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ITALUOS FAŠISTAI REIŠKIA SJĮJAU 
SMO J. VALSTYBĖMS

MENŠEVIKAI SU BOLŠEVI
KAIS SUDARO BENDRĄ 

FRONTĄ

Hitler’is siekia monarchiją 
atstatyti

REIŠKIA SĄJAUSMO J. 
VALSTYBĖMS

ROMA, kovo 8.— Italijos 
fašistų vadai reiškia sųjaus- 
mo J. Valstybėms, kurios gy
vena didelį finansinį krizį.

Fašistai nurodo, kad J. Vai 
stybės šiandien kenčia dėl to, 
kad tenai iki šiol vyriausybė 
nekontroliavo privačios ini
ciatyvos, ty. kad ji nekontro
liavo ekonominių ir finansinių 
krašte veikimų, kad kapitalis
tai iki šiolai besųžiningai sk
riaudė minias.

Fašistai mano, kad preziden 
tas Roosevelt’as gaus progos 
tai visa patvarkyti, įvesti rei 
kiamas reformas.

HITLER IS ATGAIVINS 
MONARCHIJĄ

BERLYNAS, kovo 7. —
Kanclerio Hitler’io vyriausy
bė patylomis ir nuosekliai dir 
ba už monarchijos atgaivini
mų. i

Hitler’is turėjo pasitarimų 
su buvusiojo kaizerio žmona, 
princese Hermina. Sakoma, 
jis žadėjo dirbti monarchijos 
reikale. Tik šiandien nėra 
tam tikslui atitinkamas lai
kas.

Buvusiojo kaizerio žmona, 
sakoma, paveikusi vyriausybę 
monarchijos naudai.

r

Tai Leticia sritis, dėl kurios Kolombija kariauja su Peru. Ten susibėga Amazono ir 
Putumayo upės.

JEHOL E VYKSTA KAU
TYNES

MENŠEVIKAI PADARE 
PALIAUBAS SU. BOLŠE

VIKAIS

MASKVA, kovo 7. — Pas
kelbta, kad socialistai bolše
vikai visuose kraštuose pada
rė politines paliaubas su so
cialistais menševikais, kad be 
ndromis jėgomis kovoti prieš 
plintantį fašizmų.

KITO DARBO IMASI

• PEIPINGAS, kovo 7. — 
1 Jehol provincijoj vyksta kru
vinos kautynės. Pasitraukian- 
čių kinų užpakalinės sargybos 
atkakliai kovoja prieš besiver 
žiančius japonus.

Vyriausios kinų kariuomi- 
nės dalys išilgai didžiosios 
sienos sudarė paskutinę apsi- 
ginimo linijų. Numatomai 
baisios kautvnės.

CHICAGOJE

BIZNIS LAUKIA 
“SKRIPŲ”

Dėl bankų uždarymo kiek 
kituj, tiek Chicagoj biznis 
žymiai sumažėjo, o maistui 
kainos jau ima kilti. Naudo
sis taip vadinamieji profiteri- 
nininkai.

Biznis laukia, kad ko grei
čiau būtų išleisti ir paskleisti 
“skripai,” be kurių reikalų ve 
dimas neįmanomas.

GIRIA BANKŲ UŽDA
RYMĄ LIETUVOJE

CERMAK’O LAVONAS 
CHICAGOJ

Chicagos universiteto eko
nomikos prof. H. Gidonese gi 
ria vyriausybę, kad ji uždarė 
bankus. Jis pareiškia, kad 
tuo būdu “atsakomingieji”

Šiandien rytų iš Miami par 
vežamas Chicagon šio miesto1 
mirusio majoro A. J. Ceįrma- 
k’o lavonas.

SENELIAI MELDŽIASI 
PRIE RADIJO

ŽENEVA, kovo 8. — T. 
Sųjunga nebaigė japonų .veiki 
mo Azijos rytuose svarstyti 
ir tuojau ėmėsi rūpintis Bo
livija su Paragvajum sutai
kinti.

3 NUŽUDYTA HAMBURGE

HAMBURGAS, kovo 8. — 
Fašistų susirėmime su komu
nistais 3 asmenys nužudyta.

ANGLIJOJ POTVINIS

ATSISTATYDINO GUBER
NATORIUS

k

LONDONAS, kovo 7. — 
Yorksbire srity pasireiškė di
delis potvinis upėms išsilie
jus. Daug gyvenamųjų namų 
užlieta.

GINKLAMS EMBARGO

LONDONAS, kovo 7. — Iki 
šiolai tik viena Anglija vykdo 
japonams ir kinams ginklų 
ir amunicijos embargo. Kitos 
valstybės tuo reikalu nevei
kia.

GRAIKIJOJ MAIŠYTA 
VALDŽIA

ARENAI, kovo 7. — Grai
kijoj sudaryta nauja pusiau 
militarinė ir civilinė valdžia. 
Jos prešakyje yra gen. Otbo- 
naios.

WASHINGTON, kovo 8.— 
Atsistatydino Filipinų salų 
generalinis gubernatorius T. 
Roosevelt’as. Prezidentas atsi 
statydinimų patvirtino.

BEPROČIO DARBAS

CLEViELAND, O., kovo 7.
- Staiga pakvaišęs H. Klink, 

29 m., šautuvu 2 asmenis nu- 
žudė ir 10 sužeidė Po to jis 
pats nušautas.

DUOSIĄS PAGALBOS

BŪTINIEMS REIKALAMS INDELIAI 
TURI BUTJSMOKAMI

ILLINOIS'O BANKAI SUDERI
NAMI SU KRAŠTO VALDŽIOS

TVARKA

DAROMI PALENGVINIMAI Į natorius visus šios valstybės
----------- ! bankus šio krizio metu paduo

AVASHINGTON, kovo 7.—-!da krašto vyriausybės žinybai
Krašto vyriausybė šiandien ir tvarkai.
pakeitė uždarytiems bankams -----------
suvaržymus. Kada penktadienį bankai iš

Tarp kitko paskelbta tokia naujo bus atidaryti, žmonės 
taisyklė: i galės dėti indėlius ir bankai

Krašto ir valstybių bankai jlK)S turės atskirai nuo senų- 
ir įvairios bankinės įstaigos, Įindelių laiką ti. Iš naujo į- 
įėmus ir “spulkas”, gali tuo-i^U indėlių is bankų istrau- 
jau atnaujinti savo bankines kūnas nebus varžomas. Kas 
funkcijas iki tokio laipsnio, Į kiek įdės,, tas kada norės, ga-
kaip leidžia vietos sąlygos. P^s įtraukti.

Į Turi išmokėti indėlius, jei
j tas reikalinga maistui, vais- 
Įtams ir kitiems būtiniems gy-

KVIEČIA GUBERNATO
RIUS KOOPERUOTI

įvenimo reikalams; netikėtai 
daug pagaifoai algų ir atlyginimo 

apmokėjimui; bėgamosioms
Lekėčiai. Apylinkėj 

turi radijo imtuvus. Senelia-
bankai . apdraudžiami nuo Įms, kurie negali nuvykti baž- ’‘įgiaidoms. diarbo ^laikymui 
“neatųakojpii\»ųjų.’’ Žmonių;ny(‘lon, labai patinka, kad ga- k, kitįems reikalams, 
puolimo. Ui girdėti šventadieniais pa- . . _

maldas. Jie susirenka ir besi-. Tačiau bankai turi žiūrėti, 
klausydami per radijo šv. Mi-lkad kitokiems nebūtiniems rei 
šių meldžiasi. Džiaugiasi, kad kalams indėliai neturėtų būt 
jiems seneliams radijo patar-1 išmokami, ypač pinigų 3(rovi-

MOKA MOKESČIUS

Cook’o apskrities iždinin
kas jjraneša, kad daug žmo nauja. Tik dejuoja žmonės, mui ir laikymui, taip pat ban

AVASHINGTON, kovo -7. 
— Visos eilės valstybių gu
bernatorių susirinkime prezi
dentas Roosevelt ’as ragino gu 
bernatorius, kad bankų pat
varkymo reikale valstybės d 
btų bendrai su krašto vyriau
sybe, kad visi bankai, koki jie 
nebūtų, būtų vienodai, tvarko
mi.

Toliau prezidentas reikalą-nių moka 1931 metų mokės-!kad n,okes‘is branSus už k“, J?*1" ™eta neTCSt’’!
čius Ir tai daugiausia mažų- !radij°- daugelis savo radijo ne kokių kitų uždraustų transiyo panaikinti dvilypius už tų
jų namų savininkai.

KEIČIA PINIGUS

Atsargos bankas Chicagoj 
turi daug darbo didelius pini- 

Laidotuvės įvyks penktodie- Fg«s keisti smulkiais. Žmonės 
nį. Prezidentas Roosevelt’as' keičia šimtinius ir tflkstanti- 
į laidotuves prisiunčia savo nius banknotus. Kol kas yra
atstovų.

UŽDAROMOS MIESTO 
ĮSTAIGOS

jau deda į spintas.

NAUJAKURIAI GAUSIAI 
PERKA STATYBAI ME

DŽIAGA

akvijų ir indėlių neišmokėtų 
aukso certifikatais (aukso at
sarga paremtais banknotais).

viena vieta, knr galima gauti 
smulkiųjų pinigų.

ZANGARAI BYLA RYTOJ

MIAMI, Fla., kovo 8. —
A. J. Cermako laidotuvių ry- Žmogžudžui G. Zangarai ry
toj ir penktadienį uždaromos toj įvyks byla. Kaltinamas 
kai kurios miesto ir apskri- j Chicagos majoro nužudymu 
ties viešosios įstaigos.

Dėl mirusio miesto majoro

NAUJO MAJORO KLAUSI
MAS NEISAIfiKINTAS

Mirus majorui Cermak’u'b 
naujo Cbieagai majoro klau
simas neišaiškintas, Politikie-

PR AG E RE ARKLĮ PER 5 
MINUTES.

Kalvarijoje per vienų pre 
kymetį KrosnoR valsčiaus ūki 
nitikas M. Y. turėjo turgun at 
si vedęs arklį. Arklys buvo žy

trini norėtų rinkti kokį partiji- [miai užkūdintas, bet atšėrus 
• nį majorų. Kai kas pataria'dar galima buvo juo dirbti, 
I skirti komitetų miestų valdy- bent 1 — 2 metu. Tačiau ark

NEW YORK, kovo 7. — 
Buvusia prezidentas Hoover’ 
is neribotam laikui apsistojo 
šiame mieste. Jis pranešė, 
kad gal jo pagalba naujai vy 
riausybei bus reikalinga.

ti.

MĖSA PABRANGO

Vakar Chicagoj žymiai mė
sa, ypač kiauliena, pabrango. 
Pasakojama, kadi dėl bankų už 
darymo į skerdyklas gyvulių 
siuntimas žymiai sumažėjo.

Tauragnai. Šio valsčiaus gy 
ventojai šiais metais daugu
moje skirstosi vienkiemiais, 
todėl reikalingų statybai me
džiagų gausiai perkasi jau 
dabar, kad vėliau nereikėtų 
be reikalo gaišti. Be to, dau
guma naujakurių yra gavę 
iš žemės tvarkytojo liudiji
mus, todėl jie gauna miško

patį daiktų mokesčius. Ragino 
valstybes rūpintis savo bedar
biais. Krašto vyriausybės pa-

----------- ' galba tik ten gali būt užtikrin
Toliau vyriausybė paskel- ta, kur kiti valdžios organai 

bė taisykles, kaip ir kokiu bū- tam tikslui priemonių jau ne- 
du “Clearing-house” sųjun- tenka.
gos gali išleisti priemoniškus __________
pinigus (skripus). Šie priemo 
niški pinigai neturi būti išleis 
ti pircnau kovo 10 d., kada laai 
gias bankų uždarymo laikas.
Iki to laiko gal bus paskelb
tas naujas planas.

VYKDOMAS AUKSO 
EMBARGO

WASHINGTON, kovo 7.— 
Visose krašto muitinėse vyk
domas aukso embargo (už
draudimas auksų išvežti). Pas 
apleidžiančius kraštų asmenis

Šiais , “skt*ripais”|
. .pakeisti tikruosius pinigus.!

medžiagų įSmoketi llgesmam • Tikri(jji p.njgai daūgnmūje daromos kratos. IS atvykstan-
siliks bankuose, o “skripai” 
bus paleisti apyvarton.

nonma

čių į šį kraštų asmenų randa
mas auksas ir gi paimamas.

GRŽUS SUMANYMAS 
Liet. karo invalidų. Vyčių 

brolija yra išleidusi Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo akto paveikslų. Pats pavei 
kslas nėra originalo reproduk-, 
cija. Akto tekstas yra dar
bas dviejų dailininkų — p.
Truikio ir p. Jomanto. Dar
bas gražus. Akta pasirašiu-, .......

- . , \ . • .- pasitikėjimasšių parašai rekonstruoti iš

Washingtone esantieji kon
greso atstovai reikalauja, kad 
kongresas pripažintų kokį 
nors aktų, kuriuo visi žmonių 
indėliai bankuose turėtų būti 
iki vieno cento garantuoti. 
Tik tada žmonėse grįš ban
kais ir bankinėmis įstaigomis

BEDARBIAI KOVOJA SU 
POLICIJA

originalo.lio niekas nepirko, nors ūki 
ninkas buvo pasiryžęs jį bū 
inai parduoti. Galop arklį Vienas vaikinas Kauno ge- 
ūkininkas siūlė pirkti tik už ležinkelių stoties rūsy rado 
5 litus ir dar žadėjęs “užfun padėtų granatų. Ji padaryta 
dyti” magaryčių. Pirkikas namie, gana primityviškai ir 
atsirado. Arklys parduotas, -parengta sprogimui. Krimina- 
Ūkininkas magaryčias atlikęs j line policija aiškina, kas ir ku- 
per 5 minutes. Iriais tikslais jų ten padėjo.

. s. ,

WASHINGTON, kovo 7.— 
Keli šimtai bedarbių vakar 
čia sukėlė demonstracijas. Po 
licija tik tada demonstrantus 
puolėsi blaškyti, tada jie ė- 
mėsi Sukauti, triukšmauti ir 
praeivius užkabinėti. P o 
smarkaus susikirtimo su poli-. .Rytoj kongresas susirenka 

specialėn sesijon. Laukiama |ejja jįe i&blaškyti. 
tais, ir kitais svarbiais klausi
mais prezidento pranešimo. ORO STOVIS

Hlinois’o gubernatorius Ho 
rner’ig grįžo iš Washingtono 
ir paskelbė kitų atsišaukimų 
bankų reikale. Šį kartų guber

CHICAGOS IR APYLIN
KES. — šiandien numatomas 
lietus; maža temperatūros at-
mama.

’a
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“D R A U G A S”

kaadtoa. liakyrua aekmadlenlua
PRENUMERATOS KAINA: Metama — »•••■ P«- 

aal Metų — M ta. Trims Mėnesiams — tl.tl. Vienam 
Mėnesiui — 7Bo. Europoje — Metams IT.K. Pusei Me
tų — 14.11, Kopija .••«.

Bendradarbiams lr korespondentams įeitų neerų- 
■na. Jei nepraioma tai padaryti ir neprialunUama tam 
VMM Balto lankių.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po niet
Badaktortao priima — mo UiM IU UiM vaL
Skelbimų kainos pristenOamoe pareikalavęs.
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— I1.M. Three Montbs — H.M. One Montb — T te. 
>pe — One Tear — |*.M. St» Montbs — I4.M.

A/vertlslng ln “DRAUGAS” brings best resulta 
ALvertlslng ratee on

kokiu nors būdu garantuos žmonių įdėlius, 
tada ir visai optimistiškai bus galima žiūrė
ti į krašto ateitį.

Taigi, reikia tikėtis, kad p. Roosevelto 
pirmas žygis pasuks krašto ekonominę ir fi
nansinę būtį į gerųjų, pusę.

FAŠISTŲ I»AIMĖJIMAS VOKIETIJOJ

LABDARIŲ DIRVA

Bocialfašistų vadas Hitleris Laimėjo par 
lamento rinkimus. Nors fašistai vieni nesu 
darys reikalingos daugumos, bet parlamen-j
tų galės kontroliuoti, nes yra susiblokavę su į . ,, _ v_
* ? » X.. 1 • TT-x. • 1-/-1 • ryoę tesemia.” Gražus praei-nacionalistų partija, kuri Hitlerio politikai1 . , , . ,

. . . ’ . ties darbai duoda akstino <1n-
pntana ir jo vyriausybę remia.

I

‘•DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

PIRMAS PREZ. ROOSEVELTO ŽYGIS

Naujasis prezidentas savo inaguracinėj 
kalboj' pažadėjo kraštui, kad jo vyriausybė 
nuo žodžių eis prie darbų, tuoj pradės vei
kti, kad palengvinti žmonių būtį. Ir, kaip 
vakar trumpai paminėjome, p. Rooseveltas 
savo pažadų vykdo.

Pirmas naujojo prezidento žygis buvo 
uždaryti kelioms dienoms visus krašto ban
kus ir visas bankines įstaigas, neišimant nė 
spulkų. Pradžioje lyg išrodė, kad šis drųsus 
žygis sukels žmonėse nepaprastų sųjudį, iš
suks protestų. Bet žmonės tai priėmė ramiai. 
Nežiūrint susidariusių nepatogumų dėl bankų 
uždarymo, daugumas džiaugiasi, nes pajuto, 
kad naujas krašto vadas tai darė, nes tai 
buvo reikalinga ir kad tas žygis gerai ap
galvotas ir buvo pirmas jo darbo plane, ku
ris bus vykdomas, kad išeiti iš to padėjimo, 
kuris buvo susidaręs. Jei tokį žygį būt pa
daręs senasis prezidentas, aišku, būt kilusi 
panika. Bet naujojo prezidento aktų sutiko 
su dideliu pasitikėjimu ir viltimi.

Jungtinių ValstyjjjjjjJjankų sistema ne
buvo tinkamai sutvarkyta. Nors valstybės 
ir kontroliuodavo bankus, tačiau depozito- 
riai neturėdavo garantijos, kad jų įdėliai ne
žus. Užėjo didesnis ekonominis spaudimas, 
bankai pradėjo užsidarinėti. Jie neteko pa
sitikėjimo. Žmonės ėmė pinigus iš bankų, 
juos laikė namie, nešė į pašto taupymo sky
rių, dėjo į banko dėžutes. Tuo būdu be galo 
daug pinigų išimta iš apyvartos. Tai neigia
mai atsiliepė į pramonę ir prekybų, pagilino 
krizų ir neleido iš jo išeiti.

Paskelbimas “bankų šventės” ir griež
tas įsakymas bankams teišduoti depozito- 
riams tik tam tikrų nuošimtį buvo reikalin
ga ne tik tam, kad sustabdyti pinigų trauki
mų iš bankų, bet taip pat kad ištraukti pa
slėptus pinigus ir jų daugiau į apyvartų pa
leisti. D kaip daugiau pinigų atsiras apy
vartoj ir visas ekonominis sąjūdis padidės. 
Jei prie to kongresas priims atatinkamų įsta
tymų, kuriuo pertvarkys bankų sistemų it

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

Sveika Marija

(Tęsinys,
Marijos įtekmė ihAsiį sielai

Jeigu ant sienos arba ant popierio 
nupieštai paveikslas žmogaus sielų su- 
grandina ir pakelia aukštyn, tai kų gi 
kalbėti apie Marijąr—tų gyvųjį Jėzaus pa
veikslų! Jei į. jį ilgai ir akylai įsižiūrėsi, 
mielas skaitytojau, ar pataikysi be pasi
gerėjimo, be prižadų savo gyvenimų pa
taisyti nuo jo atsitraukti?.. Kaip švelni 
daina merkia blakstreiias ir migdo susir
gusį kūdikį lopšyje taip malonus veidas 
Tosios, su Kuria Viešpats yra, vaisina 
žmogaus sielos Bopuliua tr migdo siau
čiančiais pagujidų audras!..

Iš tikra! Kad žmogus būtų ir blo
ginusias, bet jei jis pataikys mylėti Ma
rijuj.—jo nuodėmės, lyg pavasario sniegas, 
bematant išnyks? Pavyzdžiui: jei žmogus 
—pikčiurna, kurs kasdien kelia vaidus ir 
nesantaikų tarp savųjų, jei jis turi gerų

SUSIORGANIZUOKIME IR teskatiua mus daugiau dirbti, i 
DIRBKIME jo kai daugiau dirbsime ir or
------------- Įganizueijos ateitis bus užtik

Dažnai mes pasigiriame tuo,
kų esame gero padarę praeity
je. Ir gerai. Juk ir mūsų tau
tos himne yra pasakyta, kad 

iš praeities tavo sūnūs stip

rinta.

ŠIS-TAS Iš LABDARIŲ 
VEIKIMO

Vienų kartų man pateko į 
rankas Kalėdų Ryto aprašy-ties darbai duoda akstino da

bartiniais laikais neapsileisti, Imas. Jis buvo įdomus. Rašinio 
Kad dabartinė Vokietijos vyriausybė lai-1 darbuotis ir ateitimi rūpintis. Iautorius A. J. Vaznis įrodi- 

mėjo rinkimus, pasaulis dėl to nesistebi. Fa-' Mūsų, Lietuvių R. K. Lab-'nėjo .kad tik krikščionims tė- 
šistai ir nacionalistai turėjo laisvas rankas darių organizacija turi gražių ra uždėta dirbti gailestingumo 

praeitį. Nors tai nesena orga- j darbus, bet kiti nuo jo yra 
nizacija, tačiau jos darbai y-, laisvi. Gal taip ir yra, nes li
ra stambūs. Tūkstančiais tau-bevalai neturi įsakymu mylėti

Trečiadienis, kovo 8 d., 1933 •

daryti agitacijų, kuomet kitoms partijoms 
tai buvo uždrausta daryti. Spauda buvo grie
žtai cenzūruojama, susirinkimai išardomi, or
ganizacijų veikimas varžomas. Fašistams pa
dėjo ir tas faktas, kad jų vadas prieš pat 
rinkimus paskelbė, kad jei jis rinkimų nelai
mės, visvien valdžios iš savo rankų nepaleis. 
Vadinasi, nesiskaitys su žmonių valia. Dėl 
to Vokietijos gyventojai, nenorėdami dar la
biau komplikuoti savo krašto vidaus politi
kų ir leisti respublikos konstitucijų visiškai 
paminti po kojų, iš kitos pusės bijodami ko
munistų dar didesnio įsigalėjimo, savo bal
sus atidavė fašistams.

Tačiau tie, kurie balsavo už Hitlerio 
partijų, manydami apsaugoti respublikų ir 
jos konstitucijų, mes manom, visvien apsi- 
vils. Hitleris su konstitucijos dėsniais visvien 
nesiskaitys, jų sulaužys. Galimas dalykas, 
kad Hitlerio kitas žygis bus parengti dirvų 
monarchijos atstatymui. Kaip tas atsilieptų 
i Vokietijos vidaus gyvenimų ir į santykius 
su kaimyninėmis valstybėmis, tuo klausimu 
pakalbėsime kitų kartų.

• • ♦

Mirusis Chicagos majoras Anton J. Cer- 
rnakas buvo čekas ir ateivis. Pastaruoju lai
ku jis buvo ne tik miesto majoras, bet vy
riausias demokratų partijos vadas Illinois 
valstybėj. Ateiviai tuo džiaugėsi. Bet kai 
kurie “amerikonai,” ypač. airiai, kurie įpra
tę politikai vadovauti, Cermako įsigalėjimu 
nebuvo patenkinti. Nors netiesioginiu būdu, 
tačiau prieš jį kovojo. Jam mirus, airiai vėl 
mėgins paimti į savo rankas ir valstybės ir 
miesto politikos vairų.

Naujas J. A. Valstybių 10,000 tonų kreiseris U. S. S. 
jPortland, kuris šiomis dienomis nuleistas į vandenį Charles- 
town’e.

tiečių, patekusių į vienokių ar 
kitokių nelaimę, sušelpėme, li
goninę pastatėme, ūki užpli
kome.

Bet vien praeitimi gyventi !mefa apsileidimų labdarybės ,vakarų 
negalime, 
darbas
didesnis , . .
ir daugiau turime dirbti senes 3onab šioj srity kataiilftri pir- geriau vers kauliukus.

.avo artimų kaip pats save. 
arba daryti kitam taip, kaži

“BUNCO” IR RISTYNĖS į aplopo ir jų alkį nuramina, 
kuri savo vis bumbantį ir skeWcst Punrnan, III. — Liet.

norėtum kad kiti tau taip da- įKat Labd- Sųjungos 10 kuo-
rsakiuojantį vyrų kantriau- 
.šiai kenčia ir nuo abejojimo

rytų. Vaznis krikščionybei pri Pa rengia nepaprastai įdomų I randft
_ meta apsileidimų labdarybės vakarų, kokio dar niekur nė- Į 

šiandien labdarių darbe. Bet, žinant, kad kata-™ buvę- Bus kauliukų žaidi- i.*. R pareina Vo? 
larbas yra dar reikalingesnis, įbkų šiame krašte iš 130 mili-(nias lr dovanos da mamos; r x’i kjog Daugiausia
lidesnis ir sunkesnis. Dėl to J°nU gyventojų tėra 28 mili-noaia» dovanas gaus tie, kūrusį turUU motįna h. -

ilestingoji sesutė yra vieno ke-
nieji darbininkai ir taip pat vietų užima. Jie savo lė- Nustebins dalyvius, kuomet jmo> jas reįį vainikuoti valsty 
daugiau darbininkų prikvies- šomis užlaiko daugybę prieg-1 susigrums mažytės moterėlės, jovanoniįsĮ” jau ]<aį jtur

laudl), ligoninių ir labdarių o-'kurios tesveria vos-vos 300>taip daroma. Antai; neseniai 
rganizacijų. ^svarelių. Tadgi, neabejotina,ncturtblgai 8e;e.

.. . ,-rT7, « • ' ,kad buS juok‘"«os ilei pats respublikos preziden.
kada Liet. Labd. Sąjunga Į Minėtas vakaras įvyks sek-^ mar5alaS) apsikabinėjęs 

------------- ___....................... g‘‘ Dievo Ap^n,adicnyje, kovo 12 d, 6 vai kryžiaiS; pareiSk,; pagarb!Į j,
susirūpinti ir kuo daugiausia Tzdoa parap’. “rb“vau ‘“jvak., parap. svetainėj, 12225,j apGovanoj0 auks0 medali 
žmonių prie labdarių organi-Įg'm° Važiuojant , S„. Eiperald Avė., West Pult- ___ j_______
nacijos pritraukti, nes prieš “T’’ “5dėjolu greta su «L įžanga 25c.
keletu metu ir mažesnis dar- kurlaI" užsiminus apie j Tajgl> kovo 12-toj iš visos

ti prie to darbo. Juk matome, 
kad diena iš dienos didėja pa
šalpos reikalaujančių skaičius, 
aišku, kad nejuokais turinio 
o aukos mažėja. Iš to darosi

bininkų skaičius daugiau pa 
darydavo. Mat, stambesnių au S

našlaičių ir senelių prieglau- j Chicagos ir apylinkių, važiuo- 
dos reikalingumų, jis tam ne-jsirne pamatyti kas per kome- 

ripritarė, nes sakė, kad prieg-Įvijos darosi AVest Pullmane.
Z. L. Gedvilas

kotojų (garbes ir amžinų na-h , ,• v j . , - , * L Haudoms reikia daug kapita-nų) daugiau atsirasdavo. Bet i ...... . , . V1... , . . m-. Girdi, prieglaudų uzlaikv-jei organizacijoj turėsime ® 'i , .... nias esųs valdžios reikalas.daug daugiau narių, jie, ir po . , . . , „ , .v , ,t . v. . , Gerai tai skamba. Bet kas v-maza mokesti įnešdami, pi a- i k . .... . ,v- v , . ,. ra patekęs i tokias prieglaudų šelpimo vagų galės varv-1 , .v ; .. ®. .
. • t- i . v - , . . das, is ten norėtų pereiti iti. Kad ir po mažai, bet jei . ,.v,pnvatiskas. Y pac mums lietu-

ŠTAI KĄ REIKIA RINKTI 
KARALIENĖMIS

Tai pasišventimo didvyrius

NESVARBIOS NUO
MONĖS

j Kažin ar nebūtų galima į- 
vesti “Drauge” klausimų ir 
atsakymų skyrių? Tai būtų 

į labai įdomus dalykas; ir visų 
į mėgiamas. Visokie klausimai, 
Į bet ypatingai apie lietuvius,

Kas gi? Gink Dieve, ne ko- Lietuvų, jos istorijų. Nei vie-
visi prisidėsime ir darbu *viamg svarbu‘ yra turgti ga_ kįe boksininkai, sportininkai, nam lietuviškam laikrašty nė-
auka, daug padarysime. , . ... .vas, kad galetuiueme priglau- 

Labdarių kuopos turėtų vei- saV() seaelius h. naj|aifius
kti visose parapijose be jokių I _____
išeikalbinėjimų.

lakūnai, gražuolės ir kitos ra tokio skyrio. Aš pats turiu 
“žvaigždės,” kurie dabar pa-'visų eilę klausinių. (Dažnai su 
šaulyje kiek neverta išgarbi- savo burdingeriu beveik susi- 
narni. Ne, šiandie didvyriai ku mušu apie kai kuriuos dalv- 
kliai bręsta nuoširdžiai tar- kus Lietuvos istorijoj. Abudu 
naudam! artimui. Reik sutikti nenorime pasiduoti. Toks skv-

Tos, kurios j Viena mergaitė rinko au
dei kokių nors priežasčių ap- kas labdarybei. Paprašė ir 

Lietuvių Kunigų Vienybė mirė, turėtų būti atgaivintos, smuklininko. Jis jai liepė eiti
Tuo reikalu daugiau turėtų rū ’pas klebonų. Mergaitė jam pri su vienu vokiečių katalikų žu- rius kaip tik būtų naudingas.) 

ir visuomenės gyvenimo mėnesiniame laik- pintis ne tik centro valdyba, minė, kad pas jį, sinuklinin-1 raalistu, Dr. H. Rost, kurs Nepaprastai gabus ir išmoks- 
raštyje, leidžiamam Lietuvoj, užvedė savo bet ir agitacijos komisija, ku- kų, tas vargšas savo laiku vi- prataria: “Būtų juk gražesnė liūtas asmuo reikalingas to-

Amerikos
“Tiesos Kelyje”, religijos bei doros mokslo

vių parap. klebonas. Nr. 2 rašo apie Kunigų • ropoję ateityje turėtų aplan- Reiškia, kada turi pinigų, tai 
Vienybės seimų, A. L. R. K. Federacijų ir kyti visas kuopas ir stengtis eik į smuklę, o kada reikia 
istorines iškilmes Mt. Carinei’y. Tokio sky-1 įsteigti jas ten, kur jų dar pašalpos, jos ieškok pas kle- 
riaus užvedimas rimtame Lietuvos žurnale nėr. bonų. Tai taip mat gyvenime
yra sveikintinas dalykas. Į Labdarių praeities darbai yra. Jenas Mikolainis r

yra užtektinai tokių. Kų 
lestingoji sesutė, kuri daugiau manot, “Draugo” skaitytojai? 
šia išbudėjo per metus dienų Ar nebūtų geras dalykas? Jei- 
ir naktų, arba toji vaikų mo-’gu tik duosime žinot “Drau- 
tina, kuri ravo mažulius sva-'go” redakcijai, kad tokio sky 
iausiai nuprausia, sušukuoja, rio norime, jis bus įsteigtas.

paprotį kas vakaras į Marijų melstis ir 
retkarčiais dvasios akimis pažvelgti į 
skaisčiųjų Marijos širdį — klausiu, ar il
gai tasai nusidėjėlis mirks savo nuodė
mėse?—Ne! jis neišlaikys nepasitaisęs. 
Nes Marijos širdies malonumas ir grožy
bė jo dvasių sužavės, pakels aukštyn—Jr 
širdies šiurkštumai pradės pamažėl vis 
dilti, o jų vieton pasirodys švelnūs, ma
lonūs, kaip Marijos, jausmai. Juo dažniau 
jis su Dievo Motina kalbėsis ir stebėsis 
Jos meile — juo greičiau ir labiau bus į 
Jų panašus. Nelyginant kaip tos iš pava
sario sprangios ir rūkščios vynuogės, pa- 
siiuaudžiusios vasaros metu šiltuose sau
lutės spinduliuose, — užkaista saulės rau
donumu, pavirsta saldžiomis, kiekvieno 
pageidaujamomis uogomis, taip ir nuo
dėmių rūkščia jie rimta žmogaus ši rdis 
salsta ir eina švelnyn nuo dažno su Ma
rija draugavimo!

Arba vėl paimkim jaunų, dar nekal
tų mergelę. Jei ji iš jaunumės pamylės 
Marijų visa savo širdžia ir susiriž su Ja 
taip arti, kaip su geriausia savo drauge, 
arba lipšnia mokytoja—iš tikro sakau, jos

širdis ir visų amžį jiasiliks grynutėlė, 
kaiji ašara! Nes draugė draugę seka. O 
jos draugė—tai gražiausioji Marija! Tai 
kaip gi mergelei nepasekti jos gražumu?!.. 

Naudokis Marijos pagalba

Gal turi, skaitytojau, nešvarių bur
nų ? Gal tavo liežuvis, nelyginant kaip 
girnos, nenustoja per dienas malęs keiks
mus, apkalbas ir melagystes ? Pažvelk tik
tai į Mariją, tų tykiųjų Nazareto Mergelę, 
kuriai iš lūpų niekados nė viens neišsi- 
veržė bereikalingas žodelis. Ar ne gėda 
tau bus, kad tu, nors vadiniesi Marijos 
garbintoju, o dėlto kalbi taip daug ir 
negražiai ?!..

Arba gal esi iš turtingų namų ir gra
žios giminės? Dėvi brangius rūbu?, auto
mobiliais važinėji ir giriesi savo kūno 
gražumu? Broli-Sesuo! nors jiuąe akies 
pažiūrėk į Marijų,-o tuoj visa atsimainys 
tavo gyvenime. J,ik ir Marija iš gražios, 
net karališkos, giminės. Ji Dievo akyse 
buvo turtingiausia už visas jiasaulio mo
teris—o tačiau ar matei kada Jų puikiuo
se rūbuose, kaip tavieji? Gražiausia už

visas Izraelio dukteris—o nusižeminus, 
lyg prasčiausia tarnaitė, susižadėjusi su 
pavargusiu dailide — šv. Juozapu!.. Ar
gi nematai, kad ir tau reikia didesnio nu
sižeminimo? kad reikia išrauti iš širdies 
puikybės ir pasigyrimo usnys? — Jų vie
ton turi pražydėti savęs išsižadėjimo ir 
nusižeminimo dorybės, kaip sniegui nu
tirpus, žalioji veja pražysta mėlynųjų ži
buoklių žiedais!

Jei kenti kokius sopulius ir nesma
gumus ir nėra kain tavęs suraminti; arba 
tūri būti namuose, kur tavęs nekenčia; 
neišgali išlyginti savo bėdų; vaikai gal 
neklauso ir išdykę; arba gal žmonės pa
juokia tavo pamaldumų, ar kas kita tau 
širdį sunkina, — nenuliūsk perdaug! Pa
žvelk į Marijų—į tų po kryžium sopulių 
slegiamų Motinų, ir tu su Jų kartu iš
tark tuos dangaus Imlsatnu suvilgytus žo
džius: aš Viešpaties tarnaitė, te
esie man pagal tavo žodį!” Kaip viesu
las debesiui praslinkus ūmai išnyksta, 
taip ir tavo, skaitytojau, sielvartos ir sun
kumai pranyks, bežiūrint į tų Aušros 
Žvaigždės gražumų!..

j Iš kur Marija ima tų galybę,, kad vii 
nas į jos veidų pažiūrėjimas apipila žm< 
gų laime ir malšina visus sopulius!

— Ji yra toji Moteris, kuriai iš dai 
gaus angellas pasakė:— “Viešpats su Tt 
vimi!” Iš to Viešpaties, kurs visoje J t 
sios esybėje gyvena, lyg savo namuos 
Ji ima ir tų visų galybę!..

Dėl to, skaitytojau, primink Mūriji 
tuos galingus žodžius: rytas ir vakari 
kasdien atsiklaupęs kalbėk:

— Viešpats su Tavimi/..

(Daugiau bus)

Neaukštas yra tas dailės kūrinj 
ris nestengia sulaikyti žmogaus ben 
valandžiui nuo niekingų minčių ir 
rų darbų. D*. Leopa.

• • •
Panašiai, kaip jiadoriai praleisi 

na baigiasi poilsiu, taip ir doras g 
mas — ramia mirtimi.

♦ • •
Gyvenime, kaip ir kortose, lai

tūzai, bet kozeriai...



Trečiadienis, kovo S d., 1933 BRirois

ttlSCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

GERBIAMIEJI WISCC'NSI-į Apskričio sporto vedėjas A.
NIEČIAI [Skėris iš Slieboygano įsakė vi-
________  soras kuopoms, kad žaisti ga-

Ar norite pamatyt puiki) te les tik tie, kurie priklauso prie
atrų? Tat, atidėkite į šalį vi-1 Vyčių; mat Vyčiuose netrūks-
sa, o kovo 19 d. ateikite į Ke- 
noslios Šv. Vardo draugijos

ta sportininkų.
Girdėjau, kad iš Sbeboyga-

vakarų Šv. Petro parapijos no atvyksta didelė delegacija 
salėj. Čia pamatysite vienų iš žiūrėtojų. Tai nėra stebėtina, 
puikiausių teatrų. Pradžia 7 nes Aleksas Skėris yra žymus 
valandų vakaro. Veikalas yra'jų kolonijoje vadas ir sporti- 
“Apsimoka Garsintis”. Bus ninkas vietinėj kuopoj; turi
pirmų sykį lošiamas mūsų sve-
tainėj. Yra išverstas iš anglų Įčia, Kenoshoj, kirsis. Sbeboy
kalbos. Nepamirškite dienos, 
Šv. Vardo draugija užtikrina

•
ko. ' I ;
biidinime dalyvaus P. Sas- 
Rkas, J. Druktenis, V. Ju

zėnas, K. Stulgaitis, P. Urbi- 
kas, A. Lukoševičius, P. Mar- 
čulaitis, P. Stankus, P. Vitkus, 
J. Romanauskas, S. Pinigis ir 
V. Bitautas. Balkis

WISCONSINO SPORTININ
KAI KIRSIS DĖL PIR

MENYBĖS

Vyčių basketball rungtynės 
įvyks kovo 26 d., St. James 
salėje. Rungtynės išjudino mū 
sų sportininkus didesniam ma- 
nkštinimuisi.

gan’as visada šauniai pasiro
dydavo sporte, to pat iš jų 
laukiama ir šįmet.

O kaip su Port Wasliing- 
ton’u? Be abejo, ir jie ruo
šiasi.

Racinas irgi plačiai įdomau 
ja rungtynėmis. Kadangi Ra
cine yra mūši) kaimynas, tai 
ir grųsinimu gaunam, kad ra-1 
ciniečiai žada sukirsti visus 
tymus ir laimėti garbės vaini
kų. Visos kuopos taip susido
mėję tuo sportu, tomis rung
tynėmis, kad net svetimtau
čiai pradėjo domėtis ir daro 
spėliojimus, kuris stipriausias 
tymas.' Netrukus pamatysime.1

Aš mažai kalbu apie keno-

LIETUVIAI AMERIKOJE

ARTISTĖ EMILIJA 
MICKŪNAITĖ

geni žaidikų, kurie kovo 26 d.

PRANEŠIMAS
JAU IŠĖJO IŠ 

SPAUDOS

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

________________________________________________S
^seselės buvo sudariusios labai. Šį mėnesį uždaryta valstyb. vęs valstybės muzikos mokyk 
puikų programų, kuris susidė-Į muzikos mokykla ir tų pačia los direktorius — p. Gruodis, 
jo iš dainų, šokių ir pasikul- J dienų atidaryta Kauno konser | Dabar vyksta perorganizavi 
bėjimų. Ant galo B. J. Biliū-1 vatorija. Konservatorijos di- mas iš valstybės muzikos mo* 
Įniūtė labai gražiai pašoko. Ji Į rektoriaus pareigas eina bu- kvklos j konservatoriją, 
yra tik 7 metų senumo, bet.
labai gražiai šoka. Šv. Anta-

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

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

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

KRUVINAIS KELIAIS, Mnnigirdas Dangūnas 4-rių veiks
mų drama, kaina..........................................................25c.

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

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

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

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

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

A. L. R. K. Vargonininkų kun J. Bikinas, kaina...................................................90c.
Sąjungos Centro valdyba su- i PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
manė rengti šį pavasari eks ' 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.

vo tarpe įžymiausių Amerikos 
lietuvių dainininkę.

Sesutės Kazimierietės iš an
ksto nuoširdžiai kviečia kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti, j no parapijos mokykla džiau-
Parodykim joms savo priela- Iriasi turėdama savo šokikę, 
nkuraę. Elzbieta Mastaitė Gavscioa laikas

Girdėjau iš klebono, kad 
gavėnios metu mes truputį pa
liausime daiyti įvairias pra
mogas. Vietoje to viso, dau
giau kreipsime savo mintis į 
sielos reikalus. Gavėnios pa
maldos mūsų Bažnyčioje yra

OMAHA, NEBRASKA
LIETUVIŲ DIENA

Šiais metais mes labai iškil
mingai šventėme penkiolikos 
metų Lietuvos nepriklausomy- lšioniis trečiadieniais

J

bės sukaktį. Pirmiausiai iš ry
to daug žmonių susirinko į ba
žnyčių išklausyti šv. Mišių ir 
padėkoti Dievui už visas ma
lones. ,

Vakare turėjome gražų pro
gramų ir labai garbingi) mie
sto svečių. Programo vedėjas 
buvo Adomas Leonavičius. Pi
rmiausiai dainavo mokyklos 
choras, “Laisvės Varpas” il
ki tas dainas. Tuo choru vado
vavo ponia Edna Gotocki. Pi-

penktadieniais ir sekmadienio 
vakarais.

Taigi, brangūs tautiečiai da 
lyvankime šiose pamaldose ir 
maldaukime Išganytojo palai
mos mums patiems, parapijai 
ir visai žmonijai.

Tautietis

VARGONININKŲ SĄJUN
GOS EKSKURSIJA

DIDELIS ARTISTĖS
MICKUNAITĖS PASI

SEKIMAS

Philadelphia, Pa. — Kovo 3 
d. puikioje Philadelphia, sve
tainė The Academy of Music, 
akvvaizdoje skaitlingos publi
kos dainavo lietuvių meno janu pritarė vargonininkė Ko- 
žvaigždė, p-lė Emilija Mickū- įtryna Kansleris. Toliau dekla- 
naitė. Jos dainos — žavėjan- mavo Elenora Balkiūtė, Ona 
tis lakštingalos halsas taip | Trenavičiūtė ir Elenora Poš- 22 d. laivu S. S. “Scanstates” 
klausytojus kerėjo, kad pav., ikiūtė. P-lė B. J. Biliūnas pa- (Scantic American Line). Lai 
dainų “Pamylėjau vakar” tu-Įšoko. Jos sesutė jai pritarė ves iš New Yorko plauks tie- 
rėjo net tris kart dainuoti; o.pianu. Įsiai į Klaipėdų be jokių per-

Trumpai kalbėjo Omalios sėdimų. Ekskursijos palydovas 
miesto finansų komisijonie-

kada dainavo paskutinę dainų 
'iš operos (Lakme), tai, nors 
buvo pavargus, nieko negelbė-

, . v _ -i , - .1° — turėjo vis vien dar at-shiecius, nes nėr red<alo jų , . ... ,. T , . ,. , i kartoti,nei raginti. Juk vistiek keno-
sbiečiai laimės.

Žaidimai bus 2 vai. popiet
ir 7 vai. vakaro. t

Žemaičių Juzė

LIETUVIAI AGENTAI

Šiais depresijos laikais Ke
noshoj atsirado lietuvių agen- lp(,r^s 
tų. Jie turi planų, kuris galės 
panaikinti visas bėdas ir pa
daryti šviesių ateitį.

Iš viso ji dainavo as
tuonias dainas; jų tarpe tris 
lietuviškas: “Kaip gražus, gra 
'žus darželis (Naujalio), “Ko 
vėjai pučia” (Šimkaus) ir 
“Pamylėjau vakar” (Petraus
ko). Jai akompanavo Clarence 
Fuhrman; o pijanistas Charles 
Yaegele savystoviai skambino; 
mat, tai buvo dvigubas kon- 

dainų ir muzikos.
E. Mickūnaitės malonus, ža-

vėjantis, it lakštingalos, bal-
T -, ... . . „. sas ir gražus, it deivės, veide-Jau antra savaite, kaip čia',. . v . ,T. ., , . ,. bs visus sužavėjo. Visi apie jųstatomas “Vaizbos butas’

tsburgh’e, švęsdamas 10 me-,Statymo darbas bus baigtas 
tų sukaktį tų istorijų lei- (prieš kovo 19 dienų. Tame 
džia sukakčiai paminėti. Is-,“Vaizbos bute” rasis trys ‘biu 
torija yra 96 puslapių, su
daugiau kaip 80 paveikslų.
Joje INM smulkiai aprašyta 
lietuvaičių seserų atsiskyrimas 
nuo lenkių seserų nazeretiečių 
ir savojo, Šv. Pranciškaus vie
nuolyno, įsteigimo istorija. Pa 
veikslai labai įdomūs: len-

tik mųstė. K. Špokas

DŽIUGINANTI ŽINIA

. kl, 1

■r,

rai’, kurie ves “šlapio muilo 
kompanijos biznį”. Nelengvas 
darbas biznį vesti šiais laikais 
sėkmingai.

Ponas Vamplys, skelbimų a-

kursijų į Lietuvų, balandžio

bus Centro pirmininkas — A.
rius, J. Koutsky, parkų komi- [Visminas, 
sijonierius J. B. Hummel, po- giūond kreipianiėS j visus
licijos komisijonierius, J. JTo- bendradarbius vargonininkus,
pkins, gatvių komisijonierius kaj> progai pasitaikius, pare 
Dean Noyes, ugnies komisijo- nituinėte. Jei kuris manote šį
nierius Roy N. Towl.

Kalbėjo taipgi ir Douglas,
apskrities komisijonieriai, W.

pavasarį keliauti į Lietuvų a 
psilankyti, arba sužinosite ku
ris rengiasi važiuoti, kad pa-

Barber, R. L. Jacobberger ir tartumėte keliauti su šiaja ek 
F. Riba, kuris paskutinis gyrė Skursi ja.
lietuvius, jog laikosi savo tau
tos ir ragino jaunimų eiti tė
vų pėdomis. Pagaliau kalbėjo 
apskrities teisėjas J. F. Fitz- 
gerald ir mūsų tautietis p. D. 
Petruconis. Labai norėjo būti 
pas mus miesto majoras, R. 
L. Metcalf bet dėl ligos nega
lėjo pribūti. Taigi į savo vie
tų prisiuntė advokatų L. Ly
nch, kuris jo vardu kalbėjo.

Toliau dainavo angliškai 
Marijona Leonavičiūtė ir Ag
nieška Jankanskiūtė. Ant ga-

Iš patikėtinų žmonių teko 
girdėti, kad buvus Šv. Kazi
miero parapijos choristė, ar
tistė Emilija Mickūnaitiė pasi- (lo dainavo keletu dainų kvin- 
žadėjo dainuoti ruošiamam ko tetas po vadovyste ponios Et-

gentas, kuris dirba toj kompa- Įncerte, kuris įvyks dar prieš nos Gotocki ir parapijos jau-
nijoj, jau pradėjo garsinti, kad 

Amerikoj dirbti produktai”
kių nazerei.ečių vienuolyno, j įįk įurį vartojami šiais 

įUvaičių seserų, atsiskyru- ]ajkaį8- Įr tų skelbimų randa-
uo lenkių, įžymių dvasi- gį pįjnos gatvės ir krautuvės, raturinį soprano balsų.

Velykas, parapijos salėje. Pi- įnimo buvo sulošta komedija: 
rmų sykį po penkių metų la-|“Kurčias žentas.” Lošimo mo- 
vinimos Italijoj, bus visiems kino ir gerai išmokino P. Pe- 
progos išgirsti Emilijos kolo- tručionis.

Laivas gražus, su vėliausios 
mados visais Įrengimais — pa- 
rankumais. Kelionė bus malo
ni, jauki ir linksma. Informa
cijų dėliai, kreipkitės į lietu
vių skyriaus vedėjų: J. Smit- 
rus 5 Broadway, New York 
City.

Su pagarba:
A, L. R. K. Varg. Sųjungos 

Centro Valdyba:
Dv Vadas, Kun. J. Simonai 

Dvasios Vadas
Kun. J. Simonait's 

Pirmininkas A. Visminas 

Raštininkas J. Brundza

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

cų, kurie darbavos už at
skyrimų, pirmųjų seserų įėju
sių į savo motiniškųjį namų, 
jų vadovių, naujojo vienuoly
no apylinkės ir statybos vaiz- 

f dai, kunigai ir pasaulionys, ku 
rie daugiausiai darbavos ir 
rėmė naująjį vienuolynų jam 
įsikūrus, mokyklos, kuriose 
seserys pranciškietės mokyto
jauja, vienuolyno koplyčios pa 
šventinimo iškilmės, įvairūs 
vaizdai iš seserį) ir mokinių 
gyvenimo, buvusio Federaci
jos seimo 1932 m. atvaizdas, 
pirmojo Šv. Pranciškaus Rė
mėjų Dr-jos seimo atvaizdai ir 
daug kitų. Ši knyga yra tik
ras namų papuošalas. Užsa
kymus siunčiant reikia adre
suoti:

Sisters of St. Francis,

Mt. Provideoce R. D. 9

South Hills, Pittsburgh, Pa.

Anot p. Vamplio “skelbimą 
sis, tai susipažinimas su pre-

Nors da nepaskelbta diena,
Vaikų karnivalas

Mūsų seselės, kad padėjus
kurioj įvyks visų laukiamas parapijai sunkių finansų naštų

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

ke ir jos verte.” Biznis reika- koncertas, bet, tikiu, greitu nešti, buvo surengusios moky- 'tcSlOUSIUS IT Dizmenu&
kurie garsinasi jame.lauja skelbimosi.

Amerika į metus išleidžia 
suvirs $16,000,000 skelbimuisi,

laiku išgirsime. Įklos kamivalų vasario 26 d.
Seserys Kazimierietės iš an- [Vaikučiai labai pasidarbavo ir 

ksto dėkoja Emilijai už pasi- .iš kalno pardavė daug tikietj

MOTINOS PAGELBININKAS
turi naujos reikšmės

č
O IAS dienas “extension” te
lefonas virtuvėje yra “motinos 
pagelbininkas” — visuomet po 
ranka reikale kitus pašaukti ir 
priimti kitų šaukimus. “Ekstra” 
telefonas virtuvėje sutaupina lai
ko ir žingsnių ir padaugina liuo- 
sas valandas. Rasite šį parankų 
telefonų praktišku ir nebrangiu. 
Pašaukite mflsų Biznio Ofisų.

kurie telpa laikraščiuose ir e- iža(iėjiin$ ir visiems, kurie at- dėl išlaimėjimo dovanų, kaip 
'silankys į tų koncertų. Garbė Jaikrodėlio, kiaulės, $15.00 au- 
mums, pbiladelphiečiams, ira-'ksinio ir 109 svarų miltų, 
pylinkės lietuviams turėti sa-l Prieš išlaimėjimų tų dovanų

lektros iškabose.
Kaip minėjau, atidarymas

tos agentūros įvyks kovo 19 
dienų. Įėjimo kaina suaugu
siems 35c. Visi ofisai išdaili
nti šių laikų maria. Pono Ryko 
veriamas biznis yra pavyzdys 
kitoms biznio įstaigoms.

Prezidentas, perdėtiniai ir 
visi inspektoriai yra paskirti 
iš Šv. Vardo dr-jos; nes biz
nis reikalauja teisingumo.

Visus kviečiame į tas ati
darymo ceremonijas. Ofisų vie 
ta: Šv. Petro parap. svetainė, 
su iškaba, “Apsimoka Garsi 
ntis” — ^įi) aktų komedija.

CHICAGO, n.Ii.

Mleruotas pagal vert* 
—kas, namuose ar oli- 
se. taip mažai kainuo
ja kaip telefonas?

NAUJA CENTO PRAMONĖ TUOJAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno iki penkių centų ”Big Flash” Speciai. Krautuvės perka vieną., du tris ar 
daugiau po $1.00. Pardavėjui (eina $2.20 Cash ir pardavėjas gauna "Dovaną” kurią 
guli parduoti už $1.00, Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite 
išmėginimui tuz.iną už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite ) ofisą.

PARISIAN RING COMPANY
30 North Dearborn Street, “Dcpt. J.”
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
X Kovo 12 d., Šv. Motinos Visos turėjo “colonial bou- 

Dievo Sopulingos dr-ja rengia ųuets.” Pamergėse dalyvavo 
vakaru. Bus sulošta “Motinė- O. Gulhinaitė, A. Jučiūtė, O.

CHICAGOJE
KAS GIRDĖT WEST SIDE

lė Žilgalvėlė.” Vakaras bus Matonaitė, E. l’etkiūtė, J 
gražus ir tikimės, kad publi
ka bus patenkinta. Komisija 
T. Mockaitienė, P. Mažonienė,
E. 'Vasiliauskienė ir S. Gulbi- vestuvių puotų parapijos1 j 
nienė, kviečia visus atsilanky- ga)ėje, kurių pripildė sukvies-

. | ti svečiai. Visus linksmino
X Klaidų pataisymas. \as. ,j)oc jjenny, astuonių instru- 
d. Drauge Cicero Įdėtu- inenįu orkestrą lietuviškais ir 

vių žiniose korespondencijoj angiigkais gokiais.

Jaunoji porelė ap įgyveno
Cicero j (4830 West 15th St.) . .

k.ld ių Sasnausko choro susirinki-

reikalingos 
klaidos:

C. ir S. “Du Broliukai rau
donukai”. Paskui grota smui
ką ir armonika. Turi būt C. 
Raudonis ir S. Raudonis grojo 
ant smuikus ir armonikos.

Monologas Jono Šmikio ke
lionės lošėjas buvo K. Bružas, 
o sekretorius S. Kiškūna-.

atitaisvmo šios

ro kvartetas (F. Jasnauskai- biznierium Šturmu; visi žadė-kovo G d., 4 vai. popiet, tre-
Įtė, E. Klikūnaitė, I. Budavl- 
ičiūtė ir L. Sinevičiūtė).

Ra-
davičiūtė, K. Simonailė, O. 
Snabaitė ir Z. Terebeiz.aitė.

jo ne tik patys dalyvauti, bet 
ir savo draugus atsivesti. Vi
si sako šįmet Juozapines švę
sime parap. salėje per- bunco 
ir card party. Ruig. komisijos 
nariui praėjusį penktadieni a- 
tsilankius į ApaŠt. Maldos dr- 
jos sus-mų ir pakvietus, vien
balsiai nutarė dalyvauti pa- 
rap.pramogoje.

Komisija dirba išsijuosus.

čiam parapijos mokyklos ka
mbaryje, 1644 Wabansia Avė. _ 
Pamokos bus duodamos du ka 
rtu į savaitę; trečiadieniais ir 
šeštadieniais: treciadietniais 4 
vai. popiet, o šeštadieniais 
9:30 vai. ryto, tuojau po mi
šių.

Pamokos bus dėstomos lie
tuvių ir anglų kalbomis. Už 
painokas jokio atlyginimo ne
bus reikalaujama.

Tėvai prašomi paraginti vai 
kns lankyti minėtas pamokas. 

Kun. J. Svirskas, klebonas

rengęs vajaus vakarų su už-į 14. Duetas M. Dobrovals- 
kandžiu ir programa. Publikos kieno ir Brazaitienė.

». ' , , , . . ! dalyvavo daug. Programų su- 15. Moterų Sujungus 55 kp.
X Mį \akaių, mokykloje į- ruog(\ erys mokytojos ir choras.

varg. J. Brazaitis. Programa Tarpe dainų buvo kalbų, 
išpildyta sekamai: (kun. Urbonavičius, A. Nau-

1. Choras (mergaitės): “Šv. sėdienė), burtų keliu išleista 
Kazimierai”, “Lietuviais mes'du gražūs dalykai ir padary- 
esame gimę”, “Gimtinė ša- ta naujų narių vajus. Progra-

vvksta Komiteto Mokyklai Re' I * .luti susirinkimas. Visų drau
gijų atstovai prašomi susirin- j 

Tėveliai Danieliai iškėlė pui ,uojau vakarinilJ palnal.

X Kleb. kun. J. Mačiulio- ĮįSe”
nis, kuris lydėjo J. E. vysk.
Bučį į New Yorkų šiandie grį- lj(,

3. Piano solo
4. Akordinu 

kauskas.

nių vedė I. Sakalas. Vakaras K. Šliogerienė praneša, kad
2. Komedija “Maliavoje kė- pavyko. Vakaro pasisekimui tik per vienų dienų komisijai 

daug dirbo M. Dobrovalskienė,'pavyko gauti 15 gražių dova-
zo namo.

Lietuviai, neužmirškite, 
Antanas Petkus yra graborius

X Praėjusį pirmadienį mū
sų parapijos salėje įvyko vy-

A. Sakalaitė. 
solo R. Jan-

ŠJiogerienė, Šiaulienė ir kitos.

X Parapijos bunco ir card

nų. Manoma, kad dovanų pa
rap. bunco ir card party bus 
virš 500. Įžanga tik 35c.

Visi ruoškimės į parapijos, 
bunco ir card party.

DR. A. R. McCRADIE

Plačiai žinomas gydytojas, 
A. R. MeCradie, turėjęs ofisų 
65713 So. Halsted St., dabar 
persikėlė į naujų vietų, 7850 
So. Halsted St., room 210.

-------------jWentworth 3000. Dr. M<
Viešųjų mokrklų vaikams įdie yra Šv. Kryžiaus lų 

katekizmo pamokos prasidėjo nės gyd. štabo narys. Rap.

Mažyčių choras “Gieda,party kovo 19 d. žada būti 
mas, kuriame pradėta vykdi- gaideliai”, ‘Jolinie Buinpers,’į nepaprasta. Parapijonų tarpe 

pritarimas — kuo didžiausias. 
Štai rap. tuo reikalu teko kal-

. i-ii. • x „• i ,/nti užsimojimai sudaryti cho-/‘Išėjo tėvelis.” ir laidotuvėse patarnauja kuo, J J t .
. įų iš 100 rinktinių balsų. Po j b. Duetas Abdonas Brazai-puikiausia. Koplyčia, kuri y-

• i • • • , -v, . • į sus-mo mus varg.ra puikiai ir moderniškai įre-l
i , , - •, •, cio rūpesčiu, svečiai, pavaisin-ingta, pagrabams teikia dykai. 1 ’ 1
.Telefonas Cicero 2109. “ arbaMle- P^yto yražių
| Linkiu jaunai porelei laimi- Sasnausko

Vietoj o linksmos šeiminiu. ngiausiai gyv(.nti ir gBrlJ se|;.'eiiorui užsimojimuose, 
kės visus džiugins ir juokinsĮazny_ Vestuvių Dalyvė'

J. Brazai- .ti.; ir B. Zalatoris.

turi būt linksmoj 
džiugins ir juokins

šeimininke

Agnietė Daineiiūtė ir Anta
nas Petkus J v. Antano bažny
čioj taĮK) surišti moterystės 
ryšiu. Šiiūbų davė pats kleb. 
kun. 11. J. Vaičūnas. Vestuvių

GRAŽUS RĖMĖJŲ
X Dr-ja Šv. Motinos Dievo VAKARAS

■Sopulingos buvo stirengusi va
karu sausio 7 d., parapijos X Praeit* sekimulienį 
svetainėje. Komisija S. Bru- ,raP- salėJe Sv' Kaz’ Aka<L 
zaitė, V. Mockienė ir B. Fei- vietin,s sk>rius buv0 su' 
ziūtė labai gražiai pasidarba-

7. Bernaičių šokiai.
8. Solo (įdomiu muzikos i- 

rankiu) P. Vukelich.
9. Piano solo K. Balčiūnai

tė.
10. “Rašysiu laiškelį” (me

rgaičių choras).
11. Mergaičių šokis.
12. Akordinu ir bandžio tri- 

jc.
13. Jaunesniojo parap. cho-

bėtis su mūsų grab. S. D. La- 
ehavičium, S. Daukanto spul- 
kos sekr. B. Kazanausku, biz
nierium Juozapu Žurkausku,

NORTH SIDE ŽINELĖS

,vo ir padarė pelno $26.15, kil-1 
pamatyti sttsil inko didelė mi- rj. paskį,rtas apmokėjimui nio- 
nia žmonių, visi net nesutilpo keS(’.j,j Įy r.arių, kuriuos neiš- 
į didžiulę Š\. Antano bažny- užsimokėt. Draugija vi-i
cl^‘ j sados rūpinas savo nares pa- !

Jaunoji buvo savo tėvuko į,ja5kytt Dėkojam ir toms na-Į
bažnyčių įvesta ir labai gra-kurios kų nors aukojo 
žiai atrodė baltoj “lace” suk- tftm vakarui koniį.
nelėj, o lankose nešėsi bukietų sįjaį u* gra2ų pasidarbavimų, j 
lelijų. Garbės pamergė (maid'Tįkimės> Rad jog įr toliau yėl, 
of honor) Soifja Dūdenaitė tu- !pasidarbllos.
rėjo geltonų “crepe” ir “taf- x gausio 22 d R Bružienė i 
feta” suknele, o ant plaukų lpakviet6 senųjų Ir naujųjų vai-1 
geltonų “allusion” kepuraite, i dybag . savQ namug h. iSk5lfJ 
Rankose nešėsi baltų rožių ir labfti gflrdžia vakarienę. abi Į

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA 
DĖMESIUI

geltonų žirnukų bukietų. Ma
žytė mergytė, Geraldine, buvo 
puikiai išpurenta baltoj “taf- 
feta” suknelėj, ant galvutės 
turėjo baltų “alusion” kepu
raitę, rankutėse nešėsi mažuti 
bukietų baltų rožių ir trupu-
ti geltonų žirnukų. Panierg?/ vitSl, pa(,ėĮ[? reijki„ df A, 
visos buvo mėlynom “lace” k koiiūnui n2 jo genf patarna. 
“moline” suknelėm apsirengn-'imip MaI|o ,)antvs j>nv0 |aba,

valdybos išreiškė narei Bru- ■ 
žienei dėkingumų už atjauti
mų jų darbuotės.

Korespondentė i

VIEŠA PADĖKA

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

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

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

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

CHAMPIONSHIP BOUTS

DRAUGAS LITH. CHAMPIONS
V.S.

sios. Ant 
nas “allusion 
Banko, e nešėsi bukietus 
tų rožių

galvų turėjo mėly:Hlgedę Atkočiūnas juos
įsion kepuraites. geraį pagydė ir patisė. Dabar 
lešėsi bukietus bai- jullejuos kajp jauna turėjusi 
ir geltonų žirnukų. dantį. Vigiemg patan,iau krei

ptis pas jį; visi būsite paten
kinti. Jo ofisai randasi: 1446 
So. 49tli Court, Cicero, III., ir 
3147 So. Halsted St.

Veronika Lukošienė

Nusa-Tone ČIU AGENTŪRA
233a, So OAKl •_77?O

tūkstančiams vyrų ir motery yra Sal-' 
tinis gražinantis sveikatą ir linksmu-į 
mą — tikras gyvenimas su pagalba i 
šio TIKRO TONIKO. Kuomet vyrai 
ir moterys pasiekia viduramži, vist 
organai pradeda darytis silpnesni. 
Jiems reikalingas yra tonikas, štai 
kodėl NUGA-TONE "pastatė daugel) 
jų’ ant koji;/' Bile vaistinyčta parduos 
jums trisdešimts dieni; treatinentą. 
vartokite jų dvidešimts dienų pagal 
paduotas direktyvas, ir jeigu husito 
neužganėdintas. Jūsų pinigai bus jums 
sugrąžinti — be jokių jums ekspensų.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE

VARIGOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

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

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėlt. Tain vaistas yra 
ICmcrald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vale 
tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins
pinigus.

“DABAR
JAUČIUOSI

PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkliam 3 
Vegetable Compound

Taip šimtai moterų sako. Jis stip
rina nervas... <lu<ida gere«nĮ apeti- 
tų... gerinu miegi... atleidžia galvos 
skaudėjimą, nugaros skaiKlėjimą... 
-iiukii los dienus pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pu- 
u,, jlnk i.i - K.i'lii ,1'"- Vi '| ,i k 1' i 
te!j Uaniliun.

11 Bukantui Antanui 
20 Galkintui J.
31 Jaunisldui Adolfui Mitrins Co., Dpt. H. S., 9 6. Ohio St., Chicago

TOUR

Tyro*, AMUoa, rrefkoa
GBAZIOg AKYS

Yra didelis tortas
Murina valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba "Kya 
Beauty” ant pareikalavimo.

BILLY^S IjNCLE
‘T ' ■ . ............. 11CAV. U11VL 'v'CiU CNK.U. AJ4’

T TA* S W' S
TVAACV ’i'LL

B’S. LVTTVE. LAyę.
KAV VATVL — V'JTL
COTTfK LOOK THUOUCėA W 

U.Y SOCV--S »

<5O\_L.V
-1 HOPTS. 1 CE.T 

LOŠT OKž TW UAV* 
— HtL VAiViiT TV-MUVC.

*3ĮĮ

CYO CHAMPIONS
THURSDAY EVEN1NG, MARCH 16,1933

C. Y. O. C E N T E R 

Congress St. and Wabash Avė.

8:15 P. M. ADMISSION 5Ocents

-“7 -HB.S 
LOOKiKl' TV^OVjCA

STJCKSvc® 
* SUtlCAtt!

t



Trečiadienis, kovd 8 d., 1903 1
A A RA7AIIIA ^A7A-I^ven^ svariausius Lie- vardo didžio dvaro, ant Le- 
fli Hi flULflLIJH l\Htn i tuvos atbudimo dešimtmečiu: j vena upės kranto, netoli vande 

pirmąjį iki spaudos 1904 m. ninio malūno, kurį ir gi Juo- 
atgavimo ir antrąjį ligi Didžio zapas Kazanauskas valdė; (li
jo Eūrojios karo. ) dėlės dvaro girios, kurias da

lytiname dešimtmetyje ltu- bojo jx> Juozapo priežiūra 
trys liesniiičiai — eiguliai; 
tikrai ten rasta tinkamos vie-

NAUSKIENĖ
Panevėžio mieste*, Lietuvo

je vasario 9 d. 1933 m. 66 me
, su valdžios slėgimas davė pro tą amžiaus, porą menesių pa- . . ... .1

...... .v gos tiktai religiniams nusista-sirgus ir amžinai kelionei sv. Į" . ~ . ..
c . , . . .. • Į tymams viešai pasirodyti ir tos u vie jų rusiškų mylių at-Sakramentais pasistiprinus, 1 J * . *
. , , . .. . v • ( ia matome Juozapo ir Koza- stumoje nuo miesto Panevė-dukters Amelijos Ilginama, _ \ v. .. . „ , .. .... y. Inos dideli rūpestingumų sa- zio parapijos pakraštyje Va-'tekėjus uz Balsevyciaussavo giedrias akis uiiizhku d ‘ v '

ivosios parapijos bažnyčia, y

DRAUGAS
ko ir prisėjo pergyventi sun
kiausi karo metai ir neprik
lausomos Lietuvos atstatymo 
pirmasis dešimtmetis. Didžia
y«m karui besiplečiant išmoks j nn * p DitfAI 101/40 
lintos dukters Rusų amiijeje 1 vi RAKAUuKAv
gavo geras vietas; Magdalena

D A K T A R A
tMlbo: Tel. Velnine t 403# 
Res,: TeL Hemlock U284I

Tel. LAFAYETTE 3057

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
... .... i 3147 So- Halsted St.

karo tekmkų rastinėje, o Ste- ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vųj vak ,. • y, 1 HtzukiicŲos oti.su»: 2«.’>« W. tttfUi st.t am ja prie stabo armijos ge- I Vaiuido*: 10—12 ryto
Seredoniiu ir Nedėliomis pagal sutartiHero’o Gurko’s. Paulinai ište-

11

DR A RACKUS ^OWIATX. 9 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

V i t špaty j e užmerkė 
tina senelė Rozalija Kazanaus 
kienė, kurios kūnas vasario 11 
d. po iškilmingų bažnytinių 
pamaldų palaidotas vietinėse 
šv. Stanislovo parapijos kapi
nėse, šalie kapo Juozapo, jos 
vyro, išgyvenusio taip Į>at 66 
metus Paliunišky ir ten mi
rusio didžiojo karo pradžioje 
rugsėjo 18 d. 1914 m.

Rozali’ t Kazanauskienė iš

našlė mo-, ...4 . paė jos pagražinimu, įtaisant 
Šv. Pranciškaus Asižiečio di
deli ir brangų paveikslų. 

Užstojus gi antram laisvės
metų dešimtmečiui, beaugant 
gražiam būreliui vaikų, iš 
kurio Gailestingasis Viešpats 
net visų jo trečdalį — Juozu
ku, Rožikę ir Viadukų sau pa 
siėiuė, o kitu du to būrelio 
trečdaliu; Benediktų, Paulinų, 
Jonų, Amelę, Magdelenų ir

Bučinskų giminės gimė ir au ■ Stefaniją paliko jų Tėvelių 
go Panevėžyje ir jaunatvėje, S0pan<v.į01us širdims paguosti 
dar 20 metų neturėdama, iste > įr Panevėžio augančiai jaunuo 
kėjo į Paliuniškio dvaro gir-Į menei pažibomis tapti.
niykijos laučių sodybų, kurioje 
nuo senų senovės laučių pa
reigas ėjo Kazanauskų gimine, 
kurios Juozapas ir tapo jos 
vyru.

Jaunai

Tais metais Kazanauskų šei 
111a tampa nuolatinė mūsų tau 
tog gaivintojų užeiga, josios 
garsioj ir gražioj Paliuniš

kalniuko linkmėje. Ten veik- su visa šeima Brazilijon išvy
tus parapijos dvasios vadovai, kus, senutė motina visų laikų
šiandien žinomi visoje Lietu
voje toki kaip pralotas Maci
jauskas, J. E. Vyskupas Pal
tarokas, Tėvas Kazimieras 
Čepulis, Pranciškonas, prof.

ligi pat mirties su Amelija 
gyveno nuolatos melsdavosi 
už savuosius ir stropiai rėmė 
savo tėvynės reikalus: jį su 
dukrele siuvo ir mezgė rėdy-

kun. Meškauskas, kan. Stakau dama savanorius, šelpė varg-

DA ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, 111.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomja 

10 — 9 vai.
8147 S. Halated St. Cbicago
Puaed.. Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

3051 W. 43rd St
(Prie Archer Ava netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Utį 8 vaL vakaro 
Seredomls Ir nedėllomla pagal

sutarties

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

Tel. CICERO 662 
Ir

2824 W. VVASIIINGTON BLVD. 
Kitos vai. aut Washington Blvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450—2451; arba 

Cicero 66.3. Rez. tel. Cicero 2888
Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GlISSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomls susitarus 
4817 W. 14th St. Cicero, 111.

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavltt SL 

Canal 0706

DR. L J. KOWARSKA&
PHYSlCIAN AND SUROEON; 

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

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunuay by Appointment

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
ArU 47th Street

TEL. LAFAYETTE 7658

DR. F. G. W1NSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer A v e.
VaL 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 6461

šus, dirbo jų prieglaudose ir 
nuolatos sielvartavo dėliai sa
vo vaikų likimo: kokio džiaug 
smo turėjo Stefaniją iš Len
kijos 1920 m. o Magdelenų 
1921 m. iš bolševikijos susi 
laukus, liūdėjo 1925 m. išva
žiuojant Amerikon Stefanijai 
už Bronisolvo Lenkausko iš
tekėjusiai, tai vėl džiaugėsi, 
kad Magdelėna 1926 m. Pane
vėžyje su savanoriu felčeriu 
Kuzma susituokė ir čia pat 
gyventi likosi. Geri vaikai sa 
vo motinėlę laiškeliais ir tai 
ne tuščiomis, bet su gausio
mis dovanėlėmis tankiai lan
kė sūnus Jonas, didelis gies
mės mylėtojas, “Dainos” cho 
ro drauge su savo žmona dal 
yvis, š« metų rengiasi keliau
ti Panevėžin; tikštai nuo Ame 
lios ateina Stefanijai Len
kauskienei laiškas su skaudžia 
žinia, kad* motinėlė savo my
limųjų vaikelių atsilankymo į 
laukdama, vasario 9 di. mirė | 
ir 11 d. tapo palaidota Panevė 1 
žio kapuose. Skausmo apimti 
Stefanija, Jonas ir Benedik
tas Kazanauskai Aušros Var
tų bažnyčioje kovo 9 d. už sa
vo mylimų motinėlę Rozalija 
užsakė iškilmingas gedulo pa
maldas 7:30 vai. ryte ir už
prašo gimines ir visus pažįs
tamus už a. a. Rozalijos sielų 
pasimelsti.

skas dabar Marijonas, vienuo 
lis, a. a. pralotas Grabys ir 
daugelis kitų turėjo progos 
nuolatos lankytis ir jaunimų 
paskatinti į katalikiškas orga
nizacijas stoti. Kazanauskų 
šeimoje buvo surengti pirmie
ji kaimo jaunimo teatrai, su
sirinkimai, ten Panevėžio mie 
sto šviesuomenė vykdavo tyru 
girios oru pakvėpuoti ir Pa- 
liuuiškėse pavėsėti.,

Paliuniškės šeimininkai pp. 
Kazanauskai buvo garbingi 

“Al
Puošimo’’’ iv daugelio 

kitų Panevėžio parapijos Dra 
ugijų nariai ir žymiausi jų 

j visų kilnių siekių rėmėjai ir 
I aukotojai.

Kad visiems vaikams pada
ryti mokslų preiiiamesnį, duo 
ti jiems progos naudotis Pa
nevėžio miesto mokvklomis, i- 
sigijo Rėinygalos gatvėje nuo 
savius namus, kurie galutinai 
po tėvo mirties per 19 mėty 
našlei Rozalijai Kazar.auskie- 
nei su dukterimis tapo antro
ji tėviškė, nes pirmoji tėviškė 
vyriausiam sūnui Benediktui 
Kazanauskui 1905 m. Chica- 
gon atvykus ir paskui jį 1907 
m. Jonui čia taipgi apsigyve
nus, 1914 metais tėvui įnirus 
Paliuniškės urėdija nebeteko 
įpėdinio ir užtai į svetimas 
rankas turėjo pereiti.

Pusamžiai motinai našlei 
po vyro mirties Panevėžyje 
su dukterimis apsigyventi te-

kio girnykijos pasodėj trijų 
šeimynai teko per [verstų atstūmėję nuo g to pat ‘‘SaUiės” Kazimiero

_ , torių
G K A B O R i A n

Phone Boulevard 4139

JI MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Tel. Canal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street 
(Kampas Leavltt St.) 

▼alandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo- 1 Iki & vakare
SeredoJ pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Wcst Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVĖ.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

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

Phone Hemlock 7828

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Reaidencija 6600 So. Artesian Avė. yaĮ . % įki Q popiet, 7 iki 9 Vak.

Office: 4459 S. California AveJs 
Nedėlioję pagal sutartį

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

LACHAVICH 
IR SONOS

' LIETUVIS G KABOMUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, la. 
TEL. CICERO 5927

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

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

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

Telefonas Yards 1138

STANLEY K MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

I.J.ZOLP
GRABORIUS T R LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5208—8411

Tel. CICERO 184

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
salimas už 835.00 

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 palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame 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 įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų juras visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Barmenų. Paimkite KUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitagc Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 Ir 1742

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

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

TeL Lafayette 3572
J. Liulevičius

Graborius
Ir-

Balsamuotojas
Patarnauja Chl- 

cagoje Ir apylin
kėje.

Koplyčia dykai 
4092 Archer Avė.

j. F. RAKIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia Ir 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų ISdlrbystės.

. OFISAS
668 WE8T 18th STREET 

Tel. Canal 6174

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliaūame kare

AKIŲ GYDYTOJAI t

DR. VAITUSH, OPT.

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS llt CHIRURGAS j

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

Semionus ir nedėliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistę
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TaL LAFAYETTE 7317

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
Res. 6737 S. Artesian Avė, ,

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

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

DR. A. A. ROTU 1
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligųOfiso vaL kiekvloną dienų nuo 8 Ud ,

.19 ryto (išskyrus sero domis). Taipgi i Ofisas 3102 So. Halsted SK 
•Jengvina aJdų Įtempimą, kuris nuo < uu 8 vai. vakare ttarnlnkaia 

•stl priežastim galvos skaudėįimo>
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu-
mo, skaudama akių karėti. Nuimu Re“ Tel- Uyd® Park 3395
^ataractus. Atitaisau trumpų regysta----------------------- -----------------------------------
Ir tolimą regystp.

Prirengiu teisingai akinius vlauosa į 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią maliau- 
»las klaidas.

Speelalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ., 

V^c^ItAi>S n.U° 1710 8 TaJt<* ! Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 ir nuo
re. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK 
P4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 

I Daugelių atsitikimų akys atltalaomoa 
— A'aimT/naS. be akinių. Dabar kainos perpu. Di- 

taUaos pi-■ten, kaip Kit^ie
4712 S. ASHLAND AVI.

Teįlsisi ji Viešpaties ramy
bėje.

Graudūs Verksmai
STACIJOS

Su atvaizdai,

IR

Kai Kurios Gavėnios
» y**
Giesmes

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug perkan
tiems duodame nuolaidą.

“DRAUGAS” PUB. CO.,

2334 Ro. Oakley Avė.,

Chicago, III.

Tel. Soulevųrd 7589

Tel. Yards 1829

BR. G, SERNER
LIETUVIS AKIU 8PCIALJSTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t 

Valandos: nuo 18—4; nuo 8—
Kadėltnmla: BM 16 Ihl 1>.

Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 
sutarti i

Ofiso Tel.: Boulevard 7H20 
Karnų ToL: Prospect 198V

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

Treėiudieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

Phone PULLMAN 0853

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS
30 East lilth fcjtreet 

Prie Y. M. C. A., Roseland

Kampas lįst Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. T—9 v. e. 
Nedėliomis Ir ėventadieaiala 18—11

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUB 
Tel. Virginia 0036

DK. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdvesnę ir patogesnę 

vietų
3325 SO. HALSTED ST. j 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVAItD 8482

Tel. Grovehill 1595

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

Beredomls po pietų ir NedėkiIngtaįĮd 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTJfl ROAD

WISSIG,
Specialistas, iš 

Rusijos
GYDO VISAS I.IGAS VYRU IR MOTERŲ PER «8 METUS NKSLURkNT 

UAkP U'ZSIKEN.fc.Hmos ir NEMGYBOMOH JOS YRA 
SpeclnlIAkui gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų I* pūslės, užnuodijimą krau
jo. odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paalapMrtgns Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus lAg.vdytl, ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per dnugnlj metų Ir lėgydė tūkstančius llgoplų, Pa/.ari- 
m;w dykai. OEiSOt Y^YkANDtiK: Kasdie nuo 11 valandos rvto Iki 1 
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 WKST 28th ST., kampas Keeler Avė. Tel. Omvvford 5573

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

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Rea Phone 
Englenrood <141
Ventworth 3696

Office Phooa 
Wentwocth >6M»

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJUS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET!
Vai.: 2-4 Ir 7<9 vaL vakare

f/

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

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

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

Phone Canal 0523

DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDO8:

Nuo 16 Iki 12 dienų 
Nuo 1 Iki S po pietų 
Nuo 7 Iki 6 vakare 
Nedel. nuo 16 Iki II dienų

DR. CHARLES SE6AL"
Perkėlė saro ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJ AUSTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ilgų 
VaL: ryto nuo 18—12 nuo S—4 6« 

pietų: T—8:26 vai. vakara 
Nedėliomis 16 Iki 12 

Telefonas Midway 2&4U

Teh Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

TaL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191,

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgą* 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakara

Tel. Ofiso Boulevard 5913-14 
Rez. Vlctory 2813

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

00*0 vaL; nuo 1-8; nuo 1:20-1:88



H US igb.
l’reČĮdilienis, kovo 8 d., 193'

P. LABUTIS PRALENKĖ V. STANCIKĄ^ 
IK PIRMĄJĄ VIETĄ

A. Stulginskas, A. Giliene, S. Stašaitis ir O. 
Rašinskienė Padare Didelę Pažangą

Kaip buvo manyta, taip ir | S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 
atsitiko. P. Labutis pralenkė st., Chicago, III. .... 320,252 
V. Stanciką'. Jis užėmė pirmą* S. Staniulis, 6651 S. Talman 
ją vietą. Per ilgą laiką tie pi- Avė., Chicago, III. .. 272,531 
rmeiliai kontestininkai smar- A. Stulginskas, 1628 So. 50
kiai rungėsi. Buvo numanu, Avė., Cicero, III......... 204,316
kad vienas jų turės pasiduo- j A. Valančius, 1226 S. 50th
ti. Šį kartą V. Stancikas ne- 'Avė., Cicero, III......... 268,155
atsilaikė ir turėjo užleisti sa- j S. Stašaitis, 1413 S. 4Bth 
vo poziciją P. Labučiui. Ar Ct., Cicero, III., .... 177,758 
V. Stancikas mėgins vėl at- A. Gilienė, 3131 Emerald 
gauti savo vietą, ar visai pa- Avė., Chicago, III. .. 171,545 
siduos P. Labučiui, kuris neži- K. Šerpetis, 1710 N. Girard

SOLISTĖ ŠV. KONCERTE I A. a. K- Masiūnaitė namuo- tarnfevimą*. Dėkui Brazaičia- 
jse buvo klusni tėveliams, se- ms, Saboniui ir visiems sve- 
sutėins, broliukams, lig gėlė Jčiams už atsilankymą ir visie- 
žvdėjo tarp savųjų,, priklausė ms geraširdžiams, kurie prisi

dėjo kokiu nors būdu prie šio 
pasilinksminimo.

Bar noriu priminti lietuvių 
visuomenei, kad šis didžiau
sias L. V. “Dainos” choras, 
vadovaujant p. Sauriui, kovo 
12 d., Kimball svetainėje, mo 
šia graži} šventą koncertą.

Ponia Saurienė, muziko J. 
Saurio, L. V. “Dainos” choro 
vedėjo, žmona, viena to choro

no, ką žodis “sustoti” reis- st., Chicago, III 136,070
I’. Fabijonaitis, 2231 W. 23

L. Vyčių 36 kp. nuo 1030 m. 
ir dirbo jai, kiek galėjo. Ant 

'jos lūpų visuomet buvo malo
ni nariams šypsena. Kuopoje 
buvo visų mylima. Tebūna tau, 
Elzbieta, amžinoji ramybė.

Vytis

IŠ PA-

DR. P. P. Z ALL Y S

Šiuo noriu žodį, kitą tarti 
apie žymų profesijonalą, de- 

solisčių (sopranas) ateinantį ntistą P. P. Zallį, kuris čia, 
sekmadienį, kovo 12 d., Kini- Roselando, visą laiką gyvena; 
bąli Hali, Jackson Blvd. ir čia gyvendamas mokslus išė- 
"VVabash Av., Kristaus Kan- jo (1919 m.) ir tais pačiais

PI., Chicago, III......  100,200 J čios kantatoj giedos solę ir metais čia atidarė ofisą, kurį
V. Mandravickas, 815 — 45 duetą su p. E. Benaitiene — dabar turi nuosavam gražia-

kia, vėliau pamatysime. Abu 
nori tos garbės ir abu žada 
kovot iki pat galo. Ar kiti ko
ntestininkai neduos jiems ko- st., Kenoslia, Wis. .. 71,000 giesmę “Stovi Motina verkda-jme name, 30 East 111 Street,
mpeticįįos? Aš sakau “look 
out.” Kol vajus pasibaigs ga
li atsitikti dar visko.

O. Rašinskienė, 1639 S. 50th |nia- 
Avė., Cicero, III......... 181,004

|Tais pačiais metais taip pat 
— sukūrė šeimyninį gyvenimą —

A. Janušauskas, 1233 S. 49 Ponents will have to hit liard- vedė p-lę A. Stulpinaitę. Da- 
Ct Cicero III. 84150,er ^kan if ^hey ex- bar augina sūnų Richardą.

M. Miknas 24S W. 108th W get the decision. | Vadina9( bns
st., Chicago, III...........  69,0541. °™r at St. Georgės Ilall(penkiotika met?> kai dr

____ _________  F. A. Condrot, 1705 E. May- ?"dgeport, John Petkus, ]ys sekmingai gy^0 ir tai.
eilaikytų prieš A. Stulginską, jOmensing Avė., Philadelphia, |112 lbl 5*l^”ip’,and Frank ,iso dantis. Dr. P. Zallys labai 

pa 60,506 lckus’ 160 lb- ckamP are work

Kiti kontestininkai irgi ne
miega. S. Staniulis po Mar- 
quette Park daro didelę paža
ngą, bet neužtektinai, kad at-

kuris jau baigia varyti trečią 
šimtą tūkstančių balsų.

1 ..Kiti Ciceros kontestininkai
tačiau nepasiduoda Stulgins- 

'kui. A. Valančius, S. Stasai- !son sk, Binghamton. 
tis, O. Rašinskienė, A. J. Ja-
iiušauskas ir J. Motikaitis be
ndrai padarė suvirs 150,000 
balsų.

A. Dilienė laimėjo
70,000 ir pralenkė K. Šerpetį.
M. Misiūnas, F. A. Condrot.
Pr. Žebrauskas, A. Gubista, V.
Gaižauskas, A. .T. Sutkus ir 5
Pr. Vaicekauskas pa kutinę sa
vaitę pasivarė pirmyn, n *

Kontestininkų stovis:
P. Labutis, 917 W. 34tli st., St., Chicago, III.

K U M Š T Y N Ė S
TARP

Draugo Lietuvių Čempijonų
I R

C. Y. O. Čempijonų
KETVERGO VAKARE, KOVO-MARCH 16 D., 1933

C. Y. O. CENTRE
Congress ir Wabash Avė.

Kviečiamo visuomenę daly. iSplankia to|aInlžio 23 dic
vauti. Užtikriname, kad visi 
būsite patenkinti.

K. J. Pažarskis,
Liet. V. “Dainos” choro

ną, motorlaiviu “Gripsbolm”, 
įrengiama Lietuvių 1 laivakor
čių Agentų Sąjungos Ameri
koje. Antra ekskursija nauju

Pirm. motorlaiviu “Kungsbolm” iš-

Į LIETUVĄ KELIONĖS 
REIKALU

plaukia gegužės 8 d. ir motor
laiviu “Gripsholm” gegužės 
|27 dieną, trečia ekskursija. Šį 
ekskursija jei turės atatinka
mą skaičių keleivių, laivas su

MARQUETTE PARK

Šv. Marijos P. Gimimo pa
rapijos mokyklos Rėmėjų Mo
tinų draugija šiandien 1 .-00 v. 
popiet parapijos salėje turės 
socialį susirinkimą. Įėjimas 
salėn dykai.

Visos šios parapijos moti
nos yra kviečiamos ko gausiaArtėja pavasaris, paskui ir

vasara. Daugelis Amerikos štos raai^do7?r'iš*ddta7ke“ i P’"81“ susirinkti. Motinos 
tuvių jau pradeda galvoti apie |leivius j ,Jetuvs pask„; malonės ateiti, kada vaikai po
lankymąsi į Lietuvą bei galu- ks j Hehinki> Suomiją, 
tinam apsigyvenimui. Visi mes 
norime parvykti greitai ir pa- Norėdamas turėti trumpą,
togiai šiais modernizmo lai- ft're^ą ir patogią kelionę į 
kajg* Klaipėdą, per Gothenburgą,

Švedų Amerikos Linija, mo- pasirink vieną iš virš minėtų
derniškais motorlaiviais: ‘Ku-,ekskurs^1l’ arka ket kurį Šve- 
ngsholm’ ir “Gripsholm” ir Amerikos Linijos laivo is- 
S. S. “Drottningholm” palai-, PjaukimQ- Ekskursija ar pa
ko tiesioginį susisiekimą tarp vienių, Tamsta esi užtikrintas, 
Amerikos ir Švedijos. Laivai ka(i kelione būsi visada paten

A. Bacevičius, 1850 Waban- ing out along Wlth Victor Ku-Id j . nestebėtina kad jo pa- 1S New Iorko Plaukia 1 G°- kintas; TeniYk vėlesnius šiam 
• . tu • keckus Charles Gaiauskas and nesieoeuna, Kan jo pa , .v v, , , . . . . in;v™5tv i,-šia Avė., Chicago, III. 33,750 ,KecKUS’ Lnar,f Lia-la isl<a* an« cieiltai visuomet būna paten
Paul P. Petrauskas, 14 John ,a SrouP of other fighters.

- 1 Štili further South at St. į

nson
Ona Aksomaitis 100 Har- M'.y. kiais laikaig

look good, too.
We can even hear the thud

mon Avė., Detroit, Mi- 
suvirs chigan ....................... 25,472

Pr. Žebrauskas, 2253 S. Oa
kley Avė., -Chicago, 111. 38,858

A. Gubysta, 4355 So. Mo- 
Bart Avė., Chicago, III. 46,400.Smith are ''orkinS out.

pietų rinksis mokyklon.

MAISTAS BEDARBIAMS

Valstybės bedarbių šelpimo 
komitetas jjaneša, kad1 Cook 
apskrity bedarbių 170,000 
šeimoms maistas užtikrintas.

Chicago, III. ./.......... 623,910
V. Stancikas, 1706 R. 47th

st., Chicago, III. 559,357

thenburgą, iš čia keleiviai į Taikra^ty pranešimus ir skel 
Lietuvą pervežami ekspresi- bimus Švedų Amerikos Lini
niais traukiniais į kitą Švedi-1 ios- Laivų išplaukimai skel- 
jos Pabaltos uostą Kalmar, k’a™i lietuvių laikraščiuose, 
traukiniu kelionė būna apie 6 informacijos ir laivakortės 
valandas laiko, ta proga kelei- gaunamos kreipiantis pas 

viai turi progos susipažinti. Draugas”, 2334 S. Oakley 
su gražiaja Švedija, jos gra- ave*’ Chicago, Ri

jo įrengtas ofisas moderni- gjaĮs miškais, miestais ir ūkio i
of the gloves coniing from «kas; kiekvienam atsilanku- tobulumais. Lietuviams ši ke-JKA1P TVARKO KAUNĄ. 
Rockdale and Rockford wliere siam puola į akis. Pas retą lionė yra naujas keiias> nes tik 
Eli Rungaitis and Adam dentistų galima tokį ofisą ma

tyti. Labai smagu, kad mūsų
1930 metais šis susisiekimas 
atidarytas Kalmar-Klaipėda,

J. Motikaitis, 1305 S. 51st1 Gver Harrison High, Geo. tautiečiai profesijonalai prog- 'ke]eivįanis ir paštui pervežti,
Avė., Cicero, III.........  23,407 Fctnitis, Geo. Žukas and Fra- resuoja.

V. Gaižauskas, 148 K. 107th nkle Ketter are «°in« throuK'' I 
stiff workouts everyday.

Look out you C. Y. O. cliam 
pions.

28,900 PfUKEŠtMAi

Rap.

A. J. Sutkus, 1007 8th St., 
Waukegan, III. ...... 23,000

Pr. Vaičekauskas, 4242 So.
A. Švilpauskienė, 103 N. 20 'Maplewood Avė., Chicago,

Avė., Melrose Pk., III. 341,435 UI. 35,253
CHICAGOJE

tam susisiekimui linija pasky
rė savo salioninį laivą Borg- 
holm, nuo pradžios šio susi
siekimo atidarymo, kas metas 
keleivių skaičius didėja, kelio
nė visapusiškai patenkinti ir

DRAUGAS GHAMPIONS SOCKING AWAY DAILY IN 
PREPARATIDN FOR C. Y. 0, BATTLES

ŽINIOS Iš BR1GHT0N 
PARK

Bridgeport. — Dr-ja Palai
mintos Lietuvos mėnesinį su- 
■sirinkimą- laikys kovo 8 d., S aPie « labai isPBdi"Kai papu
vai. vak., Lietuvių Auditori- sa'I°ja*
joj. Malonėkite nariai kuo Kelionfe! laikas iS New Yo‘ 
skaitlingiansiai susirinkti irirko i Gothenburgą 8-9 die- 
užsimokėti mėnesinius mokės-|nos' K Gotheuburgo iki Klai- 

Valdvba TxMos’ per švedl-ią ir, laivu 
“Borgholm” iš Kalmaro iki

eras.

WE’RE NOT GOING TO 
GET CAUGHT NAPPING, 
SAY DRAUGAS CHAMPS

thev worked harder in prepa- 
ration for the bouts.

Tn every eomer of the city 
our champions are saying it

LIŪDNA METINĖ 
ATMINTIS

The Ameriean Legion Lietu
vių skyrius laikys mėnesinį 
susirinkimą kovo 9 d., 8 vai.

Klaipėdos apie 24 valandos.

Kauno miesto darbuose 
dabar dirba apie 1,400 žmo
nių. Aleksote stiprinamas 
Marviankos krantas, taisoma 
Nemuno vaga, kalanu poliai 
ir ruošiamasi Marviankos ka
lną nukasti. Sustiprinus (pak
rantę, bus pravestas kelias, 
kuris jungs Kauną su Mar- 
vianka ir tolesnėmis apylin
kėmis.

.Vilijampolyje, kurios gy
ventojų skaičius pasiekė apie 
20,000, planuoja išvesti eilę 
naujų gatvių. Ten taip pat 
numatoma sustiprinti Neries 
krantai. Numatoma įvesti ir

Ateinantį sezoną prie Švedų į dabartinio popiežiaus Pijaus 
Amerikos Linijos nuolatinio XI gatąę (Ach. Rati), nes Jis

i-v t vr v or. i i x i oi 1išplaukimo bus rengia-ivra ir tai, berods, vienintelisLindi L. Vyčių 36 kuoposvak., Gramonto svet., 4535 S.1 : ® . v. , T. L
If the Draugas champions with socks. Over at the Mor-'nariai, netekę darbščios narės Rockwell St Visi eks-karei- ma ekskOT-!18 v'8'3 P°I,lra'» buvfs

shonhl lose the mateh to the ton High School in Cicero a. a. Elzbietos Masiūnaitės. viai kviečiami atsilankyti. Tu 81,i°s, rma o ių e s ursi (voje.
C. Y. O. team on March 16tb Pete Johnson a fast 147 lb. 
it won’t be because tbey wer- slugger and V. Grismanaus- 
en’t in condition. Tt might be kas, 116 lb. runner-up are 
that tlieir opponents were bet- pnncliing the bag witb lots 
ter fighters būt not because of vigor. Tbey say their op-

Liūdi taip pat jos mylimieji rime daug svarbių reikalų.
tėveliai, sesutės, broliukai.

Žiauri mirtis ją pakirto kovo 
7 d., 1932 m., vos pradėjusią 
žydėti jaunystės žiedais.

Valdyba

ŠIRDINGAI AČIŪ

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

-FinhiEwiez£-(g-

MORTGAGERAI

■M

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte lkl 6 popiet
\Vest Side; 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčios 
vakarais 6 lkl 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republlc 9600

Jei manai pirkti antomobllj, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes utlalkome 
vien* "tt geriausių ruMų automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

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

44M ARCHER A VENDE 
Telepbone Lafayette 7199

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 gauslts ge
riausias anglis Ir už mažesne 
kalnų negu kur kitur.

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

Tai ne kaliniai kurio nors kalėjimo, tik basebolininkai “Giants” tymo Los Angeles’e 
treniruojasi, daro kietus muskulus ateinančiam pavasariui.

Chicagos Liet. Vyčių “Dai
nos” choro pasilinksminimo 
vakaras įvyko vasario 27 d.,! 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje. Vakaras buvo toks sė
kmingas, kad ir po šiai die
nai visi tebekalba apie jį.

Šiuo noriu pareikšti padė
kos žodį gerb. kun. J. Mačiu
li oniui, kuris svetainę davė 
veltui šiam vakarai.

Visas choras labai dėkingas 
chorvedžiui, muz. Sauriui, ku
ris suprašė visus muzikantus 
be jokio atlyginimo.

Nuoširdžiai ačiū S. Šimuliui,

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

The Most For Your Money

PEOPLESCOAL GO.
12132 S UNION AVĖ.

2 tons or more
III. Lump....................$5.50
Ky. Mine-Run ......... $5.20
W.V. Pocahontas M.R. $6.50 

Tel. Pullman 5517

Ig. Sakalui, B. Kauneckui ir nam,J įninku biuro Ch.ca-
A. Petruliui uė dovanas. Tai- landlords bureau op
pgi A. Šaulifttei ir visoms šei- chicago

mininkėms už pagaminimą ska st
nios vakarienės ir malonų pa- Mf8 <0 m.

NAMV SAVININKĖJ V O AI Oprifiimiu lcninflMuių biuras suteikia patarimus na- UenaUSlH Raina CaSH UZ
mų «vlnlnkam. reikale ne.u«lpr»tl- Reftl Estate Gold Bonds, mOt- 
mų au rendaunlnlnkals. Maža narinė I ’
mokeatls. Ekspertų patarimas visose gičius ir Certifikatus depOZl- 
namt) savininkų Ir rendauninkų rel- c r
kalala. Mes neturime skyrių Atdara.tų. 134 North La Šalie St., 
kasdien nuo t vai. ryto iki 8 vai.' 1
vak. Aventadlenlata nuo 10 ryto Iki Room 316.
plet. Įžymus namai origlnalio Ir vle

CASH US JUSV SENA AUKSA. 
Mes mokame augftčtuaių kalnų už

sulaužytus senus aukso dalktua dan
tų tlltua dantis, laikrodžius, lom
bardo tikietus.

HOME REPINER8,Kcsnrr lllrig.
S No. AVabauli Avrane, 

Kambarys 600

TUMONIS COAL GO.
12132 S. UNION AVĖ. 

Offers an attractive 
February Bargain

Genuine Pocahontas
Mine Run 50% coarse

2 to 4 tons................ $6.5C
4 tons ar more.........$6.25

Tel. Pullman 8296-8092


	1933-03-08-DRAUGASw-i7-8.pdf

