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Grąžinami dideli ne cesčiai už pajamas
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

OLANDUOS KATALIKAI PROTESTUI!
IA PRIEŠ ISPANIJĄ

vę iš vyr. valdžios nesnaus
kaip ir nesnaudė praeityje, vo
kiečių Įvairiai komentuojamas
Lietuvos išvežimas š. nu. sau ir eina iš lūpų į lūpas, bet vi
šio niėn. siekė 20,4 mil. litų, o sur ramiai, su baime.
Įvežimas — 13,‘6 mil. lt. Tokiu
būdu išvežimas buvo didesnis ŠIEMET ŪKIO PARODOS
už įvežimų 6,8 mil. lt.
NEBUS
LIETUVOS PREKYBA
SAUSIO MĖN.

T. SĄJUNGOS KOMITETAS GRIEŽTAI
STATOSI PRIEŠ JAPONUS

Vokiečiu fašistu vadas užgina kėsinimąsi prieš
vyriausybę
KAPO LAIKŲ MOKESČIAI
WASHINGTON, kovo 19.
— Kongreso žemesnieji rūmai
vakar pravedė Įstatymo projektų, kuriuomi grųžinama karo laiku mokesčiai už pajainas, kad tuo būdu padengti
ižde nepriteklių. Šiuo projek-

PROTESTUOJA PRIEŠ
ISPANIJOS VYRIAU
SYBĘ
AMSTERDAMAS, Olandija, kovo 18. — Tomis dienomis čia Įvyko milžiniškas olandų katalikų susirinkimas ir
demonstracijos.

tu smarkiai paliečiamos <ii<lo.
Pr(ltestn(,ta prW Ispanijoa
lės turtuolių pajamos.
vyriausybę už jėzuitų IStrėmi-

Išvežimas sausio mėn. padi
Šiepiet Lietuvoje nebus di
dėjo palyginus su gruodžio
mėn. 0,6 mil. lt. Tame skai džiosios žemės ūkio parodos.
čiuj padidėjo: arkliai — 491 Bus mažesnės žemės ūkio pa
št. prieš 177 št., raguočiai — rodos apskričiuose. Pernai
497 št. prieš 265 šit., šviežia ir vien tik gyvulių premijoms
šaldyta mėsa — 2,487 tonų buvo išduota 67,000 litų.
prieš 787 t., javai — 845 t.
prieš 484 t., veršių oda — 46 PANAIKINS KONSULATĄ
AFRIKOJE
t. prieš 29 t., dobilų sėklos —
238 t. prieš 233 t., celiulioza
Taupumo sumetimais bus pa
— 3,842 t. prieš 2,737 t., linai
706 t. prieš 476 j naikintas Lietuvos konsulatas
ir pakulos
t. Sumažėjo: gyvos kiaulės — j Afrikoje, kur konsulu buvo aJie atvedė asilę ir asilaitę, uždėjo ant jų dviejų savo rublis ir užsodino JĮ ant viršaus. Labai didelė n okk
19 4.80 5+ vnsve I merikietis Račkauskas

mų iš to krašto.
la tiese
savo drabužius ant kelio, kiti gi kirto medžių šakas ir klojo ant kelio. Ėjusios priešakyje
PrH h
|
Protesto rezoliucija pasių- mi,ua
.
...
...
.
, ; ,, , n- paskui
•askui sekusios minios šaukė sakydamos: Osanria Dovido Sūnui! Pagirtas teesie, kurs ateina Viešpaties— 3,175 št. prieš 31,973 št., j
sta Olandijos vynausvbei, kadvar(jan
(Mat. 21, 1—-9).
................
bekonas -— 3,105 t. prieš 3,361!
ŠANGHAJUS, kovo 19.
ši diplomatiniu keliu perduot., piauti paukščiai 236 t. prieš
Japonai ima ištraukti karino. ,ų Tspal,ijoa vyriausybei.
GRIEŽTAS NUSISTATY

IŠTRAUKIA KARIUOMENĘ

---------- -------GAISRŲ NUOSTOLIAI

1931 metais Kaune buvo iš
366
t.,
kiaušiniai
—
38
t.
prieš
j
viso
181 gaisras. Nuostolių paMAS PRIEŠ JAPONUS
į 6 metų amž. vaikiukas Da- 44 L»popiermalkės — 630 t-' darė daugiau kaip už puspenHITLERIS UŽGINA
; nielius Marcin, grįždamas na- prieš 1,560 t, lentos — 928 t. kto milijono litų.
ŽENEVA, kovo 18.
KALTINIMUS
** VIENAS ŽMOGŽUDIS
; mo iš Šv. Ignacijo parapijos prieš 1,916 t., fanera — 171 t.
Bet apie taikų ir derybas
Sąjungos paskirtas iš 19 naSUSKALDĖ, DABAR NORI
NUBAUSTAS
i mokyklos pirmiau nuvyko j prieš 334 t.
nieko negirdima.
BERLYNAS, kovo 19. —
komitetas savo susirinkiVIENYTI
_
paežerį paliai Lovola avė. Už-1 [vežimas sausio mėn. suma
Vokiečių fašistų partijos va-mp paskelbė Įspėjimų japonu
žėjo palyginus su gruodžio
SIUNČIA DAUG KAREIVIŲ das ir kandidatas Į preziden- inis> kad Šanghajaus klausimu' Už poliemono Capliso nu-|^jo anĮ ežero ledo, įlūžo ir
----------tos lA. Hitleris griežtai užgi- > vykdyt, T. S,jungos
vienas i» trų, zmog prigėrė. Parko poliemonas už mėn. 2,3 mil. lt. Tame skaičiu LONDONAS, kovo 18. —
786 t. j Amerikos korespondentų sureMUKDENAS, Mandžiūrija, na Prūsijos vyriausybės kelia-įvažiavimo nutarimų? (rezoliu- žudis plėšikas teismo nuliaus- kelių minutų įšoko ežeran ir je sumažėjo: cukrus prieš 910 t., trąšos — 20 t.'ngtuose pietuose kalbėdamas
kovo 19. — Mandžiūrijoj vy- mus kaltinimus, kad būk faši- ei jų). Komitetas prižiūrės, kad tas 14 metų kalėti. Kitiems ištraukė lavonų.
prieš 6,445 t., tabakas — 171 prekybos boardo prezidentas
ksta kinų sukilimai prieš nau- stų partijos sargyba buvo mo japonai neiškryptų iš T. Sų- paskiau bus paskelbta baust. prieš 236 t., geležis — 915 Runciman’as tarp kitko parei
APIPLĖŠĖ IŽDININKĄ
jų vyriausybę. Japonai siun- šiama pagrobti krašto vald jungos nutarimu nustatytų de- me’
t. prieš 1,579 t., naftos produ škė, kadi po karo santarvės
ei a daug kariuomenės.
žių. Ji buvo ruošiama prieš snių, kad taikos derybos būtų
3 IŠNAUDOTOJAI PA
Du plėšikai pagrobė ir api ktai — 3,252 t. prieš 3,834 t., valstybės taikos sutartimis su
----------- ---------- komunistus, kurie fašistus žu-: vedamos tik tais dėsniais reKLIUVO
plėšė Dobiąs Baking Co. iždi anglis — 24,984 t. prieš 36,221 skaldė Europos valstybes, yBALKANŲ GELBĖJIMUI do ir prieš kuriuos krašto vy- miantis, kad japonai nereikaninkų. Atimta 500 dol. pini t., cementas — 161 t. prieš pač Austrijų-Vengrijų, o da
-----------riausybė neima griežtų prie- lautų kinų nutraukti boikotų i
Policija suėmė tris rakiete- gais ir 300 dol. čekiais ir au 2,567 t., odos ir kailis — 89 t. bar deda pastangų jas ekono
prieš japonų gaminius.
PARYŽIUS, kovo 19. — ruonių.
prieš 174 t., gumos dirbiniai miškai suvienyti.
Kelintas mėnesis čia turi suBe to, Hitleris protestuoja Be kitko komitetas dar krei I rius (smurtininkus), kurie gra tomobilis.
— 34 t. prieš 79 t., siuvamos
Suskaldytos valstybės šian
sūrimais norėjo .gauti 5,000 do
važiavimų T. Sąjungos finan- prieš Prūsijos vidaus reikalų pės )...
japonus jam, komitetui, ,mi „ chi
universitet„
KALTINAMI PRIEŠ PERU mašinos — 9 t. prieš 87 t.; pa die gyvena nepakenčiamus esinis komitetas. Tariasi apie ministerj, kurio Įsakymu papranešti, k, japonu, daro sa-; ro,M„riam J. G. Kerivin’o.
didėjo: kava, kakava ir arba konomiškus vargus ir štai Pra
DIKTATORIŲ
finansinę pagalbų Balkanų va- darytos kratos fašistų ofisuo- vo kariuomenės iš Mandžiūri-,
ta — 149 t. prieš 31 t., silkės neflzija imasi Padunojaus va
lstybėms.
se. Tos kratos yra neteisėtos jos ištraukimo klausimu.
—
^,114 t. prieš 743 t., sėklos lstybes jungti į ekonominę uGAISRAS GINKLUOPANAMA CITY, Panama,
T. Sąjungos komiteto pir
kovo 1,8. — Čia atvyko kelioli — 183 t. prieš 8 t., skarda — nijų. Seniau to vargo nebuvo,
TUVĖJE
ATSISVEIKINO SU IM
BOLŠEVIKAI SAUGOJASI
mininku yra belgas Paul Hy-'
ka ištremtų iš savo krašto pe- 111 t. prieš 94 t., mašinos — kada tas sritis valdė Austrijos
PERATORIUM
SVETIMŠALIŲ
imperatorius. Prancūzija sau
mans’as. Jis įgaliotas pats 33-ios tankų korpuso divi- ' ruviečių. Jie pasakoja, kad Pe- 365 t. prieš 295 t.
pagalbon kviečia Angliją.
TOKIJO, kovo 19. — AtsiMASKVA, kovo 18. — Bol- vienas imtis griežtų priemo- zįjos (valstybės sargybos) gi- ru respublikos prezidentas CeBet Padunojaus valstybės,
statydinęs J. V. ambasado- ševikų vyriausybė skelbia, kad r'ių, jei japonai nepildytų Sų-Įnkluotuvėje, Mavwood’e, gaiš- rro’as labai žiauriai valdo kra VOKIETININKAI PABŪGO
ypač Vengrija, griežtai prieras padarė apie 19,000 dole-lštų. Visus politinius priešus
l iūs Japonijoje \Y. C. Forbes’- ji imasi priemonių neįleisti į jungos nustatytų sąlygų.
Vas. 23 d. įvykęs lietuvių vi- Einasi toms Prancūzijos pasištremia iš krašto. Jo liepiami
rių nuostolių.
as apleidžia Japoniją. Vakar Rusiją tų svetimšalių, kurie
kareiviai suėmė visus kongre suomenės susirinkimas, kuria- tangoms — nenori ekonominės
jis lankėsi pas imperatorių, norėtų šiame krašte gauti d ar PLĖŠIKAI PUOLA PABĖ
so atstovus, kurie jam pasiro- me dalyvavo per 2,000 žmo 1 unijos kad ir su Jugoslavija,
PAVOGTAS BRANGUS
GĖLIUS
klį rio rūmuose surengtos buv. bo. Sovietai sako, kad svetimdė priešingi. Ištremia net bu nių, Klaipėdos vokiečiams nua kuri stipriai apsiginklavusi, o
SMUIKAS
ambasadoriui išleistuvės.
saliams Rusijoje nėra jokio
vusius savo draugus.
jų smūgį davė. Gili ir istori Vengrijai ginklavimasis suvar
darbo, išėmus kontraktuoja- ŠANCHAJUS, kovo 18. —
’*•
jos faktais pagrįsta Dr. Tru- žytas.
Smuikininkas Natban MilsIš karo paliestų Šanghajaus
VARŽO FILMŲ ĮVEŽIMĄ mus darbininkus.
kano kalba susirinkime buvu Jei Prancūzija nori minėtos
UŽ ATLYGINIMO MA
apylinkių pabėgusius su bran tein’as pranešė policijai, kad
ŽINIMĄ
sius vokiečius agentus visai unijos, tegul ji pirmiau nugi
genybėmis ir pinigais kinus jam pavogtas smuikas vertės
PRAHA, Čekoslovakija, ko
PRANCŪZŲ PASKOLA
nkluoja Jugoslaviją ir Čeko
puola kinai plėšikai. Kinų ka 20,000 dolerių iš Congress vie \VASHINGTON, kovo 18. pritrenkė ir jie jų savo “še
vo 19. — Čekų vyriausybė nu
BELGAMS
slovakiją, sako vengrai.
riuomenė neturi laiko kovoti šbučio kambario.
sprendė dar daugiau suvaržyti
— Specialus kongreso rūmų fams” yra pardavę visai įti
amerikoniškų filmų Įvežimų.
PARYŽIUS, kovo 19. - prieš tuos piktadarius.
ekonomijos komitetas pagami kinančiai, kad vokiečių diene 4 VAIKAI ŽUVO GAISRE
NUŠAUTAS PLĖŠIKAS
Prancūzijos bankai duoda Be
no projektų, kuriuomi bus su lės Klaipėdoje pasibaigė. Vo
MILŽINIŠKOS MIESTO
3,000 KINU PASPRUKO lgijai 28,000,000 dolerių pas
Nušautas vienas iš trijų plė mažintas atlyginimas visiems kiečio kalbėjusio prieš vokie PAULSBORO, N. J., kovo
kolų.
,lš MEKSIKOS
šikas, kurie užpuolė valgomų krašto vyriausybės tarnauto čius kalba taip pat slegia vo 19. — Čia vienų namų gaisre
IŠLAIDOS
jų produktų parduotuvę 3028 jams, įėmus departamentų se- kiečius. Nemažiau paveikė iki žuvo keturi Bell’o vaikai.
AVASHTNGTON, kovo 18. 9 ASMENYS SUŽEISTA
NEW YORK, kovo 18. — Armitage avė. Kiti du paspru- kretorius ir kongreso narius šiol “smarkiais” pasirodžiu— Apie 3,000 kinų paspruko
Šis miestas turi milžiniškas ko, pamatę kas su jų sėbru Tuo būdu, sako komiteto pir-' sius vokiečius ir p. BruvelaiORO STOVIS
iš Meksikos, kur prieš juos
PRINCETON JUNCTION, išlaidas. Kiekvienos dienos iš įvyko.
; mininkas, per metus bus sil- čio, nors trumpai, bet rimta ir
vedama kova. Jie įleisti Į J. N. J., kovo 18. — Ant Penn- laidos siekia 2,000,000 dolerių.
Į taupyta nuo 50 ligi 100 mili įtikinanti kalba. Pono BruveCHICAGO IR APYLIN
Valstybes Arizonoje. Iš šio sylvania geležinkelio nušoko Šių metų išlaidumas yra 7 ka Jolieto priemiesty Rockdale jonų dol.
laičio viešas ir taip griežtai KES. — Šiandien nepastovus
krašto jie bus pasiųsti Į Kini- nuo bėgių greitasis Detroito rtus didesnis už 1900 metų iš- uždaromos mokyklos išsekus
pasakytas išsireiškimas, kad oras: numatomas lietus ar
jų.
traukinys. 9 asmenys sužeista, laidas.
PLATINKITE “DRAUGĄ*' šauliai budi ir, kad ženklų ga- sniegas.
mokyklų išlaikymo fondui.

menę iš Šanghajaus srities.
Viena kareivių brigada jau i?
wkn namo.

____________
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PRIGĖRĖ VAIKIUKAS

DRAUGAS-

Ta vadovybė yra Kristaus vadovybė ir
tie idealai yrą Kristaus idealai. Per du tūks
Išeina kasdien, liultyrus sekmadienius
tančius metų Kristaus vietininkai tuos idea
PRENUMERATOS KAINA: Metams —„ 16.00. Pū
kai Metų — $3.60, Trims Mėnesiams — (2.00, Vienam lus skelbia ne kokiam vienam kraštui ar tau
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams (7.00, Pusei Mė
tai, bet visoms tautoms ir visam pasauliui.
lti — (4.00, Kopija .08c,
Ne visos tautos tais idealais persiima. Kai
Bendradarbiams ir korespondentams raštų nego
tina. jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam kurios persiėmusios mūsų laikais tai visa at
tikslui pašto lenkių.
meta, kad pataikautų apgaulingajai pažan
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai
gai, kuri neduoda nei taikos, nei laimės.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
'Pačiai T. Sąjungai labai nesiseka pasau
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 lio kraštus palaikyti taikoje, nes savo visuo
vai. po piet.
se darbuose nesivaduojama krikščioniškais
idealais, bet nauja pagoniška idealogija.

TAUTININKAI MASONŲ ĮRANKIAI

“DRAUGAS”

“D R A U G A S”
jJTHUANIAN DAILY FRIEND
Publisbed Daily, Except Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Year — $2.00. Sis Montbs
— $2.60. Tbree Montbs — $2.00. One Montb — 76c.
Burope — One Year — $7.00. 8lx Montbs — (4.00.
Copy — .02c.
Advertisipg in "DRAUGAS” brings best results.
▲dvertising rates on application.

"DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
UŽ TAUTŲ SĄJUNGĄ

Tautų Sąjungos reikalu Amerikoj pas
kaitas laiko buvusis Y M. C. A. organizaci
jos Indijoj sekretorius H. W. \Yhite. Paskai
tos pradžioje jis gražiai ir įdomiai nukalba
apie šį kraštą. Paskiau jis pasisako, kadi jam
teko tarnauti britų kariuomenėje, Kuri didžio
jo karo metu paliuosavo Jeruzalę. Plačiai
pasakoja apie Negyvąją jūrą. Bet nepaaiški
na, iš kur ta jūra atsirado ir kodėl ji yra.
negyva.
Toliau jjasakoja apie didelius Anglijos
nuostolius Indijoj dėl vedamo ten anglų pre
kių boikoto. Iš Indijos staiga jis nušoko į Filipinų
salas, pareikšdamas, kad tų salų gyventojai
nėra dar pasirengę nepriklausomybei. Sako,
filipinai neturi savo tautiško idealo. Jie nepribrendę patys vieni demokratiškai valdytis,
Nes T. Sąjunga dar nesuskubo ten tų idealų
įnešti ir praplėsti.
Pagaliau nurodo, kaip labai reikia J.
Valstybėms priklausyti prie T. Sąjungos. T.
Sąjunga yra labai reikalinga Amerikos, o
pastaroji dar labiau reikalinga pasaulio. Be
to, pati Anglija norėtų savo dešinėje^turėti
Ameriką.

šeštadienis,

- -.
(Pabaiga)

*

kovo 19 d.,
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įsakoma duoti, bet kurių pa-

Lietuvos katalikai šelps, kad , Lgrinimų. Raudondvario pajie galėtų toliau mokslą tęsti.*! vaiiai^n^ parmininką už
Į kariuomenę imdami, baigų- Z41*’ J*ac* jL kUoP4 energingai
šių gimnaziją ateitininkų la- vedė, pašalino iš vietos, ku
bai mažą nuošimtį priima į rią turėjo vandens kelių ra
aspirantus — kariūnų mokyk jone. Dabai1 valdžia 'sumanė
lą. Siuųčia tiesiog į pulkus. suregistruoti visas draugijas,

neva statistikos tikslais pasi

Tautininkai, griežtai uždra- remdama. Norisi manyti, kad
usdami veikti vidurinėse mo- •tai daroma lengvesniam sura
Visos tautos turėtų atsinaujinti Kristų- kyklose ateitininkams, mano dimui priemonių, kaip greije. Pati T. Sąjunga turėtų persiimti krikščio- užslopinti tą šaltinį, iš kurio įčiau katalikiškas organizaci
nybės dvasia. Tada nebereikėtų didelių pas paskiau studentija sau jėgų jas likviduoti. Iš vienos pusės
tangų išlaikyti taikai pasauly.
semia. Kai nebus moksleivių katalikiškos organizacijos ir
atei-kų, tai nebus nė studentų | spauda varžoma, iš kitos puateitininkų!
sės bolševikams duodama leuPavogtojo Ąiindbergb’o kūdikio nesura
do. Jau trečia savaitė baigiasi, kaip stengia Leidžiami yra slapti lape-'gvatų; jų lakraščiai kioskose
masi ir kūdikį surasti ir vadinamuosius “kid- liai, pasirašyti inicialais K. A. i jiardavinėjami. Bolševikų nanaperius” suimti, tačiau kol kas viskas vel K. Tuose lapeliuose iškeliami Į mai Kaune ir jų krautuvės
tui. Viso krašto policija, visokios valdžios, tokie klausimai, kurių karo j naudojasi neliečiamybės teisė
Tąme mis. Bolševikai rengia savo
visuomenės įstaigos pasirodė bejėgės. Kreip cenzūra nepraleidžia.
tasi į New Yorko gengsterius, kad jie ateitų darbe įtariami ateitininkai. parodas Universitete, priside
į talką. Bet ir tai nieko negelbėjo. Padorų ir Užtat nuolatinės kratos pas ngdami kokiomis ten kultūriorganizacijomis.
Iš
ramų pilietį šurpuliai nukrato, prisiminus, juos ir Ateitininkų Kūmuose, i nėmis
kad valdžia su policijos pagalba nebepajėgia j Laisvės Alėja nr. 3, pasikar- j “Pavasario”, iš “Ryto” isišaiškinti kriminalinių aktų ir kreipiasi į pa-'toja daug kartų. Paprastai įbraukia cenzūra, kas smarčiusl “kriminalizmo karalius,” kurie drums- nieko inkriminuojančio pas at-1 kiau apie bolševikus parašočia krašto ramybę, laužo įstatymus, į pavojų eitininkus neranda, bet vis tik Į ma.
išstato pačią valstybę. Ne vienam atėjo į gal juos dėl kokio mažo įtarimo į (Socialistai Lietuvoje uabar
vą mintis, nejaugi sulaukėme tokių laikų, sodina kalėjiman. Stud. Kaz-1 tyli. Jie neaimanuoja. Jų šu
kuriais įstatymų laužytojai pasidarė galiu-įlauskas, “Pavasario” s-gos iž- las p. Grinius valstiečių su
’dininkas," kad eidamąs pro važiavime pasiskundė, kad
gesni už įstatymų vykdytojus.
Tdininkas.
šalį šnipą pavadino “drau jie neturi dabar kankinių!
gu”, tai liko iš Kauno išsiųs Kol tautininkai jų pražūtingą
Mums rodos, kad didieji Amerikos dien
tas vieneriems metams. Kudit ■1
^L’ba, ko jiems eneryiraščiai tikrai meškiškai pasitarnaus Lindbergh’o kūdikio ieškojimui. Šiame darbe jie grei- i
čiau pakenkė, negu pagelbėjo. Pagrobusieji

4 J°s ran aa iebao

Gerb. kun. Juozapas Svirskas, Šv. Mykolo par. kleoona.-,
kuris šiandien mini savo vardo dieną. Ta proga parapijonai
rengia rytoj vakare, par. salėj, savo klebono pagerbimo va
karienę. Sveikiname kun Juozapą ir linkime sveikatos ir
ilgų metų!

respondentas aprašė policijos. Sveikintinas p. V. Matelio žyeikvoti. Taip pūna tauti-•
pldgU1g vajsĮyjjgs gjs “America” žurnale, kil
1 niai pagrindai. Dar blogiau. , žefas suprantama, p. prezi- name padarė ekspoza Lietu-

.... • lakūno
, ,-v smulkių to įvykio i• tai jos
tos ranka buvę rašyti lais- ,
•v... ..........•
. , ! .
’
’ . 5.r
r
............. \ ‘
Jau aiškėja buvusio praloto Jentas. Bet su prezidentu bu-.vos ponų. Ko bijotis pasaulio
garsiojo
kūdikį iš
aprašymą galėjo puikiai orientuotis, ką toliau kai su atsišaukimais, buvo Olšauskio byla. Privačiai būk i vo p. Rusteika ir šis pareiki’.- šviesos saviems darbams. Kel
pasodinta kalėjiman ir tik už aukštieji ponai prileidžia, kad
daryti, kur bėgti ir pasislėpti. Pagaliau, jie
iavo iš “Ryto” atitaisyti ži-’kia padaryti galą pražūtinir norėdaani negalėjo kūdikio grąžinti, nes stačius 15,000 litų, laikinai iš prolotas buvo laikų auka! Ta nią su pataisa, kad paradą' gienis tautai užsimojimams,
i Lindbergli’o namas ir dideli žemės plotai ap- kalėjimo išleista. Kariuome utininkams reikėjo vieno dva- prįėmė p. A. Smetona su p., Mums aišku, kad masonerija
link jo namą apstatyti laikraščių reporteriais, nės teismas nuteisė 6 studen siškio diskreditacija visuome- Rusteika. “Rytas” paprašė p.; viena koja jau Lietuvoje. Jos
• policija ir šiaip jau žiopsotojais, kurie sensa- tus ir 2 kunigus; dabar jie nės akyse. Pralotas jų auka! ..Rusteikos suredaguotą pataisą įtakoje valdžios viršūnės, čia
cijomis gyveua. Ne vienas dėl to šiandien jau pradedami gaudyti ir kiš- Galime prileisti, ir kitų krikš- prisiųsti ir žadėjo talpinti, jau ne šeimyninis reikalas,
mano; jeigu, jam atsitiktų panaši į Lind- 1 ti kalėjiman. Valdžia, tuos i- čionių bylos tik tam buvo rei- geĮ ne. įuo pretekstu (iRytą” kaip stengiasi kaikurių ultra
bergh’o nelaimė, jis ne tik spaudai, bet ir dealistus jaunuolius kankin kalingos iškelti. Ko tautiniu- u,2darė. Teisybės, sąžinės, nė patriotai įsitikinti, bet pasaudama, daro pragaištingą dar
policijai apie tai nepraneštų.
kai nesigriebiaŽiauriai pa- krislelio tokiuose ponuose ,i; linis. Masonerija yra tarptaubą Balžnyčiai‘ir Tėvynei! Toks sielgta su p. Radzevičiumi,! jįe valdo valstybę!
tinę (Grand Orient) naudojaAmerikos spaudos nusistatymas yra kei pat varžymas taikomas ir pa
.
nti nacionalizmą savo siekistas ir visuomenei žalingas. Ji mažai dėme vasarininkams. ‘ ‘ Pavasario “Ryto” vyr. redaktorium. Be,
.
• 1 mainš? Kas darosi Italijoj (nėSavo paskaitą White’as baigia atsišau sio tekreipia į visuomenės gerovę. Jai rūpi centro gen. sekretorius Kazys jokios juridines priežasties sis .
‘
j1
’
,a jokių abejonių dėl Mussokimu į pasaulį, kad jis laikytųsi vienybėje biznis. Be abejojimo, didžiuliams dienraš Balkūnas (mano gimnaitis) katalikų veikėjas kalėjo, kai
,0 žmona gulėjo hgonmeje n-,
*
•
..
|inio santykį Su masonais),
ir dirbtų bendrąjį visų naudai darbą. Sako, čiams labiau rūpėjo praplėsti savo biznį, negu su kitais draugais sėdėjo Kau
Ispanijoj, Meksikoj ir bandokad šiandie pasaulis yra labai reikalingas padėti Lindbergh’o nelaimėje. Vargu kas ga- no kalėjime dvi savaites už kūdikis namie pneumonia s,rgo.
Krašto
apsaugos
miniote1
.................
.
..
ma Vokietijoj, tas planingai
vadovybės ir sklandžių idealų. Kol kas to vi- I lėtų užginčyti, kad taip nėra.
Tautos Himno viešą giedoji ris pabijojo p. Rusteikos rfls- gauna lietuvio kataliko širdį.
mūsųįtėvynėje.
Tegu
sa negalima rasti.
Visai kitaip šiame atsitikime elgėsi ka mą! Dažnai
aai varžo geriausios . .5 f?“ 1
.,
. . . 'Ar jis gali tylėti? Ne, šimtą įvykdoma
'
lcv
.
.
tybes
(vidaus
reik.
minist.)
neuzduinia
akių
tautinės
są.
.
Įkartų ne. Butunie liurbiais,i
Y
Argi nenuostabu, kad pasaulis per du talikiškoji spauda.
Lietuvos jaunuomenes susinu-1.
iuna lietuviams
uMare Byt« tr,m8
tokiam naclmliškumui nerea-u"on5s. Uut,n{s ™nyMs Sfl'
tūkstančius metų nepersiėmė žmonijai patie
kimus. Jauna
lietuviams (tau
amerikiniai, kel.!1”“1- Frle tautmes sųmones ir
ktais dieviškojo Vado idealais? Aišku, kad
Lenkijos pinai lėbauja, o ūkininkai, ir tininkų jaunimui) visur patai nes.ams, atsak. redaktorių m- guoti M
nuHm-;u jka
ii.-n - sime
•
i. i ’ viešai
• * • savo spau-. vienybės neinama destrukciireme, no vvr
vyr. reddKiotių
balsą
nelaimingasis pasaulis tos vadovybės ir tų darbininkai badauja. Taip rašo patys lenkų kaujama, visur duodama leng tromo.
(Tęsinys 4 pusi.)
idealų nė neieško, jei negali rasti.
vatų, o pavasarininkams atsi- lino. Už ką? Dėl to, kad ko- doje ir svetimtaučių spaudoje.
laikraščiai.

) baudžiauninką nunuodijo, bet taip, kad iš'
pradžių niekaf jo neįtarė nužudymu. Nu
žudęs konkurentą, dailininkas sumanė taip
(Tęsinys)'
Klebonas lig ryto negalėjo užmigti. pat sukurti apaštalo statulą, bet nutarė
Jis galvojo apie koplytėlės paslaptį. Stai apaštalui duoti savo veidą. Bet darbas
ga jis atsiminė, kad žmonės pasakojo apie jam nesisekė. Kaip jis stengėsi padaryti
esamus parapijos popieriuose raštus, lie savo veidą gražų ir kilnų, tačiau vis iš
čiančius koplytėlės praeitį. Kelias dienas eidavo išsigandęs ir piktas, pilnas pavy
žiūirįnėjęs apdulkėjusius pundus raštų, jis do. Ir net pakelta ranka, vietoj laiminti,
rado, ko ieškojo. Pageltonavusiam popiė- atrodė besiginant. Nuvargęs dėl savo ne
ros lakšte lotyniškai buvo surašyta koply pasisekimo ir sąžinės kankinamas, jis su
tėlės! istorija. Bet kleboną daugiau sudo sirgo ir numirė. Bet per išpažintį jis savo
mino paaiškinimas, dėlko koplytėlė buvo nedorą darbą pasisakė. Ką jam pasakė
išpažinties klausytojas — rašte nebuvo
apleista. O buvo atsitikę štai kas;
Pastatęs koplytėlę ponas sumanė ją • pasakyta. Tik paminėta, kad apaštalo sta*
papuošti. Tam jis pasamdė vieną gabų tūla su jo veidu buvo pastatyta ant au
dailininką iš miesto. Bet jo baudžiaūnin- kuro, kaipo bausmė už nusikaltimą, o patikų tarpe atsirado jaunikaitis, kurs, be koplytėlė nuo to laiko liko uždaryta...
Dabar klebonui buvo viskas aišku.
jokio mokslo, buvo labai linkęs į viso
kius dirbinius ir drožinėjimas iš medžio Dailininko dvasia prašo dovauojuųo! Ar
ir akmens. Ponas, matydamas baudžiau timiausią dieną jis vėl nuvyko į koplytėlę
ninko gabumus, leido jam taip pat dirbti ir ten, sukvietęs žmones, atlaikė gedulin
koplytėlei puošti. Tačiau tas sukėlė mies gas pamaldus, pašventino kapą, prie kurio
to dailininkui pavydo ir neapykantos. Kai tą naktį išnyko šmėkla ir sugiedojo “resbaudžiauninkas padarė apaštalo Povilo ųuiescat in pacem...”
Daugiau tenai jau nesivaidina.
statulą, kuri visų akis patraukė savo kil
A. Vabalkšnin.
numu, tai miestietis baisiai supyko ir

KOPLYTĖLĖS PASLAPTIS

vo keista, beprasmiška, greita; žodžiu, ne- taisėsi ir, kai keisdavo jam tvarsčius,
suprantama. Svaidė kokius ten žodžius, : mirksėjo akimis gyvai, lyg norėdamas nuskiemenis, garsus, kaskart greičiau ir grei pešti kokią ten liečiančią, užkarusią ant
Vertė Vincas lluseckas.
čiau — pašokdavo, išgąsdindamas ten bu jų uždangą. Apžiūrinėjimo salėj, kur pertvarstydavo ligonis, kaip beveik ir visoj
vusius, stodavo ir, greitai murmėdamas
Atnešė jį su prajmušta galva, aptaš
ligoninėj,
buvo pakankamai saulės.
kaip baisus burtininkas, veržėsi prie lan
kytą kraujais, išverstomis akimis, kliedin
Ir vieną dieną, sėdėdamas kėdėj, gy
go. Jėga buvo guldomas į lovą.
tį. Kriįo, kaip pasakojo vyresnysis, karš
Vėl bėgdavo valandos. Sausos; mui- dytojų apsuptas, kurie labai atidžiai tyrė
čiausioj valandėlėj, kai norėjo savo pul
gijančią žaizdą — staiga ištiesė abi ran
ką vesti tilto užimti, upelio link. Iššoko gančios antklodę mažos rankos bėgiojo be kas į saulę, kuri jį aplankė, linksmas, kaip
jokio tikslo, ieškojo ko tai aplinkuj, kė

LIGONINĖJ

pirmutinis iš apkasų, iškėlė kardą, šoko,
kaip jaunas tigras ir krito, galvon patai
kytas, laiku, kaį darė lūpas tolimesniems
įsakymams. Prisirišęs, nebijąs jokių pa
vojų jo pasiuntinys įtraukė jį atgal į ap
kasus. Aptvėrė jam bandažu ir uždengė
kepure baisią, pavojingą žaizdą, pritūrėjo
jo stiprius, nenurimstančius pečius.
Ir atėjo ilgos dienos ir naktys ligo
ninėj, kur Povilas Petravičius gulėjo be
veik visada neblaivus, bet ne nečius. Iš
lūpų veržės įsakymų nuotrupos, šauksmai
užtikrinimui, įtikinimui, o kartais, prie
vakarį, tokių nervingų nusiskundimų ir,
rodos, visai blaivių, kad tarnas verkė, o
gailestingoji sesutė vos begalėjo išlaikyti
ašaras akyse.
Tai vėl kalba paties su savim likda

lėsi aukštyn. Suliesėjo baisiai. Kai užmigdavo pu ilgų kančių — ant antklodės
ilsėdavos dvi nevaldomos fankos^ iš kurių
galima buvo matyti visas nusilpimas ir
pasigailėjimas.
Sesutė vaikščiojo tyliai ties ta galva,
visa apiliandažuota plačiais tvarsčiais,
per kuriuos neretai persisunkdavo tamsus
kraujas. Ir iš tikrųjų, keistą įspūdį darė,
gulėdamas baltume kaip ir didžiuliame
turbane, su. užmerktomis akimis, su ne
skusta, ilga barzda, tokia ju<xla, kad iš
tikrųjų rodėsi net melsva. Įdubę skruostai
tuo labiau buvo balti, bekra&išk&i, l>eviltiškai balti.
Bet praslinko kovas, ir ligonis nemi-

niažas vaikas, bet buvo sulaikytas jo tas
judesys, nes galėjo sutrukdyti apžiūrėji
mą.

i

rė. Priešingai, laikėsi kas kartą geriau, j

\

Ir vėl ilgomis dienomis, vargšei, vos
stebuklu išsigelbėjusiai galvai, atėjo žiau
rūs kliedėjimai. Ir taip slinko dienos ir
naktys. Jo didelės, aptemusios, juodos akys, matė už lango linksmą pavasario
šviesą. Bet kas kartą buvo geriau.
Vieną dieną, kai atidarė pietų pusės
langą ir saulė bekrašte, auksine šviesa
užliejo ligoninėj kambarį, pridėjo dreliančią ranką prie jau nebeaptvarstytų akių
ir ilgai, delną ant jų laikė. Paskiau ją
atitraukė ir griežtai aplink apsidairąs, pa
keldama galvą, atsisėdo lovoj ir riktelėjo;
(Bus daugiau)

šeštadienis,

kovo
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mintiems ir vargdieniams jis jų viltis ir laimingosios mir- nurodo, kad jei Šv. Juozapas
yra Šv. Juozapais iš Nazareto; ties globėjas.
būtų buvęs gyvas V. Jėzui mi
žmonoms
ir
vyrams
jis
yra
Šv.
Žmogaus
gyvenime
nėra
bairštant, tai Išganytojas ŠvČ.
Nenuostabu, kad Popiežius zapo vardas visur minimas pi
luozapas, mylintysis Marijos sesnės valandos, kaip kad pa-i Savo Motinų Marijų būtų pa
Pijus XI ragina tikinčiuosius rmutinis. Krikščionių papro
vyras; skaisčioms mergelėms i skutinioji jo gyvybės valanda, vedęs jam globoti, o ne Šv.
didinti pamaldumų Šv. Juo tys savo vaikučius krikštyti
jis yra Šv. Juozapas, neką!-kai mirtis artinasi. Gyvenimas Jonui. Jei Šv. Juozapas būtų
z., pili, kurs yra Visuotinosios Šv. Juozapo vantų ir toki pat
čiausioji lelija; kaliniams ir iš tikrųjų yra kova su tamsy- miręs V. Jėzui viešai skelbiant
Bažnyčios globėjas. Kiekvie- vardų prijungti/, priimant Pa
ištremtlesiems jis yra Šv. Juo bių galybėmis ir jų žabango- Apreiškimo mokslų, tai Evan
nas, mylis Bažnyčių ir visus tvirtinimo Sakramentų, rodo,
zapas Egipte; laimingiems šei- mis. Tačiau toji kova nieka- gelijose toks įvykis būtų ap
Jos reikalus laikus savo širdy, I kad šv. Juozapas žmonių šir-(
mynoje jis yra Šv. Juozapas, da nėra tokia baisi, atkakli ir rašytas. Betgi tradicija ir ti
kreiipasi j Šv. Juozapų su ma dvse užima pirmutinę vietų.
Šventosios Šeimos galva; dar- žūtbūtinė, kaip mirčiai artė- kėjinas mums sako, kad Šv.
Šv. Jonas Krikštytojas bu
ldingu atsidavimu. Juk Šv.
bininkams jis yra Šv. Juozą- jaut. Žybčiojanti grabnyčių Juozapas mirė ant V. Jėzaus
Juozapas buvo paties Dievo vo pašvęstas savo motinos įpas dailidė; tėvams ir moti- žvakės šviesa nužengia į pa rankų, Marijai ties mirties pa
išrinktas globoti Jaunų Baž sčiose ir gausiai apdovanotas
noms jis yra Šv. Juozapas, V. čių sielos gelmę ir mirštantis talu esant.
nyčių, Šventųjų Šeimų. Šv. Juo Dievo malone, kad visų mūsų
Jėzaus aprūpintojas; vaikams žmogus nirmutinį kartų savo
Kokia laiminga buvo Šv.
zapas savo rankomis nešiojo Tšganytojas galėjo apie jį tar
jis yra Šv. Juozapas, nuolan- gyvenime pamato visų daiktų Juozapo mirtis ant V. Jėzaus
Kūdikėlį Jėzų, Ji globojo, JĮ ( ti: “Jis yra tasai, apie kurį
kus ir klusnus Dievo tarnas, tjjcslingumų ir ribas; betgi, de rankų! Tačiau kokia skausmi
apgynė nuo pavojų, aprūpino I parašyta: “Štai, aš siunčiu
ri' visiems jis yra Šv. Juozą- ja, jo sveikata, silpnėja, jo su nga valanda V. Jėzaus gyve
ir apdengė. Šv. Tėvas, Kris-j Tavo akivaizdoje savo angelų, Į
pas,
kantrunjo veidrodys, ne- gebėjimai daryti ką nors gero nime, kai Jo globėjas, Šv. Juo
taus Vietininkas čia, žemėje, i kursai iš moterų nekilo didės-Į
turto mylėtojas, namų židinio jau nepajėgia, silpnos jo ran- zapas, skyrėsi su šiuo pasau
taip pat rūpinasi Mistiškuoju nio už Jonų Krikštytojų“
garbė, mergelių skaistybės sa- kos atsisako krutėti, sukepu- liu. Tačiau neabejojama, kad
Jėzaus Kristaus Kūnu, Kurs (Mat XI, 10—11). Jei toks
rgas, šeimynų stulpas, nelai- sios jo lūpos neišgali žodžio Šv. Juozapas, kurs taip labaiDievo Apveizdos yra jam pa-j šventumas buvo reikalaujamas
mingųjų suramintojas, ligonių tarti ir visa gyvybė pamažu mylėjo Dievų savo gyvenime,
vestas, kaip Šv. Juozapui bu-1 iš Šv. Jono, kurs turėjo apviltis ir paguoda, mirštančių- tikrai nyksta nykumo sūkury, laimingai užmigo Dievo meilė
vo pavestas Įkūnytasis Žodis. krikštyti V. Jėzų, tai koki kil
jų globėjas, baimė šėtonui ir Jis miršta, bejėgis ir visų ap- je. Šv. Juozapas, senyvas vy
Visi, kurie myli Kristaus Ba nesnį šventumų turėjo turėti
Šv. Bažnyčios užtarytojas.
geistas. Tada, kaip niekad pi- ras (išvargęs nuo darbų ir rū
lnyčių, be abejonės, kreipiasi Šv. Juozapas, Jo patėvis?
Mūsų visų užtarytofas, ypač lin’au’ -iara reikia galingo glo- pesčių, besirūpinant mylima
Evangelistai iš tikrųjų maĮ Šv. Juozapų ir šaukiasi Jo
Gerb. kun. Juozapas Mačiulionis, Aušros Vartų parap.
užtarytojo. Bažnyčia savo Sužiedotine ir Dieviškuo
pagalbos užlaikyti ir laiminti į tai tepasako apie Šv. Juoza- klebonas, kuris šiandien mini savo globėjo Šv. Juozapo die mirimo valandoje. Visuotinoji
Bažnyčia kreipiasi į šv. Juo- liečia -O
i
JU0‘ ju Kūdikėliu), gulėdamas mi
Bažnyčių, apsaugoti nuo pa-Į PU- Šv. Mato evangelijoje pa nų. Sveikiname ir linkime ilgiausių metelių!
zapa. Jis yra trijumfuojančios zaL9’^ mirštančiųjų globėjų, rties patale, kai Marija jam
vojų ir globoti visus tikinčiuo žymėta: “Jokūbui gimė Juosius.
zapas, vyras Marijos, iš ku-, xi, visiems pasaulio katali- mūsų ir visų tikinčiųjų gl«bė- Bažnvčios džiaugsmas, o veid- kad ŠV‘ Juozapas -iaT Pa«i- ištiesė savo rankų, rūpestingai
rodys Angelams ir Šventiesie- pintl} rami^ ir laimingų mirtį žvelgė į didžias ir ryškias jau
Šv. Juozapo gvbrbinimas. Šv. rios užgimė Jėzus, vadinamas kams primena tų visuotinę šv.' jas. Mes esame globojami jo
Jis yra kenčiančios Baž- V* Jezaus ir Mari'os Prie^°- no Skaistybės Vyro, V. Jė
Juozapo garbė danguje yra Kristum“ (Mat. 1, 16). Šv. Juozapo Globų. Šiomis dieno- posūniai ir žvelgiame į ji, kaip ins.
zaus, akis, klausydamasis ra
Luko evangelijoje randame; mis, kada bedieviai ir klaidin į savo patėvį, kurs yra tėviš nyčios suraminimas, nes jis bsty.
neapsakomai didelė. Po Švč.
i “Jėzus buvo laikomas Juoza- gi reformatoriai puola tikė- kosios meilės ir pasitikėjimo pirmasis atnešė ilgai laukia Nors Šv. Raštas nieko ne minančių ir guodžiančių Jo
Marijos danguje Šv. Juozapas
žymi apie Šv. Juozapo mirtį, žodžių ir pažadų. Neabejojayra didingiausias šventasis. Jo po sunum“ (Luk. III, 23). Ir jimų ir dorove, garsina laisvų-' pilnas. Jis yra ne vien visu mą Išganytojo išganymo links tačiau sveikas protas mums
(Tęsinys 4 pusi.)
meilę ir netikėjimų, Kris- į tikinčiųjų globėjas ir užtary- mųjų nuotaikų teisingųjų sie
pasiuntinybė žemėje yra ryš t.t. Tačiau, visi evangelistai
kus jo kilnumo ir garbingu sutinka, kad Šv. Juozapas bu- faus Vietininkas čia, žemėje, tojas, bet ir kiekvieno atskiro loms, esančioms pragare. Jis
mo įrodymas. Visažinantis Die vo kilęs iš karališkos Dovydo išganingai rūpinasi tikinčiai-į tikinčiojo, nežiūrint lyties, iuo- yra kovojančios Bažnyčios už
vas nuo amžių iš Adomo ai gimįnės, ir mini Šv. Juozapo siais įr juog kviečia kreiptis, mo ar padėties. Šv. Juozapas tarytojas ir globėjas, ginda
nių jį garbingai iškėlė ir įs moterystę su Marija, kuri pa- ; gv Juozapų, ištikimų ir tei- lyra ne vien mūsų globėjas, bet1 mas Kristaus Sužiedotinę nuo
linko, kad būtų globėjų V. gimdė V. Jėzų Kristų. Tai vi- singųjį Dievo tarnų, kaipo mū- i jis yra mums ir kilniausias
sa rodo v didelį Šv. Juozapo Sų g]obėjų ir užtarytoja.
Į pavyzdys jį sekti gyvenime, priešininkų ir persekiotoji}. Jis
Jėzui Kristui, Dievo Sūnui.
juozapas yra Vi_ Turčiams ir garbingiems jis yra visų gyvųjų tarpininkas,
Šv. Juozapas buvo vertas šventumų, įdiegtų tėviškoj jo
kuri yra mylinti ir įtabūti Kūdikėlio Jėzaus globėju
suotinosios Bažnyčios globė yra Šv. Juozapas iš karališ- i užtarytojas ir globėjas, bet piXT. ,
,, . kinga savo užtarimais pamalir sargu. Niekas kitas, kaip
*
jas, taip jis yra kiekvieno iš kosios Dovydo giminės; nuže-1 nn visa ko jis yra mirštančių-1
..
...
,T ,
. idiems pasekėjams,
tik jis galėjo būti Nekaltosios |
Tik šių savai
Višuo tinosios Bažnyčios^yloMarijos meilus vyras ir rū
tę šis gražus
s. ŠĮ kovo mėnesį kataliErieze krėslas
pestingas bičiulis. Tik jam vie , . . .
,,
nam bnvo pavesta šv. šeima. 'ka! ‘“L*. ^btl
!
su benčiuku ir
garbingas žmogiškas Šv8. Tre- ka.po V.suotaosms Baz.nye.os,
lempa, b u s
•
. j
n ,, .. globėjų.
Popiežius Leonas
duodama DY
jybes atvaizdas. Po Marijos v,TT
KAI su pirki
T v
.
.. . .v y
. XIII savo enciklika “Quam-!l
.Jis buvo pirmutinis iš žmonių
. .
„ I
mu šio naujos
,
,
-y ta.
quam plunes“ (rugp. 15 d..1
tarpo,
kurs iš
Dievo Angelo
QQ '
.“ ,. ...
mados
g r a„v- .
,v- T
. I3o9- m.)' nurodo pnezasti, dėl i
sužinojo apie Žodžio Įsikuni- ,
žaus ir galiut, ir ••
t- C
• ko Sv- Juozapas turi būti taip ,
jimą. Po Marijos Jis buvo piT
,
.
. _.
pagerbtas: Šv. Juozapas Buvo»
rmutmis, kurs išvydo Dievo
T
~
Tr Marijos vyras ir Jos Sūnaus
r/“
AMERICAN BOSCH RADIO
Simų, tapusj Žmogum. Po Ma
globėjas ir aprūpintojas. Mes
rijos Jis buvo pirmutinis, kurs
Visa kę už kaip parodyta
irgi esame Marijos vaikai nuo,
-4
pagerbė gimusį pasaulio Išga
Kalvarijos dienų. Mes irgi e-,
nytojų.
«
_y v . .
šame Kristaus broliai per pair atpirkimą. Taigi,'
Tai dar niekuomet negirdėtų progų įsigyti šį radio už
žmogus taip artimai nebend mes turime ypatingų paveldė
pusę kainos ir gauti dykai, rakandų, kurios yra vertos
ravo su Jėzum Kristum, kaip jimų šv. Juozapos Globos,
l>e
radio tos kainos.
Jo globėjas šv. Juozapas. To- įaiįr jj posūntaHr V. Jėzaus

ŠVENTASIS JUOZAPAS

Dykai

Važiuokite i Lietuva Su “Draugo” Ekskursija

Birželio 16 d. 1932

$67.50

— <"

kia privilegija ir malonė ne- bro]iai. Meg irgį prik,ausornp

buvo teikta pasauly nė vienam
žmogui. Ir nė vienas žmogus,
tik Šv. Juozapas galėjo sūniškai klausyti V. Jėzaus Kristaus Šv. Juozapas yra vieniuei,s, kuriam danguje nepriygsta Dievo šventieji nei garbe, nei galybe. Tai nereikal inga, kad neklaidingoji Bažnyčia mus mokytų tos dogmos,
nes tai visa neišdylamai įrasyta ir įamžinta visų pašau-

prie šventosios šeimos, kurios
galva> globėjas ir ūžtarytojas
Vra gv> Juozapas>
Kai patrįarcho Jokūbo sūnug juozapa8> išaiškindamas
faraono 8apn4> įgijo vaMovo
Inalonę ir lapo
Ęgi
8Virnų prievaizda, tuo pat apsaugodamas visų tautų nuo žuvimo i§ bado> lygiai tflip paf
ir Sv. Juozapas? kuriam Dip.
vas
savo angelą ir

Tai Nepaprastas Pa
siūlysimas Nepa
prasta Proga!
Ši sensacinė vertybė per
tikrins kiekvienų, kad tik
Peoples krautuvių didi pi
rkimai ir pardavimai, o
mažos prekybos vedinio iš
laidos, gali tų padaryti ir
duoti savo rėmėjams tokį
radio bargenų kokio nega
lima rasti niekur kitur!
Todėl veikit tuojaus! Įsigykite šį radio pusdykiai
arba už
kiu gaukite šį gražų Friezo
krėslų, benčiuku ir lempų

••»

ik

lio krikščionių širdyse. Įženk ppr 8apną viskę apreigk^ Ma_
į nesuskaitomas pasaulio Ka- riją ėmė 8au žmona (Mftt j

29) ir topo Dievo Namų prievaizda> DiftV(> Bažnyčios glo_
bėju ir aprflpintoju
Atsižvelgiant į Katalikų Ba
žnyčios vy8kupų
garbingosios atminties Popiežiūg pijufl TX igkilmingai pft.
garsino
jŪOzapą e8ant vb
s1K|įnosios Bažnyčiom globėju.
' Sv. Juozapo šventę Katališv. Juozapas žmonių širdyBažnyčia iškilmingai šven
te. Katalikų Bažnyčios litur- f'ta trečiadienį, trečių sekmagija duoda Šv. Juozapui pir- dienį po Velykų. Šiais metais
ntenvbę šventųjų garbinime, ta garbingoji šventė tenka baVisose Bažnyčios maldose, mi- landžio 13 dienai.
nint šventųjų vardus, Šv. Juo- Ta proga Šv. Tėvas, Pijus

talikų Bažnyčios šventyklas ir
rasi Šv. Juozapo statulų ar
vaizdų greta Švč. Marijos. Po
Marijos tokia visuotinė garbi.
nimo pratyba prideramai atiduodama Šv. Juozapui, Jį iškėlia aukščiau visų šventųjų
.r suteikia kilnaus garbingumo V. Jėzaus Kristaus globė-

$67-50 ir 8>’

, LAIVAS '‘FRANCE”
' t

Ateinančių vasarų BIRŽELIO—JUNE 16 D. “Draugas“ rengia
ekskursijų didžiuliu Francūzų Linijos laivu “FRANCE“ per Havrą
į Klaipėdą. Laivas didelis ir labai patogus. Manantieji aplankyti 3 ėvynę Lietuvą, kreipkitės dėl kelionės informacijų ir Jaivakortcs į
“Draugo“ Laivakorčių Agentūrų, kur gausite gerą ir patenkinamą
patarnavimų.

DYKAI.
Krautuvės atviras antradienio, ketvirtadienio ir šešta
dienio vakarais ir nedėlioję nuo 10 vai. ryto
iki 4 ved. po pietų.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTORA
2334 So. Oakley Avė.,
TELEFONAS ROOSEVELT 7790

Chicago, III.

4477-•> ARCMCR AVt.

t— RKMMOMO

ST

2134-40 W

ST € MAR.IWOOO AVK

4177-83 Archer Avė.

2536-40 W. 63 St.

TEL. TAFAYETTE 3171

HEMLOCK 8400

CHICAGO, ILL.
'X *

U

ŠVENTASIS JUOZAPAS

n

«

U
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O. Rašinskienė, 1639 S. 50

CKERECUIČEMPIJONAI?

ŠeStadienis, kovo 19
J. Aukskalnib, 1354 Harri- plewood avė., Chieago, III.

* *V»t »

«)_

TAUTININKAI MASONŲ
ĮRANKIS

Avė., Cicero, 111......... 469,770 son St., Gary, lnd.
155,300
............. 32,000
A.
Stulginskas,
1628
8.
50
Misiūnas,
Koseland,
111.
245!
Bacevičius,
1850
VV abansia
Cisnd g $i us&jj
!
---------------'Avė., Cicero, 111......... 468,2^0 W^108th St.............. ... 149,030 Avė. Chieago, 111............ 20,700
(Tęsinys iš 2 pusi.)
ma, kad 6v. Juozapui buvo vi- Rašinskiene pirmoj vietoj. Janušauskas Stulgins-. ... k .
,
.
,
r
,
J
A
J
A
J
.
Jwiui
ttUhka«,
1301
8.1
Rėkus,
1850
YVabamsia
avė.,
J.
Vaičaitis,
424
Dean
81.,
skus nupasakota ir apie At
ju.4 keliais, bet konstrukcijos.
kui neduoda ramybes. Giliene vejasi Pet-50th ct> ck.ero> H1... ^7,500, chieago, m.
134,500 Seranton, Pa.
25,850 Cenzūra, policija, kalėjimai,
pirkinio misterijų ir jis, lygiai
rauską, Kazlauskienė — Rėky, PabiJonaitis P. Varakulis, 724 West L8' U Kazlauskiene, 4356 8. Ip. Taruška, 2334 8. Oakley i , .
, .
...
kaip senelis Simeonas, meilės
... .
...
'pabaudos netinka laisviems
171*
dilcniro
III
911
M:U*
*
St., Chieago, 111......... 405,500 Roekwel| st., Chieago 125,700 Avė., Chieago, 111. .. 20,3u«.
— Sutkų
ekstaze galėjo sušukti: “Vieš
F. Gubysta, 4355 8. Mozart A. Zolynienė, 0709 Archer' A. Langmanas, 4521 8. Wapatie (Sūnau), dabar atleisk
’
t-,
Chieago, UI........ 405,000 Avė., Chieago, Iii. ... 119,950'shtenuvv Avė. Chieago,
išlikimams katalikams. Kas
V erste priverstus esu šian-įsisaugojus nuo tos nelaimės,
Savo tarną, kaip esi kalbėjęs,
Sutkus 1007 Eight st,Wau-!lU.................
17 700
J1UM>
J°
ramybėje, nes mano akys ma- ‘R0 žymėti nepaprastu šiame ' Lauksime, ir žiūrėsime kas V. Stancikas, 1706 W. 47
griauna tautinius pagrindus,
tė Tavo išganymu}” (Luk.«II, “Draugo” vajuje įvykį, bū-1 bus.
M. Povaitienė, 700 S.- 9 st. kaip sako pats A. Smetona
»).
teut’ kad trys vie,,os .koloni-į Labai klydo, jei kas manė, , *
«®1 »• £>» R Fabijonaitis, 2320, W. 23lHerrin, UI......... J........ 12,150 TįL
Uairtmiš”?
Tai įvyko tik V. Jėzui, lei jos kontestimnkai: Bašinskui-Giiienėįenktynėse \givap’
U®a«0.’
* ^22’^ Pi-> .Chieago, III. .... 88,206 j A. Nemčiauskaitė .. 8,501 {et L sakė lyi2 ,uetais tik
dus, kad Šv. Juozapo siela nė, Stulgmskas ir Janusams- padarė, Vakar da nežinojome,! M* 'ark®Jl®Mė»
L“‘* *L Žvirblis, 1513 — 35 Avė. j J. Balsis, 610 Wall St. Rock !dabar jau 1932 metai Kokia
atsiskyrė iš šio pasaulio, nes kas kontesto lenktyn^ uže„ daro> kaJ Mandravickui cola Avė., Chieago, 111. o o,320 Melrose Park, III......... 85,850 ford> 1U........................ M00 atmaina-iš “Vilties” ir “VaiV. Jėzus yra gyvenimo ir mir- me pirmas vietas. Tai da pir- ntmasidavus
P- Petrauska«, H Johnson A. dudenąs, 6807 C. CampVertulis, Luzerne, Pa. 1,VUG > „ laiku,
nepasidavus. šiandie
Šiandie uažiūrepožiūre
beit av., Chieago, 111. .. 63,00 j. Baltrūnas. 945 N. 25 8t.
U'
lies Viešpats. Kokie laimingi Inas toks “Draugo” spaudos.^ . uilienės-ir į Mandravie- st, Bmghamton, N. Y.
.......................... 276’89<)
Bugentavičius, 1616 N. Lin-!E. St; Louią> 1U...........
palaiminimo žodžiai bendravo vajaus laikotarpy įvykis. Iš Ro
Pralenkus viskonsiHBMK1TE VISUS BIKNO5
tam leidimui, kada palaimini- to darosi įspūdis, kad Cieeio
be abgjo> daUr ~ vysįs Ag. Gijienė 3131 Emeraid coln St. Chieago, III. 61,906 K
251,690 į Gaižauskas, 148 E. 107th st.J A‘ Pauk«tis 2225 s- Oakley RIUS KURIE SKELBIASI
mą reiškė pats Išganytojas nu- lietuviai — katalikai yra tik- Petrausk 1<Ui.is nepertoliau- i Ave’ Chieago, 111.
DRAUGE .
V. R. Mandravickas, 815-45 Boseland, III...............r 51,40“ ave-» Chieago, lnl........... 1000
mylėtam Savo patėviui, Šv. rai prašmatnūs. Kokia tik ne.’ , . . ,
.
-----.
.,
.
.
. šia nuo jos stovi ir kitus, lai
Juozapui! Kokios ramyliės ir imsi mūs viešojo veikimo sn- . . ..
-•
- ... • St, Kenosha, VVls. < . 248,190 ’ A- Condratas, 1700 8. Alt
ia-t
, ,.
, .
. .
.
.
, tvirtina jog pačios -žodžiai:
kokios laimės prisipildė toji ti, ciceriociai dažniausiai ki.
yoniensmg
avė.
Pliila.
Pa.
|
A. Valančius, 1226 S. 56
°
,
“Laiko da yra. Klysta tas,
nw įriti ir fiknifiti
hm n?». tnu kitivio
rIŲJzio ion
t-nv K
.mylinti ir skaisti siela kai pa- tus bitiną. Tokia jau, tur būt,
Jabar
,Ave> Cicero, IU.
......... . ................ 49,700 J
LACHAWICZ IR SŪNUS
190,00
liko kūną, čia zemeje, kad sku- pas juos žemė, oras ir... žino
Vaicekauskas,
4242
8.
Ma
DAGKABŲ VEDĖJAI
... .
/ ni - \ •
a
.
..
uias vietas ir pirmas dova-' Grybas, 2244 W. Adams
bet, , pragarus (atidumas) n- nė„. štal lr š,audra, žrūrėkrte,
,gt> chicagOi in. ... 155,670
Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti
teisingųjų sieloms apreikšti h- trys cieerieeiai, visi trys kai: ,, r„T, .
. ....
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
nksmųjų netolimo Atpirkimo, 'mynaį — viršūnėse. Mandriai
1
/ai J?1 J“11“?1. ? ADVOKATAI
Padarome ai ridavitus reikale Insurance ir visus
Išganymo ir Amžinosios Lai- 'vakar padar5 Janušausk»s “T
L“,kU“e J“
Notary Public reikalus.
rnės nuotaikų L Ir jis. galėjo pralenkdamas Stancikų, Gu_ 8eiiausili e
Chieago, 111.
Cicero, 111.
teisingai sušukti: Ach, mir- Įjyytų ir Varakulį, bet liašin-» Savaitę nesirodžius paga2314 \V. 23id Place
1439 So. 49 Court
tie, kur y m tavo pergalė?”
gkienė _ da niandriau. Dide- -i°s .pashoJė ir Kazlauskienė.
Telef. Roosevelt 2515
Telef. Cicero 5927
(John Bagdziunas Borden)
Šv. Juozapas mirė iš meilės lės jos pastangos Stulginskui Atnešus naujų prenumeratų
ADVOKATAS
Pirm; A. Nausėda
ir meilės ekstaze, palaimintas pralenkti nebuvo veltui. Jis pasakė: “Žolynienei darausu105 W. Adams St. Hm. 2117
1024
Center
St.
Telephone Kandolph 6727
Dievo meile; ir, užtikrintas a- jau pralenktas! Akyvaįzdoje prizų. Kol ateis Velykos ir ji
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
mžiuųja laime, jis paskendo to, nėra jokios abejonės, kad pradės naujas lenktynes, as i Raši. P. Fabijonaitįs
Telephone Roosevelt 9090
2320 W. 23 PI.
neribotoje Dievo meilėje.
dabar sujus visi kontestinin- gal busiu už ‘šimto mailų Name: 8 iki 9 ryto Tel. Itepub. 9600
Lžd. Kum F. Kudirka
Gyvenime nieko nėra svar-'nkab kurie pasiliko ciceriečių netoli Varnienės'’ ’Linkime
’ ’’
2334 S. Oakley Avė.
ienei padai'}
besmo, kaip laimingoji mirtis, užpakaly. Tikėkime, katĮ atei- Kazlauskienei
padaryti tokių
AGITATORIAI:
liftiiiiingai mirti yra žmogaus nančių savaitę jie sukrės Ci- “štukų”.
» ?
gyvenimo tikslas ir uždavinys. fceios traicę , jei tik ji ne Didelį žingsnį pirmyn pa J. Uimša
ADVOKATAS
*
Miesto Ofisas 77 W. Wasbington St
visi, kurie mato ir darbuojasi i ^ės didelių pastangų, kad ap- darė ir vestsidietis Pabijonai- 3347 Auburh Avė.
Kooin 1602
Tel. Centrai 2978
Valandos:
9
ryto
Iki 4 po pietų
ir gyvena prie grabnyčių (nu- (--------------------------------------- itis. Pralenkęs Žvirblį, jis neHome Service Laundry teikia jums švaresnį darbą
Kun.
J.
Mačiulionis,
Vakarais: Litam, Ketv., ir Subatos
rties patalo) žvakės šviesos, mums, kad, ko išprašyti mes įnori pasiduoti vaukeganiečiui
už pigesnes kainas. Taipgi valome drabužius ir kaurus.
6 iki 9 vai.
2334 S. Oakley Avė
vienų dienų toji, deganti švie-' negalime, Jo užtarimu gautu-j Sutkui. Iš Pabijonaičio kalbos
1146 Archer Avė. Tel. Dafayette 73S7
sa ims žybčioti ir pranyks Am-, me; ypač suteik mums lainun- .galima daryti išvada, kad jis Z. Gedvilas
Telefonas Brookfield 27O4W
Namų Tel. Hyde Park 3896
žinosios Dievp Karalystės Švie . gų. mirtį mirimo valandoje, bus rinitas oponentas ne vien
12311 So. Emeraid Avė
Adresas: 3529 SUNNYS1DE AVĖ, BRDOKF1ELD, ILL.
sos spinduliuose.
1 Kuris gyveni ir karaliauji su Sutkaus, bet ir kitų aukščiau M. Šlikas
. . »•
Jei pats nori mirti, kaip Šv. Dievu Tėvu Šv. Dvasios vie- *jo stovinčių lenktyniuotoji}.
10555 8. State St.
Juozapąs mirė, stenkis gyve-Jnybėje per amžių amžius. AADVOKATAS
nti taip, kaip Šv. Juozapas gy- men.”
11 UOLITH 1A. HADDK UTKEET
ttoom 19*4
Tel. Kandolph •*>!
veno. Jei nori turėti Šv. Juo-j
Kun. Pr. J. Vaitukaitis
valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak
zapų, kaipo savo globėjų, mi-j
' -------------------------4241 So. Halsted HL T«L Vlctory 9643
Dienos į
Valandos — 7 Iki • vakare
rties patale ar mirimo valau-į
tliarr,., Ketv. lr gubatus vakare
doje, tai gyvenk jo pavyzdžiu.1
Jei Šv. Juozapa nori gerbti
T3133
- A- So.
D- Products
°
Halsted St„
Dienraštis “Draugas,” norėdamas daugiau pasitarnauti
Greičiausi
taip, kaip Kristaus Vietinin- chieago, m.
Garlaiviai Pasauly
lietuviams, šiemet įsteigė Laivakorčių Agentūrų ir sudarė
kas čia, zemeje, įsako ir ska-'
sutartis su didžiausiomis laivų kompanijomis, taip kad, ku- LIETUVIS .ADVOKATAS
, .
• i •
i-j- i I
Aš vartojau jūsų vaistus ir esu piltina, tai savo sieloje padidink na, užganėdinta. Sirgau per 6 metus. r.e nori važiuoti Lietuvon, gali pasirinkti hite kokios kom 155 N. Clark SL, Room 909
meilę ir prisirišimų prie Šv. gyvenimas man buvo memalonus. panijos laivus.
Telephone PRAMKL.IN 5745
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš
,
.
r
i Vartojau
visokių
daktarų
vaistus,
Namai:
3117
S.
Union
Avė.
•
BREMERHAVEN I MErTL'V^ ,
Juozapo ir kartu SU Maldos bet nieko^ negelbėjo. Siuntė ant opeŠiemet “Draugas” ruošia dvi oi'įciales ekskursijas į
Telephone V1CTOKY 2213
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai
Lietuvų
tiesiai per Klaipėdų. Pirmoji ekskursija iš New
Apaštalavimo nariais dievotai ratjlos'
gerai žinomais Lloyd
Kabiftiniais
Laivais,
f ?sisakykit' vietas pas vietinius agentus, rei
Yorko
išplauks
GEGUŽIO
28
D.
laivu
FKEDER1K
\ili,
melskis, kad žmonėse butų valst.us pavartoti, tai pirkau vienų j
kalaudami Lloyd laivakorčių, suteikiant grei
NAUJAS IŠRADIMAS
praplatintas nuoširdus ir kar- bonkų. lu-oj pasijutau geriau. Išvar- o antra BIRŽELIO 16 D. laivu FRANCIU.
čiausių patarnavimų
DEKSN1O
GALINGA
MOSTIS
tojau 5 boukas ir dabar esu pilnai
Norintieji važiuoti Lietuvon su “Draugo” ekskursija, kurios pasauliu per šimtus metų lau
Štas pamaldumas ŠV. Juozą- sveika. Veliju visiems savo genauNorth Oerman Lloyd
jau yra į£uluia. ueKumu Galinga
•
- sienis draugams vartoti T. A. D. meprašome iš anksto užsiregistruoti, kad būtų galima užsakyti ke
PUldicinų.
Atoutis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
130 V«. KANDOLPH ST.
laive geriausias vietas. Taipgi, kurie nėra Amerikos pilie gų eiementų, iš visų kraštų svieto
Garbingasis Šv. Juozapai,1
Su pagarba,
girių visokių medžių aliejų.
Dekačiai, turi gauti leidinių sugrįžti—reentry permit.
Mis. F. Zenavick,
iiio Galinga Moutis kaipo saulės spin
Visuotinosios Bažnyčios užta 3919 W. 47th
St„ Chieago, III.
duliai,
pasekmingai gydo:
KeuiuaTat, nevėluokite, ateikite į “Draugo” Laivakorčių A- tizmų. Rankų,
rytojau ir -laimingosios mir- šitokių laiškų mes turime šimtus.
Kojų, Nugaros skau
Rankų, Kojų tirpimų ir at
ties globėjau, melskis už mus Į;,*S ‘SSSLS"tr gentūrų, o čia bus Jums’išrūpinta leidimas sugrįžti ir kiti dėjimų.,
šalusį kraujų, nikstelėjinių ir šiaip
reikalingi kelionei dokumentai. “Draugo” Laivakorčių agen visokius skaudėjimus. Tuksiančiai
dabar ir mirties valandoje!
sreibės toliau.
tūra už išrūpininių kelionei reikalingų dokumentų‘nieko ne možmų yra pagijų, o milijonai da
T. A. P. PRODLCTS
Visuotinoji Katalikų Bažny
nežino apie tai.
3133 So. Halsted Street
skaito — patarnauja dovanai.
Ueksnio Galingu Mostis yra tiek
čia, linkėdama laimingosios mi
CHICAGO. 1LU
verta aukso, kiek Ji puti sveria, sulig
Kurie norėtų važiuoti į Europų anksčiau ar vėliau, ga naudos gydymo. UvarUntuoJaui: jeigu
rties visiems žmonėms, dažnai
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gru
lite
pasirinkti
laikų ir laivų sekamai;
maldauja Šv. Juozapo užtari
zinam. l’aėsiduoda visur.
Klauskite
•
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis taip; DEKEN'8 NEW DISCOVEUY
mo, kad jis nesiliautų globo
ulNTMENT. Kaina 7 5 centai.
jęs Bažnyčios vaikų ir savo
Balandžio—April 2 d. — EUROPA
DEKEN’S OINTMBNT CO.
globa ir galinga įtaka pas V.
HARTFORD, CONN.
” ,
8 d. — 1LE DE FRANCE
K
Dievų išmelstų katalikams a20 d. — EUROPA
99
99
mžinosios laimės Dangaus Ka
23 d. FREDER1K VIII
99
99
Speoialis
5
Dienų
Namų
29 d. C'OLUMBUS
;Kiumitizmas sausplėZį
ralystėje. Taigi, ir patys ti
“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini
Treatmentas
su
Žolėmis
•5
d.
—
BBEMEN
Gegužio
—
May
kintieji turėtų persiimti Baž
g
Neslkankykits savęs
skaus- ■
>>
»»
14 d. — PARIS
gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS.
Duodamas Dykai
mals,
Reuiiiatizinu,
Hausgele, ■
nyčios dvasia ir dažnai kal
f!
11
B Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu _
Šios pastebėtlliOB Žolių Gyduolės
17 d. — COLUMBUS
H —* raumenų sukimu: nes skau- B
bėti sekančių meldelę;
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
>»
»>
yra moksliška kombinacija geriausių
28 d. - FREDERIK VIII
_ dėjimai naikina kūno gyvybę ■
Europoj, Amerikoj ir Kytų Indijoj
B lr dažnai ant patalo paguldo.
gi
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai
Birželio—June
•3 d. — ILE DE FRANCE
“Viešpatie Dieve, Tavęs me surinktų žolių. Tūkstančiai, kurio
■
CAPSICO
COMFOCND
įuo_
»>
»>
sunkiai sirgo,, tapo išgydyti por per
7 d. — BREMEN
ldžįame, per Švenčiausios Die eitus 33 metus. Motina Helena, 1721
g stis lengvai prašalina vlršmlgreitai nueina ir greit išmokami.
»>
M
_ ueta ilgas; mums šiandie dau- W
16 d. — FRANCE
W. 47 st., Chieago, 111. pasiūlo Jums
vo Gimdytojos Spžiedotinio 5 dienų Namų Treatmentą. Nueikite
H gybš žmonių siunčia padėka- |
■ vones pasveikę. Kaina tOo per
Šv. Juozapo nuopelnus padėk pas Jų dėl šio bandomojo treatmento,
•
Kreipkitės<į “DRAUGO” PINIGŲ ,
ii t

Už $100.00

LABDARIŲ centro
VALDYBA

JOHN B. BORDEN

Lietuvių

ATYDAI

A. A. SLAKIS

A. A. 0LIS

AR MANAI ŠIEMET VAŽIUOTI
LIETUVON?

LAIŠKAS

LIETUVĄ

CHAS. A. PEPPER _

BREMEN ~ EUROPA

Pavasaris
Jau netoli

MOTINA HELENA TŪKS
TANČIUS IŠGYDO SU
' ŽOLĖMIS

Palengvina Skausmą
NekentėkitP rpumatiškų gė
limų ir škausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAINEXPELLER

taipjau dėl neinokagnos egzamlnaciJos, kad surasti kokia Ištikrųjų yra
Jūsų liga lr kokių specialių Žolių Gy
duollų Jūsų ligai .reikalinga. Atsineškitę š{ apgrsinimų. Atdara iki 8 v.
vak. Nedaliomis iki 2 vai. po pietų.
Jeigu jus negalite ateiti asmeniškai,
.rašykite Motinai Helenai aprašydami
savo ligų ir Jį prisius jums gyduolep dykai. Pridėkite 10 c. apmokė

jimui

peraiuutlmo.

M

g

65c arba dvi ut 91.96.
®
Knyga; "tADTINIS HVEI™ KATO8" augalais gydyt Įsa kai- g
■ na 69 centų.

>
į
.
\

OAML

I

KSr?”

I

Justin Kulis

*

8259 80. HAC8TED 8T.

!
I

_

Chlcsgo. III.

•

"

2334 So

paštų

SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 South Oakley Avenue

CH1CAGO, ILL.

■m

■——-
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had scored a field goal and a
free throw.
Juška of Kenosha u on scoring honors.
i
----- O-----■l,
' - TV/
Marųuette lianded North
Šitie a. defeat by a score of 29
to 17. Marąuette’s scoring was
divided between P. Beinoris,
Bie” Žilvitis, the sėdate, were Raginis,r and E. Beinoris. Ža
also oustanding for Brigliton. lėmis and Nausėda did the
-ojlieavy scoring for North Side.
-o
Town of Lake uon second
piace in the league by dealing
Cicero 22
Bridgeport a 16 to 9 defeat
l'g. ft.
in a etose guarding game. The Budrick, rf............ . 3 1
acęurate eye of Leskauskas F. Žukauskas, lf........ 0
0 2
and Kraueunas led the Lake į Petrulaitis, c.
1 0 1
team to vietory uith five po J Balsis, rg...................... 4 4 0
ints apiece. Bridgeport uas J. Žukauskas, rg. .. 0 1 2
held to ons field goal and one Stankus ..............
0 G 0
free throu' during the entire Talzunas .................. 0 0 1
second lialf.
J urgel ................
G G 1

t

S

LIETUVIS KANDIDATAS Į
Kadangi jis yra patyręs poli to Wardo Commitemanus itikierius, malonus ir drau

EKS—KARIŲ DĖMESIUI

Visi lietuviai, gyvenantieji Chicagoje ir apylinkėse ir
giškas lietuvis ir geras kalbė
(tarnavusieji Lietuvos bei Amerikos kariuomenėje, karo laiLigi šio laiko lietuviai buvo tojas, tai jis yra remiamas
j vyne, Lietuvos šaulių sųj angoje arba lietuvių partizanų bū
labai toli atsilikę nuo kitų daugelio lietuvių ir svetimtau
riuose Lietuvos Nepriklausomybės karo metu, kviečiami sto
tautų Amerikos politikoje; ir čių kliubų, organizacijų ir da
ti į Amerikos Lietuvių Legijono 3-jį postų Chicagoje. Šis
to apsnūdimo dėka jie turėjo rbo unijų.
postas jau yra įsteigtas.
labai daug nukentėti nuo įvai
Jei net svetimtaučiai remia
Kurie lietuviai eks-kariai dar neįsirašė į postų, prašomi
rių, suktų politikierių. Jei tas
Julių J. Link, tai aš manau, tai atlikti šiomis dienomis, nes kovo 22 d. 8 vai. vak. Aušros
CICERO WINS CHAMPIONmūsų apsnūdimas buvo patei
kad mes visi kaip vienas tu Vartų parapijos mokykloje įvyks posto susirinkimas.
SHIP
sinamas seniau, tai jis negali
rėtumėm jį remti ir balandžio
Šia proga norime priminti, kad Lietuvių Legijonas yra.
būti pateisinamas dabar, kuo
12 d. padėti kryžutį ties jo nepolitiška, nesrovinė organizacija, bet tiktai lietuvių buvu
By liumbling Brigliton by
met mes turime savo tarpe ga
pavardėmis. Amerikos politi
the decisive score oi' 22 to 12
bių, Amerikoje mokslus bai kieriai skaitysis su mumis tik sių karių organizacija, kuri rūpinasi savo narių tarpe drau
Cicero again became ehanmgusių ir politikoje nusimana ; tuomet, kuomet mes vieningai giškus santykius palaikyti ir stengiasi remti bendrus lietu
ioiis of the Cliicago District
nčių jaunuolių, kurie gali at j balsuosime už savo tautiečius vių tautos reikalus ir lietuvybę šiame krašte. Finansiškai
Kniglits of Lithuania Baskettikti bet kokį politiškų darbų ir išrinkę juos nusiųsime į sustiprėjęs Liet. Le&jonas netolimoj ateity gal galės ir pa
ball League.
Altliougli the
taip gerai, kaip ir bet kuris miesto valstybės valdymo į- šalpos teikti savo nariams bedarbiams, kuriuos neturtas ir
skurdas spaus.
,game was not duse it was an
svetimtautis.
staigas.
Narius į postų įrašyti įgalioti šie organizacinės komisi
interesting one.
Vienas iš tokių jaunuolių
i
Norėdami įsitikrinti apie jos nariai:
Cicero took up the task of
yra JULIUS J. LINK. Jis Juliaus J. Link gabumus ir
1) P. Jurgėla (“Draugo” redakcijoje),
čcoring points early in the
lankė lietuviškų Šv. Jurgio
2) V. Rėkus (185G Wabansia Avenue),
tinkamumų, atsilankykite į jo
game m order to assure itself
parap. mokyklų, yra 29 m., susirinkimus, kurie įvyksta
3) J. Mickeliūnas (6747 So. Artesian Avenue),
pf a vietory. Witli an inipeiigeras kalbėtojas, organizato
4) A. Precinauskas (4309 Archer Avenue),
kiekvienų ketvirtadienį Lietu
ptrable defense the Romaus
Totai
8
rius
ir
trokštus
lietuvių
tau

5) P. Čižauskas (2322 West 24th Street),
lt took Providence tu o over
vių Auditorijoje, 3133 S. Ilalicld Brigliton to only a pair
Brighton
12
tai
gerovės.
Jis
yra
kandida6) J. Brazaitis (2208 West 23rd Street).
time periods of liard playing
sted St., 8 vai. vakare. Įžan
if field goals during the en to subdue the fighting ąuintet
fg. ft. p. J tas į 11-to Wardo Committe- gos nėra.
Kuriems nebus progos pas šiuos asmenis užsirašyti, ga
tire first lialf, the lialf ended ,1‘rom Kenosha 23 to 19.
Taperauskas, rf......... G
0 1 Įmanus ir Secretary of State,
lės
ateiti
Į aukščiau minėtų susirinkimų. Tik visi prašomi
Pilietis
Knistautas, lf............... G G 1Į Ulinoiso valstybėje.
16 to 4 in Cicero’s favor.
nesivėluoti.
The first lialf uas a period , Cliapas, c....................G 0 1 į
••
The latter lialf of the game of cautious playing by hoth
Į Liet. Legijonų gali įstoti ir dabar tebetarnaujantieji
Shemet,
rg
................
1
1
G
Cicero
or
Town
of
Lake.VVliat
\vas a period of thrilling ac- teanis, 8 to 7 in Providence’s
Amerikos kariuomenėje ar laivyne lietuviai karininkai (afiZvibas,
Jg
..................
2
1
1
įbattles
tliese
wįll
be!
The
otcieriai) ir kareiviai.
tion. Brigliton had fotified its favor. The second lialf saw
i
Zilvitis
................
2 G 2Jier attractions will be outside
defense and held the suburb- sonie real action. Savickis and
P. Jurgėla, Liet. Leg. 3 posto org. kom-jos pirm.
Woveris .................. 0 G G teanis versus piėked K or L
anites to two field goals and Urbick gavę the Providence
tu o charity tosses. Cicero’s į boys a gret deal of trouble Zaura ...................... • G G 1 .teanis, and above all tliere
_______ įwill be a classy orchestra to
defense had soinewhat \veak- ! u’itli tlieir close guarding and
Totai
5 2 7 ci provide music for the danceened allouing Brigliton to j breaking up of plays. At the
ing fans.
More Information
score.
Būt before Brigliton jthird ąuarter Providence led
N 0 T I C E
will be given in a future issue
could become dangerous the ; 14 to 9, būt by the time the
of this paper.
gun barked and the game uas į gun barked the end of the
Tliere will be no basketball
Will the manager of the
over.
Ilgame Kenosha knotted the gailies until Mareli 27th, Eas- basketball teanis please select
Besides exhibiting sonie ve- score at 16 up. The overtime ter Sundav. Then the batth Į the first, second,* and tliird
rv clever dribbling, “Vince” Įsession uas a period of liectic of battlers takes piace. An A11-1A11-JC of L teanis and remitt
Balsis, uon scoring laurels playing by botli teanis, each AVinsconsin team will opposelto A. Zickus, 1616 So. 50tb
with, twelve points. “Buddy” i scoring one field goal. In the an All-Chicago K of L team. ,Ave., Cicero. An official AllBudrick uitli seven points I second overtime period one oi In another game an All-Wau-;K of L team is to be picked
sharpshooters kegan team wifl meet either from these seleetions.
slioued his usual style of stel- ’ Providence’s
lar playing. “Wliitey” She Įsank a long sliot uliicli seemmet’s guarding was one of the led to disconcert the scrappy
features of the game. lle is 1 Kenosha five. The boys from
titill second to none n,s a ■up north nianaged to sink a
guard. “Banį” Žilvitis of the .free toss, būt to no avail. The
resolute countenance and “ti i aun uenVoff after Providence

GARSINKINTES
“DRAUGE”

North Side

KLEBONO VARDINĖS
Rengia PAR APIJONAI

Sekmadienyj,Kovo-March 20,1932
ŠV. MYKOLO PARAPIJOS SALĖJE
1644 Wabansia Avenue

•lUi;

PRADŽIA 7 VAL. VAK.

Broliai ir Seserys. Širdingai kviečiame visus atsilankyti ir pagerbti
savo kleboną KUN. JUOZAPĄ SVIRSKĄ jo vardinių proga.

NEGALI KLYSTI

•

Bus graži programa. Kiekvienas kviečiamas atsilankyti. Bus daug įžymesnių
asmenų, kurie pasakys keletu prakalbėlių. Bus ir muzikos dalykais paįvairinta. Da
lyvaus ir choras (didesnių ir mokyklos vaikučių). Vakarienė prasidės 7 vai. vaka
re. Tikietų kaina labai maža ir prieinama.

Penkiasdešimt milijonų taupių amerikonų
džiaugiasi, kad jų DVIDEŠIMT ASTUONI
BILIJONAI dolerių saugiai ir patinkamai
guli taupymo suskaitėse Amerikos bankinėse
įstaigose. Tai aiškus įrodymas, kad Amerikos
žmonės gerai išmano ir pasitiki šalies bankais.
* * * * * * *
v

Taigi, ateikite ir pagerbkite vardinių proga mūsų gerb. KLEB. JUOZAPU
SVIRSKĄ, kuris yra daug gero padaręs ir daug darbo padėjęs, valdydamas mūsų
parapijų.
’
•

NAUJA RADIO KOMBINACIJA

Taupymo Pažanga ir iš to nauda Amerikos
išbujojimui bus tema
YPATINGO KABIO PROGRAMŲ
Iš stoties \V.IZ ir nuo krašto iki krašto per
N. B. C. SULYTOJ, KOVO 19, 5:15 vai. vak.
Tai viena iš Serijos:

»

DIDELI MASINIAI SUSIRINKIMAI

Kita nauja Radio Screen grid — pagauna
PoliceCalls
....................
$19.50

Republikonų Partijos, CICERO, 1LL.

Vedėju bus Gilhert E. Gable, Radio Observer
Šis darbas atliekamas per National Broadcasting
Co. iršio programa tikslas yra gaivinti Amerikos
biznį, yra prirengtas per 'Kalėdinį Klubų ir duo
damas bendradarbiaujant su

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

Central^S^Bank

1. Antradieny KOVO (MARCH)22,1932, 7:30 vai. vak.
Šv. Antano parapijos salėj, 15th St. ir 49th Ct.

jChicago, III.

2. Antradieny KOVO (MARCH) 29,1932,7:30 vai. vak.
Liet. Liuosybės svetainėje, 14th St. ir 49th Ct.

TEL. BOULEVARD 4705

ATRUSTCOMPANY
UlOVfcjt 35 th Street

ASUttBank * • * * ACleartr^HouseBaak

■ ’. s

■ A-

Kalbės kandidatai: KLENHA, PELIKAN, RA11LF, LANGNKK, VENDiLEV,
KIMBARK ir delegatai nuo “BIG THREE” Draugysčių ir Kliubų.

WCFL, 970 kyl. nedėliomis gražus progra
mas. Pradžia nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų. Šį
nedėldienį dalyvauja garsus Birutes choras.

Valstijinis Bankas
Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600
,
•’
•
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Kviečiame visus atsilankyti ir patirti visų eigų balsavimų ir išgirsti kandida
tų kalbas.
Komisija.

Ja

4

Rengėjai.

trumpųjų ir ilgųjų bangų pagauna tolimas
stotis, vertes ^100.00, už . . $4*9.50

AMERIKA PRIE DARBO

11

ĮŽANGA MAŽA.

if

/'? i

D R A r o A s

6

C H 1 C A G O J E

šeštadienis, kovo 19 d., 1932

jeiva iš tų kraštų kupinas nia- jų ir imk už jį tiek, kiek nori. vena. Kadangi pasienis arti, arti zero. Toliau į šiaurę va
lomų įspūdžių sugrįžo praėju-Į Teisybė, jis nepaėmė per bra-jtai buvome ir į Meksiku nu-, žiuojant kai kuriose vietose '

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ
DARBAI

šių savaitę ir su savo drau- Ingiai, bet aliejus buvo nie-i važiavę. Iki jūros buvo arti oras buvo ir šeiniau zero. Bet
akademikių orkestras švel- gaiš ir ko’stomeriais atsikal- j kam tikęs, sugadino ‘beringą’ 60 mailių. Tad buvome nu dėl to ypatingai nenukentėjo“VAKARIENBUTIS”
Kolegijos rėmėjų Cliieagcs
niais instrumentų garsais pri-jbėti negali apie šimtus viso-į ir ištisų diena sutrukdė
vykę maudytis ir nudegėme'me ir laimingai pasiekėm* apskr. kovo 1(1 d* Nortli Sidę
Kovo 13 d. 8 vai. vakare Šv. taria. Publikos buvo pilna au- j kių nuotikių.
atstovavo A. Bacevičius, \\'e“Meksikos pasienis, arti jū taip, kaip nekuomet savo gy- ĮChicagų”.
venime.
'
__
Kazimiero akademijos audito ditorija ir, pasibaigus vaidi-į “Nors šiais laikais biznį t
stsidę — A. Grybas ir J. Šau
ros, yra tikras rojaus kampe-i
;
rijoje įvyko vaidinimas nepa- nimui, be noro skirstėsi ir lyg, veikia budriai saugoti”, pa-1
BRIGHTON
PARK
lienė, Archer Heiglits—J. Šlio
Jis. Keliai ko puikiausi, pake“Į tų rojaus kampelį v.iemų i
prasto turinio veikalo “Vaka- rodos, sakytų, kad mums gera sakoja p. Kareiva, “bet
gėris, Centrų — reikalų vedė
1 liais puošnios painios, visokios iš šiaurinių valstybių daug
Ona Parkauskienė jau apie
rienbutis”; tai tragedija, kuri1 ėia būti.
Šitoks vaidinimas dėko ryžiausi šiemet imti
gėlės, turtingi ūkiai, orendžių, žmonių važiuoja žieminių va- penkeris metus gražina dai- jas. Pavesta A. Grybui surin
gas žiemines vakaeijas. Negaįvyko prieš 19 šimtmečių, kuo daug žmogui primina.
greipt’ruitų ir kitokie sodai. kaeijų praleisti. Šiemet tenljjųjų lytį. Dabar ji turi naujų kti visų skyrių sekretorių ad
Vai, kaip būtų gera, kad Si.
aplankyti
.............
__ _________
............
met buvo ...........................................
atliktas žmonijos iš
iame tai kampely prabų- buvo ir gerb. pralotas kun. gražinįnio aparatų, kurio <lė resus; veikėjų ir {įžymiųjų ko
ganymo dalbas, tai į\yki.ri į
vaidinimas eitų Cbiea-ji n anų, turintį armų e\ vlome apie pora savaičių ma- Krušas, Šv. Jurgio par. kle
legijos rėmėjų konferenciją,
* ka dailiau pagražina mergaiKristaus Kančios metu. "Va.
teatruose>
daugumui “f » valstybėje, art, Meksiko^ bro|io
Jig
sušaukti Marian Hills College.
ūkyje tęs ir moteris. Daug turi kokarienbutis" vaizduojamas pi. apsufl(tf|hl
bedievi,, panišW gerus bendraartinosi |praleido kl.|ot,j dienų. Bet, ap
Hinsdale, Tll. liepos 4 d. Duoti
švogerka I''
"""........
'*
.. ........... j*”’ .
.
----------- -------------------- » -t
stirnienų iš Brigliton Parko,
rniain akte, kada įvyko Kris ketų, koks yra žmogaus tiks kelionius — jaunų
’’’
” bulviakasis. Dabar už šviežias įkritai imant, šiemet dėl dc- Marouette Parko, iš Town of dovanų išvažiavime Marijonų
,
„
taus ir Apaštalų paskutine las. “Vakarienbutis” bus ro Jadvyga Brazauskaitę, jauną .
Kolegijos farmoje per “Lab,
r.. , , , • • bulves farnienai tikėjosi gau- presijos mažiau žmonių tesu- Lake ir iš kitur. Ji su viso.v
«
Vakarienė, kur buvo išdalin domas dar vienų kartą, sek vaikina Antanų Stebelski nov
| n,įs meiliai ir mandagiai ei- „or Day” ir rengti ekskursiją
,7.
V
,
.» XT
‘
įti po $3.00 uz maišų. Gyven- vaziavo.
tas Šv. Sakramentas ir girdė adienį kovo 20 d., toj pačioj • in(*U_ arso ų iš
or 1 ► 1
—
‘rojaus kampelio’vra . “Grįžtant iš to kaitraus vai- !Siasi- Esant reikalui, nepaini r- !
Marijos bernaičių kole111
dės.
Is
viso
automobiliu
pa
I
.
•
ti. Kristaus žodžiai, kuriuos auditorijoj.
Patariu visiems
maišyti. Yra daug vokiečiu. šingo kampelio, turėjome pu į skite savo tautietės, Onos Pa- ^>jų Thompson, Conn peš Sekkalbėjo, vidamas su Apašta lietuviams tų veikalų pama darėme apie 4,000 mylių.
Gyventojai greit susipažįsta sėtinai atvėsti. Jau Oklalio-j rkauskienės
(443(5 So. Fair- ,a*nes.
lais į (jetsemaneo Alyvų dar tyti.
S. Piktužis
“Nuvažiuodami važiavome ...
. , .
. ,
.
. v,
. , . ir kaip geri kaimvnai sugy- mos
valstybėj
oras
buvo field Avė. Tel. Virginia 0835).
Kor—-tas
želį ,kur buvo Judo išduotas.
vienais keliais, o grjzdami ki-, ___________________ ‘_______ _
Antram akte pranešama, kad TURĖJO GERAS
tais. Tiek kelionės padarant, •,S
3a
Kristus nuteistas mirti ir di
3S
V AKACIJAS '^įgku, turėjaine įvairių nuo-,
dysis penktadienis —Kristaus
tykių. Pasitaikė taip, kad įneš
mirties metu. Trečiam akte
Town of Lake.— Plačiai ži- ,iš Cbicagos išvažiavome po
sugrįžimas nuo Golgotos, kur nomas darbuotojas ir biznie- [smarkaus lietaus
pietinėse
matyti Kristus ant kryžiaus rius Wm. J. Kareiva, turįs ur-| valstybėse. Tad teko matyti
tarp dviejų piktadarių.
minę šviežių kiaušinių, svies- plačiai ištvinusių didelių ūpių.

ATSKAITA UŽBAIGUS PUSMETI SAUSIO 31 D.. 1932 M.

Kaslirio Skiliu ii kiinjin

St'js Iii

Vaidino Šv. Kazimiero akd. to ir sūrių parduotubę (4644 q vienoj- vietoj teko matyti'

akademikės, vadovaujant se- So. Paulina St.), šių žiemų tu- karvių būrelį ant kalnelio, ap-Į
selėms kazimierietėms. Prisi rėjo tokias vakaeijas, kokių ijjnk kurį ūžė ir baugavo vau
pažinsiu, kad negaliu tinka savo gyvenime nėra turėjęs. duo. Visa kelionė būtų buvus
mai aprašyti to, kų tų' vakarų .Kadangi tai buvo žięminės va- visai laiminga, jei ne begėdy
mačiau ir girdėjau, nes mano įkacijos, tai p. Kareiva, kaip stė: vienos gazolino stoties
plunksna per silpna. Trumpai ir kiti biznieriai, vyko į pieti- savininkas pripylė netikusio
pasakvsiu, kad vaidinimas bu- nius kraštus, kur amžina va- aliejaus. Nors jam aiškiai savo tobuliausias. Choras, dau- «<ara viešpatauja, Ponas Ka- kiau, kad duok geriausių aliegiau kaip iš 1(M) akademikių,
gražiausiai giedojo ištraukas
iš veikalo “Septyni Kristaus

žodžiai nuo Kryžiaus.” Be lo,

I
(KEISTUTO LOAN & BUILDING ASSOCIATION NO. 1)
Įsteigta 1897 Metais
Inkorporuota 1901 Metais
PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA
(Under State Government Supervision)
įplaukos Ba’glant Pusmetį Sausio 31, 1932
py—

r

(Receipts for 6 months ending January 31, 1932)

•

-v.

Pinigai banke
................
Pinigai pas sekretorių

Padėkonė Dvasios Vadams, Vargoninin
kams, Giminėms, Draugams ir
Kaimynams

Įnešimai ........................
Primokėtos akcijos . .

Nuošimčiai
Premijos ..................................
įstojimai ..................................
Pervedimai . . ......................
Rausmės ..................................
Nuoma .......................................
Paskolos atmokėtos:
ant nejudinamo turto.
ant ajccijų ......................
Nejudinamas turtas . . .
Priteisimai ............................
Taksai .......................................
Apdraudos premijos . . .
Mokamos bilos ................
Priimamos bilos .....
Mokamos sąskaitos . . .
Priimamos sąskaitos . . .
Nepilnos paskolos ...........
Sugrąžinimas spaudos .

i-

ONA
(po

BALINSKlENfc

pirmu

vyru

Agintlenė)

Mirė kovo 17, 1932 m. 10 v,
vakare, sulaukus pusamžio. Ki
lo iš Mariampolės aps„ Šilavo
to par. Ingivangių kaimo Pri
klausė prie P. M. Rož. dr-stės.
Atnerikoje išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame
nuliudime
vyrą. Ignacą, 4 dukteris Mari
joną ir žentą Vincentą Gęlvaitį, Oną, Magdaleną ir Eleną,
sūnų Viktorą,
broli Juozapą
Radzevičlą,
anūkę
Daratą (r
gimines.
Kūnas
pašarvotas
3123 So. Emerald Avė Laido
tuvės įvyks pirmadienny, ko'-o
21. Iš narni) 8 vai. bus atlydė
ta ) šv. Jurgio par. bažnyčią,
kdrioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę-. vyras, dukterys, -že
ntas. ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. N. Phillips. Tellef-onas Boulevard 4189.

NIKODEMAS EDARTAS
Mirė kovo 18. 1932 m. 12.:01
ryte, sulaukęs pusamžia.
Kilo
iš Lietuvos. Amerikoje išgyve
no 25 metus.
Paliko dideliame
nuliudime
8 dukteris, Mareellą, Franees
Ir Vet-ą, du žentu Walter Tierszerski ir Alex Norville, pus
broli Joną Edartą ir švogeri
Harry Vabalą Ir gimines,
o
Lietuvoj dvi seseris.
Kūnas pašarvotas
7207 Po.
Maplewood Avė. Tel. Hemloek
2852. laidotuvės (vyks utarninke kovo 22 d. Iš narnų 8 vai.
bus nulydėtas ) Gitnimo Pane
lės šv. par bažnyčią, kurioj Jvyks gedulingas pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas ) šv. Kaz. kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
giminės.

dukterys, žentai ir

Laidotuvėms patarnauja graborlus Eude.ikis.
Telefonas
Tardė 1741.

Viso Tplaukų

......................
.............

39,932.43
500.00
119,943.13
1 3 Ii.050.00
28,015.50

1.34S.09
747.50
12.25
499.26
290.00

1 17,350.00

26,500.00
261.93
2,931.71
590.95
247.60
8,500.00

2,900.00
3,418.12
15.00
1 1,000.00
120.00

$501.173.47

Cash in bank
f'ash in hands of seeretary
Installments

Paid-up stoek

Iiterest
Premiums
Admission fees
Transfer f t-e s
Fines

Rents
Loans repaid:
on reni estą te
on stoek pledged
Real Estate
Judgements
Taxes
Insurance premiums
Rilis payable
Rilis Receivable
Aeeounts Payable
Aeeounts Receivable
Ineomplete Loans
Refund Printing

Teta, Receipts

Išmokėjimai Baigiant Pusmetį Saus’o 31, 1932
(Disburscments for fi months ending January 31, 1932)
Loans on real estate
Loans on stoek pledged
Installments on stoek withdrawn
‘
Primokėtos akeJjos ....
101,400.00
Patd-up stoek
Nuošimtis už įnešimus ..
14.322.28
Interest on stoek wlthdrawn
Nejudinamas turtas ....
4,845.57
Reni Estate
Apdraudos premijos ....
172.55
Insurance premiums advanced
Rilis payable
Mokamos bilos ...................
31,000.00
Gaunamos bilos ......................
2,700.00 Rilis receivable
Aeeounts payable
Mokamos sąskaitos
....
2,329.25
Aeeounts receivable
Gaunamos sąskaitos
....
2,089.87
Nuošimčiai už mokamas
Tnterest on bills payable
bilas .................................................
5.853.35
Nepilnos paskolos ....................
2,100.00 Ineomplete Loans
Abelnos išlaidos ..........................
1.256.8S Expensps general
Sala ries
Algos..............................
4.174.50
Statinnery, printing, etc.
Raštinės Išlaidos (spau
da, t.t.) .....................................
510.13
Pinigai bnnke .........................
12,257.40
Cash in bank
Pinigai pas sekretorių . .
700.Ott
Cash in hands of seeretary
Raštinės Išlaidos (NejudlOffice Expenses (Real Estate)
dinamo turto) ..............
321.78

Paskolos ant nuosavybių
Paskolos ant akcijų ....
įnešimai .....................................

DIREKTORIAI

POVILAS PILKIS
Visagalinčio Dievo parėdymu persiskyrė su šiuo
pasauliu kovo 11 d., 1932 m., sulaukęs vos pusamžio.
Buvo kilęs iš Raseinių apskr., Nemakščių parap.,
Milvičių k. Paliko labai liūdinčias moterj, dukteris
ir plačių giminę. Po įspūdingų gedulingų pamaldų
Dievo Apveizdos parap. bažnyčioj palaidotas kovo
1G d., Šv. Kazimiero kapinėse.
Velonis ilgai buvo išgyvenęs Chicagoj; gyveno kevletoj parapijų, todėl pažįstamų ir draugų visur daug
turėjo. Liūdėjimo dienas mums palengvino tų gimi
nių, draugi), kaimynų ir pažįstamų gausingas atsi
lankymas į laidotuves, aukojimas puošnių vainikų if
reiškimas mums užuojautos žodžių,
Už įspūdingas gedulingas pamaldas gilios padėkos
"žodžius reiškiame maloniam klebonui kun. P. \ aitukaičiui, jo vikarui kun. Gasiunui, vargonininkui p-nui
K. Saboniui, jo gerb. žmonai Leokadijai už pasmuikavimų ir jo draugams vargoninkams, šiose pamal
dose dalyvavusiems. Dėkojame grabnešiams iš Balto
sios Žvaigždės Kliubo, gėlių aukotojams, gėlių nešėjauks, muzikantams ir visiems bažnyčios tarnams. Dė
kojame visiems lankiusiems pašarvotų velionį namie,
dalyvavusiems gedulingose pamaldose bažnyčioj ir
lydėjusiemg į kapus. Dėkojame kapinių gaspadoriui
ir jo darbininkams už patarnavimus ir gerų tvarkų.
Už pavyzdingų laidotuvių tvarkų ir prietelingų pa
tarnavimų širdingai dėkojame graboriui Radžiui.
Dar kartų ačiū dvasios vadams, vargonininkams, gi
minėms, draugams, pažįstamiems ir kaimynams už
gausų atsilankymų suteikti a. a. Povilui Pilkiui pas
kutinį patarnavimų ir palydėti jį j jo amžino atilsio
buveinę.
Tešviečia tau, Povilai, amžinoji šviesa, o mums lai
gailestingas Dievas suteikia kantrybės ir ištvermės
tęsti šių žemiškų kelionę.
Nuliūdusios:—
Moteris tfl Dukterys.

v

l

I. A. PUPAUSKAS
ANTON J. ZALATORIS
S. F. MARTINKl’S
STANLEY STANEVICH
K. DEMERECKIS
THOS. S. JANULIS
JOHN GAURAS
JOHN P. EWALD
J. J. MASKOLIŪNAS
JOS. POLYANSKAS
JOHN BYANSKAS
J. W. ZACHAREVIGIA, Notaras

TURTAS

Paskolos ant nuosavybių 919,050.00
Paskolos ant akcijų .. 66,525.00
Ncdamokėti nuošimčiai
5,888.77
Įnešimai ncdamokėti . . 29,562.14
Nejudinamas turtas ..
Priteisimai ..................
Taksai ..........................
Apmokėtos apdraudos
premijos ..................
Priimamos sąskaitos ..
Namas ..................
Rakandai ir Įtaisymai
Pinigai banke ..........
Pinigai pas sekretorių

4,583.64
8.471.30
651.19

674.17
2,174.87
11,609.26
1,200.00
12,257.40
700.00

Viso Turto ................ $1,063,347.74

SKOLINGUMAI
Įnešimai įmokėti ..

547,307.66

Įnešimai permokėti
Įnešimai ncdamokėti

10,411.98
29,562.14

Primokėtos akcijos ..
Nuošimčiai primokėti..
Nepilnos paskolos ....
Mokamos bilos ..........
Mokamos sąskaitos ..
Pinigij perviršis ....
Nuošimčiai už mokamas
bilas ..........................
Atsargos fondas..........
Pelnas (išdalintas) ..

334,350.00
1,318.99
11,000.00
1,500.00
2,389.46
200.00

14,000.00
31,500.00
,79,807.51

. A S S E T S

Loans on real estate
Loans on stoek pledged
Tnterest unpaid
Installments on stoek un
paid
Real Estate
Judgements
Taxes Advanced
Insurance Premiums advanced
Aeeounts receivable
Officfc building
Pumiture & Fixtures
Cash in bank
Cash in hands of seeretary

Totai Assets'

1

L I A B I L I T I E S
Installments paid in on
stoek
Installments in advance
Installments due and un
paid
Paid-up stoek
Interest paid in advance
Ineomplete Loans
Bills payable
Aeeounts payable
f’ash over
Interest on bills payable
Contingent fund

Profits (divided)

$1,063,347.74 Totai Liabilitiea

Viso Išlaidų

126,300.0(1
61,755.00
127,084.91

............................... $501,173.47

Totai Disbursements

Keistučio “Spulka” išmoka pinigus ant pareikalavimo nuo
1897 metų. Aprūpina neapribotų saugumų po Valstijos priežiū
ra. Aukščiausia atlyginimas dėl taupymo Akcijų skyriuose.
Lengvas būdas įsigyti namą. Fondas senatvei.
Keistučio “Spulka“ įvedė spccialj taupymo skyrių vaikams.
Keistučio “Spulkos“ Taupymo Skyriai susideda iš sekau
Čių skyrių:—
Skyrius “A“, Akcija kainuoja 12y2c — išmokama apie į 11 m.
Skyrius “B“, Akcijakainuoja 25c. — išmokama apie į 61/t m.
Skyrius “C“, Akcijakainuoja 50c. — išmokama apie į 3y2 mSkyrius “D“, Akcija kainuoja $100. — moka 4%
Skyrius “E“, Akcijakainuoja 10c. — išmokama apie į 15 m.
Skyrius “O“, Akcijakainuoja 15c. — išmokama apie į 9y2 m.
Skyrius “M“, Akcijakainuoja 30c. — išmokama apie į 5i/2 m.
Skyrius “P“, Akcijakainuoja
40c. — išmokama apie į m.
Keistučio “Spulka“ suteikia paskolas ant pirmo Morgičio
pirkimui arba statymui namų, su lengvais mėnesiniais atmokėjimais. •
'
z
Visais reikalais kreipkitės:

S

v

KEISTUČIO SPULKOS RASTINĖ
840 West 33rd Street, Chicago, III.
Telefonas — Yards 2790
s VALANDOS:
Pirmadieniais, Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 ryto
iki 6 vai. vakaro. Trečiadieniais, Ketvirtadieniais ir Šeštadie
niais nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro.
UCTCT1V SENIAUSIA, TVTRCIAI’RTA IR DIDŽIAI ŠIA SKOLI
NIMO IR RITDAVOJIMO DRAUGIJA SUVIENYTOSE VAISTUOSE

Pavelytas Kapitalas $5,000,000.00
H

DRIŪBIS

Šeštadienis, kovo 19 d., 1932

nuilstanti veikėja vfsose idca
linėse organizacijose,
kaip
Moterų Sujungęs 21 kuopoj
(trys įlietai, kaip einu valdy Ofisas Tel. Grovehill 0617
lies. 6707 S. Artesian Avė.
bos pareigas), labdarių sų-go < !
DR SUZANA A. SLAKIS
Tel. Grovehill OCH |
l kuopoj, ir 6v. Kazimiero
Specialiste Moterų ir Vaikų Ligų
,Akad» rėmėjų 1 skyriuje. Lin
• 4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
kime Marijonai sveikai ir !inValandos: 10 Iki 12 ryto: 4 Iki * po piety.
2423 West Murųuctte Road
•v (Vakarais: Utarninke Ir Ketverge iki t vai ).
' Usniai daug gimtinių praleisti Vai.: 2-5 Ir 7-0 KM. liet. 9-12 A.M.
Seredornis Ir Nedaliomis pagal susitarimų
NedėįipJ susitarus
ir toliau veikti tautos ir Baž
j Otiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395
nyčios labui.
’
Tel. Ofiso 4050
Kės. 9865 v

G H I C A G O J E

D A K T A R AI:

KiAitŲ U lui'i'L PAUK

K U N. r. KUDIRKA
•> , SUNKIAI SERGA

Šiemet 40 vai. atlaidai buvo
su saieiais, ypač pasKuuiiį va-į
Jau du mėnesiai kovo 18 d.
' karšį.
suėjo, kaip pradėjo Šv. Kry-,
,. ,
„v.
.
.
Uerb. vaig. b. Janušauskui
kiaus ligoninėje gydytis prie-j
.
...
» ..
, . ,
o
...
į pagalba atvyko visi Lincą
žiūroje daktarų Simonaičio ir 1 1 °
gos ir apylinkes vaigoiimniVokiu. Grabnyčių dienų jau
kai. toks bendras daiyvav.gerokai sustprėjęs, buvo grį
Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 591!
Ofiso Ir Rea. Tel. BouL 8914
VELYKINĖS ATVIRUTĖS
mas pagražino choro ir vienų
žęs pasilsėti VVestsidėn, kur
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
5815 — 6th Avenue
vargonininkų giedojimų. V ar
jau laikė Šv. Mišias iki pele
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)
KENOSHA, WiS.
Bridgeport.— Gudų krautu
gonais grojo proi. tocius.
nės, bet liga iš naujo atkrito
Ofiso vai.:
Vai,: 1-1 ir 11 >4 8:84 vai vak
lai
14 Ir 7-9 vai. vakare
.....
to pamaldų gerb. JanusauNuo 1 Iki 4 ir nuo G iki 8 vai. vak.
vėj,
901
W.
33rd
Street,
gali

Nedėlioj
susitarus
Nedėlioj suMtaras
įr ramesniam poilsiui buvo
r
i
, -x_
Rezidencija:
,
. .
,
' skai pakvietė visus vargonai-1
Marijona Laurinskaite
8904 — 71st Street
I
nugabentas i Šv. J uozapo Ala-1
r v
ma gauti įvairių velykinių at i.
Nedėlioiuis tik susitarus.
ri.n įnik
nrisinmku
*
žmonomis
į
savo
gra-,
šiandie
švenčia
savo
gimimo
j Tol. Ganai 0257
Res. l’rospect 6659 Tel. Lafayette
6793
rian liills namus. Čia prisiineTus geltligai šv. Tarno Akvi-iz1^ rezidencijų Bųverly bd- diensj-. 1Mė Marijona yra ne- virukų.
DENT I STAI
niečio dienoje, antrų kartų Ii- lus’ kur nuoširdžiai pavaisino
,
. .
...
,
svetelius.
Gydytojas ir Chirurgas
į Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
Phone Bouievard 7042
ko paimtas daktarų Jovaišų,
. .
...
1821 SOUTH HALSTED STREET L....
. ..n o
...
.
,z .
w
i- • ir
: J.
i v
Zalatoriaus,
Voiini
Simo-1I Tegu
° Dievulis juos ir jųselP-izidcncija 6COO So. Artesian Avė. OI liet*: 44.'9 S. Cabioiuia A Ve
mynelę laimina, kad gyvuotų
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
Metinės Sukaktuvės
naiėio priežiūroje Šv. Kryžiaus
Nedėlioję pagal sutarti
metus, darbuodamiesi
4 iki 8:80 vakare
DENTĮSTAS
ligoninėn, kur ligšioi tebėra, u^us
4645 So. Ashland Avė/
savo mylimoje profesijoje.
miai ligos nukainuotas,
Tel. Canal 6764 Res. Republic 6350
A
A.
Koresp.
Arti 41 Street
triko dienų buvo užėjęs
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Canal 6122
rvancm, Viešpaties Jėzaus
us ligos priepuolis, bet
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
ligoms, vaistais pastiprintas,• arba Dievobaimingi ApmųstyKertė So. Western Avenue
bb
IR OBSTETR1KAS
Tel. Prospect 1028
atsipeikėjo. Nežiūrint didelio mai apie kančių Jėzaus KnsGydo staigias ir chroniškas ligas
DANTISTAS
Rezidencija 2359 So. Leavitt Si.
nusilpimo, ligonis nepasilieka 1 taus dėl kiekvienos dienos per
Tel. Canal 0706
vyrų, moterų ir vaikų
2201 West 22nd Street
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 ». »
DARO OPERACIJAS
be kasdieninės Šv. Komunijos, ištisų Gavėne, spauda Tilžės,
(Kampas Leavitt St.)
Ligonius priima kasdienų nuo
N odelio j pagal susitarimų
Valandos: Nito 9 iki 12 ryto
kurioje jaučia visų savo pa-į kaina 35c., galima gauti:
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nuo 1 iki 8 vakare
Nedaliomis ir seredornis tik
“Drauge”.
Seredoj pagal sutartį
guodų ir stiprybę.
iškalno susitarus
I
'

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVŪIŠ

DR: G. Z. VEZELIS

-f

UR, J. J. KOWARSKIS

DR. A. RAČKUS

DR. G.I. BLOŽIS

S. M. SKUDAS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

LIET t VIS

GKABO1UUS

Didelė graži koplyčia

s.

3307 Auburn Avenue

dykjii

718 WEST 18 STREET
Tel Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

L j. ZDLP

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIUS

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilias visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

AUBURN AVENUE
Chicago, III.

IR

LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAM

1650 VVEbT 46th STREET
Kampas 46th Ir Pauli va Mta
Tel. Bouievard 6203-8413
Nuliudimo

valandoje

kreipkitės

prie manės,
patarnausiu
slmpatiškai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

r

‘A

jAMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ|
Į Mes visuomet teikiame širdingų, sinipatingų ir ramų;
patarnavimų, kuomet jis yra labiansiai reikalingas.

| J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GELABOUIAI

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Vin Telefonai:

YARDS 1741 ir 1742

JLR*r

GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAd

Ofisas 2Ž01 West 22nd Street

cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

STANISLOVAS KISIELIUS
Mirė kovo 21 dienų, 1931 metuose, vos tik'sulaukęs
27 metų amžiaus. Po gedulingų pamaldų Šv. Antano
bažnyčioje buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
' Kaip greitai prabėgo ta liūdna valanda, kad mūsų
tarpe nebuvo mylimiausioje sūnelio, StanishįVo. Jau
vieni meteliai praėjo kaip ilsisi šv. Kazimiero kapi
nėse.
**
k
Melskimės tadgi, kad Gailestingas Dievks suteiktų
jo sietai amžinų įjamybę. Tadgi tu, mūsų brangus
sūneli ilsėkis ramiai ir tegul Visagalis Dievas sutei
kia tau amžinų atilsį.
Šv. Mišios už amžinų atilsį (Stanislovo Kisieliaus
sielų bus atlaikytos kovo 21 dienų, 1932. Vienos bus
atlaikytos G vai. ryte, o kitos 15 iki 8 tų pačių dienų.
Tadgi labai prašome visus gimines, draugus, ir pažį
stamus dalyvauti šiose Šv. Mišiose. Už atsilankymų
tariame širdingai^ ačiū.
Nuliūdę:

Tėvai, Broliai ir Seserys.

SVARBI ZINUTĖ

t

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak.

UR. M. I. SIRlAUL’IS

.Lietuvis Gydytojas ir Cbirurgas perkėlė savo ofisus į
,
DENT1STAS
naujų vielų po nuin. ibiu č>.
1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.- 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakaro Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir
,6 iki 8 vok. Aeu. pagal sutarDr. C.K. Kliauga tt Tel. Bouievard 7820. Na
ru
Ę n t i s t a s
jinai; 6641 bo. Albany Avenue,1
Utarninkais, Ketvertais ir , Subatornid
2420 W. Maiųucltc Iki. aiii ttislerniTeL
Avė.
Phone Hemloek 7828
l
Panedėliais, Seredornis ir Pėtnyčiomis
1821 So. Halsted Street

GYDYTOJAI:

aKIŲ

Nedėliotais nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dienų Ir naktį

Prirengiu teisingai akinius vlauo»o
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiaesias klaidas.
Speciale atyda atkreipiama moay

’-i

• -

•

klos vaikučiauia

valaudoo nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedetiomis nuo 10 iki 13.

Tel.

Grovehill

1596

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS ir chirurgas
Va.. 9-11 ryto
2-4 ir 7-9 vak.
Seranomis po pietų ir Nedėldieniaię
tik susitarus
2422 W. MARUUE'ITE ROAD

Ofiso Tel. Victory 3687
Of.

ir

Rea.

Tel.

Hemloek

38741

DR. J. P. PUŠKA

Antras

Tel. Yards U994
Plaku

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki B vakare
Nedėk nuo iv iki 13

LIETUVIS AKIŲ

0036

VIRGINIA

Gydytojas ir Chirurgas
4631 bO. AbU-LAND AVĖ. 3133 S. HALSTED STREET

Rezidencijos Tpl.

Palengvins
a^ių įtempimų kuris
efcti pritMHtstun galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamų akių karšų. Mulom
cataracius. Atitaisau trumpų regys
tę ir tolimų regystę.

JONAS KISIELIUS
4
Mirė kovo 16, 1932 m., 2:10 ryte. 54 m. amžiaus.
Kilo iš Tauragės apskr., Eržvilko par., Kavolių kaimo.
Amerikoje išgyveno 32 metų.
Paliko dideliame nubudime moterį Marijonų (po
tėvais Skiriūtė), 3 sūnus Jonų, Bronislovų ir Juoza
pų, dvi dukteris llelen ir Josepliine, marčių Rose ir
du aliukus CharloUe ir Jonų, du broliu Juozapų ir
Simonų, švogenus ir švogerkas Skilius ir gimines, o
Lietuvoj dvi seseris ir du broliu.
Kūnas pašarvotus 1406 So. 49th Avė., Cicero, III.
Tel. Cicero 2107. Laidotuvės įvyks panedėly, kovo 21,
iš namų 8 vai. bus atlydėtas į Šv. Antano par. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines
\
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: moteris, sūnai, dukterys, marti, anūkai,
broliai, švogeriai, švogerkos ir giminės.
laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis, Tęl.
Yards 1741.
z

Pl'OSpeCt 1930.

DR. MAUHICE KAHN

DR. VAITUSH, OPT.

SPECIALISTAS

*•••

4142 ARCHER AvENUE
Valandos: _įl ryto iki 1 po pietų

DR. K ATKOČIŪNAS

,-S. Af r<‘

t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

V

Cicero, Iii. |

Tel. Cicero 6756

A|A
ak

1263

Cicero

i4847 W I i ST.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DEL ŠERMENŲ
-

vakaro

Rezidencija: 6628 S. Kichmond Avė.
LIETUVIS pENTlSTAS
Telephone Republic 7868
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
: kasdien nuo 10 v. ryto liu 9 1
Nedėlioj; 10—12 ryto.
vsl. vakarę
Nedėtloiule p Seredi-mls susitarus

A. PETKUS

oniuagu, JUi.

8

UR. GI

Tel. Cicero 4»»7

nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

3319

Tele.

1439 iŠ. 49 Court, Cicero, lik

patarnavimas
sąžiningas Ir

iki

ofisas

Rezidencija

ir

6564 b. AliTEblAN AVĖ.
3200

Ofiso Vai. nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
pieU Ltarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimu.

.

dienų

Tet .Wentworth 3660
Rea. Tek bte w art 8k9i

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

UR. H. UARIUN

DR. A. A. ROTH

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
O j įsas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street
Kw. Phone
.

Vai. 10-11 V. r., 2-4, 7-9 v. V.
Nedėlioiuis ir šventadieniai»
16-12

Englewood 6641
Wentworth 3000

Office Phone
VVentvvorth 30e0

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS

IR CHIRURGAS

KREIVAS AKIS ATITAISO į i’KUM
PA laiką sii nauju is kadis u
Daugely atsitikimų akys atitaisomo®

ne akintų.

Kainos pigiau kaip kitur j

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589
Tei.

DR.
LIETUVIS

Iarda 1829

G.
Lili

SEKNEll
SPKCIAI,IMTAM

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SFECU AUSTAS
Džiovų,

Moterų

ir

Vyrų

Ligų

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

6558 SO. HALSTED STREE1
Valandos:

2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDUNIŠ, M.

U.

4811 80. MICH1GAN AVKNUl*
Te), aentrood iltį

Vaistndos:
Nuo B iki 11 valandai ryte;
Nuo 4 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvlrtųdleuP

Telefonas Midway 2880
Tel.

Hemloek

S700

Hemloek 81 BĮ

Oftoaa ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo lt—<; nuo I—I
We44l'eir<s- »wa 19 ’*«

DR. V. S, NARES
(Naryauckas j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3420 West Marųuette Road
VALANDOS:
B iki
ryto, 7 Iki B vak.
Vitam. Ir Vetv vak pa<»1 sutarti

12

iii

GEABOKIUS

ryto

10

X—Spinduliai

2314 W. 23rd PI., Chicago

*443 bo. Tatnutfi Ava.
TeL V il gima 12HU
Harda 1133

Nuo

4729 VVEsT 12 PUACE
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
~
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washington Buivd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2460 — 2451, arba
Cicero 662
Rez. tel. Cicero 2888

i> *

A. MASALSKIS
Musų
visuomet

Vai.:

LAKTU VIS UKABURiUti

Phone Bouievard 4139

•

LIETUVIS GKABUKI US

;

DR. S. BIEZIS

D E N T 1 « T A S
4712 So. Ashland Avenue

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

i

CHICAGO
— -------------------------------------

DR. A. P. KAZLAUSKAS

LACHAVICH
IR SŪNUS

« .i

Laidouvėins pa
tarnauju
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.
OFISAS
668 West 18 Street
Telef.
Ganai
6174
SKYRIUS: 3238 S.
Halsted Street., TeL
Victory 4088.

^30 WE8T 22nd STREET GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

»

PIGIAUSIAS
LIET.
GRABORIUS
CHICAGO J E

7691Į

iiemiock

Res. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

O tisas 4156 South Kedzie
Rea 6426 So. Callfornia Avė.
'Vsl.T

4 4.

7 9 V. 'v

H®klr(ėnt

4*

J. KRADZIUS ~~

Rez.

Tjįįįįttl

UR. S. A. DOW1AT

Ofisas, Laboratorija ir X-ltay

7589

Bouievard

GRABORIAI:

D* R X ū Q X

8

0

Senai Lauktas

ileštadienis, kovo 19 d.. 19?2

Stropiai Ruošiamas

VAKARIENBUTIS
KRISTAUS KANČIA SCENOJE - suvaidins AKADEMI KĖS

ŠEŠTADIENYJE, KOV019 D., 3 vai. popiet - kartojamas - VERBŲ SEKMADiENYJE, KOVO 20 DIENA
ŠV. KAZIMIERO VIENUOLYNO AUDITORIJOJ, 2601 VIST MARQUETTE RD.

įžanga Asmeniui 75 c

Pradžia 8 vai. vakare
*

“VAKARIENBUTYJE” dalyvauja parinktos Šv. Kazimiero Akademijos dramatinės jėgos. “VAKARIENBUTYJE” dalyvauja mergaičių šimtinis choras, ir
orkestrą. “VAKARIENBUTIS” bus papuoštas ypatingais sceniškais efektais, šviesomis ir gražiais kostiumais.

C H 1 C A G O J E
‘PONCIJA ’ SCENOJE

MONIKA ŽIBAITĖ

Town of Lake. šv. PraneiŠ-

•ės choras, kvartetas ir mer mi visi gausiai atsilankyti.
ginų duetai. Daug naujų dai
Labdarių 3 kuopa rengia
nelių išgirsite iš galingos sto kauliukų lošimus kovo 31 d., i
ties WC'FL, .970 kyl., nedėlio po Velykų. Per tuos lošimus
ję nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų. kiekvienas gaus po vienų do
Programų duoda Jos. F. Bu- vanų dykai. Užtat visi ruoš
driko krautuvės, 3417 So. Hal- kitės į tų l.labdarių 3 kuopos
sted st.
.vakarų.

ŠOKIŲ MOKYKLA

JAPONŲ LAIVAI MANILOJ

MANILA, F. S., kovo 19.
Norėdami išmokti šokti val— Du japonų kar< laivai ap Isų, foxtrot ir kitus šokius, tai
lankė šį uostų. Tr. šiaip sau kreipkitės adresu:
drauginga vizitą.
W. MISEVIČIUTĖ

-------------kos Rymietės, moter ųir merKristaus Kančios laikų, tri- gaičių dr-jos mėn. susirinki5209 So. Halsted Street
jų veiksmų drama ryt, sekina- mas įvyks kovo 20 d., 2 vai.
dienj, kovo 20 d., statoma sce- popiet, Šv. Kryžiaus par. mo2-ras augštas iš fronto
noje, Aušros Vartų parapijos kykloj. Narės, ateidamos j su
Tel. Yards 4554
i Gerbiamieji “Draugo” skaisalėje.
Vaidinime dalyvauja sirinkimų, malonėkite atnešti
itytojai: užkviečiu atsilankvti
t
virš 20 lošėjų; be jų dar bus po dovanų kauliukų lošimams,
^pas mane, o mano patarnavi
«■ Pu i hiiiwicz.
\
__
vergės, šokėjos, palydovės ir i kurie įvyks vai. 3 d. 7 vai. v.
mu būsit užganėdinti.
MODERN MILLINERY
BANKERSi
X Labdarių Sų-gos 10 k p.
choras.
Vaidinimas bus*du Šv. Kryžiaus par. svetainėj,
PETER LAPENIS
5224i/o W. 25tli STREET
rengiasi prie gražiays vaka
kartu: popiet 3:30 valandų Komisija taip j>at prašo visų
Statome namus ir senus i
CICERO, ILL.
727 Węst 18tli Street
rėlio,
kuris
įvyks
balandžio
3
(po Griaudu verksmų) moky- ntsilankyti į šiuos kauliukų
priimame
mainus Padarome
Mes turime gerų ir dailių skrybė
d. parap. salėj. Programų išlių pagal vėliausios mados. Mes par- ,
klos vaikams, o vakare 7:30 lošimus, nes rengiami parapivisus legališkus popierius. Te
duodame jas
prieinama . kaina po
f pildys labdarių 1 kp. iš- Town ikiame advokatiškus patari
augusiems. Visi vestsidiečiai jos naudai.
$1.88 vertės daug daugiau.
Turime
mažų ir extra size. Geras ir didelis
Jei jums prisema krausty pasirinkimas.
of Lake. Po programos bus
kviečiami pamatyti gralžų jau-'
Valdyba
mus dykai.
Managerka, p-lė Smilglutė.
šokiai
prie
geros
muzikos.
tis ar kitokiam reikalui rei
dinintį veikalų.
1
— ----------2608 W. 47 St.
kia troko, tai kreipkitės į šiuos
--------------------( North Sid'e. šv. Ralžančiaus
Rep.
A
lietuvius, kurie turi gerus di
dr-jos mėn.• sus-kimas įvyks
_____
_______
MARQUETTE
PARK
MARQUETTE PARK
* •
delius trokus ir gerai patar
kovo 20 d., 3:30 vai. popiet,
'I PC D H III
;
Parsiduoda namas $3000 pigiau, ne
Viena veikliausių West Side
’
,LL
bungaiow ant dviejų pagyvenimų nauja.
X Rytoj, 2 valandų, parap. Šv. Mykolo parap. mokykloj,
_
su visais įtaisymais ftios mados, ge(Marųuette .Tewelry & Rndio)
salėj, Šv. Teresės draugija re Šis susirinkimas yra atkeltas mergaičių; aktyvi narė L. V.--------------■ resnls už murini. Šitaip: mažesni taPirkusieji pas mus už $5 ar dau- *
X Labdariu 3 kuopos susi-, ^^į^/^timT^ba'Vž^did'eįius
glau bus dykai nufotografuoti.
ilgia kauliukų (Burtco) loši- viena savaite anksčiau, nes 24 kps., parapijos choro ir
2650
West 63 St., Chicago, III.
mus. Pelnas eis lietuvių bėdai mes turime pasitarti apie beri mergaičių sodalicijos; gabi rinkimas įvyks sekmadienį ko- taksus, kaip murini. Priimsiu j mai- 4414 S. CALIFORNIA AVĖ.
Tel.
Faikpikm» avė.
bių šelpimui. Visi kviečiami drų ėjimų prie Šv. Komunijos į vaidintoja. Ryt veikale “P011- vo J) d. 1 vai. popiet Šv. An-.
Hemloek 8380
Tel. Lafayette 1369
2-ros lubos
X L. R. K. S. A. 163 kuopos Velykų rytų. Taip pat apie ei ja”, kurių parapijos choras fano par. mokykloj. Kviečia-:
\
------------ ----------------susirinkimas bus rytoj, 2 va kitus labai svarbius reikalus, stato scenoje, ji vaidins Pmi- i
Tel. Lafayette 5936
• -*
landų popiet, parapijos moky kurie būtinai turi būti apsvar ei jos rolę
TONY TICZKUS
styti
ir
įvvkdinti.
kloje.
Ledas, angliai, malkos, eks

;

BARBERNĖ

WEST PULLMAN. ILL,

MOTERŲ SKRYBĖLĖS

LIETU Viy EKSPRESAI

R. ANDRELIUNAS

W. B. GOTAUTAS

, X Frank Mast (Mastauskas) smarkiai dirba, kad su
pliekti savo oponentus ir pa
tektų į 15 Ward’o Committeeman’us. Pasisekimo!

Širdingiausiai kviečiu visas čiaine atsilankyti į susirinki
draugijos nares gausiai daly mų.
vauti ir taip pat atsivesti nors
Valdyba
po vienų savo draugę kandi
datę į nares.
RADIO PROGRAMAS
A . Kizel, rast.

I A. F. CZESNA’S BATHS !
5

S
E
5

X 13 ward’o lietuvių dau
Rytoj, nedėlioję, kovo 20 d. £
gumų į respublikonų conimitTown of Lake. Ladb. Sų-gos ‘ nepamirškit pasiklausyti Ra- =
teeman us remia Elmer Zel1 kuopos mėnesinis susirinki-, dio progrnmo. Dalyvaus Biru- =
liart, kuris priklauso prie tos

palios grupės, kaip ič musifi-

ft°™, 2" ,t.„’ V“L

popiet Šv. Kryžiaus par. mo
kis F." Mastzas.
kykloj. Visi nuoširdžiai kvie
čiami ateiti, nes turime daug
■svarbių reikalų apsvarstyti.
-------------- Taip pat bus svarbus pasitaAkad. rėm. centro sus-mas. rimas kaip tinkamai pasirenRytoj, kovo 29 d. įvyksta Šv. 8'ti vajui. Nepamirškite naųK. A. rėtn. dr-jos centro sus- jų narių atsivesti,
mas, 3 vai. popiet, vienuolyne.
Valdyba
Rėmėjos prašomos susirink-!
------------ti ir atsivežti neišparduotus
Town of Lake. Plačiai žino“ Vakarienbučio” bilietus, nes In> biznieriai pp. Stugiai renseselėms pritrūko bilietų.
’jna kauliukų lošimo vakarų
Valdyba neturtingos mergaitės sušelpi---------- L.
niui, kovo 19 d. P. Martinkaus
Bridgeport. Gyvojo Ražnn-1 svet. (4628 So. Wood St.), 7
čiaus dr-ja eis išpažinties ko- VftL vak. Kviečiami atsilankyvo 19 d„ o sekmadienį kovo
’r paremti tų kilnų darbą.
20 d. visos narės kviečiamos R Stugiai visus atsilankiusius
susirinkti par. svet. 7:30 vai. priims ir pavaišins.

=

ŠVEDIŠKI MASKŠTINIMAI IR ELEKTROS MASAŽAS

£

Treatmentai visokių ligų. .reujnatlzmo, nervų atitaisymo, Šalčio
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindulių treatmentai.
~

£
£
—

'

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo vlBokių ligų.
KAMBARIAI DfcL FERGVLftJIMO
Motorų skyrius atdaras Utaminkals nuo 8 iki 12 vai.

nakties

presas, perkraustymas
Automobiliai ir trokai viso
kiems reikalams

Tel. Boulevard 4552 S

Spulka augina žmogui turtų, skina kelių į mokslų
jo vaikams ir veda į užtikrintų ateitį.

Kas nuo jaunų dienų taps spulkininkas, tas ne
žinos kas yra skurdas šiame gyvenime

B. KANAPECKAS

(Kanapack)

Valdyba PI.). Norinčius įsirašyti, kvie- kandidatu į gubernatorius.

1

Todėl visi tapkite spulkininkai, — visi įsirašyki
te į mūsų stiprių, didžių spulkų. Prigulėjimas saugus
— per .‘13 metus nei vienam nežuvo nei centas.

KLAUSYKITE PROGRAMŲ IŠ W.
C. F. L. RADIO STOTIES 9 vai. vak.,
kas PIRMADIENĮ (PANEDEI.Į).

VYTAUTO BUILD1NG AND LOAN
ASSOCIATION (SPULKA)
4559 South Paulina Street
Telefonas YARDS 0145

Savininkas
Dėl geriausios rųSies
Ir palamųvimo, Sau
kit.
GREF.N
j
PRODUCTS
Olsells Šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

VAI LEY

i WEST SIDE EXPRESS

1657 W. 45th Street

SPULKA
-- SAUGI VIETA PINIGAMS
/

Wm. J. Kareiva

2743 West 37th Place
Chicago, III.

2146 SO. HOYNE AVENUE
Tel.* Roosevelt 2072
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
*•

ADOMAS STUGIS

Lietuvis kandidatas į Illi
nois’o valstybės senatorius
■ nuo demokratų partijos 4-nie
senatoriniame distrikte. No
minacija balandžio 12 d., 1932
B. Kanapeckas yra Ameri
koj gimęs lietuvis, pasižymė
--------------jęs veikėjas ir biznierius. Jis
X Dr-gijos “Lietuvos Ūki- yra rinitas kandidatas, turi
»
ninko” mėn. susirinkimas j plačių paramų nė vien lietu
vyks kovo 20 d., T vai., Mel- sių, bet ir amerikonų, nes jis
dažio svetainėj (2242 W. 23rd eina kartu su Michael L. Igoe,

»

IR ELEKTROS TREATMENTAI

Kampas So. Paulina St.

PRANEŠIMAI

rytų. Tš ten bendrai eigirne į
bažnyčių išklausyti Šv. Mišių
ir priimti Šv. Komunijų ir
pasimelsti už savo mirusius
narius, nes jų yra daug.

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS

=

4642 SO. WOOD STREET
Tel. Lafayette 0973
I

JUOZAS MANIKAS

M.
i

Z IŽAS

Namų Statymo Kontraktorlua
įtaisu Įvairiausius namus prieina
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefoną*

Tstef

Hemloek

Republte

662*

(I8<

2900 WEST 40tb STREET
Tel. Lafayette 5676

D. GRICIUS

JULIUS VELIČKA

OENERALIS KONTRAKTORI1I8
Statau nsmuR kaip muro taip tr
medžio nuo tnažlaiiate iki didžiausio
nrlelnaanlausloa

6725 SO. R0CKWELL ST.
Tel. Republic 3713

2452 WEST 69th STREET
Tel. Hemloek 2323

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell Street

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus
fomičiua ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra
greitas, geras ir nebrangus.

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK
TO RIIT8

6504 S. WASHTENAW AVĖ.
•apoa Tai et
Hemloek 2»«7

Namų Telaf
Republte 6«R»

JOHN YERKES
. Plumblng A Heatlng Uetuvlr
KONTRAKTORIUH
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

Mes pervežame daiktus iš
ir j kitus miestus.
2422 WEST 69th STREET

