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ANGLIJA PASIUNTĖ SOVIETU 

RUSIJAI ULTIMATUMĄ
VOKIETIJA NEPATENKINTA 

ANGLIJOS NUSIGINK
LAVIMO

Ispanijoj pasireiškia fašizmas; 
radikalai baimėje

ULTIMATUMAS BOL
ŠEVIKAMS

LONDONAS, kovo 18. —
Anglijos vyriausybė pasiun
tė sovietų Rusijai ultimatu
mų. Reikalauja, kad Maskvoje 
areštuoti anglai būtų paleisti. 
Kitaip gi bus atšaukta preky
bos tutartis su Rusija, o pas
kui seks diplomatinių santy
kių nutraukimas.

VOKIETIJA PRIEŠINGA 
NUSIGINKLAVIMO PLA

NUI

BERLYNAS, kovo 18. —
Vokiečių laikraščiai priešina
si Ženevoj paskelbtam Angli 
jos nusiginklavimo planui. 
Pareiškia, kad Vokietija apsi 
ginklavime yra reikalinga ly
gybės ir tik lygybės.

ISPANIJOJ PASIREIŠKIA 
FAŠIZMASIGNORUOJA ANGLI

JOS REIKALAVIMUS

LONDONAS, kovo 17. —
Anglijos ambasadorius bolše- 
vistinei Rusijai, Sir Egmond 
Ovey, iŠ Maskvos pYįfneša, 
kad jis negali gauti nė kokių 
iš bolševikų vyriausybės pasi 
aiškinimų, arba paaiškinimų 
dėl areštuotų Maskvoje Met
ropolitan — Vickers firmos 
penkių anglų vedėjų.

Areštuoti yra .uždaryti Liu 
biankos kalėjime ir črezvičai- 
kos agentų kankinami. Atnba 
sadoriui tik vienų kartų buvo ’ 
leista su kaliniais pasimatyti 
ir pasakyta, kad tai pirmas 
ir paskutinis su jais pasima
tymas.

Areštuoti vra kaltinami sa 
botažu.

Su jais bendrai bHvo areš
tuota ir 25 rusai. Tų likimas 
nežinomas.

Areštuoti anglai, sakoma, VIENA, Austrija, kovo 17. 
bus statomi teisman ir jie ne. Atsistatydino Austrijos vals-

MADRIDAS, kovo 17. —
Ispanijoj ima pasireikšti fa
šizmas. Socialistai ir kiti ra
dikalai, kurie yra vyriausy
bės priešaky, tiek daug nusi
gando, kad uždarytas fašistų 
dvasioje leidžiamas ispanų 
laikraštis.

LENKAI NEŽINO KAS 1 
DARYTI

VARŠUVA, kovo 17.-- Ne
toli Katovicų vėjas lenkų pu- 

isėn per sienų atpūtė vokiečių 
juodų, baltų ir raudonų vėlia 

,vų. Lenkų pasienio sargyba 
bijojo ir prisiartinti prie tos 
vėliavos. Kreipės į savo vado 
vybę atsiklausdaana, kas rei
kia daryti.

ATSISTATYDINO POLI
CIJOS VIRŠININKAS

galės pasiskirti ginėjo (advo
kato).

Anglijos vyriausybė imasi 
visų galimų priemonių, kad 
susisiekti su .bolševikų vyriau 
sybe. Diplomatinių santykių 
su Maskva nutraukimas yra 
neišvengiamas.

tybės policijos viršininkas 
Franz Brald. Matyt, įvyko 
nesusipratimų su kancleriu 
Dollfuss.

NELEIDO KONCERTUOTI

VOKIETYS PAŠOVĖ 
ČEKĄ

BERLYNAS, kovo 17. — 
Iš Amerikos grįžo orkestrų 
vedėjas Bruno YValter. Gewa- 
ndhause jis norėjo koncertų 
surengti. Fašistai jam uždrau

PRAHA, Čekoslovakija, ko i dė. Mlatyt, YValter nėra fašis- 
vo 17. — Čekų žinių agentū- J tams ištikimas, 
ra praneša, kad vienas vokie-
tvs fašistas pašovė ėjusį per
sienų čekų darbininkų.

120 KOMUNISTŲ 
AREŠTUOTA

KUBA NORI MORATO
RIUMO

HAVANA, kovo 17. — Ku 
bos vyriausybė reiškia vilties, 
kad ji Washingtone laimės 
savo skoloms moratoriumų.

Jo Em. Kardinolas Mundelein 
Misijų reikale

(Ištrauka iš Kardinolo laiško j tikinčiuosius)
Atėjus Gavėnios sezonui, Šventoji Bažnyčia ragi

na mus prie pareigi), kokios Gavėniai draugauja. Tai 
pasninkavimas, susilaikymas, savęs išsižadėjimas ir 
atgaila. Bet yra dar ir kitas geras ir naudingas darbas, 
kurs yra visados sąjungoje su ar.ais pirn( ilsiais. Išmal
dos (alma) davimas vra laikomas atgailos forma. Tad 
ir ne nuostabu, kad šioj vyskupijoj mes parinkome Ga
vėnios laikų, kaipo atitinkamiausių mūsų žmonėms iš
maldų (almu) davimo laikų. Čia turime galvoje1, didžiai 
brangintinų tikslų, būtent misijų šelpimų. O šis tikslas 
yra ne tik brangus, bet ir šventas. ,

Šelpti ir remti misijas ir misijonierius tolimuose 
kraštuose, lygiai ir tuos, kurie ir mūsų pačių krašte dir 
ba Bažaiyčios daboklėse, yra privilegija, pareiga ir at
sakomybė mums visiems, turtingiems ir vargšams, jau
niems ir seniems, kunigams ir pasauliečiams, Gelbėti 
šviesų nunešti tiems, kurie yra tamsybėse; būti daly
viais su kitais, mažiau laimingesniais, mūsų tikėjimo 
paguodoj ir Sakramentų malonėse; imti dalyvumo at
vesti sielas prie Kristaus, tai vis gražios progos, kurio
mis mes privalome naudotis ir su jomis nesiskirti. Tai 
visa pasiliks šalia mūsų, kada paskutinę dienų būsime 
teisman pašaukti. Karo metu namie pasilikę piliečiai 
pripažįsta patrijotizmo pareiga ir aukštaja pagarba ir 
privilegija, kad' gali kuo nors gelbėti krašto ginėjams 
kovos laukuose. Koks gi kitokia tikslas gali būti ir mi
sijų veikime, jei ne pagalbos davimas, pfedrųsrnimas ir 
reikalingiausios apsiginimo priemones T^ristaus karei
viams atkakliausiose kovų zonose ir arčiausia priešo 
jėgų esantiems.

VOKIEČIŲ KARDINOLAS 
APGAILI GIMIMŲ 

MAŽĖJIMĄ

MUNICHAS, Bavarija, ko 
vo 17. — Šv. Mykolo bažny

čioje sakydamas pamokslų Jo 
i Em. kardinolas Al. Faulhabe-! 
ris apgailestavo, kad Vokieti J 
joj gimimai vis glaugiau ma
žėja. Plikučiausias tuo atžvil 
giu miestas visam pasauly 
šiandien yra Berlynas — Vo
kietijos sostinė, sakė kardino 
las.

Vokiečiams, kalbėjo kardi
nolas, šiandien Lreikaliuįja 
daugiau karstų, negu lopšių 
kūdikiams. 1900 metais kas 
1,000 gyventojų buvo 36 gimi 
mai. Nuo to laiko gimimai ė- 
mė mažėti ir šiandien jau dau 
giau yra mirimų, kaip gimi
mų. Tokiu būdu mes esame 
mirštanti tauta. Po karo mū
sų tauta dėl gimimų mažėji
mo neteko vieno milijono 
žmonių. Šis faktas yra tuo 
skaudesnis, jei- atsiminsime, 
kad tarp intelektualių žmo
nių gimimai yra toli mažesni, 
negu tarp prasčiokų. Tas rei
škia intelektualę tautos sava- 
žudybę. Dar daugiau — mo- 
ralį puolimų.

PASITARĖ SU VENGRAIS

KO PREZIDENTAS NORI

WASHINGTON, kovo 17. 
— Pastaruoju pranešimu kon 
gresui prezidentas Roosevel- 
tas reikalauja, kad jis būtų 
autorizuotas kontroliuoti ri
kiuose gamybų ir ūkių produk 
tų pardavimų taip, kad ūkinin 
kams grąžinus už jų produk
tus priešljtlrineff kainas. Ūkių 
produktų pigumas šiandien 
baigia ūkininkus slėgti.

SVARSTO NUSIGINKLA
VIMO PLANĄ

VISOS SPAUSTUVES TU- ROMA, kovo 17. — Čia at-
RI BŪTI REMONTUOTOS. į vyksta Anglijos premjeras 

----------- MafDonaldas tartis su Mu-
Kauno darbo inspekcija pa j ssuliniu nusiginklavimo klau- 

staruoju laiku gavo žinių, kad simu.
visa eilė Kauno miesto spaus j Italijos premjeras Mussoli- 
tuvių randasi labai antisanita ni, prieš pasimatysiant su 
rinėj būklėj, kas blogai atsi- HarDonaldu, turėjo pasitari- 
liepia į darbininkų sveikatų, i mų su Vengrijos užsienių rei- 

Pagal vyriausios darbo in-! kalų ininisteriu.
spebcijos parėdymų specialė Į 
komisija su Kauno miesto dar 1 
bo inspektorium, p. Liutermo-

JAPONAI ŽUDO KINUS

IVASHINGTON, kovo 17. 
— Prezidentas Rooseveltas 
svarsto Anglijos
nusiginklavimo planų. Turė-: 
jo pasitarimus su didžiųjų 
valstybių atstovais ir su savo 
patarėjais.

zu priešaky’ šiomis dienomis 
revizavo spaustuves. Visa ei
lė spaustuvių buvo rastos blo 
gam būvy. Darbo inspekto-

TOKIJO, kovo 17. — Japo 
nų lakūnai vhkar puolė ki
nus Hsifengkovo perėjime, 
ties didžiąją siena, anot ži-

rius davė parėdymų, kad iki n*ll ’s karo lauko. Vienas bom 
balandžio 11 d., tokių spaus-,binis japonų lėktuvas negrįžo, 

būti re
montuotos, priešingu atveju
savininkai bus nubausti pini-

pask< lbtų tuvįų patalpos turi

ginę pabauda arba areštu ir 
spaustuvės bus uždarytos.

LABIAUSIA MOKYKLOS 
NUKENTEJO

LOS ANGELES, Cal., ko 
vo 17. — Išaiškinta, kad že- ir nerūkantiems kenksmin 
mės drebėjimo metu mokyklų 85wnų sveikatai, Kauno mies- 
namai labiausia nukentėjo.! bulmistras inž. A. Grauro 
Paskirti inžinieriai tai ištir-1&kas uždrandė savivaldybės 
ti. Vedami tardymai. J tarnautojams rūkyti visose K.

IR INTERESANTAMS UŽ- 
IKRAUSTA RŪKYTI.

TROCKIO DRAUGAS 
NUŽUDYTAS

ISTANBULAS, Turkija, 
kovo 17. — Ištremtasis iš Ru 
sijos Trockis gavo žinių, kad 
sovietai Maskvoje nužudė jo 
draugų Christian Rakovski,

Turint galvoj laiko gaiSini-į kllrj B uM(,nių paraivili>lj„.

AIRIJOJ IŠKILMĖS

DUBLINAS, kovo 18. 
Oficialė Airija vakar

BAZELIS, Šveicarija, kovo 
18. — Badeno gelžkelio sto
ty, kuri yra Vokietijos teri
torijoj, komunistai . sukėlė 
riaušes, kada ant stoties iškel 
ta vokiečių fašistų vėliava. 
120 riaušininkų areštuota.

PASKOLA NUKENTE- 
JUSIEMS

WASHINGTON, kovo 18. 
Kongresas pripažino bilių, ku 
riuo skiriama 5 milijonai dole 
rių nukentėjusiems nuo že
mės drebėjimo Kalifornijoj.

KONFERENCIJA ĮVYKSTA SV. JURGIO 
PARAPIJOS SALĖJE

LAUKIAMA DAUG DRAUGIJŲ, 
ATSTOVŲ IR SVEČIŲ

Rytoj Įvyksta svarbi Lietu
vių Katalikų Vakarinių Vals
tybių konferencija. Ji prasi
dės "11 :(X) vai. iškilmingomis 
Mišiomis šv. Jurgio bažnvčio 
je. Jas laikys vienas iš vieti
nių kunigų, kun. J. Klioriui ir 
kun. M. ^varliui asistuojant. 
Pamokslų ^akys pats J. M. 
pralotas M. L. Krušas.

CHICAGOJE

SUSEKTOS DIDELES 
SUKTYBES SU MOR- 

GIČIAIS

Konferencijos posėdžiai įV 
vyks šv. Jurgio par. salėje. 
Prasidės lygiai 2 vai. Dienot
varkėje matome labai svar
bių klausimų. Laukiama daug 
draugijų, organizacijų kuopų 
atstovų ir svečių atvykstant 
net iš tolimesnių miestų.

Vakare, toj pačioj salėj į- 
;vyks vaidinimas įdomaus vei- 
1 kalo.

DIRBAMA UŽ BAIN’O 
IŠTEISINIMĄ

Chieagoje susektos didelės 
suktybės su morgičiais. Yra 
įvelti bankui, bankininkai ir 
nekilnojamų turtų firmos. An 
trieji, tretieji ir net penktieji 
morgičiai žmonėms parduoti 
kaipo tikri pirmieji. Apskri
ties prokuroras veda tardy
mus.

KREIPSIS J GUBERNA
TORIŲ

Dėl gręsiančio Chicagos 
šimtmečio pažangos parodoje 
darbininkų streiko bus krei
piamas į gubernatorių Hor- 
nerį. Bus reikalaujama, kad 
jis jjaskirtų 'taikintojų.

GELBES BIZNIERIUI

Pramonininkai pareiškia, 
kad kongreso pripažintas eko 

Imuninis bilius daug gelbės 
krašto bizniui.

AIRIŲ ŠVENTE •

Chicagos airiai vakar iškil
mingai minėjo Airijos globė
jo šv. Patriko dipnų.

BUVUSIS PREZIDENTAS 
CHICAGOJ

Iš New Yorko į Kaliforni
ją vykdamas porai dienų Chi 
cagoj apsiviešėjo buvusia pre 
zidentas Hooveris.

iškil-
M. savivaldybės patalpose., mingai minėjo Šv. Patriko 
Tas pat taikoma j r savivaldy- dienų. Kai kurios airių kariuo
bės ištaigų interesantams. inenės dalys turėjo parodų.

PRIIMS 44 TARNAUTO
JUS

Sanitarinio distrikto trus- 
tistai nubalsavo j inžinierių 
departamentų priimti 44 tar
nautojus.

DU AGENTAI KALĖJIME
NEYV BRUNSWICK, N. J., 

kovo 17. — Apkaltinti du pro 
hibicijos agentai, Tweed ir 
Duff. baltinami vieno žmo-

15 KALINIŲ PASPRUKO

Tai paskola atsistatymui. gaus nužudymu.

SAO PAULO, Brazilija, ko 
vo 17. — Dosporcos saloje 
kaliniai sukėlė maištus. 1^ ka 
Ii nių paspruko jūra.

1106 YVebster avė. namuose 
areštuota 4 pusberniai plėši
kai, kurie per 10 dienų turė
jo pagrobę 17 m. amž. mer
gaitę.

Buvusiojo bankininko įmai
no advokatas deda teisme pas 
langas, kad Bainų. išteisinti , 
ir skirtų jam kalėti bausmę 
panaikinti.

Advokatas argumentuoja, 
kad prisiekusieji teisėjai, ku
rie Bainų prjpažino kalj^ ne, 
teisėtai parinkti. Jis sako, kad 
prisiekusiųjų teisėjų parinki
mas per 50 metų Čia netei
sėtai buvo vvkdomas.

3.05 NUOŠ. VYNAS NĖRA 
VYNAS

Amerikos vynų gamybos 
kompanijų atstovas advoka
tas B. Lawless pareiškia, kad? 
kongreso pripažintas su 3.05 
nuoš. alkoholio svorio vynas 
negali vadintis vynu. Kiekvie 
nas vynas turi turėti ne ma
žiau kaip 10 nuoš. alkoholio/ 
Tai gi vynas su 3.05 nuošim
čiais vyno pramonei netinka
mas.

PIRKIMO MOKESČIAI

Daug kas pareiškia, kad le 
gislatūros pripažinti 3 nuo
šimčių pirkimo mokesčiai Chi 
cagai yra skaudingi, kadan
gi Chicago negaus pilnos su
mokėtos dalies.

Chicagoj pagaliau susirū
pinta, kur ir kaip grąžintas 
alus bus parduodamas.

MAŽINS VALSTYBES 
IŠLAIDAS

SPRINGFIELD, III., kovo 
17. — Valstybės legislatūrai 
įduota svarstyti sumanymas, 
kokiu būdu sumažinti valsty- 

jbės išlaidas^ nors 15 milijonu 
dol. per metus.

ORO STOVIS

CHIGAGO IR APYLIN
KES. — Debesuota; šiandien 
numatomas lietus, gal su snie 
gu; maža temperatūros at
maina.

. J • t , .Al l.kL, „ l _ .
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nizuotas ir vieningas, vyskupų autoritetu pa
remtas. , j

Amerikos lietuvių katalikų veikimo cen
tras yra A. L R. K. Federacija. Ji turi pri
tariu^ ii' Amerikos katalikų veikimo centro 
ir atskiri} vyskupų., Dėl to Federacijos veiki
mus Bažnyčios atžvilgiu yra lėgaįlizuotas^ Ryt 
įvykstančioji konferencija, be abejojinio, metelių

«l. E. vyskupui 
Kuktai

VILNIUS - TRAKAI
Žemė, kur. mes gimėm ir au

gom ir kur mūsų tėvai ir pra
bočiai gimė ir gyveno, yra

Minint jo 60 metų gimimo 
sukaktį

Ad maltos annos! — ilgų mums brangi ir miela. Alums, 
amerikiečiams, išvažiuojant Į

J. AI. prelatas Al. L. Krušas, Šv. Jurgio parap. klebonas.

Skamba Tau, Kukta, net tolimų šalį, sunku buvo sulai-
inūs vaikelių kyti krintančias ašaras ir nu-

. , . • . • , „ Naujame krašte... prie At- rani*n^ skausmų suspaustų ši-1Kaip tų padarytų mes apie tai nekalbe--}an^įj<o rdį
sime, nes žinome, kad tuo klausimu yra pa-i /Xt ’ x r • • ' - w t .’ ...... . . .. (Nepertoliausiai nuo Pači- Mano, kaip ir kitų lietuviumostas referatas. Tačiau norime priminti,'... . t ..... . _7 . ‘. . ... ... . ... . , , tiko); gimtinis kaimas Žiūrai, kurkad Clucagos lietuviai katalikai, apart dau- .. v • i?. i Saly lvasciuskos — jis čia'gnmau ir kuris mane mažagybes kitų darbų, prieš savo akis turi Fede- ' . . . . , ,

5 . . kariavo, augino, dabar yra lenkų už-
Čia nemirtinų garbę įgavo, grobtas.
Kaip Tu kad turi — tų vi- { Marcinkonių bažnyčia ir vi-

daug prisidės, kad sustiprinti Federacijų ir 
padidinti jos veikimų. ,

racijos kongresų, įvykstantį Chicagoj. Suor
ganizuoti gausingų kongresų reiškia stiprin
ti pačių Federacijų. Kad tų padaryti, be abe
jonės, konferencija priims tinkamų planų.

Konferencija nepraeis pro šalį pepasvar- 
sčius svarbaus jaunimo klausimo, mūsų kul
tūrinių ir religinių įstaigų reikalų, kurie 
kiekvienam iš mūsų turi rūpėti.

Tie visi mūsų darbai ir rūpesčiai yra 
Prieš dešimts metų Cbicagos ir apylinkių 1 glaudžiai surišti ir su mūsų, Amerikos lietu-

o* “ertlslnc in “DRAUOkS** 
o.rertlslng ratee on applloatlon.

□RAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

SVARBI KONFERENCIJA

si žino! įsa parapija šiandien yra Len-
Kukta, jis tapo čia nemir- kijos dalis, nors ten nuo. gi- 

tinu!... , _ lios senovės buvo apgyventa
Ecce Sacerdos magnus...z net vien tik lietuviais. Iš prisių- 

priešai, jstų laiškų matosi, kad Lenki-
Tave išvydę, ištaria viešai, jos valdžia tenai yra tiek ge- 
Kad pastoralas, o ir infula ra ir reikalinga, kiek nuodai.

ituviai katalikai pradėjo rengti metines ko- 
Eerencijas, į kurias susirenka mūsų dvasi- 
jnkai, draugijų ir organizacijų atstovai ir 
ymesnieji visuomenės veikėjai, kad apsvar
tyti aktualuosius mūsų visuomenės veikimo 
eikalus. 1 .

Tų konferencijų nauda yra didelė. Jos 
luoda progos nors kartų metuose susieiti į 
:rūvų draugijų atstovams, išklausyti svarbių 
iranešimų ir subendrinti visuomeninį lietu- 
ių katalikų veikimų.

Cbicagos lietuvius katalikus jau pasekė 
kiti didesnieji lietuvių centrai. Tokios me

nes konferencijos yra šaukiamos Naujoje
lijoje ir New Yorko apylinkėse.

7 Desimtoji metinė Lietuvių Katalikų Va
irinių Valstybių konferencija įvyksta rytoj,

įicagoje.
Iš nustatytos konferencijai dienotvarkės 

natonie, kad ši, lyg ir jubiliejinė, konferen- 
;ija bus svarbi visais žvilgsniais.

eius Pijus*

vių, tautiška akcija. Kuo geriau susiorgani
zuosime kaipo lietuviai katalikai, tuo bus 
lengviau ir lietuvybę šiame krašte išlaikyti.

SENIAU UŽDARYTI BANKAI

Ačiū energingam naujos krašto vyriau
sybės veikimui, žmonių indėliai bankuose ap
saugoti. Visiems krašto bankams paskelbtas 
moratoriumas ir dabar jie vieni paskui kitus 
atidaromi. Pirmiausia atidaryti tik stipriau
sieji. Paskiau bus atidaryti ir visi kiti, kada 
vyriausybė patikrins jų stovį. Kurie bankai 
pasirodys^ silpni, tuos pati vyriausybė likvi
duos. Kada žmonėms visi indėliai bus išmo
kėti, tie bankai bus uždaryti. Visi likusieji ti.

■ Tave dabina, ne tik viėn 
stula... *

Kukta, didvyri, garsus vil
nieti, i

Gediminas, įsteigęs Vilniaus 
miestų 1323 metais, perkėlė 1 

Lietuvos sostinę iš Trakų į Į 
Vilnių. Gedimino kalnas ir

Vai! kaip aš trokštu Tave!“Gedimino Bokštas” Vilniaus
regėti! ■mieste net 20-tam šimtmety Kyt, sekma-dieni, Šv. Jurgio bažnyčioje iškilmingomis šv. Mi-

Kųip mūsų tautos garsųjį pasilieka teisingu liudytoju, ši.omis J.0:30..val; r>'to Prasidės Liet. Kat. Vakarinių Valsty-
Vvrų,

Dėl kurio skamba manoji 
lyra

Laike sukakties kapos me
telių 'Į

Tavo gimimo mums iš tė
velių. , ,

Trokštu net rankų Tau pa
bučiuoti,

bankai turės žmonių pasitikėjimą. Vyriausy
bės pastangomis bus pakeista bankinė siste-

Pagarbos duoklę tuo atiduo-

Nes užsipelnei, didvyrį mū
sų! į į#'-«

kad Vilnius buvo ir yra Lie
tuvos sostinė.

Vilnius ir jo apylinkės, Ge
dimino, Algirdo, Kęstučio ir 
Vytauto laikais, kų dabar le
nkai turi pagrobę, buvo svar
biausia Lietuvos dalis. Vytau
tas, sūnus Kęstučio ir Biru
tės, gimė Vilniaus apylinkėj 
Trakuose. Mirė Trakuose 27 
d., 1430 m. Vytauto darbai ir 
gyveninio istorija duoda įkvė* 
pimo kiekvienam lietuviui mv-

bių Dešimtoji Konferencija. Per mišias pats prelatas sakys 
pamokslų.

die gyventi}, jo kardas ir go kiminas Vilniaus ir Lietuvos 
ležinė ranka galėtų lenkams kraštų neduos jiems gero. 
išaiškinti, kad jo gimtinė vie-įToks jų žygis lietuviams pri- 
ta Trakai nepriklauso Lenki- duos daugiau ugnies, atšalu- 
jai dabar, kaip ir pirmiau ne- sius uždegs, užmigusius pri- 
priklausė. kels ir, su Dievo pagalba, Vi

lniuj vėl plevesuos Lietuvos 
vėliava. -

Adv. N. Valasinavi&us

ma, bus įvesti nauji bankams įstatymai, o Kad nebijojai anksčiau Tu į lėti ir ginti .savo tėvynę.
tais įstatymais, kas svarbiausia, bus žmonių
.pinigai apsaugoti.

Šiais ^v^aisia|s^VTa^^lus Pijus* ę , i. / < įL. i. , ’
ragina labiau susikaupti dtdbidje, platės- •„ , sllI'Mienų bankai&TBetkas

įe vaga varyti apaštalavimo darbų. Dėl to 
risai bus vietoje išklausyti paskaitos apie 
katalikiškųjų Akcijų ir nustatyti tinkamus 
įlanus tam išganingam darbui dirbti.

Mes gyvename tokiais laikais, kada de- 
diristionizacijos darbas yra varomas viso- 
tis pusėmis. Piktosios pasaulio jėgos rau
dasi po tikėjimo pagrindais, stengiasi ma- 
inti Bažnyčios orumų, sėjų miniose suiručių 

neapykantos sėklų. Dėl to šiandien nė vie
las katalikas negali pasilikti abejingas, bet 
Irusiai ir atvirai kovoti su tikėjimo priešais, 
kaip Popiežius Pijus XI sako, tame darbe 
r toje kovoje turi dalyvauti “visų socialių 
Liesų” žmonės. Tas darbas turi būti suorga-

turi būt daroma su tais bankais, kurie pe- j 
įeitais keleriaJs metais uždarvta ir kuriuose
jau baigiama eikvoti užsilikę juose žmonių 
pinigai. Šie visi bankai uždaryta pasidėko- 
jant bankininkų nesugebėjimui bankus tvar
kyti ir buvusios krašto vyriausybės apsilei
dimui. Juk kaip naujoji krašto vyriausybė 
turėjo jėgų tvarkyti krašto finansus, 
taip senoji vyriausybė turėjo progos tų pat 
padaryti, kad darbo žmonių pinigai nežūtų.

Uždarius tuos bankus, pasireiškė nepa
prastas rakieteriavimas. Ne gana, kad ban
kininkai indėlininkus nuskriaudė, bet šian
dien tų pačių žmonių sunkiu darbu naudoja

Istorija sako, kad Vytautui 
numirus, lenkai tuojau pradė
jo naikinti Lietuvą, kų jie ir 
dabar daro, kišdami lietuvia
ms lenkiškų kultūrų ir kalbų.

Gary, Indiana

rusų, < - Vilniaus miestas, per kelio- De abejo, mūs kaimynai lenkai
O vėliau lenkų, nors jie ir likų šimtmečių, buvo ne tik Pat^arg Lietuvai daug skriau-

dūko _ U3*ai|Plb‘MiSiltietuv<w sostine; bet Lietuvos <loB- Pasicniu
Tab savo įaugo jie neįbrif didvyrių Širdis. Vilniaus mie brolilJ fulenkin0 h »-

TEIStJAI PAS PKEZI- 
DENTĄ

AVASHlNfJTON, kovo If). 
- Visados buvo laikomasi

me, Šv. Stanislovo katedroje, Otavos-šonus. Neužteko (tokio papročio; Kad naujas 
Lietuviu gimei, lietuviu no-’ vyskupas Andriejus Vasvlii.s !to’ Paskiau’ 18 šlmtm<1ty, Le-; prezidentas įeina į Baltuosius 

ri uždėjo ant Vytauto didžių Lie nkl’a patl skCsdania> nutraukė Rūmus, skirtų dienų visi vy-
Ir mirt, darbuotis mūs’ sa-jtuvos kunigaikščių kepurę. ll' LletuV{* ! P™pMtį. - Iriausiojo teismo teisėjai sa

vanori! Kazys Vidikauskas Berods, jeigu Vytautas šian I Lenku užgrobimas ir kan-[v'ks^a Pas Prc7a^entų ir tuo 
jį pagerbia. Fre

<v.

nkų likviduoto ja i, advokatai ir visa eilė ki
tų dykaduonių žeriasi sau didelį pelnų. Jie 
neatsižvelgia į nuskriaustų žmonių vargus. 
Retam atsitikime indėlininkams išmokama 
kokia maža dalis. Viskas tenka likviduoto- 
jams, advokatams ir kitiems.

Taip yra ne kokiam vienam mieste, bet 
visam krašte. Tūkstančiai bankų uždaryta ir

likviduojamuose 
vykdomas.

Koks tai didelis skirtumas tarp tų seniau 
uždarytų bankų ir tarp šių, kurie praėjusią 
savaitę buvo uždaryti. Anuose bankuose žmo-

bankuose rakieteriavimas
b ū d u 
zldentas su kiekvienu jų pa
sisveikina, prataria vienų, 
kitų žodį ir viskas baigta.

Kitaip yra dabar su prezi
dentu Roosevelt’u. Jis be tei
sėjų į Baltuosius Rūmus paknių pinigai žlugo, o šiuose ne ir negali žlugti.

Vyriausybė1 turėtų surasti priemonių, kad, rietė dar ir jų žmonas. Ir vi-
•Jikviduojant seniau uždarytus bankus, ko ma- siems parengė arbatos ir už-

si įvairios rūšies politiškieji agentai. Tų ba-, šimtai 'milijonų dclerių žlugo. Ir visur tuose žiausia nuostolių iš to būtų žmonėms. i kandžio.

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

Sveika Marija

(Tęsinys)
Jėzuje mūsų išganymas 

Krikščioni, visai dar nenusimink! Se-
lovės žydams buvo įsakyta pažvelgti Į 
aedinį kryžių, kur vario žaltys buvo už
artas, kad išsigydytų iš nuodingųjų žal
ių įkandimo, štai ant Kalvarijos kalno 
tovi antrasis kryžius, o ant jo kybo ne 
•arinis žaltys, bet pats pasaulio Sutvė- 
ėjas-Dievas! Krikščioni, tik su gyvu ti- 
lėjirnu ir karšta meile pakelk akis į tų 
iryžių- -tikrai išgis tavo sielos sopuliai... 
les Kalvarijos kryžius, su kybančiu ant 
o Marijos Vaisiumi—Jėzumi yra tai ple
kuojanti dangiškojo Tėvo vėliava, skel
ianti amnestiją (dovanojimų) visam pa
ulini. Žiūrėk, Jia«per skausmus, panle- 
aimus, išjuokimus, persekiojimus, per 
IHijų, prakaitų ir ašaras ėjo, kad nu- 
rtų ant to kryžiaus ir ištrauktų mūsų 

elas iš pragaro nasrų. Dabar kylių tarp 
ingaus ir /• m' avo atviromis žaizdo
ta šaukia mus visus prie savęs, kaip
idaa, laimingai užbaigęs karų;
\ “šen, mano kareivini, prie manęs! 
^ibijošit, > jalėjau pasaulį ir vzi|*

garo galybes! Kas tikit į mane, kad ir mir
tų — bus gyvas!”

Kas, girdėdamas šiuos paguodos žo
džius, nesušuktų kartu su ana Evangeli
jos moteriške; palaiminta yra ysčia, kurį 
Tave nešiojo ir krūtys, kurios Tave pe
nėjo. Arba su šv. Elžbieta: ir pagirtas 
Tavo ysčios Vaisius —Jėzus! DabaF su
prantama, kodėl krikščionys tūkstančius 
kartų savo gyvenime kalba tuos šv. Elž
bietos ištartuosius žodžius ir kodėl šv. 
Mišiose iškilmingai giedama puikiausioji 
gesmė; Garbė Dievui aukštybėse, o ant 
žemės ramybė geros valios žmonėms. Šlo
viname Tave, laiminame Tave, Garbina- 
me Tave. Šloviname Tave. Išreiškiame 
Tau padėkų dėl didžios Tavo garbės. Vieš
patie Dieve, dangiškasis Karaliau, Dieve 
Tė,ve Visagalis Viešpatie Vienatini Sūnau, 
Jėzau Kristau Viešpatie Dieve, Dievo A- 
vinėli, Tėvo Sūnau. Kurisai naikini pa
saulio nuodėmes, priimk inūsų maldų. Ku
risai sėdi prie Tėvo dešinės, pasigailėk 
mūsų. Nėsa Tu vienas tesi šventas, Tu 
vienas Viešpats, Tu vienas Aukščiausias, 
Jėzaus Kristau, su Dvasia šventąja Die
vo Tėvo garbėje. Amen.

Pastabėlė *I t .
Žodžiai, kuriuos ligšiol kalbėjai An

gelo pasveikinime, yra paimti iš ftv. Raš
to. Juos ištarė pirmų syk Angelas Gūbri-

ėlius ir šv. Elžbieta. Jtiodu ne patys ta
čiau iš savęs tuos žodžius buvo prasima
niusiu. — Taip kalbėti jiedviem ftv. Dva
sios buvo liepta. Taigi kalbėdamas tuos 
žodžius, kalbėjai paskui Šventųjų Dvasių.

Gi dabar antroje maldos daly ji! kų 
kalbėsi, bus šventosios Bažnyčios pridėti 
žodžiai. Bet ir Bažnyčių ftv. Dvasia val
do, tad ir šių Angelo pasveikinimo dalį 
kai liedamas, kalbėsi karta su ftv. Dvasia. 
Suprask iš to, skaitytojau, kokia gali bū
ti nauda iš tos maldos, jei jų maldingai 
kalbėsi. Susitelk dėl to visas savo jėgas, 
sužadink širdyje kaitresnę meilę ir tark 
taip:

ŠVENTOJI M AKI J A, DIEVO MOTINA

Titulai ir jų reikšmė
Ar teisingai duodamas yra toksai ti

tulas Marijai, ar ne f-—Matai, žmonėse 
toksai jau yra nuo senų senovės užsilikęs 
.paprotys, kad norint kurį asmenį labiau 
pagerbti, duodamas jam paprastai kokis 
titulas, arba kitaip sakant, garbės vardas, 
kaip antai: šviesiausias, maloniausias, di
dis patarėjas ir kiloki. Bet tie visi titu
lai ir garbės vardai, tiesų sakant, yra tik 
tuštutėliai žodžiai, dažnai mažiausios 
reikšmės neturintieji. Sakysime, aukštas 
valdininkas pagal užimamųjų vietų gauna 

Į titulų:—“šviesiausias.” Iš tikro gi tasai

ponas nė truputį ne šviesesnis už kitus, 
o net dažnai būva visai priešingai—jo 
gyvenimas ir darbai būva tamsesni už 
nakties tamsumų. Arba vėl kai kas gauna, 
garbės vardų: “aukštasis patarėjas”, o 
kam jis patarimus duoda? Gal nė pras
čiausia kaimo moterėlė jo patarimų nesi- 
klausia. Gi “ponais” dažnai vadiname 
tokius asmenis, kuriuos, iš tikro geriau 
būtų “vagimis” pavadinus, negu ponais. 
Nes tokie “ponai”, prisidirbę skolų, ne
mano jų atlyginti, praleidžia vėjais dva
rus, o vaikus pavargėliais palieka...

Argi, klausiu dabar, ir duodamasis 
Marijai titulas būtų toksai tuščias ir be 
jokios reikšmės? Jei atsimeni nors tru
putėlį tai, kų pirmiau skaitei apie Marijų 
ir jei turi kad ir mažiausių nuovokų apie 
Marijos nuopelnus, užtenka to suprasti, 
kad duodamasis Al arijai titulas pilnutė
lis yra reikšmės ir visiškai tinka Josios 
asmeniui. Iš tikro, Ji yra šventa Marija 
ir Dievo Motina!

Dabar gali kas paklausti: bene Ala ri
jai reikia dar kokių titulų? Titulai tik 
žmonių puikumui pataikauja, o Marija 
buvo nuolanki Mergelė — nereikalavo jo
kių titulų žemės gyvenimų gyvendama, 
juo labiau nereikalauja dabar danguje 
karaliaudama. Jei kas taip pasakytų, tik- 

į rų tiesų pasakytų. Alarija yra tik viena

šventenybė ir visokių dorybių Įiaveiks- 
las. Ji nereikalauja iš mūs jokių pagyri
mų, nei titulų. Todėl ir mes, duodami ti
tulus Marijai, ne tam duodame, kad Jai 
pataikautumėme; tik taęi, kad atsimintu- * 
mėme sau, su kuo mes turime reikalų ir 
kaip su Ja privalome elgtis.

Taigi, skaitytojau, kiek kartų tavo 
lūpos ištaria tų titulų: Šventoji Marija— 
tiek kartų juiklausk pats savęs: ar esi 
šventas, kad su Šventąja išdrįstum kal
bėtis? Ar yra tavo lūpos tiek skaisčios, 
kad galėtų Skaisčiausią ją sveikinti?

O! miela broli—sesuo, jei nuolatos 
taip savęs klaustumeisi, kokių baisių da
lykų savyje pamatytum! Daugelis užan
tyje laiko užsislėpę žaltį, o Alarijai drįs
ta kalbėti — Šventoji Marija! Jų lūpos 
keiksmais ir pliauškimais kaip derva su
teptos—o jie sako: Šventoji Marija! Ar 
ne baisūs dalykai?

— Štai žiūrėk, žmonės renkasi į jo- 
markų. Visi neša, ar veža savo prekes 
parduoti. Kiek čia melagystės rasi tuose 
žmonėse? Kiek apgauliojimųf Kiek apvo
gimų?! Nepaisydami to, jie visi kasdien 
kalba: Šventoji Marija!

(Daugiau bus)
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Šeštadienis, kovo 18 d., 1933 B«trn;n

ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS
ŽINELĖS bus jųjų šis parengimas, ir 

tai mūsų parapijoj pirmų kar-

Šv. Vardo Dr-jos susirinki
mas, pereitų sekmadienį bu- 

eelebruoja iškilmingaš šv. Mi- vo tikrai gyvus. D-ja padidė-

ŽIURINT PER PLYŠĮ

šias ir sako pamokslų, o para-'jo 2 nariais. Ypatingai reikia 
pijos mokyklos kilnusis moki- pažymėti, uolus narių lanky
mų choras gieda jas. Suma masis ir dalyvavimas v 
kaip paprastai 11 vai. Mišios

Nuo vieno Iki penkių centų "Big Flash" Specla). Krautuvės perka vieną, du tris ar 
daugiau po *1.00. 1‘arduvėjul įeiną $2.20 Cash Ir pardavėjas gauna "Dovanų'* kurių 
guli parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja <5o. Užsisakykite 
išmėginimui tuzinų už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsitauklte į ofisų.

PARISIAN RING COMPANY
SO North Dearborn Street. "Dcpt. J.” CJBICĄGO, JJ.I*.

HIGHLIGHTS vvhieli gives promise for a, 
nice sumrner in our Parish.

giedotos.
3 valandų popiet Graudūs

Sekmadienis — kovo 26 d.
Tai diena kurių turite gerai 

Verksmai ir palaiminimas Švč.1 įsidėmėti. Parapijos salėje į-l^'a^ 'ou are e°ngratu-
Sakramentu. 4 valandų prasi- vyksta “Kalbančios Kreidos”i^ed upon is your ability at
dės mūsų ruošiamas ir smal
siai laukiamas įdomusis pro
gramas. Šis programas pana- Į pie kurį nereikia daug saky- 
išus į šventų jį koncertų. Did-'tį — pats vardas, viskų pa

vakaras, kokio Jūs dar nesą-
i te matę. Tai yra vakaras, a- Suhmitted with pleasure, rget March 26th. Its Kalbanti

The Hawk Kreida Niglit. For only 25 
| cents a full evening of enter- 
tainment.Dear Hawk:

j lt gives me great pleasure

coutribution.-
Carrier Pigeon

X Šv. Juozapo Šventę rock-ltų lošiamas.
fordiečiai pasirinko “įAfevųj -----
Pagerbimo Diena.” Sekmadic
nj, kovo 19 d., ŠS. Petro ir 
Povilo bažnyčioje, 8 vai. ryto 
J. M. Tėvas V. Kulikauskas

At Lašt! Reheve it or not, Society of Charity is going 
the Carrier Pigeon has receiv-'|to liave a meeting gunday, 
ed a eontribution, as follovs: Mnrch 19tlk 12:3() p M 
Dear Carrier Pigeon:

Fathers dav Mareli 19tb inAVhoever gavę you the idea
that you could ivrite a co- honor of the fathers, the Pa 

eikime. Inmn! I bet you get your rišli will present a program in
jokės f tom your grandfatlier the Parish Hali at 4:00 P. M. 
and your poetry from your.’Father Kulikauskas will lie 
little brother. The only thing guest speaker. Admission 15 

cents.

s

Kun. Juozapas Svirskis, Šv. Mykolo parap. klebonas, ryt a \ .e\ eve l? ir Juozapų 
mini savo vardadienį. Sykiu ryt Šv. Mykolo bažnyčioje pra- Į pasveikinimų. Kalbės J. M. 
sideda 40 vai. atlaidai. Sveikiname kun. Juozų ir linkime kuo
geriausio pasisekimo visuose parap. darbuose. \

žiausia jo dalis bus išpildyta sako. 
šventomis giesmėmis. Jį išpil-j
dys parapijos mokyklos mo-1 Buvome tikrai nusigyvenę,)|to knotv that in spite of wbat C’mon you chickens! C’mon 
kinių iv suaugusiųjų chorai, bankams užsidarius. Išsireiški- you štili honor me by reading you Sparrows! C’mon you any 
Bus solo, duetų, kvartetų ir mas; <• Brolau ar turi desim- my column. (kind of birds, Semi in your
viso choro giedojimų. Taip tukų?” pasidarė labai pepu-
pat bus tai dienai pritaikintų jarus I’m mortified, I’m covered 

with confusion. Lašt week a 
little giri told me that Higb-

NUMATO DIDESNI GY
VENI OJŲ SKAIČIŲ

J. Valstybių žemės ūkio de
partamento ekonomikos biuro 
valdininkas, d r. O. E. Baker, 
numato, kad 1960 metais šis 
kraštas turės apie 150 milijo
nų gyventojų. Paskiau gi gy
ventojų skaičius ims nuosek
liai mažėti. To mažėjimo rųta 
(norma) priklausys nuo gimi
mų ir naujų ateivių mažėji-

ventojų skaičius pradėjo ma- 
,žėti. Daugelis žmonių pasuko 
'į ūkius, kada pramonės cent
ruose nebuvo kas veikti. Taip 
'pat iš ūkių žmonių persikėli
mas į miestus sustojo. Tačiau 
netolinioj ateity pramonės ce-
bruzdimas ir daugelis žmonių , —. v . • 1 laptvje, kad kiekvientruose pasireiks naujas su-

'patrauks atgal į miestus.
Į Tačiau 
kad
mėtį čia gali gana žymiai vis

Sodai ietės pasiryžo pastaty
Tėvas Kulikauskas ir kiti kai- fį scenoje veikalų. Ir kad jos.lights was written by a giri. 
bėtojai. j sabo statysime, tai jau ir rei- Let it be known once and for

X Ateinanti sekmadienį, ko- škia tų kų sako. Praktikuo- all that the Carrier Pigeon is 
vo 26 d. bus savotiškos rūšies jasi gali sakyti kas vakaras. Ia MAN.
vakaras “Kalbanti Kreida ir
Šposai”. Šitokios rūšies pare
ngimo tarp lietuvių Rockfor- 
de dar nėra buvusio. Bus kastĮ
tai tokio naujo, nepapraste, 
bet dabar^ yra užlaikoma pas- 

ienas atėjęs 
į ruošiamąjį vakarų pats pa

iki pasimatymo!
AKIS

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
APGARSINIMUS IR 

BARGENUS

Big tliings in our Parish.
We are going to have a Ten- 
nis Court! Plans are being 
drawn up to fix the grounds
for pienies and such. All of kaina $3.00.

IŠLEISTŲ KNYGŲ RE
GISTRAVIMAS

Prie Lietuvos Universiteto 
yra įsikūręs Lietuvos Biblio
grafijos Institutas. Jo tikslas 
yra užregistruoti visus leidi
nius, spausdintus lietuvių kal
ba ir išleistus ne tik LiętuVoj, 
bet ir užsieniuose. Būtų labai 
naudinga tiek Lietuvos biblio
grafijos mokslui, tiek patiems 
leidėjams, kad visi užsienyje 
išeinu leidiniai lietuvių kalba, 

Wliatever you do, don’t fo-jkaip knygos, brošiūros, gaidos, 
katalogai, laikraščiai, žurna
lai, plakatai —- žodžiu, visi 
spausdiniai lietuvių kalboje, 
būtų pačių leidėjų tiesiog pa
siųsti šiuo antrašu:

Lietuves Bibliografijos 
Institutas,

Universiteto Biblioteka, 
Kaunas, Llthuania.

Institutas, gautus leidinius 
užregistravęs, perduos juos U- 
niversiteto bibliotekai. Pagei- ' 
daujama taipgi gauti ir kny
gas ir leidinius svetimomis ka
lbomis, kuriose rašoma apie 
Lietuvų ir jos reikalus. Lietu
vos Bibliografijos Instituto di . 
rektorium yra prof. Vaclovas 
Biržiška.

NAUJI RAŠTAI,
šventasis Raštas, Senojo 

Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knysra, Eklezias 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Komentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas, 
pienais popieriniais aptaisais

v . . . I matyti} ir isitiknntų kas busaeiau nereikia pamiršti,, , ,. , . v. :daroma. Šį vakarų įpildys viper vienų ir kitų dešimt- i .y . v-, „ . .nas įžymus piešikas, šposinin
kas ir jo štabas.kas pasikeisti. Jau šiandien

milijonai žmonių neturi dar- ; X Jau pavasaris prisiartino, 
mo. Žinoma, jei gimimai ma- (bo Q ateity bug įžrasta dau. laikas subrusti įtaisymui ŠŠ. 
zės ė ai ir jei a eivy ė tais gjau darbo mašinerijų ir šian Petro ir Povilo parapijos dar- 
ai-.ais ne ug griežtai i arzo- djenįnįg bus patobulintos. Ta žo ir įrengji tinkamus, reika-

ma aip, taip sian u n, tada (|ar dau„-jau «-aĮės būti be- liūgus jaunimui žaislus bei ki- 
gyventojų skaičiaus mažėji- ' tas pramogas visiems parapi.
mas bus nykus. t * • * i • z »J 1 Į tai atsižvelgus, ir pats zo- .jonams.

Reik darže esantieji kai ku
rie medžiai persodinti ir rei
kalingus pargabenti iš kitur 
ir susodinti. Visų daržų ap-< 
tverti rinkama tvorele ir ša
lia nusodinti gražiai.,' krūme
liais. Visų daržų reikia išly
ginti, reikalingose vietose už- 
sti žole ir išpuošti gėlėmis. 
Pietiniame daržo gale padary
ti tennis court žaisti, o šiau
riniame piknikavimui ir tin 
karnas, pavėsingas vietas po
ilsiui. Tik reik tuojau imtis 
uolaus, intensingo bei apgal
voto darbo, nes kitas mums 
nepadarys, mes patys turime 
pasidaryti, kad mums būtų 

Columbia Universitete (Nevi 'gera ir parapijai būtų šioks, 
toks pelnas.

Dr. Baker’o išvados, kaip 'mes ūkio biuras turi iš anksto 
apgalvoti priemones ir būdus, 
kad tie nauji bedarbių mili
jonai turėtų darbo ir duonos. 
Ne pakanka pasidžiaugti gy
ventojų skaičiaus didėjimu. 
Reikia rūpintis dar ir tuo, 
kad krašte būtų mažiau var
go ir daugiau pasitenkinimo, 
mažiau skurdo, daugiau gero
vės ir laimės.

bios. Jos svarbios ypač pra- 
jis pats pasisako, yra s var 
moninkams ir ūkininkams.. Gy 
ventojų skaičiui didėjant, rei
kalinga parūpinti daugiau na
mų, drabužių, maisto ir visko 
kito, kas gyvenimui reikalin
ga. Tas reiškia, kad turės būt 
daugiau darbo ir kas metai 
vis didesnis žmonių skaičius 
gaus pelningojo už lėmimo, 

leno milijono žmonių skal
ius priaugimas yra reikali- 
’as didelio susidomėjimo. O 

kada priaugimas ima siekti 
kelis* ir keliolika milijonų, tai 
jau visai kitokia dalykas.

Dr. Baker savo tas išvadas

DĖL LIETUVIU KALBOS 
COLUMBIA UNIVER

SITETE

paremia studijuojama praeiti- jYork’e, vienas didžiausių urn
mi. Jis randa, kad per perei- jversitetų Amerikoje) yra L X Sekmadienį, kovo 19 d., 
tus dešimts metų visam krašte palyginamosios kalbotyios fa po sumos Labdaringos Sų-gos 
gyventojų skaičius priaugo a- kukėtas (Department of Com įvyks mėnesinis susirinkimas, 
pie 17 milijonų. Iš to skai- parative Pliilojogy). Bet lietu- Prašoma visų narių atsilanky- 
čians miestams teko» net 15vių kalba jame nedėstoma, ti ir atsivesti naujų įsirašyti 
milijonų. Kadangi daug žmo- nors lietuvių kalba, kaipo ar- į šių kilnių draugijų, 
nių iš ūkių persikels į mies- Ūmiausia sanskritui, yra skai-1 x Sodalietės labai nuosek- 
tus, \ jei šiuose pasireikš dau- tomą svarbiausias raktas kai liai ruošiasi Verbų Sekmadie- 
giau gimimų, tai per ateinan- botvros moksle. 'nyje išpildyti Gavėnios laikni,
tį dešimtmetį miestai su d- I Pastaraisiais laikais daroma religinio turinio vakarų. Gra- 
lauks gana daug gyventojų. Jų žygių, kad šis trukumas būtų žus ir nelengvas veikalas iš- 
bfivis bus sunkesnis, negu šia- prašalintas ir kad lietuvių ka- pildyti, bet mūsų gabiosios^ 
ndien. Kad ir prnplečiant mie-įlbos dėstymas būtų įvestas. Jošikės, taip trumpu laiku, be
stų ribas, tirštas gyventojų su Šio sumanymo įvykdymas pri- veik jau moka atmintinai žo- 
sigrūdimas negali laimės duo- klausys nuo to, ar susiras pa-Į džius ir pataiko atlikti visus 
ti ir geraisiais laikais. O apie kankamas skaičius universite-
pablogėjusius laikus

<
būt nė kalbos.

1932 metais miestuose

negali to studentų, kurie norės lie
tuvių Ua’bos pamoku imti. Tu 

gy. rimoniis žiniomis, jau yra l-

nudavimus. Įdomus ir gražus

pie 20 studentų, kurie jktreiš- 
kė tokio noro.

VICTOR LIETUVIŠKI 
REKORDAI TIK PO 25Č
14000 — Jauna scnatvS ir Apie 

džiabą. Stasys Pilka.
14003 — PasSlo brolelis Ir Rai- 

gės dlenelg. P. A. DulkS.
14004 — DukrelS po sodnelj ir 

Močiut, Širdele mano. Vincke- 
vlčlus ir DaukSa.

14005 — Džiugus varlakalys Ir 
MiSkas aukcijonas. Pepkl alka
ni muzikantai.

14009 — SakS mana šiokia Ir
Molio uzbonas. Zosč Krasaus
kienė ir VolteraltS.

14013 — Naktis svajonėms pa
puošta ir Oi greičiau, greičiau. 
Z. Krasauskienė.
14014 —- Burdingleris prakti
kuoja ir Klausyk mylimoji.

Juozas Žiūronas.
14015 — Chicagos karčlamoj Ir 

Vienas artistas. Žiūronas Ir Ke
mėšis.

14019 — Marijos giesmė ir Mal
da J, Marija — Lietuvių bažny
tinis choras.

14 024 — Per vilnis — valeas lt 
Nepamiršk manęs — polka. 
Hojre tro.

14025 — Pas močiute augau Ir 
Sėdžiu po langeliu. Z. Krasaus
kienė ir Volleraitė.

14027 — Gaspadinės valdo ber
nus Ir Švento Jono vakarėlis. 
P. Petraitis.

14029 — Llnominls Ir Užgavė
nės. Žiūronas ir grupak

14034 — Pavnsnrėlls Ir Kaimo 
— polkos. Viktoro kapellja.

14035 — Oi greičiau, greičiau Ir 
Tolima laimė vilioja. Jonas 
Būtėnas.

14039 — laimė Ir Džiaugsmin
gas — polkos. Stygų orkestrą.

14043 — Gryžk namo Ir Senber
niu — polkos. Akiras-Blržys

14042 — laivyne ir Užmiršai tė
vų kapua Jonas Butėnas

14047 — Valsas ir Polka “ram- 
tautulls” Akiras-Blržys

14053 — Kalnakasys — polka Ir 
Man liūdna gyventi Amerikoj 
— valeas.

PASARGA: Tiktai trumpam 
laikui Ir tiktai tie numeriai, ku
rie čionai yra garsinami po 15c 
Kiti Vietor Rekordai po 7IV- vie
na.'. »

Jos. F. Buibik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705-B167

Kartu su didėjančiu skaičiumi pir
kėjų, korporacijų ir pavienių as
menų, kurie turi čia sųskaitas. J. 
V. Valdžia taip pat turi gan dide
lius fondus padėlyje pas Drovers.

1. V. VALDŽIOS 
ĮDĖLIS

Išvengk tą Baimę
Abejojimą, veikti taip, kaip veikia 
tikri vyrai ir moterys — nėra rei
kalo kankintis nuo įtemptu nervų 

i Ir nusilpusios sveikatos. Didis Gydy- 
1 tojas Specialistas Išrado preskripet- 

ją, kurią dabar vartoja tūkstančiai.
Ji parduodama vaistlnyčiose ir va-rbppHt

Nusa-Tone
Kiekvienas butelis yra garantuotas 
— vienas Doleris užmokės už mė
nesio treatmentą. Nusipirk butelį 
šiandien — nepraleisk vėl nemiego
tas naktis. Jeigu po priėmimui tų 
tabletkų per dvidešimts dienų bū
site neužganėdinti. Jūsų pinigai bus 
sugrąžinti — jus nidko nerizikuo
jate.

Kalbume lietmnškni

ROVERS
NATIONAL BANK 
TRUSTOSAVINGSHANK

HALSTED IR 42-RA GATVE

Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Serėdoj 
9 ryto—8 v/v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

«llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll«llllllltll||||||||IIINIIIHIIIII»»

AR VAŽIUOJU EUROPA 
Sj PAVASARĮ?

Jei taip, dėkis prie mūsų metinės Pavasarinės 
Ekskursijos

Į LIETUVĄ IR ROMĄ
Išplaukiant ant didžiojo Prancūzų Linijos laivo

“ILE DE FRANCE”
1933 m.'Balandžio 29

Per HAVRE IR PARYŽIŲ
Gėrėsitės smagumu, greitumu, geru patarnavimu 

ir naminiu valgių gaminimu.
, Dėl platesnių informacijų, pasportų, sugrįžimo
* leidimo ir tt. kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRĄ 

2334 S. Oakley Avė. Chicago, UI.

3rcnxsK Jhue
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W,C.F.L 970 k. nedėlioja 
žus programas nuo 1 Iki 2 
po pietų.

vai

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

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

Siunčia pinigus Lietuvon
Perka, parduoda arba išmaino 

namus ant farlnų, farmas ant na
mų.

Padaro visokius legalius doku
mentus. Notaras — Notary Public.

Apdrauda nuo ugnies ant na
mų. automobilių Ir ant vlslkių ki
tokių daiktu.

Taipgi yra susltvėręs naujas tau
pymo kliubas po Vardu Insurance 
Ravlngs Club. tai yra vieulntėlė ir 
stipriausi taupymo sistema

Dėl platesnių žinių kreipkitės j 
viršui paminėtą vietą.

Ofiso Tel. Yards 0344
Res. Tel. Boul. 624C

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

Vai.: 9 iki 12 ryto. 1 Iki 6. 7 
Iki 8:30 vakare. 

Nedėliomis 10:30 iki 12.
766 West 35th St. Chicago, UL

<• ■ ■ ■ ■ ■
; Reumatizmas sausgėlį!
■ NMlkankyklts save* skana-
_ mala Rvumattamu, Sausgėla, • 

Kaulų Oėllmų, arba Mėšlungiu g
■ — raumenų sukimu: nes akau- 
B dšjlmai naikina kuna gyvybę

Ir dažnai ant patalo paguldo. I 
CAPKICO COMFOUND ma- ■

® atla lengvai prašalina vtrgmt- _ 
B nšta ilgas: mums šiandie dau- B 

gyb* įmonių siunčia padėka- •
■ vonaa pasveikę. Kaina $8e par g
■ pešta IRe arba dvi ui tl.lt.
a Knyga: “lA UTINIS SVEI- ■ 

KšTOS" augalais gydytlea kai- ■
■ na (• aaatų.

■ Jujtin KulisB III! BO. HALSTED BT. »
_ Chleaga. UL

■



D R A TT O X K šeštadienis, kovo 18 <1., ,1933

C1CER0S LIETUVIŲ ŽINIOS
RADIJO STOTIS A. J. J. velninąs 

vak.
-.M Pradžia 7:30 vai.

, liudijo stotis norėjo palai-1 x Kovo )y d Apa5ta|yat5s 
kytt slaptybėj, bet Cieeros pa- MalJos, T,.etillinklb Gyvojo 
rapijonys nerimsta u- ragėja Baian£.iaus ir Anlži„oj„ Ku- 
ant maniuetteparkiečių, kam žan-,iaus Jraugijos .rengia va. 
jie paviliojo gera Cieeros pa- k(inj parapijos svetain5.je. Blls 
rapijonų K. Aučiūnų, '.. kuiis atvraidinta. “šv. Teresės gyve-
susituokė su K. Leškyte ir ap- n:inas >>

ILGIAUSIŲ METŲ ei jų ir visuomet laikytis tei- j TĖVŲ MARIJONŲ f
_____________________bingumo ir seimo nutarimo?!! MISIJOS 'singumo 

Kų tada Centro Valdybai pa 
sakytų visa Sąjunga!

•Seimuoti ar parodų 
žiūrėti.”

Prašau Į Mano Kampelį
--------------Rašo orof Kampininkai----- - ---------

Alarmuoti organizacijų ir
sakyti, kati seimas būtų sau J'u*y> Conn. ^Kun. A. Petrau 
kiamas į Ihicagų dėl to, kad M. I- C )

Kovo G — 19 dd. Uontreai
Kanada, (Kun. J. J. Jakaitis, v. Vi8Gs. motery8> kurios po rpdamos plaukus moterys tu- 
M. 1. C) j šiam eėsui trumpai Imbinat rėš pavirsti beždžionėmis. Lu-

Kovo P- - 19 dd. Wat. r įSUV(t plUUk'lS’klaUSykit’k°ldQ kaut, rūtelės!

ėja įvyksta Pasaulinė Paroda,'

jstrošnių navynų jums skelbia 
vienas Kolumbijos universite- 

Kovo 13 -- 26 dd. Sv. lva kaip “iL po,'ina> n,°- Pagėgiai (Klaipėdos kont-

sigyveno 7259 S. Takiam avė. VM kvieCialni atsilankyti.
Vestuvės jų buvo prieš už- PradBa 7..,Q ya, vak Peinas

gavėnes, vasario 28 d. Puota d3 parapyos naudai 
buvo smagi; net Cieeros veng- (
ro muzika griežė be sustojimo. X “Potašas ir Parlamut-

Te Dievas laimina jaunave- ras triveksmė komedija bus i<lm, Juozapas Oužauskas
džius ir suteikia ilgiausių mt- atvaidinta Labdarių 3 kuopos gy Baitramįejaus par., Wau- 
tų gyventi ir nepasenti. vakare, sekmadienį, kovo 26

,X Kovo 11 d. palaidotas a. d-, parapijos svetainėje. Tikie
si. Kazimieras Žilvitis, Šv. A- Kd 0au gatavi; jų galima įsi-

Nužifirii t Paran'J0.le. 'Voii-vsler ksl° api0 '"',UOCT (a»t™plogi- rėj). čia vienos įstaigos valdi-
kokia bus loji panrda, tk-u, Ma» (*<•">■ A. llūblys, 11. 1 ■Į*? Įnorius Jis sako, kad ninkas graužia žalias bulbes. 

.. . „ . f j Jel motei ys ir toliau trumpai Jis rako, kad tai sveikiausias
Kim nepa‘"H^S'. a'| Kovo ‘>0 — 26 dd 6v Au babys sav0' Plaakas, tai atei- maistas. Sako, jis net knygg

vienu. Kilu. „„įsų Sąjungos' ■>,. d . M ....... J .

neišlaiko kritikos.

kuopų atstovės važiuoja į sei- ^aIl° Pa,api,i°ie, Detroit 
mus reikalų svarstyti, o ne (Kun. J. J. J»ka»G 
parodų žiūrėti. Joms ir kelio- C.)
nės lėšos mokamos tam, kad 
organizacijos reikalus svars

yp ty j’l krūtinė, rankos ir kojos parašęs apie tai, kaip reikia 
^ apžels plaukui '. Rokuojas, ki- graužti žalias bulbes.

Kovą 20 -- Bakadar 2 dd
Cambridge, M a* (Kun. Geriausia Šviesa Namams

l.egan e, klebonas ir Drau- 0 ne kad »cįekavastiems ’ 
go” bendradarbis, ryt mini dienag pašvęstlJ 
savo vaidadienį. Sveikiname Taigij laikantis M. s. Kon.

, Visi renkitės namafvti i„o ! kU"' Ju<,Z“P’ 1‘"kl'“e k"° Liucijos ir 15-to seimo nuta- 
trustisas. . ' I renkitės pamatyti juo- jig;su8ių nistų jr pasisekimo , «„;» fl.i

Laidotuvės buvo labai įspū- ktogg komediją. Pelnas eis visaose darbuosc b‘ aple btlm» Ctu~
-dingAs. Iš namų kūnų klebo- sušelpimui vargšų.
nas kun. II. J. Vaičūnas atly-; x Kovo 30 d., parapijos sve 
dėjo į bažnyčių; dalyvavo Vi- tumėje rengiama bunco varg-

ntano parapijos komitetas ir Styti iš anksto.

cagoje netenka. Nei Centro

Petrauskas, ?L L C.)
Balandžio u — 9 ild. Balti 

more, Aid. (Kru. J. J. Jakai 
tis, AL L C.)

Balandžio 3 — 16 JJ. Bro 
cktor., Mass. (Kun. A. Petrau- 

p.
Chicago, Pennsylvania ir Bal- 
timore, viešu balsavimu did-

Valdyba neturi teisės sulau- skas> •)
žyti vyliausiojo šeimininko B ..unažio U — 16 d.hĄ/c

1

“Ncticslcgln's” 
Švietimas, viešu ji, 
be že>-ėjjmi> ilu- 
niinaeija.

ftt'Mlcrnė X?-žvakC 
prietaiso, Sv.e. a 
uėl .-ki».t,vmo ur 
Itagražinauti.

Ekonomiškiausia 
Lempa Kuri Kada 

Buvo Sumanyta

(Seiino) nutarimo ir nei vie- į ^as‘- (Kun. A. L’,A
na kuopa ar Apskritys neturi 'J T ’ '**• ^.)
teisės statytis aukštesniu už | Balandžio 10 o0 dd. Ap 
seimų ir diktuoti taip, kaip ire^uno Pa'f r,ld°2e> Brooklyn 
jiems patinka. Jei kuris sei- ',^’^' (Kun. J. j. Jakaitis, Ai,

. . . , v ,. . . mas nutars, kad seimams vie-p' ^')
si ciceriečiai rengiasi drjstų laužyti seimo nutarimų tskiria ne seimas be" Cen ' Kovo 27 ~ Balandžio 2 du 
ti Liet. Kai. Vak. Vai- ir paneigti Konstituciją, kurią ka_! Aušros Vari, parapijoje, Wo

lba. Kol tokio nutarimo nėra,,rces^er’ (Kun. A. Biib
Centro Valdyba d£l pasaulL I s’ B v-) 
nės parodos negali laužyti : ei- ' Kovo 27 Balan.d ,;c 2 dc

,sų Šventųjų draugija “in cor- §ų naudai. Pramogų rengia Vi- žiuma balsų nubalsuojama se-
pore” su draugijos vėliava; sų Šventųjų moterį} ir vyrų 
sykiu lydėjo į bažnyčių ir dau draugija. Kviečia visus prisi- 
gelis žmonių. įdėti prie tos pramogos. Tikie-

tai 15c. Pradžia 7:30 vai. vak. 
X Visi

dalyvauti 
stybių seimely, sekmadienį, 
kovo 19 d.

KLAUSYK JAUNUOMENE!

Atlaikytos trejos šv. Mišios 
įr klebonas pasakė gražų pu-
ipokslų.

Į. kapus taip pat lydėjo daug 
žmonių. Kapuose klebonas 
kun. H. J. Vaičūnas taip pat 
pasakė kitų, gražų pamokslų.
| Tebūna n. a. Kazimierui le-
rgva šios šalies žemelė; te Visi kalba, klausia, kada ir 
Aukščiausias suteikia jam am- kur bus tas nepaprastas šokių 
iinųjį atilsį danguje. j vakaras, kurį rengia lietuvių

X Ciceroje dabar yra net mergaičių Gmicron Pi Sorori- 
keturi graboriai. Jauniausias ty. Taigi aš išduosiu paslaptį, 
jų A. Petkus gražiai palaido-j Vakaras įvyks šeštadienio va
jo a. a. K. Žilvitį, o už kelių karų, balandžio 29 d., Cicero 
dienų a. a. Jonų Labanauskų. ’Community Hali, prie 51 Ave-

kantį seimų šaukti Pennsylva- 
nijos valstybėj 1933 m.” Aky- 
vaizdoje to, kas viršui pasa
kyta, kokia Centro Valdyba

ji privalo saugoti!
Vakar taip, šiandie kita7 p
Po 15 seimo 1-mos kuopos 

“Dalyvė” “Moterų Dirvos”,ln° nutarimo laužyti kons- 
No. 11, 1931 m., padarė šito- ,titucij^ kuri‘T ji yra prisiekus 
kių aukšto tono “priesaikų:” sauS°B

“Kuopos prestižas ” Alot. S-gos 16 Seimas jau

neteisingai rašo ar neprotin- 
A. Petkus nors dar jaunas,'nue ir 18th St. Grieš Stephens S’ai kalba, visa ignoruok O

“Kad išlaikius 1 kp. aukštų Paskelb^as ^henandoab, Pa., 
autoritų, prestižų ir solidaru-1 Bugpiūčio T-8-9 dienomis ir 
mų, nutarta nepaisyti jokių pa ^iienandoaiiJet(\s Sųjungietė - 
šalinių provokacijų. Kas ką -iau piae j° ren§ias;i

Centro Valdyta

bet darbų gražiai ir manda
giai atlieka.
. X Nepamirškit, kad kovo 
19 d. parapijos svetainėj bus'rious time to all” užtikrinta.

Revelers. Atvažiuokite į šįšo-iveikt taiP> k$d kuol£ augtų, i OKaitykltę ir platinkite 
kių vakarų ir praleiskite sma- kad narės gerbtų Sųjungos dienraštį ^Draugę'’ U 
gų laiką, o “grand end glo- Konstituciją (musų pabr. C. I vįsus įuos pfc,
rinns Lintp ln nll” įr/.tikrintn. 1^ •)• Visuomet laikytis teis'iii- f . ; f .

pe^tatymas “Šv. Teresės gy- A. M. P. gurno ir Seimo nutarimų” (mū 
sų pabr. C. V.). O. šiandie

fesionakis ir biznierius 
kurie garsinasi jame.

Šv. Jurgio parapijoje, Piiiln 
delpliia, Pa. (Kun. J. J. Ja 
kaitis, M. I. C.) » ■*’

BalarKm — 9 dd. Atao- 
Mass. (Ku;., A, Eūbiys, 'AL 1 
C.)

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

Gegužės 8 — 21 d’d., Ams- 
terdanii N. Y. (kun. A. Pet
rauskas, Al. L C.).

Gegužės 22 — 213 dd., Ka
sima, N. H,, (kun. A. atraus- 
kas, AL T. C.).

ftražus k vo įlotas 
pri<lcnginia.s iš 
įęeio Celaneae. nu 
įpintas upsiuvlmas

Artistiškas, drū
tus (bazis).

Š viesų ekspertai šių lempą 
mums davė reikale šeimy
nos akių. Jos perviršinė, 
ant viso iluminacija keičia 
žėrėjimų ir akių įtempimų. 
Apšviečia kambaiį dėl siu
vimo, skaitymo, ar vaikų 
darbo, piano skambinimo 
—ar dėl visų šitų darbų 
tuo pačiu kartu. Gerų na
mų mėgėjai norės inatyt 
demonstracijų.

MODERNIŠKA
Si lempa .sumanyta pritikti prie 
viduje esančių dekoracijų ar fur- 
nišių. Yra “ypaCnjfon i-.išies” le
mpa,—l'.di'iMi Service garantuota. 
Kaina Cash 814.95; bet Kalima 
mokėti ant mėnesinės Šviesos bi- 
los.

SKAITYTOJŲ BALSAI
moterų s gos centro 
VALDYBOS ŽODIS SEI

MO REIKALU

Artinanties organizacijų sei 
mams paprastai kuopose pra
dedama apie juos kalbtėi, prie 
jų ruoštis. Ir mūsų Aloterų Sų
jungos seimų paskelbus She- 
nandoali, Pa., pirmiausiai su- 
girūpino trys Chicagos kuopos: 
1, 4, 30 ir grupė pavienių na
rių: “Sųjungų mylinti,” “Na
rė” ir A. Nausėdienė.

Girtina būtų, jei tos kuopos 
ir toji grupė būtų susirūpinus 
iš anksto ieškoti būdų, kaip 
mūsų organizacijų turėtų pa
sukti savo veikimų, ypač šiuo 
ekonominio krizio metu. Bet, 
užuot to, visos it susitarusios, 
/‘Drauge” pradėjo pulti Cen-1 
tro Valdybų, kam ji seimų pa- j 

Zskelbė ne Chicagoj, bet She- 
nandoah, Pa. Viena jų net pa
sekė kad ‘didžiuma civilizuo-

pasaulio žmonių važiuoja į I 
> Chicagų, o mes traukiame j ' 
Penr.sylvanių”. Išeitų lig Pen- 

'jigylvHiiiii nebūtų civilizuota 
Valstybė arba, jai kuri orga- 

iaizacija šįmet seimo nelaikys 
Chicagoj, Lsi bus necivilizuo
ta. 'Tai I- ii! m giinienlas. .

I
Kų mūsų Konstitucija sako

Alot< rų Sujungus K<m»titu-
)j II skyriuje sakoma:

“Metiniams Seimams vietų ^oji pati kuopa, po nuomonių • 
skiria pats Seimas.” pareiškimo Nausėdienės, Gu- !

“Sųjungos Seimas yra auk- rinskaitės, Galnaitės, A’olterie- 
ščiausia Sųjungos valdžia.” nės ir Bytautienės jau rašo

“Visi seimo nutarimai yra j rezoliucijas, reikalauti 16-to 
galutini ir juos gali atmainy- Seimo Chicagoje! 
ti tik kitas seimas.” Km p kp nu09eklumas, ta.

Taigi abejotina, ar tos kuo- riamas aukštas autoritas, pres- 
pos, ir toji grupė, yra susipa- įtižas! s
žinusios su Mot. S-gos Kon- j Sakysim, jei C. V. prisitai- 
stitucija. jKj’tų Prie 1 kP- rezoliucijos,

Alot. Sųjungos 15 seimo pro- kų tada jai atsigrįžus pasaky
tokole (žiūrėk At. I). No. 10. 
1931 m.) pasakyta: “Balsuo
jama sekančiam seimui vieta:

tų toji pati P kuopa, kuri po 
seimo taip iškilmingai pasi
sakė “gerbti S-gos konstitu-

LIETUVIAI!

Važiuokit Tiesiai i Klaipėda
S u

Didele Vasarine Ekskursija
laivu

S. S. FREDERIK VIII

Iš New Yorko Biri. 3, 1933
LAIVAKORČIŲ KAINOS:

J vieną pusę J abi pusi
Trečia klesa .... $92.00......................... .. $153.50
Turistine klesa .. 111.50......................... ... 187.00
Kabinine klesa .. 132.50......................... . . .. 245.00

— Taksai reikia primokėti —

Del platesniu informacijų, užaakymų ir laivakorčių kreipkitės 
pa,t mflsų a Kentas.

Dienraščio "DratiRO” aRentflra išrflpins Tamstoms visus ke
lionei reikalingus dokumentus. Dėl to kreipkitės | -Draugi)'' 2331 
So. oakiey Avė., Cbk-ago, Iii.

ARBA

Scandinavian-American
Line

130 N. LaSaUe St., Chicayo, III.

Telefonas

CANAL.

5059 ANGLYS Taip, jus ga
lite pirkti 

sau

Anglis

UŽ WHOLESALE KAINAS Iž

Geo. P. Taylor, Jr. Coal Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.

' 1000 W. 22nd Street
«

Per virš 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti.' 
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith- 

uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių štorų. 

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:

rankpinigių 

$1.35 mėnesyje

COM M© W WE ALTH EDISON

ELECTRIC SHOPS
Mdurmiosty — 72 W. Adams st. — 132 S. Dearborn Street 

Telefonas RANdolpli 1200. I.oeal 1217
Skyrių Sankrovitss Atdaros Aištadienials iki 9:30 \ akarc. 

Rrondtvry—45G2 Broadvvay Ashland—1834 South Ashland Avo.
irving Park—4833 Irving Park Blvd. South State—3460 South State St. 
Drgan Sųoare—2618 Milvvaukee Avė. Englevvood— 852 W. 63rd St. 
Madison-Crnvvford—4231 W. Madlson St.South Cldcago—2930 E. 92nd St.

Roscland—11118 So. Mlchlgan Avė. 
primokėjlmaa ant lšmokesėių plano.

DUODAME F E D E R A L KUPONUS

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA 
DĖMESIUI

Indiana Egg ............................... .. tonas $6.00
Illinois Egg................................. 6.00
TVest Va. Lump......................... M 7.50
Black Ban d Egg ........................ )» 7.50
Black Band Lump .................... 99 8.00
Red Ash Erie Lump ................ 99 8.50
Blue Grasa Lump .................... M 8.50
Fancy Lump .............................. 99 8.50
Pocahontas Mine Run ............. )» 6.50
Pocahontas Lump...................... »» 9.00
Pocahontas Egg ........................ »» 9.00
Pocahontas Nut ........................ »» 8.50
Pocahontas Pea......................... »» 6.75
TVest Va. Be dūmų, 50% rupūs M• • • • 7.25
Coke-Range dėl furnasų ........... 99 9.00
Ganei 1 Block ............................... 99 9.50
Stoker Screenings .................... o 5.50
Best Grade Chestnut.................. 99 15.00

ORDERIUOK DABA R
ŠIEK PRISTATOME VISAME MIESTE

Mes esame užhondsuoti miesto sveriknl Ir kiekvienas vežimas, kuris 
Išvažiuoja iš musų yurdo, turi oficialaus sverlko ženklų. Tas garan
tuoja parodyt* ant ttkteto svarumų. "

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

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

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

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

< • <

5ORČIU AGENTŪRA

; •
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DRAUGAS BOXERS LOSE TO C. Y. 0,6 -1
FRANK KETTER WHIPS 

CHESTER BUKOWSKI

Our Draugas Iighters invad- 
ed tlie C. Y. O. Centre on 
Tliursday evening and faced
tlie strong C. Y. O. tema i n
a niatch consisting of seven 
bouts. When it was all oyer 
Draugas had won one bout 
and tlie C. Y. O. six. And 
tbis one bout was won by 
Frankie Ketter, wlio defeated 
his old rival Cliester Bukows- 
ki in the feature bout of the 
evening. The remaining Lith 
uanian boxers were all defeat
ed, some on knockouts

FRANK KETTER WHIPS 
CHESTER BUK0WSKI 
IN THE DRAUGAS —

C. Y. O. FIGHTS

mėjo per 28 minutes. Antrą — 
laimėjo J. Mason per 8 minu
tes ir tretį lementą kartą lai
mėjo L. Mingela.

Laimėdamas vidutinio svo- 
-empijonatą L. Mingelano

palydimas dideliais delną plo-

PRAU G A S

CHICAGOJE

40 VALANDŲ ATLAIDAI
North Side. — Sekmadienį,

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

Thurs. eve., at the C. Y. O. 
and Center Frankie Ketter met

jimais ir šaitki&ma naujam ėe kovo 19 dieną, 10:30 valandą 
I mpijonui ilgai nepaleisti šie i ryto, per Sumą Šv. Mykolo 
titulo. .parapijos bažnyčioje prasidės

IŠ viso ritėsi 6 poro.;. Pir .40 valandą atlaidai ir baigsis

X Tretininką susirinkimas 
įvyks kovo 17 d., tuoj po sta
ciją. Susirinkimas atkeltas iš

čius, V. Galnaitė ir kun. Pr. 
Vaitukaitis.

Publikos buvo nemaža. Va- 
* karas buvo įvairus. Skyrius 

dėkingas seselėms kazimierie- 
tėms už programą, kalbėto
jams ir visiems.

Kuopos korespondentė

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
ma pora — A. Vidžius su J. į antradienį, kovo 21 dieną, 7;30 sekmadienio iš priežasties Fe- 
Holda išėjo lvgiomis: 2) Tom |valandą vakare, ^sparais ir deraoi> šimelio Šv. Jurgio 
Rolevich eksiempijonas lenku Švč. Sakramento procesija. To’PaiaP- «a*J> Bridgeporte. Visi
vidutinio svorio su Vaištaru. idėl, nuoširdžiai kviečiu visus |atstovai ir atstovės, kurie iš-selenas, parap. salėj. Daug at-

X Kovo 19 d. mokyklos vai 
kučiai suruošė bunco party se

vy randasi Šv. Kazimiero Se- 
serą Vienuolynas.

X Draugija Šv. Franciškos 
Rymietės moterą ir mergaičių 
laikys mėnesinį susirinkimą 
kovo 19 d., 2 vai. popiet, Šv. 
Kryžiaus parapijos mokyklos 
kambaryje. Narės kviečiamos 
dalyvauti ir -užsimokėti savo 
mėnesinius mokesčius.

Valdyba

RASTAS NUŠAUTAS

Kadangi turėjo ristis su J. U- 
zaniu, bet D. Bložiui išvykus 
iš Čikagos, tar J. Uzanius bu-
vo suporuotas su G. Kozot
vietoj D. Bložio. Todėl Vaiš-

close deci- Chester Bukowski in tlie bea-!
tarui netikėtai teko susikibti

spveral on very
sions- lvyweight bout of the Draugas Jbwo pi.ispanstas' prie matra;

Our ligbter boys were no —C. Y. O. figlits and gavę kini
mateli for tlie Lotter trained a decisive trinuning. Ketter

su T. Rulevičium ir netikėtai

co per 12 minučių. Trečioje 
poroje ritosi J. Bagdonas su

1
12, 118 and 126 lb. bouU. An- round when be threw pnnrhes Bogdoni} parisdamas

thony Margevičius lošt to Ld’t and rigbt to Buko\V’ki’s jį į g minutes.
Krank Easaty in one round; fn<*. The. lašt two rounds Po trumpos pertukos estra. 
Frank Grismanauskus was de-found Ketter tlie aggressor dye pa5irods garsas lenkų ri. 
fcated by James Killen in į"ith Bukoįvek. foreing clin-|stika3 j- New Yorko j 
three rounds and Frank Ali-!ehes amt banging on. This | ki; vadiaamas <.kataaver.

¥. O. boxers. We lošt tlie won tlie fight in the first GoWiw šis ,abai |en •

šauekas «« defeated by Ed. .fight evened np things untiličiu „ kadaise nugal5jęs zby.
Giffee in t\vo rounds. « :tlio next time, 

In tlie 135 lb. bout John
šką. Jis susikibo su Drapiež- 
nu Dzūku — J. Bancevičium.

Zajauskas lošt a lašt three Hlie second and tliird rounds'Iš matraco pasipylė dulkės ir 
round decision to Ph.il Ken- after punisliing hini with ter-Į dūmai... Visi įtemptai lt 
neally. Zajauskas won tliejrilic punclies to tlie face in the Bet laikas duotas 20 mi 
first round, the second was fįrst round. Ketter’s fight all
even and Kenneally won tlie 
tliird and tlie decision.

tlie way tlirougli.

Pete Johnson from Cicero i
faced a tougli foe in Nester!
Bruggman in tlie welterweiglit' 
bout. Nester Bruggman is a i 
tougb battier having voa the.
runner-up position in tlie C. tre “Draugo”

KETURAKIS LAIMĖJO 
DRAUGO—C. Y. O. 

KUMŠTYNĖSE

rinkti iš dr-jų lai “nepamiršta.
X Apaštalystės Maldos dr- 

jos promotorių susirinkimas į- 
vyks kovo 24 d., .tuoj po sta-

Pamaldą tvarka per atlai- cGlP Visi malonėkite atsilan- 
dus bus tokia: kyti.

a) Pirmadienio ir antradie- X Nekalto Pr. Šv. M. P. 
nio rytais pinuos šv. Mišios moterų y; merginą draugija 
bus laikomos 5:30 valandą, o rengiasi prie didelio vakaro,

nortlisidiečius, lygiai ir kai
mynus pašaliečius, dalyvauti 
pamaldose ir pasinaudoti tei-
kiamomis Dievo malonėmis.

si lankė tėvelių ir vaikučių. 
Taigi matome, kaip atjaučia- 
ma seselės, kurioms dabar y- 
ra begaliniai sunku. Pelno li
ko suvirš $20.

X Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų ,1 sk. skaitlingas sus-mas 
įvyko kovo 5 d. Naujų narių 
įsirašė: S. Bartkaitė, S. Matu-

AYečtera viešbučio Ciceroj 
vienam kambary rastas nušau 
tas, o gal nusišovęs, senojo 
aukso pirklys Wm. Beiner,
54 m. amž.

DIDELIS
paskutinės arba suma 9 va- kuris įvyks kovo 26 d., 7 vai. zaitė ir O. Sakalienė.
landą. Kitų šv. Mišių laikas J Vftk-> parap. salėj. Bus veidi- 
bus paskelbtas per Mišparus.

b) Per*visas tris atlaidų die 
nas Rąžančius bus kalbamas 
3 valandą po pietų, o Mišpa
rai bus laikomi 7:30 valandą 
vakare.

c) Pamokslai bus sakomi 
kasdieną po paskutinių šv. 
Mišių ir per Mišparus.

d) Išpažintys bus klau. omos
laukia, šeštadienį 3 valandą po pietų Į 

minučių Valandą vakare; sekma- 
pasibaigė ir paskelbta ‘draw’. d*eni 7:30 valandą vakare po 
Dzūkas sunkiai traukdamas Mišparų; pirmadienį 3 valan- 
kvapą pratarė į publiką, kad^l P° Rožančiaus ir 7:30 va
su tokiu milžinu dvidešimties 4and^ vakare po Mišparų; ry-
minučių permažai ir jei būtų
davę pusantros valandos be a- 
bėjo, sako, būčiau apsidirbęs.

tais 7 valandą.
Kas tik galėsite, stengkitės 

atlikti išpažintį ir priimti šv. 
Komuniją. Bus svečių kunigų,

Visos rėmėjos rengias prie IŠPARDAVIMAS
nimas po vadovyste kun. A. didelio vajaus vakaro, kuris 
Valančiaus. , įvyks kovo 19 d., Krenciaus

X Serga Apaštalystės dr- svet. Komisija Stugienė ir Gė
jos narės ir tretininkės: Za- dvilienė eina per namus, biz- 
lumskienė, 4140 S. Campbell nius ir prašo kad kas ką pa- 
avė. (serga namaose), E. Ca- aukotų vajaus vakarui. Bus 
pienė po sunkios operacijos (vakarienė su didele progra 
grįžo į namus 4228 S. Califor-!»», kurios dalį išpildys mo- 
nia avė.,. M. Augulienė, 4404 kyklos vaikučiai. Įžanga 50c. 
S. Washtenaw avė. (namie). (Visi prašomi dalyvauti ir pa- 

remt vakarą gražani tikslui.
■X Serga Kazlauskų sūnus į. s

Jonas, namie (4356 S. Rock- X Rinkliava Šv. Kryžiaus ba

well St.)
žnyčioje įvyko kovo 5 d. su
rinkta $128.95. Tą pačią die
ną rėmėjos “in corpore” ėjo

Plovykliu
Geriausių Drabužiams 
Mažiausiomis Kainomis 

Mieste

X Kovo 12 d. Šv. Kazimie 
ro Akademijos Rėmėjų 6 sky-, prie šv. Komunijos 
rius surengė vajaus vakarą su 7:45 ryto. 
gražia programa ir kalbomis, j X Mūsų sk. tebeserga narės 
Programą suruošė seserys mo- Razbadauskienė (ligoninėj po 
kytojos iš mokyklos vaikučių, sunkios operacijos) ir Navic- 
Buvo orkestrą, dribai, dainų, kienė (namie). Jas lankyti ap-

nnsiose

Kovo 16 d., C. Y. O. Cen- Publika jam sukėlė ovacijas
<umštiftįnkai I šešto.i Por°j grūmėsi J. U- kurie su mielu noru patarnaus 

Y. O. tournament. Būt Pete stojo prieš C. Y. O. kumštiniu- ■zaniu8> visiems žinomas nuo- dvasios reikaluose. Pasinaudo
Johnson gavę and took, for kus. C. Y’. O. kumštininkai lai- j^abia savo energija, su Z. Ko-(kite proga. . ...

. , • r. ... " Abu stinrūs ir smarkūs Kun. J. SvirskasT Vedeju buvo kun. St. Jone- Sedienė. Visos rėmėjos nuste-tbree rounds. A very good mėlo 6 susirėmimus, o ‘Drau- gor‘ ADU sllPrus »r smamus. ,7n_. , TT , • , , - .. - , , . •• T ’ .. Knhrnzdnio kronos sienas nj- ............... l»s. Raibėjo kun. Urbonavi-,bo, kaip išgirdo, kokiam sto-ecision ffOlmr to en’ liktai vinim Tr timninf Tik Auoiazdojo scenos sienas, ne •>fight tlie decision 
Bruggman.

going to go’ tiktai vieną. Ir tuomet tik
laimėjo, kuomet Keturakis slo vien^ skyl? Pradūrg dekorą- les, kad šiam laužiant geruo
ju prieš Bukowskį. Garbė Ke. cijoje k nusiritę nuo “stagc” ju turėjo pasiduoti. Tuo bai- 

išvartė kėdes. Lzanius atrodė gėsi šios įdomios ristynės. Pu-George Žukas faced John
Hawthome in the 175 lb. boat.-.turakiui už toki smupkY P»8i , . .... ... . .. _
George noked Hawtl.orne a- rod>™»’ 0 k.uomet Bu-be nela ,ne, kaz blika sk,ritėsi pakeltu up».
Xd t1^ rin“ three jau buvo seniau Ketu- «»P

rounds būt when the decision r[‘k> "“salėją. Taigi Ketura-
n-as announced, Hanthorne kla ne ,lk kad -sumuSo lenk« 
got the decision. I tliink this B“k°»sk4 ir “tnešė lietuviams
was a raw decision. • .«arbSs’ s>'kiu »Wp»<> sko-

Tą, kuri buvo pasilikus nuo pa-
Frankie Ketter carne throttgh skutinio Keturakio—Bukows- 

in the heavyveigbt bout. ITe ki kumštynių C. Y. O. finale- 
was matehed up with tlie ter- se , (
rible Chester Bukowski who I Kiti kumštininkai taip pat 
defeated Iii m in the lašt C. Y- gerai pasirodė. Tačiau buvo 
O. finais. But tonight was Ket- nugalėti C. Y'. O. kumštinin- 
ter’s night. Ile chased Bukow- kų.
ski all over the ring during į jurgįs ZukaS) 175 av. kumš- 

... ...... .. tininkas laimi smarkiai pasi-

Knygos

deklemacijų ir monologų. Vi
skas gražiai išėjo.

siėmė pačios lankytojos.
t '.

lš centro pianešimą darė M.

PRANEŠIMAS -

TIESIOGINĖ EKSKURSIJA 
Į KLAIPĖDĄ

Pasirinkimas Naujos Mados 
gražiausių ir tvirčiausių plo- 
vvklių kaip tai: THOR, VOSS, 
MOLĄ - po $49,50
O naujos mados labiausia šei
mininkių pamylėtos.

O sN E MINUTĘ 
PLO VIELOS 

Kaip paveikslas

Taipgi pilnas pasirinkimas 
gedausiu

rodė prieš Uav tborne ir jei
gu teisėjai būtų teisybės žiū
rėję, Žukas būtų laimėjęs.

Petras Jonsonas iš Cicero 
ir Jonas Zajauskas iš Mar- 
quette Park pralaimėjo per 
“decision,” o ne “knockou- 
t’u.”

A. Margevičius, 112 sv., F. 
Grismanauskas, 118 sv. ir F. 
Ališauskas, 126 sv. taip gi pra 
laimėjo.

ĮSPŪDINGOS RISTYNĖS

Kovo 8 d. įvyko Lietuvių 
'Auditorijoj surengtos lietuvių

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

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

kaina........................................................................................... 75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas 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 pusią-1 

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

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

TRUMPA APOLOGfcTHCA, 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.

- BE PERSĖDIMO Į KITĄ LAIVĄ 
Išplaukia iš New Yorko moderniškuoju Švedų Amerikos 

Linijos motorlaiviu
“ G R I P S H O L M

Geg^izė^ 27 dieną, 11 vai. ryto
.švedų Amerikos Linija yra gerai žinoma lietuviams keleiviams 

savo patogumu kellonCje j J.letuvą. Nuo 1980 metų birželio 27 d. tuo 
pačiu motorlaiviu buvo atidarytas nuolatinis Ir patogus sustsldkimas į 
Klaipėdą, per Gotbenbergą, Švediją. Nuo tada lietuviai keleiviai ke
lionėje Į Eletuvą ar Ameriką ir naudojasi Švedų Amerikos Linija, ke
liaudami per vienintėlj savo uostą Klaipėdą. Kiekvieną metą Sla Unija 
lietuvių keleivių skaičius didėja, kaip įrodymas, kad keliaudami mi
nėta linija keleiviai visapusiškai yra patenkinti.

Didesniam lietuvių keleivių patenkinimui, švedų Amerikos Lini
ja, šiais metais leis savo dldelj, modernišką motorlaivj TIESIOG I 
KLAIPĖDĄ. Iš New Yorko Išplauks gegužės 27 d., Klaipėdą pasieks 
birželio 8 d., ryte. Čia lietuviai keleiviai bus nukeldintl J krantą.

Motorlaivis “Gripsholm” yra didžiausias laivas išplaukusių J Klai
pėdą tiesiog, taip pat yra didžiusias lš plaukiančiųjų tarpo ir šiais me
lais. švedų patarnavimas, neatalžvelgiant, kurioje klasėje keleivis ke
liautų, visada rūpinamasi, kad būtų savo kelionėje patenkintas, šve
dų virtuve, valgių raclonališkumu Ir gausumu yra Išgarsėjusi pasauly. 
Kas gali būti malonesnio kelionėj, kaip Įlipus Į laivą New Yorke ar 
H.'llfatca, Ir išlipama Klaipėdoje.

Ankstyvesniam j Lietuvą keliavimui yra rengiama lietuvių ekskur- 
Hija balandžio 22 d. tno pačiu motorlaiviu. Rengiama Lietuvių Lai
vakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje.

Platesnių Informacijų Ir laivakorčių kreipkitės Į arčiausią autorizuo
tą agentą, arba tiesiog: 3wed4sh American -Line, 21 Stale St., New 
York, N. Y. Skyriai: Ct Icagoje, Bostone, Detroite, Mlnneąpolls, Šan 
Eranelsro, Seattle, Portland, Los Angeles, Montrcal, Wlnnlpcg Ir Ha- 
|lfax, Lietuvoje Ir Klaipėdoje.

MAY T AG PLOVYKLIU 
Čia parsiduoda už mažas

kainas lengvais išmokėjimais.

O štai dėl Motinų skaitliu* 
giausias Naujausių padarymų, 
Gražiausių Spalvų.

VAIKAMS VEŽIMĖLIV — 
BOGIV

Parsiduoda už Mažiausiai 
Kainas Mieste

NUO

$5.00
iki

$25.00
S P E C

Ilubcrt Scott Payne, žino- lakūnų naudai ristynės. Jos 5,009 ALKANŲ VYRŲ. vertė K. Zajančkauskas, M. I. C.
mas britų sportininkas, kurį buvo įdomios ne vien kad bu-į kaina ................................................ .......................................... 15c.
Anglijos Royal Motor Yacht Vo žymių ristikų, bet dėl to SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma-
Clūb paskyrė dalyvauti tarp- kad ristasi dėl vidutinip svo- 
tautinėse motorinių laivelių rio lietuvių čempijonnto. 
lenktynėse llarmswortb taurei šiam titului įgyti buvo pro- 
laimėti. Lenktynės įvyks atei Jendentais L Mingela ir J. 
nantį rugsėjo mėn. ant St. Mason. Ritosi iki trijų kartų.
Ciair ežero, Šalę Detroit, Mieli. Pirmą “fall” L. Mingėla lai-; 2334 So. Oakley Avenue

talaitis, M. T. C. gerais apt., 269 puslapių kaina 
Siunčianti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”

$1.00

Chicago, Illinois.

MARY’S BEAUTY SHOP

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

All Week ...‘........................ 50c
Finger Wave .............   35c
Other , Pcmiancnts $2.50, $3.50, $5.00

5004 West 16th St. 
Tel. Cicero 2738

DARBAS GARANTUOTAS

hi«A ■' jk.

PEOPLES
FURN1TUREC0. !

KRAUTUVĖS
2536-40 W. 63rd STRIKT .

Hemlock 8400 
4177 83 ARCHER 4VK.

Lafayette 3171 
Chicago, III.



šeštadienis, kovo 18 d., 1933

CHICAGOJE 

IS GIRDĖT VVEST SIDE'M*“
KVIETIMAS

Vest Side. — Ryt, kovo 19 
’5 vai. vakare, parap. salė- 
įvyksta didelė bunco ir card 
rties, kul'ių visas pelnas eis 
rapijos naudai.

§iuomi kviečiame visus Au- 
>s Vartų parapijiečius, vi-

.d. eis išpažinties, o sekmad. 
j ryto, 7:30 mišiose “in corpo- 
re” prie šv. Komunijos.

R. Čepaitė

1923 M. — 1933 M.

Mokytojų parapijos mokyk
los jubiliejus

Šįmet sukanka 10 metų, 
it lietuvius, visus \Vest Side pajp ge>serys Kazimierietės a- 
Riierius ir pro f esi jonai us, p5mė mokytojavimo darbą šv. 
p pat svečius iš kaimyninių jurgį0 parap.

Per tų laikų jos parodė di-rapijų atsilankyti į šių pra-

vanų bus visiems. Savo
delį pasišventimų ir stropų 

prisirengimą m o k i n imui
JĮankymu prisidėsite prie vaikučių. Kad tinkamai pami- 
rūpinimo būtinų parap. rei- neti įas sukaktuves, šįmet pas 
thb j mus metinis vajus bus nepa-
NVoširdžiai visus kviečiame, j prastas, švęsime 10 metų “ju- 
| Klebonas ir Komitetas bi lieju”. Ir kodėl ne? Pager-

n r a n a a s

Viena AVashingtono bažnyčių, kurių prez. Rooseveltas 
pasirinko lankyti kas sekmadienį.

ir mavičienė^ Kuzmarskis, M. Ja-

Konferencijos, kuri įvyksta 
sekmadienį, Bridgeporte.
. , Valdyba

RADIO
RADIJO VALANDA

I ■------------------
RYT DIDELĖ METINĖ 
PARAPIJOS PRAMOGA

prasiskleidžia uždangalas
pasigirsta srauikos balsas. Tų raišauskienė, B. Janušauskas, 

bti Seseles ir joms savo pade-Į smuikų prakalbinoz p-lė H. M. Dargienė, J. Sandomavi- 
kų pareikšti privalome. ĮProsevieiūtė, akademijos alų- čiai, A. Vasiliauskas, A. Sad- 

Vajaus vakarienė — įdomi mnietė. baras, Slacukaitienė, A. Dap-

Visų vestsidiečių laukiama 
komisijos stropiai ruošta pi- 
aoji metinė Aušros Vartų 
irapijos pramoga — bunco 
id card party — jau prisi- 
bno. Ji bus ryt, kovo 19 d., 
:r šv. Juozapų. Salės durys

programa, dainos, kalbos, vi
sa tai įvyks kovo 26 d. sek
madienio vakare. Įžanga ypa- 
tai tik 50c. f

Vajaus komisija
Kas pas mus didelius dar

bas nudirba? Ogi rėmėjos. Y-

Kalba kun. Pr. Vaitukaitis, kus.

Ryt dienų chicagiečiai ir ki
tų miestų lietuviai turės ma
lonumo pasiklausyti gražios 
lietuvių dainų ir muzikos ra
dijo programos iš stoties WC- 
FL, nuo 1 iki 2 vai. po pietų, 
kurių duoda žinoma Jos. F. 

'Budriko radijo ir rakandu 
krautuvė, 3417 S. Halsted st.

Bus geri dainininkai, ypa
tingai harmoningas kvartetas 
ir žinomi Budriko akordioni- 
stai, kurie yra pasirengę pa
linksminti visus su naujais lr 
gražiais kuriniais.

Primintina, kad Budriko ko 
ntestininkų muzikalis vakaras 
įvyks kitų sekmadienį, kovo 
26 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj ant Bridgeporto. Į 
žanga tik 25c. S.

$500.50 DOVANŲ

Amerikos lietuvių katalikų 
kolegijai

Marijonų kolegijos 19 skyrius 
sumanė įtaisyti naują modėrniš 
ką elektrikinė mašiną Ostijoms, 
komunikantams ir kalėdinėms 
plotkelėms gaminti. Prižiūrėtoju 
mašinos ir kepėju išrinktas ir pas 
kirtas Br. Vladas.

Pasitarus su kolegijos rėmėjais, 
vadovaujant uoliam pirmininkui 
Ant. Grybui, sutarta surengti di 
dėlę pramogą sekmadienį, kovo 
26 d. vakare. Aušros Vartų par.
svetainėje. Bus naujos rūšies V. senatorius Tenn. valstybės, 
žaidimas su kauliukais: kelionė į Buvusi tos valstybės senato- 
daugų. rius C. liuli prez. Rooseveltas

Gražiam darbui žada visi pasi pasky>rg valstybės sekretorium 
darbuoti ir dovanų prisiūsti. Iš avo kabinete.
West Sidės stoja } darbininkus j ,
Ipolitas Labanauskas, P. Rainis,,______ ——

Savo kalboje apibudina vie
nuolyno padėtį; ragina žmones

Stanislava Balčiūnienė. Agota 
Kuiraitė, Ieva Šiaulienė, E. Po
cienė ir kiti. Iš Brigton Park 
poliemonoi} Sim. Pileekas, F. Gu
lusia, Ona Banbalienė, T. Atroš 
kienė, Eva Rudienė'ir kiti Tikie 
tai visur platinami. Daugiausia 
išplatinusiems skinama dovana.

Rėmėjas.

N. Bucbman, naujas J. A.

sidarys 4 vai. popiet, o žai- pač šio vajaus komisija. Mūsų 
mas prasidės 5 vai. Visas ‘bitutės — visuomet linksmos, 
etdžius bus nukrautas j vai-Į gražios ir malonios ir tik pa-

f
is dovanomis, kurias su- j siryžusios gyrus darbus dirbti, 
jo mūs geraširdžiai biz-dai pp. Jos. Šaltenienė, C. Pe- 
ai ir parapijonys žaidė-draitienė, T. Stankevičiene, 
is. Viskas jau priruošta. Tai “traicė”, kurių sunku su-

Kitos aukos smulkiais.
Į naujus narius Įsirašė: M. 

gelbėti seselėms, kiek kas gali.'Grishj M< Joniškienė, D. Sle- 
Pasirodo mokyklos choras, u Abaravičius ir O. Pra- 

kuris jausmingai sugieda gie- ninskienė.
smę į Šv. Kazimierų; “Trys
sesytės,” “Mano motinėlė”, Širdingiausiai .ačiū visiems
“Ei, pasauli!”, “Vėliavij dri- 
lius,” “Rašysiu laiškelį,” 
“Skubink prie Kryžiaus,” 
“Tupikas,” “Plaukė žąselė”,

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

^iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimtmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiteĮ

aukotojams. Sesutės ir rėmė
jos niekuomet neužmirš jūsų 1= 
gausumų.

PARSIDUODA LOTAS
alų stalelių sustatyta 500 
įonių. Kambarys už scenos 
i p pat priruoštas. Užkand- 

ir gėrimo taip pat bus. 
igi, ryt visi vestsidiecdai į 
r&p. bunco party.
X Ryt Šv. Juozapo. West 
le daug yra Juozapų. Visi 

< bus pasveikinti ir pagerb- 
E per parap. bunco party. 
lošird?iai kviečiami visi xsu- 
hikti. Bunco prasidės 5 vai.1 

Įkaro.

BRIDGEPORTO 
NAUJIENOS

bytinti. Jos ir dovanas renka 
ir pyragus kepa. O C. Petrai
ti enė jau užraugė skanų aluti.

Vardu 8 skyriaus, tariu a- 5 
Jauni kareivėliai,” “Lietu- č<iū akademikėms, jų orkest- 1 

vaitės” ir “Šv. Miestas.” ros vedėjui, kalbėtojams, au-į|

Viena iš visų,

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

ŠV. KAZIMIERO AKAD. 
RĖMĖJŲ VAKARAS

Sekmadienį, kovo 12 d., 7:30 
vai. žmonių priėjo pilna sve
tainė — iki pat durų! Atėjo 
tie, kurių vaikučiai dalyvaus 
programe; atėjo ir tie, kurie 
jautė pareigos paremti, sulig
savo išgalės vienuolynų. Visi , tis, J. J. Remdžius, J. Alki-1 priežųsties 
atsilankę nesigailėjo. Progra
moj pirmiausiai pasirodė sce-

Tai visos seselių išitiokytos. 
Publika lieka labai patenkin
ta.

Tarpuose kalbėjo kun. M. 
Urbonavičius, vienuolyno ka
pelionas ir kleb. kun. A. P. 
Baltutis apie vienuolynų Ir 
ragino žmones padėti jį išlai
kyti; 2-ro skyriaus ižd. p. Šal
tenienė kalbėjo trumpai, bet 
jausmingai.

Pertraukoj daryta kolekta.
Po $5.00 aukojo: kleb. kun. 

A. P. Baltutis ir kun. P.Ka- 
tauskas. '

Po $2.00: Ona Prosevičienė.

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7680 

Valandos 8 ryte Iki B popiet
= AVest Side: 2151 W. 22nd St.
E j Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos 
E vakarais 8 Iki 9
į Telefonas Canal 0660
= Namai: 6459 S. Rockwell St.
— | Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos 
S, Vakarais 7 Iki 9

Telefonas Republic 9600Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi- |
kotojairis ir visiems atsilanku- j s 
siems. Ačiū komisijai ir vi- | mo. Labai parinktina vieta Brighton Park | 
soms rėmėjom^, kurios pade- = • . =
jo komisijai vakarų suruošti. 5 apylinkėje. Kas mintina namų statyti, ne- 

Lai Dievas visiems šimterio- Į s
pai 'atlygina. Rėmėja S

| praleiskite šios geros progos.

X Moterų Sų-gos 67 kp. su 
sirinkimas įvyks kovo 18 d., E •
7:30 vai. vak., Mickeliflnų na- | menisRai* 

Artesian avė. x !&6747 S
Visos narės kviečiamos bū-! 

tinai dalyvauti, nes turim tin
kamai prisirengti prie Moti
nos Dienos, kuri bus apvaikš
čiota mūs kolonijoj. Šis sus

Po $1.00: kun. Pr. Vaitukai-' mas šaukiamas šeštadienį iš

m e

Vakarinių Valst.

Jei manai pirkti antomobll}. ateik 
paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 
viena ** geriausių rūšių autocnobl- 

„ , ... ....... S llu’ — STUDEBAKER, kurie yra
, Del gilesnių informacijų kreipkitės as- s •*▼<> stiprumu ir gražumu.

1901 S. HALSTED STREET

^HiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Taipgi maa turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų lr 
□•brangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4«l ARCHER AVENUE 
Teiepbone Lafayette 7188

Tretininkai ir Apaštalystės 
ridos draugija sveikina dva- 
)s vadų kun. J. Šaulinskų noj apie 40 mergaičių, unifor- 
nlo .dienoje kovo 19 d. Tųjmose. Tai Akademijos orkes- 
-.jii nariai suteiks dovanėlę j tra! Išeina vedėjas ir pasigir- 
paaukos šv. Komunijų už sta žavėjanti muzika.

jkios vadų, kad Dievas duo- 
jara ilgiausių metų.

Po muikos seka trumpa ką- 
lba adv. Grišio. Po kalbos vėl

NEPALIKITE JŪSŲ MYLIMŲ KAPO 
NEPAŽENKLINĘ

Dabar geriausias laikas užsisakyti paminklus. 
Pirkite tiesiog iš dirbtuvės

VENETIAN MONUMENT CO.
523-27 N. Western Avė.

Tel. Seeley 6103

Mes padarome ant orderio 
bile kokį paminklą mūsų 

dirbtuvėje
įsteigta nuo 1885 m.

Del informacijų pašaukit

A. S. VALŪNAS
— Berkshire 1487

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

A.

KUN. AUGUSTINAS MAŽEIKA
Mirė vasario 21, 1 933, sulaukęs 75 m. amžiaus' Gargždų altorljoj, 
palaidotus vietinėse kapinėse Lietuvoje. Girdęs Plungėj. Daug 
kryžių nukentėjęs dėl lininy čion, laike karės.

Ilgus Metus klebonavo Šilalės fllljoj, Tūbiniuose, kaipo garsus 
i ' 'kslininkas buvo žinomas visoj Žemaitijoj. Nevienų sielų yra 
su laikęs nuo pražūties. Visų Jo parapijanų lr palystesių praSome 
pasimelsti už a. a. kun. Augustino sielų. Mes, Jo se&ers duk
teris, liūdimo savo mylimo Dėdės Ir augintojo, mirus musų tėve
liui priėmė, priglaudė, ižaugjno Ir mokslų davė Pasigailėjai mus 
nažlalčių, pasigailės Tavęs Dievas. Lietuvoje paliko liūdinčių se- 
Mžr| P, Knlzellenų su Šeimyna,

Nuliūdę seserietės;
Bronislova 1‘alublnsklenė, Karminą Kažukauskionė, Augus- 

limi Au,kienė

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės } Grane Ooal 
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
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

CLASSIFIED

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIMKOfi, RT'StftKOfi 8ŪT.FRRINF.fi VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
< žvedlžkl mankžtlnlmal Ir elektros masažas 

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

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima lSsigelbėtl nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utamlnkals nuo 8 Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4559

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras sutelkia patarimus na- 
mų savininkams reikale ne8usipratl- 
mų su rendaunlnlnkals. Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose 
namų savininkų lt* rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 
knsdlen nuo 8 vai. ryto Iki 8 vai. 
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki 
piet. Tžymus namai orlginalio Ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chica
goje.

LANI)LO,PD<5 BURBAU OP 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1848 West Dlvlslon St.

Tol. Armltsrs 1981—?9KJ 
Męs esame Jau žiuo adresu virė 40 m.

į Geriausia kaina — Cash už 
jReal Estate Gold Bonds, mor- 
'gičius ir eertifikatus depozi
tą. 134 North La Šalie St., 
Room 316.

CASH U* JURŲ SENA AUKSA-
Mes mokame suržčlusls kalns už 

sulsužvtus senus aukso dsiktua, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus

HOME REFTVERR,
Ke«uer Ridų.

5 No. AVsbash Avon ne
Ksmbarvs 800

Parsiduoda automobilius — 
Studebaker Sedan — gerame 
stovyje. Nebrangus, nes man 
reikia pinigų.

4011 S. Campbell Avė. /

PERKAME, PARDDODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus Pirmus Mor
gičius Namus, Fermas ir Blsnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom Jval- 
rlus legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu bltnyje Ir teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

J, NAMON FINANGE GO.
6755 S: Westem Avenue

Chicago, III.
Tel. GROVEHILL 1088 I ,

GARSINKINTES
“DRAUGE”

The Most For Your Money

PEOPLES COAL 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

TUMONIS GOAL GO.
12132 S. UNION AVĖ. 

Offers an attractive 
February Bargain

Genuine Pocahontas 
Mine Run 50% coarse

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

Tel. Pullman 8296-8092

8%25c5%25aaT.FRRINF.fi
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šeštadienis, kovo 18 d., 1933 D R A U a A S

CHICAGOJE

DIEVO APVEIZDOS PAD. i'!">'ui*. m ii_ibuvv ■ nu* niuSy gražioje bažnyčioje Sve-
ŽINUTĖS ntųjį Koncertų kovo 26 d. Bus

išpildyta kantata “Kristaus
. .. . . Kančia’’. Gerb. kun, A. Vala-

Sv. Onos draugija rengia.-i v. , • . ; .., . ncius yra nukviestas pasakyti
prie penkių metu sukaktuvių , . . .v, . /. ... *. .. f pamokslų ir paaiškinti aitų ne
paminėjimo sekmad., kovo .19 , . v ,1 J n paprastai gražų veikalų.
d. Visos narės “in corpore’ 
eis prie šv. Komunijos 7:30 
vai. mišiose. Po mišių visos 
sueis į svetainę pusryčiams.

Vakare bus jubiliejinė vaka 
rienė su įdomia programa, ku
rių atliks draugijos narės. Bus 
atlošti šie vaizdeliai: 1. “Pra
džia Mokslo,” 2. “Romanu 
Laikų Šimtmetinė Senelė,” 3. 
“Londono Kazys,” ir 4. “Už
burtas Jaunikaitis.” Taipogi 
jaunos mergaitės žada pada
ryti surprizų

X Jau nuo pradžios kovo 
mėnesio netekome savo koloni 
joje dr. K. Kliaugos, kuris da
bar telaiko tik, vienų ofisų 
Marąuette Parke. Per. datig 
metų jis čia sėkmingai dar
bavosi, ir dabar daug sunkiaus 
bus mums jį pasiekti. Aštuo
niolikiečiai linkėdami jam ge-

NORI IŠSISUKTI
Buvusio banlduiiiko Baili’o 

advokatas teisman įnešė taip 
ivad. “bill of exe<*ptions.” 
Tai pirmutinis žingsnis ''.pe
linei,jai, kad išsisukti nuo ka
lėjimo bausmės.

D A K TA RAI:
Ofiso: Td. (alunict 408# 
lies.: Td. Ilemloek (1280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS i h CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso, valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.
Itez.1l1-11. ijo- OfiMI.-.: W. UOtil KL i

Valandos: 10—12 ryto I
Seredomis ir Nodėliomis pagal sutartį

E v

IEVA LUKOŠIŪTĖ
L. V. “Dainoj” choro įjarė, 

kuri šiais metais uoliai eina 
choro raštininkės pareigas; ne

riausio pasisekimo, vis-gi tiki- tik raštininkauja, bet kiekvie- 
si vėl susilaukti savo koloni- ,nam choro darbe visuomet bū

na pirmutinė. Be to, ji yra 
nuolatinė “Draugo” korespo
ndentė.

joje lietuvio denti.do.
X Pirmadienio naktį plėši- 

Draugija tikisi turėti sve j kai vagy s,' išdaužę svetainės
ne tik iš kitų kolonijų, langų, Įsibriovė į svetainę ir ---------------------------------------
ir iš kitų miestelių. į komercijos mokyklos kaniba -, X Kovo S d. perorganizuo-

Komisija dirba dienų ir na-5 rius. Išplėšė keletu durų, bet tas Šv. lvaz. Akad. Rėmėjų 
ktį, kad viskas puikiausiai nu nerado kuomi pasipelnyti, jaunamečių skyrius. Įsirašė 40 
sisektų. Keistas dabar gyvenimas, nes mergaičių. Visos energingai

Visus kviečia Komisija visose miesto dalyse priviso1 pradėjo veikti. Bai. 9 d. ren-
pilna visokių niekšų, nuo ku- gia bunco palty su programa 
rių policija nepajėgia apsau- ir užkandžiu. Nepamirškite vi- 

Ašt. si ateiti ir paremti jauname- į 
tęs. Ašt. Karvelėlis

17—■

X Aštuoniolikiečiai labai nu 
džiugo, kada išgirdo, kad L Į goti gyventojų.

G R A B O R I A h

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubnra Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

LACHAVICH 
IR SONQS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago .

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

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
TEL. CICERO 5917

n jOfetafonas Tardė 1138

p, MAŽEIKA
Graborius Ir Balsamuotojas 

Turiu automubilins visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, EI.

LJ.ZOLP
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET 

Tel. Boulevard MII—8411

Tel. CICERO >•«

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavlmaa 
galimas už 186.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iu.1

ROZALIJA - 
ŠIMKIENĖ

Mirė Kankakoe, III., Kovo 16 
d., i933 m., lo vai. ryto pus- 
a.ąžiąuJt, Kilo, iš Kaupų ,ri-d., 
’iauragcs apskr., Ež-zviikiu Rai
nio. , ,

Paliko dideli 4 ne nmiufime 
dvi seseris, brolienę, švogerj ir 
gimines; o Lietuvoje mamytę 
ir sesutę Oną.

Kūnas pašarvotas 930 tVilinot 
Avė., telef. Brunswick 1256. 
Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Kovo 22 d., iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėta į Šv. Mykolo pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus( nas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, Brolienė,
švogerls ir giminės.

a|v

l&ARuiJCNA' 
V^S«IAUoKItiMĖ

Po aipu vyru fctankienė 
po tėvais nevmcKaitė
J*irė Kovo 17 d., 1933

7 Vai. ryto puaAuuiaUb. ivtio 1.1 
Tau.agva apbKi', svcKsnus pa
rap., i-adagtų Kaimo. Ameriko
je Išgyveno ž7 i.ieius.

Pailgo d-nlelianje nuliudiine 
vyrą Klemensą, dvi duntens 
Auuataziją bau., inaltienę n- Ve
rą, 4 sudus: Antaną, franciš- 

, k,į ir Dominiką, 2 manius, ci
ną ir Viktoriją ir » anukus, So
fiją, Leoną įsaprinavicius, Te
resę ir gimines; o Lietuvoje 2 
SU11U Kazimierą ir Juozapų, se
serį Marijoną Uartaieuę ir gi
mines.

Kulias pašarvotas 12 304 E- 
ineraid Avė., Yveot Pullman. 
Laidotuvės įvyks Pirmadienį, 
Kovo 20 d., iš namų 8 vai. tais 
atlydėta j S v. Petro ir Povi.o 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gbluiingos pamaldos uz velio
nis sielą I*o pamaldų bus nu
lydėta į Šv, Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, druugus-ges ir pažys- 
tanius-mas dayvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
Kūnai, Marčloik Anūkai ir gi
minės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prie Archer Ava netoli Kedzie) 
Valandos, uuo 2 IU > vai. vakaro 
Seredomis Ir nedėliomia pagal 

sutarties

Į Office Phone 
1 Prospect 1028

Res. and Office 
2369 So. Leavitt St. 

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

24U3 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS: 

a to 4 and 7 to 9 P. M. 
Hunday by Appointment

PADĖKONĖ

URŠULĖ
MOSTEIKIENĖ

Kuri netikėtai persiskyrė su 
šiuo pašaunu Vasario 2o dieną, 
1963 ir buvo pa.aiuota Kovo 2 
u., Sv. Kazimiero Rupinėse. Am
žinai jau nutilo ir mgag ati
dėkoti tiems, kurie suteikė jai 
tokį nuoširdų paskutinj patar
navimą ir palydėjo ją į amži
ną poilsio vielą.

Mes atmindip.i ir apgailėda
mi jos prasišutinimą iš inusų 
tarini, reiškla.aę griausią pa
dėką visiems žmonėms dalyva
vusiems laidotuvėse ir prisidė
jimą savo nuoširdžiais darbais' 
ir užuojauta. Dėkojame kum 
A. Ba.tučiui ir kun. i*. Kataus- 
kui už įspūdingas pu Maldas at
laikytas uz veliones sielą; dė
kojame gratm.riui K. Mažeikai 
už jo mandagų patarnavimą ir 
garbingą nuiydėjimą j amžiną 
atilsio vietą ir palengvinimą 
perkęsti nuiiirdiinus ir rūpes
čius: dėkojame visiems, kurie 
lik prisidėjo prie a. a. Uršulės 
laidotuvių.

Taigi mylimoji žmona ir mo
tinėle sakome: Ilsėkis ramy
bėje.

Vyrai ir Suuai

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, Iii.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčlomis 

10 — o vai.
3147 6. Halsted 8t Cbicago
Paued., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Phone Bonlev&rd 7042

DR. G. Z. VEZELIS
. DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ava.
Arti 47th Street

Tel. Cicero. 1260 X—RAY

j DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien uuo 10 v. ryto Iki 9 
valandai vakare / 

Nedėllomls ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, 11L

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Ruad 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

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

i Tel. Canal 6122

| OR. G. I. BLOŽIS
DFNTISTA8

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 0 Iki 12 ryto
Nuo 1 iltį 8 vakare 
SeredoJ pagal sutarti

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828

TEL. LAFAYETTE 7666

OR. F. G, WINSKDNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 9492

|--------------------------------------
ĮI
Tel. Canal #257 Rea. Prospect 665#

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Residencija 6600 So. Artesian Avė.i
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

t iki 8:30 vakare

AKIL7 ^YDYTOiAIj

DR. VAITUSH, OPT.

' LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Paienguns aaių įtempimą, kuri. 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuiiuu

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tek LAFAYETTE 7137

Ofiso vai kiekvieną dieną iruo • lkl 
12 ryto (išskyrus seredomis j. Taipgi 
nuo 4 iki h vai. vakare U torai 
ir keivergals.

Res. Tel. Hyde Park *305

DR. M. T. STRIKOL’IS
i GYDYTOJAE IK GHUtUUGAM
| OFISAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS if vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 

į patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Del šermenų. Pašaukite BUDRIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofiso.

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

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai
4830xWEST 15th STREET 

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

Tel. Lafayette 3572

J. Liulevičius
G ra bortus 

ir
nalsainuutojas

Patarnauja Chi
cagoje ir apielin- 
keje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avc.

J, F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėms patarnauju gerinusia Ir 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
siau prie grabų išdirbystės.

OFISAS
668 WEST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Mirė

TEODORAS
ŽUTAUTAS
kovo 16 d, 1 933 ui., 

9:45 vai., vilk. pusamžiaus. Ki
lo iš Telšių apskr.. Kapočių 
parai)., Vilkaičių kutino. Ame
rikoje išgyveno apto 30 metų.

Paliko didėliame nuliudiine 
moterį. Marijoną po tėvais Rau
donukę, dvi dukteris Oną ir 
Stefaniją, pusseserę Marcljoną 
ir švoferį Juozapą Kintui) ir 
gimines; o Lietuvųje brolį Kle- 
ofą Ir seserį Kazimierą.

Kūnus pašarvotas*120 i 7 Lowc 
avc., West Pullman. Laidotu
vės įvyks Antradienį, Kovo 21 
d , iš namų 8 vai. bus atlydė
tas į fcv. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčią, kuęjoJ įvyks ge
dulingos įKLinaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Sv. Kazimiero kapines.

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

• Nuliūdę; Moteris. Dukterys 
P.issoerė, AvngcrK Ir giminės.

[gldotuvėiiis patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VYRAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ PFU 28 METI S NEŽIŪRINT 

KAIP EZSISKNF.il SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speclnllškal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir puvlės, užnuodljimą krau-’ 
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Ils Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per dnngelj metų Ir lšgvdA tukstančlu* ligonių. Patari-
rpas dykai. OFISO V ALANDOS: Kandie nuo 10 valandoa rytįo iki 1 
valandai Ir nuo 6—-8 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 vai. 
4200 WEKT 24th ST., kampas Keeler Avc. Tel. Crawford 6578

sataractua. Atitaiuau trumpą reg>st« O£u>o val8LntlOB. nuo , ai 4 Ir nuo 
u 'oiimą regvate I “

Prireniriii v. « UU 8 vai. vak. NedėUouii.jrrirengiu teisingai akinius visuose 
; UsiUkimuose, egzaminavimą. d»ro- 

■naa >u elektra, paroauncią maziau- 
į nas klaida*.

Speciaiė atyda atkreipiama mer,. 
kio. vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka- 
i re. Nedėliotais pagal sutarti.
! KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
j?4 laiką bu nauju išradimu.
I bangelių atsitikimų aky. atltaiaomos' 

be akinių. Babar kalime parpus pi
gesnes, negu buvo. Masu kaina. oi. 
gegnes, kaip kitų. P

4712 a. ASHLAND AVA

•u tarų
Ofiso lel.: Boulevard 7HS# 
kainų Tel.: Prospect 10M

Teh Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ HPCIALI8TA8

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 VVLST 35th STREET
Kampos Halsted 8t. 

Valandos: nuo 10—4; nuo •—3
WaHAlo.ml|. n.n 1* Iki H

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

DR, JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

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

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį 
. —
, Tel. Ofiao Ir Res. Grovehill 0617

Res. 67 37 S, Artesian Ava.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
Vai.: J-4 ir 7-0 vak. Ketv. 9-13 ryto

Nedėiioj susitarus

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėllomls pagal sutarti 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Kepubiic 7868

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

DR. A. A. ROTH
Husas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
venerišku ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas liet Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 3—4. 7—0 v. v 
Nedėliomia Ir šventadieniai* 10—12

PHONE GROVEHILL 0027 
i aiuiiavo: 2-4; .-* x'. M. i

Treėiauitmiais n seamad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK•
Hietuvia Gydytojas ir Chirurgas

•et* so. vvlotlkn avė.
Chicagų, in.

l’liotie PULLMAN 0853

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
ui) raut Hitu btieet

l'rle Y. Al. C. A., Roseland 
Gazas, X-RaY, etc.

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR, A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 3 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Teh Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau ) erdvesnę D patogesnę

vietą
*325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nu-o' 10 ryto iki 2 po pietų b
nuo 6 iki 8 vakare , 

Šventadieniais nuo 10 Iki 12
Phone BOULEVARD 8483

TeL Grovehill 1696

DR. A, h YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 3-4 Ir 7-9 vok. 

Baredomla po pietų Ir Nedėldlenial* 
tik aualtarua

2432 W. MARQUKTTH ROAD

I Re*. Plrbno 
Englewood 6641

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

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

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas Lafayette 1016

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Teh Yards 0994 

Rezidencijos Teh Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 19 iki 13 dlen<
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 lkl 3 vakare 
Nedel. nuo 16 lkl 18

DR. CHARLES SEGAL

Valandos nuo 9:30 ryto il<i|TB, 
8:30 vakaro. Nedėliomia nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

Perkėlė *aro ofisą po Buaaaria

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STA8

Otlovų. Moterų Ir Vyrų IJgų 
: ryto nuo 16—18 nuo 9—4 »• 
plotui 7—3:39 vai. vakare.

Nedėliotai* 16 lkl II
Telefonas Midw*y 2880

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

TeL .Wentworth 3000
Rea. Teh Stevrart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. ILALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare,

———— .......
Tel. Ofi«o Boulevard 6913-14 
Rez. Victory 3343

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

OfLo vaL: nuo 1-8; auo 6;30-g:t»

EZSISKNF.il


/
LIET. KAT, VAKARINIŲ VALSTYBIŲ DEŠIMTOS 

KONFERENCIJOS DIENOTVARKĖ
1.) Konferencijos ntidarv- popiet. Prašome visų nesivė-

'mas. j luoti.
Konf. Reng. Komisija:

Pirm. Dr. Atkočiūnas ' 
Rašt. S. Sakalienė 
Kun. .J. Mačiulionis, A. 
Žvirblis, A. Bacevičius, 

nariai

RYTOJ BRIDGEPORTE 
ĮVYKSTA “BAIDYKLIŲ 

PARODA"

2. ) Prezidiumo rinkimą:’.

3. ) Referatas “Katalikų A- 
kcijos klausimu” — adv. F.
Mast (Mastauskas).

4. ) Diskusijos.
. 5.) Referatas “Jaunimo 
klausimu” — kun. A. Valau 
Čius.

6. ) Diskusijos.
7. ) Referatas “Dienos klau 

Simai” — inž. A. Žvirblis.
Diskusijos. j Jurgio parap. salėj 7:30

9. ) Rezoliucijų komisijds ra vakare, po Vak. Valst. Kata-
portai ir įnešimai. J’kų Seiinelio-Konferencijos,

10. ) Organizacijų praneši- ]?ederaeijos Apskrities inicia-
iliai ir sveikinimai. Jvva įvyks gražus vaidinimas:
. 1.1.) Nauji sumanymai. “Baidyklių Paroda.” Lošimui

12.) Mandatų komisijos pra vadovauja kun. A. Valančius, 
nešimas ir konferencijos bai- Šimtai žmonių gėrėjosi šiuo

_ii*)iBrfL. Ai.' t i? H' . I II ■
SUNKIAI"SERGA MOTINA 

MARIJA

Sunkiai susirgo Šv. Kaži 
miero Seserų Motina Genera- 
lė Marija. Randasi šv. Kry
žiaus ligoninėj. Akademijos 
Rėmėjos prašomos pasimelsti, 
kad Dievas sumažintų jos ke
ntėjimus ir grąžintų sveikatų 
vienuolijos įsteigėjai.

HALSTED EXCHANGE 
NATIONAL BANKA 
APTURI PAGYRIMĄ 

J. V. IŽDININKO

—7"1". ■; —y A. j.. - < u1 a..—,
ma turėti pilnų ‘ pasitikėjimų. 23,000 tonų įtalpos? Didžiau- 
Mes visi žinome, kad tvirta 'sias laivas koks kada plaukė 
banka yra didelis turtas kiek- į Klaipėdą. Taip pat didžiau 
vienam distriktui ir kad šis sias ir šiais metais plaukiau 
distriktas ypatingai yra lai- čiųjų tarpo. Visas baltas, — 
mingas bankos prieinamumais, it gulbė, nepaprastai švarus, 
Nacionališki išsivystymai vė- kambariai erdvūs ir visapusiš- 
liausių dienų yra labai drąsi- kai patogūs.

■J—i- -U
&ęAėadienis, kovo 18 d., 1933

Mes iš didesnės pietvakari
nės dalies, didžiuojamės tuo, 
kad viena iš mūsų gerai žino-

Valdyba vienatiniU įstaigij, Halsted
......... ....... ......... jExchange\ National Ranka,

NETIKĖTAI NUŽUDYTAS 1929 & Halpted Street, buvo 
_______ ' viena iš pirmiausių banki|> šio-

Teodoras Žutautas, darbini- valstijoje, kuri pradėjo ve,
nkas iš Acme Steel Co., River- sti blznl RanklJ šventės- Si 
dale, III., grižo namo su $17.00 ,banka tarnauja mūsų reikala- 
algos čekiu. Užpuolę du plėši- ,ms lStlkllliai >r tvirtai. Jos y- 
kai pašovė. Nuvešiąs į Rb v- P^ngas likvidacijos stovis y- 
land Community ligonine po,ra £era' žinomas. Dabar kuo
kelių valandų mirė. Abu plė- met Banka aPturėjo J. V. Iž- 
šikai suimti. dininko pagyrimų mes supra- 

ntame, kad mūsų’ pasitikėji
mas nebuvo veltui.

P-nas C. F. Kuehle, Jr., ba- 
Roseland. — Susirinkimas nkos prezidentas, raportuoja 

G. P. Lietuvių Geresnės Vai- kad pirmadienį, pirmų dienų 
džios klubo įvyks šį vakarų po moratoriumo, atsirado daug 
kovo 18 d., 7:30 vai., Strumi- naujų sąskaitų ir kad buvo 
los klubruimy, 107th ir Indi-žymus padidėjiifia's veiklumo, 
ana. Valdyba kviečia visus na' Esame patenkinti, kad pre- 
rius svarstyti svarbius daly- zidentas Rooseveltas parodė iš 

Jurgio bažnyčioj 10:30 vai. j 35 c. Kas gyvas nepamirškit | kus. j mintingumų plane, užtvirtin-
ryto. Posėdis prasidės 2 vai. visi ateiti. Rengimo Komisija į Adv. J. P. Waitch»es, pirm. damas bankas, kuriuose gali-

8a- jvaidinimu, tat kaip nepasige-
------------ I rėti šiuo kartu, kas dar tų

Paskutiniu priminimu pra- baidyklių nėra matęs. Ypatin- 
šome rytoj skaitlingai atsto- gai bridgeportiečiai kviečiami 
vus suvažiuoti į Konferencijų,' atvykti, nes jų kolonijoj tas 
kuri prasidės šv. Mišiomis Šv. įvyksta. Įžanga visai pigi, tik

nantl. Mes išreiškiame opti- švedų linija dabar yra vi-
mizmų, kurį mes tikrai jau- sur žinoma ir išgarsėjusi, ka- 
čiame ir žinome, kad Jūs taip dangi visada rūpinasi, kad ke- 
pat prisidedat visa širdimi jleivis, kurioje klasėje jis va- 
prie šio plataus veikimo, ku- žinotų, būtų savo kelione pa
ris turėtų galutinai gražinti lenkintas, ir kad kelionėje tu-
pasitikėjimų ir didesnę gero
vę visiems žmonėms.

TIESIOGINĖ EKSKURSI
JA Į KLAIPĖDĄ

FRANEŠIMAI

rėtų daug įvairumų, ir tuo bū-- 
du, kelionė jam būtų poilsis.

Išplaukus iš New Yorko ge
gužės 27 d. Klaipėda pasiekia
ma birželio S d. ryto. Į Lie-

------------ jtuvų parvažiuojama pačiu gra- M. Andre Lefebvre de La-
Nepersėdant j kitų laivų žiausiu lai|<u — vasarų. Kas boylaye naujas Prancūzijos a- 

Kelionėje nieko nėra malo- neatsimena vasaros Lietuvoj?) mbasadorius J. A. Valstv-
nesnio ir geresnio kaip, įsėdus Taip gražu, malonu, kvepian-, bėms.
į vienų didelį moderniškų lai- tis oras,, paukščių čiulbėjimo! " ’ ’ ~ ”
vų vienam uoste, išlipama ki- [garsai skamba per girias. tus keRon5,ie» kreipkitės į vie- 
tam uoste. Tokių kelionę turės
visi lietuviai ekskursantai Jei Tamsta manai atlankv-

tinį laivakorčių agentų, arba 
tiesiog į bet kurių Švedų A

plaukių Švedų Amerikos Lini- 7^ *1&1S merikos Lini-ios raštinę‘ Tėmy'
jos motorlaiviu “Gripsliolm” I ^rpr°?°^\ dalyvauk sl0-l kitšiame laikrašty skelbimų. 
GEGUŽIUS 27 DIENA tiesiog \&lt ing°3_ ietuV1? ekskursi* Tarpe motorlaivio ir garlai-

c TlAC-i/An. l Vinį ' . . . 1 ■» • •.v ,, ,T . -J . ’ .l°.b nepersedant, tiesiog j Klaiis New Yorko, nepersedami, i, _ ’ . ‘ ., ipfdų, modemiškuoju motorlai-
aipedą- Iviu — “GRTPSHOLM.”
Motorlaivio “Gripsliolm”) Platesnių informacijų ir lai- 

dydis yra 575 pėdų ilgio, 74 vakorčių bei pagelbėjimui pri- 
pėdų pločio-, 118,000 reg. tonų, 'rengti reikalingus dokumen-

vio skirtumas: motorlaivis va
romas elektra, o garlaivis ga
ru. Ekskeleivis

GARSINKITĖS "DRAUGE"

P. Čerkauskaitė pasižymėjus 
ir gabi aktorka. Ji vaidins 
ūkininkės Bekanipienės rolę. Z. Bajorinaitė, talentuota sce

nos artistė. Ji vaidins Be
kampių dukters, Agotos rolę.

Z. Ivaškevičiūtė, piano muzi
kos mokytoja. Ji skambins 
pianu solo ir akompanuos ki
tiems prograino dalyviams, 
koncertinėj dalyje. y

M.. PETROŠEVIČIUS, garsus virtuozas, smui
kininkas. gros aukštosios muzikos kurinius 
per koncertinę dalį. •

Apart šių artistų dar dalyvaus 
P. LABUTIS, rezisorius ir vai- 

1 dins žydo rolę. B. ARM0ŠKA, 
gabus vaidila, jis vaidins piršlio 
rolę. Ir J. RAMEIKAITĖ su A. 
CIBULSKAITE.

A. BENAITIS, publikos mėgiamas vaidila. Jis 
vaidins Antano Ūkininkaičio rolę.

MILZINISKAS VAKARAS
VAIDINS V. STANCIKO TRUPES ARTISTAI

“AMERIKA PIRTYJE”
•- -J _ 1 . . - ' ■ ' ’ . * X . ' k

Sekmadieny, Kovo-Mareli 26, 1933
SCHOOL HALL SVETAINĖJE 48-TOS IR HONORE GATVIŲ

»" IR ,

Koncertas
Dalyvauja garsus Virtuozas, Smuikininkas, M. PETROŠEVIČIUS, VL DAUKŠOS, žymaus muziko, vynj choras 

ir kitos meninės jėgos. ■

Užprašome visus lietuvius VAKARAN atsilankyti. Programų būsite patenkinti.
Pelnas skiriamas Šv. Kryžiaus parapijos naudai.

Programo pradžia 7 vai. vakare. Įžanga nebrangi.

Visus kviečia KOMISIJA.

STASYS CIBULSKIS, gabus, 
typingas vaidila. Jis vaidins fl- 
kininko Bekampio rolę.
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