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RENGIASI PRIE IŠKILMIŲ VOKIETIJOS DIKTATO
RIAUS PROGRAMA

ROMA, kovo 25. — Vakar 
Vatikane prie Šv. Petro bazi
likos šventųjų durų pradėtas 
darbas ir reikalingi pasiren
gimai, kad balandžio 1 d. bū
tų galima laisvai tas duiris a- 
tidaryti. Tų dienų bus pradė
ti Šventojo Tėvo paskelbti 
šventieji Jubiliejaus Metai ir 
Šventasis Tėvas asmeniškai 
dalyvaijs šventųjų durų atida
rymo apeigose.

Vakar du darbininkai ties 
šventomis durimis iš bazilikos 
vidaus išardė mūro sienų, iš
ėmė 1926 metais užmūrytus 
dokumentus ir atidavė mons. 
Dominioni, kurs juos patik
rins. Šventosios durys iš mū
ro bus išjudintos ir įtaisy
tos taip, kad jas būtų galima 
palengva nutraukti j šalį, ka
da Šventasis Tėvas aukso pla
ktuku į jas tris karius su
duos. ; »i .

BERLYNAS, kovo 24. —
Vokietijos diktatoriaus Hitle
rio programa yra tokia:

Vyriausybė imsis priemo
nių gelbėti valstiečius.

Visu griežtumu kovos prieš 
komunizmų.

'Kontroliuos visas atskirias 
valstybes.

Sieks lygybės su kitomis 
valstybėmis apsiginklavime, 
jei nebus sutarta nusiginkluo
ti.

Su kitomis valstybėmis su
gyvens draugingai, kiek leis 
krašto stovio sąlygos.

Kovos prieš visus radika
lus, kurie teršia vokiečių vy
riausybės vardų užsienių sp
audoje

Visomis galimomis priemo
nėmis rūpinsis ekonomiškuo
ju krašto pakėlimu.

Oklahomoj gręžiami aliejaus šuliniai. Kai kur aliejaus 
ieškoma net namų kiemuose .

CHTCAGOJE
---  z

ŪKININKUI PRIPAŽINTAS 
ATLYGINIMAS

Ūkininkas |Fr. Cimino iš 
Kalifornijos 1930 metais Chi 
cagon prisiuntė kelis šimtus 
tonų česnakų ir sukrovė į G. 
H. Hammond Co.
Česnakai ten sugedo. Ūkinin
kas patraukė teisman kompa
nijų ir pareikalavo atlygini
mo.

Prisiekusieji teisėjai pripa
žino, kad česnakai sugedo dėl 
sandėlio kompanijos apsileidi 
mo ir nusprendė, kad kompa 
nija atlygintų ūkininkui 35,- 
515 dolerių.

PUOLA ŪKININKŲ GELBĖ 
JIMĄ

MUSSOLINIO LĖMIMAI KALTINAMI PAPIRKIMŲ 
ĖMIMAIS

ROMA, kovo 25. — Italijos 
fašistai minėjo 14-uosius me
tus kaip jie valdo Italijų. Mu-

VISA PROTESTANTŲ 
KONGREGACIJA DALYVA

VO KATALIKŲ PA
MALDOSE

ŠELMA, Cal., kbvo 24. — 
Pereitų sekmadieni vietos ka
talikų Šv. Juozapo bažnyčioje 
per šv. Mišias 8:0Q rytų buvo 
visa metodistų (first metho- 
dist cliurch) kongregacija su 
savo dvasiškiu Rev. J. M. Ch
amberlin priešaky.

Kelioms dienoms prieš tai 
Rev. Chamberlin aplankė šv. 
Juozapo parapijos klebonų ir 
jo prašė, kad leistų metodis-MASKVA, kovo 24. — Are 

štuotų 6 anglų kaltintojas pas!
i - i i i • i ix- tams matyti Mišių laikymų.Kle ssolinis kalbėdamas į savo sc kelbe, kad anglai yra kaltina-1,____ __ »___ ___

kėjus pareiškė, kad netolimoj 
ateity fašizmas įsivyruos Eu
ropoje, kad italų fašizmo idė
jos visur praplys.

ui papirkimų davimu ir ėmi
mu. Tuo būdu keletos elek
tros stočių įtaisymai buvo su 
gadinti.

bonas mielai prašymų priėmė.

MORGIČIŲ PROGRAMA 
JAU PARENGTA

WASlHINGTON, kovo 24. 
—r Vakar-prezidentas Roose
veltas turėjo pasitarimus su 
kongreso demokratų vadais 
ir patvirtino ūkininkų gelbė
jimo programų. Šiaja progra 
ma vyriausybė gelbės ūkinin
kams nusikratyti dideliais 
morgičiais. Prireikus, vyriau
sybė morgičius išpirks ir ūki
ninkams paduos lengvas iš
mokėjimo sųlygas.

Kada kongresas apsidirbs 
šiuo klausimu, tuojau bus ma 
žųjų namų savininkus mies
tuose ir miesteliuose imtasi 
gelbėti. Prireikus, morgi-

“Horse Association o f A- 
merica” sekretorius Dinsmo- 
re aštriais žodžiais puola pre 
zidento Roosevelto ūkininkus 
gelbėti planų. Jis sako, kad 
taja priemone žemės ūkio sek
retorius bus padarytas ūki
ninkams caru autokratu ir ū- 
kininkai neteks ir mažiausios 
laisvės. Tas planas visur pri 
veis galybes šnipų.

RENGIAMOS IŠKILMĖS

Tada Rev. Chamberlin pasitei 
riavo, kaip jo žmonės turi už įčiams bus paskelbtas niorato-

Generalis J. V. prokuroras 
Cummings paskelbė, kad teisė
ta su 3.2 nuoš. alkoholio alų 
bus galima visam krašte par
duoti ir vartoti tuoj po pu
siaunakčio balandžio mėn. 7 
d.

numas.

ANGLIJA ŽYDŲ KLAUSI- 
- MU

VOKIETIJA TURI LYGYBE 
TURĖTI

silaikyti Mišių laiku. Klebo
nas išaiškino, kada jie gali
sėdėti ir kada turi klauptis. GINA PREZIDENTO PLANĄ 

Protestantai vizitoriai daug
gilaus įspūdžio išsinešė iš ka- WASHINGTON, kovo 24.

PIRMĄJĄ SAVAITE TALKA DUS 
VEDAMA AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOJE
Rytoj Katalikų Federacijos Chicagos Apskričio ribose 

sandelius, prasideda katalikiškosios akcijos ir spaudos platininio talka.
Pirmoji talkos savaitė, nuo kovo 26 <1. iki balandžio 2 d., 

bus vedama Aušros Vartų parapijoje.
Antrųjų savaitę talka įvyks Šv. Antano parap., Cicero.
Trečių savaitę talka bus veliama Šv. Kryžiaus parapijoj. 

Kitos savaitės bus skirtos kitoms mūsų parapijoms, pasita
rus su gerb. klebonais. Apie tai bus “Drauge” paskelbta.

Rytoj Aušros Vartų parapijoje talka bus pradėta pa
maldomis parapijos bažnyčioje.

Katalikiškos akcijos ir katalikiškos spaudos platinimo 
talkas turėti nusprendė nesenai Chicago.) įvykusioji lietuvių 
Katalikų Vakarų Valstybių 10-oji koųferencija. Tani tikslui į 
ji pripažino rezoliucijų. Toje rezoliucijoje tarp kitko štai. kas 
pareikšta:’

“Katalikų Bažnyčia nuolat ragina tikinčiuosius stoti į 
apaštalavimo darbų ir visomis jėgomis platinti katalikiškų 
spaudų, taip, kad j kiekvienų katalikų šeimynų bent vienas 
ateitų katalikiškas lakraštis.”

Katalikiškos spaudos platinimas ir yra apaštalavimo 
darbas. O šis apaštalavimo darbas tiek yra svarbus, kiek pa
siaukojusių misijonierių darbas. Katalikiškas laikrašti^ žmo
nių tarpe atstovauja iškalbingąjį pamokslininkų, kurį ne vi
sur galima turėti ir kuris ne visur gali prieiti, kad žmonių 
tarpan pasėtų sveikuosius tikėjimo grūdus, kad praplėsti 
tokių, ar kitokių katalikiškam vei kiniui, idėjų.

Katalikiškos spaudos platinimas, jos rėmimas ir palai
kymas yra šventa visų katalikų pareiga. Ir tuo darbu visi tu
ri labai rimtai susidomėti.

Prie šios katalikiškos spaudos talkos turi prisidėti kiek 
vyrai, tiek moterys, tėvai ir motinos. Ko gausingiausia pri
valo rinktis į šaukiamus sjiaudos reikalais susirinkimus. Ne
praleisti nė vienos progos, kur yra 'galima išgirsti naudingų
jų apie šį apaštalavimo darbų patarimų ir nurodymų.

Dievui padedant, tad visi katalikai subruskime į kataliki
škos spaudos platinimo talkų. Tegul visuose katalikiškuose 
namuose rasis mūsų katalikiški laikraščiai, katalikiškos kny
gos, b|et ne koki šlamštai. Šis apaštalavimo darbas puikiaiChicagoj viešbučiai, valgyk 

los ir kitos vietos rengiasi'iš- į sekasi tarp kitų tautų katalikų. Mes parodykime, kad nesame 
kilmingai ir triukšmingai ' '
pusiaunaktį sutikti.

APSVILO IR MIRĖ

ta

LONDONAS, kovo 25. — 
Ne vienos J. Valstybės susi
rūpino žydų likimu Vokieti
joj. Tuo rinitai susirūpino ir 
Anglija. Tr jos vyriausybė j- 
sakė saVo atstovams Vokieti
joje, kad jie praneštų smul
kmėms apie ton vykdomus žy 
dų persekiojimus..

LONDONAS, kovo 24. --
Premjeras MacDonaldas par 
lamcnte kalbėdamas pareiškė, 
kad visam politiniam Euro
pos valstybių patvarkyme Vo 
kieti.įa turi lygybę turėti.

KARDINOŲĄS AUKŠTINA 
PREZIDENTĄ

talikų bažnyčios. Patenkinti — Darbo departamento sekre 
ir katalikai, kad metodistai tore Ęrances Perkins gina 
bažnyčioje padoriai užsilai-• prezidento Roosevelto planų, 
kė. | ! kuriuo norima bedarbius su-

-------------- į mobilizuoti darbui miškuose.
UŽDRAUSTA

TRAUKTI
ŽYDAMS IŠ 
PINIGUS.

LENKAI PRIEŠ ŽYDUS

VARŠUVA, kovo 24. —
Bagzilove lenkai pradėjo pul
ti ir plėšti žydų parduotuves. 
Policija du riaušininkus nušo
vė ir tris sunkiai sužeidė.

BERLYNAS, kovo 24. — 
Paskemtas oficialus įsakymas, 
kad iš Palatinate pašalinti 
visus žydus, kurie ton apsigy 
veno po rugpiūčio mėnesio, 
1914 m. Šis įsakymas dau-

NEW YORK, kovo 24. —
Iš Bahamos sugrįžo Jo Emi
nencija kardinolas Hayefr,
New Yorko arkivyskupas. Jo giausia nukreiptas prieš žy-
Emineneija aukština preziden dus, kurie atvykę iš Lenkijos.
tų Rooseveltų už jo energin
gų krašto gerovei veikimų.

AREŠTUOTAS SOCIALISTŲ 
VADAS

BERLYNAS, kovo 24. — 
A reštuotas parlamento atsto
vas socialistų partijos vadas 
Kari Severing. Kaltinamas, 
kaip pranešta, propagandos 
fondo išeikvojimu.

SUSIŠAUDĖ SAUSIEJI 
AGENTAI

KNOXVILLE, Tenn., kovo 
24. — Dvi grupės prohibici- 
jos agentų per klaidų susišau 
dė. 1 agentas žuvo ir keletas 
sužeista.

Pašalinamiems žydams už
drausta is bankų ištraukti sa
vo pinigus, kol jie pirmiau ne 
atsilygins su savo kredito
riais.■ i '

SPRTNGFIELD, III., kovo 
24. — Tomis dienomis bus pa 
skelbta tvarka, kaip rinkti pa
rdavimo mokesčius 
je.

Perkins sako, kad tai nebus 
apmokamas darbas to žodžio 
prasmėje. Tai b|us tik, taip 
tariant, bedarbiams pagalba 
šio krizio metu. Jiems moka
mo atlyginimo 1 dol. per die
nų. negali pramonininkai pa
sekti, nes tas pramonę pakirs 
tų. Tai jie gerai žino.

Namų rūsy, 1339 Pra lt 
bulv., susprogo kerosįnas. Ap 
gvilo ir mirė R. Huber, 17 m. 
amž., vidurinės mokyklos mo- 

' kinys. '

BUS BRAVARO PREZIDEN
TU

ŽYDŲ VARGAI VOKIETI 
JOJ

LONDONAS, kovo 24. — 
Visuose Europos laikraščiuo
se kasdien dedami kuo pla-

nuo kitų atsilikę.-

RYTOJ CHICAGOS ARKIVYS
KUPIJOJ YRA MISIJŲ

SEKMADIENIS
Rytoj Chicagos arkivvskupi. ja, trokšto, kad visi prisidė

toj yra misijų sekmadienis. | tų prie žmonių sielų gelbėji-
Pereitų sekmadienį visose baž 
nyčiose buvo skaitytas Jo E- 
minencijos Kardinolo Munde- 
leino, Chicagos arkivyskupo, 
laiškas dėl misijų rėmimo. Jo

' . . . Eminencija nurodė, kaip yra
Chicago pašto viršininkas gyVaSt svarbus ir šventas rei 

Lueder praneša, kad kada, jis j.ajas misijas remti ir jas pa
bus paleistas iš užimamos vie* j^ji^į
tos, bus vieno bravaro
drovės prezidentu.

ben

KRITIKUOJA PREZIDENTĄ

Jo Eminencija dar kartų 
specialiu laišku j gerbiamuo
sius klebonus kreiks. Juos 
autorizavo, kad rytoj, kovo

mo. Ir ne kur kokioj vienoj 
vietoj, bet visam pasauly — 
visose tautosp. Kiekvienas ge 
ras katalikas nuodugniai sup
ranta šį svarbų reikalų. Ir 
vargšai katalikai gali būt mi
sijų lėmimo dalyviais. Jei jie 
negali misijų reidti medžia
giškai, jie gali misijoms gel
bėti savo maldomis.

ST. LOUIS, Mo., kovo 24. mėn. 26 d., padarytų 
— Buvusia šios valstybės se- tas bažnyčioje misijų 
matorius Reed kritikuoja pre- lama.

čiausi aprašymai apie žydų1 ridentą. Rooseveltų dėl jo dik-Į Kas kiek išgali, tas tegul 
persekiojimus ir jų žudymus1 tatoriškų žygių. Reed pareis- duoda šiems reikalams. Bet 

Vokietijoj. Tarp kitko, Berly-.kia, kad imama su konstituci-Į tegul duoda visi. Didžiausia 
ne fašistai nužudė L. Ullstein,* ja nesiskaityti, ir kad kurie auka nebug per didelė, o ma-

Londane įvyko visų kateg’ 
rijų Europos imtynių čempi
ono vardui įgyti tarp lietuvi >! 

r,,įpn | Karolio Požėlos ir vokic-iol 
Henrik Fleiner. Kunidynes lai!

kolek-

valstybė- ,70 m. amž. leidėjų, o Muniche Į tie žygiai skaudžiai ištiks vi- žiausia nebus maža. Mūsų
rabinų Berwaldų. Įsų krašto biznį. Viešpats, sako Jo Eminenci-

mėjo lietuvis

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien numatomas 
lietus; kiek šilčiau.

>.i . "a

I
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abejoti netenka. Nors jis ir pasisakė, kad 
tuo tarpa jam tas klausimas nerūpi, tačiau 
yra aišku, kad to Hitleris sieks.- Ar anksčiau 
ar vėliau monarchijos klausimas bus jdėtas 
socialfašistų valdžios/ dienotvarkėn. (

Vokietijos gyventojų dauguma nėra pa
lanki monarchijos grąžinimui.. Tai rodo ir 
tas faktas, kad į reichstago rinkimus praei
tyje monarchistai nedaug atstovi) tepraves- 
davo. Reikėjo smurto, kad atidaryti kelių 
diktatūros įvedimui, o ji, diktatūra, atidarys 
duris į monarchijų. Ar tai apsieis be triukš
mo ir revoliucijos, nelengva yra tuo tarpu 
pasakyti. Greičiausia, kad ne. Juk gana daug 
kraujo buvo pralieta kovojant už respublikos 
įvedimų, neapsieis be to ir norint jų visiš
kai panaikinti. i ’

ROCKFORDO LTORI ŽINIOS
sekmadienį, kovo 26 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos svetai
nėje. Šitokis vakaras mūsų pa 
lapijoje pirmų kartų ruošia-

MELROSE PARK. H.L,
Labdaringos Są jungos 9 k p.

giedojo šventas giesmes: “6ve',ua8- 1'txiėl vertėtų kiekvienam'SU8innklinas ivYks sekma<k> 
;nčiausi Vardai,” “Marija Ge-1 pamatyti, nes mūsų pieši- |kovo 26 d-» ltalli parapijos mo 

— Įlbėk”, “šventas Juozapai Sa- kas’ šposininkas yra gerai ap- k>klos kambary, tuojau po lie

Pereitų sekmadienį, kovo 19 rge Marijos.” Mažyčiai moki- siginklavęs jį tinkamai atlik

TĖVŲ PAGERBIMO 
DIENA

tuviškų pamaldų. Visį nariai

PASTABELES

DIENOS KLAUSIMAI

DAR VIENAS DIKTATORIUI

Šiomis dienomis socialfašistų vadas Hit
leris pasiskelbė save Vokietijos diktatorium 
keturiems metams. Jo žygiui “pritarė” nau
jai išrinktas reichstagas, kuris tuojau ir iš
siskirstė. Hitleris pareiškė, kad reichstagų 
jis tik tada sušauks, kada bus reikalas pa
daryti kokį nors pranešimų. Bet įstatymams 
leisti jis nebus reikalingas. Tai darys jis pats 
su vyriausybės kabineto pritarimu, t

Į istoriškųjį ir dramatiškųjį reichstago 
posėdį susirinko beveik išimtinai Hitlerio ša
lininkai. Iš opozicijos ir respublikos teisių 
gynėjų nedaug į posėdį teatėjo. Mat, vieni 
buvo uždaryti į kalėjimų,1 kiti visai neatėjo, 
lyg’ir nenorėdami dalyvauti respublikos “lai- 

$dotuvėse.” „ ’ • į
Reichstago rinkimus Hitleris taip pat 

savotiškai pravedė. Opozicijos partijoms jis 
uždraudė susirinkimus,x suvaržė organizacijų 
veikimo laisvę, įvedė griežtų spaudos cėn- 
Zūrų. Kalbėti ir rašyti apie rinkimus turėjo 
tiesų tik tie, kurie aklai pritarė Hitlerio po
litikai. Todųl nestebėtina, jei socialfašistai 
rinkimus “laimėjo” ir jei dauguma reich
stago atstovų pritarė respaffitkos panaikini
mui ir diktatūros įvedimui.

Daug kas šiandien klausinėja, kuriem 
galam Vokietijoje įvesta diktatūra Ar to 
reikalavo krašto daugumos nusistatymas, no
ras grąžinti monarchijų, ar tai tik buvo Hit
lerio ir jo partijos ambicijų realizavimas pa
mėgdžioti Mussolini, Stalinų ir kitus dikta
torius? --

Atsakant į šiuos klausinius, reikia pažy
mėti, kad Vokietijos gerovei diktatūra ne
buvo reikalinga. Prie diktatūros varėsi tik 
tokie žmonės, kurie, dirbdami demokratiniu 
būdu, nepajėgė įsigyti krašto pasitikėjimų. 
Jie laukė ir pagaliau sulaukė tokios progos, 
kurioj jie panaudojo. savo kumštį ir jo pa
galba įsibriovė į valdžių, kad to paties kum
ščio pagalba valdyti visų kraštų. Ar Hitleris 
eis prie atstatymo monarchijos, apie tai ir

Kun. A. Petrauskas, M. l.(J.

Sveika Marija

(Tęsinys)

Sielų santykiavimas

Antrasai akmuo, kuris užstoja mums 
kelių prie Marijos, yra kai kurių klaidin
ga nuomonė, būk Marija negalinti žinoti 
mūsų prašymų ir negildinti mūsų maldų. 
Argi taip! Argi mirusiųjų žmonių sielos 
nieko nemato ir negirdi, kas dedasi že

minėje? -
Vienas popiežiaus kareivijos karinin- 

'fcas (aficieris) pasakojo, kad toje pati va
landoje, kada jo motina mirė (Vokieti- 

aiškiai ji pasirodžiusi jam Ryme.
Taip pat girdėjau iš kitų žmonių, ku
riems pasirodė taipgi mirimo' valandoje 

^jsjnenys, įnirštų už marių — Amerikoje. 
j£iuūg&* Stolz’as sakosi, jis matęs savo 
lįylimų draugų jo mirties valandoje. Kun.

’as tuoiint gvvenęs Bazelyje, o diau- 
niiręs Karlsbade—Čekuose.
Žinoma, netikintieji tai pavadins tik

tai&ais prietarais ir tiek. Bet kad tai

'■f'

d. Šv. Juozapo šventėje, ŠŠ. niai giedojo “Geras Dieve a- 
Petro ir Povilo parapija aj>- čiū” taip gražiai ir nuošird- '^ngai darbuojasi šio vakaro 
vaikštinėjo Tėvų Pagerbimo'žiai, kad ir balseliais ir ges- pavykimu. Kas apsukriai dar- 

iškilmes. Prieš abejas Mišias tais klausytojų širdis kelte kė- .buojasi, to darbas neša geis

ti. Jis pats ir jo štabasi rūpės- narės susirinkite kuo skait
lingiausiai 
kiekvienas

Amerikos didieji dienraščiai kaltina Pra
ncūziją dėl įvykių Vokietijoj. Tam jie turi 
pagrindo. Prancūzija, bijodama, kad Vokie
tija vėl neįsigalėtų ir nepradėtų jai keršyti, 
darė viskų, kad sunkinti Vokietijos gyveni
mų, stabdyti jos pažangų. Iš tos priežasties 
kilę ekonominiai sunkumai, gyvai atsiliepė Kulikauskas celebravo šv. Mi- 
į vidaus politinį gyvenimų, davė progos įsi- gjas> kurįas mokyklos mokinių 
stiprinti liguisto nusistatymo žmonėms ir tas 'choras savo sutartinais, švel- 
galutinai privertė kraštų prie dabartinės bū- nįaįs balsais giedojo. Sumų 11 
tie6- vai. klebonas celebravo, o So-

* * /* daliečių, dar nesenai susigru-
Prancūzija dėl savo nevykusios politikos pa vęs choras gražiai kelen- 

ateityje gailėsis. Demokratinė Vokietija kai- ėiais balsais giedojo.

Po pietų 3 vai. mokyklos

J. M. Tėvas V. Kulikauskas Į lė į aukštybes, į kitų nepaly-1^nas i^avas- 
pasakė du, turiningus, gražius, ginamai gražesnį ir kilnesnį' X Penktadienį, kovo 17 d. 
tai dienai pritaikintus pamoks pasaulį. Ir B. Rimkiūtė, E. Juozapo ir Guos Naujunų Sėl

ius, kuriuose išrodinėjo Šv. i Misiūnaitė, E. Grembaitė, A. 11108 uamuose buvo intronizuo- 
Juozapų, kaipo idealingiausią Jenulevičiūtė padeklemavo ei- ta &venč- Jėzaus Širdies pa- 
Šv. Šeimynėlės Tėvų ir visos
Katalikų Bažnyčios bei laimi
ngos mirties Globėjų. Ragino 
visus, ypač šeimų tėvus, mo
kytis iš Šv. Juozapo prakti
kuojamųjų Jo dorybių ir eiti 
Jo pėdomis šeimynos gerovin- 
go sugyvenimo būklėje.

Ryto 8 vai. J. M. Tėvas V.

les: “Šventas Juozapai.” 
Antrų programo dalį išpil

dė J. M. Tėvas V. Kulikaus
kas. Jis savo iškalbingoj, ii- 
goj ir turiningoj kalboj daug 
darė klausytojuose gražaus į- 
spūdžio. Jo mintys, žodžiai bei

Gera būtų, kad 
narys atsivertų 

nors po vienų naujų narį.

Šiame susirinkime turėsime 
pasitarti, kaip ir kokiu būdu 
sustiprinti kuopų ir praplėsti 
veikimų, nes kuopoj randasi 
narių, reikalingų pašalpos, o 

veikslas. Girtinas ir sektinas į&das beveik tuščias. Taigi na- 
pavyzdys kitoms Rockfordo riai, kurie esate nesumoki;ję
šeimoms. Nes kur bus Šv. Jė
zaus Širdis uoliai garbinama, 
ten bus ir Patsai Jėzus su sa
vo malonių gausybe.

X Sekmadienį, kovo 26 d.

mokesčių, malonėsite ateiti ir 
užsimokėti. Labdarys

NAUJOS KNYGELĖS
pavyzdžiai taip gerai sutvar- tuo«) P° sumos lvyks šš- Pet 
kyti, kad kiekvienas Jo iš- r0 ir Povil° drau^j°s sus-mas 
kalbus, tėviškas ir nuoširdus 1,1 okyklos kambaryje, 
pasakymas giliai krito į rock- X Penkt&dienį, kovo 3L d.,

myninėms valstybėms nebuvo tiek pavojin 
ga, kiek diktatūra ar monarchija. Hitleris
jau senai kalba apie Versalio sutarties lau- j yerksmai” ir suteikta ' Šven- 
žymų. Jis senai svajoja apie prijungimų prie čiausiuoju Sakramentu palai- 
Vokietijos pasauliniam kare prarastų terito- minimas. Po pamaldų žmonės 
rijų. Kad savo tikslo siekti, jis įsteigė dik- rinkosi parapijos svetainėn, 
tatūrų, o per jų gal ir monarchų pasodins Nežiūrint, kad tų dienų buvo 
ant sosto. Ar hitlerininkai savo tikslo at- gjįjn įr drėgnas sniegas drė- 
sieks, ar ne, šiandien sunku yra pasakyti,
bet kad tai sudaro pavojų Europos taikai, 
yra daugiau negu aišku.

mokiniai atgiedojo ■{‘Graudūs

fordiečių širdis. Manau, kad 
rockfordieciai ilgai atsimins 
Jo pamokinimus ir, juos vy
kins bei praktikuos savo šei
mynų gyvenime.

Trečių programo dalį išpil
dė mūsų gabiosios Sodalietės. 
Jos trumpu laiku sugebėjo iš
mokti keletą programui atati- 
nkamų giesmių. K. Noreikai
tė pijanistė, O. Aitutytė, M. 
Malinauskaitė, J. Šliotaraitė, 
A. Jankiūtė, M. Vasiliauskai
tė, E. Šeštokaitė, A. Misiū-

tuoj po Kryžiaus Kelių įvyks 
parapijos federacijos ir komi
tetų svarbus susirinkimas, ku

Kų tik ift spaudo* išėjo, 
kaip tai:

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis, 
kaina ................................... 10c

švenč. Jėzaus širdies l'roš-

rio svarbiausia užduotis bu* kimai, to paties autoriaus 18c

Apaštališkuoju Dęlegatu Amerikon Po
piežius paskyrė prelatų Aplieto Giovanni Ci- 
cognani, kuris netrukus priims tituliarinio 
arkivyskupo šventimus. Naujasai Delegatas 
Amerikos gyvenimų gerai pažįsta. Jis moka

bė į akis, žmonių prisirinko ’naitė, A. Butkiūtė, N. Bagdo- 
be maž pilna svetainė. Tiktai naitė, F. Patapavičiūtė, An. 
vienas buvo trūkumas, tai tė- ir Ag. Kisieliūtės, M. Razu- 
vų, kuriuos norėjome pagerb- maitė, V. Deltuvaitė, B. Ge- 
ti, dalyvavo daug mažiau ne- ,tautaitė pagiedojo “Dear Gua- 
gu motinų. Gal sbūt, kad jieįrdian of Mary,” “Pasakyk 
yra tiek daug nusižeminę, kad Geras... šventas, Šventas, Šve-

pasitarimuose daržo įtaisymas. 
Prašau visus komitetus ir dr- 
gijų federacijai išrinktuosius 
atstovus būtinai dalyvauti su
sirinkime, nes svarbūs reika
lai mus visus ragina imtis nau 
dingo darbo.

X Sekmadienį, balandžio 2 
d. per pirmąsias Mišias visos 
Sodalietės, mergaitės ir mote
rys bendrai priima šv. Komu
nijų. 1 I p*

X Ona Čiapienė sunkiai ser
ga 9CI3 Six St., Rockford, III. 
Gailestingų darbų padarytų, 
jei draugės jų aplankytų.

R-is.

Viršminėtos knygelės yra la 
bai naudingos ir kiekvienam 
žmogui reikalingos, patartina, 
kad ta knygelė rastųsi kiek
vienuose katalikiškuose na
muose.

Reikalaukite tuojau pas pb- 
tį autorių, 4557 So,Wood St.,
Chicago, UI.

arba

“DRAUGAS” PUO. CO.
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,

Chicago, III.

ntas,” ‘ 
reikaitė

St.neišdrįso ateiti į jiems ren
giamas iškilmes, k) gal bijojo- 

daug kalbų, -puikiai kalba angliškai ir skai- si išgirsti tėvų pareigas, ku- tas pagiedojo angliškai ir lie 
tomas vienu geriausiu kanoniškų teisių ži- rias tėvai šeimynose privalo jtuviškai “Rašančius”, ir K.

šventai užlaikyti. Tiek to, bet Noreikaitė solo “Avė Maria,” 
vis gi, gražus tėvų būrelis at- E. Butkiūtė skambino pijanu

novu. Amerikos katalikų visuomenė ir nau
juoju Apaštališkuoju Delegatu yra patenkin
ta.

Mussolini pranašauja, kad netrukus visų 
Europą užvaldys fašistai. Well, fašizmas ir 
bolševizmas, tai pavojinga liga, epidemija,
kurios sveikosios tautos turėtų saugotis.

* • o

Sakoma, kad Vokietijos diktatorius Hit
leris jau yra ištįsęs klausimų grąžinti kraš
tui monarchijų, bet kų padaryti kaizeriu dar 
nežinąs. Vokiečiams to
nepritrūks.

<<<tevoro , manome.

sirado, kurie šį jų pagerbimų 
dėkinga širdimi priėmė ir da
lyvavo jiems paruoštame pro-
grame.

4 vai. prasidėjo ruošiama
sis programas. Vietinis klebo
nas vadovavo. Mokyklos moki
nių choras, Seselių mokytojų 
gerai išlavintas užėmė pirmų 
programo dalį. Skaitlingas vai 
kų choras pirmiausiai užgiedo 
jo “Sveikiname Jus”. Toliau

ir
Josepli.” K. No- 

A. Butkiūtė due- HIGHLIGHTS

Visi programo aktoriai la-

Kalbahti Kreida is on Sun
day, Mareli 26th. If you miss 
it you will miss the best eve
ning of entertainment that bas

bai gražiai, kilniai bei vyku- Įever come to our Parish. Time 
šiai atliko savo užduotis. Pro- 7:30. Price 25c.f
gramo dalyviai skirstėsi pate
nkinti ir girdami, kad viskas 
labai gerai pavyko ir suteikė 
jiems malonumo.

ŽINELES

Advance notice: A program 
and dance will be given at the 
Parish Hali on Monday, April 
17th.

Carrier Pigeon

X “Kalbanti Kreida ir špo
sai’’ gražus parengimas įvyks

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

Graudūs Verksmai
STACIJOS

IR
Kai Kurios Gavėnios 

Giesmes
Išimtos iš “Ramybė Jums”

KAINA 10c
“DRAUGAS” PUB. CO., 

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, 111.

Kėdainiuose paskutiniu me 
tu dangelig krautuvių, net kai 
kurios bendrovės parduoda
mos iš varžytinių. Čia įvyko 
varžytinės Ch. Gurvičo se
niausios aptiekus Lietuvoje. 
Greitu laiku dar laukiama 
varžytinių vienos aptiekos ir 
kelių krautuvių. ,

ne prietarai, gali tai patvirtinti net pats 
protestantai. Ir pas juos į tai labai pla
čiai tikima.

Kiti sako, kad tai nešą tikri apsireiš 
kimai, o tik sujaudinta vaizduotė bei jaus
mai tuos paveikslus gimdinų. Kiek tame 
tiesoB—sunku pasakyti. Tiek tik yra ži
noma, kad žmogaus siela veikia į kito 
žmogaus sielų. Pavyzdžiui, imkime du as
meniu, širdingai vienas kitų pamilusiu, 
Yra ištirtas dalykas, kad atsiskyrus tiem 
asmenim toli vienam nuo kito — dvasios 
sąryšis liekasi. Ir jei vienas kuris jų už- 
simųsto apie antpųjį, tai ir anų savo mąs
tymu priverčia apie save atsiminti.

Taigi ir gryniausioji Marijos dvasia 
negali būti. kurčia ir nejausti tų milijo
nų širdžių žemėje, kurios myli Jų ir rei
kalauja Jos užtarymo,

Prieš šimtų su viršum metų kas ga
lėjęs būtų pasakyti, kad bus galima viela 

i siuntinėti akies mirksnio greitumu žinias 
i po visų pasaulį? Arba dar daugiau — 
kad bus išrastas radio su visais jo “ste
buklais?” Jei kas būtų išdrįsęs tai pa
sakyti — bepročio vardų būtų užsipelnęs. 
Taigi kas gali beprotyste pavadinti tai, 
jei krikščionys dvasios “telegrafu” —

“radio” siuntinėja savo žinias nuo vie
nos—kitai dvasiai, nuo žemės į dangų?! 
Dievas žmogaus sielų sutvėrė pagal savo 
paveikslų, tai yra, neapsakomai gražių ir 
tobulų. Tų gražiųjų sielų pridengė iš že
mės padarytu kūnu. Bet ir kūnu prideng
ta žmogaus siela vienu akimirksniu dau
gybes sužino ir pamano. Štai žvilgtelk į 
dangų.

Artimiausioji žvaigždutė taip dar to
li yra nuo žemės, kad jei būtų nuvestas 
į tenai geležinkelis, tai greituoju trauki
niu reiktų važiuoti šimtus tūkstančių me
tų ir tai dar toli būtų ligi kelionės galo. 
Žvaigždės gi, kurios matyt baltoje paukš
čių kelio juostoje, taip toli yra nuo že
mės, kad iš šautuvo paleista kulka, visu 
savo smarkumu lėkdama, kažin per du 
milijonu metų ar suspėtų tenai nulėkti, 
o gal dar ir ne? Tačiau mūsų akis tik 
dirst į tas žvaigždeles—ir mato! O min
tys? — Jos viena sekunda sugeba visų 
pasaulį aplėkti ir vėl atgal sugrįžti. Nu
manyk iš to, kokia mūsų dvasios pajėga. 
Kūnui mirus, kai siela nuo jo atsiskiria, 
toji pajėga dar padidėja: geriau ji tuo
met ir mato ir girdi, negu kad kūne gy-, 
veiulaiųa-į

t «

Marija yirdi mus
Taigi nesirūpink perdaug tuo, ar gir

di Marija tavo prašymus. Jei telegrafas 
ir radio valanda suspėja apnešioti žinias 
po visų Europą ir Aziją, tai Marijų dar 
greičiau suskubs pasiekti tavo maldos ir 
prašymai. Juk kiekviena malda kyla pas 
Dievų, o Dievas išvien su Marija, o Ma
rija su Jėzumi!.. Taigi Jame, per Jį ir 
su Juo sužino Marija kiekvienų žmonių 
maldų. Nes kaip Jėzus sako: “Kas valgo 
mano Kūną ir geria mano Kraują, yra 
manyje, o Aš jame.“ Taigi kas jau gali 
labiau susivienyti su Jėzum, kaip Jo Mo
tina? Todėl visame, kų žino ir mato Jė
zus, dalyvauja ir Marija.

Tau tik tai turi rūpėti, kad gerai 
melstumeis. Nes argi gali tikėtis, kad Ma
rija maloniai klausys tavo maldų, kurias 
taip tingiai kalbi? Kas nėra iš dvasios, 
tas negal pakilti į dangų, bet krinta at
gal į žemę. Nemažiau taip gi turi tau rū
pėti, kad neprašytu^ Marijos to, kas tau 
yra nereikalinga. Tu esi silpnas žmoge
lis, — Ji šventoji Marija ir Dievo Motina, 
taigi apsiskaičiuok iš anksto, kad nekal
bėtum su Jąja, kas nepritinka ir nereika- 

>. linga, juo. labiau kas gali būti tau pra

žūtinga !
Bet jei tikrai ištinka kokia nelaimė 

ar tavo sielų, ar kūnų: ligos prispaudė, 
neramu daros, pagundos, kaip bangos prie 
krantų prie tavęs plakasi, vaikai ištvir
kę, namuose meilės nebėr? — O! tuomet 
drąsiai šaukis prie Marijos, kaip kūdikis 
prie savo motinėlės. Marija ir neprašo
ma Kanoje sužiedotinius užtaria pas sa
vo Sūnų ir jiems stebuklų išgauna. Pa
sakyk gi, ar Marijai yra mieliau užtarti 
tų, kuriam vyno trūksta, ar tų, kurį var
gas spaudžia? Ar mieliau Jai prašyti pa
galbos sotiems vestuvininkams, ar bado 
prispaustiems našlaičiams? Pats tų daly
kų apsvarstyk ir pasakyk!

Iš tikro nėra žemėje tokių vargo, ku
rio Marija nežinotų, nėra tokio vargdie
nio, kurio maldų Marija mielai neišklau
sytų! Juk ir Ji yra žmogus ir turi žmo
gaus širdį; tiktai ta širdis daug meilesnė 
ir jautresnė už kitų širdis. Gražiai apie 
Marijos gailestingumų išsitarė vienas li
gonis: “Aš tvirtai tikiuosi — sako jis —- 
kad Dievo Motina pasigailės manęs ir už
tars už mane, taigi tik Ji viena ir težino, 
kokius didžius sopulius aš kenčiu.”

(Daugiau bus),

■r
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
X Paskutiniu laiku mūsų tus mums paliko gailestingu

parapijos jaunimas pradėjo mo broliškų meilę, kad bėdo 
labai gražiai darbuotis. Ren
gia vakarus, mokinasi teatrus, 
dalyvauja bendrame veikime.
Garbė mūsų jaunimui.

X Balandžio 2 d., 3 vai. po
piet, parap. svetainėje įvyks 
svarbus ir nepaprastas mūsų 
kolonijos parapijos vyrų ir 
vaikini) susirinkimas. Bus žy
mių kalbėtojų iš Šv. Vardo 
.Jėzaus draugijos: kapitonas 
Jonės, kun. A. Valančius ir 
kiti. Visi vyrai ruoškitės į mi
nėtų. vyrų “Rally.”
’ X Balandžio 2 d., 7:30 va
karų Šv. Antano bažnyčioje 
bus šventas, ir labai gražus, 
koncertas, kurį išpildys L V. 

žinos” choras, vedamas 
Saurio.

rX Balandžio 3 d., 7:30 va-

je gelbėtumėm vieni kitus.
Tuo dievišku gailestingumu 

čia yra susitvertos ir Labdarių 
3 kuopa, kuri nenuilstančiai 
darbuojas ir per ilgų laikų 
daug sušelpė vargšų ir ligo
nių.

Tas mažas būrelis brangių 
labdarių rėmėjų ir gerb. kun. 
H. J. Vaičūnas, kurie palaiko 
T4ib. 3 kuopų, (rūpinas vargšų 
šelpimu. Mažai kuopai žmo
nių priklauso, iždas baigias, 
nėr kuo toliau vargšus šelpti.

Tuo svarbiu reikalu kovo 26 
d. vakare, parapijos svetainė
je, kuopa ruošia gražų vaka
rų — trijų aktų komedijų

IŠ ROSELANDO PA
DANGĖS
MISIJOS

Kovo 27 d. Visų Šventųjų 
bažnyčioj prasidės misijos, k u 
rias ves tėvas J. Bružikas, jė
zuitas, įžymus pamokslinin
kas. Pamokslai bus sakomi 
rytais 9 vai., o vakarais 7:30. 
Misijos baigsis bal. 2 d. Kata
likai turės geros progos ne tik 
pasiklausyti gražų pamokslų 
ir atlikti šventas Misijas, bet 
taip pat ir atlikti Velykinę iš-

6 ; ■
rap. orkestrą po vadovybe 
muz. A. Pociaus. Dainuos p-lė 
Pranutė Garuckaitė ir jaunas 
dainininkas p. Zambacevičius. 
J. M. pralotas Krušas, mūsų 
klebonas ir Vienuolyno didelis 
geradaris kalbės, taipgi sve
čiai, Vienuolyno kapelionas 
kun.' M. Urbonavičius ir dide
lis šv. Kazimiero Vienuolijos 
prietelis, kun. P. Vaitukaitis. 
Bus linkėjimų nuo draugijų, 
viešnių ir svečių. Švenčiame 
10 metų sukaktį Seserų Kazi
ui ieriečių atėjimo į mūsų pa
rapijų.

Vakaro rengimo komisija 
nuoširdžiai dirba, kad vakaras

NAUJA CENTO PRAMONĖ TUOJAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno Iki penkių centų ”Blg Flush” Speclal. Krautuvės perka vienų, du tris ar 
daugtuu po $1.00. Pardavėjui įeina $2.20 Cash tr pardavėjas gauna “Dovanų” kurių 
gali parduoti ui $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite 
Išmėginimui tuzinų už $7.80 ur pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite i ofisų.

PARISIAN RING COMPANY
SO North Dearborn Street, “Dept. J.” CHICAGO, ILL.
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kare, Šv. Antano bažnyčioje!to, kas norės, galės įsirašyti 
prasidės dviejų savaičių mt-!į Labdarių 3 kuopą, 
šijos, kurias ves misijonierius
Tėvas Bružikas, S. J.

X Pradžioje mūsų misijų 
prasidės ir Šventieji Jubilie
jaus Metai. Bus labai geras 
progos pasinaudoti Dievo ma
lonėmis, mąstant apie Kris
taus Kančių.

X Garbė Cieeros kat ai įka
lins už skaitlingų ir gražų pa
sirodymų Federacijos Vakari
nių Valstijų konferencijoje. Tš 
Šv. Antano parapijos draugi-

pažintį. Šiomis misijomis pri
valo naudotis visi vyrai, mo-pavyktų visais atžvilgiais. Į- 

terys ir jaunimas ne tik šios žanga tik 50c asmeniui — 
“Potašas ir Parlamutras,” bei parapijos, bet ir apylinkės lie-
kitokių pamarginimų, kas vi- tuviai, nes visiems išganymas 
siems bus malonu pamatyt. Be yra brangus.

'Visus raginu stropiai reng
tis prie misijų.

Kun. J. Paškauskas, kleb.

o

mogėlę kilniam tikslui. Sese
lės Kazimierietės auklėja mū
sų vaikučius ir daug, daug pa
sišvenčia — Dievui, Bažny
čiai ir Tėvynei. Rep.

NORTH SIDE ŽINELĖS
X Sveikinam gerb. klebonų 

kun. Juozapų Svirskų jo var-

3 skyr. mėnesinis susirinkimas las ne vien tuo, kad siužetas
įvyks kovo 26 d., 2 vai. po
piet, parapijos svetainėje. Vi
si nariai kviečiami atsilanky
ti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba

MENINĖ PUOTA

Daugelio patrijotų ir kai ku

Brangūs broliai ir sesutės, 
lietuviai. Visi gausiai atsila- 
nkykit į šį parengimų. Pri- 
klausykit labdariams, prisidė
kit, nors tuo našlės skatikė
liu, ar gavėnios atgailos au- __ ___
kele, prie šio kilnaus varg- RYTqj gy JURGIO PARAP

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

svečias, atsilankęs vajaus puo 
ton gaus maisto ir sielai ir 
kūnui.
Naujas Amžinas narys A. R. D.

Teko girdėti, kad vienas į- 
žymių ir dosnių mūsų parapi
jos biznierių įsirašys į Amži
nus Narius laike šio vajaus. 
Tas gerb. asmuo šu savo šei
ma dalyvaus i/r vakarienėj.

do dienoje. Prašome .visų pa-Į1'1' k^Likų Amerikos lietuvių 
rapijonų atsilankyti į parapi-ParlXi senai keliamas klausi
mos svetainę rytoj vakarų įr|n,as, kad čia menas yra kas 
asmeniai pasveikinti dvasios, ^a1^ užčiaupiamas ir neliesi- 
vadų. Bus graži programa, ga-1 ranf^a j° ^Gintojįj. Bet, štai. 
rdūs užkandžiai. Dalyvaus sve Ponas V- Stancikas, kū
čių. Pradžia 7 vai. vak. Pa-Jris Pasiryžo neduoti užgesti 
rap. svetainė randasi adresu įnieno grožiui. Jis savo nepa- 
1644 AVabansia Avė.

Komitetas

paimtas iš Lietuvos gyveninio, 
bet su šiuo veikalu gimė Lie
tuvos teatras. Pirmas vaidini
mas Lietuvoje įvyko 1905 Pa

langoje pastatant “Aitoerika
Pirtyje”. Artistai nišų vald
žios buvo persekioti ir išbė
giojo į užsienį.

Linkime p. V. Stancikui pa
sekmingai vesti direktūrų šio 
teatro ir užtikriname gerų pa
sisekimų. Rap.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGO PAŠTE

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

įprasta energija ir prityrimu 
'suorganizavo meno mėgėjų bū 
! relį-teatrų, kuris užsimojęs 
skleisti meno grožį, tų amžiais 
vystomų kultūros pažymį.

V. Stanciko direktyvas ro-

12 Dylewiczu Alfonso 
33 Martinkienė Veronika 
37 Nawikas Jurgis 
44 Šamas Bruno 
46 Sciukienė Ona

X Labdaringos Sąjungos 1 ,. .... . y ,do gerų pasisekimą, nes visuo-
kuopos mėnesinis susirinkimas ■ _ . • • v. - -, ,mene jau susidoniino. Pasirin-
įvvks kovo 26 d., 1 vai. po- ,, ,- i , , •. _ „ kta tinkamas veikalas, kuris

_ _ . . . piet, Šv. Krvziaus parap. mo- • »■ ,Nesakysime kas jis — išgir- ii- vr- , • v- - 11 Kaune šiuo laiku Vaičkaus• j a icign tykioj. Visi na,riai kviečiami

šams darbo. Visi gailestingu
mo darbais pinkime vainikų 
Jėzaus Meilės Širdžiai ir sielos 
išganymui.

O aš šelpiamas vargšas Ii-

S VET. “JUBILIEJINIS” 
VAJUS

šit ir pamatysite patys, kai a 
teisit svetainėn.

ateiti, nes turime daug svarbų

. . . . gotois, kol gyvas būsiu, dėko-
» buvo daugiausiai atstovų. Irfu ir skelbsiu ,a)Miari ,la.

J“ labai!rtraa- mebdamas nuo VieSpa-
ties Dievo visiems geradėjams.gražiai pasirodė.

X Kovo 17 d. susirinkime 
Pasaulinės Parodos reikalu, 
Lietuvių Auditorijoje, Bridge- 
porte, Cieeros lietuviai ir čia 
skaitlingai pasirodė.

sveikatos ir gausių malonių. 
Lai gyvuoja Labdarių 3 kp.

J. Lapinskas,
1417 So. 49tli Ct.,

i Cicero, III.

VISI PRIKLAUSYKIM LAB
DARIŲ 3 KUOPAI IR 
REMKIME JOS PA

RENGIMUS!

Kovo 26 d. sekmadienio va
kare, 6 vai. įvyks graži pra
moga, metinis vajus su vaka
riene iir programa naudai Šv. 
Kaimiero Akademijos: 

“Marijos pagalba”
Tokiu vardu bus atvaidin

tas gražus veikalas, trijų vei
ksmų, Šv. Jurgio parap. moki
nių. Bus dainų, kalbų ir juo
kingas “minstrel sliow” pa
rap. mok. bernaičių.

Muzika — kalbėtojai — 
dainininkai

. v . . . reikalų svarstyti. Nepamirški- ',
.v ay» viesnnLr^m<ju atiyks naujų nariu atsivesti. 
is kitų kolonijų švęsti su mu- Į "
mis 10 m. “jubiliejų.”

Kviečiame visus bridgepor- 
tiečius ir visus seserų gerada
rius pasigrožėti, pasižmonėti 
vajaus vakarienėj ir naudos 
padaryti brangiai įstaigai —
Šv. Kazimiero Akademijai.

Vajaus komisija

studijos yra vaidinamas. “A- 
merika Pirtyje” įdomus veika-

X Šv. Pranciškaus Rėmėjų !

EKSKURSIJOS

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LINIJA

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

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

i Valandos 9 ryte iki fi popiet
j AVest Side: 2151 W. 22nd St.
I Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
I vakarais 6 Iki 9
j telefonas Canal 0G60
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketverto Ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

; PAPUOŠKITE 
SAVO KAMBARIUS

Velykoms
NAUJAIS RAKANDAIS 

Pasinaudokite Stebėtinai

MAŽOMIS KAINOIS!

Nekalto Prasidėjimo dr-još 
narės (mergaitės) šeštadieni, 
kovo 25 d'., eis išpažinties, o 
sekmadienį, 7:30 vai. mišiose 
ii. corpore prie šv. Komunijos.

Evangelija mums sako, kad Visos prašomos susirinkti į 
Jėzus vargingai gyveno, ap- bažnyčios prieangį 7:15. Visos 
rašo jo meilę artimui, kaip'narės privalo “Easter Duty” 
jis vargšus šelpė, ligonius gy- atlikti. Nedalyvaujančioms y- 
dė ir visiems.gera darė. Kris-;ra pabauda.

i

U New Yorlto 
[KLAIPĖDĄ 

i Pet Gothenburgį

Jei manai pirkti automobili. ateik 1 
pas mus pirmiau, nes mes užlalkom* 
vienų 18 geriausių ruSlų autoenobt 
liūs — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stlprum® lr gražuma

Taipgi mes turime pilnų pasirinki- 
mų vartotų karų labai prieinamų lt 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44„ ARCHER AVENCE 
Tslephone tafayetts 71 S*

Nauji Seklyčioms Setai, verti 
iki' $60.00

$29.50
Nauji Setai, verti $100.00

$49.50
GREITA

__________ _ KELIONĖ
j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“BAI/TASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIOIOS LAIVAKORTĖS

WEST POLLMANO 
ŽINELĖS

X Praeitų sekmadienį per 
abejas šv. Mišias buvo dali-

Ims dalyvumų garsioji pa- narni žmonėms bažnyčioje vo
---------------------------------------- , keliai su Šv. Kazimiero Se. e»-

Taip*pat narės neužmirškit , lių atsįgaukimu į gerašird- 
susirinkimo, kuris įvyks bala- 'žjus> o 8ekmadienį, kovo 26 
ndžio 3 d. V isos mergaitės rinkliava sesučių nan-
kviečiamos įsirašyti į šių drau dai.

Vakare parap. svetainėje A- 
kademijos Rėmėjos rengia va
jų Vienuolyno naudai. Bus gra 
ži programa, kurių išpildys 
mokyklos vaikučiai. Pasibai
gus programai, bus bunco žai
dimas. Rėmėjos ttori labai gra
žių dovanų.

Prašoma publika skaitlin
gai atsilankyti ir paremti pra

gi.14- A. Š.

IŠPLAUKIA IS NEW YORKO:
M. L. Kungsholm .... Balandžio t 
S. S. Drottnlngholm . . Gegužės 20
M. L. Kungsholm ........... Birželio 3
S. S. Drottnlngholm .... Birželio 12 
M. I* Gripsliolm ........... Liepos 3

EKSKURSIJOS
Balandžio 22 

Gegužės H 
Gegužės 27 

‘Tiesiog j Klaipėdą be persėdimo

M. L. Gripsliolm, . 
AI. L. Kungsholm, 
•JI. L. Gripsliolm,

Metropolitan State Bank
VIENtNTĖLIS LIETUVIU BANKAS PRIIMTAS į 

FEDERAL RESERVE SYSTEM
Tai parodo, kad šis bankas yra vienas geriausių ir saugiausių 

bankų ne tik Chicagoje, liet visame krašte.
Tautiečiai prašomi ir dabar, kaip ir seniau, kooperuoti, kad pa

darius savo bankų — METROPOLITAN STATE BANKĄ ne tik 
geriausiu, bet ir didžiausiu banku Jungtinėse Valstybėse.

Mūsų įstaiga sunkiausiais laikais išlaikė kvotinius, pirmutinė 
atsidarė po Prezidento “moratoriumo,” visiems depozitoriams mokė
jo reguliariai ir pilnai be jokių išmėtihėjimų, taigi dabar ji dar 
stiprės, augs ir dar geriau tarnaus ir savo tautiečiams ir visiems 
tiems, kurie bendradarbiaus su

METROPOLITAN 
STATE BANK

2201 WEST 22nd STREET, (kampas Leavitt St.)
CHICAGO, ILL.

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
j vietlnj agentų.

SWEDISH AMERICAN LINE
2t STATE ST., NEW YORK, N. Y. 
CHICAGO, ILL. 181 N. Mk-higan Avė. 
BOSTON, MASS. 10 Stato Street
DETBOIT, MICH. 73 Moproc Str.
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AR VAŽIUOJI Į EUROPA I 
Š| PAVASARĮ?

Jei taip, dėkis prie mūsų metinės Pavasarinės = 
Ekskursijos =

5

Į LIETUVĄ IR ROMĄ
Išplaukiant ant didžiojo Prancūzų Linijos laivo

“ILE DE FRANCE”
1933 m. Balandžio 29

Per HAVRE IR PARYŽIŲ
Gėrėsitės smagumu, greitumu, geru patarnavimu 

ir naminiu valgių gaminimu.
Dėl platesnių informacijų, pasportų, sugrįžimo 

leidimo ir tt. kreipkitės į
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRĄ
2334 S. Oakiey Avė. Chicago, III.

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

Turi gražių farmų dėl pardavi
mo. Ketvirtų dalį (mokant, liku
sius 20 metų ant 6% išmokėti.

Siunčia pinigus Lietuvon
Perka, parduoda arba IBmaino 

namus ant fįirknų, farmas ant na
mų.

Padaro visokius legalius doku
mentus. Notaras — Nolary Public.

Apdrauda nuo ugnies ant na
mų. automobilių ir ant visikių ki
tokių daiktu.

Taipgi yra susitvėrus naujas tau
pymo kliubas po vardu Insurance 
(Savlngs Club. tai yra vienintelė ir 
stipriausi taupymo sistema.

Dėl platesnių žirvlų kreipkitės ( 
vlrfiul paminėtų vietų.

7-nių šmotų gražūs Valgomojo 
Kambario setai, verti 

iki $65, po

$25.00
3-jų šmotų miegamų kambarių 

setai verti $75.00

Kiekvienas Jardas parduoda 
Black Bnnd anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Grane Coal 
Kompanijų, t«n jua gausite ge
riausias anglis Ir ui malesnų 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump- 
sai tiktai tonas ...... $8.50
Pocahontas lnmpg ....$9,00
Summer Criek lump ..$8,00

aVAJiAN.
. TVOTI M

KADIOS •

Parsiduoda 
tik už vieną 
ketvirtą dalį

tikros 
verčios

PO

$6.00, $12.50, $17.50
ir aukščiau

KODĖL PIRKTI KITUR IR 
MOKĖTI DAUGIAU? t

PIRKITE ČIA TR TAUPY
KITE !

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS 
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171 
Chicngo, III.

fJ’-L ..



X

d O tt ft I s šlndienis. kovo 25 d., 1933

CHICAGOJE | Tat, visi j parapijos salę 
sekmadienį, kovo 26 d. Narė

i Brighton Park. — Kovo 12 

•»ini m»« davi‘j‘* ‘,rl" i>a>"y«»s- - d' LaWari't8 ku°i’alaiki',aS-ZlinUlIO Ras Kalit(, užsisakykite |ni. nmnj siisirinkinų, kuris bu-
vo skaitlingas. Gražiai ir su*

MAROUETTE PARK ° Paskui pas laikraščio par-i •• • r _v! „

SV. VINCENTO DE PAULO 
DRAUGIJA

klasčius “Žvaigždę”, “Varpe
jlį”, “Draugų,” “Laivų” įr tarimai svarstyta reikalai. Čia 
'kitus. Taip pat galima atnau- reikia P«nil»ėti valdybų, kaip 
Ijinti už juos. Tuos laikraščius lanko kiekvienų, susirinki- 
galima už. isakvti metams ar in4-1 imi. B. Gi\bas be to «lar

. , , , . 'palei metu. Kreipkitės pas ko- ir darbu ir medžiagiškai prisi
ims dvasios būkle; platina ka- ntegtinink gtasį ytaniu]į, Heda prie visokių parengimų, 
talik. spaudų; ypač dabar, ka-16651 y Tahnan ave Nut. .rašt. O. Jasper gera vei:

Br-ja rūpinas pavargėliais, 
teikia maisto, drabužių; rūpi
nas dvasios būkle; platina ka

da eina Misijos. Dr-jos pirm. 
J. Ličkus, pasitaręs su gerb

įkėja, fin. rašt. O. Gubistaitč

įgaliojo Stasį Staniulį užraši
nėti “Žvaigždę”, Šv. Jėzaus 
Širdies laikraštį. S. Staniulis 
sutiko dirbti pavestų darbų 
veltui.

Marųuetteparmeciai! Mes
kim bedievių spaudų, lendrini 
savųjų. Atlikę šv. Misijas, pa
siprašę Dievo pagalbos, eikim 
nauju keliu, nurodytu gerb. 
misijonieriaus.

„ . X Marųuette Park Ameri- ketvirti metai, kai raštininkai!
kos Piliečių klubas laikys sva > ir mažiai atliek* >i P* 
rbų susirinkimą sekmadieni, lves^ Garbų. Ižd. J. Vaiskia, 
kovo 26 d., 2 vai. popiet, para- veikėjas, sųžiningai saugoja 
pijos svet. Visi nariai prašo-,kieki ienų centų. Negalima už- 
mi dalyvauti šiame susirinki-,lniršti nei mŪ8V gero veikėjo 
me, nes bus svarstoma keli P- Kulikausko, kuris lanko 
svarbūs klausimai.

' gavusios tas dovanėles pasi
džiaugs, nes ištikrųjų puikios, 

į Taipgi bus ir užkandžio. Įža
nga 24c.

Tarp kitko, Šv. Teresės dr- 
gija nutarė įstoti į vietinę Fe
deracijos kuopų ir išrinko tris 
nares, kurios dalyvavo Fede
racijos konferencijoje kovo 19 
dienų, būtent — O. Zvlienę, 
M. Dzimidienę ir S. Gudenai- 
,tę.
J Iš komisijos pranešimo, ku
rį davė E. Gritaitė, pasirodė, 
kad Užgavėnių vakare sureng. 
tas pasilinksminimo vakarėlis 
davė gražaus pelno. Iš visų 

Įpūsiu girdėt, kad visi svečiai

smagiai laikų praleido. Už tat 
draugija dėkingu mūsų jau
noms panelėms, kurios ir sma 
rkiai darbavosi, kad vakaras

jojama, kad ruiminga DievoI e
'Apveizdos bažnyčia prisipildys 
‘klausytojų, kurie norės išgir
sti garsiųjų kantatų “Kristaus

W. H. Y. Kančia.”

X Lietuvos Vyčių 112 kuo-

centro susirinkimus ir prane
ša visų veikimų.

Lab. 8 kuopa yra įsteigus
pa laikys mėnesinį susirinki- ,šv. Kryžiaus ligoninėj kam
inų antradienį, kovo 28 d., 8 barį ir pilnai išmokėjus; už 

ival. vakare, parapijos svet., tai gavo nuo seselių padėkos
Brangūs mums šie metai: i Visi nariai kviečiami atsilan- laiškų.

1900 Kristaus Kančios jubilie- kyti. 
jus, apie tai plačiai bus rišo- Į 
ma katalikų spaudoj. Dabar' 
geras laikas užsisakyti “Žvai
gždę,” “Draugų,” “Laivų,” 
“Varpelį,” “Misijas” ir ki
tus katal. laikraščius. Tada 
Dievas mus laimins, kada do
rai gyvensim. Bile kokį katal.

J. L. J.

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

GRAŽUS VAKARAS

X Nekalto Prasidėjimo P. 
laikraštį kiekvienas galės už- draugija rengia ĮJuikų va- 
sisakyti prie bažnyčios sekma-Į kar.^ sekmadienį, kovo 26 d.,

Veikiančioji komisija prane 
(šė, kad .rengiamas išvažiavi- 
Įmas, jau ir daržas paimtas. 
V ienbalsiai nutarta užprašyti 
šv. Mišias už gyvus ir miru- 

i sius narius. Mišios bus laiko- 
jinos kovo 26 d., 8 vai. ryto. 
Kviečiami nariai ir narės da- 
llyvaut “in corpore.”

sti J. A. K.

pavyktų.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

X Smarkiai rengiamasi prie 
Šventojo Koncerto, kuris įvyks 
jniūsų bažnyčioje sekim, kovo 
26 d. 3 vai. p. p. Pakvietimai 
yra dalinami ir siuntinėjami. 
Įžangos bilietų nebus, tik lai
sva auka bažnyčioje. Neabe-

X Jau netoli 40 valandų at
laidų iškilmės, kurios įvyks 
mūsų bažnyčioje bal. 2, 3 ir 4

d. Rengianties prie šitos me
tinės parapijos šventės kovo 
29, 30 ir 31 d. įvyks trijų die- 

' nų rekolekcijos. Pamokslams 
Įsakyti yra pakviestas gerb. 
[kun. K. Bičkauskas, mėgia- 
i mas čikagiečių pamokslinin
kas. Pasinaudokime.

dieniais. Klauskit Stasio Sta
niulio, šv. Vincento a Paulo 
dr-jos nario. ,

MISIJINIŲ DAIKTŲ

parap. svetainėj, 7 vai. vaka
re.

Bus sulošta “Paklausykite 
Leono”. Loš parapijos Dramos
Ratelis, vadovaujant kun. A’. piet įvyksta 
Valančiui. ’| ■

Draugija kviečia visus Bri

NEPAPRASTA TERESIE- 
ČIŲ BUNCO PARTY

Per šias misijas galima įsi
gyti misijinių daiktų atmin
čiai, kokių tik kas nori. Be to,

Kovo 26 d., 2 valandų po- 
taip vadinama 

“Depression Bunco Party”, 
kurių rengia Šv. Teresės drau-

3% Sales Tax
įeina į galę nuo Balandžio 1 dienos ir nei vienas 
neišsisuks nemokėjęs. Pirkite dabar ir jūs sutau
pysite. Paskui kainos bus brangesnės.

ELEKTRIKINĖS SKALBIAMOS MAŠINOS
Thor po $37.50, $49.50 ir $84.50 
Maytag $59.00, $84.50 Lr $119.00.
Apex $39.50, $49.50 ir $69.00

Elektrikiniai Refrigiratoriai. General Motors 
Frigidare, Majestic, Crosley, Leonard, Apex ir 
kitų. Kainos žemos, po $69.00, $99.00 iki $150.00

Midget Radios po .......................... $8.99
10 tūbų naujos 1933 Radios

po $29.00,KI $49,00
Iki taksai įeina į galę, Budriko krautuvė su

mažino dar daugiau kainas.

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

Telefonas — Boulevard 4705—8167

E39

Nepamirškite gražaus programo nedPlioJc, nuo 1 Iki 2 vai. po 
phdų. AVCPL. 1170 k. I4ETI VIV VAI.ANDA

ghton Park’o ir kitų kolonijų i gija, raštininkės Onos Jagie- 
lietuvius atsilankyti ir pama- lienės namuose, 2559 W. 47th 
tyti gražių programų. Parapi- Street (kampas Rockivell ir 

maldaknygių didelėmis laidė- jOf, pramos Ratelis visuomet į47tli). Narės kviečiamo t atsi
ims. Labai gražios skūros ap-.yra gerai pasiruošęs ir turi lankyti ir atsivesti, kiek ga- 
darais, auksiniais kraštais, i,,nJ sc,.nos ,ima> draugių. praleisi,„
kaina tiktai $2.50. Per mote-j ųttrbė kum A. Valančiui, [labai smagių valandų. Komisi- 
rų misijų takams daug ^“kuris SUgekq taip gražiai iš- ja prirengė puikių dovanėlių, 
reikalavo; taigi dabar jau tu-[|avinti rankdarbių ir užtikrina, kad
rime. Jų galima gauti rytais Į .
ir vakarais iki sekmadienio, į ----- ------  -........... ‘— •1 1 ...... ....................

pranešu, kad gavome naujų

Ar Jūs Esate Supančiotas
Ir su "suirusiais” nervais — Jaučia
tės silpnas ir pavargęs — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip, Štai yra geras 
tonikas, suteikiantis geresnes dienas.

S P E C I A L S

Nusa-Tone
yar užvardinlmas TONTKO, kurį Gy
dytojas Specialistas išrado, ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistinė
se. NVGA-TONE yra kombinacija, 
tam tikrų tonikų alterativų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organus, 
valgysite geriau, — miegosite sal
džiau. Tūkstančiams vyrų ir motorų 
tapo pagelbėta. Trisdešimties dienų 
trea{.mentas už Vieną Dolerį — gau
kite tikrąjį—garantuotas.

Ringlct End Permancnt ........... $1.75
Shampoo and Fingcr "Wave

All Weck ............................... 50c
Finger Wave ............................... 35c
Other Permanents $2.50,*$3.50, $5.00

MARY’S BEAUTY SHOP
5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738
DA RB AS G A RANTUOTĄS

Ofiso Tel. Yards 0344
Ites. Tel. Roul. 6240

DR. Y. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

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

Nedėliomis 10:30 iki 12.
756 West 35th St. Chicago, I1L

KONTESTANTŲ IR DAINININKŲ 
KONCERTAS

Nedėlioję, Kovo 26 dieną,
Chicagos Lietuvių Aud te rijoje,

31st ir Halsted St.
Pradžia 5 vai. po pietų

Ntjd-alcikkitc šios progos. Dalyvauja suvirs 200 muzi
kantų ir jums pirmą sykį toks išgirsti bcnij LIETUVA iš 
35 muzikantų. Įžanga tiktai 25c. •

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SCT.FERrNftS VANOS IR ELEKTROS 

l’REATMENTAI 
švediški mankštini mat Ir elektros masažas

Treatmentai visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferlnės vanos, duoda didžiausią, kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
K autuvas Ro. Paulina Rt. Tel. Botilcvard 4552

;Reumatizmas sausgėlai■■ Neslkankyklt* savęs skans-
B mals, Reumatizmą, Sausgėl*, I 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu |
■ — raumenų sukimu: nes skau
gi dėjimai naikina kūno gyvybe " 
_ lr dažnai ant patalo paguldo. I

CAPSICO COMFOUND mo- | 
® stis lengvai prašalina vlrfiml- B
■ nėta Ilgas; mums liandls dau- " 
_ gybė žmonių siunčia padėka- I

vones pasveikę. Kaina B9c per g
■ paštą 85d arba dvi už I10S
g Knyga: “HAI.TINT8 SVET- ■ 

KATO8" augalais gydytles. kai- ■
* na tt eentų. I

• Jostin Kulis :
B I lįst 80. HALSTED ST. < I 
B • Ckloage, I1L ■
B

A. A.
JULIJA KIMBARAIT6

Mirė kovo 22. 1933 m., 9:30 vai. vak., 26 metų amžiaus.
Uitu us Cicero, III.

Mirė netoli Hhlnelander, McNanghton. Wis.
paliko dldelalme nuliūdima motini) Julijų. tėvą Jonų, 3 se

seris l.illtan Sykis ir švoger) Feliksą, Mary Ilanaban ir švogerĮ 
Andrew Ir Amelia, 3 brolius, Pranų ir brolienę Betty Jurgi, 
Jonų ir brolienę Tyra, t«ilų Oną Pocienę, anūkus, pusbrolius, pu- 
■sgjg-’t Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1 543 South 52nd Ave.,Cicero. III. 
I.ąidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 27. Iš narni) 8:3o val.

bus atlydėta j š'Antano parapijos bažnyčių, kurlpje įvyks ge
dulingos' pamaldos už vellončs sielų. Po pamaldų būti nulydėta 
į flv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Tėvai, gmcrjr*, broliai Ir gimines, 
laidotuvėms patarnauja graborius Syrevvlcsc, Cicero 294.

VICTOR GAPSZEVVICZ
Mirė Kovo 3. 1933 m.. 8:30 vai. vak.. pus amžlo melų.............

Kilo Iš Kauno RStL, Raseinių Apskr,
Paliko dideliame nuliudime moterį Oną po tėvais Daicrlinga, 

! sūnus, Romanas Ir marčią Stanislovą. Boleslovą lr marčią I>o- 
loros Ir Victor seserį Liudvikų Hnuakln lr švoger) Bernardą, brolie
nes Karoliną Ir Oną Oapszetvlca, švogerkas Magdaleną Zabiskl Ir 
vyrą Steponą, Koše Wreslnskt ir vyrą Joną, Stanislovą Albin lr 
vyrą Joną Mae Bernaclok lr vyrą Albcrt, Clarą Dzlerllnga ir 
vyrą Bon, Gertrūdą Patka Scsulpiet Ir vyrą Joną, uošvę Ka- 
tariną Ihtierllnglenę, anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 48th & S. Hermltagc Ave.

TAldotuvCs įvyks pirmadienį, kovo 27, Iš koplyčios 9:30 v. bus 
atlydėtas į šv. Juozapo parapijos bažnyčią, 48th Ir S. Kermltagn 
Ave., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus lr pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę moteris, -tinai, marčios, švogerkos, švogeriai, uošvė, 
anūkai Ir giminės.

lAtidoluvėms patarnauja graborius Uenryk A. Patka, Yards 
3713. -

i.

NEPALIKITE JŪSŲ MYLIMŲ KAPO 
NEPAŽENKLINĘ

Dabar geriausias laikas užsisakyti paminklus. 
Pirkite tiesiog iš dirbtuvės

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

Tel. Seeley 6103

Mes padarome ant orderio 
bile kokį paminklą mūsų

dirbtuvėje
įsteigta nuo 1885 m.

Del informacijų pašaukit

A. S. VALŪNAS
— Berkshire 1487

LIETUVIAI!

Važiuokit Tiesiai į Klaipėda
S u

Didele Vasarine Ekskursija
LAIVU

S. S. FREDERIK VIII

Iš New Yorko Birž. 3, 1933
LAIVAKORČIŲ KAINOS:

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

— Taksai reikia primokėti —

Del platesnių informacijų, užsakymų ir/lalvakorvių kreipkitės 
pa- mūsų agentus.

Dk-nrašėio “Draugo’’ agentūra Išrūpins Tamstoms visus ke
lionei reikalingus dokumentus. Dol to kreipkitės į “Draugą" 2334 
So. Oakley Ave., Chicago, III.

'ARBA

Scandinavian-American
Line

130 N. LaSalle St., Chicago, III.

Telefonas

CANAL

6059 ANGIYS Taip, jus ga

lite pirkti

sau
‘Anglis

UŽ WH0LESALE KAINAS IŽ

Geo. P. Taylor, Jr. Cual Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

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

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

ŠTAI MŪSŲ KAINOS;
Indiana Fgg................ ;........... t.onns $6 00
Illinois Egg................................ M 6.00
West Va. Lump.......................... n 7.50
Black Band Egg ....................... »» 7.50
Black Band Lump ................... n 8.00
Red Ash Erie Lump ................ n 8.50
Blue Grass Lump ................... M 8.50
Fancy Lump .............................. M ' 8.50
Pocahontas Mine Run ............ >»• • • • 6.50
Pocahontas Lump..................... . »> 9.00
Pocahontas Egg ....................... »» 9.00
Pocabontas Nut ....................... 99 8.50
Pocabontas Pea ........................ f f 6.75
West Va. Be dūmų, 50% rupūs 99• • • • 7.25
Coke-Range dėl furnasų............ 99i a • • • 9.00
Canell Bloek .............................. 9 9 9 50
Stoker Sereenings .............. 99 5.50
Best G radę Cbestnut................. . 99 15.00

ORDERIUOK DABAR
MES PRISTATOME VISAME MIESTE,

Mes esame užbondsuotl miesto sverlkal ir kiekvienas vežimas, kuris 
Uvužluoja iš musų yardo, turi oficialaus sve riko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant tikieto svarumą.

. t
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Šeštadienis, kovo 25 d., 1933 D R A U G A R

CHICAGOJE Nuoširdžiai kviečiame visus
L. V. Chic. Apskr. Dainos 
choro ir C'hic. Ap. valdybos

Kūno Perkėlimas DAKTARAI:

KAS GIRDĖT WEST SIDF Konservatorijos mokytojai pri 
pažino, kad ji sugeba tinka* 

linai išpildyti minėtų, kurini. 
a, tU Būtų labai gražu, kad kuo
vuk., slaugiausiai atsilankytų lietu- !&°s Cbicagos Apskričio susi-

PRANEŠIMAI
A. L. K. K. Moterų Sųjun-Kovo 26 d., Aušros 

parapijos salėj, 7 vai 
Kolegijos 19 skyriaus rėmėjai Įvių’uluzikUt programaa j vyks I rinkimas įvyks kovo 26 d., ly 
rengia gražių pramogų su kovo 95 d., Kimball llal.1, Wa :6iai 2 vaL popi«t,.Šv. Mykole 
daug dovanų Kolegijos nau-p)ush ir jackson Blvd., 3 vai. 
dai. Kviečiame visus skaitliu-[popiet jžanga dykai, 
gai atsilankyti ir prisidėti prie 
gražaus darbo. Rengėja. Dailės Mylėtojas

1
AMERICAN CONSERVA- 

TORY OF MU3IC
I KVIEČIAME

Kviečiame visuomenę daly*
Sylvia Sabonytė progresuo vautį L V. Cliic. Apskr. “Dai 

ja tarpe svetimtaučių ir uži
ma žymių vietų, kaipo gabiau
sia pianistė. Ji skambino pa-

parapijos mokyklos kambary. 
Būtinai pageidaujama, kad

visos kuopų narės, kurios įėjo 
į komisijų rengimui bunco dėl 
atmokėjimo kvotos už kamba
rį Šv. Kryžiaus ligoninėj, at
silankytų į M. S. Apskr. su
sirinkimų, kovo 26 d., Šv. My
kolo parap. svet., 2 vai. po-

Ofiso: Tel. Calunict 4030
lies.: Tel. Hemlock 6280

DR. A. G. RAKAUSKAS
I OYDYTOJAS JR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai Vak
Rezidencijos Ofisas; 2650 W. UOUi St 

t Valandos: 10—12 ryįo
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

nos” choro vedėjo Juozapo j piet. Rast. M. šrupšicnč 
Saurio vardinėse, kurios įvyks i 1644 M abansia Avė., North 
kovo 26 d., Dievo Apveizdos j Side.

saulinio komp. Raehmaninoff parap. svetainėje, tuoj po šv. I prisiųsti
Kviečiu visas kuopas 

atstovių. Atstovės
kurinį in C. Minor. 
,,Sylvia Sabonytė parodė

[koncerto. Pradžia nuo 5 iki 7. 
ne- Bus gardi vakarienė, įvairi

prašomos nesivėluoti.
V. Petrošienė, pirm.

įprastus muzikoj gabumus, programa ir t.t.

GRA KORIAI:
Ofise Tel. Republic 834(1 — Res. Tel. Prospect 2423

TĖVAS IR SŪNUS, JUOZAPAS, 
EUDEIKIAI
G R A n O R I A I

Nuliudhno valandoje .širdingai patarnauja. Reikale esanti, 
malonėsite mus pašaukti.

5340 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO
VIEKAS OFISAS — KEItA K1T( SKYRIŲ

X Bridgeporto lietuvių be
darbių susirinkimai būna kas 
antradienį, Fellowship House, 
831 W. 33rd PI., apatinėj sve
tainėj; įėjimas per šonines du
ris. Sekantis susirinkimas į- 
vyks kovo 28 d., 7:30 vai. vak. 
Visi lietuviai bedarbiai, vy
rai ir niotervs, kviečiami atsi- 
lankyti. Org.

A. A.
JONO BERTAŠIAUS
Mirė Sausio 27 dieną, 1933 

m. ir palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse Sausio 31 dieną.

Martinkų šeimyna ir brolis 
Feliksas Bertašius kviečia vi
sus gimines ir draugus daly
vauti pamaldose, kurios jvyks 
antradienyje, Kovo 28, 1933:
8 vai. ryte, Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčioje, 46th ir Wood St.

Po Mišių prašome visų gi
minių, draugų ir pažystamų 
kartu su mumis nuvykti j šv. 
Kazimiero kapines, kur a. a. 
Jono Bertašiaus lavonas bus 
perkeltas j savo lotą.

Po viskam visi dalyvaujan
tieji yra kviečiami sugryžti j 
brolio Felikso namus, 4 516 S. 
Hermitage Avė.

Nuliūdę,
Broli., lr Martinkų šeimyna.

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTĄS

1446 So. 49th Ct. cicero, m.
Utar. Ketv. Ir Pėtnyčiomla 

1® — 9 vai.
8147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 8 — 9 vai.

Tel. LAFAYETTE 8087

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X Sl’INlH L1A1 
3051 W. 43rd St

(Prie Archer Ava netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 8 Iki 8 vaL vakaro 
Beredomls lr nedėliomis pagal

sutarties

Tel. Clcefo 1260

DR, GUSSEN
X—RAY

Office Phone 
Prospect 1088

Ree. and Oftloe 
2859 8o. Leavitt SL 

Canal 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

8 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

Phone Boulevard 7012

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTĄS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47tk Street

LIETUVIS DENTISTĄS 
▼ai.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8 

valandai vakare
Nedėllomia ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St Cicero, Iii.

Tel. Canal 1128

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTĄS 

2201 West 22nd Street 
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 0 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki S vakare 
Seredoj pagal sutarti

TEL. LAFAYETTE 7860

DR. F. C, VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Bes. 2136 W. 24th flt.
TEL. CANAL 0402

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
▼Isuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
Skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykaL

3307 Auburn Avenue

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2 516 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Met.nės Sukaktuvės 

mirties

MATAUŠAS
VILKELIS

Mirė kovo 23, 1933, 5:06 vai. 
po pietų, pusamžio metų.

Kilo iš Viesejų parap. 
raškų kaimo.

Pet-

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
laukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
TEL. CICERO 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

I. J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tai. Boulevard 8808—8411

Tel. CICERO 194

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 838.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

Seniausia ir Didžiausia*
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko ucrokuojame ui atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą, iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
ri a t į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

į patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukiu BUDRIKĮ pirm negu kreip
kitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyala Ofiaee

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

. — ------- . ..

PETRO
VISAKEVIČIAUS

Mirė kovo 25 d., 1932 m. ir 
tapo palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse. Mišios už Visakevičių 
šeimynų bus ai taikytos kovo 
28, 1933. 8:00 vai. ryto, Gimi
mo .šv. Panelės parapijos baž
nyčioje, 6'8lh ir V/ashtenavv 
Avė.

Prašome visit giminių, drau
gų ir pažystamų pribūti šiose 
pamaldose ir pasimelsti už a. 
a. Petro ir Visakevičių šeimy
nos sielas.

Užkvlečia Apiekūnai.

Nuliūdę dukterys, sūnūs 
giminės.

Ir

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 AVEST 15th STREET 

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

Tel. Lafayette 3572
J. Llulevlčius

Graborius
ir

Balsamuotojas
Patarnauja Chi

cagoje ir aplelln- 
kSJe.

Didelė tr graži
Koplyčia dykai

4022 Archer Avė.

J, F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

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

OFISAS
668 WEST 18th STREET 

Tel. Canal 6174

Kapitonas 
Pasauliniame kare

Dr». C>K. Kliauga
DENTISTĄS

2420 W. Marąuette Road
arti Wes|ern Avė.
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

Tel. Canal 9257 Res. Prospect 6650

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Residenclja 6600 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 Iki 8:30 vakare

HEMLOCK 8181

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
0 Iki 12 ryto; 7 Iki 8 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Re*. 6456 S. MAPLEWOOD Z VE.

Tet Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso lr Rea Grovehlll 0617
6 917 S. Waahtenaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-0 vak. Ketv. 3-13 ryto 

Nedėiioj susitarus

AKIŲ GYDYTOJAU

Paliko dideliame nuliudime 
seseris Kotryną Paliueienę, Ro
zaliją Matulevičienę tr švoge- 
rj Lietuvoje, brolį Jokūbą, 
brolienę ir seserų ir brolių 
vaikus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1625 So. 
50th Avė., Cicero, Iii.

Laidotuvės jvyks antradienį, 
kovo 28 d. iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas j šv. Antano par. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
stelą. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines. -

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nubudę seserys, brolis, bro
lienė, vaikai lr giminės.

l.aidotuvėms patarnauja grab. 
.Antanas Petkus Cicero 2109—. 
859—J.

DR. VAITUSH, OPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHSB AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337
Ofiso vaL kiekvieną dieną nao B Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vaL vakare Ci 
tr Ketvergaia.

Rea. Tel. Hyde Park BSBfi

Po

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS DR. M. T. STRIKOL’IS

VERONIKA
JARECKIENĖ 
tėvais Montrinaitė

Mirė Kovo 23 d., 1 933 m., 
7:30 vai. ryto, pusamž/aus. Ki
lo iš Panevėžio apskr , Nauja- 
jniesčio parap. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
įvyrą Antaną, dvi dukteris Zo
fiją ir Veroniką, 2 sūnūs l’ran- 
cišKų i'r Ladislovą, žentą Alek
sandrą Narbutą, 2 unukus An
zelmą ir Raimundą lr gš.nines.

Buv6 narė Tretininkų, Apaš
talystės Maldos ir Marijonų Ko
legijos Rėmėjų.

Kūnas pašarvotas 4428 So. 
IVhipple St. Tel. Lafayette 4399. 
Laidotuvės jvyks PirtnadienJ, 
Kovo 27 d., iš. namų 8 vai. bus 
atlydėta Į Nekalto Prasidėjimo 
P. šv. parap. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys. Sa
nai, žentas, Anūkai lr giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PF.R 28 METUS NEŽIŪRINT 

KAIP UŽSISF.NMUKIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Sperlnliškal gydo ilgas pilvtr. plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą tr paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per dnugetj metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANIMlKt Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai Ir nuo 8—8 valandai vakare. Nedėllomia nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 WE8T 34th BTW kampas keoler Avė. TeL Cravvford 5573

______ ___ —. .. .V- ------

Palengvins akių įtempimą, kuris
»stl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšų. Nuimu

trumpą res,Bt* Of*° ▼mlmmao.s nuo 2 iki 4 lr
Prirengiu teisingai akinius visuose 

ttaiiiklinuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažlau- 
Uas klaida*.

Bpeclaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 2 vaka- PHONE GROVEHILL 0027 
re. Nedėllomls pagal sutarti. Vaiauuos: 2-4; 7-9 P. M.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM Trečiadieniais ir Bekmad. susitarus

~ DR. J. W. KAŪZEVVICK
keanėe, negu bavo. Moša knimna »u- Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6859 SO. WE»TERN AVĖ. 
Chicago, Ui.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS

4645 S. ASHLAND AVI.,

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IBI CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

Ofiso: Tet Victory 6893
Rez.: Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Bosas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir t,
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted Sk 
Kampas lįst Street

1B—11 v. ryto, 1—4. 7—9 v. e. 
Nedėllomls lr tventadlenials 14—18

6 iki t vai. vak. Nedėllomls paimi 
sutarti

Ofiso Tel.: Boulevard 7MB 
Namų lėti Proepeot 1BBB

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
4142 ARCHER AVENUE 

Tel. Virginia 0036

4712 S. ASHLAND AVI. 
Tet Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCLALISTAB

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted 8L 
Valandos: nuo 11—4: nuo

Vadėllnmla; nao 18 Iki 10.

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

SRZ

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 at. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

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

Phone Canal 0523

■B

Phone PULLMAN 0856

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTĄS
3U East lllth Street

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

Boulevard 7889
Res. Hemlock 7601

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTĄS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo įo r^to iki s vahare

. DR. MAURIGE KAHN .
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yarda 0994 

Rezidencijos Tet Plaza 3200

VALANDOS!
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo S iki B po pietą 
Nuo 7 Iki • vakare 
Medei, nuo 14 Iki 11

DR. CHARLES SEGAL. i
Perkėlė saro ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.

SPECIJ AUSTAS
Dtlovų, Moterų lr Vyrų Ilgų 

VaL: ryto nuo lt—18 nao 1—4 pa 
pietų: 7—4:80 vai. vakare.

Nedėllomia 10 Iki 11
Telefonas Midvay 2880

- -- - - ----- -  -

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdvesne lr patogesnę 

vietą
B82S SO. HALSTED ST.

Vai.: nu-o 10 ryto iki 2 po pietų, k 
nuo 4 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 Iki 12 
Phone BOULEVARD 8482

TeL GrovehlU 1898

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 0-11 ryto 2-4 tr 7-0 vak. 

Beredomls po pietų lr Nedėldlealalg 
tik auaitarua

2412 W. MARQUBTTB ROAD

Res. Phone 
Englewood 6141

Office Phone 
Wentworth 3000

DR, A. R, McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7830 S. HALSTED STREET
ROOM 210

VaL: 2-4 ir 7-0 vai. vakare

taT Lafayette 1016

• DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Tat Kentvrorth 8000
Rez. Tat Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

•658 B. HALSTED STREET 
VaL: 2 4 ir 7 9 vai. vakare.

Tel. Ofiso Boulevard 8912-14 
Ree. Victory 2343

DR. A. J. BERTASH7.7G W. htkeet

Ofiso vai: nuo 1-3: nno 4:30-t:8«
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SPORTAS
KRAUSE TO LEAD NOTRE

DAME BASKETBALL 
TEAM NEXT SEASON

of Chicago was elected to cap- 
tain the 1933-34 Notre Daine 
basketball teain. This is the 
best news the Lithuanian peo- 
ple have heard sinee Jack 
Sharkev rose into the sport- 
ing linielight.

Ed. Krause has matle quite 
a record at Notre Daine. He 
was one of the outstanding 
plaveys on lašt years t'ootball 
team and we were saro he 
was slated for the football 
captaincy. Būt due to the 
discohtinuance of electing a 
captain he lošt this honor.

On the basketball floor he 
\vas just as effective. Ue play- 
ed center and lead the Notre

■ J* /
Daine scorors.

We cor.gatulate this fine 
Lithuanian atidėto and Chi
cago is proud of Ed. ‘Moose’ 
Krause.

Bridgeport K of L’s WIn 
Evening American 

Champlonship

An All Star Lithuanian ont- 
t'it, the Bridgeport K of L 
team defeated the fast Spec- 
ial Troops outfit 34 to 22 at 
AVliite City lašt •Saturdav ev
ening to win the Men’s Free

Big Ed. “Moose” K rausė Lance Chainpionship of the
Evening American tourney.

. - t ,
Budrick and Klųchinskas 

led the Bridgeport attack wi- 
th 12 pointstĮ apiece; with Je-
šen right on their beeis w*thslnjns visus harmoninga muzi- 
11 points. I enzi, E. Laskev, Primintina, kad ryt vaka-
.1. Laskev and Rainis compl- 
ete the ręst of the team.

GARSINKINTES
"DRAUGE”

INSURANCE
NOTARY 
PUBLIC

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

RADIO
•Sekmadienio radijo progra

mos, kurias duoda Jos. E. Bu
driko korporacija yra visų me 
giamos, nes pasižymi įvairu
mu. Tud ir ryt dienų bus ma
lonumo pasiklausyti Budriko 
radijo programos iš stoties 
WCFL, nuo 1 iki 2 vai. po
piet. Dalyvaus Rakauskienė, 
Čepaitis, Ascilia, Gunauskie- 

nė, Puta ir kiti. Budriko mu- 
zikantai-akordionistai palink-

re Chicagos Lietuvių Audito- 
įvyks milžiniškas muzi

kalis vakaras su įvairia pro
grama, kurių išpildys Budri
ko kontestantai. Įžanga tik 2'5 
centai. V.

LIETUVIO IŠ RADIMU SU 
SIDOMftJO VOKIEČIAI

Nesenai Liėtuvos unv. te
chnikos fakulteto studentas iš 
rado savotiškas virtuvių židi
nių plokštes. Tų išradimų jis 
užpatentavo ir radęs kompani

‘ĮĮiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PARSIDUODA LOTAS
Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi- | 

| mo. Labai parinktina vieta Brighton Park 1 

| apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne- = 

= praleiskite šios geros progos.

Del gilesnių informacijų kreipkitės as- | 

| meniškai.
S =
= E

1 1901 S. HALSTED STREET !
S ■ • • • s■ • 8
,5 |
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jonų ėmė plokštes gaminti. 
Plokštės pasirodė laai prnk

tiškos. Joms susidomėjo viena 
vokiečių firma “Vikrys”, ku 
rios atstovas atvyko į Kaunu 
ir už šį išradimų pašildė 10,- 
000 litu.

CLASSIFIED

MAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaunlninkais. Maža noVinė 

i mokestis. Ekspertų patarimas visose 
namų savininkų Lr rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vak. šventadieniais nuo 10 ryto iki 
piet. Įžymus namai orlginallo ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chica
goje.

LANDLORD8 BURBAU OP 
CHICAGO

I n k o r poru otas 
1842 West Divislon St.

Tol. Armitage 2951—2952 
Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 m.

-L.

S PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

Lletuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- .... v
Sičius, Namus, Farmas ir Biznius vi- kai’lO ir liet. baŽnvčlOS.
.sose valstijose Taipgi darom jvat- Į , ~
rius legalius dokumentus, kaip tai, J 4523 S. FAIRFIEL.D AVĖ 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau- : 
doklte musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje ir teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Westem Avenue

Chicago. Tll.
Tel. GROVEHILT. 1038

Parsiduoda bizniava vieta ar
ba mainysiu. Saliūnas su pri-

taisymais. Trys keturių flati; ga g kalnha,riai, remia $15. 
gyvenimai. Atsišaukite 1621 Patogi vieta. Mrs. Emma, 6425 
West 43rd Street. S. Westem Avė.

CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ. 
Mes mokame augščiusią kainų už

sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, IaikrodSlius, lom
bardo tikietus.

HOME KEPI NERS,
Kesner lUilg.

8 No. AVubasli Avenue
Kambarys C0O

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

ANT RENDOS — 2 kamba
rių — kitehenette— šiltu va
ndeniu šildomas. Arti gatvė-

1-mos lubos iš priešakio

Reikalinga šeimininkė prit 

namų darbo. Geras gyvenimai 

su mažu primokėjimu.

2215 WEST 22nd STR.

Parsiduoda lietuviška užei-

-C

Q M. Petroševičius, garsus virtuozas, sniuiki- 

[j ninkas. Jis per koncertinę dalį gros pasauli

nių kompozitorių kurinius.

3

A. BENATTIS, publikos mėgiamas vaidila. Jis 

vaidins Antano Ūkininkaičio rolę..

P. Čerkauskaitė pasižymėjus 

ir gabi aktorka. Ji vaidins 

ūkininkės Bekampienės rhlę. Z. Bajormaitė, talentuota sce

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

J. PARKAUSKAS, gabus vaidi
la, pasižymėjęs scenoj jau nuo 
daugelio metų. Jis vaidins Vin
co role.

MILZINISKAS VAKARAS
1 • ' * ' V ' „

VAIDINS V. STANCIKO TRUPĖS ARTISTAI

“AMERIKA PIRTYJE”
' • r , » . ’

Sekmadieny, Kovo-Mareh 26, 1933
SCHOOL HALL SVETAINĖJE 48-TOS IR HONORE GATVIŲ 
1 . IR

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

ir kitos meninės jėgos. „
Užprašome visus lietuvius VAKARAN atsilankyti. Programų būsite patenkinti.

Pelnas skiriamas Šv. Kryžiaus parapijos naudai.
■ . . * ■ ' Z . . * • • : ’ ' » Y> * - ' A . ■ ‘

Programo pradžia 7 vai. vakare. Įžanga nebrangi.

Visus kviečia KOMISIJA.

J. Krišč ūnas, baigęs Lietuvoj 
universitetų. Jis, apūrt režisūros, 
vaidins Žvdo rolę.

Apart šių artistų dar dalyvau

ja B. ARMOŠKA, gabus vaidila, 

jis vaidins piršlio rolę. Tr J. RE-
MEIKAITĖ su A. CIBULSKAI 
TE.

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