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Prez. Rooseveltas ant savo pečių pasiima pasaulio naštą
KANCLERIS HITLERIS PASISKELBĖ 

PROSUOS GUBERNATORIUM
BOLŠEVIKAS VOROŠILOVAS 

KRITIKUOJA BOLŠEVIKĄ 
TROCKĮ

Mandžiūkuo uždarė bolševi
kams geležinkelį

IMASI PASAULIO NAŠTĄ

DIDŽIOJI SAVAITĖ

WASHTNGTON, bal. 9. — 
Aiškėja, kad prez. Roosevel
tas nusprendė visam pasau
liui vadovauti griežtoje kovo
je prieš bendrą visų priešą— 
ekonominį krizį. Tokiu būdu 
jis ant savo pečių imasi visą 
tą pasaulio naštą.

Į Washingtoną konferenci- 
jon jis sukviečia 11-os di
džiųjų valstybiij galvas, kad 
su jais bendrai pasitarti ir 
planus sudaryti, kaip turi1 būt 
pasauliui grąžinta visų lau
kiama ir nesulaukiama gero
vė. , i
- Tik artimiausieji preziden
tui asmenys žino jo planus.

Į Washingtoną konferenei- 
jon pakviestos be ^Anglijos 
dar šios valstybės: Prancū
zija, Vokietija, Italija, Argen 
tina, Brazilija, Čilė, Japoni
ja, Kinija, Meksika ir Kana
da.

Pranešta, kad šios visos 
valstybės kvietimą mielai pri
ima.

Į Washingtoną pirmiausia 
atvyks Anglijos premjeras 
MacDonaldas.

SOVIETAI ATSIKERTA

MįASKVA, bal. 9. — Sovie
tų vyriausybė atsikerta prieš 
Angliją. Bolševikų laikraščiai 
pareiškia, kad nė koki Angli
ms grąsinimai neturės įtakos 

traukiamų tieson anglų by-
s eigą. V;

UŽ PRIEŠVALSTYBINĮ 
VEIKIMĄ

ROMA, bal. 9. —t Specialus 
fašistų tribunolas nubaudė 
kalėjimu keturis italus už 
priešvalstybinį (priešfašisti- 
nį) veikimą. Tarp nubaustųjų 
yra vienas inžinierius.

HERRIOT SUTIKO BOT 
\ ATSTOVU

PARYŽIUS, bal. 9. — ITer- 
riotas stutiko būti Prancūzijos 
vyriausybės atstovu Washin- 
gtone. Balandžio 19 d. išvyks 
į Washiogtoną.

PR1ET0RIA, Pietų Afrika, 
bal. 8. — Paleistas šios vals
tybės parlamentas. Rinkimai 
įvyks gegužės mėn. 17 d.

HITLERIS VISĄ KRAŠTĄ 
VALDO

BERLYNAS, lįal. 8. — Mi
nisterių kabinetas kancleriui 
Hitleriui pripažino neribotą 
visoj Vokietijoj valdžią. Šian
dien jis turi daugiau valdžios, 
negu turėjo buvusis kaizeris. 
Priede Hitleris pasiskelbė 
Prūsijos gubernatoriumi.

UŽDARE BOLŠEVIKAMS 
GELEŽINKELI

HARBINAS, bal. 9. — 
Mandžiūkuo kariuomenė ties 
Mančuli bolševikams uždarė 
kinų rytinį gėlėžinkelį, kurs 
per Mandžiūkuo (Mandžiflri- 
ją) eina į Vladivostoką ir ku
rį bendrai iki šioliai valdė 
bolševikai ir kinai.

Sovietų valdininkai tuojau 
pranešė Maskvai ir laukia į- 
sakymų.

NUBAUSTI MIRTIES 
BAUSME

LTMA, Peru, bal. 8. — Už 
sukilimus prieš vyriausybę Ca 
jamarca srity karo taryba 
mirties bausme nubaudė 5 ka
rininkus ir 1 civilį vyrą. Bau
smė įvykdinta.

LIEPIA NUTRAUKTI 
SESIJĄ

DUBLINAS, bal. 8. — Ai
rijos tarybos prezidentas de 
Valera reikalauja, kad parla
mentas nutrauktų sesiją nors 
6 mėnesiams ir leistų vyriau
sybei laisvai vykdinti prog
ramą.

VOKIETHA SIUNČIA 
ALŲ

BERLYNAS, bal. 8. — Iš 
Vokietijos į New Yorką siun
čiamas alus su 3.2 nuoš. alko
holio. Vokiečių laikraščiai reiš 
kia džiaugsmo, kad Amerikoj 
ir vėl vyrauja “Gambrinus.”

VYRIAUSYBĖ ATLYGINA
PARYŽIUS, bal. 8. — Pran 

cūzijos ūkininkų aruoduose 
sugedo daug javų grūdų, ku
rių negalima duonai naudoti. 
Parlamentas nusprendė ūki
ninkams už tai atlyginti ir pa 
skyrė 800,000 dol. Sugedusiais 
grūdais bus šeriami gyvuliai.

Albanijos karališkieji žandarai kalbasi su moterimis Tirana miesto turgaus aikštėje- Ten mo
terys laikosi senojo turki} moterų papročio — savo veidus šydais! turi uždengusios.

KATILAS VANOJA 
PUODĄ

MASKVA, bal. 9. — Bol
ševikų karo komisaras Voro 
šilovas kritikuoja Trockį, pa
reikšdamas, kad šis pastara
sis nėra nė kokis kariškas ge
nijus, kaip kas norėti} jį to
kiu vaizdnotr?~iteka} • Taudrr- 
ndjoje kariuomenėje Trockis 
buvo labai nepopuliarus ir 
laimė sovietams, kad jis iš 
tos svarbios vietos pašalin
tas.

Nė tas, nė kitas nėra koki 
genijai, bet paprasti bolševi
kai. Skirtumas tarp jų tik tas, 
kad Trockis tarnavo Leninui, 
o Vorošilovas šiandien tar
nauja Stalinui.

ATGAL PAKVIESTA

BERLYNAS, bal. 8. — Iš 
Karaliaučiaus miesto operos 
buvo paleista amerikietė dai
nininkė Miss Catherine Kers-

t .
I ting. J. Valstybių generalinio 
j konsulo pastangomis daininiu 
kė atgal grąžinta.

ALASKA BE ALAUS

JUNEAU, Alaska, Lai. 8.— 
Alaskos teritorija kol kas ne
turi alaus. Alaskoj nėra bravo 
rų. Artimiausiomis dienomis 
iš J. Valstybių alus bus prisių 
sta.

MAŽIAUSIAS ATLYGI
NIMAS MOTERIMS

ALBANY, N. Y., bal. 8. — 
New Yorko valstybės legislatū 
ra pripažino įstatymą, kuriuo 
nustatoma moterims ir val
kams už darbą mažiausias at
lyginimas.

ANGLAMS BYLA ATIDE
DAMA

MASĮKVA, bal. 8. — Iškel
tos anglams bylos nagrinėji
mas atidėtas iki balandžio 12 
d. i

BUS PRIPAŽINTA 
ŠVENTĄ

VATIKANAS, bal. 8. 
Numatoma, kad, 1934 metais 
pavasarį bus kanonizuota pa
laimintoji Michbela, ispanų 
Adoracijos sesėrų kongregaci
jos įkūrėja. i

Ji’mire'I^S^ielais, paTai- 
mintaja pripažinta 1925 m.

PARVYKSTA NAUJAS 
KARDINOLAS

VATIKANAS, bal. 8. —
Aną dieną namo — į Kana
dą, išvyko Jo Eminencija kar
dinolas Velleneuve, Quebeco 
(Kvebeko) arkivyskupas. Tai 
naujas kardinolas.

RUSIJOJ AREŠTUOTAS 
ARKIVYSKUPAS

BERLYNAS, bal. 8. — So
vietų Rusijoj areštuotas grai
kų katalikų arki vysk. Bereš- 
noi. Jis vyskupu buvo konsek 
kruotas 1924 metais Omske.

KIEK SVEIKESNIS

SOUTH BENĮ), Ind., bal. 
8. — Notre Daine universite
to sergantis prezidentas kun. 
C. L. O’Donnell šiandien kiek 
sveikesnis. Yra Šv. Juozapo 
ligoninėje.

ANGLIAKASIŲ KOVA

DU QUOIN, Ilk, bal. 8. — 
Vietos anglių kasyklų srity 
pasireiškė nauja kruvina tar- 
pusavė angliakasių srovių ko
va. 2 angliakasiai, priklausę 
pažangiųjų unijai, nužudyta ir 
viena 14 metų amž. mergaitė 
sunkiai sužeista.

5 ŽUVO, 12 SUŽEISTA

MEXIC0 CITY, bal. 8. - 
Tialpame, už 30 mylių nuo čia, 
dvi politinės grupės susikovė. 
5 asmenys nužudyta ių 12 su
žeista.

LIETUVOJE
UŽ PADEGIMĄ — 3 ME

TAI KALĖTI.

Panevėžio apyg. teismas 
nagrinėjo keršto bylą Tomo 
Džiuvės, kilusio iš Šikštonių 
km., Joniškio vai. Jis buvo ka 
Įtinamas, kad padegęs savo 
kaimyno J. Šeižio kluoną su 
įrankiais. Apygardos teismas 
pripažino jį kaltu ir nubaudė 
3 metus s. d. kalėjimo.

DVARININKŲ MEMORAN
DUMAS.

Panevėžio apskrities stam
besni dvarininkai, šiomis die
nomis lankės pas apskrities 
viršininką Staškevičių ir pra
šė atidėti žemės mokesčių mo
kėjimą iki pagerės ekonominė 
būtis.

JAUJOJ UŽDUSO.

SOVELKOJAI, Obelių v. 
Šio kaimo B. Petrėnas išbėgo 
iš namų ir nubėgęs atsigulė 
Pauliuko jaujoj. Ten buvo 

/džiovinami linai. Petrėnas už
migo ir rytą buvo rastas ne
gyvas. Mirė nuo garų. Velio
nis buvo geras dailydė.

PAMIŠO IŠSIGANDUSI PE 
ŠTYNIŲ

PANEMUNĖLIS, Rokiškio 
apskr. Rublių kaime buvo su
ruoštos vakaruškos, kuriose ki 
lo peštynės. Jos taip paveikė 
vieną merginą, kad ji proto Ii 
ga susirgo. Po muštynių jai 
vis vaidenasi kraujas .

STATOMAS FABRIKAS 
ŠAULIAI. — Šaulių prie

miesty Gubernijoj, buvusiam 
alyvos fabrike, baigiamas į- 
rengti naujas fabrikėlis, ku
ris verps pakulas ir suks vir
ves ir špagatą. Fabrikėly 

'gaus darbą apie 40 žmonių.

Didžioji Savaitė Bažnyčios 
kalendoriuje yra įspūdingiau 
sis laikotarpis. Ypač šiemet, 
sąryšy su Šventaisiais Me
tais, šis laikotarpis pasireiš
kia didesne svarba. Nes tai 
mūsų Viešpaties mirimo ir 
iš mirusių prisikėlimo 1900 
metų sukaktuvės.

Didžioji Savaitė prasidėjo 
vakar, Verbų arba Paimu 
Sekmadienį, o baigsis linksmu 
Aleliuja ateinantį Prisikėli
mo Sekmadienį (per Vely
kas). Per visą Didžiąją Sa
vaitę katalikai apmąsto Kris 
taus kančią ir mirimą. Tikin 
čiuose gilesnius atgailos jaus
mus sužadina bažnyčioje laiko 
mos pamaldos.

Daugely bažnyčių trečia

CHICAGOJE

CHICAGOS KATEDROJE 
PAMALDOS

Didžiosios Savaitės dieno
mis įspūdingos pamaldos įvy-

I * • • *ks Švenčiausiojo Vardo kated 
roję. Kai kuriose pamaldose 
dalyvaus ir Jo Eminencija 
Kardinolas.

DETEKTYVAS GRĄSINA

Dėl triukšmadario Nitti pa- 
šovimo traukiamas tieson Chi 
cagos detektyvas Harry Lang 
grasina iškelti aikštėn visus 
slaptus demokratų darbus Chi 

i fugoj ir apskrity, jei jis bus 
i baudžiamas.

MIRĖ POLITIKIERIUS

Mirė buvusis įžymus Cook’o 
apskrities politikierius Peter 
Bartzen, 82 m. amž. Savam 
laike jis buvo apskrities boar
do prezidemtu.

BRAVORUI BOMBA

Prima Brewing kompanijos 
kieme susprogdinta bomba ir 
padaryta apie 2,000 dol. nuos
tolių.

PAGROBĖ 9 ŠUNIS

Trys plėšikai užpuolė Lo- 
ring šunidę, Schiller Parke, ir 
pagrobė 9 brangintinus šunis. 
Matyt, turėjo būti koki šunų 
specialistai.

PAŠOVĖ BANKO 
KLERKĄ

šeštadienį nežinomi trys 
vyrai įėjo University State 
bankan, 1354 East 55 gat., 
pašovė išmokėto ją (tellerį) C. 
J. White ir paspruko. Nesi
kėsino pagrobti pinigų. White 
sunkiais sužaistas.

dienio, ketvirtadienio ir penk
tadienio vakarais giedama, 
taip vadinama, “Tenebrae.” 
Šiuo giedojimu pąreiškiamas 
šv. Motinos Bažnyčios liudė- 
sis. Giedojimo metu uždegama 
15 žvakių, sustatytų į trikam
pę žvakvdę. Giedant tos žva
kės palaipsniui gesinamos iki 
paskutinės ir pasireiškia tam
sybė. Šių žvakių užgesinimas 
yra Apaštalų pasišalinimo sim 
bolis.

Daugely bažnyčių Didįjį 
Penktadienį nuo 12:00 iki 3:00 
popiet turimos “Tre Ore” pa 
maldos. Tai graudingi per 
tris valandas apie Kristaus 
merdėjimą ant kryžiaus apmą 
stymai.

NUO 18 IKI 25 M. 
AMŽIAUS

Į darbininkų batalijomis pri 
imami bedarbiai nuo 18 iki 25 
metų amžiaus.

Kaip žinoma, iš Chicagos 
bus parinkta 4,000 bedarbiu. 
Pranešta, kad registravimasis 
nereikalingas. Valstybinis be
darbių šelpimo komitetas turi 
jaunų vyrų sąrašus ir šis ko
mitetas reikalingus pašauks.

IR PREZIDENTO ALGA 
MAŽESNĖ

AVASHINGTON, bal. 8. — 
Vakar prezidentas Roosevel
tas iškeitė pirmąjį savo algos 
čekį ir iš to 15 nuošimčių grą
žino atgal iždan. Visiems kraš 
to tarnautojams 15 nuoš. atly
ginimas sumažintas.

Prezidentui čekis kas dvi 
savaitės pristatomas. Jam vi
sados atneša iždo departamen 
to valdininkas.

PRIĖMĖ BEDARBIŲ 
DELEGACIJĄ

SPRINGFIELD, III., bal. 
8. — Gubernatorius Horneris 
priėmė bedarbių delegaciją iš 
20 asmenų. Delegacija įdavė 
gubernatoriui reikalavimus. 
Svarbiausias reikalavimas, tai 
valstybinis darbininkų apdrau 
dimas nedarbo metu. Be <to, 
reikalaujama didesnės greitos 
pašalpos.

GREITAI APSIDIRBTA

GRAND RAPIDS, Mich., 
bal. 8. — Vienos viešosios mo
kyklos viršininkas H. B. Bed- 
ford, 43 m. amž., nužudė jau
ną moteriškę su dviem vai
kais, kurie jo namuose gyve
no.

Vakare jis policijai išpaži
no, o ant rytojaus nubaustas 
sunkiuoju kalėjimu visam gy
venimui.
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nyčiai ir katalikams priklausančių teisių ir, 
be to, dar pasisakė, kad pildys konkordato 
sųlygas, vyskupai atšaukė jam seniau pas
kelbtų opozicijų.

Katalikų Bažnyčia visados guli gražiuo
ju sugyventi su kiekviena, kokia ji būtų, vy
riausybe, jei vyriausybė nesiima varžyti Ba
žnyčios teisių, jei ji dirba savo politinį dar
bų ir nesikiša į Bažnyčios reikalus. O kada 
vyriausybė išeina iš savo ribų, tada ji pati 
kalta, bet ne Bažnyčia arba vyskupai.

LIETUVOS GYVENIMAS šaujančiais karų. Juk visi pri- ir pajūry. Sniegu apdengtas

LAIMĖ BOLŠEVIKAMS

DIENOS KLAUSIMAI

HITLERIO SUSIPRATIMAS

DAUG JUNGTUVIŲ. — ŠIL- rities gydytojas dr. P. Svilas.
TINĖ-ŠKARLATINA. — VA- Žmonės šneka: ‘‘Blogai. Jei 

SARIO 16 PRIE TAUTI
NINKŲ. — SPORŪTA. —

PRANAŠAUJA KARĄ

simenam Didįjį Karų. Kiek 
jis padarė bloga, ir aiškinti

kopos. Net ir tų jūra, taip mė
gstanti dužnai paišdykauti da-

nebereikia. Nejau pasaulio ‘ga'bar rami — susimųsčiusi (ato- 
jau ir daktarai serga, taiį^’08’ neiliato, kad leidžia Istogauja). Nors susimųsčiusi, 
mums prastiems žmoneliams ti,ivykiains taiP vystytis. Kur, bet su viltimi, lyg rodosi tik 
krai blogai.” Tačiau ir papra- '-^utų Sųjungu, kur nusigink- laukdama, kada iškylęs aukš-
sti žmoneliai, laikydamiesi me 
dicinos nurodymų, šitos ligos 
visada išvengia.Prieš Užgavėnes, taip vadi

namojo “mėsiedo” metu, dau 
giausiai vedamasi. Tada už
sakų, jungtuvių būna kiek ne- < Pirmu kart prie tautininkų 
reikiant. Vedasi tie, kuriems vyriausybės šventėm 16 vasa

tai padangėse vėversėlis, suči- 
rtns, pranešdamas apie artė
jantį pavasarį. Ir kada skais- 

Girdėdami apie hitlerininkų tus saulutės spinduliai, lyg dei 
demonstracijas su takeliais! mantų sublizgės ir užliuliuos 
Lietuvos pasieniais ir šūks- * jos bangų paviršium. Nekartų 
nius “Memel — Memel”, mū- I vaikščiojant jūros tiltu, tolu-

lavimai. Nejau tai tik vėjo bu
mbulas.

Sovietų valdomų Rusiją nuo pat prad- reįkįa vesti, dar daugiau ve-į1*0- Iniciatyvų paėmė Šaulių sų žmoneliai juokėsi. Girdi, jei moj pastebimi, mažučiai, juo-
žios spaudžia ekonominis krizis. Prieš pen- jasį tie, kuriems nereikia. Vie ,®'^Os štabas. Šventė daugiur 
kerius metus raudonieji valdovai sudarė pla-Įnį vedyboms ieško moters ge-'Pra®jo labai iškilmingai: vė- 

nus kiek nors šio krizio nusikratyti. Jie įve- r0 rįmtos, doros, žod- ^avU iškėlimas, organizuotas

tik vokiečiai pakrutėtų prieš di taškeliai. Tai — žvejų lai-
Klaipėdų, tai, girdi, prancū
zai ir kiti, turį bent kiek vo-

dė taip vadinamųjų “piatilietkų.” Jie sakė, 
kad visose jų pramonės šakose darbas bus 
pastūmėtas tiek, kad po penkerių metų kiek- 

' vienas pasijus raudonajam rojuj atsidūręs. 
Praėjo penkeri metai ir iš tų jų pastan-

Prieš keletu metų Vokietijoj pradėjo na
cionalsocialistų (fašistų) partija įsisiūbuoti. 
Jos vadas Hitleris, kurs šiandien yra kanc
leriu, ėmė blaškytis tiek, kad jis paneigė Ka
talikų Bažnyčios doktrinas. Pats būdamas ka
taliku jis pradėjo nesiskaityti net su Bažny
čios autoritetu. Jis savo partijų ėmė kelti 
aukščiau visos valstybės ir aukščiau pačios 
Bažnyčios. Pagaliau ėmė prie Bažnyčios tei
sių kabintis. Tada Vokietijos katalikų vys
kupai, kaip ir reikėjo, vienas po kito pas
merkė Hitlerio ir jo vadovaujamos partijos 
žygius ir uždraudė katalikams šiai partijai 
priklausyti, arba su ja susidėti ir jų remti.

Taip buvo iki šių metų pradžios. Nese
nai Hitleriui buvo lemta užimti kanclerio 
vietų. Patekęs į kanclerius jis neturėjo cent
ro (katalikų); partijos ir visų katalikų para
mos. Ir tik tada Hitleris susiprato, kad jis 
blogai darė visų laikų nesiskaitydamas su 
vyskupais ir paneigdamas savo Motinos Ba
žnyčios doktrinas. Po pasisekusiųjų jo parti
jos rinkimų jis pradėjo ir vėl glaustis prie 
katalikų vadų. Paskiau išsižadėjo padarytų 
paklaidų ir pakvietė katalikus talkon, kad 
jie gelbėtų jam palaikyti valstybėje tvarkų 
ir atstatyti kraštų.

Į tai atsižvelgus, Vokietijos katalikų vy
skupai atšaukė savo draudimų katalikams su
sidėti su nacionalsocialistų partija. Šiandien 
kancleris Hitleris visuose geruose savo su
manymuose turi katalikų paramų.

Kada tai visa įvyko, katalikų priešai 
tuoj ėmė šaukti, kad katalikų vyskupai pasi
davę Hitleriui, kad Hitleris kovų prieš ka
talikus laimėjęs. Toks šauksmas yra nepro
tingas. . į

Vyskupai nepadarė nė kokio Hitleriui 
nusileidimo. Hitleris savo judėjimų pradėjo, 
klaidingais dėsniais remdamasis. Vyskupai tų 
judėjimų pasmerkė. O dabar, kada Hitleris 
aiškiai pareiškė, kad jis ateity neginčys nė 
vienos Bažnyčios doktrinos ir nevaržys Baž-

PASKUTINĖS IŠDAVIKO VALANDOS
Pagal. E. Gebart—Gribnlis

Ilgai stovėjo lyg pamišęs Judas Aly
vų darže, toje pačioje vietoje, kame prieš 

kelias valandas niekšingu pabučiavimu 
išdavė Jėzų budeliams. Jam ausyse vis 
dar tebeskambėjo malonūs, bet priekaiš
tingi žodžiai: i

— Prieteliau, ko atėjai, Judai, pabu
čiavimu išduodi Žmogaus Sūnų.

Šaltas šiurpulys nukrėtė visų kūnų. 
Judas susisupo raudonu apsiaustu. Jis 
dabar tikrai atrodė kruvinas stabas. Bu
vo jau pusiaunaktis. Mėnulis pakilęs be
veik į vidurį dangaus apšvietė Judo vei
dą, lyg norėdamas parodyt pasauliui, ka
me slepiasi išdavikas. Judui nejauku pa
sidarė. Jis pasislėpė už drūto figos me
džio kamieno. Medyje suklykė pelėda. Ju
das krūptelėjo. Kažkas šalta ranka suda
vė Judui per veidų. Tai buvo ne kokia 
ranka, bet didžiulio šikšnosparnio spar
nas. Judas kraštu apsiausto apsupo gal
vų ir pasileido eiti vartų link. Pasigirdo

žiu, tinkamos šeimos židiniui, dalyvavimas pamaldose ir t.t. 
Šiems nesvarbu turtas: juk Labai gaila, kad Šauliij Šta-
didžiausias moters turtas tai 
jos širdis, dora, kilnumas. Ki
ti gi ieško pinigų — pasogos.

gų pasirodė vien muilo burbulas. Maskvos gjems tai pati moteris, jos ši
valdovai tačiau pasauliui griežtai ginčijo sa
vo nepasisekimus. Jie skelbė, kad kapitalis
tiškas valstybes spaudžia krizis, o sovietų 
Rusijoj ne tik nėra nedarbo, bet dar ir dar
bininkų trūksta. Kada jie blogus laikus gin
čijo, kai kuriose Rusijos dalyse gyventojai 
alko. , 9 į; i

Šiandien Rusija ima badas žnybti. Šis 
faktas per daug ir plačiai paaiškėjo. Paverg
ti gyventojai šaukias duonos, ima vis labiau 
nerimti. Nerimstantieji imta nagan 
jų nubausta ištrėmimu į žiemius, daug vadų 
nužudyta. Tačiau ir žiauriausieji bolševikai 
neturi priemonių milijonus žmonių ištremti, 
arba išžudyti, kad tuo būdu jiems burnas 
uždaryti. • 4. ^.,a! araiA

Tad jie ir išpažino pasauliui, kad ir jų 
valdomų kraštų ištiko ekonominis krizis. Jie 
nuduoda, kad nieko panašaus pas juos dar 
nebuvo. Gyventojij suraminimui jų laikraš
čiai pareiškia, kad geruosius laikus Rusijoj

rdis, prakilnumas, dora visai 
nesvarbu. Jie ima tų, kuri duo 
da daugiau pinigų, Apie to
kius sakoma: “Imtų jis ir ož
kų, by tik aukso skrynios.”

Reikia pasakyti, pirmieji vi 
sada išlošia: radę tinkamų mo
terį, nors ir neturtingų, jie 
sugyvena ir Dievas padeda

vai. Pasinaudodami ramia jū
ruže, neiškenčia ir jie nežu
vavę. Kitų syk ir neblogaikiečių žemių, netylės. Juk

tada vokiečiai pakels kalavi- jiems nusiseka, nes turgaus 
jų prieš Elsass-Lotaringijų ii j dienomis, vis rodos netrūksta 

nei, kad šiais metais ši diena kitus kadaise jiems plikiau- Imenkių (palangiečių taip mė- 
bus švenčiama. Juk visada1siusius plotus bei kolonijas. giamu) ir kitų žuvų.

bas pervėlai pranešė visuome-

(prie tautininkų) ji vis būda
vo perkeliama į gegužės 1 d. 
Atėjus gegužės 1 d., tautos

Vis dėlto spaudos pranaša
vimai apie naujų didelį karų 
kelia žmonėse didelio nerimas-

šventė keliama i rugpiūčio 15 Į šio. Juk niekam neišdilo iš į'f Kntolikiškoš" orginižeij 
d., gi tai dienai atėjus, kelia- atminties Didisai Karas su sa

Nors ir nyku apie Palangą, 
bet palangiečiai nemano ran
kas sudėję svajingai dribsa

ma į rugsėjo 8 d. Ir taip be 
galo, be krašto. Jei visuome
nė būtų žinojusi, kad šiais me
tais Tautos Šventė bus šven
čiama 16 d. vasario, tai ma
nau, būtų daug iškilmini

vo pėdsakais.. reikia. Ypač jaunimas — pa?

Daugelis jiemS isigyti.tlKto- Na’ ir lueį' 'diena praėjus: bažnytiniai cho 
le juos lydi visų jų gyveni-|raį j^tų priruošę naujas mi- 
mėlį. Kitaip savo amželį pra- Te Iaudamil!i; A.

,v , . . . vasarininkai; pereitų mėnesi
]s karto visi manėm žiemos •» • - , . ,, . , , . , . issirinkę naujų valdybų, pasi-

daugiau nebebusiant, mat vi- iv.. ,. , , ,. ,ryzę irgi nesnausti, bet kartu 
sa aplinkuma rodė artinantis1 . • ,. . su atgimstančiu pavasariu,

tai ma- pavasari: sniegas ja,, buvo )»«- gaUnt kim kd 
ingiai, š. baigus tirpti, g. paukščiai ė- y# killHjjį obfllsį

leidžia tie, kurie neieškojo mo 
teis asmeniški privalumai. To- 
pinigus, paprastai, prašvilpia 
dar pirmaisiais metais. Gi to
liau jų gyvenimas esti tuščias. 
Neieškojo širdies, neieškojo do

Kačanausko Himnų už tėvy
nę (Salvuin fae rem publicam 
nostram, Domine) ir t.t. Visuo 
mėnė taip pat būtų dalyvavusi 
daug gausingiau, nei dabar. 

Aplankyta kritusiųjų karių

mė maudytis gatvių klanuose. 
Tačiau dabar visa pasikeitė: 
užėjo šalčiai, prisnigo sniego, 
nors skikininkams jo ir per-

Keletų metų sėkmingai gy
vavęs Šaulių choras, šįmet kaž 
kodėl išnyko, kaip “žydo bi- 

maža. Manom, žiema pabuvos Užtat, nors ir ne skait-
ilgesnį laikų ir pavasario taip H‘n»as bažnytinis choras, ma-
greit neįsileis į mūsų šalį, !loniai> kas sekmadienis pagie- 
kaip kad tikėjomės. ida- Švelnus ir jausmingas gie-

Reikia pastebėti, jau kelin- d°jinias» sujaudina ne vieno
ros, nesvarbūs buvo jiems ino"[Įtapaį> pasakyta graudžių kai-įti metai pavasaris esti vėly- kietaširdžio “šiaudadūšio” ka 
terš asmeniki piivalumai. To-Įį,^ uždėta vainikų, pasimels-.vas, vasara taip pat. Užtat va- taliko ir patraukia į Dievop.
dėl tik dabar, kai praūžė pi- ta • Vėles

sugriovė kapitalistiškųjų kraštų krizis. Girdi, nigus, kai pragėrė pasogų, tik 
nuo jo gynėsi, ant galo vis gi užsikrėtė. Bet Į tada pamatė, kad jie lyg tie

jy

Lietuvos šaulių Sųjungos

sara atsiima savo: ji pavle- j Žmonės džiaugiasi gražiu gie- 
šėja rudens vienu kitu mene- dojiinu, nors pasitaiko išgirs-

jie imsis priemonių ir greitai krizio nusikra- du katinai sūleisti į vienų maį Štabas šiai dienai paminėti is-

udOLl
Tačiau Rusijoj niekuomet nebuvo gero

vės ir nebus, kaip ilgai tų kraštų marksizmo 
teorijų vykdytojai valdys. Nes jie nesirūpi
na gyventojų gerove, tik rūpinasi savo nau
da ir tų teorijų išbandymu praktikoje. Ka
dangi socializmo teorijos nė kokiu būdu ne
įvykdomos, tai per visų laikų krašte siaučia 
netvarka, alkis ir badas.

Šiandien raudonieji Rusijos valdovai jau 
yra priėję liepto galų. Kad neprarasti val-

Dabar jų gyvenimas pa-Pe*d° Įdomių visiems įsi- 
llikn viena tuštuma: niniem 'SY^nų knygų Vasario 16I liko viena tuštuma: pinigų 
į nėr, meilės nėr, sugyvenimo 
į taip pat nėr. Prieš jungda
miesi neprašė Dievo palaimos,

Turiny j Vygando, And. Ron- 
domanskio, prof. I. Jonyno, 
prof. V. Biržiškos ir kitų au-

užtat dabar toie stengiasi dR jtoliW idomas stlaiPsniaL 
vorso. Tačiau, k,, Dievas su- gausiai iliustruotas,

įjungė, žmogus tenedrįsta per-
sirti. Dabar labai stengiamasi iš

plėsti Sporūta (Sporto Rūmų 
Lietuvoje ėmė plėtotis dėmė .Talka). Į jų norime įtraukti 

tosios šiltinės epidemija ir ška j visas organizacijas, visų jau-

džios, jie tad ir dumia akis darbininkams irįrlatinos. Ši liga pastebima Ry- nimĄ Jei Sporūta bus veda- 
valstiečiams. Girdi, sovietų kraštas iš kitur Jų Lietuvoje, nors ir kitose vie' ma taip, kaip čekų Sakalai,
krizio užkrėstas. Bet jie imsis priemonių irtose pasitaiko susirgimų. Vi
juo greitai nusikratys. Tokiais pasiteisini
mais negalima išbadėjusiųjų žmonių nura
minti. Jų nuraminimui pirmiausia reikalinga 
duona ir laisvė. Duonos pas bolševikus ne-

suomenė susirūpinusi šia liga, 
medikai deda pastangų užkirs
ti šitai ligai kelių. Gydytojai, 
lankydami ligonius, 'taip pat

tai ateityj turės pasisekimo. 
Tačiau kiti galvoja, kad Spo
rūta tai esųs kažin koks pas
laptingas bučius.

daug, o laisvės jie negali duoti, nes greita, užsikrečia ir suserga. Taip an- | Žmonės labai seka spaudą 
patys jos netektų. [tai, dabar serga Utenos apsk- ir įdomaujasi įvykiais, prana-

lazdos kaukšėjimas į akmenis. Kažkas 
artinosi. Mėnesienoje Judas pamatė atei
nantį žilabarzdį žydų, kuris bailiai žval
gydamasis priėjęs prie Judo ir nieko jam 
nesakydamas metė po kojų odinį maišelį, 
kuriame suskambėjo pinigai. Šis senis bu
vo vyriausio kunigo ištikimas tarnas. Ap
sigręžęs senis nubėgo šalin dar greičiau, 
negu buvo atėjęs.

— Šuniui mandagiau meta kaulų, — 
murmtelėjo Judas.

Pakėlęs kapšį, Judas šyptelėjo, nes 
jis buvo sunkus ir jo ausiai maloniai ska
mbėjo. Skubiai atrišęs įkišo rankų ir pa
sisėmė saujų. Atsidėjęs ėmė žiūrinėti kiek 
vienų monetų. i

— Šis su mirusio Augusto atvaizdu. 
Man geriau patinka naujieji su Tiberi
jaus. Bet vis pinigas....

Taip, pinigas. Nors jis ir kruvinas 
būtų, bet širdį vilioja. Judas jautėsi lai
mingas ir sparčiai pasileido miesto link. 
Eidamas jis ėmė galvoti:

— Tiesa, Jėzus buvo jo artimas drau
gas ir mokytojas, bet ir jis neviskų ge
rai darė. Jok ir Jėzus ar nekėlė maištų

prieš žydų kunigus, gydė subatoje, val
gė su nusidėjėliais, išvaikė iš bažnyčios 
prekiaujančius. Štai jis menkas, niekam 
nežinomas Judas, padarė žingsnį, už kurį 
rytoj jį pasveikins netik žydų kunigai ir 
farizėjai, bet gal ;net pats Romos vieti
ninkas. Be jo budeliai nebūtų pažinę Jė
zaus. * ' '

Taip save guosdamas, Judas priėjo 
vyriausio kunigo Kajpo kiemo vartus. 
Nors jau buvo po vidurnakčio, bet vi
suose rūmų languose degė žiburiai. Kie
me kūrenosi ugnis, prie kurios šildėsi sar
gybiniai. Kieme pragydo gaidys.

— Jau aušra netoli, — tarė sau Ju
das ir pro atdarus vartus ėjo ugnies link. 
Staiga Judas sustojo, nes prie ugnies pa
matė Petrą, kuris su sargybiniais kažkų 
karštai kalbėjo ir įtikinančiai mosavo ra
nkomis.

— Aš nepažįstu šito žmogaus.
Gaidys antrų kartų pragydo.
Atsidarė Kajpo rūmų didžiosios du

rys ir žmonės būriais ėmė verstis lauk. 
Pasinaudojęs žmonių sambrūzdžiu, Petras 
spruko šalin. Gaidys tretį kartų pragydo,

siu. Ruduo taip pat vėlyvas, ti ir tokių paikų išsireiškimų;
tačiau ir jis ilgai žiemos ne- į“kad girdi esu negalima ge- 
įsileidžia. Žiema taip pat su- ! pasimelsti, kai gieda — 
sivėluoja, na, užtat ji gana ii- j giedojimas trukdųs. Jau da
gai neįsileidžia pavasario. Jei kar gavėnios metu giedoriai re 
taip progresyviai tęsis ir to- ng'iasi išmokti gražių giesmių
liau, tada turėsim kada nor? ir reik tikėtis, kad jausmingu
žiemų vasaros mėnesiais, ru- gražiu giedojimu paįvai
denį — pavasario, pavasarį — 
rudens, gi vasarų — žiemas 
mėnesiais. Žinoma, mūsų ai
niai šito gal dar nesulauks, 
tačiau ateities vėlesnės kartos 
šito sulauks, jei metų laikai 
eis taip, kaip dabar. Re.

rins ateinančias šventas Vely
kas. L. V.

UŽ DORINIUS IŠKRYPI
MUS SMARKIAI BAUDŽIA

PALANGA ŽIEMĄ. — PA
LANGIEČIŲ VEIKIMAS

Palanga. Dabar Palangoje, 
kaip ir kiekvienu žiemos me
tu, visur nyku ir tuščia. Jokio 
ypatingo grožio, nematyt net

Kauno apyg. teiscro sesija 
Alytuje, išnagrinėjusi pil. Gu 
deltvieiaus bylų, jį už sunkų 
nusikaltimų prieš dorų nubau 
dė 8 metais s. d. kalėjimo.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Du mokiniu atsirado šalia vienas antro: 
išdavikas ir išsigynėlis. Jų akys susitiko. 
Petras nervingai čiupo kalavijo rankenų. 
Tik Judas skubo pabėgti.

Ilgai klaidžiojo jis bažnyčios pasie
niais, nes jų tik teatdarydavo saulei pa
tekėjus. Jam rūpėjo gauti leidimas iš ku
nigų pasistatyti bažnyčios prieangyje sta
lelį ir imti verstis gautais pinigais. Jis 
vaizduotės pagalba audė sau gražių atei
tį. Jis matė, kaip Egipto, Graikijos ir ki
tų kraštų pinigai tik plaukia, tik plaukia 
į jo kišenių.. Tuo tarpu prisiartino keli 
levitai ir su tam tikromis apeigomis ėmė 
daryti varines duris. Judas su draugiška 
veide šypsena prisiartinęs pasveikino juos. 
Vadovanjųs atidarymo apeigoms kunigas 
rūsčiai suraukęs veidų suriko:

— Tau draudžiama čia įeiti, tu šią
nakt gavai kraujo kainų. Šalin, nes liep 
siu tave kaip tėvžudį išginti.

i Judas pasitraukė, kaip nuplaktas ir 
pasinešdino Romos vietininko rūmų link. 
Be abejo, galvojo jis, romėnai maloniai 
jį sutiks, kaip ši barzdylų gauja. Jis ži- 

oo, kad ši Levi giminė ąemažiao įr da

bar garbina aukso veršį, kaip kad Moz 
laikais. Kai jis atsisės už muitų staleli 
tai ši angių veislė susirietusi eis prie jo. 
Tokios minties džiuginamas, jis praėjo 
pro farizėjų būrelį, kurie tarp savęs gin- 
čidamies traukė Piloto rūmų link. Pama
tę Judų, jie perkreipė veidus ir garsiai 
nusispiovė.

Prie Piloto rūmų ūžė, bangavo di
džiulė minia. Prieangyje išraudusiu veidu 
stovėjo Romos vietininkas apsuptas di
duomenės ir kažkų miniai kalbėjo. Judas 
nieko negalėjo išgirsti. Jis pradėjo verž
tis pirmyn. Minia prapliupo: — Barabų, 
Barabų išleiski — Prie kryžiaus jį, — 
griausmingai suriko minia.

(Daugiau bus)

Kų žmogus daro ir tiria, tat visuo 
inet apsireiškia, kas jo viduje yra. Nešva
rius Žodžius tegali tas vartoti, kas viduje 
nešvarus. Vydūnas

• • •f
i Protingas žmogus gyvates ir degti
nes nelaiko savo namuose.
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CHICAGOJE

PASAULINĖ PARODA kiems reikės per spaudų, nu
rodyti kaip gulima bus susi
rasti tautiečiu, norinčių tiuis- 

Jei kuris iš chicagiečių nė- prįįnitk Bet lietuviams nė
ra buvęs paežery tarp 12-os > reįkai0 tikėtis biznio vien 

ir 39-tos gatvės per sį pusine- j* saviškių, Chieagon atvyks 
ti, o dabar nueitų, tai ten ra- tančių. Reikia būti pagatavie- 
stų to, kuo labai nusistebėtų. ,lns piznj daryti su turistais 
Ten pamatytų geležinę i,altą bet kokios tautos.
siena, o už tos sienos pama- „ ... ,, .t Ivaip žinoma Paroda atsi-
tytu dygstanti naują miestą. . . , T
/ * . ,. . x darys birželio 1 d. Laiko pn-
lr tai ne bet kokį miestą, o '

motinos, ypatingai tos, kurios, Į Atsakysiu norintiems susira
vadina save didelėmis patrio- 'Minėti įvairiais kultūros klau-

. . . .. . išimais. Adresas (trumpai): A-
tėmis ir visuomenės veikėjo- _. . 'J Irejui Vitkauskui, Kaunas, Lie- 
mis. Raporteris tuva.

DAKTARAI:

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG.
Specialistas ii 

Rusijos

Ofiso: Tcl. C&lumet 4030
Res.: Tel. Hemlock 0288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2858 W. 69th St.

Valandos: 10—13 ryto 
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

tokį, apie kokius tik pasako
se pasakojama. Trobesiai la
bai savotiški, ne paprasti, dau 
gelis jų su bokštais. Viename 
bokšte kai kartais girdimi va
rpai. Be kitų įdomybių į pa
danges stiebiasi aukščiau visų

si rengti turime, bet planus da
ryti privalome išanksto.

Kaimynas

PAVYZDINGOJI ŠEIMA

Pulherija Vaicekauskienė
. , siomis dienomis gavo iš lvau-

vidunmescio skyscraperių du . ..
, , v, . , . .A I x- no Aviacijos Alokvklos, nuobokštai, tarsi vietos nutūpti I . T . v ... ..... , . . .. Stasio Lukoševičiaus laišką,
padangėse skrajojančioms ra-' . .. ......
1 ° . . ... . kuriame reiškia jai didele pa-
ganoins. vienu žodžiu paeze-'. . . .. . ... ,

. , , , dėką uz gražų išauklėjimą du
ry jau dabar yra to, kuo ira-!, ..... ... . ,

* ; . ‘j.- .__kielių rr įsinokinimą taisyklin
gos lietuvių kalbos.

ra tai gera pradžia būsiančios 
Įima susižavėti. Viskas tas y- 
pasaulinės parodos.

Nuo praėjusių metų vidur
vasario apie 10,000 darbinin-

Pats skaičiau laišką, kuria
me p. S. L. štai ką sako:

“Prieš du metu tamstos dū
kų dirba paežery ir stato tą kielės rašytas laiškas į Lietu- 
pasakiską miestą, kuriuo su-Įv., niano draugui, pateko į ma 
sižavės milijonai chicagiečių ir no rankas. Skaičiau jį su dide 
viso pasaulio žmonių, lam ret- ;jįu nusistebėjimu, kad sesutė 
kalui jau yra išleista apie 113 nors svetimoj šaly, bet gi iš-
milijonų dolerių. Tai bus Pa
saulinė Paroda, kurios rengė
jai sako, kad ji būsianti įspū
dingiausia už visas bet kuri, ,
, , , , . I tolimųjų jurų skamba pavyz-
bet kada buvusias pasaulines .. . • v . ./'llYln’ClCI I 1 ZVT lttT | n C’AltVL/vr. TTOVi/ion
parodas.

auklėjai pavyzdingas lietuvai
tes. Didelė garbė jums už tai.” 

Malonu girdėti, kad ir uz

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTKRŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 
KAIP UŽS1SENĖJUSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Speclališkai gydo ligas pilvo. plaučių, Inkstų lr pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia lr persitikrinkite kų jis jums gali pada^ 
ryti. Praktikuoja per daugel] metų lr išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai lr nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 WEST 26th 6T„ h n lupas Keeler Avė. Tek Orewford 6578

GRABORIA

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

jsn patarnavimas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metij Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 So. 49th Ct Cicero. I1L
Utar. Ketv. lr Pėtnyčiomls

I 10 — 9 vak
3147 S. Halsted St. Chicago
Paned.. Sered. lr Subat. t — 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 3 iki > vai. vakaro 
Beredomle lr nedėUomu pagal

autartlea

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
3359 So. Leavltt St 

Canal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AN AND SURGEON

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

3 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntmoot

Tel. Cicero 1280 X—RAY

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Val.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
valandai vakare

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS
2420 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto: 7 lai 9 vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 6458 S. MAPLEWOOD J VE.

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago

Stambieji Chicagos biznie
riai jau nuo senai suplanavo, 
kaip pasinaudoti Chicagos Pa 
saulinės Parodos metu. Chica
gos lietuviai iš Pasaulinės Pa
rodos turės ne vien pasigro
žėjimo, o ir naudos. Kad ko 
daugiausia tos naudos turėti, 
tai reikia būti ko geriausia 
prisirengusiems pasinaudoti 
proga.

Chicagos Pasaulinės Paro
dos pamatyti atvažiuos mili
jonai žmonių, kurių tarpe bus 
tūkstančiai lietuvių. Jiems 
reikės vietų apsistoti ir įvai
rių reikalų atlikti. Daugeliui 
jų koteliai bus neprieinami ir 
tokie ieškos vietų apsistoti 
privatiškuose namuose.

Dauguma Amerikos lietuviu, 
atvykstančių Chicagos Pasau
linės Parodos pamatyti, bus 
susirašę su savo giminėmis ir 
pažįstamais Chicagoje ir pas 
juos apsistos. Bet bus ir to-" 
kių, kurie Chicagoj neturi nei 
giminių, nei pažįstamų. To-

dingas lietuvių šeimos vardas, 
Iš p. Vaicekauskienės turėtų 
imti pavyzdį ir kitos lietuvės

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard B29S—8411

Tel. CICERO 394

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 435.89 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 s. 50tb Av«„ Cicero. Tlt

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Tel. Lafayette 3572

J. Liulevičius
Graborl.iš

lr
Balsamuotojas

Patarnauja Chi
cagoje lr apielin- 
kėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

',092 Archer Avė.

Metinės Sukaktuvės

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.

OFISAS
668 WEST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

Z?'te/-;

PETRAS BLOŽIS
Vicnų metų sukaktuves 

velna balandžio 11, 1933. kaip 
mūsų brangus tėvelis apleido 
mumis. Jis neikados nesugrįš 
mus nuraminti ir pamokinti 
mųsų kelionėje šiame pasauly
je. Juo dienos buvo sunkios ir 
darbščios, bet dabar Juo siela 
yra Dievo valdžioj ir lai Jis 
duoda juo sėliai amžiną atsilsį.

Prašome visų giminių, drau
gių ir pažystamtų atsilankyti 
ant šv. Mišių tr pasimelsti už 
a. a. Petro Blozlo stelą.

šv. Mišios bus atlaikytos 
balandžio lotą ir litą, 8:00 
vai ryto. šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero, III.
..Nuliūdę: moteris, sūnal, bro

liai seserys lr giminės.

3U-

K

> --Ar. A

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

1439 S. 49th Court, Cicero, Ik.
TEL. CICERO 6937 

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, HL

Tel. Canal 8123

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AVest 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

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

Dr, C.K. Kliauga
DENTISTAS 

2420 W. Marąuette Road
arti AVestern Avė. 
Valandos: nuo 9 liti 9

Phone Hemlock 7828

TEL. LAFAYETTE 7669

DR. F. C. KVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Canal 9257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1831 SOUTH HALSTED STREET 
Residencija 6699 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 

4 iki 8:39 vakare

AITŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso lr Res. Grovehlll 0617
6917 S. Washtenawr Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėlioj susitarus

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TsL LAFAYETTE 7887
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 tkl ------------------------------------------ -
12 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 Iki 8 vai. vakare Utnrnlnkata OflSO: Tel. Victory 6893 
U Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų mu 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 įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Paženkite EUDUK] pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

J. J. BAGDONAS
GRABORIUS

Laidotuvėms patarnauja mandagiai, 
simpatiškai ir labai pigiai.

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui. 

Pašaukite:
REPUBLIC 3100

2506 West 63rd St., Marcjuette Parke

PRANEŠU
STRIKOL’IU.M.O.

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Avė. 

Ofiso valandos:

Palengvins akių Įtempimą, kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivąigimo. akių aptemmio, nervuotu- 
rno. skaudamą akių kartų. Nuimu 
lotaractua. Atitaisau trumpą regyste 
ir tolimą regyste.

Prirengtu teisingai akinius visuose
‘įsitikimuose, egzaminavimas daro- NllO 2 iki 4 ir HU0 6 iki 8 Vak. 
nas su elektra, parodančią maiiau-
uas klaldaa.

Bpeclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki t vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK 
?Ą LAIKA BU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pt- 
Beaaės, neg o buvo, Musų kainos pi 
gesnėe, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Tel. Boulevard 7588

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas į'r Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6869 80. WE8TERN AVĖ. 
Chicago, I1L

Phone PULLMAN 0856

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 Lašt lllth Street

Prie Y. M. C. A., Roseland 
Gazas, X-RAY, etc.

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Rez.: Tel. Drexel y 19j

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą. 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas Hat Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. e 
Nedėliomis ir šventadieniais 19—11

B3. T. DUNDULIS ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. MAKLERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę lr patogesne 

vietą
S32S SO. HALSTED ST.

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

šventadieniais nuo 10 Iki 13 
Phone BOULEVARD 8488

Tel. Oroveblll 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
Vai.: 9-11 ryto 3-4 Ir 7-9 vak. 

Beredomle po pietų lr Nedėldlenlab
tik susitarus

3431 W. MARGUETTB ROAD

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

ezKi

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėkit mano iškabas.

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

Phone Canal 0523

DR. MAURIGE KAHN,
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

I6eo 16 tkl II dieną 
Nuo I tkl B po pietų 
Nuo 7 Utį B vakare 
Nedel. nuo 16 Iki 11 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aave ofiaą po numerie

<729 SO. ASHLAND AVĖ

SPECIJALISTAS
DUovų. Moterų ir Tyrų Mirų 

▼ak: ryto nno 16—IS nuo 1—4 pe 
pietų: 7—B:lt vai. vakare. 

NedėBomta 19 Iki 19
Telefonas Midway 2880

Res. Phone 
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 v*L vakare

Tel Wentworth 3000
Re*. Tel Stewart 819

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. UAU5TED STREET 
Vak: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

Tel. Ofiso Boulevard 5913-14 
Rez. Victory 2343

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

Oflao vaL: nuo 1-8: nuo 6:89-8:19



CHICAGOJE A. Poškienė, iŽd. B. Laurai- 
tienė. Alfa

Iš FEDERACIJOS CHIC, 
APSKR. SUS-MO

Federacijos Chicagos Aps
kričio susirinkimas įvyko ba- 

' landžio 5 d., Aušros Vartų pa- 
Tap. svet. Susirinkimą atida
rė pirm. A. Žvirblis. Pirmiau
siai svarstyta Chicagos Pasau
linės Parodos klausimas, ku
riuo kalbėjo: S. Sakalienė, 

“Moterų Dirvos” red., J. Mi- 
ckeliūnas, Bytautienė, Sakalas, 
A. Bacevičius, P. Fabijonaitis,
P. Čižauskas, L. Šimutis,. ‘Dr.’.jn apvaikščiojo jubiliejų 10 me 
red., apt. V. Petrauskas, Pr. (tų Seserų Kazimieriečių mokv- 
Vaicekauskas ir A. Grybas. Iš tojavimo parapijos mokykloj, 
visų kalbų paaiškėjo daug da- tat vietinis A. R. D. 2 skyrius
lykų. Federacijos nusistaty
mui šiuo klausimu pareikšti, 
išrinkta komisija: L. Šimutis, 
I. Sakalas ir inž. A. Žvirblis; 
taipgi išrinkti atstovai nuo 
Fed. Chic. Apskr. į Pasaulinės 
Parodos lietuvių susirinkimus: 
kun. M. Urbonavičius, dr. P. 
Atkočiūnas, A. Bacevičius, O. 
Aleliūnienė ir kun. J. Mačiu- 
lionis. j iw,

Iš V. V. X seimelio rengi
mo komisijos paaiškėjo, jog 
seimelis pavyko, tik pajamos 
dar nesutvarkytos.

Katalikiškos Akcijos ir 
•Spaudos Savaitės reikalu su
rengti vakarai: West Side, 
Brighton Park ir Cicero; ki
ltose kolonijose dar rengiamo
ji. ' į

Federacijos Kongreso rengi
mo komisijos narys L. Šimu
tis pranešė, kad prisiruošimo 
darbas eina pirmyn.

Kalbėta apie kap. Dariaus 
ir S. Girėno skridimo kelionę 
ir išleistuves į Kauną. Prane
rta, kad jiems rengiama avia
cijos diena Chicagoj balandžio 
30 d., o išleistuvių banketas 
gegužės mėn. 6 d. Nutarta re
ginti ir dalyvauti.

Iš Am. lietuvių spaudos pa
daryta pranešimas, kad kai ku 
rie Amerikos lietuvių laisva
manių laikraščiai, nusigandę 
;del kilančios katalikiškos ak
cijos siūlo valdžiai plakti Lie- 
Įtūvos katalikus rykštėmis. Dėl 
vėlaus laiko šis klausimas ati
dėtas kitam sus-mui.

Ig. Sakalas siūlo įvesti sa- 
vikritiką. Pasiūlymo svarsty
mas dėl vėlaus laiko taip pat 
atidėtas. ,

Šis Federacijos susirinkimas 
buvo skaitlingas. Atstovų da-
lyvavo veik iš visų kolonijų, atliko

(Apkalbėta daug svarbų daly
bų- Rašt.

BRIDGEPORTŪ
NAUJIENOS

SV. KAZIMIERO AKAD. 
RĖMĖJŲ DR JOS ME

TINIS VAJUS

Kovo 26 d. įvyko graži puo
la Šv. Jurgio parap. mok. sve

tinėje: vakarienė su progra
ma Šv. Kazimiero Vienuolyno 
bandai, i iii1*

Vajaus komisija J. Šaltenie- 
,nė, C. Petraitienf, T. Stanke
vičiene, U. Gudienė su pagal
ba kitų surengė skanią vaka
rienę, išpuošė stalus gėlėmis, 
o C. Petraitienė aukojo ir pa
darė skaiiHii- ulini-. Svčii.i lu

Kjorne daug ll rinktiniu nr tik

sos ir $5.00 nariai sudėjo. P. į svečiams, A. Pociui ir sese* 
11. Nedvarienė įteikė dovaną rims mokytojoms už įspūdingą 
Šv. Petronėlės dr-jos vardu. J ir įdomią programą; visoms, 

Mergaičių sodalicija gražiai iv^s^ems’ khrie kuomi nors pri- 
svečiams tarnavo prie stalų ir ^ėjo pi ie šio vajaus pasise- 

Mrs. Trust, dalyvauja jau ket-'.dovanų suteikė $5.00 per savo,^1110’ įa^ pievas atmoka tuk- 
virtos parapijos vajuj ir visur 1 pirm. Razbadauskaitę. stantenopai.
aukoja Vienuolynui. P-nas Voi i nr t tr I Vardai aukotojų, biznierių

Kalbėjo prelatas M. L. Kru- įr geradarių bus paskelbti 
šas, taipgi svečiai, Seserų ka* “Drauge” vėliau. Iki tam lai- 
pelionas kun. M. Urbonavičius kuį dar sykį širdingas ačiū 
ir kun. P. Vaitukaitis labai' ' '

iš savo parapijos, bet ir iš ki
tur. P. Šlepavičia su dukterim,

dat su šeima dalyvavo vaka
rienėj ir aukojo maisto ir pi
nigų.

P-nas Jurgis Petraitis su 
žmona, amžini nariai A. R. D. 
rūpinasi Sesutėmis kaip tik
rieji tėveliai.

Viešnios-rėmėjos iš kitų 
kolonijų

Kadangi Šv. Jurgio parapi-

pasikvietė viešnių-svečių rėmė 
jų. Dalyvavo A. R. D. kape- Į Mundelein užgirta. 
lionas, kun. M. Urbonavičius, j Kabai gražią kalbą pasakė
Centro vicepirm. M. Šedienė 
ir O. Reikauskienė, Centro ra- 
št. V. Galnaitė, C. koresp. — 
Plekavičintė (iš Roseland). A. 
R. D. 10 sk. pirm. Dobrovols- 
kienė iš West Side ir 10 sk. 
rašt., 9 sk. pirm. Krasauskie
nė iš Cicero ir veikėjos rėmė
jos iš tos kolonijos A. Vaišvi
lienė, O. Rimkienė, Sasnaus
kienė, jaunamečių vadovė V. 
Mockienė su vyru (building 
commissioner p. Mockus iš Ci
cero) Petruševičienė iš Tbwn 
of Lake, jaunametės iš Cicero, 
III., ir “Draugo” adm. Auš
ros Vartų par. klebonas kun. 
J. Mačiulionis, dr. Atkočiūnas! 
su žmona ir kiti.

Vakarienėj dalyvavo prela
tas M. L. Krušas, taipgi mūsų 
parap. asistentai kun. J. Šau- 
linskas ir kun. Petrauskas. Da
lyvavo ir brangusis svečias tautai brangi ir reikalinga, 
kun. Pr. Vaitukaitis, rėmėjų. Nežiūrint demoralizavimo į* 
ir Sesučių didžiausias priete- vairių nesąmoningų kalbų bei' 
lis. i pavydo ir tai iš ten, kur turi-

Prograjnia me teisės ko kito tikėtis.... Šv.
Programą vedė A. R. D. Ce-'Jurgio parapijonys liko išti- 

ntro pirm. A. Nausėdienė, ku- kimi rėmime mūsų brangių į- 
ri yra ir vietinio A. R. D. 2 staigų. Šįmet svetainėj kolek- 
sk. pirm. Programa buvo la-ta buvo dvigubai didesnė, ne
imi graži ir ilga, rūpestingai gu pernai — nors metai sun- 
sesučių mokytojų prirengta; kesni.
visą publiką begaliniai paten- Į štai, aukštas susipratimas'programą. Bus spausdinama 
kino. Veikalas “Marijos Pa- šv. Jurgio parap. parapi jonų, Į mažiausiai 1,000 egzempliorių 
galba” labai buvo įspūdingas, nepaisant provokacijų bei at- įr kiekvienas atsilankęs gaus
Lošėjos buvo: Vargšienė — E. kalbinėjimų nuo gerų darbų. 
Jankauskaitė, Vargšienės du- Lai Dievas kiekvienam ir kie-

I X- T
'sta...) ir taipgi už aukas tos

Įvairių skyrių mokiniai vi- įstaigos palaikymui.

ktė — Al. Dambrauskaitė, Va- kvienai šimteriopai atmoka ir rėti
rgšienės dukters auklėtoja —už gražios širdies pareikštus 
B. Piktermonaitė, Tarnaitė — Seserims Kazimierietėms jaus-
B. Gogifltė, Čigonė S. Nor- Į nms įr jų jų garbingai viržiui- į znierių ir pavienių, kurie yra 
kiūtė, Čigonės duktė A. 'nkei Motinai Generalei Mari palankūs ligoninei tapti šių 
Mockiūtė. 'jai (kuri laike mūsų vajaus šokių rėmėjais, neatsisakyda-

Visos savo roles labai gerai buvo skaudžių sopulių suspau- mi, kuomet rėmėjos paprašys

saip pasirodė: driliuose, dėklą 
macijose, dainose.

Sutartinai dainavo J. Kri- šįmet įsirašė žinomas ir visų 
piūtė ir E Giržaitė. I gerbiamas jaunas graborius

Visus prijuokino jauni “A- Stasys Mažeika, sumokėdamas 
frikos gyventojai” 8 sk. moki- Iper vajų pirmą mokesnį $50.00 
niai, su savo “minstrel show” ‘o kitą pusę sumos atmokės A. 
ir muzika. R- D- seime gegužės 21 d.

Gražiai dainavo mūsų para- S. Mažeikas niekuomet ne- 
pi jos solistai F. Garuckaitė ir šykštauja, neišsikalbinėja, bet 
E. Zambacevičia. į gerus darbus remia iš visos

O jau Šv. Jurgio parapijos širdies. Neužmirškime savųjų 
mok. vaikų orkestrą, po vado Įprietelių, reikalui priėjus. Re- 
vybe mūsų išeivijos įžymiau- •mkime savuosius. Mažeikams 
šio muziko A. Pociaus, šau- širdingai ačiū!

A. R. D. 2 sk. dėkoja 
Gerb. vajaus komisijai J.

niai pasirodė ir aplodismenta
ms nebuvo galo.

Draugija Šv. Onos, po va- Šaltenienei, C. Petraitienei, T. 
dovybe savo pirm. EJz. Jonai- Stankevičienei, U. Gudienei ir 
tienės, dalyvavo “in corpore” visoms darbuotojoms. Gerb. gi valdybą šiems metams sn- 

svečiams — viešnioms už atidaro šiaip: pirm. O. Biežienė, 
$10.00. Draugija Šv. Petronė-’silankymą į pramogą, progra- pagelb. V. Torčynskienė, nut. 
lės suteikė dovanų $5.00 iš ka-Į mos dalyviams ir kalbėtojams Į rašt. O. Jagielienė, fin rašt.

ir dovanų sesutėms suteikė

PADĖKA “DRAUGO” LAI
VAKORČIŲ SKYRIUI

Prieš porą mėnesių per 
“Draugo” laivakorčių skyrių 
išvyko Lietuvon Jonas Jaglau- 
skas iš Kankakee, III., jo žmo-

širdingai perstatė Vienuolyno į Beje, ant įžangos bilietų j na ir jų giminaitis J. Žemkau- 
reikalus ir kvietė visuomenę vajaus vakarienę buvo nume* skas. Jie išvažiavo “Frederik 
B remti, nes parama begali- rak po vakarienės didelis rė- VIII” laivu.
mai reikalinga. Kun. P. Vai* mėjų prietelius Juozas Garuo .. s ((lr ,. .
tukaitis perstatė visuomenei kas pakviestas ištraukė nume* ,
Šv. Kazimiero Akademijos Rė- rj 48. P-ni Smalinskienė gavo! JT AtvaZJaT 1
mėjų Dr-jos nuopelnus ir pa* dovaną - gražią knygą — Se* T?'
briežė, kad toji draugija dir- serų Kazimieriečių Kongrega* P ‘ 1 ku*iej! 'aldininkai_ labai 
ba kilniausius darbus be jo* ciios istorija Ran mandaSus ir malonus. Pasiti-
kio atlyginimo. Ji (rėmėjų dr. . ' ^jko Požiūrį į mūsų ba-

ja) vra Šv. Tėvo atlaidais ap- Tftlif|| AT I AMC 9|K|||TrC !®azUS’ Paklaus^ per kiek me- 
dovanota ir J. E. kardinolo lUff R Ui LAkt mūsil kraitis sukrautas? A

- tsakėm, kad per dvidešimts
X Šv. Kazimiero Akad. Rė* BaSaž<> uekrėtė. Suieš-

mėjų 1 sk. sus-mas įvyko bal. k°j° mums automobilį ir nu
vežė į stotį. Tėviškę pasiekėm 
laimingai. Atsiprašom p. Ši-

“Draugo” adm. kun. J. Ma
čiulionis, M. I. C.

Aukos Vienuolynui
Kaip kasmet, taip ir šįmet, 

anksčiau duotu leidimu nau
dotasi ir prie bažnyčios nuski
rtos vajaus dienoj rinkti au
kas.

Kilnios 2 sk. rėmėjos ir Šv. 
Jurgio parapijos ištikimos da
rbuotojos ir rėmėjos Baturie- 
nė, Vaicekauskienė, Gricienė 
ir Ežerskytė. Tos veikėjos pa
siaukojo, kad kelis centukus 
surinkti nuo einančių į baž
nyčią Vienuolyno naudai. Gi
rtinas jų darbas ir lai Dievas 
joms atmoka už neužtarnautą 
panieką ir padarytą joms už- 
gavimą. Jos ne sau rinko, kaip 
buvo sakyta, bet Šv. Kazimie
ro Akademijai, kuri visai mū-

Amžinas narysi A. R. D.
Į amžinus A. R. D. narius

DRITŪIS

, visiems.

2 d. Atsilankė skaitlingas bū 
rys narių. ,

Per vajaus vakarą įsirašė >1K'io> kad taiP ilgai nepara- 
,astuoni nauji nariai. Apie va- šėm- Ačiū bendradarbiui
jaus vakarą raportavo Navic
kaitė. Numatoma, jog vajus 
gražiai pavyko; pelno liko 

j$304.62. Pirm, J. Čepulienė dė- 
jkojo komisijai ir visiems, ku- 
.rie kokiu būdu prisidėjo.

Iš Centro raportavo Šedienė. {visiems amerikiečiams, katrie 
Išrinkta atstovės į Š. K. A. R. jvažiuos Lietuvon, važiuoti per 
seimą: Ogintaitė,’ Mikolaitė,(“DrauS°” Laivakorčių sky- 
Kalvaitė, Ogintienė, StugienėJrhb Labai ačiū> kad “Drau-
Jurgaitienė, Jeselskienė. Sei
mas įvyks gegužės 2.1 d.

LIGONINĖS RĖMĖJOS

Šv. Kryžiaus ligoninės rė
mėjų šokių komisijos pirmi
ninkė F. Prihodskienė prane-j 
šė rėmėjoms pereitame susi- Į 
rinkime, kad rengiamųjų šo ' 
kių vakarui, kuris įvyks ge
gužės 3 d., 8 vai. vakare, Ca- 
sino Modeme Klube, 913 East 
63 St. prie Cottage Grove avė., 
bus spausdinami gražūs prog 
ramėliai; ir kad bus renkami 
lėmėjai. Kas paaukos nors vie 
ną dolerį, taps šių šokių rė
mėju; jų vardai bus įdėti į

po programą, kurį parsinešęs 
namo galės nuodugniai peržifl-

Tadgi rėmėjos prašo visų 
kunigų, daktarų, advokatų, bi

tai padaryti. O jei kas neno
rėtų laukti arba jei rėmėjos 
neatlankytų, gali savo dolerį 
arba daugiau pasiųsti tiesiog 
į ligoninę. Auką su vardu Se
selės perduos rėmėjoms. P-nia 
Samulionienė sumaniai tvarko 
šokių rėmėjus.

Padarykime skaitlingą būrj 
šokių rėmėjų. Visos aukos ii 
šokių pelnas skiriamas ligo
ninės naudai. Alfa

PATAISYMAS

Praeito trečiadienio “Drau 
go” numery apleista valdybos 
vietoje Ona Jagielienė, kuri 
buvo išrinkta nutarimų rašt. 
vietoj Poškienė, o finansų ra
št. išrinkta A. Poškienė. Tad-

Stanislovui Montvidui, kad jis 
mus palydėjo ir viską gerai 
sutvarkė. Širdingai ačiū ga
rbingai “Draugo” įstaigai, ku 
ri taip gerai ir teisingai vi
siems patarnauja. Patarčiau

gas” pagelbėjo J. Zamkauskui 
iš Kanados važiuoti sykiu su 
mumis. Dabar linksmi ir lai
mingi gyvename kartu Lietu
voj. n

BUDRIKO KRAUTUVĖ 
ARIAIKĖ 2 VAGONU 

NAUJĮI ELEKTRINIŲ 
SKALBIAMŲ MAŠINŲ
V

Žemos Kainos Tik Šią 
Savaitę

*37.50, s49.50, 
*69.50, s84.50

Lengvus išmokėjimai' po 95c į 
savaitę.

Elektrikinis prosas dykai su 
kiekviena Thor Washing 

mašina

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

Tel. Boulevard 4705—8167

Radio Programai duodami 
Budriko W.C.F.L. 970 k. Ne
dėliomis 8:00 vai. Ryte į 
W.C.F.L. 970 k. Nedėliomis 1 

vai. po pietų.
W.H.F.C. 1420 k. Ketvergais

7:30 vakare.

PAVASARINĖS KELIONĖS KUN,GAS ’•BOS|{O 
LIETUVON

Velykinė ekskursija S. S. 
“Frederik VIII,” Skandinavu 
Linijos, išplaukė iš New Yor
ko balandžio 1 d. Daugumos 
^ikslas — praleisti Velykų šve 
ntea “senam krajuj”.

Pavasaris čia ir tie, kurie 
pageidauja praleisti gražųjį 
pavasarį Lietuvoje, turi progą 
išplaukti iš New York’o:

SS “United States”, balan
džio 15 d.

| SS “Frederik VIII” gegu- 
žės 4 d.

SS “United States”, gegu
žės 20 d.

Taip pat kreipiama dėmesis 
į “Draugo” specialę, vasari
nę ekskursiją tiesiog į Klaipė
dą. Didžiausias šios linijos lai 
vas SS “Frederik VIII” bu 
|vc- išrinktas šiai kelionei. Iš- 
plauks iš New Yorko birželio 
3 d. ir pribus Klaipėdon bir
želio 14 d. Tikietus šiai eks
kursijai galima pirkti į vieną 
pusę arba ten ir atgal.

Pasitarkit su “Draugo” Lai 
vakorčių Skyrium” kaslink re 
zervacijų.

Vyrai — Atyda!
Sta.1 vra specla’ls pranešimas, kuris 
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris 
pasiekė “viduramžį” i.r jaučia reika
lingumą tam tikro gaivinančio TO- 
NTTCO. Kad suteikti galimumu tūksta
nčiams, kurie dėl kokios nors prie
žasties atidėiioia užsisakyti

Nusa-Tone
tiesiog nuo distributorių. šį Gydyto
jaus preskripeija dabar parduodama 
visose vaistlnyčlose. Vienas Doleris 
už mėnesio treatmentą — bukite sa- 

iVimi gaukite butelį šiandien — ga
rantuotas.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

v.

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
-

CLASSIFIED

BARGENAI ANT SANKROVftS 
KARPETV

Įgabenti Karpetal |10.—$16.—920 
$125. Prieze Parlor Setas .. $25
$150, Įgabenti Kara Karpetal $2li 
$175. įgabenti Sheba Karpetal $25 
$225. Įgabenti Mosul Karp. $30 
$276. Storo Šilko Įgabenti

Karpetal ................................... $35
Gražūs Parlor, Dining Rm. lr

Red room Setai po ............ $25
Rapp Storage B74A S. Ashland Avė. 
Atdara vakarais iki 9 Ned. Iki 5 p.m.

CASH IJ* JŪSŲ SENA AVK S A- 
Mes mokame augščluslą kalną už

sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tlkletua

HOME KFjb’t N LRS,
Kesner Bldg.

S No. Wabash Avenue
Kambarys 600

Geriausia kaina — Cash už 
Real Estate Gold Bonds, mor- 
gičius ir certifikatus depozi
tų. 134 North La Šalie St., 
Room 316.

Pirmądienis, baland. 10, 1933 
-tr

Nesenai išėjo iš spaudos 
visiems pageidaujama knyga 
apie Par. Kun. J. Bosko. Ši
tą knygą skaitant galima 
daug ką gero sužinoti ir pa
simokyti. Patartina, kad kiek 
vienuose namuose rastflsi virš 
minėta knyga. Puslapių turi 
709; kaina $2.50. Galima gau
ti “Draugo” knygyne.

AGOTA KRUSZIENE

.... Po tėvais .loši,kaitė .. .
Perm'skyrė sn šiuo pasauiu ba 

landžio 8 d.. 6:10 valandą ryte, 
1933 m., gimus Lietuvoje, Taura 
gės apskr., Pagramanties par. 
Amerikoje išgyveno 33 metus. 
Priklausė prie Tretininkų drau
gijos, Bridgeporte. Paliko dide
liame nuh'udlme vyrą Joną, 3 
dukteris: Oną ir žentą Juozapą 
Lenkarlus. Prancišką ir Izido
rių Phillips i,r Agotą, 2 sūnūs— 
Joną i marčią Marijoną ir Ber
nardą, brolį Joną Joską, 4 anu
kus ir gimines .

Kūnas pašarvotas randasi' 
2546 W. Marąuette Rd.

laidotuvės įvyks bal. 12 d., 
8 vai. iš namų į Gimimo Pane
lės švč. parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks geduingos pamaldos «iž 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agotos Kruszienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečithrni daly
vauti ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. Vyras, Duk
terys, Sunai, Žentai, Marti, Anų
kai.

Laidotuvėms patarnauja gra 
boius A. Phillips. Tel .Blvd. 
4Į39., , , -

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte Iki K popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėllo, Seredoe lr Pėtnyčloe 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 0459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republlc 9600

S P E C I
Ringlet End Permanent ........... $1.75
Shampoo and Finger Wave

AU Week .............................. 50c
Finger Wave .............................. 35c
Other Permanents $2.50, $3.50, $5.00

MARY’S BEAUTY SHOP
5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738
DARBAS GARANTUOTAS

PERKAM

Lietuviškus

BONUS

Ant rendos flatai, 5 ar 6 ka- 
mb. Naujai išdekoruoti; ren- 
da prieinama.

717 West 19th Place
1-mos ir 2-ros lubos

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
fftčtus. Namus, Farmas lr Btsnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tat, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu blsnyje lr teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Western Avenue

Chicago, III.
Tel. GROVEHILL 1038
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