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Mirė A. Cermak’as; parvežamas Chicagon
FAŠISTAI HITLERITAI LAIMĖJO 

RINKIMUS VOKIETIJOJ
KELIOSE KUBOS PROVINCI

JOSE VYKSTA SUKILIMAI
HITLER IS LAIMĖJO 

RINKIMUS
KUBOJE SUKILIMAI

BERLYNAS, kovo <i. — Va 
kar Vokietijoj parlamento rin 
kimus laimėjo fašistai (nacio
nalsocialistai) ir nacionalistu 
partija. Šios abi partijos par
lamente turės balsų daugumų.

Kitaip ir būt negalėjo. Rin 
kimai įvyko ginkluotųjų fašis 
tų batalijonų priežiūroje.

HAVANA, kovo G. — Trijo 
se Kubos provincijose prieš 
vyriausybę sukilimai liepsno
ja. Kai kur vyksta įtariamų
jų sukilėlių areštavimai.

GRAIKIJOJ MILITARISTI
NĖ VALDŽIA

ATĖNAI, kovo 7. — Perei
tų sekmadienį Graikijos par- 

Centro (katalikų) partiją lamentan rinkiniuose buvusio- 
parlaknente turės 73 atstovus,, j() premjero Tsaldoriso vado- 
ty. 4 daugiau, negu paleistam vaujama partija nykia balsų 
parlamente. Komunistų atsto dauguma laimėjo. /
vų skaičius nuo 100 sumažėjo | Kad taip, tai kariuomenės 
iki 79. Fašistai su nacionalis- j vadas gen. Plastiras paskel
tais kartu turės 340 atstovu, be Graikijoj militaristinę val

džių.
HITLERITAI KRIKSTAUJA

Chicagos majoras A. J. CERMAKAS, vakar rytų mi
ręs Miami, Fla., ligoninėje.

LIETUVOJE

ŽINOMŲ ASMENŲ MALO
NES PRAŠYMAI.

Pranešama, kad kadaisia 
mėginęs apiplėšti vienų Kau
no bankų p. Sutkaitis, buvęs 
“Eltos” bendradarbis p. Ka
rosas, padarę atentatų prieš 
vidaus reikalų ministerį. puik 
Rusteikų Pupaleigis bei Vait 
kevieius ir daugelis kitų žino 
mų asmenų padavė Respubli
kos Prezidento vardu malonės 
prašymus ryšy su Lietuvos' 
nepriklausomybės paminėjimo 
sukaktimi.

IŠ VILNIAUS KRAŠTO

KETURIOMS DIENOMS UŽDARYTI 
VISI KRAŠTO BANKAI

KONGRESAS SUŠAUKIAMAS 
SPECIALEN SESIJON

PAKVAIŠĖLIO AUKA 
MIRĖ

UŽDARYTI BANKAI; 
KONGRESO SESIJA

BERLYNAS, kovo 7. — 
Laimėjusi parlamentan rinki
mus fašistų (nacionalsocialis
tų) partija krikštauja. Kan
clerio Hitler’io tikslas atsiek
tas. Kalbama, kad ši partija 
dar daugiau ims spausti savo 
politinius priešus.

Numatoma, kad susirinkęs 
parlamentas kokiems dviem

MONS. BERNARDINI 
PASKIRTAS ATSTOVU

VATIKANAS, kovo G. —
Katalikų universiteto \Yash- 
ingtone prof. monsig. E. Ber
ną raini paskirtas apaštališku 
dėl e gat u Austrą 1 a zi j a i.

Jis parvyksta Romon. Ko- j menkiJ kinV pasipriešinimų, 
vo 1G d. bus konsekruotas vys ra baimės, kad grius pati
kupu ir Šventasis Tėvas su- 

metams nutrauks sesijų ir kra- teiks jam arkivyskupo palliu- 
što valdymų paliks Hitler’io įmQ-
vyraiusybei.

FISISTŲ DĖSNIAIS VADO 
VAUSIS

JAPONAI VERŽIAS 
PIRMYN CHICAGOJE

PEIPINGAS, kovo G. —
Kinų apsigynimas Jehol pro
vincijoje sugriuvo ir japonai Uždarius kelioms dienoms
veržias pirmyn, sutikdami vos j bankus, iš kurių niekas nega

li gauti pinigų, mieste žymiai 
sumažėjo biznis. Viduiniestv

ir visa parduotuvės kone pustuštės. 
Kurie turi susikrovę namie 
pinigų, labai nerangiai juos 
išjudina. Tad nėra ko per 
daug laukti, kad iš to šaltinio 
kiek padidėtų pinigų apyvar
ta. , ’

MAŽAI BIZNIO

PREZIDENTO KABINETAS 
PATVIRTINTAS

WASHINGTON, kovo G. — 
Praėjusį šeštadienį popiet su- 

ROMA, kovo G. Italų 'sirinkęs naujas senatas patvir 
lašistų spauda aukština J-tino prezidento Roosevelto 
Valstybių prezidento Roose- 'sekretorių kabinetų 
velt’o inauguracinę kalbų.
Sako, kad joje glūdi fašistų 
varkos dėsnių pripažinimas.

diktatūra.

KILGORE, Neb. (per paš
tų). — Gaisras sunaikino Šv. 

tie svarbiausieji dėsniai, tai I Pranciškaus misijų. Iš 200 
bernaičių nei vienas nenuken
tėjo. Misijų vedė kunigai jė
zuitai.PRANCŪZIJA STIPRINA 

KARIUOMENĘ I

PARYŽIUS, kovo 6. — Ne 
žiūrint išlaidų kariuomenei 
mažinimo, Prancūzijos vyriau 
sybė kai kurias kariuomenės 
dalis perorganizuoja, kad 
padidinti jos išnašumų. Dau
giausia pasieniai stiprinami.

SERBAI NESUSTOJA KA
TALIKŲ VYSKUPŲ 

PUOLĘ

HO.OVERIS NEW YORKE

: NEW YORK, kovo 6. — 
Buvusia prezidentas Hooveris 
laikinai apsigyveno VYaldorf- 
Astoria viešbuty. Su juo yra 
jo sūnus ir sekretorius. Apleis 
damas Washington’ų jis pla
navo jūra vykti į Kaliforniją, 
tačiau šį planų pakeitė.

Kinijos vyriausybė 
krašte tvarka.

Numatoma, kad japonai už
ims ir kitas žiemių Kinijos 
provincijas. Japonų karo lai
vai sutraukti į Tientsino pa
kraščius.

PREZIDENTAS KALBĖJO 
PER RADIJA

Visas kraštas laukia kon
greso susirinkimo. Ual kon
gresas ras priemonių daugiau 
pinigų paskleisti apyvarton.

AYASHINGTON, kovo G.— 
Šį sekmadienį prezidentas F. 
D. Rooseveltas iš Baltųjų Rū
mų kalbėjo per radijų. Ragi
no visus krašto gyventojus 
stoti bendran darban, kad grų 
žinti kraštui gerovę.

KILIMŲ VALYMO ĮSTAI- 
GOJĘ SPROGIMAS

MIAMI, Ela., kovo 7. — Va
sario 15 d. pakvaišėlio G. Zan 
gara pašautas Chicagos majo
ras A. J. Cermak’as vakar ry
tų mirė Jackson Memorial li
goninėje. Mirė, kaip sako gy
dytojai, nuo įsinietusios deši
niajam plauty, kurs buvo per
šautas, sausosios gangrenos. 
Mirusis ėjo GO m. amžiaus.

Mirusiojo lavonas vakar va
karų traukiniu išvežtas į Cbi- 
cagų.

Vilniaus spauda rašo, kad 
Vilniaus bazilikos portiko su
stiprinimo darbai jau baigia
mi. Pereitos savaitės pabaigo
je buvo padaryta portiko su
stiprinimo sienos dalies darbų j ^ANGARA APKALTINTAS 
kontrolė. Buvo daromi apie'
G,30 m t r. gilumos iorožimni. MIAMI, Ila.,Igręzimai, 
kur buvo žiūrima, ar visur vie

kovo 7. —■

krašte visus 
bankines įs-

“Grand jury” vakar susirin-
nodai betonas yra sustiprėjęs.!^0.'1* aPkaltino ū. Zangarų 

Chicagos majoro A. J. Cerma- 
k’o nužudymu. Sakoma tomis 
dienomis jam nauja byla bus 
nagrinėjama. Jį laukia mir
ties bausmė.

Kontrolės komisija, kaip ra
šo laikraščiai, tų gręžimų ga
vo visiškai gerus rezultatus. 
Portiko polių stiprinimai jau 
baigiami, reikia dar vos po
ros polių. Tada visi pagrin
džiai bus jau gerokai sustip
rinti ir bus galima eiti prie to 
Iimesnių remonto darbų.

BUS LAIDOJAMAS PENK
TADIENĮ

KAT. LAIKRAŠČIAI GY
VUOJA.

Leliūnai. Nors parapija y- 
ra nedidelė, ir laikai sunkūs, fcur velionis

Mirusio mieste Miami, Fla., 
Chicago majoro A . J. Cer- 
mak’o lavonas Chicagon bus 
parvežtas rytoj rytų. Iš 
Illinois Central geležinkelio 
stoties bus nulydėtas į namus, 

gyveno. Ant ry-

AVASHINGTON, kovo 6. — 
Pagaliau visų kraštų ištiko 
finansinis krizis. Iki vakar 
visos valstybės atskirai grū
mėsi su šiuo krizių. Vakar gi 
po ilgi] pasitarimų su kabine
to nariais prezidentas Roose
velt’as išleido atsišaukimų, 
kuriuo visam
bankus ir visas
taigas, įėnms visas “spulkas” 
keturioms dienoms, iki 
penktadienio ryto — kovo 
mėn. IĮ) d., uždarė.

Po to prezidentas išleido 
kitų atsišaukimų — 73-iajį ko 
ngresų šaukia specialėn sesi
jom Sesija bus atidaryta ket
virtadienį, kovo mėn. 9 d., pu
siaudieniu. Ši sesija pirmiau
siai imsis svarstyti finansų 
reikalus.

Iki penktadienio uždraustos 
visokios bankinės transakci
jos, išėmus tokias, kurias leis 
iždo sekretorius. Uždrausta 
krauti ir laikyti pinigus. Taip 
pat uždrausta iš krašto išvež
ti auksų. "S

Iš pašto taupymo fondų,iš
mokėjimai taip pat gali būti 
sustabdyti.

bet katalikiškų laikraščių skai tojaus bus paimtas į City 
tymas padidėjo. Į parapijų Hali. O penktadienį rytų bus 
katalikiški] laikraščių pareina nulydėtas į Chicago Stadiju- 
G60 egz. “Mūsų Laikraščio” nię.. Tenai bus sakomos pra- 
255 egz., “Šaltinio” 150 egz., kalbos. Iš ten popiet lavonas 
“Pavasario” 51, “Ūkininko”
56, “Žvaigždutės” 52, ir kitų

MIRĘS SENATORIUS 
WALSH’AS PAGERBTAS

AVASHINGTON, kovo 7. — 
Vakar oficialus Washingto- 
nas krašto vardu pagerbė anų 

bus^ paimtas į kapus. dienų traukiny mirusį Monta-
Kas užims (hieagos majo-jna valstybės senatorių T. J. 

ro ofisų, miesto taryba svars- ^Valsli’#.
da žmonėse pritarimo nerado tys Hk mirusį majorų palaidu-' 

jus.

92 egz. Nekatalikiškoji spau-

VIENA, Austrija, kovo G.— 
Serbų spauda ir vyriausybė ir 
toliau begėdiškai puola katuli 
kų vyskupus, kad šie saugoja 
katalikų jaunimų nuo stačia
tikių serbų įtakos. Iš pradžių 
tik viena serbų spauda suska
to vyskupus pulti, kad jie, vys 
kupai, įsakė, kad katalikų jau 
nimas negali priklausyti ser
bų stačiatikių jaunimo “saka
lų” organizacijai, kurioje be
dievybės dvasia pasireiškia. 
Pagaliau prieš vyskupus atsi
suko ir pati vyriausybė. Ji

paskelbė, kad katalikų vysku
pams nebus mokama pinigiš- 
ka parama. O Slovėnijoj areš 
tuotas ir į atokiausių sodžių 
ištremtas slovėnų liaudies par 
tijos vadas monsig. Korosec.

Serbų vyriausybė seniau bu 
vo pasiryžusi suimti du ka
talikų prelatu — Serajevo ar
kivyskupų Saric’ų ir Krk 
(Veglia) vysk. Srebenic’ų. 
Šiomis dienomis tačiau šio 
pasiryžimo ji išsižadėjo.

Serbų spauda tarp kitko vys 
kupams prikaišioja, kad jie 
esu Italijos vyriausybės įta
koje. Vyskupai tuos priekaš- 
tus energingai užgina.

Kilimų valymo įstaigoje, ir z.vnuai sumažėjo 
2543 — 45 Laurence avė., se- 
kniadiieno rytų įvyko baisus 
sprogimas. Namai sugriauti.
Visoj apylinkėj langų stiklai 
ištrupėjo. Vedami tardymai.

NUŽUDĖ GARADŽIAUS 
SARGĄ

Keturi plėšikai nužudė 
North Park garadžiaus, 5013 
No. Kedzie avė., sargų, Leo
nardų Smith, 24 m. amž., neg
rų, už tai, kad jis palengva 
jiems duris atidarė. Plėšikai 
paspruko.

Cook’o apskrities vyriau
sias kasininkas praneša, kad 
iki vakar sumokėta 8,500,000 
dolerių mokesčių už 1931 me
tus. '

t -\T ♦
i

NIOBI STATYTI CIMENTO 
FABRIKĄ

SVEČIAI BE PINIGŲ

Cbicagoje buvo daug žmo-
Atitinkamos įstaigos tirs, nių iš svetur suvykusiųjų, ka 

ar galima Lietuvoje dirbti ci- 
mentas. Jei diviniai bus tei
giami, bus kuriama akcinė
bendrovė ir statomas cimento 
fabrikas.

PROE. VOLDEMARAS AT
VYKS Į AMERIKĄ

Prof. A. Voldemaras prieš 
išvažiuosiant Amerikon pas
kaitų skaityti, dar atvyks Kau 
nan kai kuriuos savo fi
nansinius reikalus sutvarkyti, 
tarp kitko, gauti honorarų už
jo parašytų knygų apie Klai- i SKAITYKITE IR PLATIN- 
pėdų. ' KITĘ “DRAUGĄ”

• Velionies palaikai vakar bu 
vo iš katalikų bažnyčios nu
lydėti į senato rūmus, kur nu
vyko prezidentas Roosevel- 
t’as su kabineto nariais, se
natoriai ir teisėjas. Galerijo
se matėsi šiaip daug įžymių
jų asmenų.

Trumpas pamaldas laikė
da čia staiga uždaryti bankai.
Daugelis jų neturėjo pinigų 
grįžti „amo, arba kur kitur 'Baltim0‘rSg arHv^kupas Yur 

pasilieka jey^ lydimas keleto kunigų.
Paskui trumpai gražiai pakai

vykti. Žymi dalis 
Chicagoje.

GAL PABRANGS MAISTAS

Chicagoje yra visokio mais

bėjo. Kiek pamaldos, tiek Jo 
Ekscelencijos kalba padarė di
delio įspūdžio.

Mirusio palaikai išlydėti į 
to pakaktinai. Tačiau angliš- Helena, Montana valst.
1*1*1 y v • • v ii iki laikraščiai praneša, kad gal 
maistas bus branginamas, jei 
daug jo kreditan bus duoda
ma. >

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien numatomas 
lietus; maža temperatūroR at
maina.
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pastatė kandidatu į Chicagos miesto majo
ru, atsirado žmonių, kurie jj šlykščiai ataka
vo ir šmeižė vien tik dėl to, kad jis buvo 
ateivis. Mes j j užstojome ir jo kandidatūrų 
rėmėme. Viename iš vedamųjų straipsnių mes į 
rašėme: “Teko pastebėti agitacijinėje litera
tūroje, kad ypatingo dėmesio kreipiama įro
dymui, kad p. Cermakas ištikro yra ateivis 
ir dėl to, reikia suprasti, jog kaipo tokis 
negali būti Chicagos miesto majoru... Tuo 
užgaunama visi ateiviai, kurie prieš tokį ne
teisingų, šlykštų, netolerantiškų nusistatymų 
turėtų griežtai užprotestuoti...”

Ant. Cermakas, perskaitęs “Draugo” ve-

LIETUVIŠKOJI
ENCIKLOPEDIJA

(Užbaiga)
Pradedant statistikos dar

bų buvo naudojamasi centra- 
linių organizacijų kuopų ant
rašais. Jais remiantis buvo 
sudaryta sąrašas vietų, kame 
lietuviai gyvena. Tuomet su
rašyta 99 miestai, kame yra

Antradienis, kovo 7 d., 1933

NAUJAS BALTOJO NAMO UŽVAIZDĄ

DIENOS KLAUSIMAI

A. J. CERMAKAS

Po ilgų ir skaudžių kentėjimų Anton J. 
Cermakas, Chicagos miesto majoras, pasimi
rė vakar ryte. Jo mirtis nieko nebenustebino, 
nes tuoj po peršovimo ir vėliau atsiradus 
komplikacijoms, nedaug tebuvo vilties jam 
išgyti. Tačiau dėl to įvykio liūdi ne tik 
Chicagos gyventojai, bet visas kraštas, nes 
velionis yra auka pasikėsinimo nužudyti da
bartinį prezidentų Rooseveltų. A.' J. Cerma- 
ko žodžiai: “Džiaugiuos, kad tai aš vietoj 
Tamstos” įeis šio krašto prezidentų istori
jon. Tai išsireiškimas, kuris gerai karakteri- 
zuoja velionį kaipo žmogų, suprantantį kra
što ir visuomenės reikalus. Matyti jis nusi
manė, kad jei piktadaris būt nužudęs prezi
dentų elektų, iš kurio kraštas tiek daug lau
kia ir tikisi šiais baisiais krizio laikais, 
Jungtinių Valstybių ne vien ekonominė ir 
finansinė, bet ir politinė būtis būtų susida
riusi tikrai rimta. Tas faktas velionį majorų 
Amerikos visuomenės akyse, padaro didesniu 
negu paprastų miesto majorų. Jo vardas isto
rijoj bus pažymėtas šalę tų žmonių, kurie 
savo galvas yra paguldę dėl krašto reikalų 
ir garbės gynimo.

Mums ateiviams ir mūsų vaikams A. J. 
Cermako vardas ypatingai yra ir bus at
mintinas, nes jis pats buvo ateivis, prieš 60 
metų gimęs Čekijoj. Savo nepaprastu darbš
tumu ir neišsemiama energija jis įrodė, kad 
ir ateiviai gali prasimušti į šio krašto poli
cines viršūnes ir tarnauti kraštui ir žmonėms 
daug geriau, negu vadinamieji “šimto nuoši
mčių amerikonai,” kurie ateivių nekenčia. 
Velionies pasisekimai politiniame gyvenime, 
energingas jam uždėtų pareigų atlikimas 
daug prisidėjo prie ateivių vardo pakėlimo.

Kada 1931 metais demokratų partija jį

lietuviškos parapijos ir 289 
damojo vertimų, redaktoriui prisiuntė pade- miestai ir miestukai, kame įlė
kęs laiškutį, pažymėdamas: “What does it
matter if a man’s name be Cermak, Murphy,
Schmaltz, or any other similar name that 
might designate the fact that bis parents 
or forefatliers may liave eome from another 
land, if that man has honorably adopted 
the citizenship of this country and by his 
vears of Service earned the right to be clas- 
sįfied as just as good an American as one 
whose forefathers came over on tre Mayflow-
e r. ”

Be to savo laiške A. Cermakas pažymė
jo, kad Jungtinių Valstybių istorijoj yra 
daug šiam kraštui nusipelniusių žmonių, ku
rie buvo atvykę iš kitų pasaulio kraštų.

Užėmęs majoro vietų kai kurių neken
čiamas “ateivis” Cermakas parodė, kad “a- 
teivis,” patekęs į aukštų vietų, taip gerai 
gali eiti uždėtas jam pareigas kaip ir “šimt- 
proceniinis” amerikonas. Jis tas pareigas 
ėjo dar geriau, nes iš mažens buvo pripratęs 
prie sunkaus darbo ir, ačiū savo gabumams, 
darbštumui ir apsukrumui, politikos viršū
nių pasiekęs.

A. Cermakas jaunas būdamas dirbo dirb
tuvėse, mainose, vežiojo po miestų anglis ir 
malkas. Kol pradėjo kilti politikos gyveni
me, jis daug vargo matė. Jo būtis nei kiek ne
siskyrė nuo milijonų kitų ateivių. Dėl to, jei 
kas ir nenorėtų, jam turi atiduoti pagarbų. 
Jo gyvenimo istorija turėtų duoti įkvėpimo 
kiekvienam ateiviui nebūti nuolaidžių kovo
jant su gyvenimo sunkumais, neapsileisti ir 
skatinti siekti aukštumų.

Reikia tik gailėtis, kad netikėtas ir tra
giškas įvykis pakirto A. J. Cermako gyvybę, 
neleido ilgiau pasidžiaugti savo pasisekimais 
ir dar daugiau padirbėti šio miesto ir žmo
nių gerovei.

NAUJOJO PREZIDENTO KALBA

Okla.................................... 9.
Ore., ............................... 9.
Pa......... ..................... 591.
R. I........................................ y.
S. C...........................................i.
s. D...............................  5.
Tcxas................................ 3.
Utah ..............................  i.
Vau ........................... 4.
Vt.....................................
Was,h...................................... 40.
W. Va. ....................... 75.
Wis.................... ,.......... 54.
Wy..............................................  j.

Viso ................... 2.098.
Taigi, 42 valstijose lietuviai

O

ra liet. parapijų. Kada jau 
darbas buvo beveik baigiamas 
ir daroma patikrinimas, pasi
rodė visai kas kita: teko atsi
kreipti j redakcijas, prašant i 
prenumeratorių sųrašų. Jais!
buvo surekorduota viso 1,824’ , f r 7* •7,*’ “"..“’T. .... ’ skaitanti lietuviškus laikras-miestai ir miesteliai, kame 

Šiandie 
S. Ž.

lietuvių gyvenama, 
gi štai kiek kuriame 
centre surekorduota:

Ala. .. ............................. 5.
Ariz. .. ................. L
Cal. ... .............................25.

Colo. ... ...... .................... 12.
Conn. . ............ .............. 98.
D. C. .. ..........<......... L
Del. ... •«■•••«■••••••• o.
įdubo . ........................... 4.
III......... ........... <........... 195.
Ind. ... ................... . 2S.
Iowa .. ................ 7.
Kansas 9
Ky. .. ................. ........... 5.
La........ ....... . ....................  l.
Maine . ........................... 26.
Mass. . ..................... 141.
Md. ... ........................ 31.
Mieli. . ..........................  97.
Minn. . ............. . ........... 9.
Mo. ...
Mont. . ......................  . 9.
N. C. . .............................. 1.
N. D. . ................... . 4.

•( cius gyvena 2,098 miestuose 
1 ir miesteliuose. Bet dar yra 
laikraščių, kurių negavau pre 
numeratorių sųrašų: yra, dau
gybė lietuvių, kurie jokių lie
tuviškų laikraščių neskaito ir 
dar yra 6 valstijos, apie ku
rias jokių žinių iki kol nega
lėjau gauti. Taigi, kas yra ne
patenkintas, kad taip ligai nė 
ra baigiamas statistikos dar
bas, turėtų atkreipti domės j 
ta, kas būtų buvę, jei darbas 
būtų buvęs atliktas vadovau
jantis vien centr. d'raugijų kp. 
antrašais?! Ilgai besitęsianti 
statisika mažėja savo vėr
ėje, bet turint jau darbų at
liktų per ilgų laikotarpį, tu
rint tinklų išlavintų darbuo
tojų, jei jiems nepritrūks kant 
rybės, bus nesunku reikalin
gas žinias papildyti. Bet, kas 
.turb supratimų iapie mūsų ga
limos statiktikos sūdjaryrnų, 
tam negali būti abejonės dėl

Henry Nesbitt su savo žmona prez. Roosevelto kaiinyml 
Hyde Park, N. Y., kurį prezidentas pasiskyrė vyriausiu s a r” 
gu, klerku ir užvaizdą Baltojo Namo, Wasbingtone.

bas tapo sutrukdytas III., I Iki paaiškės Liet. Eneiklo- 
Wis., Mich. ir Ohio valstybių, pedijai ruošiamos medžiagos
Tos man persunku pasiekti 
asmeniškai, o laiškais išgauti 
begaliniai sunku. Vienok pasi 
tikiu, kad ir.čia pavyks sta
tistikų sudaryti.

Galūtinai “Liet. Enciklope
dijos Atbalsis” straipsnio au
toriaus žodžiai: “Ar galima

vadovavimo klausimas, šiuo 
pranešu, kad kiekvienas noriu 
tis palengvinti šiame darbe 
pagreitinant suteikti reikalin
gi} žinių, malonėkite laikinai 
jas siųsti:

Rašant autobiografijas rei
kia nurodyti; 1. Gimimo vie-

tikėtis, kad šiame laike ir ant metai, mėnesis, diena. 2.
greitųjų, tokį darbų, kuris jau 
spausdinamas, sulaikyti ar 
atitaisyti?,” neturėtų suklai
dinti skaityojų — dar ne per
veda ir laiko turime pakakti
nai. Enciklopedijos tik dar kų 
išėjo I tomo IX sųsiuvinys ir 
pirmos alfabeto raidės “A”
vardu sųrašas nėra pilnai už

jos vertumo. Statistikos dar- Į baigtas.

Naujojo prezidento Franklin D. Roose
velto kalba įnešė naujos vilties į šio krašto 
ir viso pasaulio ekonominį gyvenimų. Jo aiš
kus ir labai drąsus pabrėžimas, kad jis taip 
kalbės ir darys, kaip krašto ir žmonių rei
kalai reikalauja, padarė labai gero įspūdžio.

Darbininkams darbo, bankose žmonių Įdėlių 
apsaugoji m a^^'ir uždraudimas spekuliuoti sve
timais pinigais, pagalba ūkininkams, tinka
mi santykiai su užsienių valstybėmis — apie 
tai žmonės norėjo girdėti ir išgirdo iš naujo 
prezidento lūpų. Bet daugiausia davė paten
kinimo tas faktas, kad naujasai krašto va
das pažadėjo neatidėlioti, bet tuoj veikti. 
Jei negausias tinkamos kooperacijos iš kon
greso, panaudosiąs konstitucijoj numatytus 
dėsnius, kurie nepaprastais krizio laikais lei
džia prezidentui veikti naudojantis diktatū
ros teisėmis. Bet mes nemanom, kad tai bus

reikalingi. Juk jis yra ne tik vyriausybės 
galva, bet ir tos partijos vadas, kuri ir kon
gresų kontroliuoja. Skubus ir energingas vei
kimą:-, be abejonės, krašto ekonominę ir fi
nansinę būtį pasuks į geresnę pusę.

Kad prez. Rooseveltas nekalba tuščiais 
žodžiais, parodo jo pirmas ir drąsus žygis 
paskelbiant bankų moratoriumų keturioms 

dienoms. Nors ta žygį dabar skaudžiai atjau
čiame, tačiau, ekonomininkų ir finansininkų 
manymu, nuo to bus pradėta tvarkyti krašto 
finansai, kurie yra didžiausia šio krizio prie
žastimi.

Kur ir kokį mokslų baigta? 
Mokslo baigimo metai, laips
nis ir išdavusios laipsni įstai
gos vardas. 3. Pirmesnis ir 
dabartinis užsiėmimas. 4. Iš
vardyti kuo pasidarbuota vi
suomenės labui; kokiais me
tais į kokius laikrašeiuš raši
nėta, svarbu pažymėti: ko
kiais metais ir kokias draugi
jas sutvėrė, kokiais metais ir 
kokioms draugijoms vadova
vo, kokiuose seimuose ir ka
da dalyvavo? ar jo darbavi
masis yra vien kolonijose, ku
rioje gyvena ar asmuo vado
vaujantis tam tikroje apylin
kėje?

S. Ž. R. Centras, 114 Spring 
Uarden St., Easton, Pa. arba 
Rr. J. Kriščiūnas, 917 W. 34 
St., Chicago, Iii.

Kun. S. J. Draugelis.

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

Sveika Marija
' ’ v. -

k (Tęsinys) ' v

? III. .
t i ”

VIEŠPATS SU TAVIMI 
Paveikslai mums kalba

Pažvelk, mielas skaitytojau, į U} kry
žių, kuris tavo kamlairėlyje stovi ant lan
go ties kerčia. Kokio jis, tas kryžius, 
prasto dariai, kiek maža kybančioje ant 

Jėzaus “mūkelėje” į žmogų panašu
mo! O pažiūrėjęs į jį dėlto atsidūsti gi
liai, o gal ne kartų ir sidabrinė ašara iš
siveržia tau iš akių. Kodėl? — nes tas 
prastutėlis, iš medžio išdrožtas kryžutis 
sukėlė tavo galvyje brangias mintis: jis 
priminė tau anų tikrąjį Jėzų^ kuris už 
tave ant kryžiaus ties Jeruzaliu mirė!
Atsiminęs tai, tu dūsauji ir raudoji!..

Jei tas prastas kryželis sukelia ta
vyje tokias mintis ir širdį sugraudina, 
tai kų bekalbėti apie tuos paveikslus ir 
statulas, kuriuos žmogaus ranka taip pui
kiai nupiešia ant audeklo a Hm ant popie
rių, arba iš akmens išdrožia, kad žiūrint 
j jį — ly# gyvas jis, tas paveikslas; tar
ai juda jis prieš tavo akis. Manytum, kad

piešiko ranka į tų šaltų audeklo sklypelį 
arba akmens gabalėlį gyvybę įdėjo!

Kam teko būti Italijoje ir atsilanky
ti Milano mieste, tas viename tenykščių 
vienuolynų galėjo matyti vienų tokį pui
kų paveikslų, kad visame pasaulyje tokio 
rasti negali. Jis nupieštas ant sienos prieš 
400 su viršum metų. Nors per tiek laiko 
daug kas ant to paveikslo nusitrynė ir su
gedo, ir lyg dabar jis nenustojo savo gro
žybės ir vertės.

Nenoromis jis traukia prie savęs at
silankančių svečių akis. Ir sustoję žmo
nės žiūri į jį—atsižiūrėti negal, stebisi— 
atsistebėti negalę Jie mato ant to paveiks
lo nupieštų paskutinę Jėzaus Kristaus va
karienę. Iškilminga ir graudi, bet susyk 
ir baisi buvo toji valanda! Piešikas nu
jautė visų jos svarinimų ir taip įdėjo 
į paveikslų, kad šiandie į jį žiūrint, tar
tum tikrųjų Jėzaus Kristaus vakarienę 
matai. Ir Jėzus Kristus gyvas ir taip 
baisiai nusiminęs, nuliūdęs—kaip tuomet, 
kada išsitarė: jūsų mane išduos”.
Ir Apaštalai, išgirdę tuos Jėzaus žodžius, 
nusiminę kraiposi į visas puses ir išsta
tė iš išgąsčio akis, kad tarytum kiekvie
nas tik nori užklausti: ar aš, Viešpatie, 
ar aš Viešpatie?!.

Iš tikro, jei žmogus galėtum kasdien 
prieš tų paveikslų atsistojęs gerai į jį
įsižiūrėti—tikrai susijudintų visi jo šir

dies jausmai ir pajustų savyje drauge su 
Apaštalais tų baisųjį užklausimų: ar aš, 
Viešpatie f! O! gųl sųžinė ne kartų atsa
kytų vieton Jėzaus: — taip! tu esi mano 
išdavikas, tavo nusidėjimai bjauresni už 
Jūdos nuodėmę!—Atsitrauktų žmogus nuo 
to paveikslo jau visai kitokis, naujos bū
tų mintys, nauji norai, nauji priža
dai!

Žmogus — gg'ras Dievo atvaizdas
Tokių atmainų žmoguje padaro vien 

tiktai negyvas paveikslas, ant sienos silp
no žmogaus ranka nupieštas, ir tai -— vi
siškai jau nušiupėjęs ir rodąs tik Jėzaus 
Kristaus Kūno paveikslų. O juk yra dar 
gražesnių Dievo paveikslų, negu tasai mi
nėtasis Milano vienuolyno Įmveikslas. Tr 
jų toli ieškoti nereikia: kiekviename Lie
tuvos kaime kelias dešimtis ar net šim
tus tų gražių paveikslų surasti gali. Šie 
paveikslai ne ant negyvos, šaltos sienos, 
ne paprastais dažais ir me menko žmo
gaus ranka yra piešti-—bet pati visaga- 
lingoji Viešpaties ranka išdrožė juos ant 
mūsų nemariųjų sielų.

' Ar niekad tau neteko matyt mažo kū
dikėlio, kuris, jo mylimajai mamytei sun
kiai susirgus, atliėga viens sau j bažny
tėlę ir atsiklaupęs prieš altorių, rankeles 
sudėjęs, kalba trumputėlę maldelę, kad 
Dievas suteiktų juamytei sveikatos? Ar

.v-į . Tą,

nematai jame, tame mažytyje, tikro Die
vo paveikslo? Arba vėl, ar nematei to ži
lagalvio senelio, kuris priekurtvs, nieko 
nepajėgiąs—kantriai kenčia savo senatvės 
sunkenybes ir jaunųjų paniekų ? Žinai, be 
to, dar pats, kiek yra ligonių, kantriai 
kenčiančių savo pabėgį; moterų, kantriai 
nešančių sunkų savo stovio jungų; jauni
kaičių paniekinusių pasaulio linksmybes,, 
bet kuo tiesiausiu keliu skubinančius! prie 
Dievo, kaip šv. Aliozijus ir daugelis kitų 
darė. Žinai daugelį tokių nusidėjėlių, ku
rie, išsižadėję savo nuodėmių, didžiausiuo
se varguose ir atgailose gyvena... Klau
siu, ar šie visi nėra tikrieji Dievo pa
veikslai? Ar netraukia jie prie savęs ta
vo širdies? Ar nekelia aukštyn tavo jaus
mų? Ar nešaukia tavęs prie gyvenimo 
atmainos ?.. z

Taip! žmonės, einantieji Dievo ke
liais, yra tikri, gražiau, nei saulės spin
duliai spindantieji Dievo paveikslai! Ir 
dar daugiau—jie yra Dievo veidrodžiai. 
Dirstelk štai vasaros rytmetį į rasos spur- 
gelę, kuri spindi ir mirga ant kiekvieno 
la}>elio, ant kiekvieno žolės žiedelio... — 

Ar matai toje mažytėje spurgelėje, kaip 
pati saulutė maudosi ir plevena ir tūks
tančiai jos spindulių žėri mažame vandens 
lašelyje?.. Pažiūrėk į Nemuno vilnis, kaip 
jų gelmėse mėlynuoja visas platusis dan
gus, ir miškai linguoja, ir pievos žaliuo

ja, ir krūmai ir... kaip paukšteliai po juos 
I linksmai čiulbėdami skraido ? Bet tai, kų 

matai,—ne tikrasis dangus, ne tikrosios 
pievos ir miškai, ir krūmai, ir tie paukš
teliai. — Tai tik jų paveikslas vandej 
vaiskume atsimušęs !...

Pažiūrėk į žmogaus akį: du dalyki 
joje blizga: dienos šviesa ir sielos jaus
mai. Ir džiaugsmų, ir nuliūdimų, ir tikėji
mų, ir viltį, ir geismų, ir meilę, ir sielos 
ramybę spindinčioje žmogaus akyje pa
stebėsi. Taigi, ir kiekvieno teisingojo žmo
gaus sieloje taip gyvai, kaip miško me
džiai vandens gelmėse, arba saulutės spin
duliai rasos spurgelėje, spindi visa Die
vo grožybė ir Jo malonių gausumas! Ypa
tingai gi tai galima pasakyti apie Mari
jų, kurios visas gyvenimas ir troškimai 
buvo tie pats, kaip Jėzaus gyvenimas ir 
Jo troškimai. Dėl to ir Jos sieloje puikiau 
ir pilniau visa Dievo grožybė apsireiškė, 
negu kad kituose Šventuosiuose. Ne veltui 
ir Angelas Jų sveikina, sakydamas: Vieš
pats su Tavim!

(Dauginu bus) .

Piktžolės naikina pasėlius; neapykan
ta silpnina žmones, tik skaisti meilės do
vana ruošia didįjį atlyginimų.

Daugybės žmonių galvos prilygsti 
pūslėms: juo lengvesnis jų turinys, juo
aukščiau jos pakyla.
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SVEČIAI

,gai pasitaikius, pradėti ruoš- Būblys, kuris yra Švč. Marijos Dėkojame kunigui Balkūnui, išvažiavimus ir t.t. Susipažink 
tis svaidinio sezonui. Regis J Kolegijoje gražbylybės moky- kuris net iš Brooklyno atvyko su šviesesniais lietuviais.

šįmet pakartoti. Tikisi stip- 
rių “prospektų”.

Sve. Marijos Kolegijon atsila- svaidinio ratelio “manadže- 
nkė gerbiami svečiai kun. Va- rium,” išrinktas gabus, stip- 
sys, Aušros Vartų parapijos, |rus logikas, Jonas Baltrušai- 
Worcester, Mass., klebonas ir tis.
kun. Dr. V. Bartuška. Lauksime oro perversmės ir

Gerb. kun. Dr. V. Bartuška linkime &enJ pasisekimų!! 
yra vienas žymiausių lietuvių ( Antanas J. Miciūnas (L. K.) 
visuomenės darbuotojų. Jis be
veik visų laikų yra dirbęs A- 
merikos lietuvių tarpe; ilgų

svaidininkai nepamiršo perei- tojas. Iš visos Kolegijos bus mums pakalbėti, 
tų meti] pasisekimų ir žada išrinkti keturi geriausieji kai- •

Pirmadienį, vasario 27 d.,

laikų klebonavo Mt. Carinei’- 
yj, Pa., kur pastatė vienų gra-

«
sių mokyklų ir šiaip gė
lu tvarkė parapijos padėtį, 
š karų matydamas Lietu
vai gręsiantį pavojų, rasit, pra 
žūtį, kun. Dr. Bartuška aplei
do Amerikų ir išvažiavo į Lie

tuvų, rūpintis tėvynės reika
lais. ! M*’

Dabargi, kuomet toji Mt. 
Carmel’io parapija, kurioj jis 
sudėjo daug vargo ir triūso, 
šventė 40 metų jubiliejų ir 25 
metų sukaktuves Šv. Kazimie
ro Vienuolijos įsteigimo, kun. 
Dr. V. Bartuška atvažiavo į 
tas iškilmes, pasidžiaugtų sa
vo darbų vaisiais ir praleisti 
keletu mėnesių praėjusios dar
buotės prisiminimuose.

Tų pačių dienų vakare Švč. 
Marijos Kolegijos studentai 
turėjo garbės išgirsti keletu

PRANAŠYSTĖ

Sekmadienį, vasario 26 d.

bėtojai ir stos į debatus su 
Šių metų'Šv. Kryžiaus lietuviais stude

ntais. Kol kas paties mokyto-’ 
jo p. Prano Būblio ir jo mo
kinių buvo išrinkti šeši stu
dentai kaip kandidatai, iš ku
rių tie keturi debatoriai gins
Švč. Marijos Kolegijos pusę. 
Kovo IS d., kiekvienas tų še- 
šių turės duoti prakalbų, iš 
kurios bus sprendžiama jojo 
vertė. 'n i I

Švč. Marijos Kolegijos studen- nomas.
tai pirmų kartų šiais metais 
viešai pasirodė su veikalu 
“ Pranašyste. ” Šis jų pasiro
dymas įvyko So. Boston’o baž
nytinėje salėje. Studentai iš
važiavę iš Kolegijos po kelių 
valandų automobiliais važiavi
mo ir tai dar keliais, kurie 
buvo gan pavojingi, kadangi 
vakarykščias sniegas dar vi
sai nebuvo nuvalytas, tačiau 
visi bernaičiai sėkmingai at
vyko į savo vaidinimo persta
tymo vietų.

Pirm pradedant vaidinimų 
gerb. kun. J. J. Jakaitis, Švč. 
Marijos Kolegijos namų vy
resnysis žmonėms paaiškino 
veikalo prasmę ir jo turinį.

Vaidinimas prasidėjo apie 
trečių valandų ir tęsėsi iki 6 
vai. vakare. Tarp kai kurių

L. S. K. S. A. IŠ HART
FORD vs. WATERBURY

L. R. K. S. A.

Susivienymo basketball ra
teliai iš Hartford ir Water- 
bury lošė basketball anų va
karų AVaterbury. Lošimas bu
vo geras, bet vaterburiečiai 
pralaimėjo. Daug žmonių bu
vo atėję pasižiūrėti. Tikslas
— pritraukti kuo daugiausiai 

Debatų klausimas bus nežį- jaunimo prie Susivienymo. Vi-

Stasys P. Vaičaitis (L. K.)

NEW BRITAIN, CONN.
Praeitų sekmadienį nevbri- 

tainiečiai turėjo progos pasi
gerėti gražiu koncertu ir te
atru. Vadovaujant varg. Ol
šauskui, jaunimas patiekė žmo
nėms smagių valandų. Vaidi
nta dvi komedijos:

POETAS TYSLIAVA 
AVATERBURY

sas busas jaunuolių su kun. 
Gradeckiu priešaky atvažiavo 
iš Hartford. Jie labai ‘riflti- 
no’ ir... išriūtino vainikų bart- 
fordiečiams.

CONNECTICUT LITHUA- 
NIAN CATHOLICS

Conn. Lithuanian Catholics 
Ijeague basketball sezonas jau

Šiomis dienomis AVaterburyj 
lankės lietuvių poetas J. Ty- 
sliava. Amerikoj bus kokius 
metus ir čia žada parašyti 
daug eilių.

Apsistojo pas Dr. Stanislo- 
vaitį. Avienų vakarų Dr. Stani- 
slovaičio namuose buvo gra
žus, inteligentiškas lietuvių va 
karėlis, suruoštas p. Stanislo- 
vaitienės. Poetas Tvsliava ka
lbėjo apie Lietuvų ir padekle- 
mavo eilę savo eilėraščių. Va
karėly dalyvavo apie 30 pa
rinktų lietuvių, buvo keletas 
ir svetimtaučių iš Higli School 
profesorių, muziejaus ir iš lai
kraščio štabo Per tris valan
das deklemavo savo eiles ne 
tik lietuvių, bet rusų, vokie
čių, prancūzų, latvių kalbomis. 
P. Stanislovaitienė juos pade- 
klemavo išvertus į anglų kal-

nę pp. J. Vaideličius viešėjo 
P. Vaideličiai iš Corona, L. I.

X Savo namuose Užgavėnių 
pasilinksminimų surengė A.1 
Šmotaitė. Dalyvavo būrelis 
jaunimo: S. Verseckaitė, A. 
Valiunaitė, K. ir A. Šmotai; 
tės, B. Verseckas, V. Valiūnas 
ir astuoni bevardžiai. Korto
mis lošta, šokta ir užkandžiai 
ta.

X American Mills Ccmpa- 
ny (šleikšapė) penktadienį su
rengė pirmutinį pasilinksmini
mo vakarėlį. Buvo basketball 
lošimas, šokiai, dainos ir ant 
galo vakarienė. Pokylio pir
mininku buvo šerifas J. Jenų- 
šaitis, kurio vardas, kaipo 
“toastmaster,” yra plačiai ži
nomas. Publikos buvo suvirš 
300. Jų tarpe daug ir lietuvių, 
ypač merginų, kurios šioj dir
btuvėj dirba. J. Marčukaitis 
uoliai pasidarbavo rengimo ko 
misijoj.

GALI BŪTI 
NUODU TAVO

VIDURIUOSE!

eina prie galo. Iki šioliai ge-
Vargšas Hausiai pasirodė nevbritainie- bų. Man labiausiai patiko jo 

Tadas ir “Uošvė”. Be to, 4v.;aį jr hartfordiečiai. Jie tur .“Lietuvis/’ “Paryžiaus Bala- 
apsčiai buvo ir muzikos. Visi būt> turgs logti dėl “Victory dė.”
lošėjai kuo geriausiai atliko Trophy”. Sezonas buvo labai 
savo roles, ypatingai patsai geras jr sėkmingas. Kad ir ma 
Olšauskas. Paskui gerai pasi- šiek-tiek trūkumų, bet ki- 
rodė Šimanskienė ir Katkaus- fajs metais žadama pataisyti 
kaitė, Kavaliauskas, Valinčius “schedule”.
ir kiti. Po lošimo dainavo cho- ,, .
ras. Kalbėjo kun. klebonas Va- °W in^ ia^e iai

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Išeik ryt rytį su šviežiu sma
gumu Ir vikrumu, kuris paeina Iš 
švarių vidurių. Syrup Pepsinas — 
daktaro preskripclja dėl vidurių— 
pagelbės tau taip daryti, šis su- - 
rinkimas šviežių Dūsuojančių žo
lių. tyraus pepsino ir kitu tyrų 
sudėtinių dalių išvalys visiškai — 
be diegimo, apstrglmo ir nesma
gumo.

Nuodai įtraukti į sistemą nuo 
įrūgusių dykumų viduriuose yra 
priežastim aptingusio, apsvaigsta- 
nėio stovio; aptraukto liežuvio; 
nevalaus kvapo: pakirtimo energi
jos, stiprumo ir nerv.ų spėkos. .Dr. 
l’aidvvell’s Syrup Pepsinas panai
kins šitokį stovi, švelniai, nekenk
smingai ir greitai. Skirtumas kurį 
jis padarys tavo jausmuose per 
vieną naktį užtvirtins jo gerumą.

Dr. Caldwell studijavo vidurių 
bėdas per keturias-dešimts septy
nis metus, šis ilgas prityrimas 
pagelbėjo jam padaryti preskrtp- 
eiįą, reikalingą viduriams pagal
bą, moterims, vyrams, senėms ir 
vaikams. Jo natūralūs, švelnus, 
pilnas veikimas ir priimnus sko
nis užgiria ji kiekvienam. Todėl 
‘‘Dr. Caldwell’s Syrup Pepsinas,” 
kaip jis vadinamas, yra labiausiai 
popularus iiuosuotojas kurį aptie- 
koriai parduoda.

• vls

žodžiij iš gerbiamo svečio. Sa- veiksmų ir scenų buvo šalia j Žmonių buvo pilna salė. Va

skelia, kun. Vembrė ir kn„.iConn- miest« taip pat labai 
Ambotas labai gražiai igeral pasirodė- An» vakarę

RINKINIAI

vo kalboj, kun. Bartuška pa- 
»brėžė lietuvių studentų prie
dermę ir pareigas kas link 
Lietuvos, kas link lietuvių ka
lbos išlaikymo Amerikoje ir 
paragino visus išsilaikyti tik
roj lietuviškoj dvasioj, remti, 
gerbti ir skleisti visa, kas lie
tuviška. Patsai gerb. kun. Da
ktaras, būdamas karštas Baž-

vaidinimo dainavimo ir giedo- karo pelnas ėjo parapijos nau
jinto taipgi, kurį išpildė Švč. 
Marijos Kolegijos choristai da 
lyvaujanti “Pranašystės” vai

dai. Vakare matėsi svečių ir 
iš tolėliau:" AVaterbury, New 
Haven, Ansonia ir Hartford,

į vaterburiečiai ir vaikinai ir 
merginos supliekė Bristolo ra
telius. Nesenai vaterburiečiai 
supliekė ir New Haveno ra
telius.

X Praeitų savaitę pasimirė 
S. Kretavičia. R. Vaičiulis iš 

vlsli Oakville ir U. Jenavičienė.
A. a. S. Kretavičia palaido

tas penktadienį. Buvo narys

dinime, Vaidinimas sulig kitų net iš AVc^tfield. Matėsi iš į- 
kalbomis ir kritikomis buvo žymesnių adv. Povilaitis ir Ta
labai sėkmingas. mulionis, biznierius Navickas

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS

Vakarienės pabaigoje gerb. iš New Ilaven, kun Kartonas
kun. K. Urbonavičius — Jo
nas Kmitas malonėjo į atva-

(New Britain), kun. Kripas iš AVaterburio studentai-ės jau

,Lietuvių Apšvietos ir Lietuvių 
Piliečių Politikos draugijų. 
Paliko tėvų Jonų ir tris se- 

.seris.
Šeštadienį Oakville iš Šv. 

M. Magdalenos bažnyčios į- 
vyko laidotuvės R. Vaičiulio, 
kuris po trumpos ligos mirė 
ketvirtadienį. Amerikoj išgy 
veno 30 metų. Paliko žmonų,

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 
kaina...................................... .. ............,........... .. ........................... 10c.

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, 
kaina .. ...................................................................... 75c.

KRUVINAIS KELT ATS, Manigirdas Dangfinas 4-rių veiks
mų drama, kaina.................... i................... 25c.

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. 
Pranas Jakštas, kaina ... „.................................. . . 50c.

nyčios ir Tėvynės sūnus, daug davusius studentus ištarti vie kurių
AVaterbury ir visa eilė kitų lietuvių kalbos. Mo- • sūnų, dukrelę ir po.ūnį,
« . «... ulčTimmna 1/nn kturvoc ‘

patyręs savo darbuotėj, moka 
kaip ir kitus prie darbo pa
skatinti. Į < ! ■.

Po vakarienės Švč. Marijos 
Kolegijos choras savo daine
lėmis ir giesmėmis pagerbė 
gerbiamų Svečių. Kadangi ne
tikėtai apsilankė, tad keliomis 
jam patinkančiomis dainomis 
atsidėkojo už jo prielankumų. 

Prieš išvyksiant, 1-mosios 
K. S. Org. kuopos rūpe-

nų, kitų žodį. ' menu
Netrukus po šio kunigui Ja

kaičiui visų atvažiavusių stu
dentų vardo pareiškus gaspa- 
dinėms ačiū visi išvažiavo na
mo? Kelias namo buvo beveik 
toks pats kaip kad ir iš ryto 
važiuojant į Boston’ų.

Čia man yra teikiama pro
ga kurių norėčiau atatinkamai

pavardžių tikrai n^Atsi-|^^au*ia kun" Kripas. Pamo- ..g anaj<us broiįus> (vie
' Ą !“k° ap*e 3®.”><>klni’”'nę Chicagoj, kitę Lietuvoj, o

r fa'*

WATER80RY, CONN.
žada ir daugiau ateiti. Jau bu
vo trys pamokos. Kas nori mo

trečių Vokietijoj). Buvo na
rys Šv. Juozapo draugijos. Pa

GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00

TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 
Pr. Bučys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, 
246 puslapių kaina ................................................. $1.75

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

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

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

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

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

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

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

kytis lietuvių kalbos, lai atei- laidotas Kalvarijos kapinėse, 
na penktadienio vakarų 7 va-

Pirmadienį tose pat kapinė-landų į Šv. Juozapo mokyk
lų. Ne tiktai mokinama lietu- 86 palaidota a. a. U. Jenavi- 
vių kalbos, bet dėstoma ir Lie *ienS" Mirg ketvirtadienį savo 

Vasario 25 d. Šv. Juozapo tuvos istorija ir kiti dalykai dukters Vaitkienės namuose 
salėj vietinė studentų kuopa Hečiantieji lietuvius. Jaunime, vyrų. Velionė 25 m. iš-

ateik ir tu. Dabar nėra ko ^v.eno Amerikoj. Laidotuvės 
labai veikti. Žiema ilga, dar- &v‘ Juozapo bažnyčios, 
bo nėra, tat mokykis. Jei ži- Į X Antradienį per pietus pas 
nosi dvi kalbas (savųjų bfl- mus iškilo smarki vėsula, ku
tinai turėtum žinoti), tau bus ri Naugatuck’e sugriovė Ka- 
didelė pagalba. Vėliau turėsi- zemeko mūro kaminų, 
me ir paskaitų, koncertėlių,} X Brookfielde praeitų sa-
debatų ir visų eilę rimtesnių vaitę pas savo brolį ir brolie- |fi334 So. Oakley Avenue 
vakarėlių. Rašykis prie stude
ntų organizacijos, tai tavo pa-

STUDENTŲ ŠOKIŲ 
VAKARAS

išnaudoti. Visų studentų va- suruoš6 didelį šokių vakarų, 
iriu noriu pirmiausia tarti pa/Į kurį suvažiavo labai daug 

Dr. V? Bartuška tapo vi- dėkos žodį So. Boston’o pa- ^aun^° miestų,
Tnėtos organizacijos nariu, ir*pijos klebonui gerb. kun. P. nors ’r Rni^° ’r lakai prastas

sendraugu, 1-mosios kuopos Virmauskui ir visiems, kurie 
garbės nariu.

Tat, dėkojame aukštai gar
bingam Svečiui už jo atsilan

kymų ir grįžtančiam tėvynėn 
linkime kuo geriausios klo
ties ir pasisekimo Bažnyčios 
ir Tėvynės naudai. >

oras buvo. Publikos buvo ligi 
į šį vaidinimų atsilankė. To-,500, Vakaro surengimui pasi- 
liau, noriu taipgi tarti nuo-1 darbavo inž. Kankalis, adv. 
širdų ačiū visoms toms gero- Juozas Dubauskas ir

“Draugas”
Chicago, Illinois.

A. L. K. S. ORG. VEI
KIMAS

Vasario 25 d., sportininkų 
sekcija laikė mėnesinį susirin
kimų. Svarstyta daug įdomių 
dalykų. Pareikšta, jog kėglių 
lyga gerai varoma ir nutarta 
ję pailginti. Matyt, lygai pra
sidėjus, visi, rodos, įgavo lin
ksmesnį būdų ir nuolat palai
ko studentų tarpe didesnį en
tuziazmų. Tikimės, jog ši lyga 
atneš nemažai naudos.

Taipgi nutarta, pirmai pro-

ms So. Boston’o gaspadinėms, 
kurios bernaičiams paruošė to
kių didelę ir puikių puotų. 
Dar kartų visiems ir visoms 
ačiū!!!

kun. Kripas. Viskas išėjo kuo 
puikiausiai.

Pertraukoje kalbėjo kun. 
Balkūnas iš Brooklyno. Ragi
no lietuvius būti lietuviais ir 
rašytis prie studentų dr-jos.

reiga. Turėsi ir good time. 
Kuopa jau turi bowling lea- 
gue; vėliau ruoš minstrels, 
card parties; vasarų visokius

NAUJA CENTO PRAMONE TUO J AUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno iki penkių centų “Blg Flash’’ Speclal. Krautuvės perka vieną, du tris ar 
daugiau po |1.00. 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 1 ofisą.

PARISIAN RING COMPANY
M North Dearbom Street, “Dcpt. J.” CHICAGO, II.Ii,

DEBATAI

Kiek laiko atgal buvo pa
skelbta, jog Švč. Marijos Ko
legijos bernaičiai debatuos su 
Šv. Kryžiaus Kolegijos, AVor- 
cester, Mass., lietuvių bernai-' 
čiais. Visa tai tikra tiesa ir 
ne už per ilgų laikų virs ti-/ 
krenybė. Numatyta, kad deba
tai įvyks švč. Marijos Kolegi
joje, Thompson, Conn. Prie 
šių debatų, Švč. Marijos ber
naičius priruoš adv. Pranas
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Škotijos Lietuviai
NAUJAS V. V. S. SKYRIUS

Įsteigtas Craigneuk’e vasa
rio 5 <1. sekmadienį (sekma
dieniais tegali <]įarbo žmonės 
susirinkti), kai iš GIasgo\vo 
buvo apsilankęs V V S pirm. 
Darkša papasakojęs apie Yil-

Giasgow’o V V S skyriaus ,per klubo metinį susirinkimą Krupavičius. Be ko kita, nu-Įpavydalo: didelio formato, liti seserys pranciškietės mokyto- nyksta. Kat. laikraščiai išstii-
koncertas su vaidinimu i įsteigta V. Y. 8. skyrius.

Sausio 22 d. Blaivybės 
Draugijos salėje vaidinta 3 
veiksmų drama “ l’gninis ra
tas.” Žmonių buvo daug ir 
iŠ kitų kolonijų.

Perskaityta apie lenkus, 
kurie Kalėdų antrą dieną už
puolė besilinksminantį lietu-

Lietuvos radijo girdimas
Škotijoje gyvenantiems 

tuviams “Išeivių Drauge” 
Tamošaičiutė apie tai su 
i'ižiaugsmu atsiliepia (ir už ki
tus klausytojus).

etų jaunimą. Nutarta parašy- 
rezoliuciją. (Jinių ir V V S skvriaus įsteigi-,... ' .. . . ti protestomo reikalingumą. Tuojau įsi-' .v . , . ,T.,® . buvo išspausdinta “Musų \ iirašė penki žmonės, kurie įsu- j 

-rinko laikiną skyriaus valdy- i 
hą: pinu. — M. Slušauskas, Į

tarta surengti “Išeivių Drau- jksiukinės poperos. Šv. Francis 
go”, kuris aprašo Mot. Drau- kaus Seserų Vienuolynas, Pit-

jauja, vienuolyno koplyčios pa mė laisvamaniškus. Pavasari- 
Šventinimo iškilmės, įvairūs ninkams vadovauja J. Saba-

He. SU08 reikalus,' naudai vieną Į tsburgh’e, švęsdamas 10 me- vaizdai iš seserų ir mokinių kauskis.
M j koncertą ir paraginti skyrius 

kad daugiau rūpintųsi varg
tų sukaktį tą istoriją lei- gyvenimo, buvusio
džia sukakčiai paminėti. Is- jos seimo 1932 m.

Federaei-
atvaizdas.

šų ir ligonių lankymu ir šelpi- torija yra 96 puslapių, su pirmojo Šv. Pranciškaus R
mu.

Patiekč Arėjas Vitkauskas
Glasgow’o bedarbių koncerte 

lietuvis

J. Juškevičius,- Glasgow’« 
žinomas “Juokdario Jokūbo’1 
vardu, lūpinių armonikų kon
kurse, (sausio 26 d.) dienraš-

Blaivybės draugijos ėio “The Glasgovv Evening
ižd. — P. Petkevičius, rast.— Į choras padainavo. Vėliau bu- Xews” savininkų ruoštame 

(Grinius. i vo Vilniaus reikalams loterija, koncerte miesto salėje — be- <
Vasario 12 dieną tas sky- (Pirmą dovaną — saldainių darbių naudai, laimėjo vieną;

A

rius jam ruošė po pamaldų A’ dėžutę — laimėjo P. Balsy-
V S reikalu prakalbas — pa- tis, ° antrą — cigaretų — Z
traukti naujų narių.*
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas Londone

Ruoštas “Rūtos” draugijos 
vasario 19 dieną, vaidinant 3 
yeiksmų dramą “Laisvės ke
liais,” su dainomis ir kalbo
mis.

Giedraitis).
Kouceitc buvo ir žinomas 

presbiterijonų kunigas llun- 
ter Beyd.

Glasgow’o V. V. S. skyriaus 
nauja valdyba

Šiems nietams — visuotina
me metiniam^ susirinkime iš
rinkta: pirm. — Pr. Darkša, 

Įvice pinu, — J. Stanaitis, ra
st. — J. Giedraitis, lžd. — J. 

■ Žyla; komiteto nariai: S. Gra

D. Britanijos lietuvių eks
kursija i Lietuva.

Ruošiama Draugijų Federa
cijos Londone. Iš Londono iš- L , „ ,, - . ., kauskas, B. Grakauskas; revi-vyks apie liepos menesio vidų { .. , ... T
rį (iki Kauno — 44 valandos; 
kelionė ten ir atgal— 11 svarų 
sterlingų ir 6 pensai su val
giu; (jaunikliams pigiau). 
Ekskursija grįš apie rugsėjo 
1 dieną.

Koncertai.
“Išeivių Draugo” naudai 

vasario 12 d. Burnbank’e ba
žnytinėje salėje buvo ruoštas 
koncertas su kalbomis. Vaidi
no Glasgowo lietuviai — “Uos 
vė į namus, tylos nebebus.”

Bellshill’yje Šv. Juozapo 
Darbininkų Sąjungos (lei
džiančios “Išeivių Draugą”) 
skyrius vasario 12 d. savo sa 
Įėję vaidino “Škotijos inainie 
rį;” Anglekasio parašytas. 
“ Vaito įsakymą,” “Juozo laiš 
ką” ir dviejų draugų komiš
ką pasikalbėjimą. Toliau — 
monologas: “Šunes ir mėnu
lis.

Glasgov'o Blaivybės Drau 
gijos salėje vasario 5 d. vai
dinta “Pono Felikso apsilan
kymas.” Dainavo choras, kal
bėta parapijos reikalu.

Dviejų .šeimynų lietuvių ko
lonija.

N’ottingharn mieste tėra tik 
dvi lietuvių šeimynos. Įvykių 
jų tarpe žinoma reta. Tik 
sausio 31 d. mirė Anglijoje 
38 metus išgyvenusi Antani
na Kazlauskienė.

Škotijos L. šv. Kazimiero 
parapijinės draugijos atskaita

Už 1932 metų balandžio, 
gegužės ir birželio mėnesius, 
kun. J. Petrausko paskelbta 
(“Išeivių Drauge”) rodo, jog 
per tą laikotarpį surinkta 79 
svarų sterlingų 18 šilingų ir 
9 pensai, o išmokėta kunigui J. 
Petrauskui algos 39 sv. stori., 
klebonijai už kunigo užlaiky
mą 33 sv. sterl. 15 šil. “Išei
vių Draugui” už skelbimus 
(kas savaitę skelbiama, kokio 
se kolonijose ir kuomet bus 
lietuviams pamaldos) 3 sv.

i sterl.
Nors išlaidų šiame laiko

tarpyje išėjo -daugiau kaip pa 
jajnų, liet vis dėlto dar liepos 
1 d. kasoje liko 66 sv. sterl. 
9 sil. 1 pensas.

izi.jos komisija: J. Bosas, Pr. 
j Valaitis ir J. Davidonis; Vil- 
, niaus pasų skyriaus vedėjas 
— V. Pečelis.
V. V. S. skyriaus steigimai) 

Londone
Sausio 29 d. Lietuvių klube,

T

PRANEŠIMAS
LIETUVIŠKOJI

ENCIKLOPEDIJA

iš smulkių dovanų — 10 šilin 
gų (buvo dovanos 5, 3 ir 1 
svarai sterlingų); .akompana 
vo pianu A. Lebe< 
iną beveik vieni abiejų lyčių 
bedarbiai atliko. Tuo ištirta senJ

JAU IŠĖJO IŠ 
SPAUDOS

Knyga labai graži, verta jų

daugiau 
Joje Ims smulkiai aprašyta 

I lietuvaičių seserų atsiskyrimas 
{nuo lenkių seserų nazeretiečių 
'ir savojo, Šv. Pranciškaus vie
nuolyno, įsteigimo istorija. Pa 

! veikslai labai įdomūs: len- 
Įkių nazeretiečių vienuolyno, j lietuvaičių seserų, atsiskvru- 
'sių nuo lenkių, įžymių dvasi- 
' įlinkų, kurie darbavos už at- 
Įskyrimą, pirmųjų seserų įėju
sių į savo motiniškąjį namą, 

į jų vadovių, naujojo vienuoly
no apylinkės ir statybos vaiz-

l’rogra- bU-'yti iv pamatyti. Knyga,
vardu “Šv. Pranciškaus Se-jlle

kaip SO paveikslų, j rnėjų Dr-jos seimo atvaizdai ir 
daug kitų. ši knyga yra tik
ras namų papuošalas. Užsa 
kymus siunčiant reikia adre
suoti:

dai, kunigai ir pasaulionys, kų
daugiausiai darbavos ir

Vienuolyno Istorija.”,rėmė naująjį vienuolyną jam 
ir gabumai bedarbių tarpe. Iš &ita istorija yra albumo įsikūrus, mokyklos, kuriose
apie 560 prašymų dalyvauti _____
priimta: apie 39. Ruoštasi su 
miesto majoro ir kitų miesto 
valdžios žmonių pritarimu; 
dovanas dalino miesto majoro 
žmona Lady A. B. Swan.
šk. Liet. Kat. Moterų Dr-jos 

metinis suvažavimas

Buvo Bellshill L. R. K.
Darbininkų Sąjungos salėje 
sausio 22 d. su 19 delegačių ir 
16 centro komiteto narių ir 
dvasios vadu kun. Petrausku.
Sveikino Liet. Mot. Kat. Dr- 
jos centro valdyba ir kun. M.

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVĄ 
DĖMESIUI

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 j Pasaulinę 
Parodą Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į J‘Draugo” laivakorčių 
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
teiktos.

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

; • r

AGENTŪRA

RVLY’S l/NCl£

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
remkite visus tuos pro 

a- fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Sisters cf St. Francis, 

Mt. Pi-ovidcjice R. D. S 
South Hills, Pittsburgh, Pa

Stambus Nebojimas
yri geras terminas tiems vyra uis ir 
moterims, kuriems stokoja gyvumo 
ir spėkų — y,ra tik pusiau tiek tvir
ti, kiek jie turėtų būti.

NYKSTA USNYS
Nuga-Tone

yra Gydytojaus Specialisto preskrip- 
cija, kuri suteikia geresnę sveikatą, 
daiginus spėkų, ir daugiaus gyvu
mo' tūkstančiams vyrų i,r moterų 
virš keturiasdešimts arba keturias- 
deftinits penkių metų amžiaus. Jusi,

.... • • i vaistininkas parduos jums vieno npavasarininkui. Jie puikiai ; nėšio vartojimui ncga-tcne 
letku už vienų doleri, tikrie i4 
pilnai garantuoti — nepriimk!

Jotaiuiai, Ramygalos vai. 
Praeitais metais čia atsirodo

veikia ir stiprėja. Anksčiau 
čia buvo mokytojas, prie kurio 
labai buvo įsigalėję socialisti
nes usnys. Dabar jos pamažu

CHAMPIONSHIP BOUTS

DRAUGAS LITH. CHAMPIONS
v.s.

CYO CHAMPIONS
THURSDAY EVENING, MARCH16,1933

C. Y. O. CENTER 

Congress St. and Wabash Avė.

8:15 P. M.

■—

tUHOA!

vaduotojus 
sias.

jus galite gauti’

TOLOSEFAT
Miss M. Eatner of Brooklyn, N. Y. 

write»; “Have used Kruscken for the 
past 4 months and have not only lošt 35 
pounds būt feel so much better in every 
way. Even for pcople who don’t care to 
reduce, Kruschen is vvonderful to keep 
the system healthy. I being a nurse 
shomld know for I’ve tried so many 
thmgs būt only Kruschen answered all 
purposes.” (May 12, 1932).

TO lose fat SAFELY and HARMLESS- 
LY, take a half teaspoonful of Kruschen 
Salta in a glass of hot water in the 
morning before breakfast—don’t miss a 
morning—a bottle that lasts 4 weeks 
costs būt a trifle—get Kruschen Salts at 
any drugstore in America. If not Joy- 
fully satlsfled after the flrst bottle— 
money back.

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų. gali pašalinti. 
Gargaliuok su Kisterine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PJIARMACAL 

COMPANY

j St. Louls, Mo.

LISTERINE
promptly ends odors ordinary 
antisepties can’t hide in 4 days

m

ADMISSION 50 cents

RHEUMATISH
Pam—Agony Starts To LeavMBf 

24 Hours
Happy Days Ahead for You

Think of it—how this old world 
does make progresą—now eomes a 
prescrlption whlch is knowti to phar- 
mnrists ds Alienru and within 48 
hours aftęr you start to take this 
swift heting formuia pain, agony and 
inflainmation eaused by excess urio 
aeid has slarted to depart.

Alienru does just what this trotice 
says it wlll do—it is guaranteed. You 
can get one genamus bottle at lead
ing drugstores everywhere for 85 
cents and if it doesnt bring the Joy- 
oug results you expect—-your money 
whole heartedly returnei

’v,

that c aut
W0Wfc-\ 

A KMOU!
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SPORTAS
ALL SI AR WRESTLING 

SH0W, MARGH 8 AT 
THE LITHUANIAN 

AUDITORIUM
PROCEEDS TO GO TO THE 

LITHUANIAN TRANS- 
ATLANTIC FUND

Everybody is doing tlieir 
sliare to\vard helping the Li
thuanian pitots in preparing 
for tlieir Trans-Atlantic fli- 
ght this summer. Now the 
wrestlers \vant to do tlieir bit 
and tliey have eonie out with 
an Ali Star IVrestling Show. 
This show is to be lield on 
Wed. Eve. Mareli 8th at the 
Lithuanian Auditorium, 3133 
So. Halsted St.

John llolda, kuris įisis su 
Adam Widzes, Lakūnų Fondo 
vakare, trečiadienį, kovo 8 d., 
Lietuvių Auditorijoj.

mateli as both men are out to Large crowds are not uhusual 
win. at good shows. This a good

Then Ihm tlloiuius, the 200 show blin8“‘S together only
lb. Lithuanian irom the South i'*!*™1**1 » The

eause is ako good. We all 
want to help two daring Li
thuanian aviators in their

Side, meets George Kogot, of 
Argo, III.

DAKTARAI:
Ofiso: Tv4. C*l»nH‘l 44)31)
Kr*.: TH. Hemlock «2tHt

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
, _ - at-iotiso VU landos: 1-4 ir «-g vai vak

prove the best bout of the tending this Mrestling show S‘‘
evening. Joe Rogacki, 205 lb. Įnext Wednesday night. Seredomu ir Nedėliomis pagal -sutartį
Polish heavyweight Mrestling
Champion of Eturope, and Joe 
Bancevieius, known as Young 
Lithuanian Zbvsko. Rogacki 
is a M-restling gorrilla on the

Next comes what should trans-Atlantic Flight by

mat and has a long string of ' 
vietories to bis credit. Būt in | 
Bancevieius Rogacki meets a 
real Lithuanian wrestler who 
leamed the American style of 
wrestling here after a long 
string of vietories over in Eu- 
rope. The result is a toss-up.

-------------------------------------- Then comes the lašt bout
The first bout brings toge- ■ between two fastlithuanian 

ther John llolde of Cadillac, light heavyweights Johnny 
Mieli, and Adam Widzes of Mason and

LIETUVOS ATST ATYMO
BENDROVĖS ŠĖRI

NINKAMS

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, III.
UUr. Ketv. tr Pėtnyčlomia 

10 — t vai
i 0147 S. Halated St. Chicago
Paned.. Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Louis’ Mengėla.
Bridgeport. ln the second bout Mason claims that no light — 
Joe Uzanius, the Uthuaniah heavyweight has ever defeat- 

ning’s prograni is an old ti-|butclier bdy, tangles mits with ed*him and that he is not go- 
mer vvitli lots of experience i Toni Rolewicz, the 160 lb. ex-,įng to let Mengėla mar that: 
and everv bout promises to be j welterweight chanip, \vho has
full of action and grunts. And^beaten more big boys than any 
don’t think tliat tliose boys otlier ivrestler in bis weight. 
can’t grunt. i This should be an interesting

Everv wrestling on this eve-

recordon this evening.

AVrestling is a popular sport 
in Chicago and is beeoming 
more popular every dav.

GRABORIAl:

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 Avenne

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

LACHAVICH 
IR SŪNUS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Pbone Boulevard 7441

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47tk Street

Tel. Canal 4128

DR. G. Į BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.') 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Be to, 
dar ir

Dr. C.Ke Kliauga
DENTISTAS •

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

Phone Hemlock 7823

ADŲ GYDYTOJAI*

J. 1. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man 
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. G3rd Str.

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii. 
TEK CICERO C927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiem? 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

» VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET 

TeL Boulevard 6208—8411

Tel. CICERO 8*4

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 835.00 

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
• 1EUDEIKIS 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, mūsą 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 Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite KUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyrtz Ofisas

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

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Pyle Arcber Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo > 11d 8 vai. vakaro 
Seredomls lr nedėliomis pagal

sutarties

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

DR. S. A. OOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAŠ

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

Tel. CICERO 662
lr

21)21 W. 1VASHINGTON BLVD. 
Kitoj vai. ant VVaahington Blvd. 

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

Cicero 66.2. Rez. tel. Cicero 2888

TEL. LAFAYETTE 7«5t

DR. F. G, WIN$KUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 6493

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavltt St 

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN 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 VVest Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak pagal sutartį 
Rez. 645 6 S. MAl’LEVVOOD AVĖ.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4439 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

BENEDIKTAS
ČESNAUSKAS

Mirė Kovo 3 d., 1933 m..
15 vai. vak.z 63 metų ainž. 

Kilo iš Raseinių apskr., Ra
seinių parap., Arškainių kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

du globėju: Juozapą Meškaus
ką ir Kazimierą Makavecką, o 
Lietuvoje brolio dukterį Mari
joną ė'esna ir gimines.

Globėjų Telefonas Chicago 
Heights 4329.

Kulias pašarvotas 32 5 E. 141h 
Str., Chicago Heights, III. laii- 
dotuvės įvyks Seredoj, Kovo 
8 d., 1933 m., iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas į šv, Ka
zimiero parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Jonas Zlmny. Telefonas 
Chicago Heights 510.

7:1

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 ĮVEST 15th STREET 

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

Kvorumo sudarymui Komi
sija pastebėjo laikraščiuose 
Lietuvos Atstatymo Bendro
vės centro sekretoriaus p. A. 
B. Strimaičio pranešimą apie 
įvykusį sausio 10 d., New Yor 
ke Lietuvos Atstatymo Ben
drovės seimą ir direktorių po
sėdį. Pranešime pasakyta, jog 
poseiminiame direktorių posė 
dyje nutarta atsišaukti į šėri
ninkus, kurie dar nėra savo 
įgaliojimų atsiuntę, kad jie 
nieko nelaukdami kuo veikiau 
šiai atsišauktų į Lietuvos At
statymo B-vės centro raštinę, i 
(294 — 8th Avė., New York, 
N. Y.), ar į bent kurį iš ko
misijos narių, pareikalaujant 
blankų, ir tas blankas išpil
džius grąžinti atgal, 
pranešime pasakyta
tai, kad Komisijai įsakyta su
rinkti trūkstant} balsų skait
lių iki 1 d. birželio,' šių metų. 
Jei iki tam laikui susirinks 
trūkstantis balsų skaičius, tai 
liepos mėn. bus šaukiamas 
ekstra seimas pertvarkymui 
bendrovės reikalų...

Komisijos nariams nesvar
bu titulai, neigi užimamos vie 
tos. Jiems svarbu tik jų už
duotis. Svarbu daryti kvoru
mas.

Mes žinome, kad Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė per pas
taruosius 10 metų mūsų gyve- 
niman neįnešė nieko naujo ir 
rimto. Užtat mes stengiamėš, 
šėrininkams talkininkaujant, 
sudaryti kvorumą, kad galėtų 

I bent kartą įvykti teisėtas sei
mas. Kadangi Komisijos dar
bas yra ne lengvas, tad buvu
siame suvažiavime kvorumo 
sudaryjnui ,Komisija darI

DR. YAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą,
Utį priežastim galvos skaudėjimo, 
•valgimo. akių aptemmio. nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį. Nuimu 
2ataract.ua. Atitaisau trumpą regystą 
Lr tolimą regystp.

Prirengtu teisingai akiniu, visuose 
ztsltiklmucura, egzaminavimas daro- 
aaas .u elektra, parodančią mažlau- 
itas klaidas. _

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama.

Valandos nuo lt ryto Iki S 
sutartį.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU14 
PA LAIKA »U NAUJU MRADIMU.

tAtltrtmų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kniaoe perpus Pl-
“Tft M’“’ k*‘ao" »*-

4712 S. ASHLAND AVĖ. 

TeL Boulevard 7589

TcL InJajette 3572
J. Liulevičius

Graborltią
lr

įtaisam uoloįns
Patarnauja Chl- 

cagoįe lr apielln- 
kėje.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai

40112 Ardier Avė.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms pstamauju geriausia lr 
pigiau negu kiti todėl, kad peikiau 
sau prie grabų išdlrbystės.

OFISAS
668 WEST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

dviem nariais padidinta, pris 
kiriant į Komisiją Lietuvos 
Vicekonsulą p. Daužvardj ir 
p. Klimienę.

Tad, Kvorumo Sudarymui 
Komisija dar kartą kreipiasi i 
į visus Lietuvos Atstatymo 1 
Bendrovė* šėrininkus ir juos 
kviečia į talką, padėt mums 
traukt įklimpusį vežimą, ku
ris jau ne pirmi metai, kaip 
įklimpęs rūdvja ir taip truk
do mūsų pačių progresui. Ku 
riems rūpi savi, sunkiai su
rinkti centai, tų visų yra bū
tina pareiga ateit mums į pa
gailiu. Mes jau daug dirbę ir 
panaudoję savo laiką, ir to
liau teiksim visiems reikalin- 

(Tęsinys 6 pusi.)

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAM LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 2S METUS NESTI RIMT 

KAM* I ZS4SEN4M4;SI(H4 Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpectalUMcai gydo ligas pilvo, pinučių. Inkstų lr puslėa, užnaodlUmą k ravi-

odan. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas keras. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OI’ISO VALANDOS: Kasdle nuo 11 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5—3 valandai vakare. Nedėllomla nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4204) WK8T 20th ST., kampas Keeler Avė. Tel. Orawford 5573

Plione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų Ligų 

Specialistė

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso TeJL LAFAYETTE 7817

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo V Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 

kuris nuo 4 g vai. vakare L tarninkuts 
tr Ketvergals.

Rea. Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T. STRIKOL’IS
gydytojas ir ciurukgas 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 8 Iki 4 lr nuo 
4 Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 1H20 
Namų Tei.: Prospect 1980

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TAS

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

Trečiadieniais Ir svkmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. AVESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

Phone PULLMAN 0856

DR. P. P. ZALLYS
DENTI. STAS 
30 Rast lllth Street 

Prie Y. M. C. A., Roseland

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WLST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 18—4: nuo 

■aSAItnmla* n"O lt Iki lt

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

\_7

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

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

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Ganai 0523

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
Res. 67 37 H. Artesian Avė.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryto 

Nedėlioj susitarus

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SS.
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—II v. ryto. 1—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir šventu'lleidali 19—11

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesne lr patogesni 

vietą
8325 SO. HALSTED BT.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Tek Grovehill 1694

DR. A. L. TUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VaL: 9-11 ryto 3-4 tr 7-9 vak. 

Šaradomis po platų lr Nadėldlaniaig
tik susitarus

1431 W. MARGUETTB ROAD

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo lt Iki 18 dieną
Nuo S Iki S po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedel. nuo lt Iki 13 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVI.
> SPECUALISTAS

Džiovų, lfųterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo lt—11 nuo I—4 go 

pietų: T—t: te vai. vakaro. 
Nedėllomla lt Iki 11

Telefonas Midway 2880

Rea Phone 
Englewood 6641 
Ventworth 3998

Offioe Phone 
Wentvarth ittt

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
VgL: 8-4 lr 7-t vai vakaro

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Tel. .Wentworth 3000
Eez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Ofiso Boulevard 5913-14 
Rez. Victory 2343

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

OfUų vąį: auo 1-8; nuo S.3Q-8.

2ataract.ua
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600 JAUNŲ SIELŲ N. P. 
P, Š. BAŽNYČIOJE

i Praėjusį sekmadienį L. Vy
čių Chicagos Apskritys šventė 
savo globėjo Šv. Kazimiero 
dieną. Iškilmės buvo 9 vai. 
ryto Nekalto Prasid. Panelės 
Švenč. bažnyčioje, Brighton 
Parke. Virš 600 narių iš visų 
Chicagos kuopų suplaukė, kad 
bendrai išklausytų šv. Mišių 
ir priimtų šv. Komunijų.

Mišias laikė pats tos parap. 
klebonas kun. A. Briška. Iš
kilmei pritaikinta' pamokslų 
pasakė Centro dvasios vadas 
kun. A. Valančius. Per mišias 
giedojo L. V. “Dainos” cho
ras, vedamas muz. J. Saurio. 
Solo dalį mišiose išpildė nau
ja “Dainos” chore pasirod
žiusi ir daug žadanti pajėga 
Tenzis. Per “Offertorium” so 
lo “Avė Maria” (Rosevvigo) 
nepaprastai gražiai išpildė cho 
ro pinu. K. Pažarskis.

Varpui sugaudus, suplaukęs 
jaunimas gražiai eisena iš mo
kyklos kambarių, pasipuošęs 
baltomis rožėmis užtvenkė ne
mažų N. P. P. Š. bažnyčia. 
Pirmose eilėse, be Centro ir 
Apskrities valdybų narių ma
tėsi jiemaža Chicago lietuvių 
veikėjų, organizacijos vetera
nų dr. Al. Račkus su žmona, 
“Draugo” red. šimutis, Sa
kalas, kun. Urbonavičius, Ba
cevičius, Šimulis, Prečinaus- 
kas ir visa eilė kitų ilgame
čių Vyčių darbuotojų.

Po mišių, erdvioje parap. 
salėje vietinė kuopa suruošė 
bendrus pusryčius, per kuriuos 
kalbėjo: kleb. kun. A. Briška, 
dr. Račkus, Centro pirm. ir

Vyčio” red. A. Lapinskas, 
Šimutis, Sakalas, Šimulis, ant
ras “V.” Ved. K. Savickas, 
niuz. Sauris, K. Pažarskis, ir 
ant galo C. Dv. vadas kun. 
Valančius. Programų vedė Ce
ntro rašt. Al. Manstavičius.
Penktoji iš eilės iškilmė—be

ndroji Vyčių dvasinė puota Šv. 
Kazimiero garbei paliko kuo 
'gražiausių įspūdžių. Rap.

Kiniball salėje prie Jack.on 
bulvaro ir Wabasb avė., kovo 
12 d., 7:30 vai. vakare. Muzi
kas J. Sauris nepaprastu at
sidėjimu ruošia chorų šiam 
šv. koncertui. Repeticijos cho- 
Įro daromos tris syk į savaitę. 
Merginų choras taip pat. So
listai jau priruošti. Norima, 
kad atsilankusioji publika Į 

, tąjį koncertų išsineštų neiš
dildomų įspūdžių.

Kantata “Kristaus Kančia” 
į yra naujas veikalas lietuvių 
kalboje. Visos giesmės: solo. 
nierginų ir mišrojo chorų ne
įprastai. gražios ir įspūdin
gos. Muz. J. Sauris užsimojęs 
veikalų išpildyti tobulai. Ir 
neabejojama, kad jam tai pa
vyks. Taigi kovo 12 d. visi 
ruoškimės dalyvauti. šv. kon
certe. Paremsime chorų ir pri- 

1 duosime jam daugiau energi
jos ateičiai. Dušiukas

PUOTA L. V. “DAINOS” 
CHORO PIRM. PAGERBTI

“SIELA MANO IR KIEK
VIENO”

Kovo 4 d. pp. Kairių na
muose, 3258 S. Union Avė., į- 
vyko mėnesinis L. V. “Dai
nos” choro valdybos, biznio 
komisijos ir L. V. Chicagos 
Apskr. Tarybos susirinkimas, 
kuriame apsvarstyta šv. kon
certo (kovo 12 d.) ir kiti cho
ro reikalai.

Posėdžiui pasibaigus p. Kai 
rienė su savo dukrele (Dainos 
choro nare) ir kitomis pagel- 
bininkėmis suruošė turtingą j* I
puotų per kurių pagerbta L.; 
V. “Dainos” choro pirm. Ka
zimieras Pažarskis. Be virš 
minėtų asmenų, puotoje daly
vavo kviestieji svečiai: choro 
vadas muz. J. Sauris su žmo
na, p. Pažarskienė, p. Šimutis 
su žmona, Sakalas, Lapinskas 
ir kiti. Programai vadovavo 
žinomas nepailstantis jaunimo 
tarpe veikėjas p. S. Šimulis. 
Pasakyta viso eilė kalbų, pa
kelta taurės už K. Pažarskio 
sveikatų, padainuota.

Gražus, glaudus choro ir 
Apskr. Tarybos valdybų bei 
muziko Saurio veikimas “Dai 
juos” chorui lemia gražių a- 
teitį. Rap.

“Siela mano ir kiekvieno Jė 
zaus Kančių apdumokim, kaip 
nukryžiuotas dėl mūs kentė
jo...” galingai užgiedos didy- 

rsis L. V. ‘IDainos” choras, 
į vedamas muziko Saurio, kan
tatų “Kristaus Kančia”. Cho
rui pritars galingais vargo
nais įžymus vargonininkas p. 

.Cobb. Tai įvyks koncertinėj

Graudūs Verksmai

STACIJOS
Su atvaizdai?,

IR

Kai Kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iŠ “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug perkan
tiems , duodame nuolaidų.

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

Chicago, III.

MARQUETTE PARK 
ŽINUTĖS

GIEDOS KIMBALL HALL

A. Čiapas, plačiai žinomas dainininkas-bari- 
tonas, L V. “Dainos” choro solistas, kovo 12 d. 
per šv. koncertų — Kristaus Kančios kantatoj, 
Kiniball Hall (Wabash ir Jackson) giedos solo. 
P-as A. čiapas dažnai dainuoja per radijų iš 
WGES stoties, Chicago, 111.

♦ e-i-*

RADIJO PROGRAMA

K U M
is, kovo 7 d., 1933

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare įvyksta regularė kas ant
radienio radijo programa, lei
džiama pastangomis Peoples 
Furniture Co. krautuvių iš 
stoties WGES, 1360 kiloeyk- 
les. j i 1 1 • 1 f

Reikia pastebėti, kad šį sy
kį klausytojui turės progos pa 
siklausyti dainų įžymių dai
nininkių, kurios jau gana se
nai dainavo per radijo. Dai
nuos Genovaitė Šidiškiūtė-Gie 
draitienė, Elena Benaitienė, i 
A. Benaitis ir kiti. Taipgi kai-' 
bės dr. Kliauga, dentistas, bus 
graži ir nauja muzika ir kiti 
įdomūs dalykai. Todėl nepa
mirškite užstatyti savo radijo 
minėtu laiku. Viz. 1

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES ŠERININ-

. KAMS.

(Tąsa nuo 5 pusi.) 
gas informaeijas ir patri-i- 

Ši Rėmėjų Motinų draugija Norbutaitę ir Balickaitę pri- mus. Mūsų pastangomis su- 
savo paprastus susirinkimus rengė programai, kuri bus tik- rinkta apie 8,000 balsų dau- 
turi kas kiekvieno mėnesio pi- ras suprise.
rmųjį ketvirtadienį 7:30 va
karų parapijos salėje.

PRANEŠIMAI
Brighton Park. — šv.

giau, negu praėjusių metų 
seimui. Tai didelis paskatini- 

Valdyba mas- to dar neužtenka.
_________ į Trūksta dar apie 6,900 balsų.

Bridgeport. - Draugija Sa- j Padirb^’ užpildySim ir šį
ldžiausios Širdies Viešpaties'[ trukumjb 

Ma Jėzaus laikys mėnesinį susi-f Dėlto kviečiam į talkų vi

Naujos narės bus maloniai 
priimtos.

sus, kurie jau yra atsiuntę 
(Povver ofrijos mergaičių sodalieija lai- Į.jsavo įgaliojimus

Visos sodaiietės prašomos su
sirinkti. Mūsų dvasios vadas 
kun. S. Jonelis dvi nares E.!

imas būtinai reikalingas. Bus v’SUs tuos, kurie tokių įgalio- 
svarstoma svarbūs reikalai. ' neatsiuntė iki šiol. Para

Dalyvaus “Amerika, Pirty
je” (3 veiksmų komedijoje), 
kuris bus vaidinama kovo 26 
d., School Hali, 48-tos ir ITo- 
nore g-vių. Ji vaidins ūkinin
kės Bekampienės rolę.

Šv. Marijos P. Gimimo pa
rapijos mokyklos Rėmėjų Mo- 
|tinų draugija pereitų, ketvir
tadienį susirinkime nutarė su
drengti “hunco party” ir ‘card 
party’ mokyklos naudai. Abu 
žaidimai įvyks šio kovo mė
nesio 27 d., 7:30 vakarų para
pijos salėje.

Be to, nutarė turėti kove 
mėnesio 8 dieną, toje pat sa
lėje taip vadinamų pasisvečia
vimo ir tarpsavio susipažini
mo Valandėlę 1:00 popiet; 
gal šis-tas bus lošiama, bus 
patiekta arbatėlės ir bus pa
sitarta apie kovo mėn. 27 d. 
rengiamų vakarų.

Mūsų kolonijoj gyvena daug 
lietuvių motinų. Jos kviečia-' 
mos šį trečiadienį vakare atei
ti į parapijos salę. Jos kvie
čiamos mūsų šion draugi jon 
įstoti. Nes šios drauguos tik

slai yra kilnūs ir garbingi.

Valdyba

CLEVELANfl, ŪKIO.
MISIJOS

Kviečiu visus' parapijonus 
Šv. Jurgio parapijos ir apylin 
kiu lietuvius į šv. Misijas, ku
rias duoda Tėvas Alfonsas 
Pranciškonas iš Chicagos. Mi
nijos prasidėjo kovo 5 ir tęsis 
ištisų savaitę. Sakomi labai 
gražūs pamokslai. Pasinaudo- 
kit Dievo malonėmis ir atliki
te Velykinę.

Šv. Jurgio parap. klebonas

ginkite juos, kad jie laiškais 
atsišauktų, pareikalaudami 
blankų, o blankas gavę, kad 
jas išpildytų, įgaliodami juos 
seime atstovauti bent k ui"

GARSINKINTES
“DRAUGE”
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I MANO DRAUGAI! '
Dabar atidarėme ofisą ir suteikiame ži

nias apie Jūsų morgičius, kuriuos buvot pir
kę iš Bankos.

Atnaujiname morgičius ir iškotektuoja* |
me nuošimčius.

Inšuriname namus, rakandus ir automo- |
bilius. I

=
Mainome namus ant farmy ir atliekame 

kitus patarnavimus.

Prašome atsilankyti

ELIAS & COMPANY
6255 So. Western Avė.

CHICAGO; ILk
TELEFONAS HEMLOCK 7080 
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TARP
Draugo Lietuvių Čempijonu 

IR
C. Y. O. Čempijonu

KETVERTO VAKARE, KOVO-MARCH16 D., 1933
C. Y. O. CENTRE

Congress ir Wabash Avė.

vienų iš žemiau pasirašiusių- resas, kurio metu italų ir ang- 
jų Komisijos narių, ar bent lų delegatai atvaizdavo kovų, 
kų iš savo žinamųjų šerinin- kuri vyksta tarp geležinkelių 
kų, kurie seime dalyvaus. I ir automobilių, pabrėždami,

Taigi, dar kartų: Meldžia- kati rungtyniavimas tarp tij 
mieji! Ieškokite šėrininkų, dviejų susisiekimo priemonių 
rie dar nėra mums įdavę aib privedė prie pagerinimo abe- 
resus, neigi atsiuntę įgalioji- jose priemonėse. Prancūzų dė
mus. Tegul jie kuo greičiau- legatas pareiškė nuomonės, 
šiai pareikalauja blankų, jas kad geležinkeliams vistiek a- 
išpildo, pasirašo, ir siunčia titeks didesnioji trafiko dalis, 
bent kuriam vienam iš čia pa- nežiūrint daugeriopų automo- 
sirašiusiųjų, bilių transporto pastangų. A-

Lietuvos Atstatymo Bendro merikos atstovas ragino vi o
vės Komisija,:

J. J. Bachunas, Tabor
Farm, Sodus Mich.

P. Dangšvardis, Lietuvos
vice konsulas, 11 Waverly PI., 
New York, N. Y.

J. Ambraziejus, 168 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Dr. B. K. Vencius,
499 Grand St., Brooklyn,

N. Y.

AUTOMOBILIAI PAŽAN
GOS NEŠĖJAI

Berlyne Įvyko tarptautinis 
automobilių transporto kong-

pasaulio' automobilistus pasis
tengti savo kraštuose suma
žinti mokesčių naštų automo
biliams, kadangi ta našta su
darė kliūtį ekonominei pažan
gai. ' •«.

MŪSŲ TEATRUOSE
Penktadienį, kovo 10 dieną. Pala- 

eo TeMros rengift naują įdomų te
atrą. Trys žmogžudys patrauk:) vi
sų dėmesį. Viena paveiksluose, dvi 
ant scenos.

Constance Bennett, svarbiausioje 
rojSje "Our Betters,” kreips visų dė
mesį.

Scenoj Evelyn Brent, buvusi žvai
gždė ir Harriet Hoctar viena ifi pui
kiausių Amerikos šokikių. Čia bus 
proga visiems praleisti smagiai va
karą. Būsite patenkinti.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RU8TSKOS SULFBRIN&S VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
Švediški m&nkStlnimni ir elektros masažas 

Treatmental visokią ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo. Šalčio
ir taip toliaus, au elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, SUlferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima lSsigelbėtl nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarnipkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kanapas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

♦FlUhltiVICZ £ (O
,HORTGAGE BANKERS JK bonus

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. - Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaunlnlnkaie. Matą narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose 
namų savininkų Ir rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 
kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 8 vai. 
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki 
piet. Įžymus namai orlginalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chica
goje.

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO

Inkorporuotas 
1849 West Dlvtston St.

Tel. Armltage 1981—2982 
Męs esame jau iiuo adresu virti 40 m.

Geriausia kaina — Cash už 
Real Estą te Gold Bonds, mor
gičius ir eertifikatus depozi
tų. 134 North La Šalie St., 
Room 316.

OASH Ut JŪSŲ SENA AUKSU. 
Mes mokame augMluslą kainą už

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

HOME REFTNERS,
Keanor Bldg.

S No. IVabaali Avraue
Kambarys 40*>

BAROENAS
Mainysiu 8 kambarių namelį au 8 

lotais ant automobilio. Namelis ran
dasi West L*wn. Raukite Frank 
Rldlauskas, teleonas Republic 9699, 
arba mainysiu ant 2 fialų ar Lietu
ves flkCa

GARSINKINTES
“DRAUGE”

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7(80 

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
W«st Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredoe ir PėtnyCIos 
vakarais C iki 9

, Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. RockweU St.

Utarninlfo, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

.MMl pirkti antomobll}, ateik 
adffipirn *irmian, nes mes atlaikome 

vieną tt geriausių rufilų automobi
line — rrUDEBAKKR, kurte yra 
pagarsėja savo stiprumu Ir gražumu.

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

44M ARCHER AVĖK V B 
Teiepbone Lafayette 7189

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės | Grane Ooal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis ir ui mažesnę 
kainą negu kur kitur.

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

The Most For Your Money

REOPLESCOAL GO.
12132 S UNION AVĖ.

2 tons or more
III. Lump..................... $5.56
Ky. Mine-Run .......... $5.20
W.V. Pocahontas M.R. $6.50

Tel. Pui,man 5517

TUMONIS COAL GO.
12132 S. UNION AVĖ. 

Offers an attr&ctive 
February Bargain

Genuine Poeahontas 
Mine Rnn 50% coarse

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

Tel. Pullman 8296-8092
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