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Bostono kardinolas užgy re Federaciją
SOCIALISTAS MENŠEVIKAS NORI SU 

BOLŠEVIKAIS VIENYBES
VOKIETIJOJ IMA VYRAUTI 

ORGANIZUOTI IR GINKLUOTI 
FAŠISTAI

Austrai ir vėl reiškia noro su 
Vokietija jungtis

A. L. R. K. FEDERACIJA U2GYRE 
VYSKUPAS SCHREMBS IR 
VYSKUPAS GALLAGHER

NORI VIENYBĖS SU 
BOLŠEVIKAIS

PARYŽIUS, vas. 22. -- 
Socialistai menševikai, kurie 
priklauso antrajam internaci- 
jonalui, Zuriche, Šveicarijoj, 
turėjo suvažiavimų. Nutarta 
kreiptis į socialistus bolševi
kus, trečiajam internaciona
lui priklausančius, ir šiems pa 
siūlyti, kad abidvi organiza
cijas suvienyti. Sako, trt vieny-
bė yra reikalinga kovai prieš
pasireiškiantį visoj Europoj IŠTRAUKTA IŠ POLITIKOS 
fašizmų. ! ---------- z

Iki šioliai menševikai su bol 
ševikais sugyvena kai didžiau 
si priešai. Rusijoj menševikai 
nepakenčiami lygiai kaip bur
žujai ir lygiai kaip šie perse
kiojami.

Tuo tarpu vieni ir kiti yra 
sudilusiųjų Markso teorijų se 
Rėjai. Tai artimiausieji sėbrai 
— krikščionybės priešai. Tarp 
jų skirtumas yra tik taktikoj.

NORI UNIJOS SU VOKIE
TIJA

VIENA, vas. 21. — Austrų 
spauda pareiškia, kad Italijos 
karas su Jugoslavija neišven 
gtinas. Tad Austrijai gręsia 
pavojus. Kad to išvengus, jai 
reikalinga su Vokietija susi
jungti.

VYKSTA KRUVINOS 
KAUTYNĖS

ČINČOW, Mandžiūrija, vas. 
21. — Čaoyango apylinkėse, 
Jehol provincijoj, vyksta kru
vinos japonų kautynės su ki
nais. Japonai į šių provincijų 
veržias. Kinų kariuomenė at
gal pasitraukia.

PRANCŪZIJOS KARO 
SKOLOS

PARYŽIUS, vas. 21. — 
Prandūzijos užsienių reikalų 
ministeris Boncour pareiškia, 
kad kaip tik Roosevelt’as už
ims prezidento vietų, karo sko 
lų klausimu derybos tarp abie 
jų kraštų bus pradėtos.

LIMA, Peru, vas. 21. — Į- 
vyko milžiniškos demonstraci
jos prieš Kolombijų. Dalyva
vo apie 100,000 peruviečių.

V OKIETIJOS FAŠISTAI 
ĮSIVYRAUJA

BERLYNAS, vas. 22. — 
Hitler’io vyriausybė paskel
bė naujų savo nuosprendi. Ko
voti prieš vyriausybės prie
šus statomos organizuotos ir 
ginkuotos fašistų (nocionalso- 
cialistų) partijos kuopos. Po
licijai įsakyta, kad ji toje ko
voje visados fašistams gelbė
tu.

BERLYNAS, vas. 21. — 
Vokietijos apsaugos ministe- 
ris gen. baronas VVerner von 
Blomberg griežtai uždraudė 
kariuomenei kištis į krašto po 
litikų.

KATALIKŲ APSAUGOS 
NARYS NUŽUDYTAS

KAISERLAUTERN,, Vo
kietija, vas. 21. — Politinę 
prakalbų sakė buvusis kancle
ris. Bruening. Salę saugojo 
katalikų apsaugos organizaci
jos nariai. Kovoje su užplūdu 
siais fašistais žuvo vienas ka
talikų apsaugos narys.

POLITINĖS ŽUDYNĖS 
VOKIETIJOJ

BERLYNAS, vas. 21. — 
Tarp sausio 2 ir vasario 18 d. 
laikotarpiu Vokietijoj 62 as
menys nužudyta.

VERA CRUZ’E PASIREIŠ
KIA TEJEDO DARBO 

VAISIAI

MEXIC0 CITY, vas. 21. — 
Dabartinis Vera Cruz valsty
bės gubernatorius V. Vėla 
dažnai atvyksta į krašto sos
tinę ir visuomet aplanko pre
zidento Rodrignez’o rūmus. 
Patirta, kad jis tariasi su pre
zidentu apie savo valdomos 
valstybės stovį.

Buvusis tos valstybės guber
natorius Tejeda, kuris žiauriai 
ten persekiojo Bažnyčių ir ku 
nigus, išugd'ino pakaktinai 
stiprių komunistų partijų. Jis 
manė, kad jam bus lemta per 
ilgus metus valdovauti. Ta
čiau pereitais metais j guber
natorius pateko kitas revoliu
cinės partijos narys.

1. J. Mark Trice, naujas J. V. senato maršalkas. 2. Al. Smitb kalbasi su senatorium Wa- 
gner’u ir A. Pomerene. 3. Taip Dublino ir Belfasto, Airijos, nuo bėgių nuverstas ir sudau
žytas greitasis ekspresinis traukinys; katastrofoj keletas asmenų žuvo; kaltinami streikuo
jantieji geležinkelininkai.

CHICAGOS MAJORAS 
SUNKIAI SERGA

MIAMI, FIA., vas. 22. — 
Vakar vakarų gydytojas dr. 
Kari Meyer paskelbė, kad ma
joro A. Cerrnak’o ligoje at
mainų neįvyko. Sunkiai serga. 
Popietį neramiai praleido. Ka 
rtų karštis pakilo iki 101 1. 
Dabar — 100.6 laipsniai.

POPIEŽIAUS 0TST0VAS 
AUSTRALAZIJAI

VATIKANAS, vas. 21. — 
Kalbama, kad apaštališku de
legatu Australazijai bus paskir 
tas Amerikos Katalikų univer 
siteto, AVasbingtone, prof. Fi- 
lippo Bernardini.

TURĖJO PASITARIMŲ SU 
ROOSEVELT’U

NEW YORK, vas. 21. — 
Tš Anglijos grįžo ambasado
rius. J. Valstybėms Sir Ronald 
Lindsay. Tuojau aplankė pre
zidentų elektų Roosevelt’ų 
karo skolų reikale.

Netekęs aukštos vietos Te
jeda nusprendė kandidatuoti j 
krašto prezidentus ir su šia 
mintimi jis išsižadėjo Vera 
Cruz’o komunistų partijos. 
Dabar komunistai paskleidė 
po visų kraštų brošiūrų, kn- 
riaja karčiais žodžiais puola 
Tejedų ir kitus revoliucinės 
partijos vadus. Komunistai 
sako, kad šie vadai išdavė pro 
letarijatų. Jie kursto gvven 
tojus, kad sukiltų ne tik prieš 
Tejedų, bet ir prieš pačių re
voliucinės partijos vyriausy
bę.

Dėl šio įvykio Vera Cruz’o 
valstybėje pasireiškia pavo
jingas judėjimas, štai kodėl 
tos valstybės gubernatorius 
dažnai lankosi pas prezidentų. 
Tariasi, kas reikia daryti.

NESKELBIA ŽINIŲ APIE 
KARIUOMENĖS

VEIKIMĄ

TOKIJO, vas. 22. — Japo- 
mi vyriausybė neskelbia nė 
kokių žinių a$ie kariuomenės 
veikimų Jehol provincijoj. 
Tas ir laikraščiams uždraus
ta. ! : Į

Nežiūrint, to, visgi patirta, 
kad japonų kariuomenė Jehol 
provincijoj pažangiuoja. Daug 
kinų nukauta. Japonai užėmė 
keletu miestų.

JAPONŲ KARIUOMENĖJE 
DŽIAUGSMAS

TOKIJO, vas. 21. — Japo
nų kariuomenėje pasireiškė 
daug džiaugsmo, kada minis- 
terių. kabinetas nusprendė iš
eiti iš T. Sųjungos. Tūkstan
čiai karininkų ir kareivių ap
lankė kariškių kapus. Ten 
jiems pranešta, kad būtų pasi 
rengę karan prieš visų pasau
lį.

UŽPUOLĖ PASIUNTINYBĘ , WASHINGT0N0 DIENA

GUNAYAQUIL, Ekvadorisj Šiandien minimos 201 metų 
vas. 12. — Iš Peru atvyko Ko pirmojo prezidento G. Wasb- 
lombijos atstovas tai respub-! ingtono gimimo sukaktuvės, 
likai, Tabio Lozano. Jis prane ’sos mokyklos ir kai kurios 
šė, kad Peru sostinėje Lima miesto įstaigos uždarytos.
peruviečiai įsiveržė Kolombi-' -------------------
jos pasiuntinybėm Puolė vyno ^Ž 18 ojo PRIEDO ATŠAU-
rūsį. Nusigėrę pradėjo po visų 
vidų trankytis. Dideli nuosto
liai padaryta.

PRIEŠ JŪREIVIŲ SKAI
ČIAUS MAŽINIMĄ

WASHINJGTON, vas. 21. — 
Karo laivyno operacijų vir
šininkas admirolas Prott įs
pėja kongresų, kad toliau ne
mažintų karo laivyno.

Chicagos medikų draugija 
Nes' traukia tieson 8 savo narius 

šiandien jūreivių skaičius jau1 gydytojus uždirbimų 
ir taip per mažas. pigioj klinikoj.

CHICAGOJE

PAŠALINIS ŽMOGUS 
PAŠAUTAS

Du plėšikai užpuolė Citizens 
Loan Association ofisą, 1625 
E. 79 gat., kurį viduj saugojo 
policmonas ‘G. O’Brain iš So. 
Chicago. Plėšikai, vienų paša
linį žmogų pašovę, paspruko, 
kada pastebėjo policmonų. 
Šiam pastarajam nebuvo pro
gos šauti.

Šis policmonas 1931 m. sau 
godamas vienų parduotuvę 
dviem atvejais nušovė du plė
šikus.

VOGTI MOKESČIŲ 
“ĮVARANT AI”

Policija areštavo J. Gross- 
man, 52 m., ir L. Frank, 42 m. 
amž., užtikusi juos parduo
dant Cook’o apskrities mokės 
čių “Garantus,” kurie buvo 
pavogti.

KIMĄ

Iš Wasbingtono parvyko 
senatorius Lewis ir tuojau 
ėmė dirbti, kad Illinois valsty 
bė pirmoji pripažintų kongre
so pravestų rezoliucijų, kuria- 
ja 21-uoju priedu atšaukiamas 
18-ašis priedas. Bus sudaryti 
planai valstybės konvencijai.

vienoj

CHICAGO, 111. Šiomis die- e »
nonus A. Liet. R. K. Federa
cijos Centro valdyba gavo lai
škų. iš Jo Eminencijos kardi
nolo Dougherty, Pbiladelpbi- 
jos arkivyskupo, kuriuo užgi
nama šios organizacijos kon
stitucija ir jos veikimas. Y- 
patingai reikšmingas yra Fe
deracijos užgyrinias J. E. Cle- 
larido vyskupo Juozapo Scli-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PE RN AI BANK ROTAVO 

64 FIRMOS.

Iki pereitų metų galo bank- 
rotavusių firmų skaičius vis 
augo. Daugumoj bankrotuoja 
smulkiosios firmos. Pernai 
lapkričio ir gruodžio mėn. 
bankrotavo arba pateko į sun
kių būklę 14 firmų. Tų visų 
firmų skola sudaro 900,(XX) lt. 
iš kur apie 300,000 lt. tenka 
užsienio kreditoriams. Iš stani 
besnių bankrotavusių firmų 
tenka paminėti — 1 kojinių 
fabrikas, kurio skola sudaro 
210,000 lt., 1 kolonijinė urmo 
prekyba (200,000 lt.). Rtišies 
atžvilgiu bankrotuoja įvairių 
rūšių firmos. Tik odos banšoj 
bankrotavo 3 firmos. 1931 m. 
per tų patį laiko tarpą bankro 
tavo 104 firmos, o jų skola 
siekė 7 mil. lt.

Per visus 1932 m. bankrota
vo 64 firmos su skola 13 mil. 
lt. (1931 m. — ^00 firmų su 
27 mil. lt. skola). 1932 m. ban
krotavusių firmų skola užsie
niams siekia 900,000 lt., o 
1931 m. bankrotavusios fir
mos užsieniams liko skolingos 
žymiai daugiau — 10,5 mil. lt.

Prekybos įmonių krizėj ge
rėjančių žymių dar ir dabar 
nesimato, nes jau šių metų 
daug firmų užsidarė. Ir svar
biausia, kad užsidarė net tos, 
kurios pirmiau bankrotavo 
arba pateko į sunkią padėtį, 
bet ir tos, kurios iki šiol tvar
kingai mokėjo savo pasižadė
jimus.

LIETUVOS.PAATAI UŽ
DIRBO 2 MILIJONUS LITŲ

Pašto valdybos žiniomis, 
per visus 1932 metus visos 
Lietuvos paštas, telegrafas ir 
telefonas davė 15,434,074 litus 
pajamų, o išlaidų tuo tarpų 
padaryta 13,328,756 litai, vadi 
naši, visi Lietuvos paštai per 
tuos pietus turėjo gryno pelno 
2,105,318 litų.

irembs, kuris yra Amerikos 
katalikų akcijos (N. C. C. M. 
ir N. C. C. W.) priešakyje. 
Daug džiaugsmo teikia, kad ir 
J. E. Detroito vyskupas Ga- 
llnglier savo užgyrimų mūsij 
vyriausiai organizacijai sutei
kė.

Plačiau apie tai žinių rasi
te “Lietuvių Katalikų Vieny
bės” skyriuje.

PAŠALPA KLAIPĖDOS 
ŪKININKAMS.

Diriktorija rengiasi išleisti 
taisykles, kuriomis bus sušel- 
pialmi ūkininkai po 15 lt. per 
mėnesį, kurie priims į darbų 
nevedusius bedarbius, užsire
gistravusius darbo biržoj. To
kias pašalpas direktorija keti
na mokėti tris mėnesius. Pa
tiems gi bedarbiams darbinių 
kams direktorija ketina išduo 
ti taupymo knygutes, kuriose 
bus įrašyta metinė 120 lt. pa
šalpa.

PLEČKAITIS NORI GRĮŽ
TI LIETUVON?

Kaune plačiai kalbajna, 
kad1 Plečkaitis, dabar gyvenus 
Vilniuje, paskutiniu metu pra 
dėjęs labai nebesutikti su sa
vo draugais, net susivaidijęs 
su Vilniaus vaivada ir dėl to 
esąs pasiryžęs mesti tą politi
ką ir grįžti Lietuvon.

IŠSIŲSTAS KONGRESO 
NUSPRENDIMAS

AVASHINįGTON, vas. 22. —
Valstybės sekretorius Stim 

son išsiuntė visų 48 valstybių 
gubernatoriams kongreso nus
prendimų, kad 18-asis priedas 
atšaukiamas, ir kad guberna
toriai pasirengtų šaukti valsty 
bių konvencijas to nusprendi
mo patvirtinimui (ratifika-. 
vimui).

APIPLĖŠĖ KLINIKĄ

Du plėšikai užpuolė ir api
plėšė Rush Medical kolegijos 
vedamų klinikų — Central 
Free dispensary, Wood ir Ha 
rrison gat. Pagrobė 140 dol.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien popiet ar 
vakarų numatomas sniegas; 
kiek šalčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

sisekė ir priešus nugalėti, ir valstybę įsteigti 
ir kraštą, iš krizio išvesti. Mūsų dienų va
dams nebesiseka, nes jie nevadovauja, bet 
pataikauja; ne krašto gerove rūpinasi, bet 
tų partijų reikalais, kurios juos priešakiu 
pastatė. . *-

Šiandien, minėdami Jurgio Vašingtono 
gimimo dienų, palinkėkime Jungtinėms Val
stybėms, kad jos susilauktų drąsių, teisingų, 
jiasišventusių ir protingų vadų, kokiu buvo 
Jurgis Vašingtonas.

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

A. L. R. K. Federacijos R ei k aini

NAUJI FEDERACIJOS 
LAIMĖJIMAI

ISTORIŠKAS KONGRESO ŽYGIS

JURGIS VAŠINGTONAS

jų yra, kad Philadelphijos ar- 
, kidiecezijoj yra keliolika lie-

•------------ i tuvių parapijų, o kita — Ba
Mūsų Federacija vis dau-’ žnyčios Kunigaikščio prielan- 

giau atranda paramos ir pri-ikus žodis stiprina Federaciją 
tarimo ne tik Amerikos lie-Į ir jos veikimą.
tuvių visuomenėje, bet taip j Jo Eksc. Vyskupas Joseph

Jau abu Jungtinių Valstybių kongreso pat ir šio krašto katalikų o r- Schrembs, Clevelanio vysku- 
rūmai priėmė rezoliuciją, kuria atšaukia pro- ganizacijų viršūnėse ir aukš-'pas, kuris yra vienas iš did- 

'* " tų dvasininkų tarpe. Federa- ’žiausių šulų Nacionalės Kata-
ei ja kas kart darosi labiau zi- likų Gerovės Konferencijoj ir 
noma ir vis platesnius veiki- 'pasaulininkų skyriaus organi
nio plotus užima. j zacijų pirmininkas, taip pat

šią savaitę turime pranešti prisiuntė laišką, užgirdamas 
linksmą naujieną, kad Jo E-! Federaciją. Laiške J. E. sako;
niinencija Kardinolas Dough-

Šio krašto žmonės gerbia visus tuos, ku
rie ką noTs gero yra padarę Jungtinių Vai-; 
stybių ir jų gyventojų gerovei. Šio krašto 
istorijoj yra gana daug gerbiamų it aukš
tinamų asmenų, kurie ar tai savo išradimais, 
darbais, pašiauktjinnų ar paprastu apsukru
mu padėjo privesti šalį prie to kultūros laips
nio, kuriame ji šiandien yra.

Generolas Jurgis Vašingtonas labiausia 
yra gerbiamas. Ir ne be reikalo. Jis yra vie
nas pirmųjų kovotojų dėl šio krašto laisvės 
ir nepriklausomybės; jis buvo laisvės ieškan
čių žmonių kariuomenės vadas ir toks vadas, 
kuris ją išvedė į nepaprastai didelius laimė
jimus, apie ką daug žymių tais laikais vyrų 
stipriai abejojo. Vašingtono nesulaužomas 
pasiryžimas, karžygiška drąsa ir sumanumas 
laimėjo sunkią kovą ir visas abejones iš
blaškė. Jis parodė, kad nieko nėra negalimo, 
kur yra geri norai ir pasišventimas.

Vašingtonas teisingai yra vadinamas Ju
ngtinių Valstybių tėvu. Jis pirmas buvo ko
votojas dėl Jungtinių Valstybių nepriklauso
mybės ir pirmas jų prezidentas. Neperdeda- 
ma apie jj sakant, kad tai bnvo žmogus “pi
rmas taikoje', pirmas kare ir pirmas žmonių 
širdyse.” Tai buvo vadas pilna to žodžio 
prasme.

Skaitant apie Vašingtono kovas, darinis, 
jo būdą, ne vienam ateina į galvą mintis, 
kad ir šiandien šiam kraštui reikia tokio 
tipo vado. Kada užėjo finansinis ir ekonomi
nis krizis, mūsų vadai lyg išsigandę tūpčioja 
ant vietos ir bijo pradėti kokį nors drąses
nį žygį, kuris padėtų grąžinti gerovę. Daug 
kalbama apie valdžios sistemą', apie komuniz
mo baimę, apie diktatūros reikalingumą, bet 
neatsiranda žmogaus, kuris esamam krizini 
drįstų tiesiai į akis pažiūrėti ir pradėtų ve
sti kraštą pirmyn. Jei atsirastų vadas, ku
riam krašto gerovė taip rūpėtų, kaip rūpėjo 
Vašingtonui, parmtytų, kad ir valdžios sis
tema gera ir komunizmo ar kitokio “izmo” 
pavojai tai tik pats menkniekis. Jurgis Va
šingtonas vadovavo ir valdė. Dėl to jam pa-

hibicijos Įstatymą. Kad tą įstatymą išimti 
iš konstitucijos ir visai panaikinti, reikia 
kad 36 iš 48 valstybių kongreso rezoliuciją 
užgirių. Dėl to netrukus bus šaukiami val
stybių specialiai susirinkimai (konvencijos), 
kuriuose bus tas klausimas ar vienaip ar ki
taip išrištas.

Nors bus mėginama šio įstatymo atšau
kimą atskirose valstybėse paskubinti, tačiau 
užims gerokai laiko, kol tai praeis bent 36' jus veikimo
valstybėse, nes bus trukdymų iš “sausųjų”! J. Em. Kardinolas Dough- bon vertimą, su pasitenkini, 
ir iš pačių butlegerių pusės, kurie to atšau- erty, Philadelphijos Arkivys-'mu turiu Tamstai pasakyti, 
kimo nenori.

Trečiadienis, vasario 22. 1933

New Yorko zoologijos parkas gavo šį retą gyvulį — 
bongo antilopą — pargabentą iš Mombasa (išritu Rytų Afri
kos). Iki šiol tik vienas tos rūšies gyvulys pavyko pagauti 
kalnuotuose Afrikos miškuose. /

‘ ‘ Su didžiausiu atsargumu
erty ir dar du vyskupai užgy- išstudijavęs Amerikos Lietu- 
rė Federacijos konstituciją ir jvių Romos Katalikų Federa

likiškos spaudos vajus eis ko
vo ir balandžio mėnesiais, dėl

....... to prašome veikėjų visose lie-
cijos konstitucijos anglų kai- ... ; .J 6 * tuvių kolonijose suorganizuo

ti prakalbas ir paskaitas, pla-

' kūpąs, lede racijos centrui,, kad aš ją randu visiškoj har- tinti lietuvių katalikų laikra-
|šeius ir knygas, sutraukti į

TĖVŲ MARIJONŲ MISI
JOS GAVĖNIOS METU
Kovo 6 — 12 dd. Norvvood, 

Mass. (Kuo. A. Petrauskas, M.
.1. C.)

Ar susirinks "36 valstybės, kurios kon- per kun. Magnų Kazėną, iž- monijoj su Bažnyčios teisėmis į’ejeracį^ -įsas katalikiška:
greso rezoliucijai pritars, kaip anuo kart ra- duiinką, prisiuntė tokio turi- įkas liečia kataliku organizaci 1 , • • • T1 ,® , , , i m v . , .T, I. . , , , draugijas, suorganizuoti Fedešerne, tuo tarpu sunku yra pasakyti. Tačiau mo laišką: i jas ir duoda man daug malo-
kongreso žygis yra svarbus ir istoriškas. Ga- “Jūsų malonus laiškas su namo užgirti sakomą konsti-
lų gale jis padarė tokį žingsnį, kurio senai' dokumentais gautas 1933 m.'tuciją.”
kraštas laukė. Kongresas prohibicijos reika-; sausio 5 d. 
lą pavedė į pačių žmonių rankas. Ką dabar j Sumanomas ir tikslas įstei

J. E. Vyskupo Schrembs 
žodis yra labai svarbus, nes

Kovo 6 — 19 dd. Montreag
Kanada, (Kun. J. J. Jakaitis,
M. I. C.)

Kovo 13 — 19 dd. Water-
bury, Eonu. \Kun. A. Petrau

Malonu yra pastebėti, kad jį į 
Pittsburglio lietuviai kunigai i viv

racijos skyrius.
Pritaria

žmonės su juo padarys, tai jų pačių dalykas, gti Katalikų Akcijos Federa-' Federacija yra afilijavusis su,^ta^ai fcderacU0S vajui, ,»i 
Įciją lietuvių tarpe yra pagir
tinas; ypatingai turint ome-PASTABĖLĖS

“K-vis” užsimanė kritikuoti Lietuvos nyje faktą, kad norima eiti
himną, ypač žodžius: “iš praeities tavo sūnūs žingsnis žingsnin su Amerikos

Hierarchijos vadovybe.
Aš tikiuos, kad jūsų s va

te-stiprybe semia.” Į tai atsakydamas “Dar
bininkas” pastebi, kad “K-vio” leidėjai, 
skaitydami save beždžionių atžala, neturi pra- Jrbus sąjūdis tarės pasisekimo, 
eities ir dėl to jiems pikta, kad Kudirka į “Skaitydamas Federacijos 
himne apie praeitį kalba. “Praeitis turi sa- konstituciją jpatėmijau vieną 
vo istoriją, kuri, anot senovės romėnų, yra,ar du dalyku, kurie gal būt 
gyveninio mokytoja (magistrą vitae). Tiesa,' reikalingi dėmesio:

N. C. W. C., kurios J. E. yra itam darbui yra P^^ngę. Tos 
vienas iš vyriausių vadų. Princuos Kunigų Vienybės

Detroito diecezijos vysku
pas irgi prisiuntė malonų lai

sekretorius kun. J. Skripkus, 
apie tai Sekretorijatui prane-

škų duodamas Federacijai sa- Sdal,,as’; pastebėjo kunigų pa-
vo pritarimą. J. E. Vyskupas 
Mykolas J. Gallagher rašo:

‘ Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija turi mū 
sų užgyrimą.”

geidavimą, kad šiam vajui j 
talką pakviesti visus gerb. lie-

Kovo 13 — 26 dd. Šv. Ka
zimiero parapijoje, Worcester, 
Mass. (Kun. A. Būblys, M. L 
C-)

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

Kovo 20 — Eaiaudžic 2 d d.
tuvius kunigus, nes be ių dar- n u • i m ,, . . . . Cambndge, Mass. (Kun. A.bas neduotų teigiamų rezulta
tų. Už paramą, pritarimą ir

Tuo’būJu Federacija dabar Palarini{l Sekretorijatas yra
sako “Darb.”, jei mes nagrinėsime bezdžio-1 “Pavyzdžiui, organizacijos jau turi vieno kardinolo, vie-dabai dėdingas
nių praeitį, tai nedaug ten išmoksime, nes skyriuje, kalbant apie kuopos j no arkivyskupo ir trijų vys- 
beždžionės istorijos neturi.” Taigi socialistų Dvasios Vadą, konstitucija nujkupų užgyrir-ij. Tai yra labai 
“K-vio” praeitis ištikro nemaloni, nes jam stato, kad Viątos klebonas, ar svarbus dalykas, kuris isiilaš

Užsimokėjo
Kun. lg. Zimblys, Šv. Jur-

Petrauskas, Ai. L C.) 
Balandžio 3 — 9 dd. Balti

more, Md. (Kuo. J. J. Jakai 
tis, M. L C.)

Balandžio 3 — 1C dd. Bro 
cktor:, Mass. (Kun. A. Potrau

lik beždžionių istorija ir terūpėjo.
• • *

. Vasario 22 d., Broekton, Mass., įvyks 
Naujosios Anglijos lietuvių katalikų seime
lis, kurį šaukia A. L. R. K. Federacijos aps
kritys. Žinomas veikėjas ir Federacijos cen
tro valdybos narys kun. Pr. Juras pakvies
tas su paskaita apie Katalikiškąją Akciją. 
Seimelio atstovams linkime geriausio pasise
kimo įvykdyti visus savo gražius sumany
mus. • • »

jo paskirtas kunigas, bus Dva 
sios Vadas.

“698 kanonas Kanoniškų 
Teisių kodekse tokį paskyri
mą padaryti paveda diecezi 
jos vyskupui.

“Tas pats gali būt pasaky
ta apie apskrities Dvasios Va-

ke visas ligšiol kai kur buvu-'phia, Pa., prisiuntė tos para
šius abejones, mus labiau su- į pi jos šių draugijų metinius į 
vienija bendriems katalikybės j centrą mokesčius: Šv. Mari- 
darbains ir sustiprina musų jos Magdalenos, Šv. Onos, šv. 
organizaciją. ; Rožančiaus, Parap. choras.

Dėl J. Em. Kardinolo Dou- Maldos Apaštalystės, Sodalie-' 
gherty pastabų reikia paša-' tės, Šv. Vardo, Šv. Jurgio. A- 
kyti, kad jos bus priimtos dė- j čiūl

gi o parap. klebonas, Philadel- skas, M. I. <?.)
Balandžio Ii) — 16 dd. We-

dą; ir, aš sakyčiau, kad taip
pat bus ir apie Vyriausią Dva-1 rtos Federacijos kongrese, 
sios Vadą. Taigi, naujų laimėjimų a

“Taičiau aš i tai per daug ! ky'vaizdoje turimo padidint; |Draugijoms mokestis į Fede 
Visa eilė kunigų Lietuvoje dėl pasakytų neįsigilinau, bet maniau tuo- savo veikimą, kad suvienyt: J raciją yra nustatyta $1.00 me 

pamokslų bažnyčiose tautininkų vyriausybės »i atkreipti jūsų dėmesį.’’
buvo patraukti i teismą. Dėl to ir kun. P.

mesin ir svarstomos bei užgi- Šia proga norime priminti, 
kad ir kitų parapijų draugi
jos šį gražų pavyzdį pasektų.

visas lietuvių katalikų jėga? tams
kilniems Bažnyčios ir saveJ. Em. Kardinolo užgyrimas 

Žilinskas pateko į teismą, kuris vis dėlto jį'musų organizacijos yra džiu- tautos darbams, 
išteisino. Teismus, matyti, nedrįso visai ne- ginantis ir labai reikšminga-J Kaip jau bnvo paskelbia 
kaltą žmogų bausti. [keliais žvilgsniais. Vienas iš i katalikiškojo veikimo ir kata-

Federacijos Sekretorius

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

stfield, Mas -.. {Kun. A. Būb
lys, M. I. C.)

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

Kovo 27 — Balandžio 2 dd. 
Aušros Vartų parapijoje, V o- 
rcester, Ma.-s. (Kun. A. Būb
lys, M. I. C.)

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

Balandžio 3 — 9 d J. Athoi, 
Mass. (Kun. A. Bflbiys, M. b 
C-)

Moterystes Nesiardomyte
(Tęsinys)

Iškeltoji sunkenybė tėra tik tariama. 
Kas argumentuoja Š. Raštu kaip Dievo 
žodžiais, tas būtinai turi pripažinti, kad 
S. Rašte negali būti prieštaravimų. Jei

Morkos, šv. Lukas, šv. Povilas aiš
kiausiai paneigia persiskyrimo galimybę 
svetimoterystės atvejy, nes, anot jų, sve
timoteriauja vyras, jei pametęs dėl neiš
tikimybės savo žmoną, pasiimtų kitą, ir 
kad lygiai nusideda ir pamestoji moteris, 
jei susidėtų gyventi su kitu vyriškiu, tai 
to akivaizdoje ir šv. Matas dėl svetimo
terystės negili-'jo leisti persiskirti. Aiškūs 
kitų įkvėptųjų rašytojų pasakymai visiš
kai išblaško ubejonos, kurias sukelia kiek 
tamsokas šv. Mato evangelijos tokias, 
ftv. Matas, lasydamas žydams, atkreipė 
jų dėmesį į iki ši<d pas juos veikusią 
teisi', L-) k,u ! u |i;il>r< xr K l i.-tnu- 
rytą skirt um;;., ks<l ji< <ld s\<-t inmlm \- 
tės leido sepuruciją, bei užgynė naujus

ryšius esant gyvoms ūbiems pusėms. Iš
kreipia šv. Mato žodžius: “jei ne dėl sve
timoterystės'” tas, kurs juos supranta ne 
apie separaciją, bet apie moterystės ry
šių nutraukimų ir taiko pat sakinio pa
baigai. Taigi, šv. Mato žodžiai: “jei ne 
dėl svetimoterystės,” liečia vedusiųjų be
ndrojo gyvenimo nutrauk imą, o ne naujo 
ryšio sudarymą. Kad šitas aiškinimas y- 
ra teisingas, parodo kitos aiškios ir ne
abejotinos Šv. Rašto vietos, visiškai pa
neigiančios galimumą ardyti moterystės 
ryšį. Taip pozityvia Dievo įstatymu mo
terystė, tas giyrros ir tikros meilės ryšys, 
grįžo į savo pirmykščių tobulumo būtį.

3. Bažnyčia, savo moksle nepalenkiama

Kutai ik ii Bažnyčia; Kristaus nū. ijos 
paveldėtoja, jo mokslą upie moterystę iš
tikimai skelbė ir nuo jo niekad nennkry- 
po.

Per pirmas tris amžins, kada Roma 
persekiojo krikščionis, ir kada bažnyti
nis gyvenimas 'turėjo slėptis katakombo
se, moterystės nesuardomybės dėsnio pra- 
veduum> sutikę didelių sunkumų, ka* uia-

(

tyli iš kai kurių to laikotarpio bažnyti
nių rašytojų raštų. Vienį iš jų, rodos, lin
ko į didesnę tuo atŽAilgiu laisvę, kiti dėl 
esamųjų sunkumų kalbėjo tyčia neaiškiai 
ir atsargiai, arba tenkinosi pakartojimu 
Šv. Rašto žodžių. Likusioji dauguma aiš
kiai pabrėždavo moterystės nemardomy- 
bę, nnolat palaikomą ir skelbiamą oficia
laus Bažnyčios autoriteto. Iš pirmųjų tri
jų amžių neturime nei vieno liudijimo, 
kad Bažnyčia būtų pripažinusi, jog mote
rystė asmens, kurs nutraukęs vieną ryšį 
sudarytų kitą, sutiktų su Kristaus moks
lu. s

Atėjus Konstantine Didžiojo laikams 
sunkumai neišnyko. Krikščionys laiim-jo, 
bet <lar nebuv o pašalinta pagoniškos pra
ktikos ir papločiai. Romos teisė moterys
tės nesuardomybės nepatikrino. Ji suma
žino persiskyrimų skaičių, bet jų visai ne
panaikino ir neretai keitėsi, žiūrint suve
reno į moterystę' pažinios. Bažnyčia ir 
toliau turėjo kuvotr dėl savo teisių. Jo-ki 
vidiniai sunkumui, jokios viešpataujančių
jų represijos ir grūmojimai jos neišgązdi- 
BO. 2dnodaiuaž kad reikalas eina dėl Die

vo įstatymų, kurių jai keisti nevalia, Ba
žnyčia viską nukentėjo, sutiko, kad nuo 
,įos daug kas atsitrauktų, bet nenusileido. 
Tam įrodyti istorija turi pakankamai da
vinių. Popiežius Mikalojus I grūmodamas 
ekskomunika privertė Lotaringijos val
dovą Lotarą II susitaikinti su pamesta 
Tetrtberga. Kada Henrikas IV pašalino 
savo žmoną Bertą, popiežiaus legatas Ra
mini palenkė jj nusileisti ir neardyti ry
šio. Popiežius Urbonas II ekskomunikuo- 
ja Prancūzijos karalių Pilypą I, kurs su 
žmona persiskyrė ir tik tada nuėmė nuo 
jo iškeikimą, kada Pilypas I atitaisė sa
vo kaltę. Inocentas III grūmodamas Pran- 
cūizjai interidktu priverčia karalių Pily
pą Augustą grįžti prie liendro gyveninio 
su pamesta žinomu Ingeburga. Anglija at
krito nuo Bažnyčios, pasipylė kankinių 
kraujas, bet Klemensas VII nenusileido 
ir nejmnaiki.no Henriko VIII moterj.^ės 
ryšio su Katauna Aragoniete. Nė garbin i 
gus kalinys Piju VII, Napoleono I reika- j 
laujamūs, nepasmerkė kardinolų, kurie 
nepripažino jo persiskyrimo su Žozefina

Beauharnaui... (Daugiau bus)

IŠEIVIO GEISMAS

Kaip motiną valka;;,
Taip aš Lietuvos myliu šalį:

Ten greit bėgo laikas,
Ten laimės prityriau biškelį.

Ei paukščių nuskristi 
Norėčiau iš šiaurės paptynės;

Ir draugas išvysti 
Ir tolimą k ras Ui tėvynės.

Ir prisiveizėti,
Kaip Lietuvą Nenmn’s apjuosia,

Ir pavaikštinėti 
Žaliuojančiuos’ mūsų lankuose.

Ir kvėpinėki oru 
Krutinę ramiai atgaiviuti,

Ir skausmą nedorą 
Srauniam’ Nemune paskandinti.

Ir toli nno pievų 
Valiavimus brolių išgirsti,

Ir Urivs: ą.u Dievu!
Iš paukščio vėl žmogumi virsti. 
1889. A. Jakštas

(L Daųių skrynele

nejmnaiki.no


Trečiadienis, vasario 22, 1933

LIET, R. KAT, VAKARINIŲ VALSTYBIŲ 
10-JI KONFERENCIJA

Gegužės mėnuo yra patogus lą. Prieglaudai išlaikyti paša- mokslininkams ir typnėtoja-
lpa gaunama iš valdžios. Taip ms sunku šias knygas susekti.

“Būtų labai naudinga tiek 
patiems leidėjams, tiek Lie-

daikas veikimui. Daug labda
rių kuopų ir pats centras tu- pat renkamos aukos.

Gyvendami laikotarpi di
delių Katalikų Bažnyčios per
sekiojimų, mes, lietuviai kata
likai, privalome daugiau dėti 
pastangų katalikiškam veiki
mui. Kad tų veikimų paakstin- 
ti, Am. Lietuvių B. K. Fede
racijos Cbicagos Apskritys 
nutarė šaukti Dešimtųjų Liet. 
R. Kat. Vakarinių Valstybių 
Konferencijų.

Konferencija įvyks sekma
dienį, kovo 19 d., Šv. Jurgio 
parapijos salėje, (33rd St., ir 
Aubum Avė., Chicago, Ilk,). 
Prasidės šv. Mišiomis Šv. Jur 
gio bažnyčioje, .10:30 ryto. 
Sesija prasidės lygiai 2 vai. 
po pietų. Atstovų prašoma ne- 
sivėluoti.

Konferencijos pagrindiniai 
tikslai yra sekantieji:

1) Katalikiškoji akcija (vei
kimas)

2) Prisiruošimas Am. Liet.
R. Kat. Federacijos Kongre
sui Chicagoje, ateinančių va
sarų.

3) Pasaulinė Paroda Chi
cagoje. '

Tad prašoma visų kolonijų 
ruoštis prie konferencijos, rin
kti atstovus iš kiekvienos pa
rapijos, draugijos, kuopos, 
skyriaus, choro, klubo nors po 
penkis.

• Kvietimo laiškai išsiuntinė 
t i visiems gerb. parapijų kle
bonams ir Federacijos sky
riams. Prašome tad visų ben
dros kooperacijos, kad būtu
mėm pilnai pasirengę konfe
rencijai.

Pral. Kun. M. L. Krušas, 
Dv. Vadas

Dr. P. Atkačiumas, pirm. 
S. Sakalienė, rast.

rėš visokios rūšies parengimų. 
Prie jų būtų galima prijungti 
ir Šv. Vincento Draugijos su
kaktuvių paminėjimų ir tuo 
būdu labdarių darbo idėjų la
biau praplėsti. Būtų galima 
surengti eilę paskaitų ir pra
kalbų. Graži proga ir naujų 
talkininkų organizacijai laimė 
ti.

Šį klausimų reiktų apsvars
tyti šiandien įvykstančiame la 
bdarių centro susirinkime.

Seka mus
Lietuvos Šv. Vincento a 

Paulo Draugija “Ryte” įve
dė skyrių, panašų mūsų sky-

SVARBUS LABDARYBĖS 
DIREKTORIŲ SUSIRIN

KIMAS

A. L R. K. Labdaringo Sų- 
jungos Direktorių metinis su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 
vasario 22 d., Aušros Vartų

Lab. Centro susirinkime, ku
riui “Drauge”, kurį pavadi- 1?s ivX^s tų patį vakarų.

LABDARIŲ DIRVA

Centro susirinkimas
Šį vakarų, 8 vai., Aušros Va 

rtų parap. salėj, įvyksta Lie
tuvių R. K. labdarių Sujun
gęs centro svarbus mėnesinis 
susirinkimas, į kurį kviečia
mi visų kuopų ir draugijų at
stovai.

vo gyvybę kaipo organizacija 
išlaikė, bet ir vienų kitų žing
snį pirmyn pažengė. Ir nuoši
mčiai už skolų apsimokėta ir 
šiomis dienomis visa tūkstan
tinė labdarių ūkio skola bus 
sumažinta. Tai daug reiškia 
Daug įstaigų ir organizacijų

“Institutas perduoda užre- Lietuviškos kultūros prog- 
gistruotų leidinį Universiteto Įreso dėliai, visiems autorianpi 
Bibliotekai. Pageidaujama taip ir knygų leidėjams reikalinga 
pat gauti knygas svetimomis turėti galvoje gerb. prof. Vac

lovo Biržiškos laiškų biblio
grafijos reikale. Būtų svarbu, 
kad Tamstos teiktumėtės po-

tavos bibliografijos mokslui, kalbomis, kuriose rašoma a- 
kad visi užsienyje išeinu lei- pie Lietuvų ir jos reikalus, 
diniai lietuvių kalba (knygos,! “Prašau neatsisakyti apie 
brošiūros, gaidos, visokios a- šį mūsų didelį prašymų prie 
pyskaitea ir katalogai, žurna-'pi ogos painformuoti vietinius 1sdir«ių ir visų spausdinių po 1
lai ir laikraščiai) būtų pačių lietuvius leidėjus. fegz. ateityje tiesiog Lietuvos

siųsti savo pirmesniųjų spau-

lcidėjų siunčiami Lietuvos Bi
bliografijos Institutui, Vytaiv

parap. svetainėje, 6:30 vai. va-;to Didžiojo Universiteto Bi- 
kare. Visi direktoriai kviečia- ,blioteka, Kaunas, Žemaičių g 
mi laiku atvykti, nes. bus re- Nr. 1,
nkaina direkt. valdyba šiems 
metams, Be to, turime kitų 
svarbių reikalų svarstymui.
Paskui turėsime dalyvauti

no “Labdarybė ir Gyveni
mas.” Mat, ir ten suprato, 
:kad sėkmingam labdarių vei
kimui spaudos pagalba yra bū 
tinai reikalinga. Kokį darbų 
spauda paremia, jį lengviau 
dirbti ir darbininkų daugiau 
atsiranda. Dėl to labdariai y- 
ra labai dėkingi dienraščiui 
“Draugui”, kad jis jų darba
ms garsinti vietos neskundžia. 

Gražiai veikia 
Vaikelio Jėzaus Draugija, į- 

steigta 1919 m. Kaune prel. 
Januševičiaus* rūpesčiu, gra-

Valdyba

BIBLIOGRAFIJOS REIKA- 
' LAS LIETUVOJE

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas yra gavęs tokio turi
nio laiškų (iš 1933 m., sausio 
m. 26 d.):

“Lietuvos Bibliografijos In 
stitutas be registracijos savo 
krašto leidinių rūpinasi regi
stracija ir kitų kraštų leidi
nių, spausdinamų lietuvių kai

žiai veikia. Šiai draugijai ir j ha. Tačiau šių leidinių insti- 
amerikiečiai yra daug savo į tūtas gauna toli 'gražu ne vi-

Keliais atvejais jau buvo daugiau skolų prisidarė. Jei
prašyta, kad kuopus prisiųstų 
savo veikimo raportus ar paš
tu, ar per savo atstovus, iš

labdariai Šiais laikais pajėgė 
tai padaryti — ir skolų suma

žinti ir dirbti paprastų jai

aukomis padėję. Draugija tu
ri prieglaudų, kurioj globoja 
virš 400 vaikų. Jie gerai už
laikomi ir mokomi visokių 
naudingi} amatų, leidžiami į 
pradžios ir vidurinę mokyk-

sus. t
“Tose šalyse, kur vedama

valstybinė bibliografiškoji lei
dinių registracija, lietuviški 
leidiniai minimi svetimuose 

sąrašuose. Tačiau Lietuvos

rinktus į centro susirinkimų. var£ŠU ir bedarbių šelpimo da 
, Buvo prašyta, kad tai būt pa- rM, dėl labdarių organizaei- 

daryta iki šio susirinkimo. Įios ateities abejoti netenka.
Ji gyvuos ir neatlaidžiai sieks

KAIP SUSTABDYTI ŠALTI 
TUOJAIIS

Kadangi sųjunga yra užsi- savo tikslų ir jų pasieks.
mojusi Šiais motais nuveikti Taigi> Iabdariai pirmyn! 
daug svarbių darbų, dėl to |
prašoma labdarių veikėjų ir jų 1 . metų sukaktis
darbo rėmėjų gausingai atsi- Į 1^33 m. gegužės mėn. suei- 
lankyti į šį ir kitus mūsų or- na ^00 metų, kaip Fri-
ganizacijos susirinkimus. drichas Ozanamas su savo pe

nkiais draugais kukliame Te
žengiame pirmyn. dakcijos kambarėlyje Paryžių

Pernai buvo sunkūs metai, ja padarė pirmųjį Vincento 
Jie buvo sunkūs visiems. Bet labdarių draugijos susirinki- 
ar nesunkiausia buvo veikti mq.
idėjinėms organizacijoms, jų Tai svarbios ir reikšmingos 
tarpe ir mūsų, lietuvių, lab- sukaktuvės. Kaip žinoma to- 
darių sųjungai. Daug kas jau ji draugija yra prasiplatinusi 
buvo nuleidęs rankas, many- PQ viso pasaulio kraštus. Ji 
damas, kad nieko iš tos sų- daug veikia ir daug kilnių 
jungos nebeišeis, ji turės lik- darbų nuveikia. Dėl to visas 

‘ viduotis ir užbaigtas kriukis, pasaulis rengiasi tos išplitu- 
Darbininkų nedaug, aukotojų S1OS draugijos sukaktuves ti- 
taip pat maža, bet pašalpos nkamai švęsti.
reikalaujančių devynios galy-1 Šv. Vincento a Paulo Drau- 
bės. Ta aplinkuma ir didžiau- gijos, kaip jau minėjome, po 
šių optimistų galėjo įvaryti į jVisų pasaulį išsiplatinusios, ce- 
nusiminimų. Be to, nupirktas . ntras yra Paryžiuje. Prie jo 
ūkis, užtraukta skola, reikia' y ra prisidėjusios daugelio kra 
tų skolų’ ir nuošimčiai mokėti, stų labdarių draugijos. Prie 
o Čia pinigų nėr. Jo svarbaus centro, kiek girdi-

Beveik Ūmai Palengvina Siame Atsitikime.
A spiria Tabletkos Ištirpsta gnaa 
greit Ir visai pasileidžia, nepalik
damos jokių šmotelių arba tirš
tumų. Gaukite dėžutę Iš 12 arba 
buteliuką Iš 24 arba 100 pas savo 
vaistininką,

šis paprastas metodas, aukščiau 
parodytas paveikslėliuose yra dabar 
visų gydytojų visur vartojamas gy
dymui šalčio.

Jisai yra pripažintas kaipo GREI
ČIAUSIAS, saugiausias Ir tikriausias 
būdas. Nes jisai sulaikys paprastą 
Salt) bevelk taip greit kaip kad jj 
pagavote.

Paklauskite apie tai savo gydy
tojo. Ir Jeigu pirkaite, pažiūrėkite 
kad gautumėte tikras BAYER Aš- 
pirin Tabletkas. Jos Ištirpsta be
velk ūmai. Ir Jų veikimas yra taip
gi ūmus, kuomet Jas priimsite. Ir 
dėl gargaliavimo. Tikrosios Bayer

“Prašau priimti mano gi
lios pagarbos pareiškimų,

‘ Prof. Vacį. Biržiška, 
Lietuvos Bibliogr. Instituto

Direktorius.”

Bibliografijos Institutui į Kau 
nų, arba per Lietuvos Gene
ralinį Konsulatų (11 Waverly 
Place, New York City).

P. Žadeikis, Gen. Konsulas

PARISIAN RIN G COMPANY
SO Nortll Dearbom Street, -‘Dcpt. J.” CHICAGO, Ii-Ii.

NAUJA CENTO PRAMONE TUO J AUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno Iki penkių centų ”Big Flash” Spėriai. Krautuvės perka vieną, du tris ar 
daugiau po $1.00. Pardavėjui jeina $2.20 Cash Ir pardavėjas gauna “Dovanų” kurių 
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 6.r.c. l’žsisakykite 
išmėginimui tuzinų už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite j ofisų.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
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

CinCAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

Bet teisingai priežodis sa
ko — dirbk ir Dievas padės. 
Ir dirbome. Tiesa, nedaug tų 
darbininkų tebuvo, bet už tat 
visi darbštūs, nuoširdūs, pa
sišventę. Užsidegę artimo mei
lės ugnele, troškimu kuo dau
giausia padėti savo tautiečia
ms, į vargų ne iš jų pačių kal
tės patekusiems, noru atsiekti 
nžsibrėžtųjį tikslų žūt būt prl-

me, žada prisidėti ir Lietuvoj 
veikianti Šv. Vincento a Pau
lo labdarių draugija, kuri tu
ri 122 skyrius ir rengiasi ne
trukus įsteigti bent 400 sky
rių visoj Lietuvoj.

Sumanymas
Nors mūsų, Lietuvių R. K. 

Labdarių Sųjunga nėra prisi
dėjusi prie Šv. Vincento a 
Paulo draugijos centro ir ne

eiti prie statymo senelių ir'tuo vardu vadinasi, tačiau ži- 
našlaičių prieglaudos, labda- nunt, kaip svarbų vaidmenį
riai dirbo nepaisant jokių kliu 
čių. Ir jei sulyginti šiuos lai
kus su anais gerovės metais, 
1932 m. daugiau padaryta.

Labdariu Sųjunga ne tik sa-

vaidina toji draugija ir mes, 
labdariai jos 100 metų veiki
mo sukaktį privalėtumėm pa
minėti. Juk ir mes tų patį la
bdarybės darbų dirbame.

Paklausk savo aptiekoriaus apie nesenai numažintų kainų 
ant 100 Tabletkų Bayer Aspirin

ZT\.
TABLETKOS NĖRA TIKROS BAYER ASPIRIN BE MO KBYHAPS

Hltt and Runn—Who Could Expect to Wcar One Pair of Socks Ever Since the War Starteri? by Hirr
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D R A n O A S Trečiadienis, vasario 22, 1933

WISCONSIN’Ū LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

RAGINE, WIS.
Vasario 19 d. raciniečiai 

minėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės 15 metų sukakti. Mi
nėjimų rengė bendrai, nežiū
rint įsitikinimų. Žmonių pri
sirinko pilnutėlė Dzinzeleto 

svetainė. Visi gražiai klau ė 
kalbų, kurias pasakė svetim
tautis žinomas AVisconsino po
litikierius, buvęs miesto ma
joras, H. .Y. Amstrong, žino
mas lietuvių prietelius. Gra
žiai nupiešė Lietuvos praeitį 
ir padėtį.

Tarpais buvo painarginimų. 
Liaudies dainelių padainavo

,S. Samalioniukas, pats pritar- 
jdamas mandalina.
Į M. Balšaitienė padainavo 
Į dvi dainas. Vakaro vedė jum 
buvo M. Kasparaitis. Du me
tai atgal jis lankėsi Lietuvoj 
ir matė jos pažangų.

Svetainė buvo papuošta A-
merikos ir Lietuvos vėliavo- i ..! mis.

Viskas puikiai nusisekė. 
Žmonės skirstėsi patenkinti.

Nors daug metų praėjo kai 
j raciniečiai atskirti nuo Lietu- 
Jvos. vienok tėvynės meilė de- 
!ga jų širdyse.

< larbė vietiniams veikėjams, 
į kad tautos reikaluose moka 
bendrai veikti. B. V.

LIETUVIAI AMERIKOJE

OMAHA, NEBRASKA
J E. VYSKUPAS PETRAS 
BUČYS IR MUS ATLANKĖ

kalelį paminėjimui 15-os me
tu Lietuvos nepriklausomybės. 
Buvo vakarienė, prakalbos, 
dainos ir kiti pamargininiai. 
Žmonių atsilankė gausiai. Vi
si liko patenkinti. Malonu ma 
tyri čia augusį mūsų jaunimų 

gar-

Mūsų Melionas kun. J. Ju- 
sevieius, paskaitęs žinutę, kad 'sėkmingai dirbant Dievo 
Jo Eks. vyskupas P. Būrys ]K>i, Bažnyčios, tikėjimo ir sa- 
keliauja i Seattle, \\ aslų, tuo- )vo tautos naudai. E. F.
jau davė telegramų į traukinį. Į
Pasitaikė, kad vyskupas brtvo 
tame traukinyje tik 100 my
lių už Omabos, atsakė į teleg
ramų. ir pažadėjo pas mus pri 
būti, jei leis laikas.

Vasario 9 c. mes ir sušilau 
kėme vyskupo Bučio. Tai bū- 
vo nepaprastas dalykas mūsų 
parapijai ir žmonėms. Penkta ' 
dieni per Rožės Drobines lai-j 
dotuves vyskupas pasakė pa
mokslų. Žmonėms labai pati
ko ir jie tik laukė sekmadie
nio.

Šeštadienį J. E. aplankė žy 
mesne-g Omabos miesto vietas 

-ir taipgi vietinį vyskupų J.
Rumnel, kuris maloniai užkvie 
tė pietums, kad tokiu būdu 
būtų daugiau laiko pasikalbė
ti apie Rusijos ir Katalikų 
Bažnyčios klausimų. Matote, 
vietinis vyskupas yra labai 
veiklus ir uolus. .Jis nepapras
tai įdomaujasi Bažnyčios rei
kalais visame pasaulyje.

Sekmadienį per visas šv. Mi 
šias buvo pilna bažnyčia žino- ! 
nių. O kai klebonas pranešė, į 
kad ir vakare per pamaldas |
J. E. Vyskupas sakys pamoks ■ 
lų, tai ir vakare skaitlingai at 
silankė žmonių.

Vietiniai laikraščiai puikiai1 
aprašė J. E. vyskupi Būrio 
misijų. Pamatęs tai mūsų tau 
tietis, kun. Jurgis Jonaitis pri 
buvo net iš Blair, Nebr., kad 
pasimatytų su vyskupu ir sma 
giui praleistų sekmadienio va
karų.

Pirmadienio vakare J. E. iŠ 
keliavo į Chieagų, o mes, Ona 
hos lietuviai, esame labai dė
kingi Jam už atsilankymų ir 
pamokymų savo turiningais 
pamokslais. —Tautietis,

GHESTER, PA.

ATIDEDA RINKIMUS

SMAGUS VAKARĖLIS

ViiMii in i 2 d. Aušrom Vartų
parapijos, cboiat gureuge \a-

CICERO LĖTINIO ŽINIOS
K{ vakarų, 7:30 vai., para

pijos svetainėje bus Lietuvos 
nepriklausomybės 15 metų su
kaktuvių ir Klaipėdos atgavi
mo 10 metų sukaktuvių pami
nėjimas. Bus labai gražus pri
taikintas tai dienai progra
mas, žymūs kalbėtojai: “Brau 
go” red. L. Šimutis, inž. J. 
Mockus ir adv. F. Mastaus- 
kas.

1 (engimo komisija kviečia 
visus eieeriečius, bulvariškius 
ir cbicagiečius skaitlingai at
silankyti, kad tinkamai galė
tumėm paminėti mums taip 

brangių istoriškų tautos šve
ntę. Įžanga veltui. J. V.

žiai lošė. Visi būvi) patenkinti. 
Po lošimo buvo šokiai.

Žirny s.

BAIIIA, Brazilija, vas. 20. 
— Brazilijos vyriausyliė nus
prendė nukelti toliau krašto 
rinkimus, kurie turėjo ivyktf 
šį mėnesį.

M0TIEJUS
PAPLAUSKAS

Mirė Vasario 20 d., 1933 m., 
4:23 vai. popiet, pusamžiams. 
Kilo iš Suvalkų rėdybos, Pun
sko purnp., Zagariškių kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną po tėvais Malio- 
niulę, 3 dukteris: Margaret
Schnabei, Juliją. i.r Tillie Hybl,
5 sūnus: Motiejų, Juozapą, Jo
ną, K astantą ir I’ijušą, seserį ' 
Bari,orą Stockelis. žentus, mar
čias, anūkus, anūkes ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2321 So. 
Ho.vne Avė, Tel. Canal 1357.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, vas 24, iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Aušros Vartų pu-r. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. I’o pamaldų Ims nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę moteris, dukterys, 
stmai, kcbho ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja, grab. 
H. P. Mažeika Yards 1138.

Šv. Antano ]»arap. jauna- 
mečių choras labai dėkingas 
publikai už gausų atsilanky
mų j vakarų, kuris įvyko sek
madieni, vasario 12 d.

Gerbiamieji lietuviai, jūs 
savo atsilankymu pridavėte 
daugiau ūpo tolimesniam dar
bavimosi ir mes to nepamirši
me.

Vakaras gerai pasisekė. 
.Jam vadovavo Ona Skiriutė. 
Prieš p vedėsiant programų, 
gerb. klebonas kun. Vaičiū
nas pratarė keletu žodžių, o 
po to prasidėjo operetė “Kup

Jaunaineeių sųjungiečių su- 
sirinkimas įvyko vasario 12 d., 
mūsų vicepirmininkės J. An- 
gliekaitės namuose. Susirinki- 
imi atidarė pirm. Bronė Stul- 
ginskaitė malda. Nutarimai 

i perskaityti ir vienbalsiai pri- 
|in.ti. Šiame susirinkime įsira
šė nauja narė Aldona Mockai- 
tė.

Jaunametės rengia šokių va
karų po Velykų.

Susirinkimas baigtas malda.
Po susirinkimo turėta gra- 

ĮŽus “sočiai.”
Kitų mėnesį susirinkimas į- 

v; ks mūsų rašt. A. Karkaus- 
kaitės namuose. Po susirinki
mo vėl turėsim “sociaL”

Kvieeiąme visas mergaites 
ateiti ir prisirašyti į jauname- 
eių skyrių. Ateity turėsim 
daug gražų vakarų.

Elena Vaičiūnaitė

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 9 skyriaus jauname- 
čių bunco įvyko sausio 27 d., 
A. Vaišvilienės bute. Į šį bu
nco atsilankė svečių net iš Bri- 
dgeporto. Jaunametės labai dė

Lošėjai: J. kingos p. Ežerskienei ir p. S.
Ežerskaitei, už atsilankymų. 
Taipgi dalyvavo labai gražus

rotas Oželis.” 
Venckiutė, A. 
Kiškunas, J.

Mockaitė, J. 
Petrošius gra-

VAŽIUOJANČIŲ j LIETUVĄ 
DĖMESIUI

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingai 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 J Pasaulinę 
Parodų Ohicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šią parodą 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 linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

Z
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IU AGENTŪRA

skaičius bu'variškių (rėmėjų) 
ir pirm. O. Krasauskienė.

Po bunco visi gavo užkan
džio, o komisija išdalino do
vanas. Po to sekė šokiai ir 
žaidimai.

Komisijų sudarė jaunam«*ių 
pinu. F. Šileikaitė, rašt. — J. 
Žilvitaitė, M. Samoškaitė, C. 
Dakontaitė (bulvariškė) ir vi- 
cepirm. — J. Vasilūnaitė. A- 
čič visiems atsilankusiems ir 
dr jai Dievo Motinos Sopulin
gos už kauliukus.

Baigusios ši darbų, jauna-

WEST PULLMANO 
ŽINELĖS

mo gražumo ir dienos svarbu
mo, publikos turėjo būt dau
giau.

X Sekmadienį, vasario 26 
d., parap. svetainėje rengia
ma linksmas šokių vakaras.

X Mirė Placidą Bagdonie
nė, kuri sunkiai ir labai ilgai 
sirgo. Iškilmingai su bažny-)Va(,inasi’ P»«kutini« 
tinėin pamaldom palaidota Šv. Pnea už«a^nes« Kviečiame 
Kazimiero kapuose vasario 13 sve<^us kitur. Kas atsilan

kys, nesigailės. Muzika pa
kviesta geriausia. Įžanga tik 
25c. Rap.

d.
X Vasario 16 d. vakare, pa

rap. svetainėje gražiai pami
nėta Lietuvos nepriklausomy 
bes 15 metų sukaktis. Prog 
rėmas buvo patrijotiškas Ir la

metės dabar susirenka siuvi- j bai gražus; išpildė parap. mo- 
nėti *r iš anksto rengtis priejkyklos vaikučiai, vadovaujant 

mokytojoms Šv. Kazimiero Se 
serims. Prograroui vadovavo

vajaus bunco.

■Jos taip pat siunčia atsto

6 RAMO 
BARGENAI

ves i Rėmėjų Centro susirin- klek A’ Linkus ir Pflsakė tu' 
kimus, į Federacijos susirin-1rirungsJ kalbs* lš Lietuvos

i kimus ir j augusiųjų rėmėjų 
susirinkimus ir gražiai rapor
tus išduoda.

Reikia pasakyti, kad jau- 
nanietes, taip kaip ir augu- 

J sios, sykiu su bulvariškiais di
rba. Jauna Rėmėja

torijos ir apie dabartinę jos 
padėtį. Publikos buvo beveik 
pilna svetainė. Sulig progra

Nusa-Tone
tūkstančiams vyrų ir mpterų y.ra šal
tinis gražinantis sveikatą ir linksmu- I1 1D(1_ tilzruc .... ----- , - 1mą — tikras gyvenimas su pagalba i

Nuo redakcijos. Rašant ko-1*10 TIKKO toniko. Kuomet vyrui
ir moterys pasiekia viduramžį, visi 
organai pradeda darytis silpnesni. 
Jiems reikalingas yra tonikas, štai 
kodėl NUGA-TONE "pastatė daugelį 
jų ant kojų." Bile vaistinyčia parduos 
jums trisdešimts dienų treab nentą 
vartokite jų dvidešimts dienų pagal 
paduotas direktyvas, ir jeigu busite 
neužganėdintas, jūsų pinigai bus jums 
sugrąžinti — be jokių jums ekspensų.

respondencijas, visados reikia 
rašyti tik ant vienos lapo pu
sės. paliekant didelius tarpe 
eilučių tarpus. Redakcija ne
kreipia dėmesio į tokias ko
respondencijas, kurios būna 
surašytos netvarkiai ir ant a- 
biejų lapo pusių.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

SULIESĖJO 10-CIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Bettjr Luedere iš Dayton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vieną savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
Išgirti tą vaistą.

Kad suliesėti lengvai, saugiai Ir 
neavojlngal Imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir turi saugotis.

Murins vale, švelnina gairina 
be pavojaus. Jus ją pamigsite 
Knyga "Eye Care” arba 
Beauty" ant pareikalavimo.

VARIGOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vals 
tų. ei negelbės aptiekinlnkas grąžins
pinigus.

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkliam's 
Vegetable Compound

Taip šimtai moterų sako. Jis stip
rina nervas... duoda geresni apeti
tą... gerinu miegi... atleidžia galvos [ 
skaudėjimą, nugaros skaudėjimą... 
smikkisios dienos pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
telį šiandien.

GRAŽIOS AKYS 
Yra didelis

To Ali Who Suffer Stomach 
Agony, Gas and Indigestion
Money Bade If One Bottle of Dare’s Mentha Pepsin Doesn’t Do 

You More Good Than Anything You Ever Used.
You can be so distressed wlth gas 

and fuliness and bloating that you 
think your heart ls goiug to stop 
beating.

Your stomarh may be so dtstended 
that your breathlng in shert and gaspy.

You think perhaps you are suffo- 
cating.

You are dizsy snd pray for quick 
reiisf—whats to be done?

Just one tablespoonful of Dare’s 
Mentha Pepsin and in ten minutes the 
gas disappears, the pressing on the 
heart ceases and you ca.B breaths daep 
snd natūrali/.

Oh! What blessed reiief: būt why 
not get rid of sueit attaeks altogether? 
Why have indigestion at all?

With this aronderfui medicina yon 
can overcoms Indigestion or dyspepsia, 
or any abnormal conditlon that kaeps 
tbo stomach in constant rsbellion and 
one bottle will provs it.

Over 1,000 bottles sold ln one small 
New Jeraey town lašt year—ask yoor- 
seif why? Demand Dare’s Mentha Pep
sin. s pleaaant to take, heslth bnllding 
stomach ellxlr that regulsr pharms- 
cists anywbers la ▲nertos gnarantee

Midgct Radio paganui Police Ga
lis — 1013 ........................... $0.50

10 Tttbu RGA Radiola, už $30.00 
0 Tūbų Crosley 1033 už .. $29.00 
10 Tūbų .RGA VU-tor už . . $30.00 
14 Tu bu ZeZnitti Radio ver

tės $200.00 už ................. $70.00
0 Tūbų Pltilco 1033 Radio $30.00

NAUJAUSI LIETUVIŠKI 
REKORDAI TIK

PO 50c.
16269 — Aukso miglos ir Meilės 

tu mums nedainuok. Grigaitis 
Ir Gauras

16272 — Namo. ir Oi, kad išauš
tų. Karo Mokyklos Choras.

16271 — Kur lygūs laukai ir Su
tems tamsi naktužėlė. Karo 
Mokyklos Choras.

16270 — Rytų daina ir Turkų 
vestuvės. Liet. viešbučio orkes
tras.

16276 — Palangos juroj ir Aš 
myliu vasaros rugiagėles. Liet. 
vieš. orkestras.

16277 — Himnas. Lietuva Tėvy
nė iMusų ir Liet. popuri. Liet. 
Vieš. Orkestras.

16278 — Noriu miego ir Karinin
kų fokstrotas. Liet. vieš.orkestras

16266 —- Aržuoliniai pamatai ir 
Mokslas darbas. Stasys Pauras.

16267 — Atskrend sakalėlis ir 
“Ant kalno. Vanagaitis ir Sto- 
gis.

16256 — Ulonai ir Ar aš tau se
sė. Vanagaitis, Stogis ir Ozelie- 
nė.

16268 — “Miss Lietuva” ir Ar tu 
žinai broli? Deneika Ir Petraus
kas.

16273 — Kaukazo vaizdelis. Lie
tuvos viešbučio orkestras.

16275 — Žirgelis Ir Daili teta. 
Vincas Niekus, baritonas,

16274 — Kriaučiukas Ir Aš mer
gytė. Vincas Niekus, baritonas.

16263 — Atbulinis ir Vargonin
kas. Vincas Niekus, baritonas.

16264 —- Gegužinė polka ir Su 
harmonika į Braziliją. Liet, vie
šbučio orkestras.

16255 — Kariškas vaizdelis Ir
Sudiev. D.. Dolskis

16265 — Link mergelė ir Nemu- 
niečlų polka. Mahanojaus lie
tuvių orkestrą.

16259 — Plikiu ir Toks vaikinas 
polka. Mahanojaus lietuvių or- 
kesra.

16254 — Aukšti kalneliai ir Ak 
norėčiau. Mahanojaus lietuvių 
orkestrą.

16262 — “Oi atmink” ir Užau
gau Lietuvoj. Vanagaitis ir O- 
zeltenė.

16261 — Studento sapnas ir Sve
tima padangė. Pauras ir Grigai
tis .

16260 — Nuovadoje ir Amerikos 
lietuvių priėmimas. D. Dolskis.

16257 -— Atsiskyrus su mylimąją 
ir Vasaros grožybės. Pauras ir 
Giedraitis

16227 — Jurgio ir Ūkininkų pol
kos. Pennsylvanljos anglekaslal

16226 — Sunku gyventi našlaitė
liams Ir Garnys atplesdeno. S. 
Pauras.

16213 — Duok ranką ir Ieškau 
tavęs polkos. Mahanojaus liet 
orkestrą .

los. F. Budrik, be.
3417-21 So. Halsted St
Dėl pataiBymo jūsų radijo 

pajaukite
Tel. Boulevard 4705—8167

Užsukite Stutlon WCKh, 970 k- 
nedėlioję, 1 vai. po pietų. Nuola- 
tlniH Lietuvių Hadio Programas. 
Btatlon 1420 k. ketver-
gais 7:30 vai. vakare.

j ,,,

BJLi Y'S UNCLE
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Trečiadienis, vasario 22 193't DRAUGAS

MOŠŲ MENAS IR MENININKAI
DŪKIOJI ARMONIJA

.tvirtinti, kad choras publikos 
neužvils. Kas Šįmet girdėjo 
'chorą per “ Draugo” koncer-

darius pakelti nu., žemės j!** 9“ 16 <*• P“**
ankštybes ir .Inos išgirsti tai, J“1“* (M<*.«ntey parko salėje)

------------ 'ko per apskritus metus negir-P“' Uet- Aututonjoa k«t-
Su kovo mėn. pradžia l>ia-dinie £ianie koncerte tasai pripažins, kad jis (cho-

sideda gavėnia, kuri yra tam, t.j)oras išpildys lietuviškai niUiros^ bU eal,lu vedėju muz. J. 
kad: sektumėm Kristų, Kurs zjko Buck’o Kristaus Kančios,Sauriu turi Pajėgo« išpildyti 
“pasninkavo girioje 40 dienų kantata, kuiios muzika — tai'suuklus muzikos veikalus, 
ir 40 naktų” (Mat. IV, 2). dangiškoji armonija. ' šiu° koncertu choras dar s>-

,j ,, i, • . 'kį parodys savo galingumą.Kiniball Hali imama dėl to, > 1 1 J ° ® *
j .. . . ...... . Tat, vi. i ruoškimės dalyviliad ji visais atžvilgiais tin- . J

silinksminiiaai, nerengiama! karna tokiam koncertui. Be
pasaulinių koncertų, susilaiko geros akustikos, salė turi di- 
nia nuo bet kokių linksmų pra delius vargonus, kūne būtini J0t? 
mogų, visi kaupiasi dvasiniai, šventam koncertui. Vargonais a Tl *
kad geriau pasiruoštų apmąs- bus akompanuojama visoms (jH Į 1H
tymams Kristaus Kančios, Ku- giesmėms ir Kristaus Kančios *
rią Jis kentėjo už pasaidio kantatai.
nuodėmes. I Kristaus Kančios kantatos

Su gavėnios pradžia, kata 
likų tarpe baigias visokie pa- 1

Taigi, daugelis katalikų, veiksmas prasideda Piloto tei-

Phone PULLMAN 0853

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

Prie Y. M. C. A., Rosoland

DR. A. 6. RAKAUSKAS
Perkelia savo ofisą iš 

Kenoshes j Chicagą 
Pradės savo praktiką apie 

VASARIO 25 D. 
Galutinos informacijos bus 

paskelbta vėliaudalyvau
ti šventame koncerte ir pasi- jį nariai, rengiama pramogė- 
klausyti dangiškosios armoni-[ kad šiek tiek pagelbėtų 

Dušiukas (sesutėms, kurios labai reika-
------------ - (linges paramos, ypač šiais nie-

[tais. Kiekvienas skyrius sten
giasi savo parapijoje ką nors 
sui engti.

MARQUETTE PARK 
ZINUTĖS

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

344# So. 49th Ct. Cicero. 111.
Utar. Ketv. Ir ‘ Pėtnydomia 

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

Tel. LAFAYETTE 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedale)
Valandos: nuo 1 Iki 8 vai. vakaro 
Beredomla Ir nedėllomla pagal 

sutarties

Tel. Ofiso ir ltes. Grovehill 0617
Res. 6737 S. Artesian Avė. Proapect 1028

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 \Vest Marųuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-J2 ryto 

NedėlioJ susitarus

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
8 Iki 8:30 vakare Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutari) 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7 887

Rez. Tel. Hyde Park .1:525

vak. Antro Of. vai.: nuo 8-8 pe 
piet. Utarn. ir Subat. nuo 8-8 Vak. 

Oveutadieniata pagal autaruitą.

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTEItN AVĖ. 
Chicago, 111.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVB. 
SPECU AUSTAS

Dilovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto ano 14—11 nuo 8—4 pe 

pietų: 7—8:84 vai. vakare. 
Nedėllęmls 14 Iki 11

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

Res. Phone 
Gnglewood 8841 
Ventworth 8448

>

Pilone Boulevard 7041

DR. C. Z. VEZRIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
________  ArU 4rtk Street

Tel. Canal 8128

OR. 6, L BLDŽ1S
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

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

PHYS1C1AN AND SURGEON
2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutari) 
Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVĖ.

TEL. LAFAYETTE 7058

DR. F. G. W1NSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Bes. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 8491

8 skyriaus rėmėjos jau su
manė kovo 12 d. surengti įvai
rų vakarą, su gražu progra- 

Lietuvos nepriklausom y- mu, muzika ir kalbomis. Ka- 
kovo mėnuo jau gavė- 

įpėdimo. Motina ir sū- ma, tat programas bus pritai-

nusistebės, kad katalikų smabuty ir baigias Kalvarijos 
choras, “Dainos” choras, ku- kalnu, kur Kristus miršta pri 
ris šiuo metu yra didžiausias kaltas
ir geriausias lietuvių elior
Chicagoje, gavėnioje rengia mus mylėjo, save pasiaukojo, nus> kurį žada pakrik»tyti Ar-,Hutas tam laikui. Todėl visi 

į kviečiami į rėmėjų vajaus va- 
dabartiniu Hirą. Nesigailėsit, o be to, pa

dorus vi-! laiku eina agento pareigas Į rem šit 8erą darbą,
su uolumu ruošias kantatai.

ga
K U- nu.nu, K.u imisu.s nuima pm x |delUvos nepriklausom y- mu, r 
Jas kaltas prie kryžiaus. Kantata 1 b3s dieny pp j Vilimai susi- dangi 
ras baigias giesme: “Dievui, kur laukė jpėdlllio. Motina ir sū. nia, ti

koncertų ir dar specialiai ko- teskamba amžina 
ncertanis pastatytoje salėje — amžius — amen.” 
Kiniball Hali, kovo 12 d., šių ! L. Y. “Dainos“ 
metu, 8 vai. vak.

gaibė Per turu, sveiki.
I Ponas Vilimas

šis L. V. “Dainos.” koncer- Solistai, solistės, merginą cho- 
tas kaip tik padės mums va- ras (keturiais. balsais) taip 
lanuėlei tapti geresniais, pa- pat. Iš anksto, drąsiai galima i tei

Metropolitan Life Ins. Co. Rėmėjos nesigaili laiko, vi-
7". . isos dirba iš širdies, kad va- 

Xi jau įsigijai t ikietą a- diaras pavyktų. Kiekviena rė
dančiam, sekmadieniui, va- n)-ja tikietus pardavinėja po

G R A 8 O R I A i:

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

ii

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 76 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260

DR.GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, 111.

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tėa.

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago
OFISAS

■ 88 West 18 Street 
Tel. Canal 8174 

SKYRIUS
8288 S. Haltted St. I TEL. CICERO 5927
Tel. Vlctory 4088

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

1.M.ŠKDŪAS ~
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dvkal
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

1439 S. 49th Court, Cicero, III.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamnotojas
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

salio 26 drenai! Nežinai koks vį^ Marųuette Parką. Rezer-
J t uok kovo 12 d. praleisti sy-

Nekalto Prasidėjimo Pahe- kiu su rMjomįs. Graja 
lės Šv. mergaičių sodalieija, 
sykiu su L. Vyčių 112 kuopa 
rengia prieš-gavėninį šokių
vakarą, vas. 26 dieną, parapi-1 ----------
jes salėje. Visas pelnas ski-1 X Praėjusį sekmadienį niū
ramas parapijos naudai. Ti-ĮSų kleb. kun. J. Maciulionis 
kietai tiktai 35c. Muzika bus 
kuo geriausia: šoksite ir džiau 
gsites.

Vardu tų dviejų draugijų, 
kviečiu visus: jaunus, senus 
atsilankyti į tą balių, nes ki
tus tokios progos negausite 
iki po Velykų. Iki pasimaty
mo. Lyra

KAS GIRDĖT WEST SIDF

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarnlnkals, Ketvergaia ir Subatomia 
2420 W. Marųuette K«1. arti Westera 

Avė. Ptaone Hemlock 7828 
Panedtltals, Beredomla Ir P8tnyčiomi«

1821 So. Halsted Street

UCEŲ GYDYTOJAI)

buvo nuvežęs J. E. vysk. P. Į 
Bučį į Rockfl>>tdą, 111. Kleb. pa' 
vadavo misiionierius kun. A.• r
Petrauskas. Ir kun. Jeskevi 
čins.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

JA fi

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 6208—8418

X Kasmet Šv. Kazimiero 
Akademijos Rčmėjos skelbia 
vajų, per kurį įrašinėjami nau

Tel. CICERO 194

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 885.00 

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko ucrokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų 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 ue.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite KUDE1KĮ pirm negu kreip
sies kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dtdyala Oflaaa

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

L

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street Kusas uydyt0J^ “ chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškiį ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL
Kampas lįst Street 

Vai.: 10—11 ▼. ryto, 2—4, 7—9 v. e; 
Nedėliomis Ir 6ventadlenlala IV—H

Ofiso Tel. Vlctory 8687
OI. Ir ltez. TeL Hemlock 1S3<

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

Antras ofisas ir rezidenoija
.............. aklu k , oo«, m v,.k„en. „a„ . « 6504 S0’ ^TUSIAU AVĖ.

MU priežastim galvos ^ka*dėjlmo’ 12 ryto OSskyrua ■eredomla). Taipgi p/J80 nuo 9-12 rytais: nuo Y-9
iivaigimo, aklų aptemmlo, nervuotu- auo 4 UU 8 vaL vakare Ltamlukala
mo. ekaudamą aklų karšt}. Nuimu Ir Ketvergaia.

DR. VAITUSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTASX Po ilgos ir sunkios li

gos, praėjusį sekmadienį biz.
A. Aitutis jau pajėgė ateiti į 
bažnyčią.

X V'. Mikšis dar vis tebese
rga. K. Mikšaitė, po operaci
jos Šv. Antano ligoninėj, ei- 

įna geryn. Parap. choro nariai 
dažnai ją aplanko, o choras Sreivab°AKi8ATiTAisot,i 
nuo savęs nusiuntė gėlių.

X Parap. komiteto nary s J.
Markevičius išvežtas į kautės 
ligoninę.

X Choro vakaras su valdi-j 
nimu juokingos komedijos 
“Velnio išsigando” įvyks a- 
teinantį sekmadienį, 7:30 vai. 
vakare. Programas Ims gra-

oataractua. Atitaisau trumpų regyst. 
Ir tolimų rsgyste.

Prirengiu teisingai akinius Tisuos* 
atsitikimuos*. *gsamlnavlmas dn.ro- 
tnaa su elektra, parodančių mažiau- 
uas klaidas.

Bpeclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto iki 8 vaka-

DR. M. T. STRIKOL’iS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

P4 LAIKA 8U NAŪju*'MRADn<n Oftao y*lando8: nu° « liti 4 Ir nuo _ 1 uju URADIMG. - Nedėliomis pagal
su tart}

Ofiso Tel.: Boolevsrd 7810 
Mamų Tekt Froapect 1880

Daugeliu atsitikimų akys atitaisomos * 
be altinių. Dabar kainos perpus pi- 

Begu OurOb Masu katrai ■(. 
kaip kitų. ™

4712 s. ASHLAND AVI.

Tel. Boulevard 7589

, gtMDAs,
ANTANAS PETKUS

GRABORIUS
Koplyčia Dykai

4830 WEST 15th STRUET 
Cicero, Illinois

Tel. CICERO 2109 ir 859^1.

1). BAGDONAS
Laidotuvėms patamauj'a man-ŽUs' Lošime dalyvauja geriau 

sios choro scenos pajėgos. Ta
rpais įeina ir visas choras. Vi
si parapijonys kviečiami atsi
lankyti. Vaidinimo niekad ne
užmiršite. Pelnus eis parapi
jos reikalams.

• X Praėjusį šeštadienį turė
ję įvykti parap. vakarienės 
rengimo komisijos posėdis pas 
IT- Šliogerius. Sus-mas neįvy
ko, nes pi>. Šliogeriui turėjo 
dalyvauti šermenyse. Susirin
kimas įvyks atiminantį šešta
dienį taip pat pas pp. Šlioge
rius. Visi komisijos nariai pra 
šomi įsidėmėti.

dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63nl Str.
Tel. I.afuyette 3572

j. Liulevičius
GraltorliiMif

(laktam Mo«<>ja.*<
Palamnuja Chi

cagoje ir apiclln- 
kCJe.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

VISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GY1M> VINA8 LIGAB VYRV fR MOTERŲ PER 2« METUS NEŽIŪRINT 

MSP VBflMOnUl RIGS Ir VEM6YDOMOS JOS YRA 
SperlaliAkal gydo liga* pilvo, plaučių, Inkstų Ir pualėa, užnuodllinią krau
jo, odoa, Mgaa. žaigdaa, reumatizmą, galvoa akausmua, akaumuua Wu- 
roję, koaėjtmą, gerklės akaudėjliną Ir paalaptingaa ligaa. Jeigu kiti ne
galėjo jua išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką JIh Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per duugel) metų ir Ifigydė tukataiičlua ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kusdle nuo 11 valandoa ryto iki 1 
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
1200 UjELT 28Lh ST^ kampas Ketsler Avė. Tel. Cravriord 5573

Tel. Yards 1829

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIU 8PCIALI8TAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted 8t. 
Valandos: nuo 1-4—4: nuo A 8 

Me3ė1«ntn<a- n-o 1S Iki 1«

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

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

DR. MAURiGE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 14 iki 12 dieną
Nuo 2 Hti 8 po pietų
Nuo 7 iki B vakare
Nedel. nuo 14 Iki 18 dieną

DR. MARGERJO

PRANEŠIMAS
Persikėliau } erdvesnę Ir patogeeoą 

vietą
8825 SO. HAJUSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 Iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Grovehill 1596

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

Seredomis po pietų ir NedėKtteaMfc 
tik susitarus

>412 W. MARQUETTE ROAD

Office Phone 
Wentworth

1801 S. ASHLAND AVENUE ^el. Lafayette 7875

DR. DAVH) V. EFFRONPlatt Bldg., kamp. 18 sf. 2 auk
štas. I’astebėkit mano iškabas.

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

Pbone Canal 0523 Valandos; 2-5 go giet. 7-9 vak.

DR. A. R. McGRAUE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th

Tek Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewarit

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgu 

6558 S. KALSTEI) STRE1
Vai.: 2-4 ir 7-9 vah vakara

Tel. ofiso Boulevard 5913-14 
Rez. Vlctory 2343

DR, A. J, 8ERTASH
756 \V. 35th STREET 

Ofiso vaį: auo 1-3; &uo 4.iQ-|.84
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CHICAGOJE
VISŲ DĖMtSIUI

Visų, kuriems, bet kokiu 
reikalu tenka šaukti telefonu 
redakciją,, administraciją, bei 

spaustuvę, prašomi šaukti: 
Roosevelt 7790. Buvęs iki šiol 
numeris: Roosevelt 7791 pa
naikintas.

Administracija.

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
GRAŽUS SUMANYMAS* X Populiari mūsų koloni

jos veikėja B. Pivariinienė bu
vo gerokai susirgus. Dabar vėl Nekalto Pras. P. Šv. mer-
sveika ir vėl žada darbuotis sodaiicija, matydama
dr-jose, ypač labdarybės sri- butinę, reikalų, pagelbėti vie-
į V Rap. tinėms seserims, kurios nie-

________ kam nesiskųsdamos tyliai, ra-

visais atžvilgiais pavyko. Žmo šli bunco party jų naudai 
nių buvo daug, dovanų buvo! Mūs seserys niekuomet ne

'X Šv. Kazimiero Akad. Re-jn'*a’> darbuojasi, mokindamos siekt ir kitas kolonijas ir vi- kurie ir nėra posto nariais ve- ma visiškai užmiršti savo Iv- ka*s JV nusavintas žemes nubaudė 7,900 litų baudos 
mėjų 1 skyriaus bingo party 111118 vaikučius, sumanė suruo- Sdr jaį sekasi. Poni V. Moc- ltui. Posto “Service Officer” ties reikalus ir teises. Jos nau «i,au atsiskaitė. Jiems buvo su-

kienė iš Cicero taip pat jau-įteikia visas reikalingas infor- Jdojasi kiekviena proga, kad' ,nokėta mišku arba * pinigais 
namečių rėmėja “fairy god- macijas. Kreipkitės šiuo adre- sekti vyrus. Senovės manda- a ’^a aklein drauge. Galutinai 

gražių. Jas aukojo biznieriai atsisako pagelbėti ten, kur 1 mother,’’ o p. Vaišvilienė tai su. Juozas Judickas, 2206 SoJgumai, ko iš mūsų, vyrų, rei-jiau eSil atsiskaityta su kuni- 
ir rėmėjos. prašomos. Sodalietės tai ma-jtikra jaunamečirj geroji ma- Oakley avė., Chicago, III. ,kalavo jų motinos, ima mote-|^aikscai Oginskiu, Radvilais,

X Šv. Kryžiaus parapijos To ir dėl to nori šiais sunkiais mytė. Bridgeporto jaunametes
mokyklos 13 sk. rengia bunco lakais joms pagelbėti. Bun

co įvyko ketvirtadienį, vasa-party vietinių seserų naudai, 
kovo 4 d. parapijos svetainėj, 
7 vai. vakare. Rengimo komi
sijų sudaro A. Juozapaitis, S. 
Siugaitė, Verlet. Bunco žada 
būti įdomi. Verta tokį suma
nymų paremti skaitlingu at
silankymu. *

X M. S. 21 kuopa stropiai 
rengiasi prie vakaro, kuris 
bus vasario 26 d., parapijos 
salėj. Programas bus įvairus; 
dalį išpildys mokyklos moki
niai, vadovaujant seserims, ki
tų dalį užpildys kalbomis, dai
nomis. Dalyvaus O. Navickai
te, B. Vaišvilienė, E. Kigavi- 
čiūtė ir kiti. Po programo bus 
šokiai ir visokie margumynai. 
Pelnas eis parapijos naudai. antradienio vakarų susirenka I T- Stankevičienė, Jos. Šalte- 

X' Šv. Kazimiero Akademi-'j mokyklos kambarį. Įnienė, Cecil. Petraitienė. Va
jos rėmėjų 1 skyrius jau pra- J Dvasios vadas kun. S. Jo-ĮEo mūsų kilnios darbuotojos! 
dėjo .rengtis prie vajaus va- nelis sus-me iškėlė svarbų da-
karo, kuris įvyks kovo 19 d. lyką ir pranešė, kad veikalas 
J. Krenciaus salėj. Rengimo jau prirengtas; bus statomus 
komisija daro planus, kad va- i scenoj gavėnioje parapijos 
karas būtų kuo gražiausias. naudai.

X Rėmėjii metinė kolekta 
šįmet bus kovo 5 d., bažny-
čicj. Vokeliai bus išdalinti va- > mergaitės įstojo į Šv. Kaži* 
sario 26 d., o sugrąžinti kovo miero Seserų Vienuolynų, bū- 
5 o. Seselių prietelius prašą ,tent A. Gaidauskaitė ir H. Ma 
me paremti aukomis, sulig sa- 'rtinkaitė. Sodalicija linki joms 
vo išgalės. Almi (Dievo malonių ir kuo 'geriau-

------------------ šio pasisekimo
“BRIDAU SH0WER”

mergaičių sodalicijos, Labda- 
rigosios Sų-gos 1 kp., Moterų 
Sąjungos 21 kp., Šv. Pranciš
kaus vienuolyno Rėm. 3 skyr., 

•ftv. Kazimiero Akad. Rėm. 1 
akyr. ir Apaštalystės Maldos 

':dr-jos.
A. Mažeikaitės mamytė Ma-

BRIDGEPORTO
ŽINUTĖS

X ftv. Jurgio parap. klebo
nas, prel. M. Krušas išvyko 
Floridon, kaip jau buvo an
ksčiau rašyta. Į Floridų taip 

Šeikienė visas atsilankiusias pat išvyko pp. Nedvarų dūk-

Gauta kvietimas iš Mažo
sios Gėlelės choro, kad soda- 

Vasario 16 d. įvyko pagerb- lietės dėtųsi prie choro, kurio 
tuvės vienos mūsų kolonijos repeticijos laikomos kiekvienų 
veikėjų A. Mažeikaitės. Jos penktadieni, 7 vai. vak. Kvie- 
artimiausios draugės susirin- tirnas priimtas.
ko jos bute, 4601 So. Paulina Baigus dalykus, dvasios va- 
St., ir gražiai pagerbė. Daly-,das perstatė dvi sodalietes (H. 
vavo 60 draugių, kurios A. Ma | Gritaitę ir S. Vitkauskaitę), 
žeikaitei išreiškė linkėjimus ir kurios atvaidino komiškų dia- AV&bansia Avė., Cicero, III. B. 

,gausiui apdovanojo, P-lė A. Įlogų, kuriuo visas prijuokino. ^Jankausko vaistinėje, pas cho- 
-Mažeikaitė dėkojo visoms at-Taškui išdalinta. “Ice cream ro narįus bei vedėjų p. J. 
silankiusioms už linkėjimus ir;aad cake,” žaista; kitos viso- stUirį, 4635 S. Emerald Avė. 
Iii dovanas. |Wus “puzzales” sprendė. Va- (Boult 2056), taip pat ir pas

P-lė A. Mažeikaitė yra,1™™8 praleistas smagiai. (Rengimo Komisijos narius: D. 
jlačiai žinoma visoj Cbicogo-I Sekm., vasario 26 d. sodali- 

Jje. Ji visur dalyvauja ir ne-,«3a eis P"e Komunijos, 8 va- 
-nuilstajmai darbuojasi lietu-^an<Tų mišiose. Visos narės tu- 
viškoje dirvoje. Ji yra narė ri susirinkti. Koresp.
Nekalto Pras. Pan. Švenč.

pavaišino garcžiu užkandžiu.
Vasario 25 d., 5 vai. vak. šv. 

Kryžiaus bažnyčioj įvyks iš
kilmingos jos vestuvės su P. 
Snarskiu. Vestuvių pokilis bus 
p. U. Mažeikaitės namuose, 
4601 So. Paulina St. Jaunave
džiai apsigyvens naujoj rezi
dencijoj 610 E. 88tb St.

Linkime abiem daug laimės 
ir pasisekimo naujame gyve
nime. Rap.

rio 23 d., parapijos svet., 7 
Vai. vakaro. Įžanga tik 25c.
Komisija J. Jurgaitė, O. Kna- 
tauskaitė ir O. Navickaitė de- f mūsų jauniausioms, 
da pastangų, kad pramoga bū
tų sėkminga. Omegos draugė

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

Vasario 14 d. mergaičių sb- 
dnlicija laikė susirinkimų, pa- 
rap. mokyklos kambaryje.

Nors oras buvo labai blogas, 
bet susirinko visos narės. Ma-
tyt, gražiai eina mergaičių siu 
vinčjimo klesa, nes visos kas.ius darbštumu nuo seno

* m __ i____ • y;__ — t.__

Sodalietės turi nepaprasto 
džiaugsmo, nes iš jų tarpo dvi

............... „J ' » . • 1
tė Stella su savo teta ir dė
diene pp. V. Bagdonais. Jau
noji Stella yra čempijonė at
letė Šv. Jurgio parapijoj. Po
nia J. Masalskienė su dukte
rimis taip pat išvyko į Flo
ridų. Visi turistai automobi
liais išvažiavo į čiltus kraš
tus. Well, good luok ir good 
time visiems.

X Mėnuo atgal Bridgepor- 
te susiorganizavo jaunamečių 
— rėmėjų (šv. Kazimiero A- 
kad.) skyrius. Pirmas susiri
nkimas įvyko A. R. D. centro 
pinu. A. Nausėdienės namuo
se, o antras pp. Ežerskių na
muose. Abiejuose susirinki
muose ddlyvavo ir jaunametes 
organizavo Vaišvilienė iš Ci
cero (buvusi bridgeportietė).

A. Vaišvilienė puikiai dirba 
jaunamečių organizavimo dar-

džios įstaigomis, tais, arba ir 
kitais, klausimais gali kreip. 
tis Į nesenai suorganizuotų lie
tuvių American Legion postui laišku padaryti. Per kelerius1 
Lieutenant S. J. Harris Post Įmetus įvyko įvairių atmainų. 
No. 271. Patarnavimas bus Taip pavyzdžiui, moterys (ka

bų Cicero, bet ji sugeba pa- teikiamas visieųis lietuviams,

,rp.V| ... . . , soisn.i souibaI ns snsnnp i tjį
Ši vakari American Lerion'ns kaip ir nervnoti ir to jos j J ,skevi,iaiS NaiTsk,nam,Zu- 'pamatais'oro'stovio patikrint 

žada rengti “bunco party” t - i • . x v ° Jina nepakęsti. Šiandien vvrai ....  ,r 41 1 .....1
pp. Peper, namuose, kovo 10 8T(|rt)} susirinkimę> j ku_ su jomis ima elgtis lygiai taip.
d. Komisija — dvi akademi-, . z- , . . -rvv i r kviečia ctsilankyti visus . ,, _kės jaunutes: Gudaitė ir Eze- !eksltare;T;us. Bu3 d ^ pagarba nyksta. Klausimas, 
rskj-tė. Geriausio pasisekimo 'w praneSinllĮ ie einamns| M apie ta. sakys”

Ii , , . . , j Imoterų tarpe jau nežinomas.X. , 1 „ .darbus, taipogi bus daug pra- v . .v,X Sv. Kasmuero Akad. Bė-'ne.iran api(, pasanline parl)_ Nyksta pas jas moteriškas ,1,-o 
mėjiĮ 2 sk. rengiasi prie me- ir t t Smirinkimag įvyks;i™™s’.Je* anotejys užmiršta 
tinio vajaus, kovo 26 d. Sj. 'ta g va, va,. _ firamon(o gTC, i savo teises, tai ir vyra. ima
mot mūsų vajus, bus sykiu ir 
jubiliejus, nes sukanka 10 me
tų, kuomet seserys kazimierie- 
tės užėmė mokytojavimo dar
bų Šv. Jurgio mokykloj.

Kovo. 26 d. pagerbsime sa
vo vaikučių mokytojas. Bus 
vakarienė, programas, dova
nos ir visa už įžangos 50c. 

Vajaus komisija pasižymė-

IŠ YYČiy - DAINOS CHO
RO VEIKIMO

KRISTAUS KANČIA
(Kantata)

L. V. Chic. Apskr. ‘Dainos’ 
choras rengiasi prie šv. kon
certo kovo 12 d., Kimball
Hali. Bus išpildyta kantata
Kristaus Kančia”. Kamball 

Hali randasi prie Jackson 
Blvd. ir AVabash Avė.

Tikietai iš anksto parsiduo
da sekančiose vietose: “Drau
ge”, “Vyčio” red., Dievo A-1 
pveiz. parap. pas P. Varakulį, 
724 AV. 18 St.; Roselande pas 
S. Michols, 131 W. 103 St.; 
No. Side pas V. Rėkų, 1850

Kaminskienę, 7228 S. Talman 
Avė., A. Petrulį, 3015 N. 55th
St., ir S. Šimulį, 2150 S. Hoy- Turtme trlB ptrkėJu> _ už pln,
ne Avė (Ganai 54741 Visi *"■ “ Prisuokite su pine avė. ųvanai Mt*). visi „r,,, k,pk akrų kokla
skllbykitės įsigyti tikietus iš k<^* *>ud,nkft* Ir prekė už akrų. 

anksto. Visos vietos rezervuo
tos. Biznio komisija

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

PRAMOSIMAI
EX KAREIVIAMS ŽI 

NOTINA

American Legion centras, 
Wasbingtone, įsakė visiems
savo skyriams kreipti dėme- n(.flzijos nK)tM.ia «tiknsi
šio į savo apylinkės cx-karei- 
vių reikalus, ypač, nesusipra
timuose su valdžia, paliegėlių

tokia pat liga.
Kun. J. Du Bos (paskiau

• • ,rv ..... . . .buvęs prancūzų akademijos sepensijų (Disability pension), . , . . .; T , .. . . kretonus) rase savo drauguiir apdraudo3 klausimuose ir n « , .IĮ. P- Bayle apie tos rūšies mo
terų papročius. Laiškas rašy- 

Lietuviai ex-kareiviaį turin- tas 1696 metais. Štai laiško 
tieji kokius keblumus su vai-'dalis:

4535 S. Roekwell st.

Iš POLITIŠKO LAUKO

kaip su vyrais. Visokia joms

neigti joms priklausančių pn-

tojime moterys lenktyniauja
sti vyrais. Dar nesenai buvo ir,atytoji norma. Taip A asilči- 
matomos susirinkimuose per kovui lr buvo išduota SO hi 
daug vyno išgėrusios motervs. | su mišku, be to, dar ir
Šis paprotys išnyko. Šiandien P’n’£1b Totlėbenui už paimtų 

Kai artinasi balsavimo die-jjos jau nepasitenkina vienu Z('mę karių reilmlmns A i- 
na tai visi kandidatai dirba vynu — imasi stipresnių gė- Tninių, dvfire taip pat duota 
išsijuosę, o už yje labiausiai rimu, kaip tai daro vyrai.” ki
A. J. Zygniunt®wicz, kandi- Kitais žodžiais tarius, tai 
daatas 11-to tvardo. Šį kandi-,visa jau seniau buvo. Tie sc- 
datų reiktų ir mums lietuvia-,' novės peiktini papročiai šian- 
n.s paremti savo balsais va- dien pasikartoja.
sario 28 d. Išrinkus jį į alder- Kun. Du Bos tačiau nutyli 
nianus, nieks nenusiviltų, nes apie moterų rtikymų. Bet ra- 
yra gabus ir gerai riusimanųs šo apie praplitusį moterų tar- 
politikas ir deda pastangų, pt tabako uostymų. Kas įdo- 
kad ji eitų tiesotu keliu. Rap. miausia, kad daugelis jų įsi-

INSURANCE
NOTARY

PUBLIO

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS ^IZNIS 

2608 WEBT 4Tth STR. Tel. LAPAYETTE 1083

CLASSIFIED

NAMU SAVININKŲ ATTDAI
Musų biuru sutelkia, patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaunlntnkals. Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose 
namų • savininkų Ir rendaunlnkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 
kasdien nuo t vai. ryto Iki 8 vai. 
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki 
Plet. Įžymus namai orltfnallo ir vie
nintelio namų savininkų biuro Cblca- 
goje.

UANDIAMUM RUREAU OP 
OMtOAOO 

Inkorporuotu 
1<«8 We«t Divlslon St.

Tel. Armltars MSI—2952 
Męs esame jau žiuo adresu viri 40 m.

PARK * ORANT REALTY 
IIOHANGE 

5016 West 16th Street
Cicero, III.

Geriausia kaina — Cash už
m i J '-r* .j ! Mes mokame augžėlusta kalnų užncai rjStat*. (iold Bonas, mor- j sulaužytus senus aukso daiktus, dan

gsčius ir certifikatus depozi
tų. 134 North La Šalie St.,
Room 316.

TAIP BŪTA IR SENIAU

Prancūzus publicistas J. Rt 
r,audei, rašydamas apie šian
dieninę moterų manijų, kadjmūsų laikais, jis turėtų pro 
visame kame sekti vyrus, at
randa, kati 17 šimtmečio pa
baigoj ir 18 ojo pradžioj Pra-,rūko,

“Yra tokia galybė daiktų 
šiandieninių papročių apibu

dinimui, kad to visa negalima

Ž. ū. ministerija su kai ku-į vairios lenkiškos manufaktū- 
lbama apie miestų ponias) i- r‘a*s Rambiausiais dvarinin- ros. Už tai jį nesenai teismas

Valdvba garhQ’ Svai"ll?.i4 gėrimų var- 87 . .
tciimo TrinfoT-vo loniztimionin U o palikta jų savininkams nu

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

Ciceros lietuvių kolonijoje 
vienas naujas biznierius

> atidarė ofisų

PARK - GRANT REALTY

EKCHANOE
5016 West ISth Street

CICERO, UJU
JAMES OODITUS. manager

RlunCia pinigus j IJetuvų.
Perka, parduoda arba Iftmalno na

rni,r ant farmos, farmna ant namų.
Padaro visokius legalius dokumen

tu. notaros Notary Public.

Apdraudžia nuo ugnies namus, au
tomobilius Ir visokius daiktus.

Taipgi yra susitvėrę* naujas taupy
mo klubas po vardu Insurance Sav
inas Club, tai yra vlenlntėlė Ir stip
riausia taupymo sistema. Dėl pla
tesnių žinių kreipkitės J vlržmlnėtų 
vietų.

CASH U* JŪSŲ SENU AITKSĄ.

tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.

HOME REFINERS,
Kesncr nidg. \

5 No. Waba«h Avenue 
Kambarys (00

taiso puošnias tabokines ir 
šniaukščia maltų tabakų lygiai 
kaip vyrai.

Jei kun. Du Bos gyventų

gos matyti, kad šiandien mo
terys tabako neuosto, bet jį parduodavo. Tačiau paskuti-

Mūsų dienų mo'terų “ vy įė
jimas,” reiškia, nėra naujas. 
Taip būta ir seniau. Tačiau 
kaip seniau, taip šiandien tas 
“vyrėjimas” yra ne tik pei
kiamas, bet ir smerkiamas.

LIETUVOJE
KAIP ATLYGINA DVARI

NINKAMS'

kovais, Totlėbeno įpėdiniais ir,llluii vakar voa iįliko KJ.vaB.
Cahųnet ežero srity jis iš

kilo 18,0fX) pėdu ir ten dėl di- 
vo, kuris prieš karį rus,; po- iddio 8taiga suatojo „p

Dėl kunigaikščio Vasilčiko-

lit. gyvenime vaidino didelį 
vaidmenį ir vienam dabarti
niam žinomam valst. vyrui net 
vietų davė, reikėjo pakeisti 
n< t žemės reformos įstatymų. 
Iš tų majoratų, kurie-'buvo į 
gyti ne konfiskatų būdu, lin

MAŽIAU AATŲ AUGINA.
Sintantai, Šakių apskr. — 

Prieš karų ūkininkai čia laiky

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowaka

“Per suvirs du metu turėjau neapsa
komai geliama ranka. Naudojau įvai
rius linimentus, plasteriua ir mostia. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Expellerio visi ikausmai prany
ko. Ai dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
Eapelleriai.” 8. N.

Philadelphia, Pa.

PAIN-EXPELLER
JOHN 6, BORDEN

ADVOKATAS
105 W. Monroe St., prie Clark

Telefonas State 7460 
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet

Ridp* 91M W St •,lu“ — STUDEBAKER, kurie yravvesi biae. W. zzua ai, pagalėję savo stiprumu lr gražumu.
Taipgi mes turime pilnų pasirinki

mų vartotų karų labai prieinamų Ir 
nebrangių kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVENUE 
Telephone Uafayette 7189

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St

Utarnlnko, Ketverge Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republio 9600

5332 Avė.
mos.

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Grane Coal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
nai tiktai tonas ........ $8.50
Poeahontas lumps .... $9.00 
Summcr Creek lump ..$8.00

trečiadienis, vasario 22, 1933

davo dideles kalmenns avių. 
Dalį jų rudenį papjaudavo mė
sai, o kitas parduodavo. Iš 
avių vilnų gamindavosi ne tik 
kasdieninius, liet ir išeiginius 
rūbus. Nemaža vilnų dar ir

niuoju laiku ūkininkai avių lai 
ko tik tiek, kad turėtų vilnų 
pirštinėms ir kojinėms, o kai
lių — skrandoms pasisiūti. 
Todėl ir nenuostabu, kad vi
sus rūbus ne tik sau, liet ir 
samdiniams ūkininkai turi pi r 
kti.

NUBAUDĖ 7,00 LITŲ
Pereitų rudenį pasienio po

licija, padarius kratų pas St- 
rašinskų kaimo ūkin. Z. B., ra 

Į do kontrabandų perneštos į-

V0S NUSILEIDO
Oro biuro lakūnas R. Col- 

ton, kurs kasdien lėktuvu iški-

kęs motoras. Vos ne vos lai
mingai nusileido.

Graudūs Verksmai

STACIJOS
Su atvaizdais,

IR

Kai Kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug perkau
tiems duodame nuolaidų.

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per Sj vestuvių sezo
nų, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele-
fonuoklte Englewood
5840

P. CONRAD 
OO2.T So. Halsted St. ]

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. G2nd St.

Jei manai pirkti antomobll}. ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų 18 geriausių ru8lų autotnobl-

The Most For Your Money
l>y

PEOPLES COAL GO.
2 tons or more

III. Lump.................... $5.50
Ky. Mine-Run .........  $5.20
W.V. Pocabontas M.R. $6.50 

Tel. Pullman 5517

TUMONIS COAL CO.
Offers an attractive 
February Bargain

Genuine Pocahontas 
Mine Run 50% coarse

2 to 4 tons................ $6.50
4 tons or more......... $6.25
Tel. PULLMAN 8296-8092
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