onos dr-jos sureng
tos ristvnės gerai pavyko. Žmo 
nių buvo pilna svetainė.

X Šv. Vardo vakaras “Ap
simoka garsintis” gerai pavv- 
Įko. Pasitaikė blogas oras, bet 
žmonių atsilankė vidutiniškai.

X Vyčių susirinkimas įvyks 
ketvergo vakarę.

SUDARYTAS KUN. KATE
LĖS SUKAKTUVĖMS PA

MINĖTI KOMITETAS

Kauno kultūros rūmuose 
Įvyko antras panemuniečių 
susirinkimas kun. J. Katelės 
25-rių metų mirties sukaktu
vių minėjimo reikalu. Susirin 
klišieji nutarė surinkti visas 
žinias apie kun. Katelės veik
lų ir išleisti jo . biografijų. 
Šiam reikalui sudarytas ko
mitetas.

VEIKIMAS PRIEŠ ŽYDUS 
NUTRAUKTAS

WASHINGTON, kovo 27. 
— Valstybės departamentui 
iš Vokietijos pranešta, kad 
tenai veikimas prieš žydus 
nutrauktas. Vokietijos vy
riausybė įsakė fašistams, kad 
jie nedrįstų žydų spausti, 
kad visam krašte būtų reika
linga tvarka vykdoma.

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.

2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

HlTT AND RUNN—Bhll May Have Bčėn a Mctcr Man hnt Hc Certainly Didn’t Know How to Mcct HER? BY HIH

iSpn%25c5%25beint.es


DRAUGAS Trečiadienis, kovo 29 <1., 1933

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS įgėlė kurių vaidins Sv. Ku- Į 
zimiero Akademijos Rėmėjų 
.jaunamečių 9 skyrius. Bus Ir! 
kitokių įvairumų.

Komisija kviečia visus kuo i 
i skaitlingiausiai atsilankyti.j 
Padėkite užbaigti tų vajaus 

... •• ,. . • ..darbu, kuri taip gražiai visi
rtija butų taip gera lietuviu- K ,..... . ....... pradėjome kovo 5 d. Įžanga

(Tęsinys nuo 5-čio pusk)
apsigaukime, kad paskui ne
reikėtų rugoti.

Ar jūs manote, kad toji pa-

! Visi Cicero lietuviai prie di
delio IT SU už Cuclinų ir Sa
lai lįsk y.

Visi tėmykito pranešimus ir

LABDARIŲ DIRVA Buvusis raštininkas Zigmo- 
ntas Gedvilą persikėlė gyven
ti į kitų miesto dalį. Dėl tos 
priežasties 10 kuopa negauna

dirbti. Po to pirm. kuopos va- ptas, iždo glob. K. Ališauskas, 
rdu dėkojo buv. pirm. A. Šlu- P. Permina, 
žui už gražių ilgametę darbuo 1
tę L. S. 10 kuopai, 

i Po to svarstyta. Daug ką
CENTRO SUSIRINKIMAS ma, kiele organizacijoj yra na- [«era »»tarta nuveikti šiais me

-------------- rių ir 1.1. Kada žinosime, kiek ^a*s< ^*ame sūri linkime p ira- '4jUUg laiškų kvietinių. Tat vi-
šį vakarų, Aušros Vartų pa-1praėjusiais metais esame nu-is<‘ llalklls: Ališauskas, var-isus Įaįšku.H jr kvietimus

uis, kaip kad mus nori įti
kinti, jei ji laimėtų rinkimus.’ 
Tas, kuris pasirodo perdaug, 
nėra vertas didelio svarstymo.

Jei mes norime turėti įtek
mę, didinti jų ir pasinaudoti 
politikoje, nenumeskime ant 
vėjo pradėto darbo.

Pirma. Šiuose rinkimuose y- 
ra būtinai mums, lietuviams, 
reikalinga balsuoti už Mis. 
Cuclinų — Collector ir už tei
sėjų Sandusky — Police Ma
gistrate. Nesvarbu šiuo laiku, 
ar tu esi demokratas, re pu- 
blikonas, ar kitas; svarbu, kad 
lietuvių balsai eitų tiktai už 
tuos du kandidatu: Cuclinų ir 
Sandusky, nes tik tie balsai 
už tuos du kandidatus bus la
bai atydžiai žiūromi ir sulig 
jūsų balsų

Club, kuris loš labai svarbių rap. salėj, įvyks Lietuvių R.'dirbę ir kokiais būdais dirbo- Kon- S- Kaila ’r jo žmona, V.
rolę mūsų politikos dirvoje. ^u,dinnnus kibai tin- Labdarių Sąjungos centro me, tada ir šiais metais leng-,^ere^ku’ ’*• l’askauskas, Paš-

Juc.z. J. Mockus, ka gavėnios laikui. (susirinkimas, kuriame kviwua ^iau bus dirbti. Taigi pasiten-[kauskait('’ <i««lžiūnaitė, Kre-
1213 So. 49tli Avė., j šv. Kazimiero Akademijos ini dalyvauti labd. kuopų irigkime kuopų raportus išduoti lJlene >r Pcrednienė.

Cicero, III. Rėmėjos 9 skyriaus, jaunos ir kitų prie labdarių priklausan- laiku ir smulkmeniškai. Į į valdybų įeina šie asmenys:

senos, is vien dirba ir tik pra- čių draugijų ir organizacijų
Kovo 20 d. įvyko mėnesinis šo, kad visuomenė joms padė

tu. ir tilo atjaustų Seseles.
Jaunoji Rėmėja

IŠ SĄ-ČIŲ SUSIRINKIMO

IŠ LABDARIŲ SĄJUNGOS 
10 KUOPOS

Valdyba pirm. — K. Raila, vicepirm.I
— V. Pererina, nut. rašt. — 
E. Gudžilnaitė, f i n. rašt. — 
L. Mažeika, ižd. — D. Gudžiū-

Blogas Skonis Burnoje
KOVO 5 d. įvyko kp. susi- .Yra {rodymų, kad negerai .veikia vlė-

atstovai. Susirinkimas bus 
svarbus. Reikės apsvar.tyti:
“Vainikų Dienos” ir pikniko 
gegužės 30 d. reikalai, išva
žiavimai j labdarių ūkį, šelpi
mo ir kiti aktualūs klausimai.

Šia proga dar primename, rinkimas. Susirinko nemažas 
kad tos labdarių kuopos, ku- būrelis narių, nes buvo atmai 
rios dar nepridavė savo rapor- |BU valdyboj. Nors šiems me
tų iš praėjusių metų veikimo, tams valdyba buvo išrinkta va 
prašome priduoti šiame centro saiao »> d., bet, iš priežasties 

i susirinkime. Centras turi ži- Rados ligos, ne visa valdy-

Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų jaunamečių 9 skyriaus 
susirinkimas parapijos svetai
nėj. Naujų narių įsirašė trys 
mergaitės. Komisijos praneši
mas iš bunco partv nebuvo į M. S. 2 kp. susirinkimas, 
pilnas. Gražūs pranešimai ska-i laikytas kovo 13 d., pasižy- 
mbėjo iš Federacijos Vakari-;mėjo skaitlingumu. Gal dėl to, 
inų Valstybių konferencijos,' kad kas nors nepaprasto... 
kurį darė J. Vasilūnaitė, 11. Į Taipgi padaryta keletas rim- 
Nakrošaitė ir pinu. F. Šilei- tesnių nutarimų, 
kaitė. Dėl “sočiai” išsirinko, Ligonė Kutienė, kuri noęs'noti kur ir kiek buvo veikia- ba buvo užėmus savo parei-
komisiją F. Šileikaitė, A. Ku- ir toli nuo mūsų atsiskyrusi gas. Šiam susirinkime jau da-

rei
kia siųsti šiuo adresu: K. Rai
la, 12148 Lowe Avė.

niis ar daugiau svarbiausių organų. 
Gal virškinimas yra. negeras, apetitus 
blogas, silpna eliminacija, viduriai ne Į 
reguliarus, nenatūralūs miegas, nėr- ; 
vUkumas, ir t.t. viskas tas parodo J 
reikalingumų gero ir tikro Toniko

Nusa-Tone

einskaitė, 11. Nakrošaitė ir D. 
Feizaitė. Jos pasidalino bilit

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

10 PIECE COSJViETIC 
SĖT $1.97

Thla ta a Pamoue Vlvanl S»t and In- 
clude.s face powd«r, >1.00; Runge, 75c, 
Tlasua Cream >1.1)0, Depilatory >1.00, 
Pačiai Astrlngent >1.75, Bath Salt t.00, 
Toilet tVnter >1.25, Perfume >2.76, Brll- 
llantlne 75c, Skln Whttener 76c. Totai 
Value >12.00. Speclal prlce, >1.97 for^ 
ten ptecea to introduce thla line.

Vardas ...................................
Adresas ..................................
Siunčiame per paštą. COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York ’

buvo rekomenduojamas Gydytojaus 
Specialisto kaip tik tokiame nesvei-

kavime. NCOATONB Į pastebėtinai 
trumpų laikų pataiso sveikatų ir at- 1 
veda organizmų prie natūralaus sto- I 
kio. Nėkankinkitės patys ir neįtari- ' 
kinkite savo draugų. Nueikite pas , 
savo vaistininkų ir už Vienų Doleri 
nusipirkite mėnesiui treatinentų — 
NUGA-TONE parduodamas su pilna 
garantija, po dvidešimts dienij grą
žinsime pinigus, jeigu busite neužga
nėdinti.

pergyvenome; depresijų, apie lyvavo ir naujas pirm. K. Rai-
pinamasi; ligonių globėjos Pa- 'kurių nesitikėjome, o juk tame ’a, dai nesenai grįžęs iš Šv.

Kryžiaus ligoninės. Pirm. K. 
Raila pirmiausiai dėkojo vi

(gyvena ant ūkio), bet ja rū-

nis svarstoma, ar tus j-į permanent Wave, liabinskienė ir M. Lukauskienė'sūkuryje mūsų organizacija ir- 
1 kurį dovanojo p. F. Būrius-!prižiūri, kad jos pašalpa būtų [gi yra paliesta. Iš ekonominiobus galima pastatyti lietuvi

kandidatų, kuris laimės rinki- 455[) g M^yart gt, CM tįeisingai įmokama. Antra p. [atžvilgio irgi tas turėtų būti siems nariams už išrinkimų
pirmininku ir prašė visų iš 
vien dirbti, kuo daugiausfai

mus, ik s tuiė.s oiBanizacijos cag0 (Frances Beauty Sliop). iMondeikienė, kuri randasi Šv. padaryta. Važiuojant Cliica 
Mergaitės bilietus pardavinė-1 Kryžiaus ligoninėje ir turėjo'gos link, bus nupigintos trau-paramą.

Antra. Jūsų balsai už tuos j,. 2 u£ 5 centus. Kovo 29 d. Sunkią operacijų, taipgi tapo kinių ratos, taip kad rytietėms [kalbinti žmones įsirašyti Lab- 
du kandidatus bus skaitomi p(lr paskutįnį vajaus vakarų'užmalduota ir kp. ja rūpinsis. Iprivažiuoti bus labai paranku, 
tuo atžvilgiu, ar yra galima
lietuviais pasitikėti, ar mūsų Į 
pasiryžimas stoti iš vieno yra 
tiktai muilo burbulas; gal, mes 
tik šokinėjome nuo vienos tvo

bus sužinota, kam teks toji do-

Kovo 17 d. įvyko Šv. Ka-

darių Są-gon, rengti visokias
M. S. 2 kp. išnešė pageida- iO mes neturėsime progos tuo jPrainot?as> kad kuo daugiau- 

vinių, kad M. S. 16 seimas į-'nupiginami naudotis ir bent surinkus pinigų ir pasiu- 
vyktų Chicagoje. Panašius pa-!keliom Centro Vald. narėm rei ntUs i Centrų, nes neužilgo

geidavimus via išnešusios ir
zimiero Akademijos Rėmėjų kitos kp. Įdomu žinoti, ar Ge

ros ant kitos be jokios tikros jaunamečių 9 skyriaus bunco [ntras kreips bent kiek dėme- 
piie/.dsties. Nei a abejones, kad partv, parapijos svetainėj. šio. Kai kurių manoma, jog 
lietuviai pasiryžę veikti, jei j žmonių susirinko skaitlin-
yia kas palodytų kelių ir bū-,ffaį. jaug atsilankė ir svečių

reikalavimas seimo Cliicagon, 
einama prieš 15-to seimo rai

kės kelionės lėšos apmokėti. 
Susirūpinkime.

Siuvinėjimo kursų kcm. Sta- 
saitienė pranešė, jog daug gra 
žiu dalykėlių nupirko ir bai
giami siuvinėti, dar padaugin
ta komisija dėl surengimo būdų, kuris atneštų daugiausiai kolonijų: keturios jau-Įtarimų, gal šiek tiek tiesa. Bet

naudos. Įnametės iš Bridgeport’o su p. Įdaryti nutarimų, kuris tik po Into party, o visi tie siuviniai
J įeria. ai bu yra sužino-Į šalteniem* ir p. Ežerskiene; i dviejų metų bus vykinamas [bus dėl prizų. Laikų ir vietų 

ti, kiek ketinių balsų galima taip paį Dievo Apvaizdos irgi labai nerimtas. Dviejų me minėtos “purtės” vėliau pra-
įeikalui priėjus gauti. .parap. p. A. Vardauskas, įriti- tų bėgyje kokius perversmus nešime. A. Š—nė

Ketvirta. Šiuose rinkimuose gerb. pirm. O. Krasauskie------------ ------------------------- ---------- - ------------------------------------------
mes esame “ant teismo”. Kaip su bulvariškėmis. Širdin- 
balsuosite, tokia bus ir mūsų |gįausįaį ač.ifl visiems už atsi- 
politine, ateitis. Neduokime
progos vėl, kad akytų, jog

lankymų. •
P-lė J. Žilvitaitė (imk rašt.)

lietinio balsų galima gauti už j buvo vakaro vedėja; ji su M.
a aus stiklų.^ Samoškaite buvo komisijoj ir

Lietuvos istorija via labai 'abį savo darbų gražiai atliko.
geras pavyzdys. Kai lietuviai pįrm. F. šileikaitė ir D. Fei-

y.len.° su Gediminu, Kęs- zaitė pasidarbavo daugiausiai
uciu ir Vytautu, tai Lietuva parduodamos bilietų.

buvo garbingiausia šalis Euro-. . ijuio Širdingas acm visoms 11a-1
poje. Kai pradėjo skaldytis ir 1 • * 1. . . . d . . renis, kurios atnese dovanų iri
eiti su visoiiiais poneliais, iria I i> e 1 //<• t., i- »- - . . » šiaip. Bartush (Cicero Studio),
tais ir kunigaikščiais, Lietuva k • 1 • • n-, . T ... luva Ikuns aukojo rėmus Sv. Iere-
nusniuko ir Lenkija įa užka- -1- 1 1 • ••’ seles paveikslui. Dėkingos p.

.. ’ . Matui, kuris įiaaukoįo bunco
Ga pat Čikagoje, kai čekai kortas ir laip pat at...pa„slii. 

is ya.no < ir o, jie įsigavo i no ),į[iejus Rūšiniam vajaus va1S

gtriausias vietas, nors jų tau
ta nėra didžiausia ir skaitlin
giausia Čikagoje.

Todėl, neužmirškite, visi " 
tuviai iš vieno balsuokit*

jaus
karui,' kovo 29 d.

Jaunoji Rėmėja

Visus prašau atsilankyti šį
, * u/j vakaru į Šv. Antano parapijos

Mis. C uclinų ir Sanduskv. Kad

le-

nesugadinus baloto, dėkite kry 
žiukus prie jų vardų tiktai ar
ba dekite kryžiukų viršuje 
prie demokratų partijos. Ku
riems patinka lietuviai kandi
datai, balsuokite už juos.

Aš jums tuos juitėmijimus 
duodu apsvarstymui. Jei atro
do gerai, balsuokite už Mis. 
Cuclinų ir Sandusky, o jei ne, 
balsuokite kaip jums geriau 
atrodo, bet paskui nedejuoki
te, kad mūsų mųnipažįsta po
litikoj.

Gal man bus primetimų, ko
dėl aš neminiu vardus kitų 
demokratų kandidatų. Delio, 
kad jūs tuos vardus girdite 
tiek ir tiek. Jei perdaug pa
vardžių. minima, taria sunku 
juos atmiliti.

svetainę ir pamatyti labai gra
žu vaidinimų “Desenzano Me-

237X1

Geriausias nuo Reurnatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expelierį ir nusipirkau jo bon- 
kų. Pirmas išsitepimas juorni mo
mentaliai suteikė palengvinimą. Iš
naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.”

J. G.
Buffalo, N. Y.

PAIN-tXPELLER
manoma statyti namas — prie 
glauda seneliams ir našlaičia
ms. VisLem’rgingai pasižadėjo

VAŽIUOJANČIŲ | linUVĄ 
DĖMESIUI

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. ui 
dantų mostj. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 26c. 
Tčmyk, kaip serai ji vei
kia. Ją vartot&damas per 
metus sutaupai $3 00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

4 Jaue ui Usiną . 
Saue ui Huųinjg

. I►

A|A
MARIJONA RAJAUSKIENĖ 

po tėvais Laurenciūtė
Mirė kovo 28 d., 1933 m., 10:45 vai. ryto, pusam- 

žiaus. Kilo iš Suvalkų rėd., Alytaus apskr., Ūdrijos 
parap., Jackonių kaimo. Amerikoje išgyveno 26 m.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Antanų, du sūnus, 
Stanislovų ir Mykolų, tris dukteris: Onų Šatas ir žen
tų Raimundų, Franciškų ir Stelių, švogerj Juozapų, 
pusbroli Martynų, Laureneų, pusseserę Karpienę, o 
Lietuvoje brolį Ignacų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2655 W. 69th St., tel. Republic 
8894. Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 1 <1., iš 
namų 8:31) vai. bus atlydėta į Gimimo Panelės Šv. 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-*ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Dukterys, Svogeris, Žentas, 
Pusbrolis, Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius J. J. Bagdonas. 
Telefonas Republic 3100.

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 visą liniją ir geriausią laivą į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

AGENTŪRA
TEL.

>oesfv;i.i
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Trečiadienis, kovo 29 d., 1933

C H I C A G O 1 E
PRA TT. O A S

Kam laukti, kad manantiems j Ši ekskursija vra pirma oi'i- 
plaukti galima užsisakyti vie-Įcialė šiais metais ekskursija 
tą anksčiau ir būti lygiu su ki- į Lietuvą, Liet. Laiv. Agentų

DAKTARAI:

KAS GIRDĖT WEST SIDE
X Šį vakarą Aušros Vartų 

parap. įvyksta Kat. Akcijos 
ir Spuudos Savaitės vakaras 
—prakalbos. Visi vestsidiečiai 
kviečiami susirinkti S vai. Ka- 
1 būtoj um pakviestas dr. Ra
kauskas, kuris yra žinomas, 
kaipo geras kalbėtojas. Jis 
kalbūs svarbiausiais šių dienų 
klausimais.

X Dideliu nekantrumu vest 
sidiečiai laukia šventojo kon 
eerto, kuris įvyks sekmadieni, 
bai. 2 d., 3 vai. popiet, Auš
ros Vartų bažnyčioje. Garsusis 
L. V. “Dainos” choras, ved. 
muz. J. Saulio išpildys kan
tatą “Kristaus Kančia”. Gie
dos ir atskiri solistai.

Pamokslą sakys kun. A. Va- 
ličius. Ant galo bus palai

minimas Šv. Sakramentu.

Įžanga dykai. Per koncertą 
bus kolekta parap. reikalams. 
Visi prašomi prisidėti didesne 
auka. Kad išgirdus tokį kon
certą salėje, reikėtų 1 dol. į- 
žangos mokėti. Čia gi visi dy
kai galės pasiklausyti.

boję vietą užimti dviem me
tam). Be to, reiks aptarti dar 
kelis lubai svarbus dalykus.

Alfa

Trečiadienį, gegužės 3 d., 
7:30 vai. vakare, Ligoninės 
Rėmėjos rengs savo metinius 
šokius Casino Alodern klube, 
prie 63 ir Coltage (Jrovė. Vie 
ta yra labai graži, 
prašome visuomenę
atsilankyti į musų šokių va
karą. Alfa

Tat šiuc 
tą dieną

PIRMOJI ŠIŲ METŲ EKS
KURSIJA Į LIETUVĄ PER 

ŠVEDIJĄ

Išplaukia balandžio 22 d. 1933 
m. M. L. “Gripshclm”

Jau tik mėnesis laiko beliko 
iki mūsų moderniškas motor
laivis “Gripsbolm” išplauks 
iš New Yorko su lietuvių eks
kursija. Minėtoji ekskursija 
plauks tuo pačiu laivu iki Go- 
thenburgo; iš čia gelžkeliu į 
Kalmarą (6 vai.) iš Kalmaro 
mažesniu Švedu Amerikos Li
nijos laivu tiesiog i Klaipėdą.

Kadangi jau mažai laiko be- 
X 1 įaeitą trečiadienį pas įiįĮ<Oj patartinu usirezervuoti

mus buvo L. V. “Dainos” cho 
ro solistų-artistų susirinkimas, 
kuriame vedėjas muz. Sauris 
išdalino roles operetės “O, Da
ktare.” Taja pačia proga muz. 
Sauris išbandė vargonus šv. 
koncertui. Vargonai Aušros 
Vartų bažnyčios, sakė, geri.

X Pas žinomus veikėjus pp. 
Praną ir Brigitą Čižauskus 
praėjusį pirmadienį viešėjo 
muz. čižauskui iš Detroit, Mi
eli. Taja proga p. B. Čižaus- 
kienė savo puošniam hute sve
čiams iškėlė šaunią puotą, ku
rioje dalyvavo keletas vietinių 
biznierių ir veikėjų.

BRIDGEPORTŪ
NAUJIENOS

X Šv. Jurgio parapijos cho
ras yra vienas didžiausių ir 
geriausių bažnytinių chorų. 
Šis choras turi suvirs 70 na
rių, jų tarpe daug solisčių ir 
solistų. Be to, kiekvienas na
rys ir narė yra muzikos mė
gėjai.

Daug garbės už tokį chorą 
priklauso mūsų nenuilstančiam 
vedėjui, komp. A. Pociui. Jis 
tisą savo širdimi dirba choro
ūbui.

f

Šv. Jurgio parap. choras da 
bar stropiai rengiasi prie baž
nytinio koncerto, kuris įvyks 
Verbų dieną, bai. 9 d., Sv. 
Jurgio bažnyčioje, 7:30 vai. 
vakare. Pirmą sykį choras iš
pildys garsiojo DuBois kanta
tą “Kristaus septyni pasku
tiniai žodžiui”.

Bridgeportiečiai, rezervuoki 
te verbų dieną šventam kon
certui, Šv. Jurgio bažnyčioje.

Žinute

LIGONINĖS RĖMĖJOS

tais keleiviais arba net ir ge
riau.

reikalingą skaičių vietų, nes 
laukiknt ilgiau geresnės vie
tos bus išparduotos ir lietu
viams keleiviams priseis va
žiuoti kambariuose kokie liks.

LJ.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6388—8411

Tel. CICERO 394

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 336.00 

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

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai

4830 AVEST 15th STREET 
Cicero, Illinois

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Tel. Lafayette 3572

Sąjungos Amerikoje.
V. P. M.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Ofloo: Tel. C&lumct 403#
lies.: Tel. Hemlock 0280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak
Itczideueljos Ofisus: 2(150 W. (iOth St.

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutartj

GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IK MOTERŲ PEIl 38 MĖTI S NEŽIŪRINT 
KALI’ I ŽSISENEJl SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Spectnltškni gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnuodljlmų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. l’raktikuoja per daugeli metų lr išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 WK8T 2<lih ST., kampos kecler'^kve. Tel. Gravrford 6513

GRAKORlAt:
Ofise Tet. Republic 8340 — Res. Tel. Prospect 2123

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49tb Ct. Cicero, III.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčlomle

I 10 — 9 vai.
8147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. Ir Subat. 2 — 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prla Archer Ato. netoli Kedale) 
Valandos; nuo S Iki > tol vakaro 
Beredomla Ir nedėliomis pagal

sutarti •<

Tel. Cicero 1260 X—RAY

I Office Phone 
, Proapact 1028

Res. and Office 
3169 So. Leavitt St 

Canal 0706

DR. J. J. KDWARSKAS
PHYS1C1AN AND SURGEON

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

I to 4 and 7 to 9 P. M. 
Bunday by Appolntment

TĖVAS IR SŪNUS, JUOZAPAS, 
EUDEIKIAI
G It A B O R I A I

Nuliudlmo valandoje širdingai patarnauja. Reikale esanti, 
malonėsite mus pašaukti.

5340 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO 
VIENAS OFISAS — NftRA KITŲ SKYRIŲ

Phone Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien uuo 10 v. ryto Iki • 
valandai vakare

NedėliomlB ir Seredomis susitariu
4847 W. 14th St Cicero, 111.

I

Tel. Canal 6132

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sųžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

L439 S. 49th Court, Cicero, Iii. 
TEL. CICERO 6927

Celefonaa Yards 1138

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

Chicago, III.

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakarą 
Seredoj pagal sutarti

De. C.K. Kliauga
DENTISTAS

8420 W. Marąuette Road
arti AVestern Avė.
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

TEL. LAFAYETTE 7668

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 6463

Tel. Canal 9267 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residenclja <60* So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
8 Iki 8:80 vakare

HEMLOCK 8151

DR. Y. 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 
Res. 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
6917 S. Washtenaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėlioj susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. VAITUSH, OPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7187

Ofiso vai kiekvieną dieną nuo 8 Iki 
12 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 lkl 8 vaL vakare Ltanilnkal* 
lr Ketvergalo.

Rea. Tel. Hyde Park 3306

J. Llutevičius
Graborius

If
Halsam uolojas

Patarnauja Chi
eagoje ir apielln- 
kėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4002 Archer Avė.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia ir 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdirbystės.

OFISAS
668 WEST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
De] Šermenų. P Riaukite KUDZEKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofiso*

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuria 
»stl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemmio, iiervuotu- 
mo, skaudamų akių karšų. Nuirau 
sotaractus. Atitaisau trumpų regyst* 
if tolimą regystp.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egaamlnavlmas daro
mos su elektra, parodančią mažlou- 
Uas klaida*.

Spoclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama.

Valandos nuo II ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUK

LAIKĄ BU NAUJU IŠRADIMU, 
□angelių atsitikimų akys atitaisomos
ba akinių. Dabar kalnoa perpus Pi
gesnės, negu buvo, Muaų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVI. 

Tel. Boulevard 7589

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CiHHLHUAM

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos: nuo 3 iki 4 lr nuo 
6 iki * vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutarti
Ofiso Tel.: Houtevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1880

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. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgna 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St, 
Kampas Hat Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 3—4. 7—» v. v 
Nedėliomis lr šventadieniais 16—II

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIAU8TAS

Ofisas lr Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 1*—4: nuo t—*

■•SAHnmls; nan IS Iki lt

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; <-U p. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEVVICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

• 859 60. VVESTERN AVĖ. 
Chtcago, 111.

Phone PULLMAN 0856

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS
30 Ea>t llitli .Street

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

Boulevard 7680
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdviau* lr patogeant 

vietą
5325 60. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 Iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

T et Grovehill 1691

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VaL: 8-11 ryto 3-4 lr 7-8 vok. 

Seredomis po pietų lr Nedėldlonlala 
tik susitarus

8488 W. MARQUETTE ROAD

I Res. I’hono 
Englewood 6641

Office Phone 
\Ventworth 3600

Šv. Kryžiaus Ligoninės Rė
mėjų svarbus priešnietinis su-' 
sirinkimas įvyks penktadienį, į 
kovo 31 dieną, 2 vai. popiet, 
ligoninėj.

Narės prašomos atsilankyti, 
nes reiks rinkti beveik visa 
nauja valdyba, (sulyg konsti
tucijos narė gali bile valdy-

J. J. BAGDONAS
GRABORIUS

Laidotuvėms patarnauja mandagiai, 
simpatiškai ir labai pigiai. *

Liūdnoje valandoje pašaukite 

REPUBLIC 3100

2506 West 63rd St., Marquettc Parke

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

ZZRZ

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 vakaro. Nedėliomis nėra 
Iškirtų valandų. Room 8.
• Phone Canal 0523

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

--------------------------- --------- 1
ROOM 210

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

DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
▼A LANDO!:

Nuo 18 Iki 13 dieną
Nuo S Iki S po pietų
Nuo 7 Iki 8 vakare
Nedai, nuo 18 Iki 18 dlaną

Tel. Lafayette ięi6

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Tel. Wentworth 3000
Bes. TeL Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AL IRTAS

Dllorų. Moterų tr Vyrų Ugų 
VaL: ryto nuo lt—11 nuo 8—4 pa 

platų: 7—*:S8 vai. vakario.
Modėllomia 18 lkl 18 

Telefonas Midway 2880

Tel. Ofiso Boulevard 5913-14
Rea. Victory 2343

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

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo «:30-|:S8



B d n a tr n x s

SI VAKARĄ PRAKALBOS AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

Šį vakarą, kovo 29 d., 8 vai. vakaro, Aušros Vartą pa
rapijas svetainėje, AVest Side, įvyksta didelis šios apylin
kės lietuvių susirinkimas kataliku spaudos talkos reikalu.

Numatomas labai gausus lietuviu, tiek vyrų, tiek moterų, 
susirinkimas. Bus keletas įžymių kalbėtojų. Tarp kalbėtojų 
bus ir mūsų plačiai žinomas veikėjas Ur. A. G. Rakauskas.

Eina katalikiškos spaudos platinimo vajus. Kas kat. 
spaudą platina, tas ją remia. O kas taip daro, dirba 
labai kilnų apaštalavimo darbą. Toks žmogus dirba dar ir 
kitą kilnų darbą: lietuvių tautinį darbą. Toks žmogus 
yra katalikyl»ės ir tautybės apaštalas, .lam tenka Bažnyčios 
teikiami nuopelnai ir tautos garbė.

Ypač šiais neramiais laikais kataliku spaudos platini
mas yra gyvas reikalas.

Tat, gerbiamieji, šį vakarą kuo skaitlingiausiai susirin
kime pasiklausyti kalbų spaudos reikalu.

CHICAGOJE

REKOLEKCIJOS IR 
ATLAIDAI

šiol ne visi mes mėgome skal
dyti katalikiškus laikraščius ir 
(knygas. Šį vakarą bus išaiš
kinta kat. spaudos svarba. Ka-

™ ™ - o. i dbės Federacijos Centro pirm.
Kovo 29, 30 ir 31 d. Dievo i . T, w , i \

. . , , v v. . , , . adv. F. Mast (Mastauskas),
Apvaizdos bažnyčioje bus lai- , , , , . . -r, ., „ įkleb. kun. A. Briska, kun. A.
komos 3 dienu rekolekcijos, ' . v. . . _ v, ,
_ . . , . , , I valančius, dr. A. Rackus; da-
Rvtais ir vakarais pamaldos L ,
. ...... . lvvaus parapijos choras, veda-
ir pamokslai, kuriuos, sakvs j-1 * T T- i t»„ 1 ,. . , 1 , mas varg. J. Kudirkos. Bus
žymus pamokslininkas, gerb.
kun. K. Bičkauskas. Pasibai-
gus rekolekcijoms, balandžio 
2, 3 ir 4 d. įvyks metinė pa- j 
rupijos šventė — 40 valandų ' 
atlaidai. Per atlaidus pirma-! 
dienį ir antradieni suma bus 
10 vai. lytą. Pamokslai rytais 
ir vakarais, taip pat ir išpa
žinčių klausymas. Dalyvaus 
Čikagos ir apielinkių lietuviai 
kunigai. Todėl nepaprasta pro 
ga šios parapijos lietuviams 
katalikams ir iš toliaus savo

Dr. A. G. Rakauskas kuris kalliės šian
dien Aušros Vartų svetainėje Katalikų Spau
dos talkos reikalu.

Verbų sekmadienį, bal. 8 d., 
parap. salėje.

BRANGUS SVEČIAS

Roles stropiai mokinasi L. .
Vyčių 112 kp. nariai. Dalyvau- ,aP'an^(‘

Šiomis dienomis 
kun

j Lithuanian Improvement A- 
jssoeiation and Citizens Club 
of Town ot' ljtk( įnik v s susi-

Kontestantų vakaras
Vakaro Chicagos Ijetuvių 

Auditorijoj įvyko puikus Bu
driki) kontestantų muzikalia

Trečiadienis, kovo 29 d., 1933

Pratt ir Sherman. Po kiek lai
ko juokavimo vienas iš dak
tarų labai garbingai paskelbė, 
kad daugelis žmonių kasdien 
klausosi jų, bet jie nežino, 

kaip jų programai patinka 
žmonėms, todėl jis turi šian
dien didelę garbę pristatyti 
vieną jauną panelę, kuri pa-

rinkimą ketvirtadienį, kovo 30
Ilo v Į|d. S vai. vak., »šv. Kryžiaus vakaras, į kurį suvažiavo, taip 
parapijos svetainėj. Susirinki- sakant, visa Chieaga, nes ke

lmas yra labai svarbus. Visi lėtas šimtų žmonių nebetilpo 
Įtownol‘lakieČiai namų savinln- į svetainę ir turėjo grįžti na- 
’kai nuoširdžiai kviečiami da-lnio. Pasirodo, kad Budriko
jhvauti šiame susirinkime, kad parengimams Lietuvių Audi- kalbės, kaip jai patinka du da- 
Igalctunicm pasitarti, kokiu bajorija yra per maža. Kontes- Įdarai. Aš laukiau kokios štu- 
du sustiprinus šią organizaei- fantų tarpe daug gabių talen- kos. Ir ištikrųjų. Žmonės-stu- 
ją, kuri yra mums ir mūsų tu pasirodė. 'dijoje pradėjo gardžiai juok-

| jaunuomenei labai reikalinga.
Valdyba Nors programa buvo nepa

prastai ilga — tęsėsi net '6 va
landas, tačiau vos pusė kon-* . - . . , . . IC. Ii., IU’ IMU

• sv. Kazimiero Akadennios .... ... -i,-. testantu tegalėjo pasirodyti.
icmepi 3 skyrius rengia bun- ,, . . - " , , , ...prise<,o '-----—i-*•uigia

eo partv parapijos naudai, ko
vo 29 <1.. parapijos svetainėj. 

(Pradžia 7:30 vakare. Bus grn- 
j žių dovanų. Ti kietas 25c. Kvie 
čia visus atsilankyt. Komisija

koncertą baigti dėl 
laiko vėlumo, apgailestaujant 
tų kontestantų, kuriems nete
ko progos dalyvauti. .Tie pa
sirodys kitą kartą.

Reikia pasakyti, kad p. Bu- 
1 driko sumanymas rengti kon- 
j testą susilaukė mūsų plačio- 
;sios lietuvių visuomenės pilno 
pritarimo.

Galutinas kontestas, kuria
me bus išdalintos $500.00 ski- 

Pereitą sekmadienį vėl teko riamos dovanos įvyks už ko- 
geretis gražia lietuvių dainų kio mėnesio vienoje iš didžiau 

Redakciją ’r ’nnzik°* radijo programa, J šią svetainių. Apie tai bus 
i kurią davė Jo?. F. Budriko pranešta per radijo ir laikraš

tis, kai panelė pradėjo sveti
ma kalba kalbėti. Klausau, 
kad lietuviškai. Pasakė, kad 
ji kasdien klausos jų ir jai 
labai patinka. Paskui pasakė 
kokia abiejų daktarų išvaizda. 
Alui daktarai karts nuo karto 
pritarė jos kalbai, tartum 
kad jie suprato ką ji kalba.

E. K.

Jonas Ka

RADIO
RADIJO VALANDA

tyčių iiiJ Kp. nariai. Dalvvau-i ‘ ° „ -n-r,™ ! v.ja: J. Lobikiūtė, B. Paliliū- m Sc««.no (irt. parap. kK » '» Sohę. WCPL .anose
. ~ bonus nu° 1 lkl - vai. popiet. Prog-d a o... uolias. . tenaitė, O. Sloksnaitė, A. Sut- 

kiūtė, Lobikas, A. Miškinis,
deklamacijų, solo, merginų p ir B šneknėįai, J. Stulgis 
kvartetas, ir “Pipirų” kvar- ir y Yudis. Veikalą režisuoja 
tetas vedamas A. Giedraičio. |K Ijobikifltė ir E. Prosevičiū- 

Kviečiame visus pasiklausv-
ti gražios pamokinančios pro
gramos. Įžanga dykai.

Kviečia Komitetas

IŠ ROSELANDO PA
DANGĖS

Lietuvių Greater Pullman

V.

Įžanga tiktai 25c asm. Visi 
įsigykite bilietus iš laiko.

Gra j a

MUZIKAI ČIŽAUSKAI 
CHICAGOJE

Šiomis dienomis Chicagoji

PRANEŠIMAI
CHORVEDŽIŲ SUSI

RINKIMAS
.—.

Ketvirtadienyje, kovo 30 d., 
Universal klube, 814 W. 33rd 
1 vai. popiet, Įvyks visų 
Chicagos ii' apylinkių lietuvių 
chorų vedėjų susirinkimas pa 
sitarimui dėl Lietuvių Dienos 
Pasaulinėje Parodoje. Visi clit

ramoj dalyvavo E. Rakauskie
nė, mūsų žvmi dainininkė, J.

Kovo 23 d., sėdėdamas prie 
radijo, užklupau labai didelį

Čepaitis, V. Ascila, V. Gunan- siurprizą ir, juoką. Apie 3:45 
|Skiene-, S. Puta, Budriko mu- p. p. užsukau radijo stotį ant 
zikantai-akonlionistai ir Ma- KYW, kad pasiklausyti tų 
kalų šeimyna. dviejų juokdarių “daktarų”:

PARSIDUODA LOTAS
dvasios reikalus aprūpinti šiuo Geresnės Valdžios Klubas su-|™šėj° artisJai Jonas. ir Mart" medžiai prašomi susirinkti.

Gavėnios metu. ! rengė didelį masinį mitinga |C’žauskai is Detroit, Mieli. 
IdM kandidato Leslie V. Beek lojusį sekmadieni J. Čižan

Kun. Ig. Albavičius,
, . , į aldermanus 9 ward e, sekma- klebonas< . , ' , ’

______________ jdienj, kovo 26 d., Strumilo
svel. Žmonių prisirinko pilna 

* svetainė.ŽINIOS iš BRIGHTON

skas per sumą Šv. Jurgio ba
žnyčioje giedojo “Stabat Ma- I 
ter”, o 3 vai. popiet tą pa- Į

GERB. BRIGHTONPAR- 
KIEČIAI

A. Ij. R. Katalikų Federa
cija 19 sk. rengia gražų pro-

čią giesmę giedojo Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje per šv. ko- 

| Programą atidarė adv. J. P. inpertą, kurį išpildė L. V. “Dai 
Waitches. Višųpirma kalbėjo >nos„ choras. Atlankę “Drau- 
teisėjas John Prystalski iš kri- lgO” red., draugus, pažįstamus, 
minalio teismo. Po to sekė da- jvakar išvyko atgal į Detroitą, 
lis programos, kurią išpildė ■ j Olšauskas yra varg. Šv. Ju
dvi dainininkės Budriūtės. rgj0 parap. Detroite.

Po to kalbėjo patsai kandi*

Šv. Kazimiero Lietuvių R. !e I
K. kapinių direktorių metinis , 
susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, kovo 30 d., Gimimo Šv. 
M. P. parapijos svetainėj. ! 
6818 So. Waslitenaw Avė., 8 
vai. vak. Bus renkama valdy 
ha 1933 m.

Valdyba:
Kun. A. Baltutis, pirm.
Jonas Zelevas, nut. rašt.

Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park 
apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
praleiskite šios geros progos.

Del gilesnių informacijų kreipkitės as
meniškai.

1901 S. HALSTED STREET

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

gramą kovo 30 d., parapijos datas leslie V. Beck. Jo kai- PAGERBĖ MUZ. J. SAURĮ
salėje, 7:30 vai. vak.

Fed. sk. pradeda rimtą da

ba labai patiko žmonėms.

Kitą programos dalį išpildė ! Praėjusiame sekmadienyje 
rbą, t. y. Katalikiškojo veiki- ,keturi jauni vyrukai: P. Jog- jL. Vyčių — Dainos choras su- 
mo ir spaudos platinimo. Iki rainas, A. \ aitkus ir broliai Į rengė pagerbimą savo vadui 

Girtautai. Jų komedijos žmo- muz. Juozui Sauliui. Tai įvy- 
nėms labai patiko; daug juo
ko pridarė.NAUJOS KNYGELĖS

Ką tik iš spaudos išėjo, 
kaip tai:

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis,
kaina .................................... 10c

fivenč. Jėzaus širdies Troš
kimai, to palies autoriaus 15c 

Viršminėtos knygelės yra la 
bai naudingos ir kiekvienam 
žmogui reikalingos, patartina, 
kad ta knygelė rastųsi kiek
vienuose katalikiškuose na
muose.

Reikalaukite tilojau pas pa
tį autorių, 4557 So,Wood St..
Chicago, III.

arba

“DRAUGAS" PUB. GO.
2334 SO. OAKLEY AVĖ., 

Chicago, III.

Toliau sekė kalbos Ig. Iva
nausko, T. Petkaus, ir Al. Ku- 
mskio. Norbutas darė ‘special’ 
pakvietimą Roselando lietu
viams atsilankyti į Sudenlo 
vakarą, kur bus pamėginimas 
naujo alaus (dykai) balandžio 
7 d., Strumilo s vet.

Baigiant mitingą ponia Vai
čienė išdalino gražias dovanas.

Dar žodis lietuvi amsi 9 war- 
d’e! Nepamirškit balsuoti už 
Leslie V. Beck balandžio 4 d.

O. Žilienė,
Klubo korespondentė

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

ko Dievo Apvaizdos parap. sa
lėj, tuoj po šventojo koncerto 
bažnyčioj. Ta proga buvo su
rengtas gražus programėlis iš 
dainų ir kalbų. Dainųmis ir 
kalbomis sveikinta p. Sauris 
ir linkėta jam geriausio pasi
sekimo pastatyti L. Vyčių cho
rą pirmeiliu choru ne lik lie-

Lithuanian-American Law- 
yers Association laikys mėne
sini susirinkimą balandžio 1 
d., Chicago Bar Association 
Bldg., 1 valandą popiet. Su
sirinkimas bus vienas iš svar
biausių. Bus pataisymas kons
titucijos ir kainama apie visų 
lietuvių advokatų Amerikoje, 
sąjungą, taip pat. apie Pasau
linę Parodą. Kiekvienas narys

STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PA Al ATILOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

NAMŲ SAVININKŲ ATTDAI
Musų biuras sutelkia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su renduunlnlnkais. Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose

Inbni i/»« «in« <1rn,io-i nanrul savininkų lr rendaunlnkų rel-laoai susidomėjęs SIOS ‘irailgl-galais. Męs neturime skyrių. Atdara 
jos reikalais. Jie sako, kad ar-

CASH U* JŪSŲ SENą AUKSĄ.
I Mes mokame augščiusių. kainų už 

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

HOME REFINERS,
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. ' 8 NoK<Wrtlmsbl<Alenii«
vnk. Šventadieniais nuo 10 ryto iki K»mbnXs snT

tiinoir* ateifvie orani'š rmula įžymus namai originniio ir vie------------ -------------------- .... .urnoje ateityje praras naujo bluro Chlcn. Oerjansia kaba _ Cagh nJ
pieną dėl susipažinimą su ad

tuvių, bet ir svetimtaučių tai-- .vokatų draugijos nusistatymu 
pe. Įteikta jam dovana. I Korespondentas

S P E C I A L S

goję.
LANDI,(IROS BUREAU OP 

CHICAGO
Inkorporuotas 

1642 West Dlvlslon St.
Tol. Armltage 2951—2952 

Męs esame Jau šiuo adresu virš 40 m.

Real Estate Gold Bonds, mor- 
gičius ir eerlifikatns depozi
tų. 134 North La Šalie St.,; 
Boom 316.

“Fahijola,” drama iš pir 
mųjų krikščionių persekioji 
mo laikų bus statoma scenoj ,

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

Ali Week .............................. 50c
Finger Wave .............................. 35c
Other Perrnanents $2.50, $3.50, $5.00

MARY’S BEAUTY SHOP
5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738

DARBAS GARANTUOTAS

Parsiduoda kendžių ir ice- 
cream’o štoras. Renda tiktai 
$25 su pagyvenimu ir garad- 
žium. Kaina tiktai $75. Pri- 
verstas apleisti miestą.

1325 S. 50th Court 
Cicero, Illinois

GARSINKINTFS
“DRAUGE”

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
gičlus. Namus, Farmas Ir Biznius vi
sose valstijose Taipgi darom Įvai
rins legalius dokumentus, kaip tai, 

j pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje ir teisingu patar
navimu. tas Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Westem Avenue 

Tei.
Chicago, III. 

OROVEHILI, 1888

HAVANA, Kuba, kovo 28. 
—Policija susekė kraugerin-

gą negru, sektą. Netoli Ciar 
to policija puolė vieną 
rę, kur minėta sekta turėjo sa 
vo “apeigas”. Ten rado už
muštas ir į dalis sukapotas 
penkias baltas mergaites, 4 
iki 8 metų amžiaus. Jos už
muštos ‘ ‘ aukojimams. ’ ’

Suimta 28 negrai. Penki jų 
kaltinami žmogžudystėmis.

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

Turi gražių farmų dėl pardavi
mo. Ketvirtų dalį Įmokant, liku
sius 20 metų ant 6% išmokėti. 

Siunčia pinigus Lietuvon
rp.rka, parduoda arba išmaino 

namus ant fartnų. farmas ant na
mų.

Padaro visokius legalius doku
mentus. Notaras — Notary Public.

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

Taipgi yra susitvėręs naujas tau
pymo kliubas po vardu Insurance 
Savings Club, tai yra vienintelė ir 
stinriausi taupymo sistema.

Dėl platesnių žinių kreipkitės J 
viršui paminėtų vietų.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7880

Valandos 9 rvte iki S popiet
\Vest Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčios 
vakarais 8 Iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St

Utarnlnko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republic 9600

Jei manei pirkti antomobllj, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieni) iš geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurte 
paffarsėję savo stiprumu lr gražumu

Taipgi mes turime pilnų pasirląk 
mų vartotų karų labai prieinamų 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

84P9 ARCHER AVENUE 
Taiapbone Lafavette 7119

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės } Grane Coal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausias anglis ir už mažesne 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lnrap-
sai tiktai tonas ......... $8.50
Pocahontas lnmpa ....$900 
Summer Crreit lump ..$8.00

» » . > ■.
i
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