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Didelis maldininkų supludimas Romoje
AUSTRJOJ IŠGRIAUTA SOCIALISTU
PARTIJOS KARIUOMENE

i'

ŠV. PETRO BAZILIKOJ ATIDARYS
ŠV. DURIS

CHTCAGOJE
MOKESČIŲ KLAUSIMAS

MALDININKAI VYKSTA IŠ ĮVAIRIŲ
ŽEMYNŲ KRAŠTU

Vyresniojo teismo teisėjas
McGoorty iki balandžio 8 d.
ANGLIJOS EKONOMIŠKA
ŠV. DURYS BAZILIKOSE
prailgino pradžių 1 nuošimčio
MISIJA ATVYKSI J. V.
ATIDAROMOS 10:45 RYTĄ
bausmės per mėnesį už mo
kesčių skirtu laiku nemokė
Louisianoj viesulas, o Kansas
ROMA, bal. 1. — Šiandien sikratys nusidėjimais.
jimų. Pirmiau ši bausmė bu
Vatkane ir Romoje įvyksta
Čia pranešta, kad iš Bava
lėktuvo katastrofa
vo nustatyta nuo kovo 15 d.
nepaprastos ir retos iškilmės. rijos į Romų pėsčias vyksta
SOCIALISTAI NETENKA
ANGLŲ MISIJA Į J. V.
Toliau tas pat teisėjas iki Apie 1,0:45 prieš pusiaudienį maldininkas Johann Muller,
KARIUOMENES
balandžio 29 d. prailgino lai Šventasis Tėvas Pijus XI in 55 m. amž. Jis eidamas neša
LONDONAS, kovo 31. —
kų, kad mokesčių patikrini auguruoja Šventuosius Metus, ant pečių didelį ir sunkų iš
VIENA, Austrija, bal. 1. — Anglijos vyriausybė nuspren
mo boardas galėti) priimti žm atidarydamas Šv. Petro bazili pušies padarytų kryžių. Jau
Austrijos vyriausybė specia dė į J. Valstybes siųsti misijų,
onių skundus prieš didelius koj šventąsias duris. Tų patį pasiekė Paduos miestų. Tenai
liu nusprendimu
panaikino kurios priešaky bus pats pre
mokesčius.
laikų trys Popiežiaus įgalioti- savo kryžių pastatė prie Šv.
šio krašto socialistų partijos mjeras MacDonaldas.
kardinolai kitose trijose di Antano bazilikos durų, o pats
privačių kariuomenę, kuriai Ši misija AVashingtone pa
PAŠAUTAS POLICMONAS džiose Romos bazilikose atida įėjo į vidų pasimelsti, kad Die
priklausė apie 150,000 ginkluo sitars su J. V. vyriausybe eko
IR PLĖŠIKAS
rys šv. duris.
vas jam duotų sveikatos ir iš
tų ir kariškai išlavintų jaunų namiškais klausimais ir pada
Šiandien inauguruojami $v. tvermės kryžių atnešti į Ro
vyrų. Ši kariuoamenė vadino rys planus
pasaulio
eko
Skersai
Englewood
gatvės,
Metai, kupini Dievo malonių mų.
ŠVENTASIS TĖVAS PIJUS XI
si “Scfrutzbund.”
nomiškai konferencijai, kuri
kur gyvena laikinai einantis metai. Šventasis
Tėvas turi
Šv. durų atidarymui bazili
Jo Šventenybė paskelbė Šventuosius Me
įvyks
ateinančių
vasarų.
Chicago
majoro
pareigas
Fr.
vilties,
kad
ne
tik
visi
krikš

kose viskas parengta, tik lau
O “Heimwehr” — fašistų
tus ir šiandien juos inauguruoja atidaryda
Corr,
du
plėšikai
puolė
viešbu
kiama iškilmių valandos.
čionys
bet
visa
žmonija
nau

mas šv. duris Šv. Petro bazilikoj, Romoje.
kariškoji organizacija, dar gy7
PRIEŠ
SUTARČIŲ
REVI

Įtį.
Corro
namų
saugotojai
du
dosis tomis dangiškomis ma
vuoja.
ZIJĄ
policmonai nušaukti Į viešbu lonėmis; daroma gilia širdin Šiandien, balandžio 1 d., ta
BOIKOTAS PRIEŠ ŽYDUS
5 ŽUVO, 9 SUŽEISTA
VOKIETIJOJ
tį. Tenai įvyko
apsišaudy- ga atgaila išmelš Dievo, kad rp 12:30 ir 1:30 dienų Chica
NEĮTEISĖTAS KALBĖTI
BELGRADAS, Serbija, ko
NEODESHA, Kas.,
kovo' mas. Sužeistas vienas polie Jis pasigailėtų žmonijos, kuri goje per radijo instrument
BERLYNAS, kovo 31. — 31. — Netoli čia nukrito ir su monas ir vienas plėšikas. Ki per ilgus metus vargsta, ken (priimtuvus) bus
girdu
TOKIJO, kovo 31. — Japo vo 31. — “Mažoji santarvė”
Nacionalsocialistų
(fašistų)
—
Jugoslavija,
Rumunija
ir
tas
plėšikas
paspruko.
sikfflė
privatus
didelis
trijų
čia, baimėje gyvena ir badau Šventojo Tėvo Pijaus XI kal
nų delegatas T. Sąjungai, YoČekoslovakija,
yra
griežtai
nu
partijos
vadovybė
paskelbė,
motorų
lėktuvas,
kuriuo
iš
ja; kad grąžintų tautoms vie ba iš Vatikano.
suke Matsuoka, kurs vieši J
NEŠĖ DINAMITĄ
Valstybėse, per daug atvirai sista<'iusiM P™» “>k°s sutar- kad ji rytoj pradės vykdyti Tulsa, Okla., skrido į Winniningų veikimų taikos ir gero Šventasis Tėvas kalbės lo-l
boikotų
prieš
žydus
visam
kra
pegų,
Kanadoj,
kanadiečių
nereikalingai plepa apie Azi- fi« revi'zi» ir PrieS žem5s P1“
vės užtikrinimui, o valdovams tyniškai, o kun. J. O’Bourke
šte.
Ties
Madison
ir
Racine
ave.
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grąžinimų
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”
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angliškai.
ir lobininkams išjudintų kieta tų kalbų pasakys
jos rytų reikalus.
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už
gautų Bus taip pat pranešta apie
Japonų vyriausybĮė tad pas
Lėktuve buvo 14 asmenų. Is 1
. _ .
, ...
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v .
vvrų.
Pareikalavo
parodyti
ta,
tas
taip
turi
ir
pasilikti.
buvusįjį
karų
žydus
kaltina.
progos visus savo žygius ir Šventųjų Metų inauguravimo
kelbė, kad ji ne j teisėjusi jo
m 5 žuvo, kiti sunkiai sužeis..
v
k
kų jis nesą. Pasirodė, kad ne darbus pagrįsti ir vainikiloti apeigų ir iškilmių eigų.
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karštai
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Žydus
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visų
kraštų
prie
kalbėti jos vardu.
ti. Kai kurie sužeistų,
ša 7 lazdutes dinamito.
mia Prancūzija.
šais. Boikotas daugiausia bus
Dievo ir artymo meile.
Šv. Tėvo kalba
Chicagoj
ma nepasveiks. Tarp žuvusių
Suimtas.
Pasisakė
esųs
M.
prieš
žydus
įmoninkus
ir
pro
Kelinta diena iš visų pašau bus girdima per WMAQ:
NĖRA PASIGAILĖJIMO
jų yra vairininkas, jo padė
0’Donnell, 31 m. amž. Jis tu lio kraštų čia vyksta tikinčių stotį, o gal dar ir per kitas.
BOLŠEVIKAI BARASI SU
fesionalus atkreiptas.
jėjas ir lėktuvo savininkas.
rės pasakyti, kur gavo ir jų maldininkų būriai, vieni jų
JAPONAIS
MADRIDAS, kovo 31.
—
Sakomo, katastrofa įvykusi
kam nešė dinamitų.
SKIRIA DAUGIAU VIRŠI
mažesni, kiti gausingesni. Vy Rytoj, .balandžio 2 d., sąry
Kai kurie aukštosios kilmės
vienam motorui sugedus.
TOKIJO,
kovo
31.
— Rusi
NINKŲ
ksta ir pavieniai
asmenys. šy su Šventaisiais Metais Įvy
ispanai kreipės į vyriausybę,
jos bolševikai barasi su japo
_________
REIKALAUJA
10,000
DOL.
Maldininkai kalbasi įvairio ks taip vadinama “Šventoj
kad ji skirtų jiems bent kokį
23 ASMENYS ŽUVO
nais
dėl
kinų
rytinio
geležinAVASHINrGTON,
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1.
—
mis kalbomis. Visi su giliau Valanda” Radijo Mieste, New
už užgrobtuosius nuo jų žeVIESULE
Mrs.
Fred
Oser,
kurios
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kelio.
Mandžiūkuo
kariu-omenė
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Rooseveltas
passiu nusižeminimu) skubinasi Yorke. Šiose iškilmėse daly
mes plotus atlyginimų,
Tas
užgrobė
ten
keletu
bolševikų
kvrė
karo
sekretoriaus
padėrų
nušovė
Motion
Picture
Ožydai ir
, ir glaudžiasi prie Motinos Ba vaus protestantai,
jiems griežtai atsakyta.
SHREVERPORT, La., ko
perators unijos
traukinių. Bolševikai kaltina- jėju H. H. AVoodring iš Kas.,
organizato•
į
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į
^ad
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v
katalikai. Bus prakalbos.
vo 31. — Žiemių vakarų Lourius
R.
O
’
Hara,
mi
tuo,
kad
jie
tuo
geležinkeo
vyriausiuoju
imigracijos
ko
pastarąjį
Bažnyčia,
ir
iš
tikrųjų
tik
Ba

Šios iškilmės bįus transliuo
MAŽINA IŠLAIDŲ SĄMATĄ
isiana valstybės dalį ir pietų
liu į Vladivostakų siunčia ka- mdsijonierium -— D. W. Mac- vakarų Arkansas vakar ištiko traukia teisman. Reikalauja žnyčia, juos sustiprins, gyve jamos per radijų po visų kraš)
10,000 dol. atlyginimo už* vy nimo naštų palengvins, kada tų, o gal ir į užsienius. Pra
Cormack iš N. Y.
HAVANA, Kuba, kovo 31. ro medžiagų.
tornado (viesulas).
>
ro nušovimų. O’Hara yra ka jie bus Dievo malonėje, ty. džia 10:30 ryte (Chicago lai
— Kubos prezidentas, naudo
Surinktomis žiniomis, 23 as
lėjime.
NESIŲS KARO LAIVŲ
PANAIKINO VARŽYMUS
kada per šv. Sakramentus nu kas — 9:30).
damasis diktatoriaus teisėmis,
menys žuvo ir apie 60 sužeis
nusprendė vyriausybės išlai
ta. Daug žmonių neteko pas
PARDAVIMO MOKESČIAI KRAŠTO IŠLAIDOS ŽYMIAI
WASHINGTON, kovo 31.
DARBININKŲ VADAI
das nuo 55 milijonų dol. su MADRIDAS, kovo 31. —
togės.
pasiry — Kongresas galutinai pripa
PATENKINTI
MAŽINAMOS
mažinti iki 37 milijonų dol. Vokietija buvo
žūsi
šį
pavasarį
prisiųsti
ke
Vyriausiasis
Illinois
valsty

žino bilių, kad gydytojai ne
per metus.
KRAŠTĄ VEDA GEROVĖN
WASHINGTON, kovo 31
bės prokuroras Kerneris ragi
letu savo karo laivų oficialiai turi būt varžomi, jei reikalin
WASHINGTON, kovo 31. — Darbo departamento sekra
na visus įmonininkus, kad jie — Nuo rytdienos bus imta žy
IR MAINE BUS PARDUO vizitai. Dabar ši vizitą atšauk ga degtinę sergantiems skirti.
NįEW YORK, kovo 31. —
tore Frances Perkins
šian
Gali
skirti
kada
nori
ir
kiek
ta.
Ispanijoj
persekiojami
fa

rytoj
vykdytų
pardavimo
mo
miai
krašto
išlaidas
mažinti.
DAMAS ALUS
Savo redaguojame
žurnale
dien turėjo konferencijų su
šistai.
kesčius, ty. kad iš perkančiųjų Valstybės sąmatos
nori. Bilių Prezidentas pasi
direkto

“The New Outlook” Al Smiorganizuotų darbininkų va
rašė.
imtų 3 nuošimčius mokesčių, riaus Douglaso
apskaičiavi

AUGUSTA, kovo 31.
—
th pareiškia, kad prezidentas
dais. Jiems išaiškino vyriau
nepaisant “injunetion.” Jis mais, per metus
išlaidų
vy

Maine valstybė yra žinoma PASIRAŠĖ MIŠKŲ BILIŲ
Rooseveltas veda kraštų gero
sybės planus, kaip bėdai
KATALIKŲ UNIVERSITE
pareiškia, kad jei teismas pri riausybė turės arti vieno bi
tuo, kad ji pirmoji pripažino
vėn. Tik reikalinga juo pasiti
biams pagalba bus teikiamu
TO STUDENTAI YRA
pažins, kad šie mokesčiai yra lijono dolerių mažiau.
18-ųjį priedų. Dabar šios vals WASHINGTON, kovo L—
kėti ir jį remti.
koki viešieji darbai bus sukęSAVO VIETOSE
neteisėti, tada įmokėtus mokė
tybės legislatūra nusprendė, Prezidentas Rooseveltas va
keliami.
Štai kam ir kiek mažinama:
sčius pirkėjams grąžins pagal
kad gali būt teisėtas alus par kar pasirašė kongreso pripa
PEIPINGAS, Kinija, kovo
HAVANA, Kuba, kovo 31.
Pirmiau darbininkų vadai
Karo veteranų reikalais —
žintų bilių, sulyg kurio į kraš
duodamas.
31.—Vykstant japonų kauty — Naktį čia ir apylinkėse aš- pirkimo kvitas, kurių pirkė 480 milijonų dol. per metus. protestavo prieš tuos vyriau
to miškus darbui bus siunčia nėms su kinais žiemiuose nuo
jai neturi numesti.
tuonios bombos susprogdintos.
Perorganizavus administra- sybės planus, šiandien ji<
ma
apie
200,000
bedarbių.
IEŠKO NAUJŲ NARIŲ
šio miesto, kai kurių uni Sugriautas vienas tiltas. Tai
tyvę vyriausybės šakų — 250 reiškė vyriausybei savo prifca
POLICIJA IŠGELBĖJO
versitetų studentus
pagavo vyriausybės priešų darbas.
rimo.
miliųonų dol.
IEŠKO BOMBININKŲ
BREMRNAS, Vokietija, ko
pasiauba. Daug jų išdūmė Ki
Wendell mokyklos
kieme
Vyriausybės tarnautojams
vo 31. — Nacionalsocialistų DETROIT, Mich., kovo 31. nijos gilumom
pasigavę
LOS ANGELES Cal., kovo penki pusberniai
ORO STOVIS
atlyginimo
sumažinimas
—
partija ir Plieno Šalmo karo —Policija ieško bombininkų,
Tik vieno katalikų universi 31. — Šiandien rytų čia ir a- pradėjo kriminaliniai pulti 19
veteranų organizaicija čia ve kurie susprogdino bombų kun. teta studentai nepasidavė pa pylinkėse atjaustas dar vie m. amž. merginų. Policijų jų 125 mil. dol.
CHICACO IR APYLIN
da prapogandų, kad padidinti Coughlino namuose,
Rayal siaubai. Jie lanko mokslo įs nas smarkus žemės eųpurty- išgelbėjo. Visi užpuolikai ka Pašto departamento ekono KES. — Šiandien saulėtu ir
savo narių skaičių.
Oak priemiesty.
taigų.
rnas.
lėjimon atsidūrė.
mija — apie 75 milijonai dol. kiek šalčiau.

____ :- ~___

f' š'ndienis, balandžio 1, 1933
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kuris didina ir dvasinį skurdę* Pasaulinis
karas pagimdė kruvinąjį bolševizmu, kuris
parbloškęs didžiulę Rusiją, milijonus žmo
, ------ ;----nių išžudė ir tebežudo ir kuris iš visų jėgų
Šį sekmadienį mūsų koloni- Muz. Sauris yra vienas iš ga
stengiasi visų pasaulį savo pražūtingais mijoj prasideda Katalikų Spau- 'blausių chorvedžių.
krobais užkrėsti ir Kristaus Bažnyčią išnai- Jog
y.g. katalikl)i
Visi ateikite. Aiškinimus

Antano svetainę, kur bus su pildyti, be iŠsiteisinimo; ki
sirinkimas dalyvaujant žymie taip bus nubausti.
ms svečiams kalbėtojams. Vi
Koresp. A. Valančius
liet na kaadlan, Ubkynu Mkmadlealna
FRHNUMKRATOS KAtNA: Metama —
Pasi katalikai vyrai Šv. Antano
Mt Matų —
Trim. Mėnesiams — «>.•«, Vienam
Mtaaatnl — Tie. nuropoję — Metama IT.M. Puael Mė
parapijos malonėkite atvykti NEPADORUMAS SKVER
li — 14.11. Kopija .Ma
ir įstoti į eiles šios kilnios BIASI Į LIETUVOS JAU
Bandradarblama ir koreapondentams raitų negrų*
■na, jei nepraioma tat padaryti lr neprlatunAlama tam kinti. Jei ir vėl kiltų panašus karas tas pats kvWiaIni gto(i j Kataliki5kos
NIMO TARPĄ
draugijos.
NMM paMe lankių.
Kristaus Kančios programoje
bolševizmas,
ar
kas
kita
jam
panašaus
atsi
Korespondentas
skelbtinai sekančiai dienai priimami iki 5
Spaudos platinimų. Kiekviena — koncerte duos kun. A. Va
rastų,
viso
pasaulio
tvarkų
pagriautų,
ir
taip
Teko matyti vienas 7-tos
vai. po niet
me kataliko name — šeimyno lančius.
i
BedaktorttM prttaea — nuo UtM IU 11:44 raL jau didelį ekonominį spaudimų padidintų.
VYČIAI CICEROJE
klasės mokinių mergaičių va
je turi rastis, ir turi būti skai Į Šv. koncertų įžanga vei
karo skelbimas-plakatas. ProŠv. Tėvas tai gerai žino. Jis labai laiku tomas, nors vienas katalikiš tui. Visi širdingai prašomi su
DRAUGAS”
Kaip visados, taip ir dabar gramoj buvo numatytas baleto
paskelbė Šventuosius Metus ir ragina tikin kas laikraštis.
teikti tinkamų, gausių aukų
L. V. 14 kuopa gražiai dar- numeris. Gal dėl to plakate
čiuosius ir melstis, ir dirbti, ir kitus raginti
Gyvenimas bėga labai grel-1 koncerto kolektoje.
Ln’HUANlAN DAiLY FRIENU
buojasi. Pav. Kovo 20 d. buvo išpiešta balerina labai pasipūdvasioje susikaupti, Kristaus, Taikos Kara tai. Kad sužinojus apie gyve
Pabllabed Daily, Bioept'*'kunday.
■UBSCRIPTIONB: One Year — |4.44. Blz Montba
trumpas- biznio susirinkimas, tusia baleto suknele, pakiluPirmadienio vakare
—
Tbree Montba — 11.44. One Montb — Tie. liaus, mirtį ir iš numirusių prisikėlimų pri nimų ir pasaulio būtį, kasdien
Paroje — One Year — «T.ll. llz Moatba — H.M. siminti ir tai padaryti su ypatingu pasiruo reikia sekti gyvenimo klausiŠv. Antano bažnyčioje prasi- 1 Komisija “May Dance” jau šia žymiai aukščiau kelių. Be
tear — «44n
to buvo didelė ir dekoltė. Žišimu ir atsidavimu, kad Kristaus ramybės mus. Tam patarnauja dienra- dės dviejų savaičių Misijos. pradeda darbuotis.
Adeertlalna la "DRAUGAI" Maca Basi resalta.
J susirinkimu atsilankė sve- n0,na’ kad k«b»retll baletuose
karalystę padidinti, karo pavojus šalinti ir štiš. Mums, chicagiškiams ir kurias duos gerb. misijonieALrertl«ln< ratee on applleatloa.
tias
Šimulis, kuris pranešė da lla dar daugiau nuogybių,
šių dienų vargus pamiršti, nes jie yra maži ciceriškiams, vieninteliu dien rius T. J. Bružikas, S. J. Pa
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago sulyginant su tuo, kų Kristus yra kentėjęs raščiu yra “Draugas.” Tepa
mokslai bus sakomi rytais po lvkėlius, liečiančius šventąjį Bet į kabaretus mokinių ne
ant Kryžiaus dėl žmonių amžino išganymo. lieka jis draugu visose katali paskutiniųjų mišių ir vaka koncertų, kurį išpildys mūsų leidžiama. To plakato piešė
jos iš kitur pasiėmė tų pavyz
Ir dėl to netenka abejoti apie tai, kad kių šeimose. Prie “Draugo”, rais 7:30. Išpažinčių bus klau- garsus “Dainos” choras Šv. dį. Man rodos, kad tokiu pa
tikintieji šiais Šventaisiais Metais daug dau patartina savo šeimoje įsigy- soma kas rytas ir vakaras. Antano bažnyčioje, sekmadie- vyzdžiu galėjo būti kinų vaiz
nį, bai. 2 d., 7:30 vakare. Šis
giau padarys ir pasaulio pastoviai taikai vy ti nors mažų knygynėlį, ku- prariedant trečiadieniu.
šventuosius metus pradedant
dai. Nors ne į visus filmus lei
kinti ir žmonių visokiai gerovęi, negu visa riame turėtų rastis įvairių ti-1 šį sekmadienį prasidės Šve- koncertas bus labai įspūdin džia jaunuomenę iki 17 metų,)
kėjimo ir istorijos knygų, ne- ntieji Jubiliejaus Metai. Bus gas. Visi nuoširdžiai kviečia
Šiandien prasideda Šventieji Metai. Ka eilė tarptautinių konferencijų.
bet gana nepadorių paveiksiu!
pamirštant ir pasakaičių, ku- geros progos pasinaudoti Die mi atsilankyti į koncertų.
talikų Bažnyčia tuos metus iškilmingai minės.
ir kinų reklaminėse vitrinose,
Mes, lietuviai katalikai, taip pat padi nos patrauktų šeimos vaike- vo malonėmis, Kristaus KanBaigus
susirinkimų,
visi
šė

Iš viso pasaulio kraštų plauks maldininkai į dinkime savo darbų Kristaus Bažnyčios nau lius — jaunimų prie skaity- čios nuopelnais.
esančiose prie visų svarbesnių
d°
P™
e
bukieto
stalo,
kad
pa
;
gatvių. Toks, manyčiau nesą
Romų ir Šventųjų Žemę, kad išpildyti Šven dai, būkime ištikimesni Šventųjain Tėvui, mo tinkamos spaudos.
Todėl
širdingai
-raginu
visus
Jsivaišintų
ir
įduotų
garbės
dotojo Tėvo pageidavimų ir įsigyti visuotinus Bažnyčios Gaivai, prasidėjusiais Šventaisiais
moningai atsiradęs gimnazijo
Turiu vilties, kad Ciceros savo parapijiečius, šios kolo- Ivanų buv. pirmininkui Daineatlaidus ir visas dvasines malones, kurios y- Metais dažniau .artinkimės prie šv. Komuni
sienose paveikslas rodo, kaip
lietuviai-katalikai susidomės nijos lietuvius ir apylinkės ka |iįtii ir dovanas tiems, kurie*
ra teikiamos šventųjų Metų proga.
mūsų moksleivija jau apsipra
jos, nes pats Kristus yra pasakęs:
savo spaudosi skaitymu ir pla talikus naudotis Misijų proga !“bowling” ištesėjo.
tusi su nuogybėmis. Tokiose
Nesenai, švenčiant Pijaus XI popiežia
“Šita yra duona nužengianti iš dangaus, tinimu.
Nesibijokite nei vienas. Nors
_
•
■ • i -i
-v v.
1 Vakarų vedė pirm. Petro- sąlygose kuklumo auklėjimas
vimo dešimtmečio sukaktį, minėjome jo pro kad, kas jos valgys, nemirtų... Aš esu gyvoji
.
.
v. .
Šį sekmadienį Ciceroje tu seniausiai butumet ispazinties „.
,
.....
.sius.
Keletas
narių
gražiai
pa mokykloje labai sunkus. B. T.
gramų — Kristaus ramybė Kristaus karalys duona... Kas valgys tos duonos, bus gyvas rėsime progos išgirsti pamo buvę, nors baisiausių ir sun- . „ .. TTV1
.
.
..
.
j- •
-i,
tėje, šiandien ir vėl su didžiausiu entuziazmu per amžius; duona gi, kurios aš duosiu, yra kinimų gyvu žodžiu. Per su kiaušių
nuodėmių
papildę,
ne- kalbėjo. Užkandį baigė
° pirm,
r
popiežius skelbia visam pasauliui nepaprastus mano kūnas už pasaulio gyveninių. Kas val mų mūsų bažnyčioje pamoks sibijokit. Eikit išpažinties, Petrošio malda.
jubiliejaus metus devyniolikai šimtmečių nuo go mano kūnų ir geria mano kraujų, tas pa lų sakys gerb. kun, P. Vaitu darykit atgailų, grįškit prie Valgiai buvo gardžiai paga......
■
Jėzaus Kristaus mirties paminėti. Šventųjų silieka manyje ir aš jame (Jon. 6, 50-56). kaitis. Popiet 2:45, bažnyčioje Dievo, - nickas jūsų neat-, minti pasilinksminimo komisi • 1. 1. _įį
fnetų paskelbimas, anot “Osservatore Roma
jos. Uolus vytis Dabašinskas, Kų tik iš spaudos išėjo,
/
bus trumpos pamaldos, po ku stums.
PASTABĖLĖS
no”: “Tai yra ramybės žodis pasauliui. Ra
kaip tai:
rių maldų visi sueisime į pa Už išpažinties korteles ne žymus Ciceros biznierius, au
mybės visa šito žodžio prasme.” Taip skelb
kojo vakarėliui alaus. Ačiū
rapijos svetainę. Čia bus tru reikia mokėti.
Jėzus Kristus Karalius, pa
damas Šventuosius Metus popiežius norėjo,
| '' i
“Tiesos Kelyje” vėl įdėtas amerikiečių mpa programa ir kalbos apie
Kun. H. J. Vaičūnas, kleb. jam.
rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis,
kad ramybė būtų ne vien tik tarp asmenų, skyrius. Kun. dr. J. Končius jame rašo apie Šv. Vardo Jėzaus draugijų ir
Neužmirškime šventojo kon
kaina ........... ........... 10c
bet kad ji būtų ir tarp tautų ir kad pastovi katalikiškas mokyklas Jungtinėse Valstybė katalikiškųjų spaudų. Kalbės ŠV. VARDO DRAUGIJOS certo sekmadienį.
žinutė
Švenč. Jėzaus Širdies Troš
taika įsigyventų tarp valstybių.
,
se ir kun. J. Jnsevičius apie Jungtinių Val kun. A. Valančius, prelatas
SUSIRINKIMAS
Šv. Antano draugija laikys kimai, ,to paties autoriaus 15c
Šventasis Tėvas taip pat nori, kad per stybių vakaruose gyvenančių lietuvių gelbė Daniel Bymes, kap. Jonės,
Jo Eminencija kardinolas susirinkimų bai. 2 d., parapi- Viršminėtos knygelės yra la
knn. Vaitukaitis ir dar vienas
!
Šventuosius Metus žmonės bent trumpam lai jimų.
žymus kalbėtojas iš Holy pageidauja, kad kiekvienas ka jos mokyklos 8 kambary, 1 bai naudingos ir kiekvienam
kui pamirštų kasdieninius žemiškus reikalus,
įtalikas vyras būtų nariu Šv. jval. popiet. Visi nariai sueikit ižmogui reikalingos, patartina,
Kovo 15 d. Kaune mirė jaunas veikėjas Name Centro.
it savo mintimis kiltų į Kryžių, ant kurio
prieš devyniolikų šimtmečių buvo prikaltas ir žurnalistas Petras Karuža, kuris buvo Visi šios kolonijos vyrai, ir!Vardo draugijos. Kad supaži- .ir atsiveskit naujų narių. Mo- kad ta knygelė rastųsi kiek
vaikinai, pasirodykite, kad e-Jnūs su Šv. Antano parapijos! kestis mėn. tik 25c., o pašai vienuose katalikiškuose napats Kristus, Pasaulio Išganytojas ir mirė dienraščio “Ryto” redakcijos narys. Jis ra
muose.
dėl žmonių išganymo. Dėl to popiežius ir šinėdavo ir eiles. Gaila jauno žmogaus, ku sate vyrais. Susirinkite visi vyrų veikimu, Šv. Vardo dr- pos sergant moka $5 į savaija šaukia viešų susirinkimų te. Įstojimas, kas dar neturi Reikalaukite tuojau pas pa
'trokšta, kad šiais metais ypatingu būdu bū ris taip nuoširdžiai darbavosi ir daug savo kuo skaitlingiausiai,
sekmad., balandžio 2 d., para 40 m., 1 dol.
tėvynei žadėjo.
tį autorių, 4557 So,Wood St.,
tų pagerbtas Kryžius.
šio sekmadienio vakare, 7:30 pijos svetainėje, 2:30 popiet. Taip pat dr-jos nariai nė Chicago, III.
Žmoniją šiandien spaudžia ekonominė de
Mums rodos, kad kongresas gerai padarė mūsų, Šv. Antano, bažnyčio-1 Visi vyrai Šv. Antano parapi-(pamirškit, kad balandžio 2 d.
arba
presija ir visokie iš jos kįlanti vargai ir prie užgirdamas prezidento Roosevelto planų duo je bus labai gražus šventasis jos susirinks į Šv. Vardo klu-Įdr-ja eis “in corpore” 7:30
spaudos. Pasaulio taikai gręsia didelių pa- ti darbų 250,000 darbininkų. Bedarbių yra koncertas. Kristaus Kančios bo kambarį. 3 valandąvisi mišiose prie šv. Komunijos su
. Vojų, nes valstybių tarpe nėra sutikimo. Ker keliolika milijonų. Didelė jų dalis reikia še kantatų išpildys L. V. Dainos numaršuos į bažnyčių, kur bus draugijos ženklais. 7 vai. visi
bto dievaitis nerimsta. Jis kursto valdovus lpti. Bet daug yra reikalingų pašalpos, kurie choras, vedamas muz. Saurio. trumpos pamaldos ir palaimi- 'nariai jau turi būti parapijos
2334 BO. OAKLEY AVE.,
imtis ginklo ir eiti keršyti ir tuo būdu trau- nedrįsta jos prašyti. Tokie sutiks bile kui Minėtas choras yra puikiai pa- nirtias Švenčiausiu Sakramen- svetainėj.
Chicago, III.
' kti žmones dar į didesnį medžiaginį skurdų, važiuoti, kad tik sau duonos kąsnį uždirbti, siruošęs savo pareigas atlikti, tu. Iš ten visi susirinks į Šv. j Visi nariai būtinai turi iŠ-
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Kaulu koplytėlėje

Gražiuose Tiroliaus kalnuose ir kitopietų šalyse, nuo senovės yra užsilikęs
^gražus paprotys statyti ant kapinių, ar
ba po bažnyčiomis rūsiuose vadinamas
jkaulų koplyčias. Įėjęs j tos koplyčios vi
lų, pasijunti iš visų pusių apsiaustas
lonių kaulais. Koplyčios sienos išdėtos
jrdėin žmonių kiaurais, lubos išdabintos
luzdikauliais, rankų šeivomis, šonkauliais. Iš nugarkaulių rasi padarytus graįiius ilgus vainikus, kuriais altorius gra
ibi parėdytas. Lempos, žibintai, net švenjjų figūros — viskas padaryta iš žmo
ni kautų...

Į vienų tokių koplytėlę Tirollilje užėkun. Stolz’as. Kų jis ten matė ir kų
lutė, taip jis aprašo: “Pora žingsnių
jpRUo bažnyčios durų pamačiau pusiau žefeje kaulų koplyčios duris. Mano laimė,
nebuvo užrakintos; taigi įėjau į vidų.
Baisus reginys! — didžiausias lauprikrautas žmonių kiaušų ir kaulų!..

Pažiūrėjus man į juos, ėmė kilti galvoje negalėjo. Dabar gi vorelis juos į vienybę
įvairiausių minčių ir klausimų spiečiai... suvedė ir stakles sau iš jų pasidarė!
Siela atsiskyrusi nuo kūno
Štai šitas blauzdikaulis, kuris guli prie
“Bežiūrint taip ir besvarstant daly
sienos prigruktas, gal dar neseniai mėg
davo vakaruškas lankyti ir ten trepsėda kus, kilo man klausimas: kur gi dabar
mas sukosi šokyje, lyg kad sniegai viesu tų visų, kurių kaulai čia stūkso, yra sie
lai pakilus. Dabar gi nė krust, guli sau los, kų jos beveikia, atsiskyrusios su savo
ramiai, prie sienos prisiglaudęs, ir tiek. Į kaulais?
“Senuose raštuose randame paminė
Kianšuose dar kai kur matyt styro užsi
likę keli dantys, bet jie jau nieko nekan- tų tokį baisų atsitikimų. Gyvenęs kitados
da, nė liežuviu nemazgoja... Ant vieno, Paryžiaus mieste vienas labai mokytas
kurs arčiau manęs buvo, dar žymu kažin- ir, pagal žmonių nuožiūrų, labai dievotas
kieno ranka padėtas parašas, prašąs atei kunigas. Kai jis mirė, lavonas įdėta į at
vių melstis už numirėlį. — Gal būt ir virų karstų (grabų) ir nunešta į bažny
labai jam šiandie malda būtų reikalinga, čių. (Anuomet buvo tokis paprotys, kad
nes pats, kol gyvas buvo, gal niekad mal į bažnyčių lydėdavo numirėlius atvirame
dos neatsiminė...
karste).
Čia vėl voras užtraukė savo tinklų
Naktį, visiems iš bažnyčios išėjus,
ant trijų greta sudėtų kiaušų ir juos vi lavonas ūmai pakyla ir baisiu balsu su
sos tris taip drūčiai į krūvų snrišo, kad šunka: Aš esmi apskųstas! Antrųdien, be
rodos, išvien jie suaugo. Ir taip kantrūs laikant antrąsias Mišias, pakilęs sušuko:
visi trys, kad nė nebando pasijudinti ir Teisia mane. Trečių gi dienų, belaidojant
neprašytų tinklų mezgėjų nuo savęs nu į kapus, trečių syk baisiausiu balsu su
mesti. Jie guli sau ramiai ir duodasi su šukęs: Esmi prakeiktas!
savim menkiausiam vabalėliui daryti kas
Šventasis Bruno, kuris pats savo au
patinkama: netrauko tinklų, nebaido mu simis tai buvo girdėjęs, taip labai persi
sių, nė negelbti jų nuo kraugerio voro, ku gando, kad netrukus išsižadėjo visų že
ris sugavęs kurių, tuoj šoka iš savo urvo mės gėrybių ir džiaugsmų ir ėmęs skau
ir užsmaugia. Gal būt, kad tieji trys kiau džias daryti pakūtas. Tam tikslui jisai ir
šai, kuomet gyvi buvo, labai buvo nera įsteigęs aštrų Kartūzų ordenų.
mūs ir nė dienelės santaikoje sugyvepti
Ąr tai tiesa, ar ne — negaliu jums
• 4
i i ’
<

pasakyti. Gal būt, kad tai tik žmonių
prasimanymas. Viena tik žinau tikrai, kad
žmogus, atsiskyręs su šiuo pasaulin, pirmių pirmiausia eina Dievo teisman savo
darbų apyskaitų išduoti. Tas teismas ne
vienam bus labai baisus. Šv. Rašte taip
rašoma: Paskirta žmogui sykį mirti, pas
kui teismas'. Baisus yra daiktas papulti į
gyvojo Dievo rankas! Mūsų Dievas yra
naikinanti ugnis!
Bet grįžkime vėl į tų kaulų koplytėlę
Tiroliaus kalnuose. Jeigu visos tos sielos,
kurių kaulai tenai trūnyja, galėtų bent
vienai trumpai valandėlei sugrįžti į savo
kūnų ir iš numirusių atsikelti, vai, kiek
jos mums baisių dalykų pripasakotų!
Papasakotų mums apie tų baisųjį Die
vo teismų; papasakotų, kaip stropiai yra
nagrinėjamas visas žmogaus gyvenimas:
visi darbai ir darbeliai, mintys, žodžiai,
jausmai, norai...

Papasakotų, kokia baisi yra užrūs
tintoji Dievo Didžiagalybė ir koks neap
sakomas keiksmas ir burnojimas tų, ku
riuos aukščiausioji Teisyliė į amžinų pra
pultį nugramzdino.
Iš tikro, jei galėtumėme tai išgirsti
bent iš vieno kėlusio numirėlio, ne vie
nam, sakau, pranyktų noras labiau savo
geidulių klausyti ir pasauliui tarnauti.
Ne vienas apsivilktų ašutiniu rūbu ir mis

damas duona su vandeniu darytų atgail
per visų savo gyvenimėlį, kad tik išge
betų savo sielų!..
Numirėlių kalba
Tačiau aš čia per daug nekalbėsi
apie tamsųjį pragarų, nei apie sielos prt
pultį, nei apie jų laimę. Aš noriu dr
ilgiau pasigerėti tais kaulais, koplytėlė,
sukrautais, ir širdingai su jais pasika
bėti:
— Jūs plikieji, išbalusieji kiaušai
kiaušeliai, kurie čia ilsitės, pasakyki
man, kaip jūs išrodėte mirties valandoje
Kokios jūsų buvo akys, kokios lūpos, k<
kie veidai?
\ ai, skaitytojau, baisų turėtum reg
nį, jei galėtum ūmu laiku pamatyti tu<
visus kiaušus, apaugusius mėsomis, oč
apvilktus ir tankiausiu gyslų, bei gysl
lių tinklu aptrauktus... žodžiu, kad paini
tytum juos gyvus, iškraipytomis lūpomi
išverstomis, pabalusiomis kaip stiklą
blizgančiomis akimis, įdubusiais' pajuodi
siais veidais, kaip jie išrodė paskutinė,
mirimo valandoje... Ir kad susyk galėtu,
išgirsti visus tuos dejavimus, kurie tu<
met jiems iš burnos veržėsi ir tuos ši
dies gėlimus, kurie tuomet draskė jien
krūtinę!
(Daugiau bus)

Šeštadienis, balandžio 1, 1933
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domus, ir gavėnios metui pri
taikintas.
Keli metai atgal šis veikaL
.
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CHICAGOJE
___

MARQUETTE PARK
ir nedaryti san gėdos.
j h. buvo rodomas drdnnesty.
ZINUTĖS
_
ie
naveiksluose.
T- .*'J
kienė, 1703 iStli st., Rockford,
giau neberemai tikėjimo prie- "judamuose
judamuose
paveiksluose.

X Labd. Są-gos 1 kp. sos-'
mas įvyko kovo 26 d., parap.
salėj. Apkalbėta daug svarbų
X Šv. Kazimiero Akademi- dalykų.
j
bu.

/ 9 d.; Ogin.
pnrty balandžio
L. S. 1 kp. bunco įvyksta
________
III. sunkokai serga. Atlieka
Marketparkiečiai dabar sko-.a‘b‘r
'ti) namuose, 5648 So. Justine bai. 1 d., 7 vai. vak., Vaznių
X Kalbanti Kreida ir Špo- gailestingą darbą, atlankydami
biai prenumeruoja ‘Žvaigždę’. ,Patl veikalą galėsite tik uz 2oc
, g.gą popįe Visas bunco name, 4544 S. Paulina St. ViPO ĮSPŪDINGŲJŲ
Draugą,,, “Misijas,” “Var- Pa«»tyti. Bilietų galima gauti pelnas skiriamas metinio sei- iPra&omi dalyvauti ir pare
sai geriau pavyko negu buvo,ir suteikdami kokią nors pa
MISIJŲ
pelį” ir kitus katalikiškus lai- Pas vidinės Vyčių kuopos na- mo dovanai. Rengimo komi ’mti pramogą. Be to, bai. 23 d.
tikėtas!. Mūsų piešikas-šposini .galbą.
ri us.
Romietė
nkas ir jo štabas atliko me X Ona Čiapienė, 908 Six st.,
kraščius. Gerai daro.
sija ir E. Ogintienė visus už rengiama vakaras parap. sa
Gerb. misijonierius Tėvas
niškai savo užduotis. Publika savo namuose ir Vladislovas
Šįmet yra šventieji metai,
prašo atsilankyti. Visi bus pa lėj. labdarių naudai. Bus at
Bružikas iškilmingai baigė Jusmalsiai tėrnijo kiekvieną jų Gruzdys County Hospital —Įbiliejines Kristaus Kančios inii^us daug rašoma visokių įdotenkinti, nes turės gražų do vaidinta “Karo metu”. Visi
veiksmą, iš ko turėjo pasige apskr. ligoninėje labai sunkiai sijas. Marketparkiečiams tos npbių. Kiekvienam bus įdomu
prašomi įsigyti tikietus iš an
vanų.
rėjimo ir skanaus juoko. Ma serga ir gydytojai mano, kad misijos pasiliks širdy iki mir- ž*n°G"
ksto ir pamatyti įdomų vei
X Moterų Sąjungos 21 kuo
noma ateityje, dar geriau pa- i jie nepasveiks. Abudu ligoniai ties.
kalą.
Minėtus laikraščius galima
pos susirinkimas įvyks balan
ruošti panašios rūšies vakarus priėm- paskutinįuosius gv. Saužsisakyti “Draugo” redakciX Visos moterys, kurios a- džio 2 d., Šv. Kryžiaus parap.
X Pasimirė viena iš mūsų
ir net pasiekti kitas lietuvių |k,.amentus> '
R4s
Pirmą savaitę vakarais vien joj, arba prie mūsų bažnyčios, teisite į parapijos salę balan- 'mokyklos kambary, 1 vai. po- Amžinųjų narių p. Zarumbiekolonijas.
moterys skaitlingai_ rinkosi į-sekmadieniais; beje, galima už,džio 2, sužinosite ne tik kaip piet. Visos SJjjungįetės prašo- nė.
•.
‘bažnyčią klausyti Dievo žod-js5saky^į per gv. Vincento a.būti sveikos, bet ir kaip būti
‘PONCIJA’’
mos atsilankyti ir naujų naOnytė
X Sekmadienį, balandžio 2
žiu. Y yrai nekantriai laukė sa- pauk) dr-jos pirm. J. Liekų ir gražios. Gerb. dr. Suzana Šla» rių atsivesti.
Valdyba
d. per pirmąsias Mišias! Soda
vo
savaitės.
Kada
atėjo
vyrų
nar
į
g.
Staniulį.
^is
laikys
medikališkas
prele
lietės, mergaitės ir moterys Palmių Sekmadienį, baland savaitė, jie kas vakaras taip
Atsivertęs Vyras kcijas mergaitėms ir moterįX Šv. Kazimiero Akademi
bendrai priima šv. Komuniją. žio 9 d., 7 vai. vak. ŠŠ. Pet- skaitlingai rinkdavos, kad ba
ms
Sodaliečių tuoj po pamaldų be ro ir Povilo parapijos SodaVELYKINIS
jos Rėmėjų 1 skyr. susirinki
žnyčioj trūko sėdynių. Maty PUIKŪS PASILINKSMI
Moterį}
Sąjungos
20
kuopa
ir
mėnesinis
lietės
rengia
religinio
turinio,
mas
įvyks
balandžio
2
d.,
2
ndri pusryčiai
damas tai gerb. misijonierius
NIMAI?
kviečia visas mergaites ir mo vai. popiet, parapijos mokyk
Gavėnios laikui tinkamą vai-,
,
A
“Is-mas.
*
vyrus aukštino uz taip rkait
teris skaitlingai atsilankyti, los kambary. Visos rėmėjos
dinimą “Policija” 4-nų veik-l,.
, ,
.
Tx.
X Sekmadienį, balandžio 2
lingą lankymosi klausyti Die Ar žinote, kad trečiojo am- 'kad pasisėmus naudingų žinių
, , .
...
ismų drama ir šventas koncerprašomos susirinkti ir naujų
d. tuoj po sumos Moterų bą->4
vo žodžių.
RADIO IR
žiaus
romiečiai
laikydavo
puiapie
sveikatą
bei
grožį.
Taip
.
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Į i/8.S.
r.- ; 1
narių atsivesti. Bus išduota
-gos mėnesinis susirinkimas. |
PLOVYKLIŲ
Vakarais ir rytais taip pat kus pasilinksminimus? Tų lai- gi bus atsakinėjama į sveika- raportas iš vajaus vakaro.
Visos sąjungietės prašo:.'os ne į Šios irusios programas mū skaitlingai eidavo išpažinties, kų pagonys su didžiausiu pa- tą liečiamus klausimus.
X Pataisymas. Vakarykš Mažiausiom Kainoms
pamiršti ateiti.
Per šv. Mišias būdavo pilna sigerėjimu žiūrėdavo į perai-Į Paskaitos prasidės 3:30 po- čiam “Draugo” num., Šv. Ka
išpildytas Musų Sodalietes
visi eidavo prie Die-i kusius žvėris drąskaneius ne-’piet. Įžanga veltui.
Mieste!
X Sąjungietės Palmių Sek tą
zimiero Akademijos Rėmėjų 1Į
-artistes mikliai ir sumaniai
„
..
h ,,
. , ±
, ,
..
vo stalo. Komunijų per šias įkaltų žmonių kunus amfiteatX Dr. Račkus Brigbton Pa- j skyriaus padėkoje tapo pra- j
madienį, balandžio 9 d. pirmo- darbuojasi
si kilnųjį vakarą ti
'
rke- surado tikrąją “Velykų leista trys vajaus rengimo ko
se Mišiose bendrai eina prie '„karnai atlikti. Jos net iš Chi- ,1™sijas j8dalinta virš dešimt re’
Tiesa,
tie.
žmonės
buvo
pribobutę.
” Tai yra p. Magdele- misijos narės: Amilė Gedvilie
tūkstančių.
šv. Komunijom.
1 cagos pasikvietė ekspertę S.
pažinti
kaltais. Bet už ką? Už na Kaledinskienė, senelė virš nė, Anielė Paukštienė ir Onu
IUO visi
V IOI vyrai,
VVKll, . a
1
-J ••
Baigiant llllūl
misijas
X Ateinantį penktadienį, ba K S. į pagalbą. Jos uoliai da- J-ZUltiailL
kaip vienas, laikydami ranko- tm.’.
.gar ino
Į ', septyniasdešimts metų, kuri tė Navickaitė. Visos širdingai
landžio 7 d., 7:30 vai. vak. rbuojasi, daug pasiaukoja, die
T*mi
Iiipvaf
-In
tipiški
T
.
’
nnpm
__________
.
je degančių žvakę ir pakelę I**' D‘.eV? *?. J? wlSs'ža',fJn __
moka
nepaprastai
gražius ma- darbavos. Be to, tame vajaus
bus Kryžiaus Keliai kaip ir n01nis dirba arba mokinasi, o
dešinę rankų padart šv Kri- ""Platom, hep.ann. J,e nu- rgoėius (velykaičius) margiu. darbe daug gražios širdies j
paprastai. Bet kaipo pirmas | vakarus iki vėlybos nakties
re ir dabar mes juos garbina- tL Ponia M Kaledinskienė bu- dėjo ir pati pirm. J. Čepulie
balandžio mėnesio penktadie- sunaudoja paruošimui -šio gra- kšto įžadus, pažadėjo ištiki
nie kaipo Bažnyčios šventno- |VC garsiausia Pažaisliu apyga- nė. Praleista taip pat patar
nis, tai bus dar Apaštalystės (žaus programo. Tas lemia šio mai Dievui tarnauti ligi mir- •
,rdos audėja. Ši nepaprastų ga nautojos: J. Rumšaitė, E. KupMaldos pamaldos prie Švenč. padengimo geistiną pavykimą. ties, kas mėnuo, eiti prie šv. iS1US’
Komunijos. Garbė fnūsų para- Istorijoj ir šventųjų gyveni- bumų moteris dabar gyvena šlaite, Stanišauskaitė, O. Pili- |Nauji 1 9 3 3 metų Mados
Jėzaus Širdies.
rioL^taty’ ^men^Lneri.kuri°i randasi «ek die-1™™eS "‘i™• “d
PHILCO ir kitokie Radios, la
4433 So. Fairfield Avė.
K. pavičiūtė.
bai gražiuose kabinetuose
X Pereitą penktadienį, kovo 31 d. po Kryžiaus keli,B„s pataisytos'.inka-nai.,
. *29.50
įvyko parapijos komitetų ir Vaidintojos bus apsitaisiusios
at-,.
. F
/
. .
I
ir augščiau
miniinui daiktelių. Visi pasijų gyvenimą ir kančias,
$14.00 Nauji Midget
federacijos atstovų'svarbus e- pirmU.!U amžių drabužiais. Lai žadėjo mesti bedieviškus ras-1 Štai, visiems proga pama
Radios po
kstra susirinkimas mokyklos
vaidinimo bus smarkaus tus, o į jų vietą užsisakyti katai, apie ką esate skaitę
kambaryje. Susirinkusieji la- Sriaustinio ir žaibų svetainė*6.00
talikiškus laikraščius ir kny- ;ar girdėję.
bai atydžiai svarstė svarbiuo-1 ’e’ .
visa patys atsilankę
Crosley Midget Radios su
Verbų sekmadienį, baland- į
police calls, po
sius dalykus, ir prieita, kad geiiau suPrasite i'r įvertinsiKuomet turite reikalą su banka,
Bravo Marąuette Parko lie- žio 9, 7:30 vai. vak. Marąuette j
te.
užprašome Jus ateiti pas Drovers.
parapijos daržo šį pavasarį į*14.90
tuviai. Nors kartą susipratot j Park Vyčių 112 kuopa stato |
Drovers
nusistatymas
konservatytaisymas būtinas reikalas. Vi
pasiliuosuoti iš bedieviškos scenoje veikalą “Fabijola.”
viškas. Pinigai ir Valstijos Užsta
si pasižadėjo imtis intensy
tai sudaro daugiau 55% jos turto.
šlamštynė?. ir savo centais dau (Veikalas yra pamokinantis, įvaus, planingo darbo ir įren
Įsteigta 1882 — Jungtinių
gti visa, kas tik reikalinga It won’t be long now beforc
Valstijų Įdėlis
daržo tinkamo įrengimui. Die we start work on tlie Tennis
vo palaimos.
court and picnic garden. Come

ŽINELĖS

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

IŠPARDAVIMAS

-i •

•

. •■»

'

.

55% PINIGAIS IR VALSTUOS
UŽSTATAIS

HIGHLIGHTS

PAVYZDYS

X Pereitą pirmadienį, kovo on all you strong men we need
27 d., Roekfordo Žinių repor- belp.
teriui teko atsilankyti Kenoslia, Wis., Šv. Petro lietuvių Since the Akis left town the
bažnyčioje, kurioje buvo 40- įwrk of key-hole peeking liae
rios dešimtys valandų atlaidai. t>een left to the Carrier PigeĮėjus į bažnyčią pirmiausiai onpuolė į akį altorių gražus iš- I
-----------------puošimas, ypač didysis visas, Girl’s Sodality and all wo.žvakėmis kaip ir žibučiais nu- ,men; Commųnion Sunday Apagstytas ir gėlėmis bei pal- įHI 2nd. The Girl’s Sodality
tiėmis, o viduryje ant sosto,
have a breakfast after
monstrancijoje pasaulio Atpi- Mass.
rkėjas, Jėzus pasislėpęs 6vene.
Kalbanti Kreida certainly
Sakramente, Kurs ragino visus
made
tlie people šit up and
eiti pas Jį ir imti stiprybės
tiek, kiek kiekvienam reikia. take notice lašt Sunday.
Tas gražus altorių išpuošimas
tai Seselių sumaningas, veik The Woman’s League will
hfeve a meeting on Sunday Aplus darbas. •

gūEMūCRATIC
For Collector

For Trustre
(X) FRANK J. NO VAK

žiu dalykų buvo referuota, ta
rp kurių J. E. Vyskupas E. F.
IToban ragino kunigus, kad sa
vo parapijose imtųsi uolaus
darbo įsteigti draugijas spe
cialiu būdu garbinti esanti
Švenč. Sakramente. Šventasis
Tėvas Švenč. Sakramento drau
gijoj garbintojams teikia dide
lius atlaidus.

For Justice of the Peace
Vot« for FJvc

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

EDWIN V. TURĖK
JOHN SVERAK
STANLEY WIZA
FRANK J. CHRISTENSON
FREDERIK WEIL
For Constable
Vote for Flve

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

in

tbe evening.

On Palm Sunday the Girl’s
Sodality will present a drama.
II’s not very often that the
voung people of our Parish
take upon tbemselves nn nndertaking as big as this plav
is reported to be. So let’s
sbow the Girls our appriciaX Joanr.a Makauskienėj 926 tion by tnrning out to see it.
Carrier Pigeon
Gregory st. ir Anelė Visoe-

NATIONAL BANK
' IBIJST^SAVINGSBANK

PLOVYKLES
Pasirinkimas naujos
graziaiutių kaip tai,
VOSS, MOLĄ po

HALSTED IR 42-RA GATVĖ

»

TED SVOBODA
JAMES KUCHAROZYK
DONALD F. O’BRIEN
JOSF.PH PAOLI
H0WARD A. FULK

For Director of Public
Library Board
Volo for Two

____

(X) BOHUMIL MIKULA
(X) MICHAEL P. OHLER

Del Taupumo ir Įtekmės viešuose ofisuose eikite į rin
kimų vietas (polis) Balandžio 4 dieną ir įdėkite kryžių
DEMOKRATŲ ritulin kaip čia nurodyta.

Balsuok tiesioginį DEMOKRATŲ bilietą
1

mados,
THOR,

Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Serėdoj

*49.50

9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

O naujos mados labiausiai
šeimininkių pamylėtos

For Police Magistrate
(X) HENRY J. SANDUSKY

X Pereitą ketvirtadienį, ko
vo 30 d., 2 vai. popietų Rock- Friday April 7tb being First
fordo vyskupijos visų kunigų Friday, there vili be Devot)le S(K,rcd

Kalbame lietuviškai

(To F*ll Varancv)

(X) ROSE CUCHNA

ril 2nd at 12:30 P. M.

įvyko konferencija. Daug gra- tions

BALOTO

ONE MINUTE

PLOVYKLES

LIETUVIAI!

Kaip paveikslas

VazMit Tiesiai i Klaipala

*38.50

SU

Didele Vasarine Ekskursija

Taipgi pilnas pasirinkimas
geriausių
MAYTAG PLOVYKLIŲ

LAIVU
S. S. FREDERIK VIII

Čia parsiduoda už mažas kai
nas lengvais išmokėjimais

Iš New Yorko Birž. 3, 1933

Imame senus radios, plovykla*
ir pianus į mainus
ant naujų
|
į

*

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
f vienų pusę

I abi pusi

Trečia kleša .... $92.00.......................... .. $153.50
Turistine klesa .. 111.50.......................... ... 187.00
Kabinine klesa .. 132.50......................... . ... 245.00
— Taksai reikia primokyti —
I»<-1 platesnių Informacijų, uinakymų Ir lalvakordlų kreipkitės
pa« mūsų agentua.
i
i
IllcnraAėlo “Draiųro" agentūra Išrūpins Tamatoma vlaua ke
lionei rolkalln<iia dokumrntna. Dėl to kreipkitės | “Drangų” 2334
So. Oakley Avr-., Chicago, UI.

PEOPLES
FURNITURE CO.
KRAUTUVĖS
2536-40 W. 63rd STRI1T

ARBA

Hemlock 8400

Scandinavian-American
Line

4177 83 ARCHER 4V1.
Lafayette 3171
Chicago, III.

130 N. LaSalle St.,

Chicago, HL

n PAT OX S
la. a. kun. M. Kraučiūno. To•dėl šita sukaktis nutarta iškil
mingai paminėti. Šitiems me
I klubui ir jo nariams. Taigi. tams išrinkta sekanti valdyba:
' kurio priklausot, susirinkit 1 'kun. Ig. Albavičius pirm., kun.
susirinkimų; kurie nepriklau* A. Martinkus, vicepirm., kun.
sot, ateikit įsirašyti. Valdyba A. Linkus — iždin., p. I. Sa
kalas — sekretorius. Pildomo
X Vakar mūsų bažnyčioje j
jo komiteto nariai: kun. J. Ma
užsibaigė trijų dienų rekolek
rčiulionis, p. Kakta ir p. Sa
cijos, kurias vedė gerb. kun.
vičius.
K. Bičkauskas. Gerb. vedėjo
iškalbingi ir turiningi pamok
slai šios parapijos žmones, ku I. IVAN NAUJOJ VIETOJ
rie skaitlingai lankėsi į baž
nyčių labai išjudino. Rytoj su
Norėdamas ekonomiškiau
RADIJO VALANDA
suma prasidės 40 valandų at- apsieti, Ignacas Ivan, lietuvis
laidai, kurie užsibaigs antra- real esiatetininkas ir apdrau-! Ryt dienų chicagiečiai ir ki
dienj, balandžio 4 d. Pradžio dos agentas, kuris turėjo savo'|nli miestų lietuviai turės malo,
įvyks
ofisų
po
num.
10831
S.
Michje .ir pabaigoje atlaidi}
....
.
„.
numo pasiklausyti lietuvių dai

Šeštadienis, balandžio 1, 1933

HONORABLE HENRY H.
SANDUSKY

ro s gyventojas nuo put jau ILLINOIS EMERGENCY darbo namų mylėtojams, kurie
nystės, gabus mokytas advoka
RELIEF COMMISSION
'nori pagražinti savo daržus.
tas, bepartyviškas, linksmo bū
PRANEŠIMAS NAMŲ
“Unemployment Relief Ser
įdo ir visados gelbstantis ki
SAVININKAMS
vice pristatys vyrus su ypa
tus.
tingais gabumais tiems, kurie
Jojo pasielgimas teisme yra
Namų savininkai gali ap jų pareikalaus. Kiekvienų sagiltinas visų tų, kurie jame tureli prityrusius daržininkus vaitę vra parūpinti darbai šeiturėjo progos būti. Žinantiė- ir kvietkininkus pagalbon sa- niynų galvoms pašalpos reika
uis nereikia kartoti, nežinau- vo daržus prižiūrėti šį pūva- laujantiems ir šiaip pagalba
tieji gali pasiklausinėti. Tam- carį ir vasarų atsišaukiant tie- jiems suteikiama, kad jie vėl
stos balsas dėlei teisėjo San- siog į Unemployment Relief gali savo reikalais rūpintis.
dusky, balandžio 4-tų dienų Service iš Cook County Bu “Idant darbdavys apturėtų
Dėl Policijos Viršininko
lius išreiškimas ir užtvirtini- reau of Public AVelfare,” sa tinkamiausių žmogų duotam
Policijos viršininko darbas mas jojo nustatyto žmogišku- ko J. \\. Bergtliokl, darbų'darbui, vra palaikomi rekormiestelyje kur randasi apie nio. Nepamiršk balsuoti Ba- patarėjas.
Idai kiekvieno žmogaus gauna*
70,000 gyventoju reikalauju ke landžiu 4 dieną Padėk savo j „>Sut(.iki,,,as sill(, pataniav!. 'nčio pašalpų ir analizuoti, ty
letę gabumų, dažnai neranda* kryznj Demokratų partijos Ii-',,,,,
pj|lloms infonra. I rinėti prityrusių vyrų. Šiuo
mų vienoje ypatoje. Jisai turi ni.joj. Balsuok tiesioginį Demo1
s
darbuotę daugiau būdu galima prie kiekvieno
bQti.gt‘rai susipažiaęs su teis* kratų bilietų ir taip išreikš!
.ina„ paa darbo pristatyti gerai išlavin
nių aptul
apturinčių
n)O įstatymais. Turi turėti da- savo uzgyrimų Teisėjo Sandu- v ,
tų darbininkų.
Ižkilmmga procesija, kuria rtt-, įgan Avė., perkėlė ofisų , sa- ny ir ,„uziko8 g
wc.
sky *r jojo bendradarbi„.
“'M Mūsų rekordai parodo,
kad dauguma iš jų yra pritypinasi gerb. Seserys. Tikimės, vo rezidencijos vietų po num. FL radijo gtoties Valanda jau kiniuose ir dalykuose bet taip
S. J. Stašaitis
Iki šiol Lietuviai prekyba
kad šita metinė parapijos šve 10825 Indiana Avė., kur jis ketvirti metai finansuojama ‘ gį įul-į turėti simpatiškų,
re daržininkai kiti gi kvietki’
plasu danais buvo nuostolinga.
ntė kuo puikiausiai pavyks.
taip pat patarnaus savo žmo Jos. F. Budriko radijo ir ra- J tų įr žmogiškų supratimų, SKAITYKITE IR PLATIN į ninkai. Jie yra ekspertai savo
Šiuo metu vedamos su Danija
X Praėjusį trečiadienį buvo nėms visuose reikaluose.
' darbe ir yra pasirengę eiti i derybos prekybų išlyginti,
KITE “DRAUGĄ”
kandų krautuvės, 3417 S. Hal- Klausimai namų, miestelio;
iškilmingai palaidotas a. a i P-nas Ivan yra gerai žino ,sted st. Programos visados bū- klausimai jaunimo ir suaugurianiosi iš Danijos įvežti ei
Vladas Petkus. Da jaunas vy mas visiems Roseland’o, Pull na tinkamai prirengtos ir įvai- ^ių, klausimai pirmų sykį pra-,
meiito, o danai įsiveš iš Lieti
NEPALIK1TE JŪSŲ MYLIMŲ KAPO
ras, vos 24 m. amžiaus sun man’o ir AVest Pullman’o lie- lios, todėl visų mėgiamos. Ryt įžengusių ir tikrų kriminalų J
vos apie 3000 — 4000 arklių.
NEPAŽENKLINĘ
kios ligos prislėgtas, turėjo tuviams. Jis yra labai daug' dalyvaus žymūs dainininkai, nėra išmokti pradinėje moky-;
skirtis su šiuo pasauliu, pa ir naudingai pasidarbavęs lie- p oželienė, mezzo soprano, S. kloj, kolegijoj arba teisme, bet į
Dabar geriausias Laikas užsisakyti paminklus.
Pirkite tiesiog iš dirbtuvės
tu\ių
taipt
parapijoj,
kiu
]£į
m
k
us
—
baritonas,
Makalų
tiktai
suprantami
per
ilgų
stu
likęs žmonų, 2 vaikeliu ir nu
EKSKURSIJOS
liūdusius tėvus, kurie yra se buose ir politikoj.
šeimyna ir šaunūs Budriko mu dijavimų ir tiesioginiai daly-1
VENETIAN MONUMENT CO.
Todėl linkime jam pailsę- zikantai-akordionistai.
ni šios parapijos gyventojai.
jkų prityrimų.
523-27 N. Western Avė.
Visiems reiškiame gilios užuo- Į kiino naujoj raštinėje.
Primintina, kad ateinančio I
lšrišimas visų šitų klausi
jautos.
Koresp.
trečiadienio vakarų bus daini- !
Tel. Seeley 6103
I Antradienio vakarų, baland ninku ir muzikantų kontestas mų, valdymas ir pataisymas,
žio 4 d., Visų Šventųjų parap. Mark AVliite Sųuare parko svt remiasi ant išminties, kantry
Mes padarome ant orderio
LINIJA
bės,
supratimo
ir
tikro
pasi

ę.k*'.
bile kokį paminklą mūsų
'svetainėje, 10806 So. AVabasb tainėje, prie llalstcd ir 30 gat- :
Iš Neui Yorko
ryžimo tarnauti o ne valdyti.
v-:
-----------iI Avė.,7 i9 vyksta
didelės
kumštydirbtuvėje
į
KLAIPĖDĄ.
vės. Nauji kontestantai dar ga
J
Per
Gothenburgą
X Balandžio 2 d. Liet. Vy- nės mėgiamos Visų Šventųjų Ii įsiregistruoti Budriko krau- J. Sandusky, Demokratų kaįsteigta nuo 1385 m.
čių 5 kuopa rengia margumy- 'parapijos C. Y. O. organizaei tuvėje. Galutinas kontestas į- ndidatas dėlei Policijos ViršiDel informacijų pašaukit
GREITA
mų vakarų, kokio dar niekad jos ir alumniečių.
vyks vėliau, kuriame bus įtei- ninkystės turi visus šituos ga
KELIONE
nebuvo mūsų parapijoj. Gerai) „
v.
.
j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
...
__
Bus astuonios rungtynes kta $500.00 dovanų kontestan- bumus. Turi dvylikų metų priA. S. VALŪNAS
žmonų scenos mėgėjai p. Ma-L.
. .
. . .
S.
tyrimo, šeimynos tėvas, Cice, , ,v. .
v , . .
, , i(bouts). 126 sv. susiremmie pa tams.
“BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS”
— Berkshire 1487
skolaiciai paruošė dviejų aktų. , .
. ...
PIGIOS LAIVAKORTĖS
.
... *,„... ..
*
,,matysime
Clias. Shedwill,
»!imiHiiiimiiuiuuiiiiiiiuuuiiuuiiiiiuimiitiE!:iit!imtiHniiitniimiiiiitmiiiiiii'M
komedijų ‘Giliukmgas Vyras . l..T.
,, v
..
. v „
IŠPIJAU KIA I* NEW YORKO:
„
-.*. . ®
_ .“Draugo” čempijonų prieš Pr.
Be jų, los — I. ir V. Nause-IT .
c< ., C1. , n
,
S. S. DrottniiiRlinlin . . Gegužės 20
,
Jucių, Far South Side Golden
M. L. Kiiiiasbolm ............ Binželio
dai, A. Plencliunas, V. Rėkus,,,..
v
..
S. S. DroUniiigliolin .... Birželio 1
- ’
.„.
’ .
. Glove čempijonų. Kiti 7 taip
M. L. Grlpsliobii ?.......... Liepos
Bacevičius, A. Tviragas in
pat bus smarkūs susirėmimai
EKSKURSIJOS
Deksniene. Visi parapijo-,
M. L. Gripsbolin, . . Balandžio 22
Ristynėse
Clias.
Trucky
sto.mai juos gerai pažįsta ir žino
M. L. Kungsliolin, .. (iegužės S
prieš milžinų Jogminę.
♦M. L. Gripsholm, . . Giružės 27
jų scenos gabumus.

CHICAGOJE

DIEVO APVEIZDOS PAR.
ŽINUTĖS

IŠ ROSELANDO PA
DANGĖS

RADIO

ŠVEDŲ
AMERIKOS

NORTH SIDE ŽINELĖS

AR VAŽIUOJI Į EUROPĄ I
|
SĮ PAVASARĮ?
|

Be to K. Savickus rodys in
teresingus ir įvairius judamuo
sius paveikslus su pritaikin
tomis pasakomis. Visas pelnas
skiriamas parap. naudai. Įža
nga 25c., vaikams 10c. Visi
tviečiami.
A.
X Lietuvių Piliečių Demok
ratų klubo mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, bala
ndžio 3 d., parapijos salėje, b
vai. vak.
Klubas yra naujai perorga
nizuotas. Tuomi manoma išve
ngti nemalonumų
ir bereiks,
*
lingu barnių kas klube įvyk
davo ir eidavo klubo nenaudai.
Perorganizuotas gerais norais
ir tikiniosi tas išeis į naudų
PADEKONE

IŠ ŠV. KAZIMIERO KA
PINIU DARBUOTĖS
Praėjusį ketvirtadienį įvyko
metinis Šv. Kazimiero kapi
nių direktorių susirinkimas. Iš
kelta visa eilė gražių sumany
mų ir padaryta daug naudin
gų nutarimų šitos įstaigos ge
rovei. Šių vasarų sukaks 30
metų, kaip kapinės buvo įstei
gtos, daugiausiai pastangomis
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Jei taip, dėkis prie mūsų metinės Pavasarinės
Ekskursijos
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Į LIETUVĄ IR ROMĄ
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“ILE DE FRANCE”
1933 m. Balandžio 29

|
Per HAVRE IR PARYŽIŲ
| Gėrėsitės smagumu, greitumu, geru patarnavimu
i
ir naminiu valgių gaminimu.
Dėl platesnių informacijų, pasportų, sugrįžimo
Š
leidimo ir tt. kreipkitės į
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“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ

!

1

AGENTŪRĄ

1

2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

Sreneh. .fijįje

•Tiesiog į Klaipėdą be persėdimo

i Informacijų ir laivakorčių kreipkitės
j vietinį agentą.

SWEDISH AMERICAN LINE
i 21 STATE ST.,

NEW YORK. N. Y.
CHICAGO, ILL. 181 N. Michigan Avė.
BOSTON, M VSS
U» Stale Street

DETROIT, MICH.

Pilnas pasirinkimas Geriausių išdirbysčių Akordionu
Kainos nuo
IKI

Išvengk tą Baimę

Nusa-Tonc
y:

SKALBIAMOS IR PROSINAMOS Mašinos sutaupo jums
laikų ir sveikatų Nauja skalbiama mašina ir prosas

Kiekvienas butelis yra garantuotas
— vienas Doleris užmokės už mė
nesio treatmentą.
Nusipirk butelį
šiandien — nepraleisk vėl nemiego
tas naktis. .Jeigu po priėmimui tų
tabietkų per dvidešimts dienų bū-,
site neužganėdinti. Jūsų pinigai bu
sugrąžinti — jus niako nerizikuo
jate.

V '- $109.00 už *59.00

Ofiso Tel. Yards 0344
Res. Tel. Boul.

VERONIKA
JARECKIENE

A|A
JONAS SEDEMKA
kuris mirė kovo 19 dieną. 1933
tapo palaidotas kovo 23, o
dabar ilsis Sv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinj pa
tarnavimą ir palydėjo jj ( tą
neišvengiamą amžinybės vietą.
Mes atmindami Ir apgailėda
mi jo praslšalinimą iš mūsų
tarpo reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms.
Dėkojame mūsų dvasiškam
tėvui Jo Mai. Pralotul M. L.
KruSul, kun. I. Albavičlut, kun.
J. Slaullnskul ir kun. Petrau
skui, kurie atlaikė įspūdingas
pnmsldas už Jo sielą.
Dėkojame
grab. Mažeikai.
Kuris savo geru Ir mandagiu
'/••Uama-vlmu garbingai nulydė
jo
ij į amžinasties vietą.
o
Stums palengvino perkęstt nu
liūdimą tr rūpesčius.
Dėkojame Mišių aukotojams,
gėlių aukotojams, grabneStams
ir vlstpms tiems, kurie paguo
dė mus mūsų nuliūdimo valan
doje ir pagalios dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse
žmonėms; o tau mūsų
mylimas vyre Ir tėveli lai Die
vas suteikia amžiną atilsį
Nuliūdę moteris lr dukterys.

kuri mirė kovo 23 dieną, 1933
ir tapo palaidota kovo 27 d.,
o dabar ilsis šv. Kazimiero
kapinėse, amžinai nutilusi ir
negalėdama atsidėkoti
tiems,
kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į am
žinybės vietą.
Mes atmindami ir apgailė
dami jos pasišalinimą iš mūsų
tarpo, reiškiamo giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiaois šv.
Mišių aukas draugams. Dėko
jame mūsų dvasiškam
tėvui
kun kleb. A. Brlškai,
kuris
palydėjo Iš namų J bažnyčią,
pasakė pritaikintą pamokslą ir
atlaikė iškilmingas Sv. Mišias.
Dėkojame
Mišių asistentams
kun. A. Valančiui Ir kun. S.
Joneltul taipgi tiž Mišių auką
kun. A šiaultnakui. v
Dėkojame graboriui Eudelkiul. kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai
nulydėjo
Ją
į antžlnastį,
o
mums palengvino perkošti nu
liūdimą Ir rūpesčius.
Dėkojame grabneštams, drjų nariams už sutelkimą pro
cesijos,
visiems
kaimynams,
draugams Ir pažystamiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms.
O tau mylimp motinėle, am
žiną atilsį, lai Dievas suteikia.

Nuliūdę Norbntų ir J are,-k ų
fteiiuyiMM.

78 Monroe Str.

Abejojimą veikti taip, kaip veikia
tikri vyrai lr moterys — nėra rei
kalo kankintis nuo įtemptų nervų
ir nusilpusios sveikatos. Didis Gydy
tojas Specialistas išrado preskripciją, kurią dabar vartoja tūkstančiai.
Ji parduodama vaistlnyčiose ir va
dinasi

*250.00

š

klIlHIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIMIHIIIHfilIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIltUIIH's

l|A

Dykai 20 Lekcijų Su
Kiekvienu Akordionu
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PADEKONĖ

Išplaukiant ant didžiojo Prancūzų Linijos laivo

UIi w

I

624C

DR. V. 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

ANTANINA SAUNORIENĖ

po tėvais Strimaitė
Mirė Kovo 30 <1., 1933 m., 10:15 vai. ryto, pusainžiaua. Kilo iš Kauno rėd., Šiaulių apskr., Pakarpęs
miestelio. Amerikoje išgyveno apie 12 metų.
Paliko dideliame nuliūdime dukterį Onų Bagdonie
nę, žentų Viktorų, anūkų Albertų, brolį Juozapų Strimą, 2 brolio vaikiu: Benediktų ir Tamošių ir gimi
nes; o Lietuvoje 2 seseris Joanų Zakarienę ir Janšauskienę ir gimines.
Kūnas pašarvotas 3358 S. Halsted St. Tel. Yards
3408. Laidotuves įvyks Pirmadienį, Balandžio 3 <1.,
iš namų 8:30 vai. bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos
bažnyčia, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės siela. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugu.-ges
ir pažystamus-nins dalyvauti šiose laidotuvėse.
laidotuvėms patarnauja graborius Pavlavičia Undertaking Co. An<lrcw Baker, L. E. Tel. Victory 4088.

Nauja 1933 RCA Victor Kombinacija ir radio su 6
rekordais už

9bSO

/Naujas Majestic “Pirate Chest’’ Radio vertės

; Reumatizmas sausgil^
g
g
g

■

*19.00 "ž *11.50

■

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 So- Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

B

■
■
_
—
■

g

—

Nepamirškit paklausyti gražaus Lietuvių programo nedėlioj
W.C.I’.L. 970 k. I'radžia 1 vai. iki 2 vai. po pietų. Ketvcvgais W.H.F.C. 1420 k. Pradžia 7:30 vai. vakaic
-y-

:

N—Ikankyklt- earęe akammala Reumatizmu, Sausgėle.
Kaulų Gėlimų, arba ltMlųnclu
— raumenų sukimu: n— steaudėjimai naikina kun- <yryb>
lr dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOUTTO mo'stta lengvai prašalina virtininėta ligas; mums tiandl- daugybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 60c per
paštą BSo arba dvi už >1.0*.
Knyga: “ŠALTINI8 8YEIKATO8” augalais gydytlea, kaina 10 —ntų.

Justin Kulis

*
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■
■
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•
■
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Šeštadienis, balandžio 1, 3933

Ei R X n O X R

LIET. KAT. VAKARINIŲ VALSTYBIŲ
1O-TOJI KONFERENCIJA

taitė, B. Kalvuitė, E. Ogintai-i SKAITYKITE BIZNIERIŲ
tė, I’. Šiaudvidienė, M. SudeiAPGARSINIMUS IR
kienė, P. Dorša.

'A.
Peldžius,’ E. Danikauskiei
nė.
Mar. Kolegijos 19 sk.: kun.
(Tęsinys)
A. Juškevičius, kun. L. Drau
gelis,
I. Šiaulienė, E. Pocienė.
Cicero, III.
A. Grybas.
Gyvojo Ražančiaus: T. Rie- Į Aušros Vartų parap.: kun.
kaiienė, K. Kavaliauskas, A. MačiulioniS) Ig. Sukult..-.
Ogertienė.
Town of Lake
Mot. Sų-gos kp. jaunamečių
sk.: B. Stulginskaitė, O. Ba Šv. Stanislovo dr-jos: M.
šinskai tė, R. Anglickaitė, A. Raudis, F. Jucevičius, J. ZaKučinskaitė, O. Kmieliauskai- landauskis.
t®*
Į Šv. Kaz. Ak. Reni. 1 sk.:
S. L. R. K. A. 9S kp.: J.
Martušienė, O. Gležnaitė,
Mikolainis, J. Januška.
y. Ogintienė.
šv. Vardo: B. Jankauskas,
M()tenl g?'gog
Rp .
A. Valančius, P. Račiūnas, P. Paukstienėi M Slartisit.nf> g.
Stupiras, Al. Rakauskas, St. Rai^įaįtį
KOLONIJŲ DRAUGIJŲ
ATSTOVAI

Apaštalystės Maldos: B. 0. ,
„
... ~
gintas, 0. Gleiznaite, S. Aios. . ... _ _ , .
„ ,r.
tokai te, 0. Labuckaite, O. Mi. ....
kol aite. ,
Nekalto Prasidėjimo PaneWest Sfch
lės Švenčiausios: A. Rumšą, E.
Lab. Sų-gos 7 kp.: A. Bart Agent.
kus, T. Zaura, A. Oksas, P.
Feder. 7 sk.: kun. P. Vaitu
Fabijonaitis.
kaitis, J. Razbadauskaitė, E.
Fed. 3 sk.: Ig. Sakalas, P. Ogintaitė, P. Šiaudvilienė.
Fabijonaitis, O. Pocienė.
Šv. Pranciškaus Kėni. 3 sk.:
Aušros
Vartų
Š.
P.
M.
vyrų
.
8. Bartkaitė, E. Ogintaitė, 0.

.
v ,
T I
rap. įaunamecių choro: J.
„ , ,
.,
bnas, B. Kazlauskas, Al.
_r _
’
_ v.
„ _ .
Mockus, B. Dirzius, S. Dovi.
, ’
uauskas.

ir moterų dr-jos: V. Duoba, OgintaiM> „

N Sn.

P. Fabijonaitis, J. Krūmas, A. laoiV
;on5
deikienė.
Bartkus.
i Į<
Šv. Agotos moterų ir merg.
• Mot. Sų-gos 55 kp.: R. Madr-jos: M. Bliudžienė, O. Guziliauskienė, O. Dobrovalskiebistienė.
nė.
|
r -ji i 4’
Lab. Sų-gos 1 kp.: E. OginS. L. R. K. A. 100 kp.: Pr.
Čižauskas, apt. V. Petrauskas.

I. J.ZOLP

(Bus daugiau)

DAKTARAI:
Ofiso: Tel. Caluniet 403#
lies.: Tel. Hemlock 0286

BARGENUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

O

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

WISSIG,

GSAiJOEIAl:

Phone Boulevard 7642

Res. Tel. Prospect 2423

Ofise Tel. ltepubllc 8340

TĖVAS IR SŪNUS, JUOZAPAS,
EUDEIKIAI

DR. C. Z. VEZRIS

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

CHICAGO

VIENAS OFISAS — NĖRA KITŲ SKYRIŲ

Phone Boulevard 4139

LACHAVICH
IR SŪNŪS

A, MASALSKIS

LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUS

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

Musų patarnavimas
visuomet sųžiningas ir

2314 W. 23rd PI., Chicago

nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui

skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

Arti 47th Street

DR. G. I. BLOŽiS

Šaradomis lr nedėllomig pagal
sutarties

HEMLOCK 8161

DR. GUSSEN

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET

AIA

(Kampas Leavltt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

4847 W. 14th St

TEL. LAFAYETTE 7(56

TEL. CANAL 0462

Tel. Canal 9257

Mirė kovo 30, 1933, 5:45 vai.
vak., pusamžio metų. Kilo iš
Tauragės Apskr.
Kviedainių
parap., Luomos kaimo. Ame
rikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime
vyrų Jonų dvi dukteris Bronislavų lr Onų ir sūnų Alfon
sų, žentų Juozapų Levickį, 2
anūkes,
brolį Kazimierų tr
brolienę Elenų ir du anukus
lr gimines, o Lietuvoje moti
nėlę Paulinų, seserį Petronėlę,
du broliu Juozapų ir Stanislo
vų lr gimines.
So.

Laidotuvės įvyks pirmadienį,
balandžio 3, iš namų 8 vai.
bus atlydėta į šv. Juozapo par.
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos
pamaldos ui velionės
stelų. Po pamaldų bus nulydė
ta J šv. Kazimiero kapines.
Nuliūdę vyras, dukterys, sū
nus, lentas, brolis, brolienė,
anūkai lr giminės,
laidotuvėms patarnauja graborlus Eudeikts Yards 1741

KOPLYČIA DYKAI

1344 R. 50th Avš.. Cicero, Tli

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois

Tel, CICERO 2109 ir 8594.
Tel. Lafayette 3572

J. Liulevičius
G ra bortus
lr
Balsam uolojas
Patarnauja Chi
cagoje lr apielinkėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai
4002 Archer Avė.

J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

| Laidotuvėms patarnauju geriausia lr
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
OFISAS
868 WEST 18th STREET
Tel. Canal 6174

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už 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 įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
i patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Del Šermenų. Pašaukite SUDIEKI pirm negu kreip
sitės kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

DR. P. Z. ZALATORIS

arti Western Avė.

AKIŲ rtYDVTOJA.il

Mirt Kovo 30, 1933 m. 9:30
vai. vak. sulaukus punamžiauR
Kilo ift Panevėžio apskričio ir
miestelio.
Amerikoj išgyveno
23 metus.
Paliko dideliame nuliudime
diuktere
Ona
Gužaltiene
3
brolius,
Juozapų,
Kazimierų.
Ir Stanislovų, anukus ir gimi

nes.

Kūnas pašarvotas 2862 W.
28th
St.
laidotuvės
įvyks
Plrmųdlenį,
Balandžio
3 d.,
Iš namų 8 vai. bus atlydėta J
Aušros Vartų parap. bažnyčia,
kurioj
įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po
pamaldų
bus nulydėta į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, drauges-ges Ir pažystarnus-mas
dalyvauti
šiose
laidotuvėse.

Nuliūdę duktė, broliai, anū
kai ir giminė*.

laidotuvėms patarnauja gra-

borlus Eudeikis. Yards 1741.

B

GYDYTO JAS IR CHIRURGAS
2423 West Marąuette Road

Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
NedėlioJ susitarus

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
gydytojas ir chirurgas

2201 West 22nd Street

DR. SDZANA A. ŠLAKIS

Valandos: 1*—2 Ir 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti

REZIDENCIJA:

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė

DR. VAITUSH, OPI.

6628 So. Richmoud Street
Telefonas liepų biic 7868

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso Tel LAFAYETTE 7827

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo • Ud
13 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utamfnkals
lr Ketvergals.
Res. Tel. Hyde Park S3B5

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

PRANEŠU
DB.M.T, SIHIOLIOMD,

Palengvins akių Įtempimų, kuris
asti priežastim galvos skaudėjimo,
•vaigimo. akių aptemmlo, nervuotu-I
aTTnUT^TTur A
mo. skaudamų akių karštį. Nuirau
OU UltĮZllVL^.
sataractua. Atitaisau trumpų regyst* I
4645 So. Ashland Avė.
ir tolimų regystę.
,
Prirengiu teisingai akinius visuose Į
UtlSO Valandos:
atsitikimuose, egzaminavimas daro- NllO 2 iki 4 ir UUO 6 iki 8 Vak.

mas su Alectra. parodančių mažiau-

nas klaidas.

Bpeclalė atyd* atkreiptam* moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 14 ryto Iki S vaka-

-r
•
i
.
Nocieliomis
pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820
Namų telef. Prospect 1930

PaKal sutartį.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpu. pigeenės, nega buvo. Muso kainos nl.
gesuės, kaip kitų.
W
4712 S. ASHLAND AVI.

Tel. Boulevard 7582

Tel. Yards 1829

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekrnad. Bualtarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
<869 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago, III.

DR. G. SERNER

DR, P. P. ZALLYS

LIETUVIS AKIŲ BPCIALISTAB

30 East lllth Street

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

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t
Valandos: nuo lt—4: nuo 6—S
■TsAAlInmls: ne o 16 iki 19.

GRABORIUS

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Laidotuvėms patarnauja mandagiai,
simpatiškai ir labai pigiai.

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje vąlanddje tikram prieteliui.

Pašaukite:
REPUBLIC 3100

2506 West 63rd St., Marqucttc Parke

DR. MAURICE KAHN _

Pritaikyme akinių del visokią
Gydytojas ir Chirurgas
akių. Ekspertas tyrimo akių 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
ir pritaikymo akinių.
Tel. Yards 0994

(SRS

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
▼ALANDOB:
Kuo 19 Iki 11 dienų
Kuo I Iki
po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Medei, nuo 16 Iki 19 dienų

t

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

DR. CHARLES SEGAL

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

Perkėlė sero ofisų po nnmerla

Husas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 21st 8treet
Vai.: 19—ll v. ryto, >—4. 7—9 v. *
Nedėliomis lr ftventadlenlals 19—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TeL Virginia 0036
DR. JMARGKR1O

PRANEŠIMAS
Persikėliau t erdvesnę lr patogeauf
vietų
SS25 SO. UADSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų k
nuo 6 Iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 Iki 12
Phone BOULEVARD 8482

TeL Grovehill 1696

DR. A. L YDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 9-4 ir 7-9 vak.
Berertnmls po pietų lr Nedėidlenlala
tik susitarus
1411 W. MARQUETTH ROAD
Res. Phono
Englcwood 6641

Office Phone
\Ventworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

TeL Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET

TeL Wentworth 3000
Rez. TeL Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

4729 SO. ASHLAND AVK.

SPECIJAL1STAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ilgų
Valandos nuo 9:30 ryto iki ▼ai.: ryto noo lt—lt nuo 9—4 »e
8:30 vakaro. Nedėliomis nėraj
pietų: 7—8:24 vai. vakare.
MsdėUomls 16 Iki 22
ĮI skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

DR. A. A. ROTH

Phone PULLMAN 0856

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

J. J. BAGDONAS

MACKEVIČIENE

DR. J. J. SIMONAITIS

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
( Iki 8:80 vakare

25 METU PATYRIMO
ANASTAZIJA

Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617
6917 S. Washtenaw Ava

Res. Prospect 6649

Residenclja 6606 So. Artesian Avė.

SPECIALISTAS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už $25.00

I’o tėvais Kiupelaitė

DR. A. J. JAVOIŠ

Gydytojas ir Chirurgas
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
4140 Archer Avė.
Office: 4459 S. California Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Nedėlioję pagal sutartį
Res. 2136 W. 24th St

DENTISTAS
2420 W. Marąuette Road

Phone Hemlock 7828

Seniausia ir Didžiausia

Tel. Lafayette 5793

DR. F. C. WINSKUNAS

1821 SOUTH HALSTED STREET

Tel. Boulevard 6292—8418

GRABORIUS

• Iki 12 ryto: 7 Iki 9 vakare
U tam. ir Ketv. vak. pagal sutarti
Re*. 6466 B. MAPLEWOOD /VE.

Cicero, Hl.

D p. C.K. Kliauga

LIETUVIS AKIŲ

SYREVVICZE

MARIJONA
PAULIKIENE

VALANDOS:

valandai vakare
Nedėllomis ir Šaradomis susitarus

Gydytojas ir Chirurgas

1646 WEST 46th STREET
Tel. CICERO S >4

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Weet Marąuette Road

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAS

DR. V. S. NARES

X—RAY

Tel. Cicero 1260

2201 West 22nd Street

TEL. CICERO 6927

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, BĮ.

OFFICE HOURS:
S to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntmeut

DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9

3307 Auburn Avenue

Tel. Roosevelt 7532

Tel. Canal (122

1439 S. 49th Court, Cicero, lh.
Telefonas Yards 1138

2403 W. 63rd St., Chicago

(Prie Archer Ava'netoli Kodais)
Valandos: nuo I Iki • vak vakaro

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

GRABOR1AI
Nuliudirno valandoje širdingai patarnauja. Reikale esanti,
malonėsite mus pašaukti.

PHYSICIAN AND SURGEON

DR. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS
1446 So. 49th Ct.
Cicero. IU.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčlomle
i
10 — 8 vai.
8147 S. Halsted St
Chicago
Paned.. Sered. lr Subat. 8 — 9 vai.

Res. and Office
2259 So. Leavltt 8L
Canal, 0706

DR. J. J. KOWARSKAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St

Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai vak
Kczidcncljoe Ofisas: 2056 W. OOtlr St.
Valandos: 10—12 ryto
Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutartį

1

Office Phone
Proepect 1028

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ
MOTERŲ PF.Il 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP VZSlSEN ĖJUSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA

I

DR. A. RA6KUS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Specialistas iš
Rusijos

Specinliškai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodijimų krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite Čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) melų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 ĮVEST 2fllh ST.,
kampas Mecler Avė.
Tel. Grawford 6673

Tel. LAFAYETTE 2067

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

™"b™

Kūnas pašarvotas 9243
Paxton Avė.

K

Telefonas Midway 2886

Tel. Ofiso Boulevard 6912-14

Rez. Victory 2343

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35th STRi J A
i £leo ' *

bu© i

. nao • »o i.i»

Šeštadienis, balandžio 1, 1933
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ŠVENTAS KONCERTAS AUŠROS
VARTŲ BAŽNYČIOJE
Rytoj Aušros Vartų para nome ar kada kitų. syk susipijonvs turės laimės išgirsti lauksime tokio gražaus giedošventąjį koncertų, suruoštų L jjimo.
Prašau širdingai vi
V. “Dainos” choro. Koncer- sų atsilankyti ir pasiklausyti
tas prasidės lygiai 3 valandų Kristaus Kančios kantatos.
popiet. Visiems įžanga veltui, Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.
bet per koncertų bus daroma Aušros Vartų par. klebonas
kolekta. Visi prašomi prisidė
ti didesne auka.
Romoje prieš Velykas kas
met yra rengiami šventi kon
certai. Žmonės, ne vien tik na
miškiai, bet iš visos Europos, j L Dangus Dievo Galę Apsir net iš Amerikos ir dar toli- delbia (Haydn) L. V. “Daimesnių kraštų, važiuoja j Ro- n08„ choras,
mų pasiklausyti ir pasigerėti j 2. Tėve mūsų, (Vanagaičio),
gražu ir maloniu bažnytiniu i Antanas Cliapas.
giedojimu. Ten per metus kar- j 3 Gailesčio giesmė, (Tallattojama tos pačios šventos gie Kelpšos), L. V. “Dainos” cliosmes.
j ras.
Lietuvos Vyčių “Dainos” į 4> Sveįka Marija, (F. Abt.),
choras yra gerai išsimokinęs trio: g. Saboniūtė, V. Palioir prisiruosęs Kristaus Kan- jniūtė> (>. (Jodeikiūtė, solo A.
čios kantatų mūsų bažnyčioje šiauliūtė,
rytoj pagiedoti. Be Kristaus
5. Linksmybė mano Jėzau
Kančios kantatos, parinkta ir esi, (Parks), solo E. Jovaikeleta kitų šventų giesmių, ku-iSaįtė ir
y. “Dainos” chorios pakels žmonių dvasių ir ras>
atgaivins jausmus. Visa tai
II DALIS
bus gražus prisirengimas prie
Kristaus Kančia (D. Buck)
šv. Velykų.
Z. Saurienė, soprano; H. BeTikslas šio švento koncer- naitienė, mezzo-soprano; A.
to yra, kad sutvirtinus žino- ;žamb, tenoras; L. Tenzis, honių meilės jausmus prie mūsų sas.
Išganytojo, kad Jėzus Kristus 1. Įžanga — kun. A. Valan
per amžius būtų karštai myli čius ir L. V. “Dainos” choras.
mas, gerbiamas ir aukština,
2. Rytas — mergaičių chomas. Taip mokina šv. Jonas ras>
Evangelistas Apreiškimo kny
Pilotas — L. Tenzis.
goje: “Vertas esi, Viešpatie, 3. Apkaltinimas — vyrų cho
mūsų Dieve, imti gyrių, garbę ras.
ir galybę, nes tu sutvėrei vi-1 4. Teismo kambary — var
sa ir tavo valia buvo ir yra'gQnai — Nokturna ir kun. A.
sutverta.” (Apr. IV-U).
i Valančius.
Tat, visi Aušros Vartų pa- 5. Teismas — mergaičių cho
rapijonvs kviečiami pasinau- ras.
doja šia reta ir gražia proga; J Pilotas — Tenzis.
tegul neatsiranda nei vieno, Jėzus — Zamb ir L. V. “ Dai
kurs nepasinaudotų, nes neži- nos” choras.

PROGRAMA
ŠV, KONCERTO

i

Lai Musiji Bankas

J. Sauris, L. V. “Dainos” choro vedėjas.
Rytoj jo vedamas “Dainos” choras duos šventą
jį konrertų: 3 vai. popiet Aušros Vartų bažny
čioje, West Side, o 7:30 vai. vakare Šv. Antano
bažnyčioje, Cicero, 111.

14. Užbaiga — L. V. “Dai
L. Tenzis ir L. V. “Dainos” nos” choras.
Diriguoja Juozapas Sauris.
choras.
7. Kryžiaus Kelias — L. V.
X Kovo 10 d. mūsų bažny
“Dainos” choras,
mergai:-aj ir čioje prasidės misijos, kurias
S. Kalvarija
J duos kun. M. Urbonavičius,
vyrų choras.
,Šv. Kazimiero Seserų kapelio
Jėzus —A. Zamb.
9. Stovi Motina gailingai — nas.
X Balandžio 29, 30 ir gegu
Z. Saurienė, soprano ir A. Bežės
l <1. mūsų bažnyčioje bus i
naitienė, mezzo-soprano.
10. Kančios choralas — L 40 valandų atlaidai. Nepamir
škite ir neišvažinėkite.
V. “Dainos” choras.
X Gegužės 7 d. pirmas mū
11. Tamsybė — solistai: L.
Tenzis, A. Zamb, Z. Saurienė sų parapijos piknikas Vytau
to darže.
ir L. V. “Dainos” choras.
X Rytoj parap. salėje įvv12. Žemės drebėjimas - b ksta bllnc0 party) knrią ren.
‘Dainos” choras.
jgia Sv. Vardo draugija.
6. Pasmerkimas — Pilotas

Kvartetas: Z. Saurienė, IT.
Benaitienė, A. Zamb ir L. Te
nzis.
,
13. Grabas — kun. A. Va
lančius ir solo L. Tenzi •.

*

♦
I

Netolimoji praeitis jus įtikino apie mūsų Ban

Bankinių Operacijų pradėti Taupymo ir

Checking Sąskaitų su šia įstaiga.

♦
♦

PETRAS P. MANKUS

mūsų depozitoriams ir klientams dabar,

j|

2201 WEST 22nd STREET

NOTARY
PUBLIC

Lietuviškus

\Vest Side: 2151 W. 22tod St.

BONUS

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčios
vakarais < Iki 9
Telefonas Canal 0880

AGENTŪRA

PAMATUOTAS

Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Republic 9800

BIZNIS

Tel. LAFAYETTE 1083

...

.i

=

S
“

S

CHICAGO, ILL. |

Jei manai pirkti aotomobll}. ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
Menų 11 geriausių rūšių automol
Uus — BTUDEBAKER, kurie Į
pagarsėję savo stiprumu lr gražun
Taipgi mes turime pilnų paslrln
CASH Vt JŪSŲ SENA AUKSĄ.
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Mes mokame augščluslų kainą už mų vartotų karų Ubai prieinamų*
Musų biuras sutelkia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati sulaužytus senus aukso daiktus, dan nebrangia kaina
mų su rendaunlnlnkals. Maža narinė tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom MIDLAND MOTOR SALES
mokestis. Ekspertų patarimas visose bardo tikietus.
4499 ARCHER AVENUE
namų savininkų lr rendaunlnkų rei
HOME REFINERS,
Telephone Lafayette 7189
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara
Kesnrr Bldg.
kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 8 vai.
S No. \Vabasb Avenue
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki
Kambarys 600
plet. Jžymųs namai orlglnallo lr vie
nintelio namų savininkų biuro Chica
goje.
LANDLORDS BUREAU OF
Geriausia kaina — Cash už
CHICAGO
Inkorporuotas
Real Estate Gold Bonds, mor1842 West Division St
Tol. Armitage 2951—2952
gičius ir certifikatus depozi
Męs esame Jau šiuo adresu virė 40 m.

tų. 134 North La Šalie St.,
Parsiduoda
kendžių
ir
ice«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimiiiiiiimimuiiii!iiiiiimiiimmiiiiimmmiii~
Room 316.
crcam’o Storas. Renda tiktai
$25 su pagyvenimu ir garad•žium. Kaina tiktai $75. Pri
verstas apleisti miestų.

A. F. CZESNA’S BATHS

TURKIŠKOS, RUSIAKOS 8 ULPERINUS VANOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
švediški mankštlnlmai lr elektros masažas
Treatmental visokių lirų, reumatizmo, nervų atitaisymo, žalčio
Ir taip tollaus. su elektriniais prietaisais Violetiniai 8aulės Spin
dulių treatmental.
Mlnerallnėa, su 1 tarinės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi rallma išsigelbėti nuo visokių Ilgu.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų akyrlus atdaras Utarnlnkals nuo I Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St.

Namai: 6459 S. Rockwell St.

CLASSIFIED

j

Narys — Federal Reserve System

♦
I

/»

—

Metropolitan State Bank

Telefonas 'State 70*0
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet

2608 WEST 47th STR.

Mes stengsimės suteikti tų patį patarnavimų

I

PERKAM

\_______________________________________________________________________ ——

Jei Juru ruhal yra nusidėvėję, mes pasiusime naujus. O Jei reikalingi tik valymo, mes išvalysime lr sutalsyni'ine. Musų darbo kaina
yra stebėtinai maža Turime didžiausių pasirinkimų spalvose lr medž/igoje. Užeikite pasiteirauti. Kainos yra taip žemos kaip $15 Ir
aukščiau.

kaip ir Praeityje.

INSURANCE

TEISINGUMU

rttiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimmiitiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiimmiiiiiimmiiimiiiiiiimiM
m VELYKOS ilAU ČIA PAT!
1

2230 WEST 22nd STREET,

JOHN B. BORDEN

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

DARBAS GARANTUOTAS

S

į

Padaro visokius legalius doku
mentus. Notaras — Notary Public.
Apdrauda nuo ugnies ant namų. automobilių lr ant visikių ki
tokių daiktu.
Taipgi yra susitvėręs naujas tau
pymo kliubas po vardu Insurance
Savings Club, tai yra vienintelė ir
stipriausi taupymo sistema.
Dėl platesnių žinių kreipkitės j
viršui paminėtų, vietų.

ADVOKATAS
■s 105 W. Monrod St., prie Clark

LAIVAKORČIŲ

Tel. Cicero 2738

ko Stiprumų ir Saugumų.

I

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

5004 West 16th St.

A
1

Turi gražių farmų dėl pardavi
mo. Ketvirtų dai} įmokant, liku
sius 20 metų ant 6% Išmokėti.
Siunčia pinigus Lietuvon
Perka, parduoda arba išmaino
namus ant farlnų, farmas ant na
mų.

Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park
apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
praleiskite šios geros progos.
Del gilesnių informacijų kreipkitės as
meniškai.
1901 S. HALSTED STREET

Ringlet End Permanent .......... $1.75
Shampoo and Finger Wave
All Week .............................. 50c
Finger Wave ..............................
35c
Other Permanents $2.50, $3.50, $5.00

Kviečiame mūsų senuosius klientus ir draugus,

PARK-GRANT
REALTY EXCHANGE

5016 W. 16th St.,

PARSIDUODA LOTAS

X Balandžio 7 d. parap. sa
lėje, Federacijos 3 sk. inicia
tyva rengiama vakaras, kurio
ohalsis bus katalikai į katali
kiškas draugijas. Bus rodomi

MARY'S BEAUTY SHOP
taip pat ir tuos, kurie dar neturi jokių

f

S PE C I A L S

Būna Justi Bankas i
l
I

judamieji paveikslai, bus pra- nėlė a. a. Magdelena Gryble- šame, kad draugija rengia bu
kalbos apie spaudų ir delkolnė virš 70 metų amžiaus, iš- nco party korti} lošimų balan
katalikai turi priklausyti ka- įgyvenus ir 36 metus našlavus, džio 23 d. vakare, Aušros Va
talikiškoms draugijoms.
I Palaidota Juozuniškės kapuo- rtų parap. salėje, 2323 W. 23
X Praėjusį trečiadienį pa- Įse, Pilviškių parap., kovo 3 d. Place. Pradžia 6 vai. vakare.
rap. salėje įvyko prakalbos ka- 'iškilmingos keturnedėlio pa- Prašomi visi nariai-narės da
talikiškosios spaudoj vajaus J maldos Aušros Vartų bažny- lyvauti bunco party. Komisi
reikalu. Kalbėjo kleb. kun. čioje už jos sielų su ekzekvi- ja dirba iš visų pajėgi}, kad
Mačiulionis, dr. A. Rakauskas jomis ir trejomis šv. mišiomis vakaras kuo geriausiai pavyk
ir apt. V. Petrauskas. Išaiški- j bus pirmadienio rytų, balan- tų. Komisijoj yra: V. Lekavi
nta kokia yra geroji ir blogoji džio 3 d., 7:30 vai. Velionė yra čienė, Ona Oksienė, Ona Zala
spauda.
įkilus iš Bebrininkų kaimo, šti- torienė, Ona Bombulienė, Ste
X Klebonas ir parap. komi- i^skų parapijos, Vaišnių ir Gi- ponas Rokas, Antanas Vaice
tetas per kelis susirinkimus dių giminės. Tėviškėje Juozu kauskas ir Longinas Jusevisvarstė apie būtinų reikalų už- .niškės kaimo liko jos sūnus čius.
Komisija ir Valdyba
dėti naujų stogų ant parap. 'Jonas Grybas ūkininkauti lr
BUNCO PARTY LIETUVIŲ
bažnyčios ir mokyklos. Dabar- ,du sūnūs randasi Amerikoje;
LAKŪNŲ NAUDAI
tinis stogas, su retkarčiais da- čia Chicagoje Antanas Grybas
Ryt vakare, balandžio 2 d.,
rytais pataisymais, išlaikė a-j1’ Detroite, Mich., Pijus Grypie 15 metų. Šio pavasario bas. Visi trys sūnūs pasižy- Lietuvių Unity L. B. klubo sa
lėje, 4558 So. Marshalfield Alietūs privertė klebonų ir pa- nii Katalikų Akcijos, veikime,
ve., įvyksta bunco party dėliai
rap. komitetų darbo neatidė- (Teramina juos Viešpats,
naudos Lietuvių Lakūnų, ku
lioti, nes vanduo jau pradėjo!
Kaimynas
rie rengias skristi per Atlansienomis ir pro lubas bėgti į I
---------------. tiku ateinančių vasarų.
mokyklos kambarius. Darbas Į X Aušros Vartų vyrų ir moVakaras yra rengiamas Lie^
duotas apkainuoti šešioms ko/terų dr-jos nariams šiuo prampanijoms. Iš jų išrinkta nešame, kad draugija užprašė tuvių Unity L. B. klubo,
yra prisirengę visus patį
viena, kuri geriausiomis sųly- šv. Mišias už mirusius nariusnti. Pradžia 6 vai. vak. Įža
gomis, taip pat gerai apsėmė nares balandžio 2 d., (sekmaga
25c vpatai.
darbų padaryti. Visas darbas dienį), 8 vai. ryto. Nariai ir
BARGENAI ANT SANKROVES
atseis virš 600 dol.
Darbui n«rės prašomi susirinkti 7:30
KARPETŲ
prižiūrėti išrinkta komisija iš vai. ryto į parap. svet., 2323 Įgabenti Karpetai $10.—$15.—$20
$125. Frieze Parlor Setas . . $25
parap. komiteto.
|W. 23rd Place, iš kur visi sy- $150.
įgabenti Kara Karpetai $2o
Jgabenti Sheba Karpetai $25
---- ---kiu eisime in corpore išklau- $175.
$225. įgabenti Mosul Karp.
$30
Storo šilko Įgabenti
X Antanas Grybas, Aušros syti šv. Mišių ir priimsime šv. $275.Karpetai
..................................
$35
Parlor, Plnlng Rm. Ir
Vartų parapijos komiteto na-1 Komunijų. Išpažintis galima Gražūs
Bedroom Setai po ........... $25
Rapp Storago 574« S. Ashland Avė.
rys ir žymus West Side drau- bus atlikti iš vakaro — šešta- Atdara
vakarais iki 9 Ned. iki 5 p.m.
gijų darbuotojas gavo iš Lie- J dienį. Širdingai kviečiame vltuvos liūdnų žinių, kad kovo sus narius ir nares dalyvauti
1 d., šių metų, mirė jo moti- pamaldose. Prie progos prane-

Tel. Boulevard 4RS2

1325 S. 50th Court
Cicero, Illinois

Mainysiu ant namo Chicagoje,
parduosiu arba parenduosiu
pigiai 40 akerių Cnster, Micbigane. Labai išdirbta žemė. At
sišaukite:
JUOZ. VALSKIS
5537 St. Joseph’s Ct.
Summit, Illinois

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morglčtus, Namus, Farmas lr Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, knlp tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

Kiekvienas Yardas parduoda
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illlnola anglis vietoj
Black Band. Jeigu norite gerų
anglių kreipkitės ) Grane Coal
Kompanijų ten Jus gausite ge
riausias anglis tr už mažesnę
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-

J. NAMON FINANCE CO.

sai tiktai tonas ........... $8.50

6755 S. Western Avenue

Summer Creek lump ..$8.00

Tel.

Chicago, III.
GROVEHILL 102$

Pocahontas lumps .... $9.00

