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Mussolini sutinka kariuomenes mažinti
KARDINOLAS RAGINA TIKINCIUO
SIDS, KAD JIE REMTU MISIJAS

PASKIRTAS APASTALISKAS
DELEGATAS I. VALSTYBĖMS

►

Vakar, kovo mėn. 19 d., vi
sose Chicagos arkivyskupijos
bažnyčiose skaitytas Jo Emi
nencijos kardinolo Mundeleino, Chicagos arkivyskupo, lai
škas tikintiems misijų rėmi
mo reikale.

AUSTRIJOJ VYRIAUSYBE
SAUKIA TARNYBON
ATSARGAS
Japonai dirba, kad gauti
J. Valstybių palankumo

tolimuose kraštuose, tiek na
mie — savo krašte.
Tos katalikų Bažnyčios mi
sijos yra daboklės (autpostai), o misijonieriai kunigai
yra Kristaus kareiviai, kurie
kovoja su tamsybėmis, kad
ko plačiausia praplėsti Kris
taus Evangeliją ir netikinčiuo
sius patraukti tikrojon Kris
taus Bažnyčion.

Šis kardinolo laiškas bažny
čiose turėjo būt skaitytas ko
SUTINKA KARIUOMENES PASKIRTAS APAŠTALIŠ
vo mėn. 5 d. Bet tada kraštą
MAŽINTI
KAS DELEGATAS
netikėtai užklupo finansinis
krizis — bankų uždarymas, Tiems kareiviams kiek toli
ROMA, kovo 19. -7- Iš pre VATIKANAS, kovo 19. —
tad šis misijų reikalas atidė muose pagonų kraštuose, tiek
mjero Mussolinio pasitarimų Šventasis Tėvas Pijus XI pas
tas vakar dienai.
namie — savo krašte, yra rei
su Anglijos premjieru MacDo- kyrė apaštališką delegatą J.
Ateinantį sekmadienį, kovo kalinga visų katalikų duosni
naldu paaiškėjo, kad Mussoli Valstybėms — monsign. Ammėn. 26 d., visose bažnyčiose parama. Kas kitas jų nepani sutinka valstybių kariuome leto Cicogriani.
nes mažinti ir Anglijos nusi Naujas delegatas konsekruo
1. H. S. Cummings iš Conn., laikinasis J. Valstybių teisingumo sekretorius. 2. Vyriau bus renkamos misijoms aukos. rems, kas kitas jxj nepadrąsin3
siojo
teismo teisėjas Hughes prisiekdina prezidentą Roosevelt’ą.
3. Lauko artilerija iš
Pereitam “Draugo” nume prie tos ištvermės dirbti Baž
ginklavimo plano pagrindą tas vyskupu ir jam suteiktas
ry buvo įdėta iš Jo Eminen nyčios gerovei. Tai visų ka
įremia .
Laodicea arkivyskupo titulas. Fort Myer, dalyvaujanti prezidento Roosevelto inauguracijos parade, AVasbingtone.
cijos laiško ištrauka misijų talikų šventa pareiga savo mi
Premjeras MacDonaldas, sa
SUSIRGO ANGLIJOS KAR- PREZIDENTAS NEPALEIS
PRISIRENGIMAS PRIE
reikale. Tenai nušviesta, kaip sijas ir misijonierius remti.
koma, fašistų diktatorių įti
AUSTRIJA DIDINA
“LIETUVIŲ DIENOS’
DINOLAS
KONGRESO SESIJOS
tai yra svarbus, brangintinas, Jo Eminencija reiškia vil
kino, kad be nusiginklavimo
KARIUOMENĘ
naudingas ir šventas darbas ties, kad Chicagos arkivysku
Europai naujas karas gręsia.
Gausingas susirinkimas
IVASHINGTON, kovo 18.—
LONDONAS, kovo 18.
duoti medžiaginės paramos mi pijos tikintieji šiam svarbiam
VIENA, Austrija, kovo 18.
Iš
naujo
susirgo
Jo
EminenBaltųjų
Rūmų
sužinota,
Penktadienio vakare Lietu sijoms ir misijonieriams, kiek reikalui tikrai bus duosnūs.
VYKSTA SVARBIOS KON - Austrijos vyriausybė pašau
cija kardinpJflS Bonrne, West-;kad prezidentą^ Roosevelt’as vių auditorijoj įvyko gausinFERENCIJOS > - .
kė tarnybon 7,000 atsarginių. . , .
,.
,
T pradėtą savo programą stums
“PANAIKINO PIENO IŠVENorima užpildyti kariuomehė- mmsteno arkivyskupas. Jo - pirmyn ir kongresui neleis se- gas draugijų atstovų susirin
ŽIOJIMĄ
kimas “Lietuviij Dienos” Pa
PARYŽIUS, kovo 18. - Ita je spragas. Germain taikos Eminencija yra St. Leonards,
j sijos nutraukti iki kol viskas saulinėje Parodoje reikalais.
lijoj vyksta svarbūs politi sutartimi Austrijai leista tu Essex’e, kur išvyko po pirmo- bus nudįrbta
Jolieto pieno pirklių sąjun
Susirinkimui vadovavo komi
niai pasitarimai. Tenai vieši rėti 30,000 kareivių. Iki šioliai jo susirgimo sveikatą atgauti.
NUOLATINIS PILIEČIAMS ga nusprendė daugiau neišve
Programon
įeina:
bankiniai
teto pirm. prof. F. MastausAnglijos premjeras MacDo ji to skaičiaus neturėjo.
UŽSIREGISTRAVIMAS
{įstatymai,
ekonomijos
aktas,
žioti pieno į namus, nes tas
kas. Iš komiteto veikimo ra
naldas ir užsienių reikalų sek
ĮTRAUKTA FAŠISTŲ KAN alaus klausimas, žemės ūkis,
brangiai kainuoja. Pienas pri
portą išdavė Vaivada, komite
retorius Sir John Simon. Fa NORI PATRAUKTI SAVO
KINIŲ SĄRAŠAN
Illinoiso
moterų
balsuotojų
geležinkeliai ir nedarbas.
statomas tik į parduotuves,
to sekretoriaus, ir p. Mickeliušistai nuoširdžiai šiuos anglus
PUSĖN
sąjunga
dirba
už
tai,
kad
lekur žmonės gali pirkti, mokė
vaišina. MacDonaldas ten nu
Sesija bus nutraukta gal a- nas, vice-pirm. Iš raporto pa
ROMA, kovo 18. — Pereitą
aiškėjo,
kad
komitetas
jau
yIff^atura
pripažintų
naują
įsdami tik 6 centus kvortai.
vyko, kad prikalbinti premje TOKIJO, kovo 19. — Japo
pie gegužės 1 d., kada šie
sausio mėnesį Pbiladelphijoj
ra
sudaręs
“
Lietuvių
Dienos
”
patymą,
kuriuo
bus
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pat
dažnus
piliečių
užsiregistra
nors išvežiotojų unija ir su
klavimo reikale dalyvauti, gų, kad kokiu nors būdu sa
zidentas sako, kad tie visi reitro, Amerikos itahj fašistų vapranešė,
kad
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laišku
raP
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Norima
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KREUGER'IO PALIKIMAS
nepaprastai palankiai rašo a- Japonai pareiškia, kad dėl
kelbė, kad žuvusios Mrs. di
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nestatyti,
nes
dėl
blogų
^
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pie Angliją.
Mandžiūrijos nesusipratimai Silvestrą pavardė įtraukta iką.
5 METUS KALĖTI
...
s
NEW. YORK, kovo 18. - laikų. sunku būtų surinkti reiTomis dienomis MacDonal kilo ačiū pačių japonų apsilei
talų
fašistų
kankinių
s}
l
rasan
iCoodmano
san
delio
nedegamoj
galingą
pinigų
sumų.
Susirindas sugrįž Londonan ir tada dimui, kurie tinkamu laiku ne
DEMOKRATAI KONFE‘ spintoj rasta mirusio gvedų irimas komisijos raportą vienWallace J. Radavičius, 18
pas jį vyks Prancūzijos prem sugebėjo J. Valstybėms paro
ŽEMĖS DREBĖJIMAI
RUOJA
balsiai
priėmė.
m. amž., 914 W. 18 place, už
degtukų “karaliaus” Kreugejeras Daladier.
dyti tikrąjį dalykų stovį.
rašinėjimą
grasinančių laišku
rio meno kolekcija — keletas Sulyg komiteto projekto, pro
Japonų diplomatų pareiga
TEGUCIGALPA, Hondū
Chicagos
demokratai
turi
pa
Armouro šeimos nariams teis
NORI MOKĖTI SKOLŲ
bus tai visa Washingtonui iš ras, kovo 18. — Olancho ir brangintinų vaizdų, retų kny grama susidėstanti iš jungti
sitarimus
apie
naujo
majoro
mo nubaustas $ metus kalėti.
gų ir sidabrinių daiktų.
DALĮ
aiškinti.
nio choro, muzikos, daininin
Yoro distriktuose atjaustas
rinkimus. Atrodo, kad demo
kų solistų, šokių, kalbų, parovietomis smarkesnis, tai leng- į
kratai šiuo klausimu nenori
CERMAKO PALIKIMAS
ALAUS
KLAUSIMAS
BOLŠEVIKAI ATŠAUKIA
davimų, parodos Lietuvių au sn respublikonais skaitytis.
vesnis, žemės drebėjimas.
— APIE 250,000 DOL.
Prancūzijos parlamentui įduo
ATSTOVĄ
t
ditorijoj. Taip pat planuoja
SAN GERONOMO, Oaxaca, WASHINGTON, kovo 19.- ma išleisti albumas lietuvių ir
ta rezoliucija, kad vyriausy
SUIMTAS GRASINANČIŲ
Nušautas Chicagos miesto
bė išmokėtų Amerikai užtrau
BERLYNAS, kovo 18. — Meksika, kovo 18. — Šį mies Alaus klausimas rytoj kong- Janglų kalba ir jį dalinti žmoLAIŠKU SIUNTĖJAS
majoras A. J. Cermakas pa
ktą skolų ir nuošimčių dalį— Sovietų Rusijos vyriausybė tą ir apylinkes ištiko žemės rese bus galutinai nuspręstas. n<\ms veltui. Komitetas sugalliko apie 250,000 dolerių ver
Nesusipratimų pasirodė dėl ai- vojęs rengti ir gražuolių kon19 milijonų dol.
pašaukė Maskvon savo amba drebėjimas.
Suimtas
Axel
Peterson,
52
tės turtų. Žymi dalis užrašy
kobolio kiekybės, kada senašiam sumanymui buvo
sadorių iš Berlyno. Stalinas
amž.,
kurs
siuntinėjo
tur

ta labdarybės įstaigoms ir
BOLŠEVIKAI TRAUKS
tas mėgino kiekybę sumažinti. jr priešingų, nes rimtam dar-! ni
PERU ATSTOVAS APLEI nori patirti apie vykstantį Vo
tuolei
Mrs.
J.
A.
Patten
gra

pavieniams
asmenims.
Kita
TEISMAN ANGLUS
DO POSĖDĮ
kietijoj terorą.
bui toks nerimtas dalykas ne
sinančius laiškus, reikalauda dalis — dukterims ir jų vai
NEATKELIA LENKŲ
tinka.
kams.
TIR ANIJOS
MASKVA, kovo 19. — Ne
Į Susirinkime su ypatingu en- mas 50,000 dolerių.
ŽENEVA, kovo 19. — T. VENGRAI ARISTOKRATAI
paisant energingų Anglijos LVOVAS, kovo 16. —
BANKRUTIJA
"Sąjunga vakar ginčijamą Le
.tuziazmu pritarta sumanymui
SUIMTI VAGILIAI
protestų, bolševikai nuspren licijos Ukrainai
gyventojai >rengti paradų. Šiam reikalui 3 ĮTARIAMIEJI SUIMTA
ticia sritį pripažino Kolompasauliui, kai perdaryta komisija iš Janulio,
jijai. Peru respublikos atsto BUDAPEŠTAS, kovo 18. — dė areštuoti keturis anglus skundžias
ir
traukti
teisman.
tas užprotestavo ir posėdį ap- Aštuoni vengrai aristokratai
neturi galimybės atkelti lenkų Mickeliūno, Valančiaus, Bace- New Yorke suimta 3 asme Vakarų Chicagos daly poli
nys sąryšy sn įvyknsiuoju per cija suėmė 5 berniokus ir 2
tiranijos.
paskelbė savo bankrutijimą.
eido.
i
vičiaus, Duobos, Maziliauskieeitą gruodį Chicagoj pašto a- mergąiteR. Ši gauja užsiimdiLENKIJOJ ŠAUDOMI
Jų tarpe yra: 1 grafienė, 1 baVersalio sutarties ir prezi nės, Deveikio ir Šimučio. Rep.
piplėšimu, kada pagrobta apie nėjo vagystėmis.
15 ASMENŲ ŽUVO
ronetė, 3 baronai, 1 princas Ir
STREIKININKAI
dento Wilsono doktrina apie

CHICAGOJE

I

50,000 dol. registruotais laiš
NUGINKLUOJA SALĄ
tautų apsisprendimų yra tik
kais.
MOTERIŠKĖS LAVONAS
PABIANICAI, kovo 18. — pasaulio
galingiems, o silp
ROMA, kovo 19. — Soma Riaušes sukėlė lenkai audimi- niems — nelaimė.
ŠANGHAJUS, kovo 16. —
Tarp suimtųjų yra advokaSanitariniam perkase, palei
li,ande mir? Abnizzi kunigai nių dirbtuvių streikininkai.
Patvirtinta žinia, kad J. Vai-,tas R. Bagarozy. Jo namuose ITarlem avė., rastas nežinomos
kštis, Italijos karaliaus gimi Policija 5 streikininkus nušo SKAITYKITE IR PLATIN stybės Guam saloje nugink rasta ,18,000 dol. vertės pagro moteriškės, apie 42 m. amž.,
naitis.
5
vė. Daug sužeistų.
btų bonų.
lavonas.
luoja visas fortifikacijas;
KITE “DRAUGĄ”

2 grafai.
KOLOMBO, Ceilonas, kovo
18. — Norvegų laive Hinnoy
įvyko sprogimas. 15 asmenų
žuvo. Laive pasireiškė gais
ras.
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DRAUGAS
GAVĖNIOS LAIKAS

Pirmadienis, kovo 20 d., 1933

liūs ir tuo daro juos įdomius gatvei, ypač
yra paimtas iš senovės laikų,
jaunuomenei pavojingas plėšikas, ir štai —
kuomet žmonės vartodavo pe
jo
grabas
tiesiog
buvo
apverstas
gėlėmis
ir
lenų apsibarstymą kaipo vieMelne kasdien, Uskmu sekmadienius
Kas yra Gavėnia? Gavėnia
PRENUMERATOS KAINA: Metams —
Pu vainikais! Vokietijoj nesenai buvo areštuo
..
šą atgailos ženklą. Tas pelenų
sei Metų — I*.64, Trims Mėnesiams — 92.44, Vlenaiu
tą keturiasdešimties |ull.dvi„......... x
• *• •
,
tas ir į Berlyną nuvežtas žymus banditas, ir vadiname
Mėnesiui — 76o. Europoje — Metams 17.SS. Pusei Me
, -i
• v ,r , ,
v
barstymas ant tikinčiųjų gal- Federacijos iniciatyva, ka sų Federacijos skyrių tuojau
tų — I4.se. Kopija esą
laiką prieš Velykas, ku-.
. .
..
štai — stoty sutinka jį didžiausia žmonių dienų
„y
? ..
.A
lb’ primena
žmogui,
jog jis talikiškojo veikimo ir spau pranešti.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų>
VU
,
.
•
-<
rį
Bažnyčia
skiria
ypatingai
Hna, jei nepratoma tai padaryti ir nepristunėlama tam
minia ir kelia jam ovacijas! Seniau policija
lyra dulkė ir į dulkę pavirs. dos vajus prasidėjo. Kai ku
tikslai pakto lenkių.
1) Kokį laiką skyrius turi
atgailai.
turėdavo
tokius
“
herojus
”
ginti
nuo
minios
įTaiposgi, turi priminti žmonė- rie apskričiai, pav., Nevv Yor
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
pasirinkęs Kat. Akc. ir Spau
keršto, kad ši nepavartotų linčo teismo, — Skaitome šv. Evangelijoje, ms jų likimą, pripildyti juos
vai. po niet.
ko,
jau
pilname
įsisiūbavime.
dos Savaitei.
Redaktorius priima — nuo il:IS Iki 12:61 vai.
dabar policija turi minią skirstyti, kad ji kaip Viešpats Jėzus, prieš že nusižeminimu ir kad paska
Skelbtinų karnos prisiunčiamos pareikalavęs
žymiam plėšikui nekeltų ovacijų ir neatimtų ngdamas viešan gyvenimam tintų prie didesnės už nuodė- Praėjusiam Fed. Chic. Ap 2) Kokios bus tų vakarų
programos.
“D R A U G A S”
jo iš policijos. Prieš kelis mėnesius Vokieti prieš pradėdamas skelbti sa- mes atgailos.
skrities susirinkime pakarto
Kuriose kolonijose dar nė
joj buvo garsi byla: buvo teisiami šeši nacio- vo mokslą, buvo dvasios nu- j Daug kurtų girdime žmonių, ta pirmesnis nutarimas, kad
ra Federacijos skyrių, ten bi
LITHUANIAN DAILY FRIENb
nalistai už žiaurų, sadistišką žmogaus nužu-' vestas į tyrus, kad būtų velnio j kurie skundžiasi, jog paskirti kiekviena lietuvių
kolonija,
Publlahed Daily, Eioept Bunday.
BUB8CRIPTIONB: One Tear — »«»• BU Months
dymą. Nacionalsocialistų spauda nesivaržy- [gundomas. Čia Jis išpasnika- pasninkai yra per sunkūs. Kus Federacijos skyriaus iniciaty le katalikiškoji draugija ga
— 9S.se. Three Months — |>.SS. One Month — 76c.
li imti iniciatyvos Sp. Sav. su
dama rodė simpatijų teisiamiesiems ir teisi vo keturiasdešimts dienų ir'tai būtų, jeigu jiems reikėtų va, per kovo ir balandžio mėDuroje — One Tear — 9T.il. Bis Months — 94.ee.
ruošti ir pranešti komisijai,
Oepy — .ISo.
no juos tuo, kad jie nužudė ne vokietį, bet r.aktų. Todėl, Šv. Motina Ba-I laikytis senų pasninkų, kuo nesius suruoštų Katalikiškos
Apvertisin* tn “DRAUGAS" brlngs best results.
ALrertlalng ratee on applloatioa.
lenką ir dar prisidėjusį prie komunistų par žnyčia, rengdamosi prie Šv. 'met tikintieji susilaikydavo ne Akcijos ir Spaudos Savaites kur pasiųst kalbėtojų. Taja
pačia proga galima
bus ir
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago tijos. Vadinasi, nusikaltimą lengvina ta ap Velykų, kurioj Jos vaikai tu-.tik, kaip dabar nuo mėsos, bet ir išrinko komisiją, kuri pa
linkybė, kad nužudytasis ne vokiečių tauty rėtų atsikelti iš nuodėmių, re- ir nuo pieniško valgio. Gavė- dės kolonijoms tame darbe; skyrius suorganizuoti.
Visos Katalikiškos Akcijos
bės ir ne tautininkas!
ngtis naujam “viešam” gyvo- davo jie, išėmus sekmadienius, parūpins kalbėtojų, prelegen
t
Štai kaip nekrikščioniškoji spauda griau nimui, Jėzaus tyruose atmini- visą dieną ir tik vakare, po tų, skelbs spaudoje paeiliui, ir Spaudos Savaitės reikalais
na amžinuosius moralės dėsnius visuomenės raui, paskyrė ypatingą laiką,'mišparų galėdavo valgyti. Da- kurioj kolonijoj ir kada bus Federacijos Chic. Apskr. skv
riai prašomi kreiptis
šiuo
sąmonėje ir kaip dildo nuodėmės pajautimą kuriame žmonės turi pasnin-' bar, gavėnioje, mišparai yra ruošiami vakarai ir t.t.
APIE GELTONĄJĄ SPAUDĄ
'adresu:
Ig.
Sakalas,
2334
So.
žmonių sąžinėje. Nuodėmės baisumas mažė kauti ir pašvęsti ypatingai at laikomi prieš piet, nes Baž
Šiuo tat komisija prašo vi Oakley Avė., Chicago, Ilk,
J. G—s “Pan. Balse” rašo apie geltoną ja ir virsta — tik sensacija. Jei dalykas ta gailai. Pasninkų ypatingas ti- nyčia kaipo gera motina, leiul(.tlJ suka_ piikaBi lentomig užkaltais
ją spaudą, kaipo visuomenės sąžinės defor kryptimi ir toliau plosią, tai prieisime prie j kalas yra: 1. pasekti Kristaus džia žmonėms vietoj vakaro, ŽU)J0 mirti„s
to, kad neturėsime teisės kalbėti apie nusi- jpavyzdį, 2. dalyvauti Jo pas- jau pusiaudienyj pietauti ir ktį, nusprendė Jo garbei Kau- gaiš ir durimis. Kodėl taip1
muotoj ą.
Nusikaltimai, it kokia šmėkla, neatski kaltimą. Iš šito viešosios nuomonės defor- ninko ir Kančios nuopelnuose, vakare valgyti, idant kūnas ne pastatyti didžiulį muziejų vyko? — Todėl, kad Vytauto
riamai lydi žmonių gyvenimą. Nusikaltimų niavimo eina ir šių dienų ekstremizmas: bol-|3- nugalėti kūno geidulius, 4. perdaug nenusilpnėtų ir nepa- ir pavadinti jį Vytauto Did- Didžiojo Komiteto kasoje, šių
visuomet buvo ir bus, — tai yra bloga, bet ševikai ir fašistai visai nesidrovi savo spau- j vertai prisirengti prie Velykų, Ijėgtų atlikinėti savo einamų žiojo vardu. 1930 metais lap- metų statybos sezono pradžiodar blogiau, kai viešoji opinija baisius kri doje girti terorą ir smurtą. Rusijoj dabar 5. atsilyginti Dievui už mūsų [jų pareigų
kričio įuėn. 23 dien. buvo iš- je buvo grynų pinigų tik 40,gyvenimo
kaltybes.
žmonės
visai
nesistebi,
kai
sužino,
jog
G.
P.
Todėl,
mums
lieka
prisitai

minalus ima laikyti tik įdomiomis sensacijo
kilmingai pašventintas muzie- 000 litų. Tiesa buvo žymu, kad
U.
(čeką)
sušaudė
iš
karto
keliasdešimt
žmokinti
prie
Motinos
Bažnyčios
Kad būtų lengviau žmonėms
mis. Mūsų laikai turi tendencijos ignoruoti
jaus kertinis akmuo. 1931 me- visuomenė stengiasi savo au
nitj,
nes
žino,
kas
juos
(rusus)
valdo
ir
kaip
įsakymų
ir
praleisti
šį
Gavė

per šį laiką išsilaikyti atgailos
nuodėmę ir interesuotis tik tuo, kas sensa
tais turimomis Vytauto Did komis Komiteto kasą papil
į
nuodėmę
ir
į
žmogaus
gyvybę
žiūri.
Nuola

nios
laiką
pagal
Josios
nusta

dvasioje,
Bažnyčia
uždraudžia
cinga, todėl žymūs kriminalistai minios aky
žiojo Komiteto kasoje lėšomis dyti, bet to buvo maža rįžtis
se virsta bemaž didvyriais ir gyveninio pa tiniai teroro aktai Vokietijoj ir spaudos ten visokius pasilinksminimus ir tymų. Jeigu dalysime visa tai, (kurias sudarė 535.221.68 lt. tęsti statybą, nes ne pastan
vyzdžiais. Šita kryptimi senai dirba gelto dencijos viską pateisinti tikslo “gerumu,” ivįs daugiau įveda to, kas nuo- kas įsakyta, tuomet tinkamai Vyriausybės asignuotos šu gomis, o pastangų vaisiais —
noji spauda, o jos darbo vaisiais naudojasi pratina visuomenę prie “sąžinės kompromi- 'jai priminių tikintiems Kris- prisirengsime prie Kristaus mos ir 703,341 lt. visuomenės • litais už daibus reikia mokė
sų,” o tie tautoms nieko gero nežada.
taus Kančią. Tuomet, daugiau prisikėlimo šventės ir tapsime tam tikslui sudėtos aukos), ti. Teko nuo statybos susi
komunistai ir fašistai politiniams tikslams.
nesimato ant altoriaus gėlelių, dalininkais Bažnyčios nuopel buvo pastatytos muziejaus šie laikyti ir palūkėti tų vaisių.
Nesenai laikraščiai rašė, kad Varšuvoj
ŽVELGIANT PIRMYN
kurios juos kadaise puošė. Ku nų ir atlaidų.
nos ir uždengtas stogas. Kiti Šiandieną (spalių mėn. 26 d.)
mirė garsus plėšikas ir kad jo laidotuvėse
A.
J.
Miciūnas
(L.
K.)
nigai laiko Mišias mėlynuose
rūmo įrengimo darbai k. a. vertinant tuos vaisius tenka
dalyvavo didžiausia žmonių minia. Minią į
Spauda praneša, kad tokiu vardu arti rūbuose ir giedama apeigose
vidaus ir išorės tinkavimas, konstatuoti malonų faktą, kad
tas baisaus žmogaus laidotuves sutraukė gel- miausiomis dienomis bus išleista knyga. Ją
graudingos ir liūdnos giesmės.
elektros, vandentekio ir apšil visuomenė, nežiūrint sunkių
tonnieji laikraščiai, kurie, duodami savo parašė prezidentas F. D. Roosevelt’as. Tai
Per visą tą laiką nuolat pri
dymo įrengimas, dėl lėšų sto kryzės laikų, sudėjo per 200,skaitytojams plačią reklaminę to plėšiko va jo pažiūros į krašto ekonominį stovį ir tvar
menama apie atgailą ir Kris
kos, buvo atidėti vėlesniam 000 lt. aukų. Iš jų sumokėjus
do biografiją ir atvaizdą, kaip paprastai, pa ką.
i
taus Kančią.
laikui, būtent, 1932 m. staty už pernykščius muziejaus stavertė jo baisų gyvenimą tik... įdomia sensa
Laikraščiai paduoda kai kurias iš tos
Pelenų diena yra pirmoji
bos darbų sezonui, Bet su gie tybos nemokėtus darbus ir ki
cija. Minios sąžinė yra taip atbukinta, jog ji knygos ištraukas. Jos labai įdomios, ypač 'Gavėnios diena. Tą dieną, pa
driomis vasaros dienomis pa tas išlaidas virš 64,000 lt. ka
nė juste nepajuto, kaip savo dalyvavimu pa mintoms, kurių gerovei ir apsaugai preziden- šventinti pelenai barstomi ant
Lietuvos visuomenė 1930 me sibaigus statybos sezonui, rnu- soje lieka per 120,000 lt. Jei
gerbė kriminalų “didvyrį.” Krikščioniškoje tas pasiaukojęs.
tikinčiųjų galvų. Šis paprotys tais minėdama Vytauto Did- ziejaus rūmas paliko stovėti gu šią sumą Komitetas būtų
šalyje dalyvavimas laidotuvėse reiškia pas
“Išdėstydamas savo ekonominius įsitiki
turėjęs pradžioje statybos se
kutinės pagarbos atidavimą. Juo žmogus dau nimus,” rašo prezidentas, “reikia dar kartą traukos užtaisymui panaudoti vienos pusės ventojai, vyrai ir moterys, susilauktų dau
zono, tai, beabejo, būtų rįžęgiau visuomenei yra patarnavęs, juos jis ge aiškiai nurodyti mano pažiūras kas link in J Valstybių gyventojų gyvastis.
giau laisvės, jų taupmenoms nebūtų pavojaus, sis įrengti nors karo muzie
riau ėjo savo pareigas, — juo jis vertesnis divido. Aš tikiu, kad mūsų pramoninė ir eko
“Aš tikiu į privačios nuosavybės šven krašto vyriausybės išlaidos žymiai sumažėtų. jui skirtas rūmo patalpas. Da
tos paskutinės pagarbos, kurios jam pareiš nominė sistema yra įvesta individams vy tumą; tas reiškia, kad aš netikiu, kad ta
“Mes turime grįžti atgal prie pirmųjų
bar tenka ruoštis ateinančių
kiama jo lydėjimu paskutinėje kelionėje.
rams ir moterims, bet ne individams vyrams nuosavybė būtų paduota profesijonalų lošė dėsnių (principų); mes turime amerikonišką
metų statybos sezonui. Tas
Reikšminga, kad žymių kriminalistų mir ir moterims, kad iš to sistemai eitų nauda. jų (gamblerių) žiaurioms nianipulacijoms, y- individualizmą padaryti tuo, kuo jis tikrai
turi būti — lygi proga visiems, o eksploi- ruošimasis pasireikš visų pir
“Aš tikiu, kad individas žmogus priva pač Šerų turguje ir korpornotoj sistemoj.”
tis pradeda labiau tam tikros krypties spau
ma lėšų padidinimu. Tam tik
Toliau prezidentas pareiškia savo griež tavimo teisė nė vienam.”
dą ir visuomenę jaudinti, negu žymių moks lo turėti pilną veikimo laisvę, kad apie vis
Prezidentas ypač smerkia visokias spe slui pradžioje 1933 metų bus
lininkų, menininkii ir tylių pareigos žmonių ką pačiam rūpintis; bet aš netikiu, kad šven tą nusistatymą prieš augantį krašte biuro
mirtis. Geltonoji spauda tiesiog profesiona to individualizmo vardu keliems galingiem?, kratizmą. Jis sako, kad reikia tą kenksmingą kuliacijas, o ypač kada jos daromos minių šaukiamas Komiteto Tarybos
posėdis.
liškai reklamuoja kriminalistus ir nusižudė- interesams būtų leicta savo pramoninės pa- kraštui oligarchiją išgriauti. Tuo būdu gy lėšomis, t. y. taupomais bankuose pinigais.

“D R A U G A S”

VISIEMS FEDERACIJOS SKYRIAMS CHICAGO
APSKRITYJE

DIDŽIULIS PAMINKLAS
VYTAUTO DIDŽIOJO
GARBEI

Kun. A. Petrauskas, M. I.C. būtent: Šventoji Marija, arba būtų metęs
daugiau žmones apgaudinėjęs.
Arba vėl, žinau aš vieną tokį neva
pamaldų žmogų, kuris per dienas bažny
čioje sėdi ir lyg koks šventasis rankas
susidėjęs nuolatos meldžiasi. Tuo tarpu
(Tęsinys)
gi su savo tikru tėvu taip negražiai el
Melagis negarbina Marijos
giasi, kad sunku ir pasakyti! Vargšas as
Kartą vienas ūkininkas atėjo į jo- tuonių dešimtų metų amžiaus senelis pas
niarką karvės pirkti. Kad pigiau nusi savo sūnų nei bliūdelio sriubos negauna
pirktų, ką jis daro? Prisitaikęs ima ir pa —pas svetimus turi elgetauti ir kluone
perka stovintį prie karvės berną, ir tasai, ant šiaudų dažnai tenka jam pernakvoti.
nepaisydamas savininkui daromos nuo —Aš manau, kad tasai “šventasis,” ku
skaudos, parduoda karvę daug pigesne ris tiek daug kartų kalba Šventoji Marija,
kaina, negu kad buvo verta. Tokiu mela daugiau savo malda padaro velniui
gingu būdu nusipirkęs pigiai karvę, links džiaugsmo, negu Marijai...

Sveika Marija

mas skubinasi namo. Kelionėje iš nuobo
dumo išsitraukia jis rąžančių ir ima kal
bėti.
— Bet ar girdi, brol!—tarė jam ei
nąs šalia jo draugas, kuriam buvo pasi
gyręs, kokiu būdu pigiai karvę pirkęs.—
Ar girdi? — Man rodos, tuodu dalyku
viens prie kito visai netinka!—
— Na?—nustebęs klausia šitas.—Apie
kokiu du dalyku čia kalbi?
— Ugi apie melagystę ir ražančiaus
kalbėjimą!—atsakė rimtai kaimynas.

Tik skaisti širdis Jai patinka
Arba toji mergelė, kuri pasirėdžiusį
baltais drabužiais, žaliaisiais vainikais
galvą išsipuošusi, atėjus į bažnyčią rąžan
čių gieda, arba per procesiją neša Mari
jos altorėlį, išrodytų lyg kad būtų Mari
jos pulko... Bet jei po tais baltaisiais dra
bužiais nusidėjimų purvynas tūno ir po
tais žaliaisiais vainikais apkaišytoji gal
va pilna yra tuščių ir paleistuvingų min
čių—per niek visa!—Visos Sveika Mari
jos, visos jos maldos taip Marijai patin
Ir iš tikro, kad būtų šitas neteisin ka, kad lyg valgiai, kuriuos aut purvino
gasis ūkininkas giliau pasvarstęs tuos žo stalo arba neišvalytame inde mums kas
džius, kuriuos nuolatos jo burna kartojo, paduotų!..

Arba jei namų šeimininkė savo bur
nos nevaldo, jei nuolatos savo kaimynus
ir pažįstamus ant dantų laiko ir vaidus
kelia, net ir numirusiems ramybės neduo
da — iš tikro gali tokia kad ir tūkstan
čius kartų kasdien kalbėti Sveika Marija...
—nedaug tos maldos jai pagelbės! Malda,
išeinanti iš tokio žmogaus burnos, nemie
la Marijai, kaip nemiela yra kalba žmo
gaus atsiduodančiu iš burnos kvapu!

— Tesustiprinie tad mus įVisagalin- nardo savo nuodėmėse, nelyginant kirmi
čio Dievo galybė, kad nereiktų ir mums nas puvėsiuose. Nusidėti — jiems džiaugs
pamesti dangaus karalystės, kaip reikėjo mas. Kitiems — nuodėmė yra kryžius ir
aniems negeriesiems angelams. Tegul tad sopulys, kurs nuolatos juos kinkina ir sle
suteikia mums tą galybę Dievas Tėvas ir gia. Jie jaučia tą slėgimą—tad liūsta ir
Sūrius ir Šv. Dvasia ir mylimoji mūs Ma gailisi.
rija ir visi angelai, kurių šventę šiandien
^"Nelyginant anasai vaikutis, kuris išeiĮ
i švenčiame, ir visa dangaus kareivija. Iš nę savo šlebutę parpuolęs į purvyną susite
tarkime visi iš širdies su didžiausiu die šė, pakilęs verkia, nes šlebutę mato purvi
votumu: Amen.—Pfu! Šykštuoli! Tavasai ną. Taip šie pastarieji nusidėjėliai verkia,
amen praskambės Dievo ausyse, kaip šuns peš mato savo sielą šlykščiai subiaurintą ir
Šykštuolio malda
mato savo sielą šlykščiai subiaurintą ir
lojimas!—
Arba tasai žmogus, kuris perdaug pa
Taip lygiai galima sakyti ir apie tą dvokiančių. Tasai, kurią neteisingu būdu
siduoda šykštumui. Jam niekad turtų ne
Sveika Mariją, kuri išeina iš šykštuolio įsigijo sau turtą ir nemano jo sugrąžinti;
pakanka, vis norėtųsi daugiau ir daugiau.
širdies, lr ne tik iš šykštuolio, bet iš kiek kuris su kaimynais nuolatos po teismus
Ir kuo senyn jis eina—juo labyn auga jo
vienos širdies, kuri yra nevalyva ir dvo vadžiojasi ir paginos vaidams nesuranda;
gašlumas prie turto. Ir pagalios jo širdis
šeimynos tėvas, kuris ištisas dienas pra
kia nuodėmių kvapu.

taip prisiriša prie aukso ir Bidabro, kad
lyg susilieja su juo į krūvą ir darosi to
kia kieta ir šalta, kaip tasai šaltasis me
talas (naugė). Toksai žmogus dažnai bū
va net pamaldus. Jam patinka malda ypač dėl to, kad nieko už ją nereikia mo
kėti, o pasninkai dvigubai labiau jam pa
tinka, nes duoda progos daugiau skatiko
sutaupinti. Tad jis daug meldžiasi, o dar
daugiau pasninkauja. Ir kaip manai, skai
tytojau, išeinanti Sveika Marija iš tokios
pusiau į metalą pavirtusios širdies ar gal
patikti Marijai?—Atsakymą į tą klausi
mą randame pas pamokslininką Bertoldą.

— Bet palauk, mielas rašytojau!—
gal ne vienas man pasakys.—Tokiu savo
rašymu žmonėms tiktai gali atimti noTą
kalbėti—Sveika Mariją. Juk, jei sakai,
kad tik tokios skaisčios širdys, kaip dan
gaus augelų, gali kalbėti ją, tai ir pats
turi liautis kalbėjęs, nes ir neesi koksai
šventasis!—
Mielas broli—sesuo, kurs taip kalbi!
Zinai ką—mes visi esame didžiausi nusi
dėjėliai—tai yra neužginčijama tiesa! Nu1 sidėjėlis nusidėjėliui tačiau nėra lygus.

Jis taip baigia vienų savo pamokslų:

Į Matai, dvejopai galima nusidėti: Vieni

Marija ir nusidėjėlis

leidžia smuklėse ir prie kortų; tarnaitė,
kuri rainiai sau apsibūva tokiuose namuo
se, kur jos visiškai į bažnyčią neišleidžia,
o gal net ir jos dorai pavojus gręsia;
jaunikaitis, kuri» laisvą laiką prie alaus
stiklinės praleidžia ir duoda savo burnai
tokią valią, kad net gėda jo klausytis,
o į gatvę išėjęs girtas nepadorias dainas
dainuoja—tokios rūšies žmonės kad ir kal
ba: Sveika Mariją, bet maža ką ji jiems
tepadės 1

(Daugiau bus)

Pirmadienis, kovo 20 d., 1933

PRA O G A S

LIETUVIŲ ATEITIES ŽIEDELIAI
(Vaikų skyrius, kurį prirašo lietuvių pradžios
mokyklų mokiniai)

bę, paraudo, nusisuko ir nuė
jo gulti.
Stanislova Petkiūte,

Nekalto Pras. parap.
mokyklos 8 skyr. mok.
REIKIA KANTRYBĖS

NESMAGUS PADĖJIMAS slinko pro virtuvės langų. G rei
Kartų gyveno žmogus, ku
----------,tai užrakino duris ir nubėgo
ris visados apie kitus blogai
Kų tik nesenai šeimynėlė į savo kambarį. “Oi!” sunkalbėjo. Jis stebėdavosi kodėl
pavalgė vakarienę. Tėvas su į kini atsiduso Rita. Tas jau
Valdovas jų tuojau nebaudžia.
motina žadėjo važiuoti aplan- baigta. Bet ne. Ji turėjo lauJis sakydavo, jeigu jis būtų
kyti sergančių diedienę. Rita kti tėvų, nes jie neturėjo kito
tuo valdovu, tai geriausiai va
ir jos mažesnė sesutė pasiliko rakto.
ldytų. Bet apie savo blogu
daboti naihus.
Rita buvo užsnūdusi. Tik mus niekad nepagalvojo.
Ritai beskaitant, jos maža kcks tai šauksmas jų budina, Kartų atėjo pas jį karalius
sesutė pradėjo būti nerami. Rodos, ji girdi, kad kas jų i” sako: “Jeigu tamsta moki
Rita aprėdė jų naktinukais ir šaukia. Lipa žemyn pažiūrėti valdyti, tai eik ir valdyk.”
užmigdė. Neturėdama kų da- Bijo! Kaip ne kaip atidarė
ryti, Rita pradėjo toliau skai duris ir, tai, stovi jos sušalę Nudžiugo žmogelis, kad jam
tyti. Visur buvo taip tylu, tik tėvai! Jie tuojau pradėjo bar teko tokia aukšta pareiga ei
laikrodis tik! tik! girdėjos po ti jsigandusių Ritų. Ji pradė- ti ir tai per blogų liežuvį, kuo
tylų kambarį. Skaitydama a- jo pasakoti apie šliaužiančius greičiausiai išsiskubino. Jis
pie žmogaus skendimų Rita šešėlius ir apie smarkų durų valdė tik vienų savaitę ir praužgirdo: brikš! brikš! brikš!, trenkimų. Motina, nebegalėda aėjo skustis, kad jau persunPxo langų praėjo balta baidy-lma susilaikyti, pradėjo juok-j^u. lada karalius jam tarė:
klė ir durys bing! viršuj už- tis.
j “Dabar pats matai, kokie jūs
— Ar žinai, Rita kas tai įesate žmonės, kad vieni kisidarė. Rita nusigando ir pra
dėjo drebėti, kad net jos dan buvo? — paklausė motina. —|tiems nepadedat. Jei jūs turėtys barškėjo. Pradėjo lipti lai-.Tas baltas šešėlis, kurį tu ma- ^umėt daugiau kantrybės, tai
ptais, bet palauk! ji pamiršo .tei, tai buvo mano naktiniai, |^r man hutų lengviau valdyužiakinti virtuvės duris. Visjkuriuos pamiršau pavakaryje
‘1 ! ;
tiek ji eina. Lipa tykiai laip-1 nuimti.
Ona Nemunaitė,
tais ir vėl baltas šešėlis pra-1 Rita, pamačiusi savo kvaily 1
Šv, Kryžiaus parap.
mokyklos 7 sk. mok.

LIETUVIAI
AMERIKOJE

8

D A K
Ofiso: Tel. Cahunet 40.19
He*.: Tel. Hemlock 62M

FHIUDELPHM, PA.
PATAISYMAS

Korespondencijoj apie p-lės
Mickūnaitės koncertų, kuris įvyks kovo 26 d., Šv. Kazimie
ro bažnyčioje, 324 Wharton
St., seserų kazimieriečių nau
dai, pasakyta, kad įžanga bus
dykai, kad bus daroma kolekta. Šiuo atitaisau klaidų. Įža
nga bus 25c.
Elzbieta Mastaitė

BINGHAMTON, N. Y.

DR. A. G. RAKAUSKAS

I

ARAI:
Offioe Phone
Prospect 1028

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vak.
Keaidencijoa Offcaa: 2969 W. «9th St.
Valandos: 10—12 ryto
Seredomis lr Nedėllomla pagal sutarti

Res. and Offioe
2869 So. Leavitt
Canal 0704

PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St, Chicago

(Prie Arcber Ava netoli Kedsle)
Valandos: nuo I Iki 9 vai. vaaaro

OFFICE HOURS:
* to 4 and 7 to • P. M.
Sunday by Appointment

Bro (Tora Ui ir

sutarties

DR. ATKOČIŪNAS

> HEMLOCK 8141

Tet Cicero 1260

DENTISTAS
1444 8o. 49th Ct
Cicero. III.
Utar. Ketv. lr Pėtnyčlomls
10 — 9 vat

OR. GUSSEN

^r^r suimt s
Phone Boulevard 7942

Arti 47tk Street

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
valandai vakare
Nedėliomis lr Seredomls susitarus

4847 W. 14th St

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto; 7 Iki 9 vakare
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sut
Rea. 6456 S. MAPLEWOOD A\

Cicero, I1L

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

DR. V. S. NARES

X—RAY

TEL. LAFAYETTE 7669

Teh Lafayette 5793

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki9
Gydytojas ir Chirurgas
Office: 4459 S. California Avi
4140 Archer Avė.
Nedėlioję pagal sutartį
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Šv. Juozapo parap. choras
stato scenoj “Gyvenimo Mis
Tel. Canal 4121
terijų,” labai įdomų ir gražų
veikalėlį. Lošime dalyvauja aBes. 2136 W. 24th St.
Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617
TEL. CANAL 9492
pie 50 mergaičių. Veikale daug
DENTISTAS
Res. 6787 S. Arteslan Av
2201 West 22nd Street
yra giesmių. Daroma repeti
(Kampas Leavltt St.)
cijos ir smarkiai ruošiamos
Tel. Canal 0267 Rea Prospect 6669
Valandos: Nuo 9 lkt 12 ryto
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuo 1 iki 8 vakare
prie vaidinimo, kuris įvyks
2423 West Marųuette Road
Seredoj pagal sutarti
bai. 2 d., 7 vai. vak., Lietuvių
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-18
svetainėj.
Nedėlioj susitarus
Gydytojas ir Chirurgas
Taip pat choras mokinas Dr. C.K. Kliauga 1821 SOUTH HALSTED STREET
Phone Canal 6122
DENTISTAS
naujas puikias mišias Velyko
Residenclja 6606 So. Arteslan Avė.
2420 W. Marųuette Road
DR. S. BIEŽIS
ms. Taip pat mokinas kome
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
arti
Western
Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 Iki 8:20 vakare
dijų “Žydas statinėj” ir ma
Valandos: nuo 9 Iki 9
GRABORIAl:
2201 West 22nd Str<
žų vaudeviliukų (vieni vyrai
Phone Hemlock 7828
IŠMINTINGI SŪNUS
Valandos: 1—3 lr 7—8 vak.
choristai).
Seredomls Ir nedėllomla pagal sut
Phone Boulevard 4139
LACHAVICH
AKIŲ GYDYTOJAU
REZIDENCIJA:
Gyveno mūsų kolonijoj žmoDarbšti ir nenuilstanti mūsų
Moterų ir Vaikų ligų
6628 So. Richmond Street
IR SONOS
gus. Gražiai gyveno su savo ve^ęėja yra varg. p-lė K. VinSpecialistė
Telefonas Republic 7868
LIETUVIS GRABORIUS šeimyna, buvo geras darbinin-1 ^us> kuri kas vakaras darbuo
GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
4145 ARCHER AVĖ.
jasi su jaunimu. Jau 12 metų
Musų patarnavimas
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano kas ir prižiūrėjo savo vaikus.
Ofiso: Tel. Victory 6893
Ofiso
TeL LAFAYETTE 7887
visuomet sąžiningas ir
darbu busite užganėdinti
nebrangus, nes neturi
Jis turėjo du sūnus: Jonų ir kaip ji čia veikia ir labai gra
Tel. Canal 2616 arba 2516
Rez.: Tel. Drexel 9J
Ofiso vaL kiekvienų dienų nuo 9 iki
me Išlaidų užlaikymui
2314 W. 23rd PL, Chicago Antanų, kurie, baigė Šv. Kry žiai palaiko jaunimų prie lie
skyrių.
12 ryto (Išskyrus seredomls). Taipgi
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utaralakats
žiaus mokyklų ir buvo pavyz tuviškumo. Jos choras bažny
Nauja, graži ko
lr Ketvergals.
1439 S. 49th Court, Cicero, Ui. dys kitiems vaikams. Vėliau čioj gražiai gieda. Malonu I
Rea. Tel. Hyde Park 2896
Rusas Gydytojas ir Chii
TEL. CICERO 6927
plyčia dykai.
jie įstojo į aukštesnę mokyk klausyti mūs chorų taip gra-,
Specialistas odos ligų ir
žiai giedant.
3307 Auburn Avenue
Telefonas Yards 1138
lų.
LIETUVIS AKIŲ
.1
veneriškų ligų
Laukiame
jos ruošiamos
SPECIALISTAS
Jų mamytė mirė spalių 29 “Gyvenimo Misterijos.” ViOfisas 3102 So. Halsted.
Palengvins aktų Įtempimų, kuria'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dienų,
1932
metais.
Jie
labai
Kampas lįst Street
sam
Binghamtone r
plačiai apie *tvalgimo.
“u pažastim
gaivos skaudėjimo,
Graborius ir Balsamuotojas
OFISAS
, . ,
aklų aptemmio. nervuotuVai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—8 v.
4645 S. ASHLAND
mo. skaudamų
*
aklų karfitj. Nuimu
—
______ AVĖ.,
sa™
" g?‘"! tai kalbama.
LIETUVIS GRABORIUS Tariu aatomabilina visolrien..
Nedėliomis lr žventadienlai* 14
dziai verk®, žinodami kad
Didelė graži koplyčia dykai
Binghamtonietis
tru“p*
Ofiso valandos; nuo 3 Iki 4 lr nuo
reikalams.
Kaina
prieinama.
Nedėliomis pagal
718 WEST 18th STREET
jiems jau nebus taip gerai,
Sutarti
neįtikimuose, egsaminavimas daro
3319
AUBUEN
AVENUE
Tel. Roosevelt 7532
Ofiso Tel.: Boulevard 7H29
prie mamytės buvo. Ir dabar
mas su elektra, parodančių mažlauNamų Tek: Froepec* 1929
Chicago, HL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
jie visuomet atmena jų ir visi
Bpeolalė atydg atkreipiama moky
klos valkučlama
4142 ARCHER AVENUE
sykiu gyvena; savo išmintin
Valandos auo 16 ryto iki 8 vaka- PHONE GROVEHILL 0027
Tel. Virginia 0086
Valūnuos: 2-4; 7-9 f. M.
gu elgesiu jaunimų dorina.
**•«** ■utartj.
MEDIKALĖ PRELEKCIJA KREIVAS akis atųtaiso j TRUM Trečiadieniam ir sekmad. auoitarue
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
FA IdlTė SU NAUJU IŠRADIMU.
Laidotuvėms patarnauja man
Estera Paukštaitė,
VEDĖJAS
DR. MARGERIO
MOTERIMS
Daugailų atsitikimų akys atitaisomo*
dagiai, simpatiškai ir labai pi 1646 WEST 46th STREET
be akinių. Dabar kainos
Šv. Kryžiaus parap.
PRANEŠIMAS
laeiuvie Gydytojas tr cmrurgaa
Tet Boulevard 6362—8412
A. L. R. K. Moterų Sąjun
giai. Liūdnoje valandoje pa
mokyklos 7 sk. mok.
Persikėliau į erdvesnę lr
4869 SO. WESTERN AVĖ.
vietą
Tel. CICERO 864
šaukite
gos 20 kuopa, vajaus proga,' 4712 S. ASHLAND AVI
Chicago, Iii.
S82S SO. HALSTED ST.
įrengia medikalę prelekcijų.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų
SYREVVICZE
TeL Boulevard 7589
nuo 4 iki 8 vakare
Republic 3100
GRABORIUS
Kalbės gerb. Dr. Suzana Šla
Pbone PULLMAN 0856
Šventadieniais nuo 10 Iki 12
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
Phone BOULEVARD 8421
GRABORIUS
galimas už 235.00
kį s. Tema specijaliai pritaiki
KOPLYČIA DYKAI
TeL Yards 1829
nta moterims ir mergaitėms.
Koplyčia Dykai
1344 S. 50th Avė., Cicero, Dt
TeL Grovehill 1696
DENTISTAS
Visos
Brighton
Parko
mo

30 Kast llith fcjtreet
4830 WEST 15th STREET
terys
ir
mergaitės
yra
kviečia

Prie
Y. M. C. A., Roseland
Cicero, Illinois
LLETU V*2 AKIŲ SPCIAUSTAS
Gazas, X-RAY, etc.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI*
mos pasinaudoti šia nepapra
Vai.:
9-11 ryto 2-4 Ir 7-6 vak|
Tel. CICERO 2109 ir 859-J. sta proga. Išgirsite jums iki
Seredomls po pietų lr Nedėld
tik susitarus
Boulevard 7689
šiol nežinomų ir naudingų apie
Tel. Lafayette 8872
1423 W. MARQUKTTN ROAD
Rea Hemlock 7691
J. Liulevičius sveikatų patarimų. Bus atsa
Ofisas lr Akintų Dirbtuvė
Res. Phone
Office Fhoni
Graborius
kinėjimai į klausimus, ir kas
Englewood 6641
Wentworth ><
lr
756 WEST 35th STREET
LIETUVIŲ
Balsamuotojas
tik jums bus svarbu sužinoti
DENTISTAS
Kampas Halsted St
Patarnauja Chi apie sveikatos dalykus,
bus
Valandos: nuo 16—4; nuo 6—I
4712 So. Ashland Avenue
GRABORIŲ {STAIGA
cagoje lr aplelinGYDYTOJAS lr CHIRURGAS
MoSSMnmle, oao IS Md SS
VaL: Nuo 18 ryto Iki 8 vakar*
kSJe.
galima ten pat salėje pasi
7850
S. HALSTED STR]
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
Didelė lr graži klausti gydytojos, arba atsiROOM 210
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
Koplyčia dykai
Vai. 2-4 lr 7-9 vai. vakare
neškit
pasirašiusios
savo
klau

nieko ucrokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
4092 Archer Avė.
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
simus.
Tel. Lafayette 1016
Gydytojas ir Chirurgas
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Atsiminkite, toi įvyks ba Pritaikyme akinių dėl visokių
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
akių. Ekspertas tyrimo akių 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS landžio 2 d., 1933 m., puė po
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
CHICAGOJE
Tel. Yards 0994
trečios popiet, parapijos sve ir pritaikymo akinių.
Gydytojas ir Chirurgą*
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr
tainėje.
Ši
sveikatos
prelekciczkz
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
Rezidencijos Tel. Plaza 3200 1800 WEST 47th ®
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
sau prie grabų išdlrbystės.
ja
yra
rengiama
specijaliai
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
OFISAS
VALANDOS:
«8 VVEST ltth STREET
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
moterų
naudai.
Narė
TeL Wentworth 3000
Nuo
16
iki 12 dieną
Tai. Canal 6174

DR. G. I. BLOŽIS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

A, MASALSKIS

DR. YAITUSH, OPT.

DR. A. A. ROTH

DR. M. T. STRIKŪL’IS

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAS

J. J. BAGDONAS r

DR. T. DUNDULIS

CHfCAGOJE

i. j, z o lp

DR. J. W. KADZENICK

ANTANAS PETKUS

2506 W. 63rd Str.

DR, P. P. ZALLYS

DR. 6. SERNER

Seniausia

DR. A. L YUŠKA

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. R, McCRADIE

25 METŲ PATYRIMO . DR. MAURICE KAHN.

J. F. RADŽIUS

i patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl termenų. Palaukite KUDKIK] pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

Daktaras
Kapitonas

Pas&uttouune kare

DR. F. J. LOWNIK

O

WISSIG,
Specialistas iš

Rusijos

GYDO VTS AR LTGAR TTR1Ų m MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
ILSIOS Ir NEIAGYDOMOB
NEI*
KAIP LfeOSENEJŪSlOg
JOS YRA
SpecialiAkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnuoriljlmą krau
jo, odos. Ilgas, žatsdas, reumatizmą. galvos skausmus. skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Iflgydytl, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų lr Ugydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai lr nuo 6——8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai.
4200 «MI gfttb «Y„
kampas Kmtar Avė.
Tol. Grawford *M3
11
■ ■' I . ........ .. ..... ... ......
II
. ............. I n O ■ I
I IIISI^

DR. JOHN SMETANA,

Nuo t lkt 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakar*
lfedsL ano 16 Iki 12 dieną

Rez. TeL Stevrart

DR. H. BARTON

OPTOMETRISTAS

DR. CHARLES SEGAL

1801 S. ASHLAND AVENUE

Perkėlė save ofisą po numeris

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebčkit mano iškabau.

4799 80. ASHLAND AVI.

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

DHevų. Moterų Ir Vyvų Ilgų
▼aL: ryto nuo 16—12 nuo 1—4 p*
pietų: 7—2:26 vaL vakar*.
Nedėliomis Ii Iki 12

Phone Canal 0523

Telefonu Midvray 2880

SPECUALISTAS

Gydytojas ir Chirurgai
6558 S. HALSTED ST3
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaJ. vaki
Tel. Ofiso Boulevard 6912-14
Res. Victory 2342

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STKKET
ūfieo ■ aL; nuo 1-ė; auo 6:

PR
nuolyno naudai ir rėfroėi širdi
:■.... ~ ngai vajaus vakayų. Tikrai
jam dėkingos Seserys Kazimie
rietės ir šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų Draugija.
Gyvuoki, kilnusis mūsų va
de! Geriausių sekinių veikime
ir A. R. D. 5 sk.
Svečias
X Kovo 7 d. įvyko Šv. 0nos dr-jos mėnesinis susirin
kimas, kuriame Marijona Lau
cienė išrinkta atstove į Mo
kyklos Rėmėjų komitetų.
Taipgi nutarta užsimokėti
metinę į Federacijų duoklę
$1.00.
y parkaugk
gabus vaidyla
R^ikia pastebėti, kad Šv. 0.
. .
, .
’
i’as'a5™6jęs scenoj jau nuo noe dr-ja vos pora metų ka.p
į““8®1,10
Al™nka gy,vn°ja’ 0 J“U
paj
T^T»»4"rr ’”* TTOinino
Vinon mln
cnnar
Kotmoi norom
tad nmidni
Pirty
vaidins Vinco
rolę.
sidarbavusi
parapijos
naudai
ir žmonių gerovei. Ši drau-

4

CHICAGOJE

ARCHER HEIGHTS, ILL.
Kovo 12 d. M. K. Rėmėjų
tl skyriaus susirinkimas įvy
to Lubertų namuose.
Nenuilstančių
darbuotojų
tbertų pastangomis, susirin
kę dalyvavo iš centro kun.

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS
JAUNAMEČIŲ AKADEMI
JOS RĖMĖJŲ BUNCO

Mūsų kolonijoj nesenai suDraugelis.' Pasikalbėjimas P*** Mrelis jaunamai, šv.
juo pirm susirinkimo ir 1Kazim'«'0 Akad- *">««• pi‘
.kaita “Kaip karalius vir-lmininkė >"<»">««« Y™
elgeta” baigiant susirinki-|J' P®PP®r <» turi n®‘ <’vi s®'
nų, teikė daug malonaus įvai-|sutes vienuoles kaimieznetes).
Būmo. - • • -buvo pamoki- - 'Jaunamečių rast. yra p-le KaPaskaita
zdinskaitė. štai vos susitvėrė
tantį.
a-

| Nutarimai iš sausio 22 d.
r iš vasario 12 d. vienbalsiai
priimti.
[ Iš priežasties neįvykusių su
rinkimų, pranešimas iš Mar.
oi. Rėmėjų pastarojo seimo
aitytas tame sus-me. Seimo
liucijos vienbalsiai priim-

jaunametės, tuoj stojo į darbų. Kovo 10 d. surengta pp.

n^nr„v7 “b?mio<?®n.’ik6s p!.5s ‘^I™1 “"y1“ ir gija nėra palaipinė - ji yra

Pirmadienis, kovo 20 d., 1933

reikalauja. Kiekvienų dienų
tai iš Prancūzijos, Vokietijos
ar kitos valstybės inžinierių
laiškai aplanko
ministerijų,
kuriuose prašoma atsiųsti kon
kurso sulygęs. Paskutinėmis
dienomis į teisingumo minis
terijų buvo atsiųstas vienas
toks reikalavimas net iš Ma
roko, Oudjda miesto.
Pasirodo, kad labiau įdo
maujasi kitų valstybių inži
ORGANIZUOJAMAS DIDE nieriai statymu kalėjmo, negu
mūsų.
LISKAUUUKŲ ŽAI
DIMAS

Kviečiami pasidarbuoti ir
prisidti su dovanomis ir atsi
lankymu.
Marijonų kolegijos 19 skyrius
sumanė įtaisyti naują, modernia
ką elektrikinė mašiną Ostijoms,
komunikantams ir kalėdinėms
plotkelėms gaminti. Prižiūrėtoju
mašinos ir kepėju išrinktas ir pas
kirtas Br. Vladas.
Pasitarus su kolegijas rėmėjais,
vadovaujant uoliam pirmininkui
Ant. Grybui, sutarta surengti di
dėlę pramogą sekmadienį, kovo
26 d. vakare. Aušros Vartų par.
svetainėje. Bus naujos rūšies
žaidimas su kauliukais: kelionėj
dangų.

kreipėsi į vyriausių štabų pra
lydanti sklypų su jo apylinkė

mis iš orlaivio nufotografuoti.
PONIA MONDEIKIENt
GRĮŽO IŠ LIGONINĖS

Praėjusį šeštadienį po sun
kios vidurių operacijos Šv.
Kryžiaus ligoninėj grįžo namo
p. Mondeikienė, varg. Šv. An
tano parap. — p. A. Mondeikos žmona. Ligonė kasdien ei
na sveikvn. Ligonė labai pa
tenkinta Dr. Biežio operacija
Kad geriau būtų galima ir ligoninės patarnavimu. Rap.
projekto ruošėjams tinkamai
savo uždavinį atlikti, teisingu
Iš Woodlawn ligoninės per
mo ministerija
pasiryžusi
jiems siuntinėti Kauno s. d. langų iškrito ir mirė Mrs. C.
kalėjimo sklypo, esančio prie Burke, 46 m. amž., dešimties
VI fronto, 37,14 ha fotogra vaikų motina. Apie vienerius
fijas. Tuo reikalu teis, m-ja metus ji- sirgo.

Union avė., bunco party su gįdiauskaitėiš Roseland’o pa- idelinė. Jos tikslas yra rūpin,)c įžangos.^ r aip iro, a- idainavo sutartinai porų dai- tis artimo meile: lankyti likste tos musų jauniausios ir>
. „ ,
., . ._ jaunų
.
. v . ini3‘
gonis,
šelpti
y. . pnkviete
stai
viešnių
°
c neturtėlius ir ru
pintis
jų
dvasios reikalais.
didelį būrį. Buvo jaunamečių Apie šv. Kazimiero AkadeTikrasis TONIKAS — tonikas, kuris
atgaivina jūsų organizmą. Jeigu jus
globėjos “mamytė” A. Vaišreikalus kalbėjo Šv. Ka Taigi jos tikslas labai gražus,
esate tik pusiau žmogus arba mote
už
tat
būtų
gera,
kad
west' 1 ‘ l «•
ris, pamėginkite NUGA-TONE. Jeigu
tilienė ir “krikšto-motė” p. zimiero Vienuolyno kapelionas
jus ne busite užganėdinti gautomis
Kadangi susirinkime dalyva
pasekmėmis, doleri, kuri Jua užmo
Mockienė net iš Cicero, rėmė-,kun. M. Urbonavičius, A. R. saidiečiai sūprastų jos naudų
kėjote savo vaistininkui bus sugrą
» jaunimo: studentai J. Pair
prie
jos
prisidėtų,
kaip
vy

žintas.
— NUGA-TONE ima visą at
jos iš Roselando iš Marųuette D. Centro pirm. A. Nausėdiesakomybę. Nelaukite nei dienos arba
$tauskas, A. Petrauskaitė ir
nesikankinkite
nei vienos nakties,
Pk. Visos subėgo, it pleštekės, ;n<~ ir dvi viešnios-rėmėjos iš rai, taip ir moterys.
gaukite buteli DABAR — Jus geriau
. Račkauskas, jiems, sulig
valgysite — geriau miegosite — ir
visos žaidė, juokavo ir gra-( Cicero pp. A. Vaišvilienė (jau Ši draugija laiko savo susi
busite pilnai sveikas ir normališkas.
Mar. Kol. Rėmėjų 6 seimo reROZALIJA
žiai laikų praleido. Gražus ir namečių A. R. D. organizato- rinkimus kas pirmų antradie
i liucijos, susirinkimas paveRėmėjas.
ŠIMKIENĖ
naudingas darbas organizuot |r^) *r Rimkienė. Abi tos po- ni kiekvieno mėnesio. Prieš
i 1 iki sekančio susirinkimo ra
jaunametes ir iš anksto pra- |n’os nors retai kur kalba, bet susirinkimų Aušros Vartų pa KAUNO KALĖJIMO STA
Mirė Kankakee, III., Kovo 16
i daugiau lietuvių studentų,
ADVOKATAS
d., 1933 m., 10 vai. ryto pus
tinti prie gražų darbų. Vieton, lėmėjos gali jomis džiaugtis, !rap. bažnyčioje įvyksta pamaamžis jis. Kilo IŠ Kauno rėd.,
isiekti su moksleivių cenTYMU
105 W. Monroe St., prie Clark
Tauragės apskr., Eržvilkių kai
kad jaunimas sėdėtų prirūkuj°s kalba rimtai, nuosek- i Idos prie Šv. Onos grotos, o
mo.
Telefonas State 7660
informatijų reikalais ir
Valandos 9 ryte iki 5 popiet
siuose “shovruose,” ar ne ge- ^ni ir širdingai.
po pamaldų mokyklos kamPaliko
dideli
nuliudlme
ančiame susirinkime prane
dvi seseris, brolienę, švogerj Ir
\Vest Side: 2151 W. 22nd St.
lT
;
riau, kad dirba gražius dar-Į A. R. D. 5 sk. rėmėjos, va- baryje susirinkimai — konfe Domisi net Maroko inžinieriai
gimines: o Lietuvoje mamytę
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčlos
ir sesutę Oną..
—
Mažiausia
domisi
Lietuvos
bus? Valio jaunutės!
dovaujant energingai pirmini- rencijos.
Sekretore
vakarais 6 iki 9
įėjų 41 skyrius prižadėjo
Kūnas pašarvotas 1930 Wilmot
Telefonas Canal 0660
inžinieriui. r
t,
~
.
y. . .
nkei p. Ivanauskienei gražiai
Avė.,
telef. Brunswick 1256.
Namai: 6459 S. Rockwell St.
. .
, .
. .
eriopų paramų būsimai Pp. Peperai gražiai visus , ,
Laidotuvės jvvks
Trečiadieni,
Į teisingumo
ministerijos
ATSIPRAŠOME
TT.
darbuojasi. Padeda joms ir jau
Kovo 22 d., iš namu 8:30 vai.
Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
vaisino. Visur svetingumas, .
v .
, .
'
ksleivių kuopai.
bus atlydėta ) šv. Mykolo pa
Vakarais 7 iki 9
paskelbtų konkursų Kauno ka
,
„
. ” . . nimas, ypač Augustukas Varrapijos bažnyčią, kurioj jvyks
Telefonas Republic 9600
Buvo viešnių ir , .
,
.
.
Sulig Mar. Kol. Rėm. 6 sei- mandagumas.
gedulingos pamaldos uš velio
... n
M
dauskas, kurs ir vakarienę ga- Dėl suplaukimo daugybės Įėjimo projektui paruošti, su
nės sielą. Po pamaldi, bus nu
rezoliucijos pageidavimo, iš Centro valdybos: p-lė M. mino ir narių prirašo ir eina korespondencijų ir neapsižiū sidomėjo daugelis valstybių
lydėta j šv. Kazimiero kapines.
yrius nutarė įstoti į A. L. Gurinskaitės, p. O. Aleliūnie- vietinio A. R. D. sk. kores rėjimo, šeštadienio “Draugo” inžinieriai bei architektai,
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažynė,
B.
Bytautienė,
p-lė
PlekaK. Federacijų užsimokėda
ptamuM'nas dalyvauti šiose lai
pondento pareigas. Vakaras numery liko neįdėti du prane- daugeliui inžinierių jau senai
dotuvėse.
vioiūtė
(iš
Roseland).
Visos!
mas $1.00 įstojimo.
gražiai pavyko. Svetainė bu- Šimai: apie Šv. Ktfzimiero A- išsiuntinėta statysimo kalėji
Nuliūdę:
Seserys, Brolienė,
pilnai patenkintos.'
...
¥.
. „ . , ,
.
švogerls lr giminės.
Sulig A. L. R. K. Federaci- viešnios
Jei manai pirkti antomoblll. ateik
,T
.v
v , . •
y »vo pilnutėlė svečių, viešnių kad Rem. Roselando skyno mo sąlygos, tačiau dtir daug
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
Apskričio atsišaukimo per Nors jzanga maža, bet vis uz▼Iena M geriausių rūšių automobi
darbio liks, nes mat “išlaidų” ‘“P « vietinės parapijos, kaip vakarienę, kuri įvyko praėju
,udų, 41 skyrius į Vak. Vai.
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra
v ir is kitur matėsi; tarpe jų ir sį sekmadienį ir dr-jos Gvar
pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.
nereik
mokėt.
Pp.
Peper
uz'
„
,
.
.
.
JL
£7
„
Konferencijų — seimelį iš- ,
Taipgi mes turime pilna pasirinki
.P- Krasauskiene, A. R. D. 9 dijos Pirma Div. Šv. Kazimiemą vartotų karų labai prieinama lr
namus, apšildė juos ir ,
.
. .
i
„
, .v .
,
.
ko atstovus ir nutarė sei leido
v . ,.
.
.
. sk. pirm. (is Cicero), ir rėmė-Iro Karalaičio bunco party,
nebrangia kaina.
apšvietė — visa dovanai. Dagi . .
v,. .
. v .
,
.. . Ringlet End Permanent .......... $1.75
meliui įteikti aukų $3.00.
MIDLAND MOTOR SALES
._
jų jaunamečių ir viešnių iš įkuri taip pat įvyko praėjusi
ii p£Wciisirio.
-pv
i
t* •
*
4499 ARCHER AVE17UB
Shampoo and Finger Wave
” ''i"-””’o.
"
sekmadienį.
vy
Roseland
‘Pranešima iš M. K. Kol. Rė
Telepbone Lafayette 7199
All Week ............................. 50c
jų Apskričio malonėjo iš- Komisijoj šios bunco buvo Į Gerb. klebono I. Albavičiaus Korespondentų ir tų drau Finger Wave .............. ....... .... 35c
Other Permanents $2.50, $3.50, $5.00,
kalba
ioti dvas. vadas kun. L. akademikės: A. Gudaitė ir J. I
gijų šiuo atsiprašome.
ugelis. Tarp kitko prane- Ežerskaitė. Garbė visoms ir Vakaro pažiba, gražiausia ir Į
Redakcija
kad kovo 15 d. vakare a. ačiū, kurios šiai gražiai pra- širdingiausia kalba buvo pa5332 SciLong Avė.
Felikso Kudirkos metinėse mogai pasidarbavo, būtent ir ties klebono, kun. I. Albavi5004 West 16th St.
tu., mpubuc = MOX
AMERIKA PIRTY’
________
rties sukaktuvėse Aušros pp. J. Šaltenas, Iz. Ežerskie- čiaus. Katalikų visuomenė ATel. Cicero 2738
artų bažnyčioje Apskrities nei, C. Petraitienei ir kitoms, merikoj kartotinai išsirinko i Bekampis- — Ar neisi ša
DARBAS GARANTUOTAS
ką tu jia man
stangomis suruoštos geduli- Lauksime daugiau panašų savo vadu - Federacijos pi- lin tn
s pamaldos. Po pamaldų pramogėlių.
X jm ,lr ištikro yra kuomi dl- prie svetimų žmonių gėdų daKiekvienu Vardas parduoda
rks Apskričio susirinkimas. I
------------------.džiuotis tuoju kilniu kunigu. 'raįj
Black Band anglie, bet daugu
PERKAM
INSURANCE
ma gauna Illinois anglis vietoj
INors nuo Federacijos pirm. j
‘ ,5 R - n
Kada bus suruoštas pantiBlack Band. Jeigu norite gerų
xisiiit®a
iPare^ gerb. klebonas atsisa-' rtifc&k&s:
Jozu!.. žegNOTARY
Lietuviškus
jimas sukakties 20 metų įanglių kreipkitės | Grane Coal
Kompaniją, ten jus gausite ge
kė, bet visi į jį tebežiūri su no^:
galvos eini!
PUBLIO
rimo Amerikoje Marijonų
BONUS
tMORTWWEBAMKERS;
riausias anglis lr už mažesnę
enuolyno. Pranešimai priimpasitikėjimu ir viltimi, taip Bekampis: — Kas tu čia tokalną negu kur kitur.
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
|
'
Kovo 12 d. naujai perorga- -1° parapija? kaip ir didžiuma kis?... noriu tai užlipu ant pe
Green Valley geriausios an
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
katalikų visuomenės. Kun. I. čiaus ir gana. Kas man už
nizuotas
A.
R.
D.
5
skyrius
Iš A. L. R. K. Federacijos
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
glys dėl pečių dideli lumpAlbavičius tai šviesus spindu-1 gins!
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
pskričio pranešimas vienbal- suruošė metinį vajaus vakarų,
sai tiktai tonas ........... $8.50
lys dausose mūsų visuomeni
2608 WEST 47th STR.
TeL LAFAYETTE 1083
Faibčikas: — Ui Jozu!.. pa
ai priimtas. Pasirodė, kad būtent vakarienę ir programų.
Pocahontas lumps .... $9.00
nio gyvenimo. Jisai užjaučia
ĮS
Visas
vajaus
pelnas
skiriamas
rcher Heights kolonijoje kol
lauk!...
Summer Creek lump ..$8.00
ir remia kiekvienų kilnų už
palaikymui
Šv.
Kazimiero
Anėra išeities spaudos samanymų, kiekvienų kilnių įIš ko prasidėjo ir kuo bai
tei surengti. Tačiau Kol. kademijos.
staigų.
Kun.
kleb.
I.
Albavičius
ati

giasi šis ginčas, kiekvienas tu
. 41 skyrius stengiasi kat.
The Most For Your Money
Seserų
Kazimieriečių
ir
A.
darė
vakarėlį
malda
ir
pave

.ūdų platinti.
rės progos pamatyti kovo 26
dė jį vesti pirm. Ivanauskie- R. I). jisai širdingiausias prie d., School ITall, prie 48-tos ir
usirinkimai nutarta laikyti nei, kuri visų programų suma- telis ir rėmėjas. Pas jį nėra
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Geriausia kaina — Cash už
Honore str. (Town of Lake). Musų biuras sutelkia patarimus na
antrų sekmadienį kiekvie- niai vedė. Buvo dainų, drilių fšykštumo, nėra kieto užsispy12132 S. UNION AVĖ.
mų savininkams reikale nesusiprati
Be komedijos, bus ir muzi- mų su rendaunlnlnkals. Maža narinė Real Estate Gold Bonds, mor-I
mėnesio.
2 tons or more
ir gražių deklemacijų jaunu- rimo neatjaust būtinų reika kalė programa, kurių išpildys mokestis. Ekspertų patarimas visose gičius ir certifikatus depozi-1
namų savininkų ir rendaunlnkų rei
III.
Lump
....................... $5.50
Rašt. J. Šliogeris Čių moksleivių Elenytės Iva lų, kaip tai, dėja, jaučiama
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara tų. 134 North La Šalie St.,

,mi.ios

U*.

Nusa-Tone

JOHN B, BORDEN

e

S P E C I A L S

j

MARY’S BEAUTY SHOP

IEYO APVEIZDOS PAR.
ZlNUTĖS

CLASSIFIED

PEOPLES COAL CO.

litykite ir platinkite
iraštį “Draugę” it
ite visus tuos pro
įaius ir biznierius,
garsinasi jame.

nauskaitės ir Algirduko ČSesnavičiaus. Abudu vaikučiai ro
dė didelių gabumų deklama
vime. Vaikučiai gražiai išmo
kinti Seserų mokytojų; ačiū
joms dideliai.

kitose parapijose. Jo šviesus
protas, gilu3 išsilavinimas ir
kilni širdis — visa permato
ir supranta. Prie šios depresi
jos laikotarpio, visvien gerb.
klebonas įvykino ir kolektų
Dvi jaunos rėmėjos — aka- bažnyčioj su komitetais Vie-

NAUJA CENTO PRAMONĖ TUOJAUS PARSIDUODA!!!
vieno Iki penkių centų "Big Flesh" Special. Krautuvės perka viena, du tris ar
■gitu po tl 99 Pardavėjui Jelna 92.20 Cash ir pardavėjas gauna “Dovana” kuria
parduoti už 11.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite
ginimui tuzini) >; \ to ar paaių- > 12< paštu. Chloago* vyrai atsliauklte | ofisą.

PARISIAN RING COMPANY
“Deęrt, J.”

CfflCAGO, ULJU

žymūs muzikai, k. t p-lė Iva
škevičiūtė, p. Petruševičius ir
kit.

kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto iki
piet. Jžymųs namai orlginallo ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chica
goje.

LANDLGRDS BURBAU OF
Kad visas programas išeitų
CHICAGO
kuo geriausiai ir susirinkusi
Inkorporuota*
KIS West DtVision St.
publika būtų patenkinta, p. V.
Tel. Armltage S951—S95S
Stanciko suorganizuotoji artis Mę« esame jau iluo adresu viri 40 m.
tų grupė gerai tam prisiren
gė, todėl kiekvienam patar CASH U* JŪSŲ SENA AUKSU.
Mae mokame augtėlusfa kainą už
tina atsilankyti.
sulaužytus senus aukso daiktus, dan

Pelnas skiriamas Šv. Kry
žiaus parapijai.
.

i

,

Šauklys

tų tiltus dantis
bardo tlkletus

lsikrodSilus, lom

HOME REFINERS,

Kesner Bldg.
I No. Wsbaah Avenue
Kambarys 600

Room 316.

Ky. Mine-Run .......... $5.20
W.V. Pocahontas M.R. $6.50
Tel. Pullman 5517

PERKAME, PARDUODAM
TUMONIS COAL CO.
IR MAINOME
12132 S. UNION AVĖ.

Lietuvos Laisvės Bonus Pirmus Morgičtus Namus Fermas Ir Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu biznyje ir teisingu patar
navimu, taa jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue
Chicago. UI.

Tel. GROVEHILL 1088

Offers an attractive
February Bargain

Genuine Pocahontas
Mine Run 50% coarse
2 to 4 tons................ $6.50
4 tons ar more...........$6.25

Tel. Pullman 8296-8092

