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POPIEŽIUS PRATESE
KIEKVIENA VYSKUPIJA TURĖS 

JUBILIEJAUS METU TVARKA
F

Viso pasaulio tikintieji raginami 
kovoti prieš ateizmą

RYMAS, bai. 3. — Šventa
sis T(?vas Popiežius Pijus XI 
šiandien išleido bulių (raštų), 
kuriaja pratęsia šventuosius 
Jubiliejaus Metus visam pa
sauliui nuo šio balandžio m. 8 
d. iki 1935 m. balandžio m. 2S 
d.

. Viso pasaulio vyskupams 
nurodama, kad jie savo vy
skupijose nustatytų šventie
siems Jubiliejaus Metams 
tvarkų, kaip ir kokias bažny
čias tikintieji turi vizituoti, 
kad pelnyti sujungtus su šiuo 
Jubiliejum atlaidus.

Bažnyčios prelatai parei
škia, kad tai pirmų kartų įvyk 
sta, kad Jubiliejaus Metai 
pratęsiami ištisiems metams.
Seniau tas buvo daroma tik 
šešiems mėnesiams.

Popiežius taip pat paskelbė, t row^e3r- 
kad Šv. Petro bazilikoj jvyks ' 

specialės ceremonijos pasirei
škusių ir smarkaujančio ateiz 
mo Rusijoj ir kitnr smerki
mui.

Viso pasaulio krikščionys 
katalikai raginami .visomis 
priemonėmis kovoti prieš 
ateizmų, kurs kai koks siau
būnas gręsia žmonijai.

KATALIKŲ MOKYKLŲ 
SISTEMA AMERIKOJ

POPIEŽIUS 
' NACIIZMA

ST. LOUIS, Mo. — Katali
kų mokyklų sistema J. Val
stybėse sudaro - apie 10,000 
švietimo j staigi) su apie 91,000 
mokytojų ir daugiau kaip 
2,500,000 mokinių, praneša St. 
Louis universiteto švietimo 
mokyklos dekanas d r. F. M. 
Crowley.

Šių katalikiškų įstaigų skai
čiuj e< yra apie 8,000 parapijų 
mokyklų. su 70,000 mokytojų 
ir 2,000,000 mokinių.

Šių mokyklų skaičius ik
šiol gali parūpinti katalikiškų 
švietimų tik 50 nuošimčių ka
talikų vaikų, pareiškia, dr.

. ■» ♦

Vadinasi, katalikai turi ne
pakankamų mokyklų skaičių.

Kadangi visi katalikų vai
kai privalo lankyti kataliki
škas mokyklas, tai verta dau
giau susidomėti didesniųjų 
mokyklų skaičiaus steigimu.

PRASIDĖS DARBAS 
KASYKLOSE

RAGINA VOKIEČIŲ jAU#I 
MĄ NEPASIDUODI 

NACIAMS

KORLNE, Vokietija, bai.
3. — Katalikų laikraštis Volk- 
szeitung atspausdino Švento
jo Tėvo Popiežiaus Pijaus XT 
velykinį sveikinimų, prisiųstų 
vokiečių katalikų jaunimo or
ganizacijų vadams.

Šventasis Tėvas aukština 
vadus ir organizacijas^ kurios 
yra ištikimos Kristui, Jo Ba
žnyčiai ir religiniams idea
lams ir podraug peikia naciu 
pastangas, kad nori jaunifnų 
atitraukti nuo Kristaus it 

1 įstumti į pagonizmo pelkes.

Popiežius užtikrina vadus1 
ir katalikų jaunimų pareikšda
mas, kad jų kova su naciizmu 
yra paties šventojo Tėvo rei
kalas.

PATARIA KSDEPORTUOTI

AVASIITNŲTON, bai. 3. — 
Specialus komitetas, skirtas 
studijuoti ateivystės statutus, 
darbo peparjtamento sekreto
rei įdavė savo raportų.

Komitetasj pataria suvaržy
ti svetimšalių deportavimų. 
Girdi, neteisinga deportuoti 
svetimšalius tik dėl to, kad jie 
tiki į komunizmų, arta anar- 
kijų. Patartina deportuoti tik 
tuos, kurie aktingai dalyvauja 
krašto vyriausybės nuvertime.

Šis įdomaus raportas bus 
perduotas kongresui.

SOCIALIZMAS NYKSTA 
ŽIEMIŲ EUROPOJ

WISGONSINO VALSTY 
BĖJĘ POTVYNIAI

TURKAI NELEI 
DZ’Jt APELIUOTI
SAKO, VYRIAUSYBĖS

SPRENDIMAS YRA 
GALUTINAS

ISTANBULAS, Turkija, 
bai. 3. — Turkai laiko kalėji
me areštuotų S. Insullį. iš 
\Vasbingtono laukiama in- 

: atrakcijų. Gabiausieji turkų 
ir graikų jurisprudentai šian 
dien mėgino Insullį gelbėti. 
Norėjo apeliuoti vyriausiajin 
teisman. Tačiau turkų vyriau
sybė paskelbė, kad prieš jos 
nuosprendį nėra apeliacijos.

METAl-VOL. XVIII

SV. JUOZAPO PAR.
DINA {SPAUDOS DARBA

v
Šiandien {vyksta šios kolonijos 

lietuviu susirinkimas
flv. Juozapo par. So. Chica- 

go lietuviai pradeda išsijudin
ti į mūsų dienraščio platibinto

Turkija turi diplomatinius 
susirašinėjimus su Graikija, 
o gal ir kitomis valstybėmis. 
Turkai peržengė tarptautinę 
sutartį, sulaikydami graikų. 
laivų ir areštuodami Insullį.

SNIEGO PŪGA ŽIEMIŲ 
VAKARUOSE

RYGA, bol. 3. — Latvijoj,
Estijoj, Suomijoj ir Švedijoj 
socialistai itvirtai įsigyven^.
Per įfybstiwiM»u». .tupse krašte CpĮp,

štitose rinktoms jie daro ne-. Didelė sniego

darbų. Organizuojamas šiam | 
darbui komitetas. Tam tikslui 
šį vakarų, parapijos salėj, įvy
ks draugijų valdybų ir sėnian-
šių So. Chicago lietuvių gyven : sėkmingas.

tojų susirinkimas. Tai bus pir 
mas toks žingsnis padarytas 
šioj kolonijoj katalikiŠC 
spaudos reikalais, “Draugo” 
kontestininkas p. K. Gaubis,

* • V **•* • j v
šv. Juozapo par. vargoninin
kas, rūpinasi, kad prask 
vajus So. Chicagoje būtų pa--.J lnbflB

KUN.GR0MSK1S ER|20 IS SOV

ANGUAKASIAI TARPO- 
SAVIAI KOVOJA

30,000 REDRBIŲ 6A0S 
DARBI

Iš kelių dešimčių tūkstan
čių civilinių darbininkų tik ke
liolikai tūkstančių duotas dar-•
bns Cooko apskrityje.

Illinois Emergency Relief 
komisijos prezidentas Rey
nolds pareiškia, kati šį mėnesį 
bus duotas darbas ne dide
sniam skaičiui, kaip tik 30,003 
bedarbių, kadangi fondas ap
ribotas ir kol kas jo turima 
lik balandžio mėnesiui.

Darban*priimami tik tie be
darbiai, kuriems pnšallnė pa
galba yra būtina.

VAKAR BUVO ŠILTA 
DIENA

Vakar Chicago pergyveno 
tikrųjų pavasario dienų.

Prieš pusiaudienį pasireiškė 
griaustiniai ir gražiai palijo. 
Popiet padangės buvo apsi
niaukusios, bet šiluma pakilo 
iki 72 laipsnių.

Nežinia kas bus šiandien. 
Federalinis oro biuras retai 
kada orų nuspėja.

Illinois Coal Operators’ 
Association prezidentą^ W. S. 
Jenkins praneša, kad dėl pa
skelbto septynių valandų die
nos. darbo kasyklose kilo nesu
sipratimai ir dauguma kasyk
lų vakar buvo uždaryta.

Jenkins sušaukė operato
rius konferencijon Chicagoj. 
Nutarta šiandien kasyklas ati
daryti.

Nesusipratimai pasireiškė 
iŠ fakto, kad operatoriai turi 
padarę kontraktus su anglia
kasiais iki 1935 m., kovo mėn. 
31 d., ir kontraktuose yra pa
žymėtas aštuonių valandų die
nos darbas.

Kai kas mano, kad NRA 
administratoriaus Johnsono 
paskelbtas anglių pramonei 
priedas 8 valandas darbo pa
keičia 7 valandomis ir tuo Jce- 
lin kontraktai pakeičiami.

Jei administratorius gali 
nustatyti darbo valandas ir 
mažiausiųjį dienos atlygini
mų, jis gali keisti ir kontrak
tus.

Pennsylvania gelež. trauki
nys Gary, Ind., sudaužė auto
mobilį. Žuvo du asmenys.

’.2d
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MIIAVAUKEE, Wis., bai. 
3. — Einant pavasariai, žie
mių ir vakani \Visconsino val
stybės upių vanduo išsiveržė 
iš savo vagi) ir vietomis užliė-« 
jo didelius plotus. PotvynitK* i 
se žuvo 8 asmenys. Vienoj vie 
toj dėl potvynio traukinys ne
šoko nuo - bėgių.' " ‘ .

žiniomis iš Dansingo, MieH., 
vakar tų apylinkę ištiko tor
nado. Keletas žmonių sužei
sta.

ų SAKO CHICAGOS 
POLIbKERIUS

J
.ta

i—.'.ni
_____________ / ■’

KAUNAS. — Kovo IG d. 
vakariniu traukiniu iš -Ma
skvos grįžo “Eltos” direkto
rius, E. Turauskas. ...

Kartu gTįio' 16 Panemunė
lio parapijos kilęs kun. Jul. 
Gronskis, kariam Soyietų vy- 
riansyljž, Lietuvos vyriausy
bei prašant, sutiko leisti grieti J 
į Lietovų. Tas leidimas būvi

VNI0NT0WN, Pa., bai. 3.
— Vietos ir apylinkių anglia
kasiai minėjo 30 metų sttkak- 
tuvep, kaip -į anglių kasykla* 
į vesta#’8 valandų dienos dar
bas. - ...... ,r - -

Apše 25,000 angliakasių su- ^u0^ag be ryšio su kalinių

y, bai. 3. 
pūga praūžė 

skersai Montana ir Wvomingo 
valstybes. Gal klius ir Colo- 
rado Valstybei, nes ir čia pa
kilo šaltis.

Anose valstybėse užpustyti 
viėškeliai ir geležinkeliai. Net 
oru susisiekimai nebegalimi, 
kadangi nėra kur lėktuvams 
pakilti ir nusileisti. Kai kūr 
prisnigta iki 10 pėdų gilumo.

eilę puošniųjų klubų, aparta- 
mentinių namų, žaismaviečių 
ir įrengę net krutomųjų vai
zdų teatnj.

' v-.n; ■ . '
Tačiau jų tos gražios gyve

nimo dienos jau suskaitytos. 
Iki kolei Vokietijos socialistų 
partija buvo galinga ir tur- 
tinga, gerai klojosi ir kitų kra 
štų socialistams. Yra faktas, 
kad Vokietijos socialistai savo 
draugus gausingai šelpė visno 
se Pabaltijo kraštuose. Nu
trukus šiam šelpimui, sociali
zmas pradeda nykti. Šiandien 
Lietuvoj, Suomijoj, Norvegi
joj ir Lenkijoj iš socialistų 
partijų lielikę tik griaučiai. 
Stipresni kiek pasilieka tik

ei'aliRU? dideliai, mnkeefiai. Tėvijoj ir, 15 dalie,,
Estijoj. Bet ir šiuose kraštuo
se nacionalizmas ir fašizmas

mažai įtakos it pažangos. To
dėl, kaip tik gauta žinių, kad 
Austrijoj socialistų partija 
sunaikinta, Pabaltijo kraštų 
socialistai pastatė sketeras ir 
paskelbė, kad jie griežtai -ko
vos su saVo priešais. Pirma
sis Latvijos socialistų vadas 
&alnin pareiškė, kad. Sociali-

* . • • * . V •• •.< t M *
štai tuojau imsis priemonių 
prieš fašizmo plitimų Latvijo
je, kadangi fašizmas yra di
džiausias socializmo priešas. 
Latvijos ir kitų Pabaltijo kra
štų socialistai sudaro fondus, 
kuriais gelbėsiu sutriuškintus 
Austrijos socialistus.

♦Sužinota, kad Tėvijos so
cialistai, panašiai Austrijos

Vienas Chicagos politikie-1 socialistams, turi slaptus gin- 
rius, kuriam daugiausia rūpi, sandelius’ir savo jaunuo-
kad namų savininkai ko vei
kiau mokėtų mokesčius, parei
škia, kad teisėjo Jareekio 
sprendimu sąskaitų pataisy
mas ims apie G mėnesius. Gir
di, tuo būdu dar ilgiau bus 
užtęstas 1931 metų mokesčių 
sumokėjimas.

Pagaliau jis randa, kad tei
sėjo nusprendimas neduos 
naudos, kadangi sumažintus 
mokesčius snės užtęsto nemo
kėjimo bausmės.

TERRE ITAUTE, Ind., bai. 
3. — Black Betty kasykloje 
nutrūko keltuvo kabelis. lt 
angliakasių sužeista. Iš 
4 sunkiai.

to

sius narius organizuoja j mi- 
litarines kuopas. Sako, jie lai 
daro savo partijos saugai.

Ir Rygoje socialistai yra 
tvirtai įsigalėję miesto savi- 
valdyboje. Jau dvylikti metai, 
kaip jie čia šeimininkauja ir 
dirba ne miesto, bet savo par
tijos naudai. Kaip Vienos so-

Per “primary” -balsavimus 
liai. 10 d. į Cooko apskrities 
boardų be daugelio vyrų kan
didatų bus G moterys. *

spaudė turtingesniuosius savo 
naudai, kol gyvenimas pasida
rė nepakenčiamas, taip Rygos 
socialistai daro. Visas svar
besniąsias mieste vietas socia
listai užima. Pašaliniam žmo
gui nėra vietos. Daugybė so
cialistų vadų virto stačiai ari
stokratais. Į darbininkus jie 
žiūri tik per autokratiškus aki 
niuR. Ima dideles algas, puo
šniai gyvena ir rėdosi ir skel
bia lygybę ir brolybę- Miesto

vis daugiau stiprėja ir socia
listams kaskart vis daugiau 
darosi ankšta.

Suprantama, jų vadai gra
žiuoju gal nenorės pasiduoti. 
Bet reikia spėti, kad jie pa
seks Austrijos socialistų va
dų pavyzdį — savo kailio ap
saugai išdums į užsienį ir ten 
šauks, kad jų sekėjai kovotų 
ir laikytųsi partijos pozicijo-

sirinko Reagan-Lynch aikštė 
je klausyti gubernatoriaus 
Pinchoto žmonos prakalbos.

Neužilgo minioje pasigirdo 
šaudymai. Tuoj paaiškėjo, 
kad du angliakasiai sunkiai ir 
keletas lengviau sužeista, į

Angliakasiai nutvėrė kaž
kokį šovikų ir jį suspardė 
taip, kad policija vos pusgyvį 
išgelbėjo.

Paskiau pačiam mieste įvy
ko tarp angliakasių muštynės. 
Keletas sužeista.

Pasirodė, kad1 nuo angliaka
sių organizacijos atskilusieji 
ir sudarusieji kitų organizaci
jų nariai mėgino suardyti 
angliakasiams mitingų.

DAR DAUGIAU IŠLAIDŲ
Chicagos miesto majoro pa

tariama aldermonų taryba pa 
naikino 1931 metais padarytų 
gatvėkarių ordinnnsų,,knrg ne 
buvo vykdomas.

Dabar planuojama daryti 
kitų ordinansų. * Pirm visako 
yra reikalingas gatvėkarių 
įkainavimas. -

Sn tuo darbu sujnngtos mil
žiniškos išlaidos. To nepaiso
ma. Ekspertams reikia gy
venti.

11 NUŽUDYTA, 35 RUSAI 
SUDEGINTĄ

HAVANA, Kubo, bai. 3. — 
Sudegintas Omnibns De L* 
Habana kampanijos para 
džius, kuriam 11 asmenų Žn- 

1 vo ir 35 Husai sunaikinta.

sikeitimo tarp SSSR ir Liet 
vos protokolu, kuriuo prieš 
lėtų mėnesių -buvo- šttgrąžiut^ 
keliolika kunigų -ir pasauli^- 
<bų» - y

Kun. J. Gronskį^BiirosOim' 
Sovietų vyriausybės atstovai 

perdavė p.’E. Turauskui, ku
ris ir atlydėjo jį į Kaimų. 
Knn. Gronskis iki 1931 m., ka
da j L suėmė, buvo virio Rytų 
ir.Vakarų Sibiro administra- 
t orius.

Sykiu, savo noru, Sovietų 
Rusijos vyriausybės išleista, 
dar grįžo Babinonovičiuose, 
buv. Mogilevo gubernijoje, gi
musi -ir augusi lietuvaitė Po- 
čhiraitė.

PATRAUKTI TESON IK 
DILLINGERIO PABĖGIMA,

CR0WN POINT, Ind, bai. 
3. — Už žudiko Dillingerio |>a 
bėgimų iš I^ake apskrities ka
lėjimo “grand jury“ patrau
kė tieRon kalėjimo sargų Sa'Mi 
Cahoon, 84 m. amž., ir pirštų 
antspaudų
Blunk.

ekspertų E mest
■ -

Pažymima, kad jiedu Dillio-* 
gėrį išleido iš kalėjimo ir Ži 
dikni nebuvo reikalingos ji 
kios gudrybės.

ORAS
CHICAGO IR AP5TJN. 

KBS. — Šiandien aurnat— 
saulėta diena ir kiek šalčiau.1 fondais jie tnri įsikūrę visų se.

'v.< . , H,,' •'
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DIENOS KLAUSIMAI

L. K. K. S. A. IK CKICAGA

Chicagos lietuvių katalikų veikimas eina 
fęUfia vaga. Čia yra keliolika lietuvių para
pijų, tiek pat pradžios mokyklų, mergaičių 
akademija, ligoninė, daugybė organizacijų 
Sr draugijų, lietuvių bankas ir visa eilė ki
tokių kultūrinių,-finansinių ir biznio įstaigų, 
čia leidžiamas vienintėlis lietuvių katalikų 
dienfaštis “Draugas”. Vargu surastum kitų 
tokį miestų Amerikoje, kur lietuviai veiktų
taip plačiu užsimojimu, kaip Chicagoj.

Tačiau vienos žymiausios ir gausingiau
sios mūsų organizacijos reikalai yra apleisti. 
Lietuvių K. K. Susivienymas Amerikoj retam 

-kuriam Chicago." lietuviui tėra žinomas. Tu
rėtu būti priešingai. Visi lietuviai katalikai, 
ar seni ar jauni, turėtų būti L. R. K.. S. A 
Bariais. Šios organizacijos veikimas Chicagoj

I turėtų būti pilat as, žinomas, nuolatinis.
Gal būt r.e pro šalį trumpai užsiminti, 

dėl.ko Sus-mas pas mus paskutinėje vietoje Iro pastatytas?
To priežastys yra kelios. Svarbiausia iš 

jų, kadiiuu.su pauup^riiipf^sayo .laiku pri-; 
dygo ifelt jįaug lokalinių pjfsJžftpinnj dfa’ugi- 
yų, kad joms net šventųjų vardų priti-ūko. 
Nors jos buvo reikalingos ir naudingos, ta
čiau lietuvių veikimų per daug lokalizavo,

olkiųo ir užkirto kelių leisti šaknis mūsų 
^milžinui — L. R. K. S. A. Dabar jau aiškiai 
pastebime, kad mūsų veikimas būt daug tiks- 
lesnįs, sėkmingesnis ir ateitis tikresnė, jei 

apdraudos reikalui labiau būtume rišę
; >ie L. R. K. S. A. Nauda būt buvus didelė 

' — turėtumėme gausingas Sus-mo kuopas, vei- 
' luinas būt labiau centralizuotas ir jaunimo 
. didesnis skaičius prie lietuvių judėjimo būtų 

pritrauktas.

—u-L-t-'.." r ,U^i »-u Ji: ITO

Yru ir daugiau kliūčių, kurios stabdė 
Sus-mo augimų Chicagoje. Čia daug priviso 
lietuvių svetimiuučių apdraudos kompanijų 
agentų, kurie tempė lietuvius prie jų, atkal
binėjo nuo Sus-mo. Pati centro vaJdyba irgi 
permaža dėmesio kreipė į mūsų miestų. Cen
tras, būdamas lytuose, savo veikimų ten tik 
ir teplėtė. Nedaug susidomėjimo L. K. K. S. 
A. terodė ir vietos katalikų vadai.

Mums yra smagu pažymėti faktų, kad 
paskiausiomis dienomis L. R. K. S. A. Chi
cagos apskritys daugiau gyvumo pradėjo ro
dyti. Jis pasiryžo išjudinti menkai gyvumo 
terodančias kuopas, susirūpinti jaunimo or
ganizavimu ir t.t. Apskritys labiau pradėjo 
veikti greičiausia dėl to, kad netrukus prasi
dės Sus ino naujų narių prirašinėjimo vajus. 
Mes dėl to linkime apskričiui geriausio pasi
sekimo ir raginame visų plačiųjų Chieagos 
lietuvių katalikų visuomenę susidomėti^ šia 
naudinga mums organizacija. Dai- nėra vėlu. 
Bendrai dirbdami lengvai gilėtume pralenkti 
kitas lietuvių kolonijas, nes, nežiūrint visų 
buvusių ir esamų kliūčių ir veikimo kitose 
organizacijose, L. R. K. S. A. dirva Chicagoje 
yra plati.

BOLŠEVIKŲ JĖGOS BRAŠKA

Kas nežino, kad bolševikų valdžia Rusi
joj laikosi kariuomenės jėga. Ji durtuvais y- 
ra paremta. Jei ne kariuomenė, bolševikų vai-z
dymas būtų neilgas. Bolševikų šulai tų labai 
gerai supranta. Dėl to kariuomenei duoda 
geriausių išlaikymų. Nors ištisi kaimai žmo
nių išmiršta badu, tačiau kariuomenė ir vi
sokio komisarai pertekliuje gyvena..

švyturys
-- Jūs klausiate kaip mes kovojom 

dėl laisvės.’ paltlausė žvejas, čiulpda
mas aprūkusių, tabaku ir jūra dvelkian
čių pypkę:

— Tai buvo nepaprastos dienos... Mes 
visi aliai vienas Įiasiilgome laisvės. Pirmų 
kartų supratome, kad mūsų pajūrio žve
nki ir būrai nebe Kaizerio valdiniai, bet 
ietuvninkai savo krašto, savo gimtosios

ieįuės valdonai...
Žvejo žodžiai skambėjo tyliai, ramiai, 

kuip Kuršmarių bangos, kaip pušų oši
mas pajūrio kopose.

Žiemų ir vasara, rudeni ir pavasari 
kasnakt imliai Klaipėdos uosių žiburiuoja 
pajūrio švyturys. Kai oras būna blaivus 
ir giedias, šį vtuiys toli matomas Baltijos 
jūrose. Tada jisai mirga iš tolo. vilioda-
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Kaip Lietwa Padėkos Kristui Kantai
(“M. L.” koresp. pasikalbėji

mas su Komiteto Lietuvos 
Euclmristiniabi Kongresui 
Ruošti Sekretorium D-ru 

I. Skrupskeliu)

L Koka šio Pirmojo Tautinio

stink) kongreso siekimas. 
Galėtume dar trumpai paša-į

kyli, kad jo tikslas ir prasmė, 
iš tikrųjų jau glūdi čia, kad
jis yra pirmas Tautinis Lietu 
vos Eucharistinis kongresas.
Dirvų tokiam kongresui pa-l 
įuošė ir atskirų vyskupijų Eu-> 
charistiniai kongresai, kurie 

Matote, šiemet per Velykas Į s,u dideliu pasisekimu buvo 
baigėsi Šv. Tėvo paskelbtieji suorganizuoti praėjusiais me

tais ir dar anksčiau.

Lietuvos Eucharistinio Kon
greso tikslas ir praamb?

Šventieji Metai. Juos švęsda
mas visas krikščioniškasis pa
saulis ne tik minėjo didžiau
sias savo Išganymo ir Atpir
kimo sukaktuves >— jis sykiu
prisiminė savo pareigų skinti

i- • • . • • , prieki. Kongresui Rengti Konaujus religinio atgimuno ke- 1 . 1 .

2. Kaip vyka.a Eucharistinio 
kongreso ruoša?

Visi kongreso paruošiamieji 
darbai labai sparčiai varomi j

liūs ir atgaivinti Kristaus idė
jas ir mokslų žmonių širdyse, 
tautose, žmonijoj.

Mes, lietuviai, Šventaisiais 
Metais ypatingų iškilmių netu
rėjome ir Kristaus mirties su
kaktuvių niekuo ypatingu ne
paminėjome. Tokiu būdu Eu
charistinis visos Lietuvos Ko
ngresas bus pas mus kaip tik 
gražiausia Šventųjų Metų iš
kilmių dalis. Čia reikia pasa
kyti, kad tokio didelio mašta
bo religinis kongresas bus pir
mas Lietuvoj, ir dėl to jis 
mums ypatingai reikšmingas.

nutetas jau yra priėmęs viso 
kongreso programų ir visas 
jos smulkmenas nustatęs. Kaip 
jau žinoma, programoj numa
tyta vaikų, jaunimo ir ben
droji kongreso dienos. Kiek
vienos įš tų atskirų dienų pro-

| PAVASARĖLI
Ateik greičiau, pavasarėli.
Smagiau dainuoki, jiaukštužėli,
Žemele šihhki. sauluže,
Žaliu rūbu jiapuošk gamtužę —

l’apuoški pievas ir miškus,
Pradžiugink viskų ir visus!

• < •
Ateik greičiau, nes begalinė 
Žiemos raudu kaukiu krūtinę...
Ateik greičiau — širdužė sala...
Mirtis galanda dalgį, kala...

Ateik greičiau — dar atsigaus 
Širdis nuvargusio žmogaus!• • 4

Ateik greičiau — dar skaistų rytu, 
Šviesios saulutės prablaivintų, 
Džiaugsmingai sveikinti aš noriu 
Ir pakvėpuot tyruoju oru!

Ateik greičiau, diena šventa, 
Nekantriai tavęs lauk gamta!'• • 4

Gaivinki, žadinki pasaulį —
Naikink žmonijoj nuliūdimų!
Ateik anksti, ateik su saule -- 
Pradžiugink visų sutvėrimų,

Žiema rakiu šaltais ledais... 
Išpuošk gražių gėlių žiedais!

L. dilelis

g rainoj numatyta komunija, atskirose parapijose kongresui 
iškilmingos pamaldos, eisena I ruošiamasi, 
arha procesija. Vaikų dienų į-
vyks dar iš Šventosios Žemės

Bet, kaip spauda praneša, jau ir kariaor nuo nepriklausomybės jno ^,^1^

pergabento kertinio akmens 
Prisikėlimo bažnyčiai pašven
tinimo iškilmės. Tai taip pat 
simboliškos iškilmės, nes ši 
bažnyčia turės būti visos tau- 

’tos nepriklausomybės atgavi

atgavimo visa tauta kartu dar 
nėra šventusi tokios religinės 
šventės ir nėra padėkojusį Kri!

menėj reiškiasi nepasitenkinimo dvasia. Vie
nas lakūnas, pabėgęs iš Rusijos į Mandžiū- 
rijų, pasakoja, kad nepasitenkinimas kariuo
menėj auga ir kad labai greit ten gali kilti l^ui Karaliui uįLIaisvės ir ne- 
revoliucija. priklausomybės dovanas. Tai

Jei Sovietų Rusijos kariuomenė sukiltų, 
tada greit susmuktų visa bolševikų valdžia, 
nes tik kariuomenės dėka ji laikosi.

Amerika dabar turį du garsius’žmones: '^ftthsOttiybę hud’iiaujų pasaa- 
S. lnsullų ir Diflingerj. Spauda apie juos 
daugiausia rašo, inat, jiedu “apsukrūs vy
rai”, nes policija negali suimti, kad būt gali
ma juodu patraukt teismo atsakomybėn. Ga
lų gale lnsullų padėjo suimti turkai (dėl ko 
kilo kivirčas tarp Turkijos ir Graikijos), bet 
kas padės žmogžudį Dillingerį sučiupti?

ji turės padaryti dabar. Ta 
pačia proga ji ptašys Kristaus, 
.kad Jis apsaugotų visų mūsų 
tautų ir taipx brangią nepri-

lio audrų.
a n

vomis, uniforma. Taip pat ir, kalu jau yra pasirūpinęs.
Kelionė į kongresų labai

mažai tekaštuos, nes tikimasi
Kai kurie chorai, kurie tu- (gauti net 75 nuoš. geležinkelio 

rėš progos ir skyrium pasiro- Į bilietų kainos nuolaida, 
dyti, jau mokosi mišias ir gie-. 5 Kas dar ypatingo bus pada- 
smes. Gaila tik, kad naujai pa I ryta kongreso metu? 
rašytųjų kongresui mišių spau 1 'Piešų sakant, tokio mašta- 
sdiuiuias kiek nusitęsė, ir ne- hG kongresų patį jau reikia 

į'įgalima buvo jų anksčiau vi- laikytį ypatingu dalyku. Bet

Šv. Sakramento bendra ado- 
racija numatyta naktj iš bir
želio mėn. 30 į liepos mėn. 1 
dienų. Tų pačių naktį įvyks 
įspūdinga procesija su žvakė
mis rankose. Be to, kongreso 
metu bus giedamos p. Nauja
lio kongresui specialiai para
šytos iništtbs/ kurios-daba r jau 
baigiamos spausdinti.

Visus kitus smulkesnius ko-
Šiuo kongresu besireiškian-,miteto (jnrbus ži

Lakūnas J. Jonušas jau išvyko parsivežti 
lėktuvo, kuriuo jis šių vasarų skris per At- 
lantikų, visuomenės pareiga tų lėktuvų taip 
prirengti kelionei, kad lak. Jonušas savo tik-

’ slo be jokių kliūčių ir pavojų pasiektų.

buvo žvejų ir būrų krašte. Nemunas ilgai 
neužšalo. Baltijos jūra blaškės naktimis 
ir staugė...

Neramu buvo ir žmonėse. Šventadie
niais ir prekymečiais jie telkėsi į būre
lius ir vis kažin kų svarstė, kalbėjo ir ta- 
iė.

siems chorams išsiuntinėti. ir programoj yra įvairių da- 
4. Ar daug numatoma kongre , lykų. Bus suorganizuota reli

ginės muzikos valanda.
Paskaitos bus skaitomos at

skirai moterims, vyrams, vie
nuoliams, kunigams ir inteli-

so dalyvių? Ar nesutrukdys 
laikas, kelionė ir kitos są
lygos žmonėms, dalyvauti 

kongrese?
Kongreso dalyvių, žinoma, i gentams. Jonis, žinoma, teks 

numatoma labai daug. Tai bus. j parinkti erdviausias sales ar- 
tur būt, pats gausiausias da
lyvių-* skaičiumi kongresas

ba aikštes, kad bent nedidelė 
dali se kongreso dalyvių galėti)

koks tik kada Lietuvoj r yrapjomiš: pasinaudoti.' ‘ 
j buvęs. Sutrukdyti, rodos, nie- į g ±r gausiai dalyvaus užsie-
kas nesutrukdys.

Kongresui parinktos kaip
tik labai patogios dienos (bir 
želio 29 30 ir liepos 1 <!.), nes 
iš trijų kongreso dienų dvi 
bus šventadieniai, vadinas, ū- 
kio darbai nuo dalyvavimo ko 
ngrese visai arba labai mažai 
tenukentės. Tiesa, šiais sun
kiais ūkininkams laikais daug 
kas galėtų pabijoti kelionės iš
laidų, bet komitetas ir tuo rei-

nio katalikai?
Tikimės, kad taip. Kviesime, 

žinoma, juos visus į mūsų tau
tos religinę, šventę. Turime 
taip pat vilčių, kad šį mūši) 
kongresų savo atsilankymu pa 
gerbs ir aukštesnieji Bažny
čios hiorarehai iš svetur. Ame
rikos lietuvius nv.o kelionės ti
kimės, neatbaidys ir sunki jų 
šalies krizė; ir iš ten svečių 
sulauksime.

žinoma, nėra į
ti religinio atgimimo banga ne 
turėtų sykiu su kongresu pa
sibaigti, atslūgti, bet priešin- 3. Ar didelis susidomėjimas, 
gai, pagilinti visos tautos re-j kongresu visuomenėj ir kab 
liginį gyvenimų, kurio vaisiais talikiškose organizacijose? 
luitų galima džiaugtis per ii- Susidomėjimas yra didelis, 
gus dešimtmečius. Taigi, reli-(Komitetas iš įvairių vietų gau- 
ginių idėjų atgaivinimas, jy Į na daug paklausimų dėl pro- 
pagilinimas visose mūsų gyve- j gramos, tvarkos ir kitų daly- 
nimo ir kultūros srityse ir busjkų. Organizacijos jau yra la 
pats svarbiausias Sid Euchari-!bni susirūpinusios savo vėlia

įeikalo čia suminėti.

mes žiopliai, ar, prancūzai bailiai! Jau Bet tuoj vėl nutilo ir, pasiruošę į žygį, į 

penkta diena, kaip laukiame lemiamo niū- tylomis slinko pirmyn 
šio, o kautis vis niekas nepradeda.

— Nurimki, vyreli, — atsiliepė būrio4

Jau buvo vidudienis, bet kruvinos ko
vos mieste nesibaigė. Priešas laikė, užė
męs geležinkelio stotį, kareivines ir Klai
pėdos prefektūrų. Visose gatvėse pyškėjo 
šautuvai. Jš didesnių namų nuo stogų ir

Nuo tos vietos, kurioj stovėjo būrys, 
ligi Klaipėdos buvo keletas kilometrų. Va- 

vadai.: - Nė tu vienas veržiesi kovon. 1 sausmečiu t» galį per ponj valandų
Ne tau vienam Khiįėda rūpi. Dar neiS- ! 'engva būtų nužygiuoti. Bet dabar - sto- .......
mušė valanda. Bet ji jau arti. 'Jauėju aš rai apsnigtu ž.emos keliu sunku buvo sku- ; tiro langus tarškėjo kulkosvaidz.ai. 1 arp 

biaį žingsniuoti pirmyn. miesto namų labiausiai sustiprinta buvo 
prefektūra. Sukilėliai gavo žinių, kad au-; 
kštasis komisaras prefektūroj sėdi.

— Na, vyrai! Nešvystelės mums lais 
vės šviesa švyturys, kol nepaimsime pre
fektūros! Kas su manim! — paklausė va
das.

• — Aš! Aš! Aš! Aš! — jiasigirdo drą
suolių balsui.

Jš didoko sukilėlių skaičiaus vadas 
pasirinko keliolikų vyrų.

— Visi puikiai numanė, — tęsė žve
jas, — kad mūsų gerasis vadas iš to puo
limo sveikas negrįš.

Aiškinau jum aplinkinį kelių. Šokiau, 
kad perlipus kelius tvoras, be didesnio pa
vojaus būtų galima jiasiekti prefektūrą.

Bet vadas numojo:
Nėra kada! —- ir, paspaudęs man

rankų:
" — Atmink švyturį! — tarė?

Mūsų vadas iš kovos Migai nebegrį
žo. Priešo kulka parbloškė jį ir paguldė 
į pilkų žemelę. Bet prefektūra }>asidavė.

4<Tr.n

Tų nei Hiių jautė ir laikini krašto po- į jų tyliai artėjant... Bet — atminkite vy
rai — tik tada visi būsim laisvi, kai Kiai- i 
pėdos švyturys bus mūsų rankose.

— Reik jisai užgesinti! — kažin kas 
prabilo iš būrio.

— Leisk, vade, aš švyturį užgesinsiu! 
— kitas pasisiūlė.

— Nereik švyturio gesinti, — atsakė 
jiems vadas: — Švyturys — mūsų tikslas.

— Bet rodo priešų laivams Klaipėdos 
uostų!

— Mums jis taip pat kelių icdo! — 
baigė vadas.

Taip besikalbant narsuolių būry, stai
ga užgeso Klaipėdos švy tuno šviesa.

— SuĮzrato prancūzai, kad švyturys 
sukilėliams kelių rodp!

— Bet mes jį vėl įžieMim! — (Irusiai 
atsiliepė jaunuolio balsias. Suterškė lauko 
telefonas, ir visi katftu nutrlo. Budėjęs 
žvalgai pašaukė vadų.

— Džiaukitės, vvnii! -- tarė vadas 
grįždamas nuo telefono. — štiųnakt -mes 
žygiuotum!

— Valjo! — visj džiugiai riktelėjo.

nai. Aukštasis prancūzų komisaras, ku
riam buvo jiavesta kraštas valdyti, taip 
pat neramiai jautės. .Jo šifruotos radio
gramos skrido Paryžiun, Ženevon, kuriom 
goilf-jos ir Varšuva. Bet pasaulio galiūnai 
jo šaukiamos pagalbos nesiuntė.

Krašte šen bei ten pradėjo rastis gin
kluotų būrių. Žmonės ruošėsi atviram su
kilimui. Bet laukiamoji pagalba nei iš 
Gdynės, nei iš Marselio vis nesirodė.

— Jautė prancūzas — tęsė savo pa
sakojimų Klaipėdos žvejys, — kad baigia 
užsinert ant jo kaklo teisingo a t mon i,ji

mas j save jūrų platybėmis plaukiančius J mo kilpa, bet negalėjo pasiekti ir atgniau-
laivus j ramųjį uostų. Bet kai jūra su- 
drumsčiii audros sūkuriai, kai tamsus glū
dus rūkas apsiaučia ,>a<ianges, tada švy
turys savo >k lodančia svietu tartum šau
kia pakraščių gydentųjus:

— Eikšiakite! Gelbėkit jūrose skęs
tančius žmones!.. Keistai atrodo Indu švy- •
turys, tartum ;wds jisui gi unitus su ban

žti tų rankų kurios tų kilpų jam nėrė... - 
Pagaliau, trūko žvejų ir būrių kantry

bė, sukilo Pagėgiai: Po jų sekė Šilutė. 
Kelioms dienoms praslinkus, visas kraš- 

. tas liepsnojo... ' V
Bet Klaipėdoj vis tebetūnojo prancū

zai, vis tebešaukė* pagalbos,, vis tebeži
bino švyti:;į, laukdami kruvinų talkrnin-

gomis, mėgindamas patį Baltijos vidurį 1 kų.
pasiekti... i' - Po velnių! — pasigirdo nakties ta-

Anų nepuprastų metų žiemų neramu j msumoj viename narsuolių būryj:,— Ar

Pynėsi kojos. Sniegas li)x> prie padų. 
Būrio dalyviai žengė uždusdami, apsilie- 
dami prakaitu. (

Vis dėlto apie trečių valandų nakties 
būrys pasiekė Althofų ir, atsargiai slink
damas priekin, keliom vorom pasistūmė 
į Smeltę. Pajuto prancūzai artėjantį suki
lėlių būrį. Atidengė ugnį...

• • •
— Frisigiauuęs įuic žemes, — lęse 

savo pasakojimų pajūrio žvejas, — slin
kau jtamažu priekin. įleidau iš šautuve 
kulkų po kulkos vis į tų vietų, kur kart 
kartomis plokšti šalmai ’pasirodydavo. Ne 
vienam jų teko iš manęs švino dovanėlių. 
Greta manęs slinko pirmyn būrio vadas.

— Atminki, brolau — staiga jis man 
tarė tylom, kad galutinas mūsų tikslas — 
Klaipėdos Švyturys... Jei žūčiau kovoj, 
vesk būrį tuja linkme.

— Ką tamsta kalbi! ■— nutraukiau 
vadų.

Bet jis visiems tarė:
-- Vyrai, pirmyn! -— ir juits pirmas 

p"olė priešų.
T**-

kadiiuu.su
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Ipnėja. Nors praėjusieji metai 
mums buvo sunkesni, negu 
1932 metai, bet valstybės iždo 

„pajamų -r išlaidų apyvartoje 
yra nemažai ĮMisikeitirnų ge
ro jon pusėn. 1932 metais vi
sos be išimties jmjamos po tru
putį mažėjo, o jau praėjusiais 
metais kai kurios pajamos pa
didėjo. Šiek tiek padidėjo tie
sioginiai mokesniai, būtent (Ii 
tais):

1. žemės mokesnio 1933 m. 
gauta 18,589,300; 1932 m. 17,-
114.700.

2. asmens verslo mok. 1933 
ųi. gauta 1,613,500; 1932 m. —
805.700.

3. garo katilų mok. 1933 m.

Lietuvos Valstybes Iždo Stovis
Prekių kainoms krintant, vii Kitos visos iždo pajamų po- 

sos ūkio šakos pergyvena sun- ricijos po truputį sumažėjo, 
kmetį. Nuo to pramonės ir že- Didelių nepriteklių, virš 10 
mės ūkio gamyba mažėja ir' mil. lt. padarė muitai. Tas į- 
bendroji prekybos apyvarta si-1 vyko todėl, kad įvežimas

užsienio prekių žymiai suma
žėjo. Be to, dar sumažėjo rin
kliavos, akcizai, monopolių ir 
valstybės įmonių (pašto, gele
žinkelių ir t.t.) pajamos.

Iš senųjų metų pertekliaus 
biudžetui papiki y t i buvo pa
irute:

1931 m. —• 25,000,000 lt.
1932 m. — 26,045,300 lt.
1933 m. — 6, 643,300 lt.
Tie skaičiai parodo, kad pe

rnai biudžetas yra lengviau 
snbalansuotas, negu 1932 ir 
1931 metais.

Mažėjant pajamoms lvgia- 
grečiai yra mažinamos ir val
stybės išlaidos. Praėjusiais me 
tais išlaidų yra padaryta 10

uta 53,100; 1932 m. — 47,-įuuoš. mažiau negu 1932 me
tais. Visų ministerijų išlaidos

ekonominiai reikalai čia pat 
Amerikoje tebėra palaidi, nes 
bevelijat neorganizuotai, bet 
kiekvienas sau atskirai su sa
vo bėdomis grumtis, tokiu bū
du praleisdami tas progas, 
kurioms yra reikalingas kon- 

igicentruotų pajėgi) dariais.' Jū
sų ekonominiai santykiai su1 
Lietuva daugeliui jūsų tebėra

D R A F G A S

RENGIASI PRIE DIDELIŲ , 

DARBŲ

Kovo 28 d., Aušros Vartų 
parap. salėj, įvyko Lietuvių

3

t giau aukų lubdarybei surenka.,
B [Ciceros miestas nėra taip rnn-1 

’žas. Kad apstatyti bent dalį! 
gyvesnių mieste punktų, |ia- j
tys ciceriečiai nepajėgia. Tat/ 

I

ŠV. KRYŽIAUS LIGONI
NĖS PENKIŲ METŲ JU

BILIEJAUS PROGA
.lys bary; 7 kp. prie visokių |jie,PraSo į lulk,.,
žaidimų: rūtų daržo, SISgos įrjK.ekviena labdarių kuoja bentl

-

Kol žmogus sveikas, nedaug 
tt.; 10 kp. prie bowling; 23'1>o (le*hnts rinkikių, rodos, le-’dėmesio kreipia į skausmų, Ii-.

ftgvai galėtų sudaryti ir jas gų, gydymo būdų ir įvairius 
pasiųsti į Cicero gegužės 27 d.į medicinos klausinius, kurie 
Tuo reikalu susižinokite su 3lbnna gan rimti ligos valando- 
kp. valdyba. Dirbkime visi iš-je.
vieno, o pasekmės bus užtik-l Bet, kaip oras mainosi,.taip 
rintos. P. Fabijonaitis (Tęsinys 4 pud.)

kp. tvarkys svečių automobi
lius; būdose prie kapinyno di
rbs 6, 8 ir 16 kuopos, kaip ir 
kas inet.

Pageidaujama,' kad kuopos

debesiais apvilkti ir neįmato- jj labdarių Sąjungos cen- 
mi, tarytum Atlantas butų ke- |ro gnsjr ink imas, kuriame da
lių pastojęs. Garbingi mūsų ]yvavo gausingas būrys kuo- 
lakūnai parodė, kad Atlantas t py atstovų ir centro valdvbos 
styti ir spręsti; ekonominiai • ,lariaL Susirinkime nuodug- 
nėra jokia kliūtis. jniai apsvarstyta organizacijos

Okeanas yra prekybos tai-1 bėgamieji, reikalai ir plačiai I sime rinkėjų, tuo daugiau au 
kininkas, bet importo prekyba! apkalbėta tie darbai, kuriuos kų surinksime kilniam našlai

čių šelpimo reikalui. Rinktų 
kreiptis į moterų ir mergaičių

tas: kada po prohibicijos pa-į k y j® ėjo dang visokių taisy- 
naikinimo atsirado proga i» (nui- A isi taisymo darbai už- 
Lietuvos importuoti gėrimus, baigti. Tenka dėkoti geram te- 
kurie yra geri, sveiki ir piges- [ bdariui Bacevičiui, kuris tuo 
ni negu vietos rinkoje turite, į re^ka^u daug pasidarbavo. ly

tai šioje apylinkėje neatsira-1 kis gerokai aptvarkytas. Jis 
do nei vieno lietuvio, kuris su-Į dabar išnuomuotas žymiam te
gebėtų įsigyti iš valdžios rei-Išdarių veikėjui M. Šlikui, ku-' valios ir kilniaširdžių sesučių 
kalingų importerio leidimų. |1 is ten 3au ap*'gyveno- Reikia I lietuvaičių mums netrūksta.

Kuopų valdybos tinkamu bū

jūsų tarpe bene silpniausiai, netrukus teks dirbti, 
vystosi. Štai, kad ir šis lak-1 Pastaruoju laiku labdarių ū-

pasirūpintų suorganizuoti kiek 
gulima didesnius aukų rinkėjų 
būrius, nes kuo daugiau turė-

draugijas ir paprašyti į talkų. 
Manoma, kad neatsiras lietu
vaičių, kurios galėdamos atsi
sakytų patarnauti savo arti
mui. Keletu valandų padirbė
ti šventam labdarybės reika
lui, riebus sunku. Juk geros

Iš viso praėjusiais metais kiek Sa,int surnažinto8*, Pažvelkime dar, į praeitų 1933 tikėtis> kad nu0 dabar visi ū- 
tiesioginių mokesčių yra sūri-,Tiktai krašto apsaugos reika-1 Inptų Lietuvns _ v s A kio reikalai bus žymiai geriau du jas tepaprašo į talkų gegu-
nkta 40,4 mil. lt, o 1932 m.įlįnis Pernai. išIeista aP’e 3 
— 39,1 mil. lt. Tuo būdu per-,m^' daugiau. Šiais neramu- 

y nai tiesioginių mokesnių gan- nul Laikais mes turime kiek- 
ta 1,3 mil. lt. daugiau. Svar-,vipn4 dienų budėti ir stiprin- 
bn yra pažymėti, kad padidė- savo kariškas pajėgas; to* 1 — 1 • • V X   .T ■ J-L ST
jo žemės mokesnių įplaukos.
Tas parodo didelį mūsų ūkini
nkų ištvermingumų įr pasišve-

dėl ir išlaidų tam svarbiam 
reikalui vis daugiau reikia.

Iš viso 1933 metais yra gau-
ntiinų savo krašto reikalams, ta pajamų 256,862,500 lt., o 
kad jie tokiais sunkiais vals-(išlaidų padaryta 249,666,300 

| tybės laikais taip pavyzdingai lt., — perteklius 7,196,200 li- 
moka mokesnius. Praėjusiais tų. Bet atskaičius 6,643,300 lt., 

"metais dar padidėjo pajamos kurie tuvo paimti iš senesnių 
ir valstybės turtų, būtent — metų perteklių, išeina, kad 
iš miškų taip pat 1 mil. lt.
yra gauta daugiau. Tas įvyko

I

T

prekybos santykius 
Lietuvos statistikų. Lietuva 
eksportavo Amerikon prekių 
už 5 su viršum milijonų litų 
(doleriais imant arti už 1 mil. 
dol.); Lietuva pirko Amerikos 

1 prekių už 4 su viršum milijo- 
1‘iių litų; reiškia, apie l mil. Ii-i

Sekant' pnziunmi.
Pasidalinta darbu “Vainikų 

Dienos’’ rinkliavoj prie Šv. 
Kazimiero kapinyno ir pikni
ke, kuris bus gegužės mėn. 30 
d., Vytauto darže. Šios labda

rės mėn. 30 dienai- 
Tuo pačiu reikalu Kreipiasi

į visas kuopas ir gėrusias lie- j 
tuvaites labdarių 3 kuopa, ku
ri daro vi^šų rinkliavų gegu-! 
žės niėn. 27 d. Tį rinkliavų, 
ciceriečiai kas met daro. Dėl

JONAS A. UITKOU'SKIN y- 
ra Metiniu kandidatas dėl 
Cook Apskrities koinist jOHie- 
rtuus ant Boosove'Co Ilraiok- 
ratų partijos liaiolo. Jis yra 
Kerai žincAias žmogus BridKe- 
portledams ir Townof Irakie
čiams. IGNACAS UITKOMK- 
KIS, JONO tėvas, buvo vie
nas iš pirmiausių Met uvlų 
duonkepių Rrldgepdrti* apie 
JbUO m.

JONAS lanki- šv. Jurgio pa
rapijinę mokyklų ir užhutftęo, 
jstojo J Orr's Business Collego. 
To to, su savo motina. Theo- 
phllia Wltkowski*. ir broliais, 
atsidarė grosernę ir mėsos 
krautuvę ant Town of Mike.

I’ž šešių metų, vienas • jo 
brolių. Waller Wltkowski. pra
dėjo pardavinėti mėsų whole» 
sale. Antras brolis taip pat 
(stojo ( tų biznį. O JONAS A. 
W1TKOWSKI dirlio idili Hy- 
grade Food Products Cųrpo- 
ration ir dabar dirba Oro. K. 
Hųrmel and Co., pardavlnė- 
iant rr.ėsų. v

Gyvena su savo šeimyna. 
144 9 Kast 661 h Place. Chlca- 
go, Illinois.

rių kuopos piknike apsiėmė
pasidarbuoti: 1 kp. turės vir-jto jie jau patyrė, kad kuo dau i

' v r.......... ” :tuvę ir šaltų košę; 3 kpfvairdgiau turi rinkikių, tuo dau-tų apturėta pelno: nors Amt--; v r v m
ikos statiškos žinios teikiaI _ į j <* '•’ 3 -

'Skaityk Ke 
Kurie

f- •> i

kitoniškas
žinios 

skaitlines, būten;

pernai liko neišleista 552,900; 
lt. Tie likučiai eina į bendrųjį 

todėl, kad užsienio rinkose mi- atsargos fondų. Šių metų sau-

ško kainos žymiai pakilo. Mi
ško kainos dar iki šiol vis ky

šio mėn. 1 d. valstybės iždo

U. S. A. importavo iš Lietu-Į 
vos tik už 372.000 dol., gi ck- j 
sportavo tik už 192. 000 dol., 
visgi prekybos balansas išėjo 
Lietuvos naudai. Čia betgi 
mums rūpi klausimas, kiek te.

Visi Lietuviai turi balsuoti tiž JONĄ A. WITK0WS- 

KĮ, nes jeigu jis bus išrinktas Apskričio Komisijonie- | 

riumi, jis darbuosis už lietuvius ir lietuviai visados ga
lės prie jo šauktis dė pagalbos ir patarimo.

Neužmirškit balsuoti už JO
NĄ A. WITKOWSKĮ, Demok
ratę partijos kandidatą dėl 
Cook Apskrities Komisi jonie- 
rių, BALANDŽIO 10 D., 1934

- . , prekyboje dalyvavo Am/r.-alsatrgos fonde buvo 29,236,4001,

* ................. . i kos lietuvių baznienai? klausi-la\ todėl reikia manvti, kad,litų. .Šie skaičiai vaizduoja ga- ,• . . . , I -r - , Jnas vra aiškus ir be atsalusiais metais iždo pajamos dar na gera Lietuvos valstybes rz-, ' . v. • j. ., . -i^įo. Bet gana šitokių neįdomių i 
i pastabų. Ateityje bent jūsųlabiau padidės. do stovį, Tsb.

P. Žattio Kalba Ektnaimniu Klausimu
•
Pas P. Žadeikis, - Lietuvos dirbti, steigdami įvairias ten 

Generalinis Konsulas Ne\v droves, bet neturint tada 
Yorke, pasakė tokių kalbų
Amerikos Lietuvių Ekono- 
nominio Centro suvažiavime,
New Yorke:

Negali būti abejonės, kad 
didžiulei Amerikos Lietuvių 
kolonijai šiose Jungtinėse 
Valstijose yra neišvengiamai 
reikalinga stipri centralizuota 
ekonominė organizacija: juk 
negalite sau pavelyti, kad ne 
patys, bet kas kitas už jomis 
galvotų ir rūpintųsi Jūsų eko- 
iminiais reikalais: dirbkite 

Katvs ir laimėsite: jums te
dirbant atsiras ir talkininkų.
Todėl yra sveikintinas įsikū
rimas Amerikos Lietuvių Eko
nominio Centro. Tegul tas 
Centras dabar dar silpnus ir 
nepatyręs, bet jo įdėja ir tik
slai yra sveiki..

Ekonominis Centras ir jo 
leidžiamas žiniaraštis tebūna 
jūsų laisvas forumas ekonomi
niams klausimams kelti, svar- 
rstyti ir spręsti; ekonominiai 
klausimai, ypač jei snsivoktu- 
mėm prie jų prieiti praktiškai, 
yra nemažiau įdomūs, nema
žiau Rvarbfli negu politikos 
klausimai, kuriems jūs esate 
paaukavę ganėtinai laiko ir 
energijos. Tiesa, netolimoje 
praeityje esate bandę ir prak
tiškus ekonominius darbus

sūnūs dalykus tepataiso: vie
toje ėję į advokatus ir gydy
tojus, tegul daugiau eina eko- 

[nominių mokslų studijuoti.

iš
vystytos ekonominės nuovo
kos, neturint konstruktyvūs 
kritikos, padaryta daug klai-jKų tik išėjo ii spaudos nauja 
dų. Taip nebeatsitiktų dabar. Kun. A. Petrausko, M. I. 0. 
Štai turėjome jau dvi Eltono-1 labai įdomi knyga 
minės Konferencijas: pirmoji 
čia, New Yorke, antroji Čika
goje. Ten iškelta keletas svar
bių dalykų, kurie dar neįvyk- i 
dinti. Šiam antrojo sustato j 
Rk. Centrui tenka juos vykdi- 
dinti. Bet Ek. Centras be visuo

' JIAUJI RAŠTAI.

Praeities Pabyros
Atsiminimai iš 1905 — 1914

pergyventų laikų
I dalis pasi. 95
II dalis pusi. 192

menės susidomėjimo ir parn-
mos yra bejėgis. Tat jūsų pir- i
miausias uždavinys yra mohi-1
lizuoti visuomenės interesuotu I - (
grupių kooperacijų. Jūsų į

UŽ ABIDVI DALIS 25c.

Prisinntimui 5c.

“DRAUGAS” PUB. CO., 

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

Vyskupo P. P. Būčio, M. I. C. “KELIONE APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON

GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapių. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.n.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NE PO EUROPĄ’’ ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. 

Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50. v

. -•< 'f r.-; III ;

Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONES 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis,.Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sieįlįjoję, Graikijoje, Syrijoje, šventoje Žiemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje. / I

Knyga spausdinti ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražinis audeklo nptaisais. 
Kaina tik, $2.00. •5

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Čia nuplėšti

Gerbiamai “Draugo” Adminiatracijai:
SlunCiu au Šiuo laiAku |. ............ \>f. kuriuos prnAau kuoKre/čiaiisla

atsiusti man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. P. P. BOftIO KEbIGNftS — $1.00 
kitn. r n. j. VAmtKAteio — 1.50
KUN. J. A: PAULIUKO — 2.00

arba:
S(unčlu $2.50 ui kuriuos atsiųskite man visas tris Kellbnli, knygas.

Mano adresas:-

Vardas, Pavardė .................... ...................................... .....................
.Street

NUO Ofiso ikt iHfdiOUlnėJ’.no 
KkjrrfMJ*. telefonas gelbsti grrt- 
tc-snlam H.ikimuJ blzntes ratų. 
Nuveila Jūku pardavėją bile kur 
dėl (.spūriingn Ir (tlklnanė’o pa- 
s|kall>e|lmo ru būsimu pirkėja. 
Pagelbsti jums nusipirkti oetft- 
ilirbt* nuslžtaga, suplanuoti Jtts 
Miveilmn. paskubtam Ištllrblnta 
jilsi, dirbtuvėj. Ir nnstalvtl jn- 
ikjlmą jūsų produktų. Padetla 
Išspi-ęstl kla-it-dmuM licėiančlns 
jūsų bizn(. nežiūrint nP kar nC 
kaila jte kiltų. Nesuskaitomi

ILLINOIS BELL

< X 'y

PASKUBINIMAS 
ISPILDIME U. 

UŽSAKYMŲ
skaičiumi būdų. telefonas sn- 
lau-Mt laiko, darbo Ir i&ašCIų. 
Pi niaoMiae vartojimas leleftmo 
^•ukrlla toki veiklumų, kn.-ts pa- 
disla snmalbiti <>|M-ravūno kaš
tus ir padidinti fel«us. Persitik
rinkite. kad telefonai Jūsų biz
nyje yra pakankamai sini.-ll. ir 
vartojami gertai ėda i naildaL Mū 
sn Bizniu Ofbas mie/.t ūoę 
na pristatys tanas meistios, kad 
pertikrinus jūsų telefono ri*ika- 
Itts Ir pasikall.ės apie jiats s«» 
Jumts.

TELEPHON

>
1

0 O

/N OUR OFFICE

CU50 . HAN6 VOO 
got

OU BCSST. I'NET

role a 
■Yime * »

b*

V

I
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DRAUGAS, balandžio 4, 1934

6V. KRYŽIAUS LIGONINES; giminės vedėjos apsiaučia sa-
PENKIŲ METŲ JUBI 

LIE J AUS PROGA

(Tęsinys 3 pusi.)

ir žmogulis sveikata, via svei
kus, pilnas gy vumo ir energi
jos, čia jau netikėtos ligos iš
kirstus.

Būdamas sveikas žmogus, 
kartais, be pagrindo kritikuo
ja ir griauna didžiai naudin
gus darbus tų, kurios visų sa
vo gyvenimų pašventusios li
goniams. Jos mato įvairiausių! 
ligų baisenybes, klauso vaito- Į 
jimų, mato ašaras ir liūdesį. 
Jų darbas yra artimo meiles 
darbas, kuris atliekamas die
na iš dienos.

Ir mes, lietuviai, nugalėję 
visas kliūtis, dideliu pasišven
tinu? įsteigėme prieglaudų su
nkios ligos valandoj — Šv. 
Kryžiaus ligoninę. Šių įstaigų 
veda pasišventusios Šv. Kaųi- 
miero Seseles, kurios savo gy- į 
veninių aukoja ligonių patar 
navirųui, kurios dirba nenuil
stančiai ši mielaširdystėtf dar
bų nėieškodamos pasaulinių 
garbių nei pelno.

j vo simpatiška užuojauta luos, 
. kurie, nustoję vilties kančios 
j valandoje jaučia, kad gyveni*
1 mo našta yra persunki tolinu
Iv- '1 nesti.

TatJ gerbiamieji tautiečiai, 
reikia didžiuoti

DARIAUS - GIRĖNO PA
MINKLUI 100, AR 

DAUGIAU OOL.
Rochaster, N. Y. — Pusku- 

kad lietuviai | tiniu laiku Koohesterio lietu
viai, vadovaujami V. V. S. 
skyr., nejuokais subruzdo da-

pasipuošė, jų laidotuvių iškil-; 
mę ruošė. Vyskupai pamoks
lus garsius sakė, kad jų krū-, 
tinėj tėvynės meilė degė. Rai-Į 
toliai riščiomis lėkė, į eilę sto
jo, tvarkos dabojo. Karstų kad 
vežė, minia lydėjo, kariai, di
džiūnai pėsti ėjo. Lietuvaitės 
nešė daug vainikų dėl garsių
jų keliauninkų. Karališkai 
juos (laidojo, gėlėmis kelius nu 
klojo. Toji iškilmė jiems ii 
atatiky, nes jie narsūnai tau
tos paliko.

Antanas žiemys,
422 Remingtou St.,

KVIETIMAS
Philadelphia, Pa. — Mts, 

narės Šv. Onos draugijos ruo
šiame pramogų Šv. Jurgio ba 
žnyčios naudai, t. y. vakarie
nę su šokiais. Pramoga įvyks 
balandžio 1L d., Šv. Jurgio pa
ra)). svetainėje, prie Salmon ii 
Venango gatvių. Vakarienė, ui 
tikriname, bus puiki ir tie, ku
rie ■ pasižymės šokiais, gaus 
puikias dovanas. "Todėl kvie
čiame visus viengenčius, taip

PARAFUOS VAKARIENĖ 
BUS ŠAUNI

turi tokų tvurkių ir gražiai į* 
rengtų gydymo įstaigų. Įteikia 
gerbti ir remti tos įstaigos ve- , rbuotis lakūnų Dariaus - di
dėjąs, darbuotojus ir giliai į-, rėno paminklo statymui ir pi- 
l ainuoti jų kilnų darbų visų nigų Bukėlinmi J. Janušausko 
tautiečių nuudui. i skridiniui į Lietuvų. Šv. Ma-

Kemdanii šių įstaigų; duosi- rijos moterų draugija paskyrė 
me progos jai augti, didėti ir $10.00; Šv. Jurgio Kareivių dr-
pasiliktį amžinu lietuvių tau-, gija nutarė rengti pasilinks- j 
tos paminklu, kuris, kaipo minimo pramogų, kad daugiau Į 
skaisti žvaigždė, švies kelių i! pinigų sukėlus, šv. Petro ir 
dar kilnesnius darbus tautos Pauliaus draugija nuoširdžiai 
garbei. parėmė jurgiečių pradėtųjį da-

Taigi, neužmirškime, kad Ii- rbų ir abi bendrai rengs pra
gos valandoje pas savuosius n.ogų. Nei mažiausiai neabę- 
rasime tikrų ramybę, tikrų už jojam, kad ir Lietuvos Sūnų 
uojautų, tikrų norų ir pastan- ir Dukterų draugija ir mažes- 
gų gelbėti, netik kaipo .ligo-(nes kuopelės, visos parems mi 
nius, bet ir kaipo lietuvius, ku, nėtų reikalų. Nebepriezastiee 

Koeliesterio lietuviai sujudo 
lemti. Jie gerai atsimena lie
pos 15 d., 1933 m., kai komu
nistų purvinais žodžiais drab
stomi, socialliaudininkų šaltai

rių sveikata ir gerovė yra bra
ngi visai mūsų nedidelei tau 
tai. z

Dr. A. J. Javeli

L ARDA BIŲ 3 KP. VEIKIA , remiami, neaprūpintl, neramia

Philadelpliijos, taip ir apylin-
Kochester N?Y.atsilankyti į mūsų pratilo 

1 gų. Savo atsilankymu pareiti- 
reikalaujančių

West Side. — VVest Side nuo♦
senui pasižymi nepaprastomis 
vakarienėmis, yputingui kuo
met rengia parapija. Būna to
kių įvairumų, kokių kitur nei 
nesapnuojama.

Taigi tokia parapijos vaka
rienė bus ateinantį sekinadie* 
nį, kovo 8 d., parap. salėj. Va
karienė bus metinė tradicinė. 
Įžanga visiems tik 50c.

LIŪDNAS ATSITIKIMAS
Utica, N. Y. — Pavyzdingas 

katalikas ir geras parapijos r< 
mėjas Stanislovas Janusas mi 
rė kovo 26 d. Jis važiavo au
tomobiliu kovo 22 d. ir ant

šit paramos 
mūsų bažnytėlę. Ruošėjos

GRĮŽO Iš FLORIDOS

ŠV. VELYKŲ IŠKILMĖS 
BUVO ĮDOMIOS

So. Chicago. — Nors bažny
čia ir nedidelė, bet viskas la
bai tvarkingai buvo suruošta. 
Išganytojo karstas buvo pa-

Cicero. - - Iš Floridos namo;skendęs gėlėse ir ypatingų
llnt grįžo Jurgis Andziulis su sa-[šviesų apšviestas. Penktadie- 

kryikelės sunkiai tapo sužeis-'-. »____ »• *--■ ...*__ .... „„.tu

Bet argi yra didesnis paten- 
•kinimas žmogaus sieloj už tų, Į 
kuomet jaučia, kad savo dar
bu teikia artimui meilės ir pa
lengvina jo nelaimingų būvį 
šiame pasaulyje!

Koks malonumas sunkios li
gos Valandoje važiuoti į savo 
gražiai įrengtų ligoninę! Koks 
ramumas jausti esųs priežiū-

Kovo 27 d., parapijos salėj, 
labdarių 3 kp. surengė kauliu
kų žaidimų. Parengimas pavy
ko. Atsilankiusieji maloniai 
pralėkto laikų ir eidami namo 
gražių dovanėlių išsinešė.

Kuopos valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems dovanų auko
tojams, pasidarbavusiems k 
atsilankiusiems. Smagu ir di-

v , rbti, kada darbas susilaukia1OJ savo tautos žmonių, kunej-
visas pastangas deda, kad pa* 
lengvinus ligonių skausmus;, 
kurie būdami užimti kilniuoju 
gydymo daubų, kad randa šir
dyje meilės numylėtai ligonio 
šeiniai, kuri ašaromis apsipy- 
lus Stovi prie ligonio lovos.

geraširdžių
mos.

gausingos para-

Town of Lake. — šį vakarų, 
parapijos salėj, 7:30 v^l. įvyks 
Lai)/ Sųjungos 1 kuopos įnėne 
ainis susirinkimas. Visi nariai 
ir bičiuliai kviečiami susirŲb

Kaip motinėlė, šluostydama kū j kti. Keikės Išsitarti rengia- 
dikėlio ašaras, ramina jį, su* mojo vakaro reikalais, 
stiprina ir jiadrųsina, taip Ii- j / Valdyba
----- - — -......... ....... -i------ ė i /

Ar Važiuoji j Lietuvą ?
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau* 

° laivakorčių skyrius aprūpins .visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
tašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivai.:. 
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti į 
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijai i

BALANDŽIO 11 D., Holland - 
America laivu “S. S. STATENDAM”

GEGUŽĖS MĖN. 26 D. Scandi- 
navian-Amcrikos linijos laivu “FRE-
DERIK VIII”.

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų 
,linijos laivu “BERENGARIA”.

Norintieji vykti sfi šiuis laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į

širdimi dėl stokos paramos, 
ankstyvų rytų, saulutei pate
kėjus, aukštai iškilę ant New 
Yorko pasuko į rytų šalelę, į 
tėvynėlę. Mažytis skaičius pa
lydovų ilgai akimis stebėjo, 
ęrdvių debesėliai juos lydėti* 
pradėjo. Saulutės spindulių at
simušimas į .siūbuojančias jū 
rų vilnis kai deimantai bliz
gėjo, gamtužė tarsi puošniai 
kelių išlojo. Laimė, motinišku 
rūpestingumu, .globojo per vi
sų platųjį vandenynų, kad Ne
ptūnas4# Retortų jtj lėktuvo 
nenugrimzdytų į vandenynų 
Kelionę pef jūrų laimingai bei 
gus, pasiekus Vokietijos žemę, 
jų širdys, hp abejonės, džiaug
smu plakė, stelose dar saldes- 

■ nė tėvynės meilės ugnelė liep- 
j snojo. Bet neilgam. Ar rūsčitt- 
[ jų audrų, ar piktos rankos iš 
erdvių nublokšti pradėjo į gi; 
rių kristi.

tas. Nugabentas į Onaidos m ir 
. sielio ligoninę po trijų dienų 
mirė. Paliko žmonų ir du sū
nus, kurie lunko katalikiškų 
mokyklų.

Velionis geras buvo žmogus, 
ramaus būdo; mylėjo reikale 
artimui patarnauti. Visi Uti- 
cos lietuviai sykiu ir klebonas 
apgailestauja.

z v
Laidotuvės įvyko ketvirta 

dienio rytų, bet pamaldos at
laikytos trečiadienį 9 valandų 
fev„ Jurgio bužnyčioje

Pampi jonas

ILS LIETUVIŲ 
O PARAPIJOJ

Pirmų sakaitę po Velykų, 
balandžio $d., atsilankys vys
kupas, kad^suteikus. Sutvirti 
nimo Sakramentų. Tų-pačių

* A ** tdienų bus vaikučių pirmoji šv. 
Komunija.

Balandžio 23 d. pripuola Šv. 
Jurgio, parapijos globėjo, die
na. Su ta diena prasidės ir Šv. 
Misijos ir trauksis visų savai
tę iki balandžio 29 d. Misijas

v. v. įves Marijonų Generolas kun. Suuze žalioji giruže, susla . . • , . -Cikota. Kviečiu visus Lticos

e"

<^7^11 f''

J jo rinktis rytmetinėms pamal
doms.

Prieš 5 valandų ryto juu bu
vo pilnutėlė bažnyčia žmonių. 
5 vai. prasidėjo prisikėlimo iš
kilmės, kurias atliko gerb. klo 
bonas kun. Vaitukaitis. Proce* 
sija ėjo pusę bloko lauko pu
sėje; procesijoje dalyvavo be
rniukai tarnautojai ir gražus 
pulkas baltomis suknelėmis pa 
puoštų mergaičių, kurios bar
stė gėles prieš Išganytojų. Už 
gražų vaikučių sutvarkymų 

'procesijoje garbė tenka Sese 
lems Kazimierietoms.

Po procesijos, Mišias laikė 
kun. Urba (buvęs klebonas). 
Pritaikintų pamokslų iškil
mėms gražiai pasakė kun. Vai
tukaitis.

Per Mišias gražiai giedojo 
parapijos choras, vadovaujant 
varg. K. Gaubiui. Sv. Mišios 
buvo laikomos choro intencija 
ir choro nariai ėjo in corpore 
prie šv. Komunijos. '

Tikrai yra gražus re$ 
kaip matosi daug jaunimo

vo žmona. Apie tris mėnesius nio vakare po stacijų, gerto, 
laiko jie Floridoj viešėjo, kadi klebonas pasakė gražų pamo- 
sustiprinus savo sveikatų. Da-1 kslėlį. Šeštadienio vakare po
bar jaučias labai gerai, ypač! kompletų taipgi pasakė įspū- nant prie Dievo stalo su bal
p. Andziulienč džiaugias svei
kata.

J. Andziulis yra žymus Ci
ceros biznierius; turi gražių ir 
švariai užlaikomų užeigų. Adre 
sas 1327 So. 49tb Ct.

dingų pamokslų. Žmonės per 
naktį budėjo bažnyčioje giedo
dami įvairias giesmes. Apie 
antrų valanda pulkais pradė

tomis rožėmis prie krūtinių, o 
krūtinėse skaisčios širdys pri
ruoštos Išganytojo priėmimui 
Komunijoje. Reporteris

-M—
LIETUVIAI DAKTARAI:

Amerikos Liek Daktarų Draugijos Nariai

LIETUVIAI DAKTARAI:

TaL LAFajette 8887

OR. A. RAČKUS
OTDTTOJAS ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI
3051 W«rt 43rd Str.

(Prie Archer Ava. ««toll Kedsle) 
Valandos: auo S Iki t vai. vakaro 

Beredonais Ir otdėllomto patai 
sutarti

DR. A. P. GURSKIS
' ■ DENTISTAS 

4204 ARCHER AVĖ.
corner Sacramento 

Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
Office Tol. \Vontworth 6330

• Kės. Tel. Hyde Park 3 395

DR. SUSANA A. SLAKIS»
MOTBRV IR vaiku LIGŲ 

SPECIALISTe
3900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 lkl 4 po pi'ttų, 7 iklS vak.

TeL OROvehlU 1525

DR. A. L YUŠKA
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAI

VaL: l-ll ryto 1-4 tr 7-1 rak. 
■arad* mis po platų ir NadėldtoniM

Uk susitarus ,
MM W. MAlMįUKTTM BOAfi

LAFayette 7MO

OR. F. G. WiNSKUNAS
OTDTTOJAS tr CHIRURGAS

<140 Archer Avenue 
▼«1.: 2—4 Ir H|L takam

Res. 2136 W. tttfc St
TeL CAMal

OR. P. ATKOČIŪNAS
DKNTISTAS 

144a SO. Mtb OTm CICERO, DA 
Utar.. Katt. Ir Pėtn. 14—•.▼ak 

U4* SO. BAUOHD CH10A64

manoma T*L tiAFtyetm 8T8S 
Makttaola Tak CAMal M8S ‘

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th 8toe< 
VaL: S 1U 4 popiet, 7 lkl 8 vak. 

MadMloJa pa«ai sutarti

mėjo lapai, kai krito lėktuvas, 
žemė sudrebėjo. Lygiai lanka 
ilgai siūbavo, sausoji kalnelio 
gėlė liūdnai lingavo, lėktuvų 
gaubė, gailestį reiškė, maloniu 
kvapu jų žaizdas laistė. Kad 
narsūs lakūdai skausmuos me
rdėjo,"visa giružė liūdėt pra
dėjo. Bernelių jaunų veidai pa 
balo, nuo didelių skausmų mi
rtį gavo. Girių plačiųjų liūd
numas gaubė, daugybė vilkų 
aplink sustaugė, į nelaimės vie 
tų vokiečius šaukė. Giružės pla 
turnas garsui paskandino, vė
jo piktumas dejones naikino.
Ir tik saulei patekėjus vokie
čiai atėj6, viens kitų klausi
nėjo, kas per lėktuvas, kas j>er 
lakūnai, kam negelbėjo jųjų 
Perkūnas. Nagiręs Perkūnas] 
rūsčiai sudundėjo, audrų ir Ve-1 
jų barti pradėjo, kam lėktuvų’
iš erdvės bloškė, kam jaunų, , . . . , OFISU VALANDOS:lakūnų kraujų taške. Nei bis- Nuo ]0 ,MI u T<1. Buo , lkl < 

vai pa piltų tr tuo 7 Iki 2:20 vai

ir apylinkės' lietuvius, taip pat 
lietuvius farmerius, atvykti ii 
pftainaūdoti tomis Dievo ma
lonėmis; kurios tuo laiku bus 
teikiamos. Atsiminkime, kad 
kaip mes Dievui, taip Dievas 
mums; kiek mes inaldaHsime 
ir vertais būsime, tiek gerasis 
Dievulis ums. Tiktai karštai, 
su nusižeminimu, maldaukime, 
o Dievulis išklausys mūsų pra 
švino.

Kun. A. Deksnis, klebonas

GARSINKITĖS “ORAUGP

DE. VAITUSH, OPT.
LIETUVT8

Optometrk^lly Akly Specialistu..
Palengvins aklų įtempimą, kuris 

esti priežtfstimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfltj, atitaiso 
trumparegystę ir totlregyatę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12.'Akinių kai
nos per pusę pigiaus, kaip buvo pir
miau*. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 SOI TH ASHI.AVD AVĖ. 
Phone Itontevanl 75M0

IV1I1ŪI DAKTARAI!

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILL.

kio nealiejojam, kad taip įvy- 
tekūnų sielas giružės kri

vaičiai jiasitiko. Vaidylos smi
lkalas pakvipo ant nelaimės 
kalniuko. Vaidelytės giružės 
žietlelh; jų galvelių puošimui 
vainikų nupynė. (Ji pasaulio
Tvėrėjas jųjų sieloms nnižina- 
sties karalijoj garbingų vietų 
skyrė. Giružė ūžę, lapai šla- 

'niėjo, kad mūsų lakūnus iš ten 
gabeno. Visa Lietuva liūdnai

vakaro. Nedėllomla nuo 18 iki 12 
valandai dlua.

Telefonas MIDwaj 2880

Oftoo Tai. VICtory 8888
Sca. TaL DRKzel 8181

DR. A. A. ROTU
Rusas Ordrtolas Ir Chirurgas 

MoteriAkų, Vyriškų, Vaikų M 
visų chroniškų Ligų.

Ofisu 3102 So. Halsted Si 
Kampas lįst Btrest

Valandos: 2—4 popiet. 7—2 tai. vak 
Msdėlfomto Ir ivantadisaiato 18—11

8M1

OR. A. R. McCRADIE
OTDTTOJAS Ir CH1RUROAS 
7860 So. Halsted Street 

ROOM >18
**L: H U W T*L ▼»*•»«

Oftlea Phone Raa. and OOM 
■HOhpaot 1M4 «>M So. LeatM Si

CAMAL #704

OR. J, J. KOWARSKAS
PHTSICIAM and SŪROKOM

2403 W. 63rd St., Ohioago
OFFICK HOURS:

t to 4 atd 7 to » P. M.
. Bunday by AppolnUnsat

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CH1RUROA8 

4645 So. iVshland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 3 lkl 4 ir nuo t Iki t tak. 
Nadėliomls pagal sutarti 

Oftoo teief. BOUIevard 7888 

Namų Tel. PROspeet 1830

TeL BOUIevard 7842

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 8o. Ashland Avė.
arti 47th 8trest 

VhL: nao 8 lkl « vakara
Šaradai pagal sutarti

VsL OAMal O SA T
Kės. PROapec-t 8888

DR. P. Z. ZALATORIS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

liet SOUTH HALSTED eTUCSS
8400 Ba. Artentas «va 

: 11 ryto tkl 4 popiet

4 ih| 8:88 vakara

DR. MAURICE KAHN DR. J. RUSSELL
OTDTTOJAS Ir CHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YAR.U O«84 

Rev.: Tai. PliAsa 8208
VALANDO8;

Nuo 10-11 V. ryto: 1-2 Ir 7-8 v. 8 
NodėkUaalAto auo (0 iki 12 dlanę

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2516 WBST 69th 8T.

Of. ir Rez. Tel. EEMlock 6141

Valandos:
2 - 4 popiet; nuo 6 vakarai^

OTfton TaL BEPuMto 78M 
Hca. TeL OROvehlU 0«i7

8P17 S. WA8HTENAW A VE. •

DR. J. J. SIMONAITIS
OTDTTOJAS Ir CHIRUOAB

8488 W. MAHQUETTE HOAD 
VkL «-« Ir 7-8 vak. Kstv. 8*12 ryti

NedBUoJ susitarus

/
GTDTVCMAa *v> CHIRURGAS

ttOl W. Osrmak Road

Valandos 1—I Ir 7—8 
Bat-sdomto tr Mhddliomto pa» su tart

RMKIDKNCIJA
6631 B. California Ava.

Ofiso: Tel. CALumet 4OA8 
Kės.: TeL HEMlock HM

DK. A. 6. RAKAUSKAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAM

3147 So. Halsted Si 
Ofiso valandos: 1-4 Ir 8-8 vaL

18—18 ryto 
Šaradomis Ir MadAUomls po«hl i

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

TSl. VlRgtota (HMM
Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Nedėllomla pagal sutarti

TaL GAMAI 8118

BR. G. I. BLOŽIS
DBMTtSTAS 

2101 W. Oermak Road
(Kampas Laavttt BL> 

valandom Nao 8 lkl 18 ryte

Nuo 1 Iki 8 vakaro 

■arsdoj >M^1 sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard OOI1 
lies. Victory 2843

-14

DR. A. J. BERTASH
aa uaLi ano KM: o„n

766 .
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PADĖKA LIETUVOS 
PREZIDENTUI

Lituanikai” staiga žuvus

uis “Lituanikos” valtį vtojanis j Ar žinai, brangį Lietuva, ko 
Tokia tautos ir jos Vado eb i kia tu laiminga,

gcsys reiškia aukščiausią pa- Tavo vardui išgarsinti di 
garbų pirmiesieijis lietuvių A rių nestinga, 
tlantiko nugalėtojams ir atly
ginimų už nekaltą auką Šokli j

įd^y-

įgijus ruoštis prie naujų vei- gą reikia, ir — pradėdamas šį antologija — kaip enciklopa*

netoli skridimo tikslo, uo l>amiškėj. Tas verčia mane 
didžiuotis, kad išauginau ir iš

visa l
visa lietuvių tauta 
liūdo. Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona pirmas atsiuntė la
kūnų giminėms užuojautą te
legrama, kin ių įteikė įgaliotas 
pasiuntinys Amerikoje B. Ba 
lutis. 'Tai buvo pirmoji užuo
jauta daugiausia nuliūdusieins 
didvyrių giminėms; ji buvo 
pareikšta visos Tėvynės var
du. Štai, ką kap. Dariaus įuo

sta žymūs kalbėtojai ir sulis* 
tai, Šv.’ Jurgio parapijos vai
kučių orkestru,, vadovaujant 
prof. A. S. Pociui, prisižadėjo 
bankiete griešti. Konysijos nu

Neveltui tau visį sako: tu dkl-Įrės: K. Garuckaitė rengia spe- 
vyrių žemė, Iciales’ dekoracijas svetainei pe-

Iš praeities tavo sūnūs sau stb! puošti, o C. Šlepovičąįiė ir S
prybę semia. [ Alikniūtė jai padeda. Kitos dr-

auklėjau Lietuvai didį patrio -Į Buvo didvyrių ir yra, kurie gijos narės platina tikietus ii

tina atsakė Lietuvos Prez-ui:
“Tu, brangusis Lietuvių Tau j a<^e’ pi’iin.ti mano dukterų

tą-didvyrį. Tegu tai bus pavv- 1 tau aukojas: 
zdvs visiems Lietuvos išeiviu- į Vieni unL žemės su priešu, kitę 
ms, kati niekuti neišsižadėtų i su audroms liaujas, 
lietuvybės, gimtosios kalbos ĮŠtai, narsuolis Janušauskas kq 
ir visada jaustų savo priklau- | mano daryti,
symą senajai garbingajai lie Jis ketina mūsų tautą plačiai 
tuvių tautai, kurios dabartį 1 išgarsinti, 
nis Vadas veda ją šviesion gra Į Pasiryžo vandenyną, baisų, nu 
žion ateitin. j galėti,

Teikis, garbingasis Tautos S Su jūrų audromis, grumtis ir

kovą laimėti.
tos Vade, pirmas atspėjai vi- | ^inų ir mano nuoširdžią pa i Nugalėk audrų baisumą, klai
dos tautos nftntį: aukštai įver-|dėką už pareikštą mums už-Į kų okeaną,

kviečia svečius. Narė

IŠ L. V YČUI “DAINOS“ 
CHORO VEIKIMO

Už pusantros savaitės

kalų ateinančiam sezonui. t sumanymą vykinti — visų A- 
Bilietų kainos: $1.00, 75c ir merikos lietuvių rašytojų pra-

30c. Bilietų galima gauti pas šuu atsiųsti man iki keletą sa- 
choro vadovybę ir visus cho- vo rašinių, kuriuos patys lai

kote geriausiais, kad galėčiau 
pasirinkdamas suredaguoti 
knygą. Prie rašinių pridėkite 
ir savo gyvenimo aprašymus 
su pasirašytais atvaizdais.

Lietuvoje išleidus tokią kny 
gą bus atliktus žymus kultū
ros darbas.

Tokioje rinktinėje knygoje, 
kaip paprastai, turi būti at-

ro narius. A J.

AMERIKOS LIETUVIAI 
RAŠYTOJAI

, Atvykęs su tikslu pažinti 
Amerikos kultūrą vspaudą, te
atrą, visokį meną) ir gyveni
mą, taip pat matydamas ir 
skaitlingos lietuvių išeivijos

vėl kultūrinį gyvenimą, atsimi-
Chicagos lietuvių visuomenė 
turės progos pasidžiaugti it 
pasigerėti nauja pirmą kartą 
statoma scenoj originale lietu 
viška operete “Gražuole”, kil

niau vieną spragą Lietuvos 
spaudoje: Lietuvoje dar nėra 
išleista Amerikos lietuvių ra
šytojų (rašančių, rašiusių ir 
gal raštų dar nerodančių) an-

tinai lakūnų kap. Stepono Da- uo-iauliL KaGu reiškiame lirr Skrisk į Lietuvos šalelę, kur laa^ žodžius paraše choro na tologijos — knygos, kurį vai-
...... ...... ... i i i. -i ’zduotų visų Amerikos lietuvių

rašytojų dai'bą ir Lietuvos
broliai gyvena. lys stud. Juozas Poška, o jąriaus ir Stasio Girėno žygį — kojinius garbingai vadovauti

Atlantikų vandenyno porskri-; drąsiųjų lietuvių tautai ir sa-' Lai Lituaniča Antrbji Lietuvą 
dimą ir tragišką žuvimą — ir į vunorių aukomis bei T avo pa į pasiekia, 
tėvynės Lietuvos vardu pas-! stangomis atgaivintajai Lietu-j Milijonui širdžių džiaugsmą 

kel'bė juos abu tautos didvy- vos valstybei”. Į mūs broliams patiekia.

Tikrai, št senutė gali did--Tat, visi į darbą stokim, se- 
žiuotis savo sūnum, kuris pa { niai ir jaunimas,

Vyties Kryžium. Ir visa mū įrodė didį patriotiškumo pavv j Lai šią vasarą įvyksta šis ant- 
sų tauta juos tebelaiko ir, at jzdį. Visos motinos turėtų tai' ras skridimas.

prisiminti. D lietuvių jaunuo į --------------
Liai turi iš lo žygio pasimoky OflTLil ĮPlĮflC IIIDII |E |LIQ i Sl1 įvairiomis prekėmis: gi-j 
G, kaip reikia Tėvynė mylėti jmUUMKKIJUO JtfviUEJUv m.,ro karoliais, šilko skarelė-

riais, apdovanodamas juos au
kštuoju karžygių ordinu —

rodo, dar ilgai laikys tauti 
niais didvyriais. Be to. Tu. 
garbingasis Lietuvos Vadove, 
pirmas teikeis atsiųsti per ir savo tautai tarnauti. Visa
Savo JgaliotinĮ p. B. Balutį' K* Amerikos lietuviu visuonie- 
malonią užuojautą man ir vi-!1** turi greičiau baigt statyti 

siems abiejų žuvusiųjų lakūnų paminklą šiems didvvrianp

giminėms. Po to nuuns užuo
jautą reiškė garbingoji Lietu
vos kariuomenė, Lietuvos Ae- 
jokliubas, įvairios lietuvių or 
ganizacijos, atskiri asmenys ir 
net kitos tautos. Aš ir kiti žu 
vusiųjų lakūnų artimieji nesi- 

».jautėm uŽAHįrštLjr t.Uo būdo 
tartum jielnijom dalį tos did

Chicagoj. Gyviau pajuskim tą 
savo pareigą! P. Jurgėla

ALTASS REIKALAI 
NORTH SIDĖJE

rr

ANTANAS
VILČAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ko- 
*b 29 d.. l(i:30 vai. vak. 1934 
nu, sulaukęs 27 metų amžiaus, 
gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Johaną Beržinsktenę, 
patėvi Andrejų Beržlnską. bro- 
IJ Joną. brolienę Lucile, 2 te
tas. 2 pusseseres ir gimines. 
Johana Beržinsklenė paeina iš 
Tauragė* apskr. ir parap. Pa- 
pusynų kaimo.

Kūnas pašarvotas. randasi 
7027 So. \Vashtenaw Avė.

l/iidotuvės "įvyks ketverge, 
balandžio 5 d.. X vai. ryto iš 
namų j Gimimo Panelės šven
čiausios parapi’jo< bažnyčią, ku-. 
rioje atsibus gedulingos pefnal- 
dos už vee.onlo sietą. .> iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Viri a. a. Antano V'ilėausko 
giminės, draugai ir pažįstami c- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi- 
sv.-i'klnin-ą.

Nuliūdę liekame: Tėvai, Bro
lis, Brolienė, Tetos, Pusseserė* 
ir Giuiluės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
I,orius S. P. Mažeika. Telefonas 
Y Aitris 1I3R.

North Side. — Kovo 27 d. 
par. svetainėj įvyko ALTASS 
sąjungos vietinio skyriaus su- | 
sirinkimas, į kurį atsilankė pu 
sėtinas skaičius lietuvių, ku
rie dirbu šį kilnų darbų.

Susirinkimas buvo gausus 
naudingais sumanymais Twi nu 
tarimais, iš kurių bene svar 
biausis buvo pranešimas apit 
rengiamą .visos North West 
Side lietuvių vakarą su prog 
rama. Vakaras įvyks hal. 29 

,d., didžiulėje Vicker park sve
tainėje. Komisija pranešė, kad 
suplanuota graži programa, ko 
kios iki šiol mūsų apylinkėje 
nebuvo. Dalyvaus keletas cho 
rų; bus kvartetų, duetų, solo 
ir k. Į programą bus pakvies
tas ir lakūnas Janušauskas. Po 

Į programos prasidės šokiai, ku

riems grieš rinktinė muzika.

Lietuvi, atsilankyk į tą va
karą, paremk patrijoto pasi
ryžimą. Susirinkę visi į va- j 
karą sudarysim didžiulį chorą !

tAlA
MARIJONA N0REIKIENĖ

Mirč babimlžln 3 d.. 1934. 7:05 vai ryto. sulaukus 5fi metų am
žinus K lo Iš Taurn.g, s apskričio, Girdiškės parapijos. Klabu 
kilimo. Ani.-rlkojc išgyveno 40 inctų.

Paliko dtdi-ltainc nuPifldlnie vyrą Antaną, Irta dukteris Stanis
lavą. Agniešką lr vienuole Hermaną, du sūnus Petrą lr Kazimie
rą. du ž. i.iiis Joną Yušką Ir VVallcrį Zabavlčlų. marčią Elėną. 
seserį l’.-trmiilf laiušienę, o Lietuvoj dvi seserra, vu-ną brolį, 
ki-luris anūkus Ir gimines.

A u Marijona priklausė prie sekančių draugijų: Hv. I’ranciš- 
kuiis Tretininku, ūi. Kazimiero Akademijos Rėmėjų, Apufttnlys- 
t.-M Mil dos Ir svtntos Agotos. Kūnas pašarvotas randasi 4423 S. 
Waslit<-naw Avė. T- l laifayetta 5424 laidotuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio 7 -I . iš namų » vai. bus atlydėta į Nekalto Prnstd. 
Pan šv M parap bažnyčią, kurtoje įvyks gedulingo* pamaldos 
iiž v-'li‘i n-s su lą. I‘<> palnal'lą bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapus.

Nuoširdžiai kvie,lame visus gimines, draugus-geS Ir pažystu- 
muH-riuiM <l.i l>'h n 11 Moti'* |»s» ittahloac.

Nuliūdę II- kam-: Vyra*. IHikHvtys. Sūiuil, Žentai, Maill Ir Gi- 
mfaės.

I Aldui iivėin-i pa 1 iirnn uja grut-orius J. I". Emlelkis. Telufonas 
\ A itds 17 41.

1 “papuošė”, apvil to” grožio
rūbu — muzika pats choro ve-P skaitančiųjų visuomenę supa-
dėjas inuz. Juozas Sauris. Čia 
bus tikras siurprizas Chicagos 
lietuvių visuomenei. Choras 
pasirodys savo visoj gražumoj.

Operetė vaizduoja Lietuvos
Lietuvytjs i laikiną sostinę Kauną ir jo 
— Imugę. Apdainuojama toji mu-

'žindintų su jais pačiais.. 
Lietuvoje išleisti tokią kny-

Bridgeport. — Balandžio S 
d., Šv. Jurgio parap. svetainėj 
įvyksta nepaprasta puota —r 
mergaičių Nek. Pr. Šv. M. P. 
sodalicija švenčia Sidabro Ju
biliejų. Draugija savo gyvavi 
mo laiku yra pasižymėjusi ta
rpe katalikų darbais ir duos-i 

numu, tat netik mūsų parapi
jos draugijos rengiasi dai y vau 
ti in corpore, bet, kiek girdėt, 
ir kitų parapijų ypsFiai soda
licijos narės, nes tai pirmoji 
Chicagoj im rgačiu sodalicija. j 
kuri švęs jubiliejų.

Programa bus įvairi. Pakvij

RHEUMATISM
Pain— Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how thls old world 

do«s rnake progresą— now comes a 
preserlptlon whlch Is known to phar- 
maclsts as Allenru and wlthin 49 
hours after you ntart to take thls 
nsrtft šcting for mula paln. agony and 
Inflammatlon caused by ezcess urio 
neld has started to depart.

Allenru does Just what thls notlce 
says lt wlll do—lt ls guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
ing drugstores everywhere for 95 
centą and if lt doesn't bring the joy- 
ous results you expect—your money 
whoie heartedly returned.

VISADA 
UŽMIRŠTA •

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

LAMHERT PnARMAGAL 

COMPAVT

8t. Louta, Mo.

LISTERINE
promptly enda odori ordinary 
antle«pti<» can’t hlde ln 4 daya

mis, geltonu midum ir t.t.

Tikimasi, kad Lietuvių Au
ditorija bal. 15 <1. bus pripil
dyta publika. Savo atšilau 
kymu visi priduos chorui ii 
choro vadovybei daugiau ene

Ar Jūs Esate Supančiotas
Ir su -‘suirusiais" nervais — jaučia
tės silpnas ir pavargęs — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip, štai yra geras 
tonikas, suteikiantis geresnes die
nas.

Nusa-tone

dija — turi būti rišami.
Arėjas Vitkauskas

Siųsk/te mano laikino apsi
gyvenimo vietos adresu (bū
siu dėkingus, jeigu šia proga 
— kaiji vietos gyventojai — 
parašysite ir: kuo, kur ir kaip 
Amerikos gyvenime nitui dar 
verta susidomėti): 4348 So.
Sacramento Avė., Chicago, UI.

stovaujumi visi rašytojai, nes tyrumą.

Uždarykite duris nedorovin
gai spaudui, saugokite šeimos

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI ■

SpecIailstAl Iškalime lr Išdirbi* 
me visokiu rūšių paminklus lr 
grubuainius.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paniūkiu reikalus tie
siai su pačiais lšdirbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA MII 
BBUMONT 3185

Offlec: HIEESIDE 3865 
Vincent Roselil, secr.Alfred RoseUI, pres.

d

yra užvardinltnas TONIKO, kurį Gy
dytojas Specialistus išrado, lr kuris 
dabar parduodamas visose vaištiny- 
ėi-osc. NUGA-TONE yra kombinaci
ja tam tikrų tonikų alterativų, ku
rios stimuliuoja, atgaivina visus or
ganus, duoda naują gyvenimą tr e- 
nergiją. Jūs valgysite geriau,—mie
gosite saldžiau. Tūkstančiams vyrų 
ir moterų tapo pagelbėta. Trisdešim
ties dienų treatmentas už Vieną Do
lerį — gaukite tikrąjį—garantuotas.

GRABORIAI:

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnes rūšies Paminklų 

ir Grabnamlų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

-----------o —
buvirš 50 metų prityrimo

-------- o---------
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės lr 

taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti G ran d Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G RA BO R I A I :
LACHAWICH 
IR SONOŠ

LIETUVIAI ORABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplgtausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdi"ntl 
Tel. OANal 2516 arba 2M9

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ot. Cicero, IU.
TeL CICKRO 5M1

SIMON M. SKODAS
GRABORIUfl IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras lr nebrangus
718 W. 18th St.

_________ Tol. MOMros wn

J. F. RADŽHIS
Iną

LIETUVIŲ ORABORIUH 
Palaidoja už (25.00 Ir aukšėtaa 

Moderniška koplyčia dykai.
««š W. »8th Ht. Tel. OANal 0174
____________ CMc—O, 1IL

I.J.ZOLP
GRABORIUH IR LAIDOTUVIŲ 

VBDBJAB
1646 WEST 46th STREET

TeL BOUIevarB

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobiliua visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituaniča Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS FETUS
GBABOBIU8 

Koplyčia Dykai 
4830 WBST Iftth STBEET 

Cieero, Sliuoia 
TeL CICERO 2109 ir 869-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituaniča Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tol. I-AFayetts 2572

J. Llulevlčius

Tel. UC«RO »4

SYREWICZE
GRABO RIUS

laddotavėma pUnas patarnavimas

^ęOthV<1344 §. 50th Ątc, CSoero, H)

Patarnauja Cbb 
nagoje ir aplelia- 
Mje.

Didelė ir 
Koplyčia d:53?

4ŪO2 šmbeg (m

Visi Telefonai: 4

Yards 1741-1742;
LAKIOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS į
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100I

2506 W. 63rd St.
Svarbus pranešimas žmonėms ir grnborianis, kurie 

gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli, 

prirengiu kūną, parsivežu arba nuvežti graborių už $40.

UŪZAPAS EUDEIKI-IR-
TĖVAS

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 
LAIDOTUVĖSE____ PASAUKITE.........

REPublic8340
53AO So. Kedzie Avenue

flfsturlms sąryšių su firma tuo pačia vardu)

J



o

Pranešimai

PASKAITOS KURSUOSE
KETVIRTADIENIO VA 

KARE

Ketvirtadienį, 7:30 vai. va
kare, Aušros Vartų jiarap. mo 
kykloj, liaudies kursuose Ims 
duodamos įdomios moksliškos 
paskaitos. Nuolatinieji kursų 
lankytojai prašomi atsivesti 
naujų, kiaušy tojų. Naudokimės 
proga, nes kursai užsibaigs go 
gūžės mėnesyje.

MASINIS SUSIRINKIMAS

nr~
Marąuetto Park. — ftį va

karų, 8 vai., ftv. Panelės Gi
mimo parap. salėj įvyks poli
tiškas respublikonų . masinis 
mitingas, kurį rengia O. 0. 
keli r grupė, A. Ališauskui, V. 
YnSkai, B. Zabelai ir A. Ba
naičiui padedant.

Federacijos Apskričio mene 
ainis susirinkimas įvyks šian
die, 8 v. vakare, Aušros Var
tų parap. mokyklos kambary. 
Kalbės Federacijos Centro pi
rm. gerb. Dr. A. G. Rakaus
kas ir daug svarbių reikalų 
turime svarstymui. Apskričių, 
skyrių ir draugijų atstovai ma 
lonėkite susirinkti luiku.

Valdyba

Balandžio 4 d., 8 v. v., ftv. 
Antano parap. svetainėj Lie
tuvių Tmprovement klūbas re
ngia buneo party. Daug esame 
turėję buneo party, bet tokios, 
kokių rengia namų savininkai, 
dar nebuvę. Giliukingi galės 
parsinešti brangių dovanų. Vi
si kviečiami dalyvauti. Pelnas 
skiriamas A. F. Pociaus kam
panijai. Rep.

SPORTAS

Iš POLITIŠKO UUN

VAKARAS AL. G. KUMS- 
KIUI PAGERBTI

MARQUETTE LAIMĖJO 

L VYČIŲ LYGOS 

CEMPIJONATĄ

Baigus septintųjį Ta Vyčių 
Basketball sezonų, pasirodė, 
kad marąuetteparkiečiai ir 
vėl laimėjo čempijonatų. Pe
reitais metais taippat jie buvo 
čempijonais. Tymo žaidėjai 
buvo visi gana patyrę; kaiku- 
rie jų žaidė ne tik L. Vyčių 
lyff°je, bet ir Knigbts of Co- 
lumbus lygoje. Antanas Kar
pis, pripažintas kaipo vienas 
iš geriausių lietuvių žaidėjų 
yra taipgi narys Knglewood 
K. C. E. Beinris, K. Raginis 
ir Toncv Andrešunas .žaidžia

Lietuvių pasiryžimas siekti 
politikoj laimėjimo ir atstovy
bės valdžioj smarkiai eina. Ar
tinasi balandžio 10 d., “Pri- 
mary” balsavimo diena, ku
rioj visi lietuviai balsuos už 
Al. G. Kumskį į Cook County 
komisijonierius.

-V Kumskis yra pasirengęs 
prie tiĄ darbo. Dabar jis yra 
deputy klerkas kriminaliam 
teisme; dalyvauja mūsų visuo-iTO Quigley K. C. Kovo 24 d. 
menės darbuose, geras sporti-1 žaidime, kada lietuviai lošė su 
ninkas. Jis yra tinkamas kan-1 Lif sebultz Kast Freiglits, 124 
didatas. th Field Infąntry Armory, R.

Lietuviams politinė kova y- ^®Minis ir E. Bejnoris lošė su 
ra sunki. Reikia vienybės ir Lituaniea tymu, o A. Karpis
didelio pasiryžimo; reikia ra sų Lifschnltz Fast Freights.
ginti ir kitataučius piliečius| pC| pereitus dvejus metus 
stoti į eiles dėl geresnės val-hym(> menedžeriais ir direkto- 
.džios. Tai vienatinė priemonė ;1UVO jonft8 Juozaitis ir

LIETUVA - LENKUOS
INTERESŲ CENTRE

BERLYNAS. — “Berliner 
Tageblatt ° praneša iš Varšu
vos, kad dabartiniu metu tarp, 
Lenkijos, iš vięnos pusės, ir 
dviejų jos kaimynų — Lietu
vos ir Čekoslovakijos — iš an
tros, esantį labai įtempta pa
dėtis. Ta padėtis Buvusi dar 
labiau įtempta, sudarius vokie 
čių lenkų paktų. Konfliktas su 
Lietuva esųs gilesnis, ir todėl 
lenkų politikai ir spauda su 
juo elgiasi - atsargiau. Esą, 
Tjėnkija nori neprileisti-, kad, 
garsiai skelbiant konfliktą,; 
Europoje vėl sustiprėtų nie
kad neišnykęs įtarimas, kad 
Lenkija norinti Lietuvų pra
ryti. Atsakingi lenkų sluoge 
sniai neigia tokius norus. Lai-" «l . * • •
kraštis pažymi, kad atrodo, 
jog Lenkija dabar sprendimo 
jėgos keliu nesiekia. Tačiau, 
laikraštis pripažįsta, kad pa
šalinus įtempimų tarp Lenki
jos ir Sovietų Rusijos ir tarp 
Lenkijos ir Vokietijos, Lietu- 

( vos klausimas atsistojęs lenkų 
i interesų priešakyje.

Laikraštis Jconstatuoja, kad 
lenkų spauda Lietuvos nepuo
la, tačiau registruoja kiekvie
nų lietuvių politikos įvykį la
bai skrupulingai ir be komen
tarų, lyg būtų Lietuvos likimo 
laikrodžio sekundžių rodiklis. 
Esu, Lietuva įėjo į kasdieninę 
lenkų laikraščių rubrikų, ku
rioje fiksuojami jos sunku
mai. ‘

“Berliner Tageblatt” pro- 
neša toliau, kad oficiali len
kų telegramų agentūra ketu
riomis telegramomis pranešė»»»«|> *» • K
apie 4 Lietuvos ginčus. Esą^ 
dn iš jų liečia vokiečių lenkų 
santykius, trečias — lietuvių 
anglų ir ketvirtas — lietuvių 
latyjų. Pasak laikraščio, savo 
teiegSąrnOje apie sunkumus,

Pfi.t,rnA_s

glijos, lenkų telegramų agen
tūra praneša apie tariamai ’iA 
trauktas labai svarbias lietu
vių anglų ekonomines dery
bas. Lietuvių latvių konflik
tas, kaip praneša lenkų tele
gramų agentūra toliau, liečia 
geležinkelio susisiekimų — Ry 
gos — Liepojos linijoje.

PIRMAS LtETlTiVIAKAL
JKALMĖTAS KULTŪ- 

FILMA8
v—.

Artimiausiu laiku Kaune pa 
sirodysiąs dar vienas naujas 
kultūrfilmas, kurs savo vaizdų 
turtingumu ir egzotiškumu"-•->»> V*. '
pralenksiąs visus iki šiol ma
tytuosius mūsų ekrane. Tai 
“Kelionė aplink pasaulį per 
SO min.’’ fti 'kelionė pradeda
ma iš Marsefiinir vykstama 
Viduržemio jūra ["rytų pn- 
slajičrų, egzotikos ir fakirų pa 
šaulį; paskui per Australiją, 
Ameriką ir Atlanto vandeny
nų grįžtama į Afriką, o iš čia 
į Prancūziją. Pakeliui užkilu-1 
doma Sueso miestas, Džibuti; 
iš Čia Raudonąja rjūrn atvyk
sta į Abisihijų,.toliau per In
dijos vandenynų į Ceilonų. Su 
stuoja Kolombo uoste, kur ma 
tyti indų šokiai, braminų.lai
dotuvių apeigos, girdėt jų sa
votišką gedulingų muzika. Iš
čia filmuotojų trupė keliasi j

——————
PARSIDUODA arba maipy-

■ u '*siu biznio namą ant mažesnio 
namo. Tinkama vieta saliūnui, 
Atsišaukite telefonu:

LATAYETTE 1173
.. H.Įir'i. .. ' Ii — -- .1 ■

LIETUVIAMS gera 
PROGA

PARDAftMin dire cream
parlor, safckriBftj it' mokyklai 
reikmenų (settbol supplies) 
krautuvė. Vietai prieš pat ftv. 
Antano bažnyčĄI ir dvi moky
klas. Vieta išdtrtrtn per 20 me
tų. •

1447 80. DOth AVĖ. 
Cicero, Ulinius

Tiečdadienis, balandžio 4, 1934

vieną Prancūzų Indijos kaime- fabulos/ tačiau jo vaizdų tiu
lį, į Singapūru (Maloko pus.),’ tingumas ir įvairumas užpildo 
Indų Kiniją, A namų šalj, kur šių spragų. Moksleiviams tai 
matyt jų meniški pastatai, ry atstos daug turiningų geograf. 
tiečių skulptūra, Donmero til- (vainoki).
tas, Karnbodži miškai, Ango
ms griuvėsiai, mūrai apaugę 
medžių šaknimis ir daug kitų 
rytų gamtos prašmatnybių.

Iš čia vizituojamas Pusiau
jas, .lavos sala, Sidnėjus (Au
strai.), Naujoji Kaledonija.
Čia piertienys, kaimenės, poli-

M0KES0IŲ MAŽINIMAS

Miesto aldermonų taryluv 
pagaliau susirūpino mažų naT 
mų savininkų likimu. Cooko 
apskrities teisėjas Jarecki' su
mažino mokesčiui 318,003 ma-

neziškos įlainos, Kan aku šo- ižu namų savininkų, kuriej pro
kiai ir rytietiška muzika, kuri 
išpildoma be jokių instrumen
tų. Taiti saloj šokiai ir muzi
ka jau daugiau panašesni į mū 
sų moderniškuosius. Iš Taiti 
per Didįjį vandenynų vyksta Į 
Ameriką, Panamos sąsiauriu 
į Kolumbo pirmiausia . atra
stąją Gvadilupo žemę. Atlan
to vandenynu atvyksta į Ma
roko. Aplankomas Marokešo 
miestas ir grįžtama vėl į Mar
selį, iš kur buvo pradėta ke
liauti.

ftis filmas įdomus ir tuo, 
kad jis įkalbėtas lietuviškai; 
tai padaręs mokyt. A. Raste
nis ir pora mūsų studentų pa- • 
ryžiečių. Nors filme nėra jo- Į 
kios intrigos, jokios vieningos J

testavo, o kitų apie 150,000 
teisėjo’ sprendimas neliečia.

Tad miesto taryba tuo rei
kalu nusprendė kreiptis Ingi- 
slatūron, taip kad ir šiems pu 

I stnriesiems būtų pripažintas 
tas palengvinimas.

A n o I,Y R
TSirl daug karelo, mažai pelenų; la
bai geras pavaduotojas Pocahontas;’ 
Black Oold lujnp or egg $6.00; Mine 
run $5.75. Scrci-nfng $4.75.

Uit C NIV Y MINING CO.- 
CcriarercMt 2011

-t.. —, , . , .. ...........

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.
/■.I- T

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Nuo Pečių Skaudėjimo
GrciČiaaaiat budaa praialinimui pečiu 

skaudėj įmo, tai paprašyti ko nors. kad 
gerai litrintų su ANCHOR Pain Ea- 
pelleriu skaudamą vietą — kur pats 
skausmas yra. Psin-Expelleris ereliai 
persisunks į pačias nesmagumu Šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
■teta.
♦ Visuomet laikykite bonkutę Pain F.x-

Jtllerio namuose ir naudokite jį neatl
iko j ant kuomet tik pajaučiat skausmą. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 

skirtingo didumo bonkatės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklį.

PAIN-EXPELLER
JOHN B. BORDEN

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonaa STAte 1««O 
Valandos 9 ryte Iki S popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredoe fr Pėtnyfilec 
▼■.koreis 6 Iki •

Telefonas C Alfai tilta
Namai: 6459 8. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketverto Ir Subatoa 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas KEPublIc 9600

Velykinis Išpardavimas

Gp^
Namų Reikmenų: Dulkių Valytojų, Elek- 
trikinių Manglių, Skalbiamų Mašinų, Elek- 
trikinių Ledaunių. /

Elektrikiniai Prosai 

Kainos.po ’

*5950

laimėti.
Paremkime jaunų, energingą 

lietuvį, balsuokime už jį rin
kimo dienoje, balandžio 10 d.

Balandžio -į d., Lietuvių Au
ditorijoje rengiama didelis va 
karas pagerbimui Al. G. Ku 
mskio. Grieš dvi rinktinės or-Kfiaf, ** '. *
kestros. Bus užkandžio ir gra
ži programa. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

.Ieva Lukošiūtė

Pranas Šnekutis; jų pastango 
ibis 'trrtas laimėjo du vempi-. t
jotvatus.

AL. G. KUMSKIO BASKET- 

BOLININKAI LOŠ SOUTH 

T0WN TURNAMENTE

Nesenai suorganizuotas stip 
rus lietuvių basketball tymas 
— Al. 3. Kumskis Boosters 
24 d. kovo žaidė ir laimėjo 
nuo smarkaus tymo. Pasirodo

Town of Lake. — Chicagos labai gražiai. Po to, tymas

kilusius- tarpTjLiėtaV'Os ir A n-

Tymo menedžeriai, ir direk
toriai bos: J. Viscountas', r Jt 
Tuozaiir; ir J. Tėnzis. ’

Ąl.'.’G. Kumskis yra' pats 
geras sportininkas; dabar Lau 
didatas į County Komisijonie
rius demokratų tikietu.

Visi lietuviai linki Kumskiui 
geriausių, sėkmių.

Sportnknu.

INSOnANCt
NOTARY

PUBLIO,. / •- TB-’?•

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

R E A L B STATE 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAJVABORČIV AGENTŪRA 
, ;PRI8IRASTKITE I M08Ų SPULKĄ 

PAMATUOTAS BIZNIS

Skalbiamos Mašinos 
Kainos po

£39.50 
ir po ^69.50

Lietuvių Politikos klūbas su
sirinkimą laikė kovo 30 d. Nu
tarė draugišką išvažiavimų 
Užsimokėjusiems už 1934 ni.

t
nariams pramoga bus dykai. 

•Tūlas K. S. šmeižia Chica
gos Lietuvių Politikos klūbą 
be jokio pagrindo. Išrinkta 
dviejų narių komisija S. Gra
bas ir P. P. Barsbeaek, krei
ptis į dienraščius ir atsakyti 
į šmeižtus.

Klūbas nutarė surengti di
delį mitingų bal. 8 d.. 4 v. v. 
popiet po antrašu 7022 So.! 
Washtenaw Avė. Povilas i

buvo perorganizuotas ir sto
jo į South Town turnamentą.

Al. G. Kumskis Boosters 
(;al»ar turi geriausius lietuvius 
žaidėjus Chicagoje ir žada ge-> 

;rai pasirodyti šiame turnamen 
te. Žaidėjai tymo yra šie; A. 
Lauraitis, E. Beinoris, R. Ra
ginis, A. Karpis, P. Beinoris, 
A. Stankus, Ben Bud riek, .L 
Tenzis, A. Andrešunas, Stan. 
Patreikis ir Vine. Ralsis.

PiHiSAI DEl 8I2HI0

R( i liC.IM .S l'ASKOi AS 

DlQ!)A\Ji; ĮS I AP.i ims 

GI .'11 I ir.s .11, Hl-.Ki )BIM

HAISTED EICHANGE 
HATIOHfll BAMK

llalstid Si. ir 191h l’l.
Sojs I l 'tl.K\|.

|\S! K IM E KOlil’OK v i ms

iteTBINGUMU
2608 WBST 47th STR Tel. LATayette 1083

BUICK DEALERIS Refrigeratoriai Kai

na po

£99-50
Už jūsų senų Refri- 
geratorį duodame 

nuolaida.

Miirąuette Park. — Lietuvių 
Demokratų klūbas 15 varde 
šaukia masinį susirinkimą pe
nktadienį, bal. 10 d. ir kokin 
būdu geriausiai parėmus Al. 
G. Kumskį į county komisijo- 
nierl(us ir kitus kandidatus 15 
varioj.

B J Z.

Tai yra geriausias—vienatinis vais
tas nuo

SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau—; 
atnešk dalį likusio pauderio, gausi 

pinigus atgal.
BAKSIUKAS DABAR TIK 81.50

MICHAEL MASSAR
LIETUVIO VAISTINE

SOLUS
ST0MACH 

IJIcer Povder

3201 S. Halsted Street Chicago, I1L
TEL. VIOTORY 7386 7048

Nno Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis 
paliko autorizuotas Buick ir Pontiac Dealeris.
Tki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio, 

kuris pardavinėtų Bnick automobilius. Domininkas 
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s, 
General Motors išdirbyslės, ir pirmas lietuvis Buick 
PealeriR. <ftios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra 
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę. 
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalą su lietuviais ir tikisi, kad su 
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja 
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.

Norėdami pirkt naują ar mainyt seną karą ant 
nMnjo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

Milda Auto Sales
I

806 8 W. 31 St.. - Tel. Victory 1696

Kiekvienas pirkdamas pas Bndrikų šiame Velykinia
me Išpardavime nplaikvs gražią dovaną dykai ir gaus 
lengvus išmokėjimus.

JOS. F. BUDRIK, Inc
3417-21 So. Halsted St. ■

Tel. Boulevard 8167
RAKANDŲ. MUZIKOS. RADIO. ACC0RDI0NŲ 

KRAUTUVE

Radio Programai: Nedėlioję WCFL, 970 k. nno 1 iki 
1:30 po pietų.

Nedėlioję WAAF, 920 k. nno 1:30 iki 2 vai. 
Ketvergais: WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 v. vak.




