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73 žmonės su Akronu žuvo vandenyne
KETURI ĮGULOS VYRAI IŠGELBĖTI;
VIENASJŲMRE
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FINANSINIS STOVIS TRUKDO
KATALIKAMSDARBį

VATIKANAS, bal. 4. —■ užlaikymui skiria vos 3,500
Maryknollo užsienių
misijų J dol. per metus, kiti 7,000 dol.
KRAŠTUI NELAIMĖ -- PAREIŠ
draugijos generalinis prokurajčia surenkami.
KIA PREZ. ROOSEVELT
torius kun. J. Considine grj- Raupsuočių misiją Šeklungo
žo Romon aplankęs Šeklungo saloje Įkūrė 1907 m. ainerikieDirižablis J-3 taip pat jkrito
salą, Kinijos ]>akrašeiuose, tis misijonierius kun. Conrarjūron
kur ši draugija užlaiko ir glo-' dv, kurs prieš tai ilgus metus
boja apie 690 raupsuočių kinų. Įdirbo su kunigu Damienu M o-J
DAUGIAU LAVONŲ
buvo karo laivyno aeronauti
Širdis kartybėmis prisipil- lokai kolonijoj,
NERANDAMA
kų biuro viršininkas admiro
dė, prokuratorius raportavo i Iš pradžių misijon priimta'
las Moffett, Akrono komenJaponų kariuomenė užima Jehol miestą jehol provincijoj, išvijusi iš ten kinų kariuo Šventajam Tėvui, aplankius apie 60 raupsuočių. 1913 m. ki
NEW YORK, bal. 5.— Iš ( d'antas- Berry, keliolika laivvŠeklungo salą. Trobesiai pu nų vyriausybė r'ado, kad kun.
menę.
žuvusiųjų su Akronu 73 as- no karininkų, inžinierių ir kisiau apgriuvę ir jų nepakanka Conrardyo misija yra tinka
menų vakar nerasta nė vienas, tų oro laivyno įžymesniųjįj as ko, kad gana jau ateity dirb- PRIEŠ SLAPTŲ PRANEŠI
ŽYDŲ BOIKOTAS PER ma. Medikalinis sergančių j miausia raupsuočiams vieta ir
lavonas.
j menų. Kiti visi, jėmus keletu dinti tos rūšies oro milžinus.
MŲ SKELBIMĄ
BRANGUS
aprūpinimas toli užsilikęs. Re j į ten ji ėmė siųsti susekamus
Dirižahlv J—3, kuris įkrito karininkų, buvo dirižablio įliginis štabas sudarytas iš pa Kinijoj raupsuočius. Neužilgo
jūron, buvo 7 įgulos vvrai. Iš gula. Visi jie žuvo, išėmus i- DIDŽIAUSIAS PASAULY
AVASHINGTON, bal. 4. — j BERLYNAS, Imi. 4. — Kan saulininkų ir taip pat nepa- jau pritrūko vietos. Nežiūrint
i gulos keturis, kurių
vienas
jų 2 žuvo.
Japonų vyriausybė
nesenai ’ derio Hitlerio vyriausybė iš
ORLAIVIS
to, vyriaiusybė reikalingų iš
Patirta, kad Į Akroną nė auoj.au mirė. Taip gi, tarp gysu savo ambasadorium Wash- Į pradžių planavo vykdinti žyTo visa priežastis, tai finau laidų neskiria.
Dirižablis (orlaivis) Akron
vienas žaibas netrenkė. Viešu-!VI?.ią liko-tik trys, o tarp jų ir
ingtone susisiekė slaptais ra5 daros boikotą šeštadienį, jį nu|ginig stovis _ pinigl) stoka
Nesant reikalingų lėšų, dar
buvo tos rūšies didžiausias pa
1-as jį sulaužė ir įsviedė vande
V ilev.
tais. Tai buvo MamKiBrijos traukti ir atnaujinti trečiadie |Kjnų VJ.,.iausyte raup8u„fi,j bo vedimas negalimas.
šauly oro laivas, 15 pėdų il
Vakar remiantis iš karo lai
klausimu. Šiuos raštus kaž nį, jei užsienių žydai ir toliau 1
nynan.
gesnis už garsųjį vokiečių di
vyno departamento įsakymu,
kaip pagavo ekspertai, juos triukšmaus
NUSIŠOVĖ BEPROTIS
rižablį Graf Zeppelin, ir kuo
imtasi visų galimų priemonių
Dabar šis planas paneigtas
. Į išskaitė ir norėjq paduoti vie
BAISI KATASTROFA
ne tris kartus didesnis už dili I
ekonominiais ir dipl-omatinii rasti admirolo ir kitų lavošumon.
Policija norėjo areštuoti bu
žablį Los Angeles.
Krašto vyriausybės agentai, ais sumetimais. Tad rytoj boiNEW ,YORiK, bal. 4. —Va nūs.
vusį bepročių įstaigoje C. Pr
Akron prieš keturis metus konfiskavo parengtus spaudai! kotas nebus atnaujintas.
kar vakarą didžiausias J. VaPer dieną ieškojimas vyko.
PRIEŠ CEMENTO
usse, 48 m. amž. Kada polici
stybių karo laivyno dirižablis Anot žinių* rastas tik vienas padirtxlintas Akron, O., Good1 rankraščius, o kongreso žeTRUSTĄ
ja nuėjo į jo namas, jį rado
(skautinis orlaivis) Akron iš vandenyne lavonas. Matyt jų year — Zeppelin bendrovės mesmeji rūmai nusprendė, 2 LĖKTUVAIS PERSKRIS
belaikantį revolverį rankoje.
TAS EVERESTAS
savo stoties Lakeburst, N. J., didžiuma žuvo uždarytuose ka dirbtuvėse. 1931 m. Akron skl kad už tos rūšies slaptų do
Chicagos darbams reikalin Jis pranešė, kad areštavimui
ido ir Chicagos padangėmis. kumentų skelbimą kaltininkai
išskrido į rytines valstybes binuose.
ga ne mažai cemento. Iš ce nepasiduos. Įbėgo į miegamą
turi
būt
aštriai
baudžiami.
PURNEA,
I-ndia,
bal.
4.
—
paprastai pakraščių žvalgv- ’ Išgelbėtas liet. AViley tik
mento kompanijų pareikalau jį kambarį ir nusišovė.
Šio milžino padirbimas ka
bai.
I tiek pranešė, kad audros metu ro laivyno departamentui kai Matyt, valstybės departa-į Keturi anglai lakūnai dviem ta kainų, šešiolika kompanijų
Tuoj po pusiaunakčio (12:- Akronui žaibas nutrenkė vai- navo 5,375,900 dol. Turėjo aš mente yra valdininkas, kurs ! lėktuvais pirmą kartų perskri atsakė ir padavė vienodą kai
O’HARA APSKUSTAS
33) gauta per radiją praneši-' rą ir po to dirižablis kaip ak tuonis stangius inžinus, kiek kopijuoja tos rūšies slaptus do aukščiausiąjį žemės kalną ną — 1 dol. 62 c. statinaitei.
inas, kad Akron įskrido perku 1 muo smogė į vandenį.
“Grand jury” vakar išne
vienas 560 arklių jėgos. Auk pranešimus. Norima jį susek Everestą, kurs yra daugiau 1932 m. buvo mokama 94 c.
kaip
29,000
pėdų
aukštas.
nijų audron ir įkrito vandeny
šė kaltinimą prieš Motion Pistatinaitei.
štai per valandą galėjo skris ti.
KITA NELAIME
nan už keliolikos mylių nuo
eture Operators unijos organi
ti daugiau kaip 72 jūros my
Lakūnai buvo iškilę apie 6
68 centai brangiau yra aiš
New Jersey pakraščio.
Katastrofos vieton suskubo lias (ma&gus), o žemai — apie 86 SLAPIEJI ATSTOVAI mylias aukštai į dausas. Pus kus plėšimas. Valstybės gu zatorių O’Hara, kurs nušovė
ketvirtos valandas ėmė pasiek bernatorius Homeris pareiš operatorių Oserj.
Prieš pat katastrofą iš ne- ne tik laivai, bet kiek praau- 80 mylių greitumu. Žibalo gale
DETROIT,
Mich.,
bal.
5.
—
ti šį tikslą. Dausose susidur kia, kad valstybė bus privers
laimingojo dirižablio paleis šus lėktuvai ir nedidelis diri- jo pasiimti apie 11,000 mylių
Michigano
valstybės
konvenei
18-jo PRIEDO ATŠAU
ta su smarkia oro srove ir ra ta įsisteigti nuosavą cemento
tas pagalbos šauksmo signa žablis J—3. Šį Beach Haven, skridimui. Įgulos jame galėjo
jai,
kad
atšaukti
18-ąjį
priedą,
KIMAS
sta didelis šaltis.
las. Tačiau didelė elektrinė N. J., pakrašty ištiko audra, būti apie 100 vyrų.
dirbtuvę.
Turėjo puikiausią pasauly iš 100 atstovų išrinkta 86 Sla
audra viską sukoneveikė. Sig^kai cigarą pusiau perlaužė ir
IŠ Springfieldo
praneša,
PASKELBS EMBARGO
nalų pagavo tik vokiškas kubi jis perlaužtas įkrito jūron iš radijo instrumentą. Jame bu pieji. O gal slapiųjų skaičius
DARBININKIŲ ATLYGI
kad tenai imtasi dlarbo 18-jo
SOVIETŲ GAMINIAMS
vo vietos keliems lėktuvams bus didesnis.
linis laivas Phoebus, kurs iš 11,000 pėdų aukštumos.
NIMAS
priedo atšaukimo klausimu.
Yorko plaukė į Tampiu.-).
Siamp dirižaW buT<) u ag. ir keliolikai kulkosvaidžių.
Keliolika valstybių jau veiDAUGIAU MOTERŲ,
LONDONAS, 1»1. 4. — Pa
Phoebus buvo vos už keletos |
Darbininkų
likimu
ėmė
rūKAIP VYRŲ
sitarius su parvykusių iš Mas
mylių nuo Akronu. Phoebuso
suJeWt Apie kitus nipk„ INSULLIS IMASI BIZNIO
pintis kai kurių moterų kliu- (__
kvos ambasadorium Anglijos
kapitonas pasuko savo laivą i negjnom€u
NEW YORK, bal. 4. — Iš vyriausybė nusprendė palauk bų viršininkės ir kitos d'arbuo PO LEDU RADO SŪNŲ
ATĖNAI, Graikija, bal. 4.
į katastrofos vietą. Siautė bai [ Apie dirižablį J-3
Watirta, kad visuose didesniuose ti 6 anglų bylos Maskvoje. Jei tojos. Jos ėmė tyrinėti, kaip
si perkūnijų audra. Pasisekė shingtone gauta eilė Įvairių —Iš J. Valstybių pasprukęs
daug dirbančios moterys ap Juodupėj valsčiuj, Alksnių
šio krašto miestuose moterų tie areštuoti ten
anglai bus
iš vandenyno ištraukti tik ke pranešimų. Sakoma, kad jis viešosios naudos įstaigų vedė
uždirba. k. gyventojas Lukoševičius,
skaičius didėja, o vyrų nuo neteisingai apkaltinti, Anglija mokamos, kiek jos
turis Akrono įgulos vyrus. Ir ore nelūžo, bet ant bangų nu jas S. Insullis pranešė graikų
Randama, kad kai kurios mer ■ vajjU0(įamas per Elernos eželat mažėja.
paskelbs sovietų
gaminiams
tik tada laivas Phoebus per sileido. Vienu pranešimu pa vyriausybei, kad jis imsis biz
gaitės per savaitę gauna nuo-Įrų, rado virvę pririštą ir po
embargo.
į
nio. Fondai tam tikslui bus
radijų pranešė pakraščiams žymima, kad jis
1 dol. 62 c. iki 3 dol. Taip y-jiedu palindusį savo sūnų VIa
nusileido
TRAUKIA TIESON GELE
užsieniuose sukelti.
apie įvykusių katastrofą.
ra dirbtuvėse ir parduotuvėDabar aį^įnaTna, ar tai
ant sausumos.
ŽINKELI
BEDARBIAI ANGLIJOJE Įse.
Momentaliai iš Brooklyno
luivo savižudybė, ar žmogžuŽEMĖS
DREBĖJIMAS
karo laivyno stoties ir iš kitų
PREZIDENTO ŽODIS
LOUISVILLE, KY., bal. 4.
Turi’būt rastos priemonės dvbė.
LONDONAS, bal. 4. — Per
pakraščių dūmė visa eilė laiIš Washingtono
praneša,
SAN SALVADOR, Salva — Falls City bravoras trau kovo mėnesį Anglijoj bedar šias sąlygas panaikinti.
T)R. S. VTDŪNUI 65 METAI
v» ir laivelių į nelaimės vietą. kad prezidrata, Rnnseveltas doro respublika, bal. 4. — Šį kia teisman Louisville ir Na- bių skaičius 80,454 asmenimis
Tačiau jie ten
neberasto ds| Akrona kata8trof„8 pas miestą ištiko smarkius žemės shville geležinkelio kompani sumažėjo.
AMŽIAUS.
DENEEN UŽ “PRIMARY”
žmonių. Rado tik vienų pliu kelbė pareiškimų.
drebėjimas. Žmonių tarpe pa ją, kuri atsisakė kongreso įŠių metų kovo mėn. 22 d,
duruojantį ir bangų daužomų
teisėtą
alų
vežti.
DRUSKINGA
VIETA.
j Buvusia Ulinoiso guberna- vienam žymiausių lietuvių se
Krašto vadas viso krašto sireiškė didelė pasiauba. Vi
milžiniško dirižablio sulam; vardu apgaili žuvusius kari
1 torius, o paskiau J. V. senato nosios kartos rašytojui, filo
skas tik viena baime baigės.
dytų apvalkalų, kurį į gelmes ninkus ir visus įgulos narius.
PASKYRĖ AMBASADO
Leckava.
Mažeikių apskr. rius C. S. Deneen, resp., aš sofui ir visuomenės veikėjui
ompė apačioje pritaisyti sun- Pareiškia, kad ši katastrofa
RIŲ ISPANIJAI
Tulnikių, Juodteikių ir kitose triais žodžiais kritikuoja įsi suėjo lygiai 65 metai amžiaus.
PAVOGTAS ATSTOVO
kumiai — kabinai, inžinai, ba yra didelė kraštui
WASHINGTON, bal. 4. —'šios apylinkėse kaimuose yra galinčius Chicagoj ir valsty
nelaimė.
AUTOMOBILIS
lastas ir kt.
Reiškia gilaus sųjausmo žu
ORO STOVIS
Claude G. Bowers
paskirtas šulinių su labai sūriu vande bėj demokratus, kurie siekia
niu. Kai kurių šulinių vanduo jau net “primary” rinkimus
vusiųjų šeimoms.
AVASHINGTON, bal. 4. — ambasadorium Ispanijai.
IEŠKOJIMAS VYKSTA
visai negalima vartoti. Dėl to panaikinti. Jis smerkia parti CHIOAGO IR APYLlU
Kongresas laukia platesnių Suomijos atstovo J. Valstyvieta yra jų konvencijas, per
kurias KftS. — Šiandien numatom
Katastrofos metu Akrone' žinių apie Akrono katastrofą, bėme L. Astrono automobilis SKAITYKITE IR PLATIN manoma, kad ši
lietus; kiek šilčiau.
druskinga.
norima skirti kandidatus.
I
buvo 77 asmenys. Jų tarpo Kai kurie kongreso nariai sa- pavogtas.
KITE “DRAUGĄ”

CFTCAGOJE

t

Trečiadienis, balandžio 5. 1n33
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“D R A U G A S”
Delną kasdien, Ualtyrue sekmadienius
PRKNU1IERATO8 KAINA: Metams — U.M. P>Ml Metų — fl.ftt. Trims Mėnesiams — *I.M, Vienam
ttėaertui — 7Se. Kumpoje — Metama *T.H. Pusei Me
tų — |4.M. Kopija .•*<.
Bendradarbiams Ir korespondentams rattų nsųrųJei neprašoma tai padaryti Ir neprislundlama tam
Uksini pakto lenkių.

Šimtai kunigų ne tik laisvės, bet ir gyvybės
neteko, bekovodami už žmonių teises ir besi
stengdami skelbti persekiojamiems katali-;
kams Kristaus Evangelijų. Rodos, visas pa
saulis turėjo sukilti prieš Meksikos budelių
žiaurumus. Ypač šio krašto visuomenė tupė
jo išeiti viešai ir griežtai protestuoti prieš
įvykius Meksikoje. Tai buvo ne tik krikščio
niška pareiga, bet to reikalavo ir paprastas
žmoniškumas. Šio krašto vyriausybė susirū
pino Vokietijos žydais, bet jai nerūpėjo Mek
sikos katalikų kankinimai. Dabar viso pasau
lio katalikai piktinasi socialfašistų žygiais
prieš žydus, tačiau tie patys žydai nekartų
neužstojo persekiojamų katalikų Meksikoj.

■m.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.
Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 11:11 vai.
■kelMmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

-DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily,

Bzoept

Bunday.

■UB8CRIPTI0N8: One Tear — *1.11. Sta Montke
— 11.11. Tbree Montke — *1.11. One Montk — Tte.
■rope — One Tear — *T.lt. Blz Montke — *d.M.
Oepy — .lie.
Advertlsln( in "DRAUGAS" brinse Besi reeulta.

kad viso pasaulio žydai, nors jų nėra daug,
yra gerai susiorganizavę, laikosi stiprios vie
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago nybės ir vieni kitus užstoja. Tik pajudink
kurio atskiro krašto žydus, žinok, kad visi
į pasaulio žydai kai vienas prieš tave sukils.
DIENOS KLAUSIMAI
| Ir kadangi krikščionių yra pareiga persekio

Socialfašistams pradėjus persekioti žy
dus Vokietijoj, pakilo triukšmas viso pasau
lio kraštuose. Protestavo įvairios organizaci
jos, plačiai rašė spauda, buvo šaukiami masi
niai mitingai, kai kurių kraštų net valdiškos
sferos rodė ypatingo susirūpinimo, darė investigacijų. Triukšmas dėl žydų persekioji
mo kilo ne vien tik pačių žydų tarpe, bet
ir krikščionys prie to dėjosi.

Ir gerai, kad taip įvyko. Nežiūrint ko
kios tautos žmonės ir kokiam krašte nebūtų
persekiojami, kiekvieno krikščionies yra šven
ta pareiga užstoti persekiojamus ir daryti
viskų, kad sustabdyti persekiojimus.. Šiuo
atveju dauguma krikščioniškų kraštų ne tik
savo simpatijų parodė Vokietijos persekio
jamiems žydams, bet taip pat reiškė ir grie
žtus protestus, kurie paveikė į hitlerininkų
vyriausybę.
Ypatingo susirūpinimo žydų reikalais
Vokietijoj parodė Jungtinių Valstybių žmo
nės. Spauda kasdien plačidi ųašėn apie žydų
reikalus, organizacijos šaukė -’fflasinius mitin
gus ir protestavo, vyriausybė irgi daug su
sirūpinimo parodė. Ir tai, kas buvo padary
ta, buvo reikalinga, turėjo daug reikšmės ir
dėl to Amerikos visuomenę reikia pagirti,
kad ji užstojo persekiojamus žydus Vokie
tijoj.
Bet yra labai įdomu kodėl toji pati Amerikos visuomenė, kurį taip nuoširdžiai už
stoja žydus tolimoj Vokietijoj, nemato savo
artimoj kaimynystėj persekiojamų ir kanki
namų Meksikos katalikų.

Meksikos katalikų persekiojimas yra ši
mteriopai didesnis ir žiauresnis negu žydų
Vokietijoj. Ten milijonams žmonių atimta ti
kėjimo, žodžio ir spaudos laisvė; ten tfikstan«ai susodinta į kalėjimus, išžudyta, ištremta.
M. 1,0.

Sveika Marija
(Tęsinys)
Kelias į Dievo gailestingumų
Zinai kų?—Dievo gailestingumas, ma
itai, yra Jo gerumo išreiškimas, nelygi•.’»aiit kokis nusišypsojimas. Tų gi gerumų
—gailestingumų Dievo širdyje sukelia Ta
sai, kurį Jis be galo yra numylėjęs, kuris
dabar sėdi danguose po Jo dešinei, tieStiog sakant: Jėzus Kristus. Jėzus tad yra
Dievo gailestingumo raktas.
Bet kas iš to f Juk ir Jėzus kartu su
-Dievu Tėvu ir Šv. Dvasia bus pasaulio
^teisėjas: ir Jis ateis mūs teisti. Žmogaus
..Sūnus ateis dangaus debesyse ir pasakys:
šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją
\ugnį, kuri yra surengta šėtonui ir jo angelams! Tad ir čia reikia mums užtarytojo,
.jei nenorime išgirsti iš Avinėlio burnos
tų baisių nusprendimo žodžių.
Kas išdrįs tokioje valandoje už mus
užtarti, jei neužtars Toji, kuri savo ysčioje devynis mėnesius yra Jį nešiojusi,
riavo krūtimis penėjusi ? Kas galės geriau
raitarti už mus pas Jėzų, 'jei ne Jo Moti
Marija? Juk Ji arčiau už visus

nėlė—

KITUR IR PAS MUS

velgti į kitų kraštų katalikų
veikimų, kad gauti naujų pa
vyzdžių savo veikimui.

Sausio mėnesyje Prancūzi
joj buvo surengtos religinės
jamus užstoti, žydai ir juos į protestus leng savaitės. Per tas savaites bu
vai patraukia ir tuo būdu sukįla didelė pro vo aiškinama katalikiškojo vei

IB ČIA NĖRA LYGYBĖS

A. Petrauskas,

6334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.
A. L. R. K. Federacijos Reikalai

Katalikiškoji Akcija vedama visuose pasaulio kraštuo
se. Vienur ji gerai organizuo
ta, kitur dar tik pradedama
veikti. Pas mus, lietuvius,
taip pat dabar teprad'edama
sistematingiau katalikiškuoju
Tas faktas parodo, kad ir šiuo žvilgsniu veikimu rūpintis ir dėl to ne
I nėra lygybės ir teisybės. Jis taip pat parodo,
bus pro šalį retkarčiais paž-

ALvertlslDg ratee on applloation.

Kun.

LIETUVIŲ KATALIKU VIENYBE

testų audra. Katalikai pirmieji prie to pri- kimo tikslas ir jo organizavisideda. Dėl to jie irgi turėtų reikalauti ir mas. Tas veikimas buvo -taip
taip susiorganizuoti, kad ir kiti jiems padėtų aiškinamas: Katalikybės plakovoti prieš katalikų persekiojimų Meksikoj, tinimio ir įgyvendinimo darbų
Rusijoj, Ispanijoj, ar kur kitur.
(turi dirbti visi katalikai. Kata
likų Bažnyčioje taip buvo ir
Šv. Tėvas Pijus XI dėl to ir ragina viso
apaštalų laikais.
Kaip kunipasaulio katalikus gerai susiorganizuoti, kel
gai, taip ir pasauliečiai
tai
ti katalikiškųjų sųlnonę per Katalikiškųjų Ak
pačiai Bažnyčiai
priklauso,
cijų, kad katalikų tarpe būtų tvirtesnė vie
dėl to visi Bažnyčios reikalais
nybė ir kad kiekvienas katalikas aktyviai

dėl to, kad jo valdomoj vys A. L. R K. Federacija, tai
kupijoj yra viena lietuvių pa- mūsų vienybės organizacija,
rapija, bet ir dėl >to, kad jis mūsų katalikiško veikimo cenyra žynius Amerikos katalikų . tras. Ji veikia nuo 1906 meveikimo centre asmuo. J. E. tų. Karo metu ji įsteigė TauVvskupas Rummel yra N. C. tos Fondų ir Amerikos LietujW. C. administratyvia komi- vių Tarybų. Šios organizaci-

keli milijonai susipratusių
ĮetO narys,
talikų. Pastaruoju laiku sten-i

jos surinko šimtus tūkstančių
Lietuvos reikalams, Lietuvos
gianufri katalikiškąjį veikiau,! J# Svcntinyį5 I(Opi‘ežius pi vardų plačiai pasaulyje garsi
suvienodinti visame krašte.
jus XI iškilmingai atidarė Šv.1I no, dėl jos nepriklausomybės
Prandūzų centro vadai ypa Metus. Tūkstančiai maldinki-'kovojo. Re indam a parapijas,
tingo dėmesio kreipia į katali kų keliauja į Komių ir į Šven- katalikiškas draugijas,
liet.
kiškojo mokslo
skleidimų, į tųjų Žemę, kati įsigyti atlai kat. vienuolijas ir jų vedamas
socialį veikimų., katalikiškųjų dus, atsinaujinti dvasioje. Fe mokyklas, palaikydama
visų
spaudų ir kelionių organizavi deracija taip pat organizuoja liet. kat. religinį ir kultūrinį
mų. Veikėjai rūpinasi eiti į ne kelionę j Romų. Apie tai pla veikimų, kaip čia, Amerikoje,
tikinčiųjų tarpų ir, kiek gale čiai jau buvo rašyta. Gauta taip ir Lietuvoje, Federacija
dan|i, kataliki5k4jį
veikmių
užgėrimas ne tik Federacijos ir Bažnyčiai daug nusipebiė.
plečia mokyklose.
centro valdybos narių, bet ir Tai praeities darbai.
Iš to galima suprasti, kaip'Kunigų Vienybė kelionei į
Bet A. L. R. K. Federaci
pavyzdingai yra susiorganiza Romų pritarė. Laiko nedaug. ja yra susirūpinusi ir
savo
vę Prancūzų katalikai išganin Prancūzų linijos
laivas “II tautos ateitimi ir šiame kraš
gai Katalikiškai Akcijai. IŠ jų De France” iš New Yorko iš te gyvenančių lietuvių tikybi
reikia mokintis ir jų pavyzdį plaukia balandžio 29 d. Dėl to ne ir tautine gerove. Dėl to ji
sekti. Pagalvokime apie tai, važiuojantieji jau turėtų pra ir toliau veikia, mus vienija
ypatingai dabar, kada ir pas dėti ruoštis į kelionę, rūpintis ir palaiko mūsų tautybę, ke
mus organizuojamos religinės reikalingais dokumentais. Vi- lia tautybinę sąmonę. Konsti
. R

savaitės su tikslu išaiškinti Į sais kelionės reikalais reikia tucija A. L. R. K. F. tikslųžmonėms Katalikų Akcijos j kreiptis į Federacijos sekre- taip apibrėžia:
tikslų ir šiam reikalui susivie torijatų.
1. Suvienyti visus lietuvius
nyti į vienų stiprų centrų —
katalikus taip pavienius as
Užsimokėjo. ,
Federacijų.
menis, taip jų draugijas ir
Sekretorijatas šiomis dieno
Vakarų vyskupo žodis

mis gavo metinius mokesčius
iš šių Federacijos 19 skyriaus,
Chicagoje, draugijų: L. Vyčių
36 kp., Šv. Panelės
Nekalto
Prasidėjiiix> mergaičių draugi
jos. Netrukus žadėjo ir kitų
fo skyriaus draugijų mokes
čius į centrų prisiųsti.

Smagu yra pranešti,
kad
dėtus prie kataliybės skleidimo ir jos teisiųrūpintis.
Kiekvienas Federacijos centras dar vieno
katalikas jau per krikštų įs vyskupo užgyrimo susilaukė
gynimo.
toja į katalikiškojo veikimo J. E. Omahos Vyskupas Jonarius, per sutvirtinimo sak sepli Rummel kun. M. Kazė
LAISVAMANIŲ RYKŠTĖ
ramentų gauna pdjėgų savo nui, Federacijos iždininkui,
Brooklyno laisvamanių laikraštis siūlo, tikėjimų ginti ir platinti. Ka rošo:
kad p. Smetona panaudotų Lietuvos katali dangi šiais laikais žįmonės su“ Atsargiau
perskaičius
Federacijos Sekretorius.
kams rykštę. Tas laisvamanių “nezaležnin- pasaulėjo, užmiršo savo tikė
Amerikos Lietuvių Romos
kų” organas sako: “Gerumu iš jų (reiškia jimo pareigas, todėl popiežius
Katalikų Federacijos kons LAIŠKAS DRAUGIJOMS
katalikų — “Dr.” red.) Lietuva to nesusi- Pijus XI ir priminė iš naujo
titucijų, aš su pasitenkini
reikalų
tikėjimų
atnaujinti,
lauks, bet rykštę parodžius — labai greitai
mu sutinku su jūsų vado Jo
Gyvename ekonominio kri
gyvenimų
sukrikščioninti
ir
padarytų gerus tėvynainius. Tų turėtų p.
Eekscelencijos Vyskupo Hu zio laikais. Pavojų yra daug
Smetona padaryti.” Vadinasi, tautininkų val kitų tarpe apaštalauti.
gh C. B'ųyleČįJĄ D., nusista ir visur? Daug mūsų žmonių
džia katalikų kunigus ir bendrai katalikus
Prancūzijos katalikų verki
tymu, kad konstitucijoje ve medžiaginiai kenčia. Bet da
turėtų plakti rykštėmis ir tuo būdu juos pri mo centras yra Paryžiuje. Jis
rtai atspindi Bažnyčios dva ug mums yra pavojų netekti
versti pasiduoti laisvamanybei ir atsisakyti duoda nurodymus visiems to
šia ir nurodo Katalikiško tautybės ir net tikėjimo. Turi
nuo bile kokio katalikiškojo veikimo. Mes krašto katalikams, kaip, kada sios Akcijos programų, ku me gelbėtis. Tam reikalinga
daug esame skaitę to laikraščio nesųinonių. ir kur turi veikti. Centre yra
rios visi prospektai žavia vienybė. Prie\ vienybės mus
Bet tikrai nesitikėjome, kad jo redaktoriai keturi asmenys, kurie katali
Vaisingų rezultatų. Aš pra šaukia Bažnyčia,
šaukia ir
būtų tokie beširdžiai ir begėdžiai, kad išdrįs kiškuoju veikimu
rūpinasi
šau Dievo gausiausiojo pa tauta. Šventasis Tėvas
jau
tų reikalauti katalikams žmonėms rykščių. jaunimo tarpe ir gina katali
laiminimo jūsų organizaci daug kartų ragino tikinčiuo
Girdi: “Tuo patarnautų Lietuvai ir Ameri kus teisių žvilgsniu. Juos ren
jai.”
sius susiorganizuoti ir dirbti
kos lietuviams, nes likvidavus katalikų akci ka trims metame. Prie katali
J. E. Vyskupo Rummel žo- išganingų apaštalavimo darjų Lietuvoj, nebeduotų direktyvų tai akcijai kų veikimo centro priklauso dis yra labai svarbus ne vienibų.'
užsieny, taigi ir Amerikoj.” Ar jūs matot,
kaip laisvamaniai supranta tikėjimo ir vei pasikviesk savo gerų bendradarbį Voldemarą ( rykštėmis. Ir išrodo, kad “V-bės” redaktokimo laisvę. Katalikiškąjį veikimų tas laik į valdžių...” Šiuos žodžius pacitavome dėl to, į riai, jei tik turėtų galę, pirmieji tokiomis
raštis vadina prieštautišku veikimu ir dėl kad mūsų visuomenė žinotų, jog Amerikos i rykštėmis katalikus pradėtų vaišinti. Ačiū
to pataria: “Suvaldyk, p. Smetona, išdykėlį lietuvių tarpe yra žmonių grupė, kuri nori, Dievui, kad šiandien jie mus tik liežuviais
Lietuvos sūnų, parodyk jam rykštę, ar bent kad Lietuvos tikintieji žmonės būtų plakami tepajėgia plakti.

Šventuosius stovi prie Jėzaus ir labiau
už kitus mūsų vargus atjaučia. Ir mes
Jų nuo mažumėlės labai gerai pažįstame
ir kasdien Jai savo pasveikinimus siun
čiame.
Bet kažin ar Ji panorės už mus tuo
met užtarti? — gal paklausi. Klausyk:
jei tu, arba kitas krikščionis, esi susilau
kęs penkių dešimtų, gal ir daugiau, metų
amžiaus ir kasdien vis, kalbėdamas An
gelo pasveikinimų, prašeisi Marijos užta
rymo mirimo valandoje. Ne tik tu vienas
meldeisi — ir viso pasaulio krikščionių
milijonai meldėsi už tave: Melskis už mus
(t. y. už* mus visus, sykiu ir už tave) da
bar ir mūsų mirties valandoje. Taigi kuo
met teks tau mirti, tai būsi jau daug,
daug milijonų kartų prašęs Marijos už
tarymo. Ir net toje pat valandoje, kada
tu kamuosies su mirtimi, krikščionių mi
lijonai vis šauks: melskis už mus! Ar ga
lėtų gi Marija apsimesti kurčia ir negir
dėti tokios prašymų daugybės? Argi toji
Moteriškė, kuri jaunavedžiams išprašė iš
Sūnaus vyno, galėtų neužtarti baisioje
mirimo valandoje už krikščionį, kuris tūks
tančius kartų buvo Jos to prašęs?
— Ne! Marija taip pasielgti negalė
tų! Ji mielai kreipiasi į tų šalį, kur Jos
laukiama. Glaudžia prie širdies tuos,'kut
i

>

rie Jos šaukiasi. Užtaria už tuos, kurie rie yra laive, Dievas tau dovanoja.” Argi
negalėtų Jėzus ir mylimajai savo Motinė
jos prašosi.
Vai, kiek yra žmonių, kurie mirties lei padovanoti tų, kurie ištisų savo gyve
valandoje regėjo savo akimis skaistų Ma nimų Jos užtarymo prašėsi?
Ištaręs kartų savo nusprendimų, Die
rijos paveikslų ir saldžiai skyrėsi su šiuo
vas jo jau niekad neatmaino. Todėl mes
pasauliu!
Jei žmonės kalba, kad Šėtonas aplan ir nesimeldžiame už Judų, Kajifų, Erodų
ko tuos mirštančius, kurie, gyvendami su ir visus tokius, kuriuos Dievas amžinai
juo draugystę vedė, juo labiau Marija nuo savo Veido yra atmetęs. Taipgi Die
neužmirš mirties valandoje tų, kurie su vas negal į dangų įsileisti tokių, kurie
Ja buvo susidraugavę. Taigi su Marijos sunkiose nuodėmėse miršta. Čia ir Mari
užtarymu drąsiai gali keliauti į Dievo jos užtarymas ne kų gelbės. Todėl mes
teismų. Marija, uždėjus ant teisybės svars ir sakome, kad kas nori Marijos užtary
tyklių savo sunkesnį už auksų užtarymų, | mo, tai privalo jo prašyti prieš mirdamas
persvers jas tavo pusėn!
ir prieš stodamas į teisimų! Mes prašome:
Dievo teisingumas ir Marijos užtarymas melskis už mus dabar ir mūsų mirties
Čia gal kaikas pasakyti: Dievas yra valandoje. Kol žmogus yra gyvas dar vi
teisingas ir teisdamas neatsižvelgs į jo sa galima. Galima, kad Dievas suteiks
kius užtarymus bei prašymus. Kiekvienas jam susipratimų, gailestį, viltį ir meilę
turės patsai atsakyti už visus savo dar ir nuodėmių atleidimų. Taigi, šioji mir
belius!—Taip, tai taip, bet ar žinai tų ties valanda ir yra paskučiausieji, kada
šv. Rašto vietų, kur pasakojama apie šv. Marijos užtarymas gali mums daug, daug
padėti, o net viskų atitaisyti.
Povilo kelionę?
Beplaukiant jam kartu su kitais
Nesnprask klaidingai
276 asmenimis jūromis, ištiko dideliauBet—neapsirik ir nesuprask dalyko
sia audra ir ėmė daužyti jų laivų. Tačiau '
šv. Povilas juos ramina, kad nė viens klaidingai. Nemanyk sau, kad kalbėdamas
nežųsiųs. Mat, jam naktį pasirodęs ange kasdien Sveika Marija, jau esi tikriausiai
las ir j>asakęs: “Nesibijok, Povilai, tu apsidraudęs nuo pragaro ugnies ir užsiturį prieš cezarį stoti; ir šituos štai, ku peliięs šiltų vietelę danguje. Labai gali
i

t

apsigauti,

organizacijas.
2. Suvienodinti lietuvių ka
talikų viešąjį veikimų.
3. Atstovauti Amerikos lie
tuvių katalikus spaudoje ir
viešame veikime.
4. - Palaikyti ryšius su Ame
rikos Katalikų centrulinėmis organizacijomis.
5. Atstovauti lietuvius ka
talikus viešame Amerikos
katalikų veikime.
6. Palaikyti ryšius pirmoj
eilėj su Lietuvos katalikais
per Lietuvos Katalikų Vei
kimo Centrų ar tolygių or
ganizacijų.
7. Atstovauti Amerikos lie
tuvius katalikus santykiuo
se su Lietuvos katalikais.
8. Palaikyti ryšius su kata
likų pasaulinėmis organiza
cijomis ir atstovauti Ameri
kos lietuvius katalikus san

tykiuose su pasaulio katali
kais.
Federacija savo darbais įsigijo mūsų tautiečių
tarpe
pagarbos ir pasitikėjimo. Bet
jų ir aukštoji Amerikos dva
siškąja užgyrė. Jų
užgyrė ir
(Tęsinys 8 pusi.)

jei per daug pasitikėsi l

melskis už mus mūsų mirties valanda
o nesirūpinsi krikščioniškai gyventi. P
kiai išrodytų, jei visų savo gyveni
maudeisi, lyg nešvarusis gyvulys, šly
čiausiaine nuodėmių purvyne: visus
gaudinėjai, su visais pykaisi, kolioja
paleistuvavai, girtuokliavai, savo žm<
ir vaikučius skriaudei, o mirties vai
doje tai visa tau liktų dovanota, visa
miršta vien tik dėl to, kad neužmirš
vai kasdien Sveika Marija sukalbėti!
Taip, nesuklysk! Jeigu jau lig i
buvai suklydęs ir taip neišmintingai i
nęs, tai pataisyk visa ir išmesk iš gal
tų negerų supratimų, nes jis gal pra
dyti tavo sielų. Tu sakaisi, kasdien 1
bus Angelo pasveikinimų ir dėl to pi
tikįs dangų pelnyti, bet suprask tik
riau: ar galimas daiktas ir Marijų g
binti, ir prašyti Jos užtarymo tuon
kada savo nuodėmėmis Jos Sūnų sunl
rūstini f

Į

ftv. Apaštalas sako: Sunkiais nūs t

jimais dar kartų kryžiuojame mes /s
nytoją ir Jo Kraują kojomis mindžioja

(Daugiau busi

Trečiadienis, balandžio 5.

B H X TT t? K 8

»WISCONSIN’Q LIETUVIŲ 2INIŪS

R

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS

teidavus, kokiose operose p.
Kipras norėtų dainuoti, mūsų
dainininkas pasiūlęs “Romeo
ir Julija,” “Loegrinų”, ‘‘Tos
kų” ir “Malka.” K. Petraus
ko gastrolės Varšuvoje grei
čiausiai Įvyks pavasarį
arba
rudenį.

Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų 9 skyriui gerai pasi
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas jįjį sekė vakaras. Jaunosios rėmė
815 — 45th Street, Kenosha. Wis.
jos sulošė 3 aktų veikalų:
“Desenzano Mergelė”. Publi
kai
labai patiko. V. Mockienė
METINIAI 13 VAL.
buvo vakaro vedėju.

C. Sodeikaitė ir M. SamoŠkaiV*
tė šoko ‘‘tap dance.”
Kalbėjo kleb. kun. 11. J.
Vaičūnas, kuris prašė visų re
mti rėmėjas, nes jos darbuo
jas dėl sesučių, kurios auklė
ja
mūsų jaunuomenę. Taipogi
ATLAIDAI
Lošime dalyvavo: Angelą kalbėjo Centro pirm. Nausė
NAUJA LIGONINĖ
tūkstančiams vyrų ir moterų y.ra šal
Balandžio 2 d. Šv. Kazimie Merči (Desenzano Mergelė) — dienė; Centro vardu dėkojo
tinis gražinantis sveikatų ir linksmu
klebonui
ir
rėmėjoms.
mų — tikras gyvenimas sų pagalba
ro parapija apvaikščiojo me J. Žilvitaitė, Rita, ponios Bih
šio TIK KO TONIKO. Kuomet vyrai
Racine gyventojai susilaukė tinius 13 valandų atlaidus. ancozi tarnaitė — O. Stasaitė; Buvo svečių ir iš kitų kolo
ir moterys pasiekia viduramžį, visi
organai pradeda
darytis silpnesni.
naujos, moderninės ligoninės, Žmonės meldės prie išstatyto- Loreta, ponios Rozati tarnai jnijų: Bitautienė, Vardauskas
Jiems reikalingas yra tonikas, štai
kodėl NUGA-TONE “pastatė daugel}
kurią, pastatė- ir užlaiko Sese jjo Šv. Sakramento ir gailėjos tė — F. Šileikaitė; Margarie- ir kiti.
jų ant kojų.” Bile vaistinyčia parduos
jums trisdešimts dienų treattnentų.
rys Pranciškietės prie senos už savo nuodėmes. Visi ėjo iš ta, neturtinga mergaitė — A.
Valdyba ir rėmėjos širdin
vartokite jų dvidešimts dienų pagal
paduotas direktyvas, ir jeigu busite
Saint Mary’s ligoninės, kuri pažinties ir prie Komunijos, Lukauskaitė; Irena, jauna me giausiai dėkoja komisijai, o
neužganėdintas, jūsų pinigai bus jums
sugrąžinti — be jokių jums ekspensų.
jau gyvuoja 50 meti). Nors dar nes Velykinės laikas. Gerb. rgelė, D. Feizaitė; Lucija, jau labiausiai V. Mockienei, kuri
geram stovy, bet ką sakyti klebonas kun. A, Balinskas na mergelė, H. Kavaliauskai mūsų jaunametes išmokino to
10 PIECE COSMETIC
palyginus su nauja, moderniš kvietė parapijomis atlikti savo tė; Elena, jauna mergelė — kį gražų veikalų sulošti. Ko
SĖT $1.97
ka.
Thts |n a Famous Vivanl Sėt and In*
pareigas. Daugumas paklausė, G. Mozeraitė; Kamila, susenu misija: A. Krasauskienė, V.
face powder, >1.00; Rouge, 76c,
Kovo 26 d. buvo ligoninė a- nes visi žinojo, kad per atlai si mergina, K. Kiškūnaitė; A- Mockienė, O. Sasnauskienė ir
Vėliausias paveikslas buvusio J. A. V. prezidento Roove- cludea
Tlssue Cream
Depllatory Jl.oo,
Faelal Astrlngent $1.75. Bath Salt 1.00,
rio, nuimtas prie jo namų Palo Alto, Calif. Salia stovi Hoo- j Toilet IVater JI.25. Perfume J2.75. Brlltidaryta dėl publikos. Seserys dus gausingai Dievas teikia ngelas — J. Stulginskaitė; H. Nakrošaitė.
Uantlne 75c, Skin Whltener 75c.
Totai
.
I verienė ir sūnus Allen.
Value JI2.00.
Speclal prlce, JI.07 for all
ir jų pagelbininkai rodė žmo malones. Išpažinčių klausyti Biancozi, Angelės teta — A.
ten plecee to lntroduce tbis line.
nėms visus skyrius ir aiškino. pagelbėjo klebonui Kenosha Kučinskaitė; Rozati, turtuolė Širdingai ačiū publikai už paskirti parapijos mokyklos
Vardas ...................................
ninkas ten kviečiamas kelioms
Adresas ............................ ..
Publikos perėjo 10 tūkstančių. Šv. Petro parap. klebonas kun. — H. Nakrošaitė; Šv. Marija atsilankymų į vakarus, kurie mokytojoms.
operas gastrolėms. Ne vienas
Siunčiame per paštų COD
buvo
rengiami
per
vajų.
Visi gėrėjos naujausiais išra J. Vitkus, M. I. C.
Pinigai grųžl narni, jei
! Tokį užmanymų, ypač da domėjosi klausimu: ar Kip
Pana — Z. Šemetulskaitė; Ce
nepatenkintas.
Korespondentė
dimais.
cilija, neturtinga moteris —
ras
važiuos
Varšuvon?
Iš
pa

bartiniais laikais, kiekvienas
Bea Van 580-5th Avenue, New York
Kovo 23 d. įvyko pašventi Per šv. Mišias ir vakare per B. Peculaitė; Marijona, netur
tikimų šaltinių
sužinojome,
lietuvis
turėtų
paremti.
Rei

mišparus
bažnyčia
buvo
pilna
nimas. Apeigas atliko Mihvautinga moteris — II. Garmaitė;
kia atmint, kad lietuvių kal kad p. K. Petrauskas savo su
kee arkivyskupas S. Stritcli, žmonių. 3 vai. popiet klebonas Morta neturtinga moteris —
ba ir lietuvybė Amerikoj, tarp tikimų esųs davęs, tik dar ne
dalyvaujant tik rinktinei pu su parapijonais kalbėjo rąžan K. Navurskaitė; Agnietė, ne
PAREMKITE
jaunos kartos, daug remiasi pranešęs, kada galėsiųs Var
blikai, ligoninės personalui, čių. Procesijoj vakare dalyva^ turtinga moteris — J. Karkaudvasiškijai, seserinis, miesto vo būrys berniukų ir merge skaitė; Piktoji Dvasia — A. Šio miesto lietuvių centra- ant parapijinių mokyklų. Lie šuvon važiuoti. Teatrui pasituvių parapijų mokyklos yra
Buy gloves with whot
ir draugijų atstovams, miesto lių gražiai parėdytų su gėlė Balkutė; Merceda, maža mer linis komitetas, kuris atsto
pamatas
ateities
lietuvių
Ame

mis
rankelėse,
kas
darė
ma

majorui ir kitiems žymiems vi
Pagelbėjo Geliamai Rankai,
it savęs
gaitė — L. Lukauskaitė; Gra vauja 9 draugijas, nutarė su rikos gyvavimo.
Sako Ponia Nowakowoka
lonų
įspūdį.
suomenės veikėjams ir rėmė
Nerelk
mokėti 60c. ui
cija, maža mergaitė — II. Gu- rengti vakarėlį parapijos sve
“Per suvirš du metu turėjau neapsa
Adv. N. Volosina
dantų most}. Llsterlne To- ■
komai
geliama
ranka.
Naudojau
įvai

jams Saint Mary’s ligoninės.
Altoriai tmvo gražiai papuo muliauskaitė; šv. Uršulė — tainėje.
oth Pašte gaunama po 25 c. ,
rius linimentus. plasterius ir mostis.
Tėmyk,
kaip gerai ji vei- }
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro
Be to, Racine turime dai šti gėlėmis. Tai darbas Alto I?. Mataitė; Kunigaikštienė Lu
Šiais sunkiais laikais vargas KIPRAS
kla. Jų vartotadamag per
PETRAUSKAS
Pain-Expellerio visi skausmai prany
metus sutaupai $3.00.
krecija — J. Vasilioniūtė.
ko. Aš dabar esu visiškai sveika,
dvi ligonines, bet mažesnes ir riaus Puošimo draugijos.
yra vietinei parapijai, kuri, VA ŽIUOS VARŠUVON.
ačiū stebėtinai geram vaistui PaiaEzpeOerini.prastesnes; viena jų sergan Vakare procesijoj dalyvavo
Per pertraukas buvo “toe kaip ir kitose kolonijose, turi
LISTERINE
S. N.
Philadelphia, Pa.
tiems užkrečiamomis ligomis 3 kunigai; svetimtautis laikė dance” ir “acrobatic dance” skirti nors menkų atlyginimų Prieš kurį laikų Kipras Pet
TOOTH PAŠTE
ii šalia miesto džiova sergan mišparus, Kenoshos klebonas — Irene Gailus; smuiką ir a- vaikų mokytojoms. Dėl šios rauskas gavo pakvietimų iš
tiems.
kun. Vitkus pasakė gražų pa ! kardinu grojo S. ir K. Rau priežasties draugijos sumanė \ aršuvos, kuriuo mūsų dainiRaciniečiai, nežiūrint tautų mokslų.
doniai ir sesutės Kiškūnaitės. padaryti bendrų balių ir pelnų
į
ir tikėjimų skirtumo, dėkingi
Visi parapijonys dėkingi sa
seserims už tokių įstaigų. Pu
vo klebonui už surengimų iš
blika iš savo pusės aukomis
kilmių.
parėmė ligoninę, o turtinges
BAKING
ni, nors ir ne katalikai, Įren Smagu ir malonu matyti,
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau
POWDER
gė kambarius savo lėšomis. kaip klebonas kun. A. Balinsias
kiekvieno
žmogaus
draugas.
Tai
visi
pripa

Mat, Seserys visiems lygiai pa skas sutikime darbuojas su sa
ŠAME PRICE
vo
parapijonais
Bažnyčios
ir
doeLajJ
žįsta.
tarnauja.
AS 42 YEARSACO
žmonijos naudai. Dievas jam
Lai Dievas joms atmoka.
Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas
B. V.
B. V. už tai atmokės.

RUČINE, ms,

Nusa-Tone

GARY, INDIANA

PAIN-EXPELLEfi

25‘

PASIRINK SAU GERIAUSIA ‘DRAUGA’

Lietuviu Kataliku
Vienybe
(Tęsinys iš 2 pusi.)

čiant metinį mokestį ir valdy
bos vardus ir adresus.
Dabar eina Katalikiškojo
veikimo ir lietuvių katalikų
spaudos vajus. Dėl to prašo
me tuoj prisidėti prie Federa
cijos ir tuoj stoti į bendrų ir
išganingų tikybinį ir tautinį
darbų. Tad vienykimės, nes
tik vienybėje dirbdami galėsi
me išlaikyti tikybines ir tauti
nes brangenybes.

laikraštis.
“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.
“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame daug
žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš Lietuvos
ir viso pasallio.
Nebūk be “DRAUGO” - užsisakyk šiandien
“DRAUGAS” metams $6.00.
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie
tuvoje. Metams $7.00.

po jos konstitucija pasirašė
K. P. priklauso prie AmeriJ. Km. Kardinolas Dougherty, J. E. Vyskupas Boyle, J.
E. Vyskupas Scbremlis, J. E.
Vyskupas Gallagher, J. E.- Ar
Amerikos Liet. R. K. Fede
kivyskupas Curley, J. E. Vys racijos Valdyba:
kupas John J. Nilan, J. ty.
Mastauskas,
Prof. F. B.
Vyskupas J. Swint, J. E. Vys
Pirm.
kūpąs McDevitt, Apaštališko
2334 S. OAKLEY AVENUE,
sios Delegacijos Cliarge d’a- Kun. Magnus J. Kazėnas, ižd.
ffares, J. E. Vyskupas Jose- Leonardas Šimutis, sekr. į
Chicago, Illinois
ph Rummer. Be to, A. L. R.
kos Katalikų Nacionalės Ge
rovės
Konferencijos. Tai
fEILLY’S UNCLE
daug reiškia. Tuo būdu yra
atidarytos durys garsinti lie
tuvių tautos vardų spaudoje
ir per organizacijas.

“DRAUGAS” PUB. CO.

25ouncet '-254

'f

“Aš ilsėjaus... bet tu

MILLIONSOF POUNDS USED
BYOURCOVERNMtNT

man neperiškadinai!”

"3/uj

cK UOMET turi “ekstenšinų”
prie lovos, niekuomet tau neperiškadins ir tau nereikės ke
ltis kad atsakyti arba pašau

tUb REALLV

kti. Per visų naktį, kaip ir die

noje, šis parankus “ekstra”
telefonas yra arti prie rankos
klausyt tavo pareikalavimų —greit, pilnai ir su atsižvelgimu

į tavo gerovę! Kaina maža.
Pašauk mūsų Biznio Ofisų.

TH’LY
C AM t AT
U1HKT Ul’t bo

Prie A. L. R. K. F. priklau
so visos didžiosios Amerikos
lietuvių katalikų organizaci
jos, daug draugijų ir atskirų
asmenų. Kviečiame ir Tams
tų draugijų prisidėti. Mokes
tis tik $1.00 į mietus. Prašo
me prisidėti prie vietinio Fe
deracijos skyriaus. Bet jei to
kio skyriaus Tamstų kolonijų
je dar nėra, galima prisidėti
tiesiog prie centro, prisiun-

OR. CO

i—......................................................... ........................................... ........................................................

Trečiadienis, balandžio 5.
D R X U Gf X S
Įg] raina bus labai įvairi. Visus skyrių turi savo nuosavos že- sų slopinama, persekiojama ir jūsų valdžia, buvo uždrausta ir 294 moterys, o kaimuose
kviečiame atsilankyti ir pare mes, kurios iš viso tuo metu aikinama; kada ji buvo di- lietuviškos knygos ir laikraš- mirė 1379 vvrai ir 1981 motemti labdarybę.
X. Y. Z. turėjo 72 (1930 m. — 60), ne- džiausioje priespaudoje ir pa- čiai. Mūsų dvasiškiją spausdirvs.
gyvenamų -- 56.
niekoję; kada ji visa buvo a- no ir slaptomis gabeno iš už
KAIP DIRBA LABDARIAI
1932 m. pradžioj draugijos taromis apsiliejus; tada atsi- sieiiio lietuviškas maldakny
LIETUVOJE
skyrių buvo laikoma iš viso'rado lietuvių patriotų rašyto- ges priešingas rusų valdžiai
NAUJAS DIREKTORIŲ
IS CENTRO SUSIRINKIMO
7 vaikų prieglaudos su 185 vai jų» kurie platino
visų Lie- ir platino po nuvargintų Lie
-------------|
PIRMININKAS
Apie labdarių darbų Lietu- kais, 40 senelių prieglaudų su tuvų tėvynės meilę. Jie iš vi tuvų. Dabar, taip pat, jie da
Lietuvių Labdarių Sųjungos į
-----------voje •‘Ryto” rašoma:
§74 seneliais, turėjo 5 prad (s<>s galės stengėsi sulaikyti sa- rbuojasi, kad paliuosuoti oku
centro gausingas susirinkimas' Praėjusiais metais labdariai
Nors labdarybės darbas mū- žios mokyklas (jų tarpe viena vo griūnančių tėvynę. Jų ras- j puotų Lietuvų iš sunkios b ti
įvyko kovo 29 dienų, Aušros neteko uolaus ir pasišventusio
sų krašte dar nėra kiek ture- !amatų) su 257 vaikais, vedė tai per keliolikų šimtmečių ne ties.
Vartų parapijos salėje. Pirmi- direktorių piimininko a. a. B.
tų būti išplėstas, vis dėlto, ma14 vaiki? darželius su 800 vai- mažai prisidėjo prie palaiky- Į Rodosi, lietuvių tautiškas
ninkavo p. A. Nausėda, orga- Sekleckio. Tai buvo žmogus,
w*»“ "''7?
--7V • u “ * "V-’'tant kai kurių labdarybės dr- kų. Per 1931 m. užeinančiu mo lietuvių kalbos ir tauti darbas dar nėra baigtas. Visa
mzacijos pirmininkas, sekreto- kuris visa širdimi buvo atsi-,...................
. j _ ,
v
_v_. ‘
. i...
_ i: i.-:..
“.
Šis'davęs
labdarybei.
Jo
vieton
I
8
^
užsimojimus
ir
pagal
iŠpavargėlių
sušelpta
rūbais,
nės
dvasios,
kas
yra
didžiau,
rytinė
Lietuvos dalis šiandien
riavo p. P. Pabijonaitis.
'
*
’
1 galės nuveiktus darbus, tenka maistu 1808, palaidota — 169 sias kiekvienos tautos turtas, yra svetimose rankose. Dieve
susirinkimas tuo pasižymėjo, dabar išrinktas p. Aleksandras
laimėjimais džiaugtis. Tuo taLėšų dalį gauna iš vidaus sekantieji, ir kiti, lietuviai duok, kad mes visi imtumėm
kad jame labai gyvai svars- Dalgis, senas labdarių veikgIrpu gavome kiek žinių apie reikalų ministerijos ir saviva pasižymėjo savo raštais lietu pavyzdžius nuo virš minėtų
tyta organizacijos reikalai ir jus, kuris mūsų organizacijai
šv. Vincento a Paulo draugi ldybių, o gi didžioji dalis su sių kalboje: Daukša (1592 m.), rašytojų uolumo; kad okupuovisa eilė naujų įnešimų.
lyra daug dirbęs praeityje ir
jos skyrių darbus.
sidaro iš įvairių aukų, drau-!6jfyyda8 (1629 nb)’ Naruše. t toji Lietuva nesulenkėtų būKiekvienas prii'.na faktą,
kad
Iš centro valdybos ir ivai- dau» ger0 padaręs- J° rflpes’
Bayer Aspirin yra. greičiausias at
galvos skaudėjimo, neu
Kalbama draugija praeitais gijos narių mokesčio, loterijų ivlclus» Lelevelis, Jundzila, Po- dama svetimųjų priespaudoj. leidimas neuritis,
i. li buvo Tiut koli.os viov,os
peri-.ydlško skaus
nų komisijų raportų paaiskė- crinkliavos
jig ^ėjlri metais turėjo įste°igusf 122 sky h-“kitų pramogų. Per 1931 m. ;ezabutas> Donelaitis, vysk. G k Duok, Dieve, kad Vilnius ne-! ralgijos,
mo ir ki’tų kentėjimų. Jeigu esi
mėginęs, žinai. Bet nėra reikalo
30, kad nnisų oigamzacųa kad
.
ku. .rius. Per metus įsteigta 17 skyriai išlaidu padarė 460,226 draitls’ v>'sk- Valančius, Dau- pasiliktų lenkų rankose ir kad atidėlioti
jų ėmimą dėl jų smar

LABDARIŲ DIRVA

Saugus!

ir siais sunkiais laikais,

bet V

*.

.

kumo. Jie yra pilnai saugūs. Ne

nos šiandien stovi šv. Kry-(naujų skyrių. Kaip iš piane- 'bt. 83c.; pajamų turėjo 493,- \dnvab.’.
'
manaus as, mums rūpėtų Vilnius ir užgro- nustelbs širdies. Neturi jokių blo
vis dėlto gerai laikosi, kad y- žiaus ligoninė ir Šv.Panelės'Šimų matyti, didžiausias sky- 583 lt. 27c. 30 valdininkų dį,r. .kuršaitis,kun. Jaunis, S. Za- btos Lietuvos teritorijos, kaip gų pasekmių. Jų g rėvas veikimas
todėl, kad jie greit išsileidžia.
ra pasišventusių labdarių, ku Gimimo bažnyčia Dėlto sma-kins ligi šiol buvo Panevėžy,bo be atlyginimo, 60 valdiniu- nax5’kas,
'L Basanavičius, V. virš minėtiems rašytojams rūDėlto, laikyk šias tabletas pa
vietoj ir išlaikyk savo pri
rie didžiausiu atsidavimu da
pranešti," kad tas uo- '*> rūpėtu prieglaudose išlak k» gavo' atlyginimo.
.Kadirka' P- Vaičaitis, PP* Hetuvi, kalba ir tėvynės rankioj
žadėjimus — liuosas nuo skausmo
į’r nestnagumų. Nešiok kišeninį pa
rbuojasi kilniam labdarybės ®u ^Ia
minas, Maironis (kun. Mačiu ateitis.
kelį dėl atsargūmo; pirk butelį
tikslui. Kaip valdyba, taip irllus veikėjas ir vėl aktyviai koma 120 vaikų ir 125 sene Toks bendrais bruožais šv. ijs)} kun> žebris, kun. Vieno100 dėl taupumo. Nauja, žemesnė
Adv.
N.
Valosina
kaina panaikina paskutinę priežas
komisijos atliko jiems uždėtas Prad^j° darbuota labdarybei, liai. Be to, skyrius turi savo Vincento a Paulo draugijos žinskis, Šernas (Adomaitis) ir
tį mėginti ką nors kitą vietoj
Bayer Aspirin — kiekvienas tabpareigas. Kuopose taip pat da |Be “'"'Jojimo, jis , t» darbą pradžios mokyklą, ir taisosi i skyrių darbo vaizdas, neminint Lalis.
letkas turi šį kryžių:
SAUSIO M. LIETUVOJE
statyti
mūrbas varomas pirmyn. Ir ge-!<d8s da"= lalko lr
, ..amžinatilsį
. ,didelio„.
čia draugijos centro tiesiogi- 1 Lietuvių rašytojai, vyskupai
MIRĖ 3,206 ŽMONĖS.
krašto vargšų globėjo Tėvo niai dirbamų darbų.
rai. Ne. tik tokiu būdu tega mo. Dabar p. Dargis su grair
kunigai,
daug
prisidėjo
prie
lėsime išlaikyti savo organi žia ir gausinga savo šeimyna jTilvyeio vardu pavadintą ligotautiško darbo, iškovojimo
Šiais metais sausio mėn. iš
zaciją gyva ir tik savo parei gyvena Marųuette Parke, už- ninę. Paskum, antroje vietoje
Lietuvai savivaldybės ir lais- viso Lietuvoje mirė 3,206 žmo
gas rūpestingai atlikdami te-ka*ko aPti°ką ir real estate o- tenka minėti Kauno skyriai.
Įvės. Negalima užtylėti ir to, nės: 1571 vyras ir 1635 mote
Žaliakalnio skyrius bene gy
atsiėksime savo tikslo.
fJsą.
kada lietuviams, esantiems po rys. Miestuose mirė 192 vvrai
.
Direktoriai daug darbuojasi viausiai įsileidęs į labdarybės ‘‘AUŠROS” 50 M. SUKAK
Lietuvių Labdarių Sąjunga labdarių organizacijai. Jie da-jdark{L 'Ls laiko du vaiki} dar
TUVIŲ PROGA
(rūpinasi ir bendrais lietuviu i*žnai laiko susirinkimus, pla želius su šimtu su viršum vai
katalikų visuomenės reikalais.
nuoja, peržiūri apyskaitas, už ką, vasaros metu atidaro 300 Neminėsiu čia vardų dabar
Ji buvo pasiuntus savo atsto giriu centro •susirinkimų nuta- vaikų aikšteles, turi savo ži tinių laikų lietuvių veikėjų,
vus į Lietuvių Katalikų Varimus. turi du atstovus šv. nioj prieglaudą su 30 senelių nes visiems “Draugo” skaity
DUOKITE VISUS SPAUDOS
karinių Valstybių konferenci,.
. _
, , , . pavalgydina ir sušelpia daug tojams jie yra gerai žinomi.
• i I
....... n -v, - 'Kryžiaus ligonines valdyboje.
ja, kad padėti Ivatalikiskosios
,
• • •
DARBUS “DRAUGUI”
Tikslas šio straipsnelio yra
f, .•
j , . v i ii Naujam direktorių pirminiu- užeinančių pavargėlių.
Akcijos darbą dirbti. B. Ne-,,
.V
i A ui ir visiems labdarių direk- Karmelitų skyriuje yra ke- atiduoti užpelnytą garbę pra
nartoms, vienas iš atstovų ton
toriams linkime geriausio pa- turi vaikų darželiai su puske eity pasižymėjusiems lietuvia
konferencijon, išdavė raportą,
sisekimo.
tvirto šimto vaiką; laiko jis ms gerais darbais tautiškoj
pabrėždamas, kad konferenci
A. Nausėda, centro pirm. taip pat senelių prieglaudą su dirvoj, kurioj be poilsio dir
ja pasižymėjo gausingumu ir
30 negalingų žmonią ir išdalo bo u.Ž savo brolių teises, kurie
gražiais nutarimais, kuriuos
IŠ 8 KP. VEIKIMO
daug kartinių pašalpų. Kauno kentėjo už raštus savo gimtovykdant į gyvenimą daug nau
Senamiesčio skyriaus irgi ve- 1 je kalboje ir kurių triūsas atdos mūsų visuomenė galės su Labdarių 8 kuopos įplaukos dami du vaikų darželiai su !nešė daug naudos lietuvių tau
ATLIEKAME
silaukti. Raportas priimtas su
ir išlaidos 1932 m.:
(dviem šimtais su viršum vai tai.
tuo supratimu, kad ir labdaIstorija sako, kad, Vytau
. .
.
.
, Įplaukų mėnesiniais mokės kų, savo prieglaudoj laiko 40
nai dėsis prie tų bendrų dar-|„. .,
tui
numirus, Lietuva 1569 m.
senelių ir remia vargšus. Šan
bų ir tuo būdu ir į savo sn........................ ..... ... paren
.
, ,
,
.
„
. .
išvažiavimai ir kiti
čių, Aleksoto ir Aukšt. Pane susivienijo su Lenkija ir pa
ties darbą daugiau žmonių įgimai $206.24.
liams skyriai išlaiko senelių sidavus lenkų kultūrai ir jų
fcrauks.
Viso įplaukų $258.94.
prieglaudas, sušelpia neturtė įtekmei, pradėjo regimai silp
Pirmas išvažiavimas į lab
nėti, gęsti ir nykti. Ant galo
Turim 3 draugijas; 4 amži lius.
darių ūkį nutarta turėti bir
nus narius. Sušelpta 8 šeimy Šv. Vincento a Paulo drau 1772 m. Lietuva pateko į ru
Greitai, Gerai ir Pigiai
želio mėnesio 11 dieną. Tai
gijos skyriai 1932 m. pradžioj sų rankas.
nos.
pats gražiausias pavasario lai Sausio išmokėta .... $12.00
Per tuos laikus, kada Lie
turėjo iš viso 5149 narius
kas visokiems išvažiavimams į
Vasario..................... 10.00 (1930 m. — 3667). Daugumas tuva buvo lenkų ir vėliau rnlaukus. Tikiniąsi, kad tą die
Kovo ........................ 18.00
ną minios žmonių suplauks į j
SPAUSDINAME:
Balandžio ................. 15.00
gražųjį labdarių ūkį, pasilsės,
Gegužės.....................
8.00
pažais, pasižmonės, išklausys
Birželio ....................
5.00
programo ir drauge parems
Laike seimo ......... 150.00
Tikietus,
Bilas,
naudingą labdarybės reikalą.
Gruodžio ................. 24.00
Plakatus,
Laiškus,
Taigi nepamirškime birželio
Viso išmokėta .... $242.00
Serijas,
Konvertus,
11 ii. rezervuoti labdarių išva
Programas,
Draugijoms Blankas,
žiavimui.
Town of Lake. — Balandžio
Posterius,
Konstitucijas,
Labdarių kuopos pasiskirstė
1 d. įvyko Labdarių Sąjungos
Įvairius atsišaukimus,
Kvitų knygeles.
darbais Vainikų Dienoj, gegu
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
1 kuopos bunco party plačiai jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
žės mėn. 30, prie šv. Kazimie
žinomų veikėjų Vaznių namuo to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
Ir Kitokius Spaudos Darbus
ro kapinių. Kaip žinoma tą
se, 4544 So. Paulina St. Pra ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
dieną įvyksta kapinėse pama
moga visais atžvilgiais pavy visada geresnes laivuose vietas gauna.
ldos už mirusiųjų sielas ir ri
ko. Svečių susirinko daug. Bu
• “Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
Visais spaudos reikalais kreipkitės,
nkliava našlaičių šelpimui. Hie
nco davė gražaus pelno. Čia rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
met ypatingai pamaldos bus
daug pasidarbavo komisija: O. pildys.
iškilmingos ir daug žmonių
Vaznienė, O. Navickaitė, E.
Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę
suvažiuos, nes bus minima 30
jOgintaitė, M. Sudeikienė, E.' Parodą Ohicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
metų sukaktis nuo kapinių ĮGedvilienė. Po lošimo pp. Va tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
»sisteigimo. Taigi sios labda-, . .
, ..
■ .
.. .
. ,
zmai svetelius pavaisino gar riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
nį? kuopos apsiėmė pasatai-! 1y.
__ „ xt_..s_
džiu užkandžiu, o O. Navic- skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
buoti: 1 k p. turės užkandžius,
ikaitė išdalino dovanas, kurių Į teiktos.
2334 S. OAKLEY AVENUE
šaltą košę, 3 kp. — gėrimus,
Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
buvo daug. Labdarių 1 kuopa
5 kp., 6 k p., 8 ir 10 kuopos
širdingai dėkoja Vaznių šei tes ant visų linijų ir geriausių laivą į Lietuvą ir visus
turės būdas; 7 k p. dirbs prie
,
Į,
CIUCAGO, ILL.
mynai už malonų bunco prie- pasaulio kraštus.
ratų; 8 kp. prie vartų (Vyv
• mimą i savo namus ir uz vai
tauto parke — piknike) tikie- į
f . .
v ,
,
...
,
ses, o visiems uz atsilankymą,
tus atiminės; 10 k p. prie boTelefonas Roosevelt 7790
Dabartiniu
laiku
Labdarių
lių. Tikietai jau padaryti. Kuo
pos prašomos jų pasiimti. Kuo Sųjungos 1 kuopa rengiasi prie
<biimi;ni ia iš anksto išparduo margo vakaro, kuris įvyks ba
Rime. tu" (įmiginu labdarybei lnndžio 23 d., parapijos svet.
•- ?'Tfl. i
Apelny/iii"'. Tad pasirūpinkime. Bus atvaidinta “Karo Metu”,
[Tikietų kaina 25 centai. Labd. 3-jų veiksmų veikalas. Prog-

SKAITYTOJI! BALSAI

Spaudos Darbus

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA
DĖMESIUI

Draugas Pub, Co.

j*

AGENTŪRA

4

[Trečiadienis, bąlanti

T) RIF O I S

mingų, gydymų ir operacijų, dytojas. Dėkoju, gerb. dūkta*
Dėt ne aš viena esu patyrusi re!
Z. E. Jurgelienė
jo gydymo geras pasekmes.
Ne be reikalo jis yra vyriau 5KAITYKITE IR PLATIN
sias šv. Kryžiaus ligoninės gyKITĘ “DRAUGĄ”

Daktaras O WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

Kapitonas
Pasauliniame kare

GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ PKK -s METUS NEŽIŪRINT
KAIP IZS1SENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodiji mų 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 daugelį melų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.

4200 V EST 26th ST.,

TeL Crawford 5573

kampas Reeler Avė.

—

Ofiso: Tel. Calumet 4039
Res.: Tel. Hemlock 62X0

DR. A. G. RAKAUSKAS

Res. Tel. Prospect 2423

TĖVAS IR SŪNUS, JUOZAPAS,
EU D ElKIAI
Ona Juozaitienė, Northsidėje mylima dainininkė, Ye-

ų sekmadienio vakarų 7:30 vai. per choro rengiamųjį
koncertų giedos Gounod “O divine Redeemer.”

Phone Boulevard 4139

GRABORIUS

slėgimas (blood pressure), 200
punktų (turi būti apie 120i.

CIIICAGO

VIENAS OFISAS — NĖRA KITŲ SKYRIŲ

A. MASALSKIS

CHICAGOJE
GRAŽIAI VAIŠINO

5340 SO. KEDZLE AVĖ.

LACHAVICH
IR SŪNŪS
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 2516 arba 2516

Musų patarnavimas
visuomet sųžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skvrių.

2314 W. 23rd PI., Cbicago

Kaip žinoma, praėjusį sek- Si pavojinga liga labai vargiL439 S. 49th Court, Cicero, Ik.
madienį, balandžio 3 d., L. Y. no mane ir yra labai pavojinNauja, graži ko
TEK CICERO 6927
“Dainos” choras Aušros Yar- ga. Dr. Biežio stropaus gydy
plyčia dykai.
tų bažnyčioj 3 valandų popiet mo dėka kraujo slėgimas jau
Telefonas Yards 1138
3307
A
uburn
Avenue
sėkmingai išpildė šventų kon- žymiai sumažėjo. Gerai jaucertų ir Kristaus Kančios ka čiuos ir atgavau savo linksGraborius ir Balsamuotojas
nlatų. Po koncerto visi cho- Juuinų. Tad šis gydytojas go
ristąi ir choristės nuvažiavo rokai sutvarkė mano sveikaPuriu automobilius visokiems
į Šv. Antano parapijų (Cice- tų. Nuoširdžiai dėkoja dr. K
LIETUVIS GRABORIUS
reikalams. Kaina prieinama.
Didelė graži koplyčia dykai
ro). Liet. Vyčių 14 kuopos pi- Biežiui už rūpestingų ir sek- ’
3319 AUBUBN AVENUE
718 WEST 18th STREET
rmininkas, p. V. Petrošius, ir
Chicago, III.
Tel. Roosevelt 7532
visa kuopa, visus gražiai pa
sitiko ir priėmė. Svetainėje GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
stalai buvo baltomis staltiesė 1646 WEST 46tb STREET
mis apdengti, valgiais apdėti.1
Tel. Boulevard 5243—8419
Choristų vaišinime nenuilsta Tel. CICERO >94
nčiai darbavosi su “Dainos”
SYREVVICZE
choro biznio komisijos pirmi
GRABORIUS
pilnas patarnavimas
ninku p. Šimuliu veiklus ir su Laidotuvėms
LIETUVIŲ
galimas už |35.00
KOPLYČIA
DYKAI
manus L. V. 14 kp. pirminin
1344 S. f>Oth Avė.. Cicero, Iii.
GRABORIŲ ĮSTAIGA
kas, p. Petrošius. Valgiai ir
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
gėrimai buvo kuo skaniausi.
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
Ciceros sumanus patarnau
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
GRABORIUS
tojų būrelis visus stengės pa
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Koplyčia Dykai
tenkinti. Vakaro vedėjas A. 4830 WEST 15tb STREET
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Manstavičius perstatė kalbėto
namus
ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
Cicero, Illinois
didžiausį
pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
jus: choro vedėjų p. Saurj,
Tel.
CICERO
2109
ir
859-J.
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
choro pirm. Pažarskį, L. V.
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
Apskr. pirm. Rėkų, Šimuli, Tel. Lafayette 3572
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
J. Llulevičius
Petrošių ir Dambrauskų. Jų
teikia
ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
Graborius
kalbos buvo tikrai įdomios.
ir
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd SL

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak
Rezidencijos Ofisas: 2«5« VV. U9th St.
Valandos: 10—12 ryto
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

ANTANAS PETKUS

Balsamuotojas

Baigiant kalbas pasigirdo
graži p-lės Sylvijos Sabouytės
deklemacija, kurių ji labai jau
smingai išpildė.

Patarnauja Chlcagojo ir apielinkėje.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai
4092 Ar.-lier Avė.

P<
Po
skanios vakarienės visi
ToOIristai suėjo į Šv. Antano
^1
LIET. GRABORIUS
fenyčių
ir atkartojo šventųjį PIGIAUSIAS
CHICAGOJE
koncertų ir Kristaus Kančios Laidotuvėms patarnauju gerinusia ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
kantatų.
sau prie grabų i.šdlrbystės.
OFISAS
Visas L. V. “Dainos” cho
668 WEST 18th STREET
Tel. Canal 6174
ras širdingai ačiuoja p. Petro
šiui ir visai 14 kuopai už pri
ėmimų ir vaišingumų, kuris vi
sados mumyse pasiliks.
Ieva Lukošiūtė, choro rast

J. F. RADŽIUS

«

sunki liga — didelis kraujo

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Cbicago

(Prie Archer Ava netoli Kedsle)
Valandos, nuo 2 iki 8 vai. vakaro

OFFICE HOURS:
S to 4 and 7 to 9 P.
8unday by Appolntment

M.

Beredomla ir nedėUomia pagal
sutarties

DR. ATKOČIŪNAS

HEMLOCK 8151

Tel. Cicero 1260

DENTISTAS
1446 So. 49th Ct.
Cicero, III.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis
l
10 — 9 vai.
8147 S. Halsted St.
Chicago
Paaed., Sered. ir Subat. 2 __ 9 vai.

DR. V. S. NARES

X—RAY

'DR. GUSSEN

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marąuette Road

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.; kasdieu uuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St.

DR. G. Z. VEZELIS

Cicero, III.

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare
1
i

TEL. LAFAYETTE 7669

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

DR. F. C, VVINSKUNAS J
Gydytojas ir Chirurgas

Arti 4 7 Ik Street

1

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. Canal 6123

DR. G. 1. BLOŽIS

Nedėlioję pagal sutartį

TEL. CANAL 1491

2201 West 22nd Street .

6917 S. Washtenaw Avė.

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

Tel. Canal 0257

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marąuette Road
2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlioj susitarus

Reaidenclja 6609 So. Artesian Avė.

DENTISTAS
2420 W. Marcįuette Road
arti AVestern Avė.
Valandos:

Res. Prospect 665V

DR. P. Z. ZALATORIS

Dr1. C.K. Kliauga

4

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietą
Iki 8:39 vakare

nuo 9 iki 9

Pbone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Pbone Hemlock 7828

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

JLHŲ

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVB.

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7387

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo * Iki
• 13 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 iki 8 vai. vakare Ltarninkals
tr Ketvergais.
Res. Tel. Hyde Park 3395

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kurta
4s.i priežastim galvos skaudėjimo,

PRANEŠU
DR.MJ, STRIKŪL'IŪ.M.D.

■vaigimo, akių aptemmio, nervuotu-

SUGRĮŽIMĄ
tno, skaudamų, akių karšų. Nuimu
sataractua. Atitaisau trumpų regyst*
4645 So. Ashland Avė.
I ir tolimų regyste.
Ofiso valandos:
Prirengiu teisingai akinius visuose
Atsitikimuose, egzaminavimas daro- Nuo 2 iki 4 it nuo 6 iki 8 Vak.
mas su elektra, parodančių mažiauNekėliomis pagal sutartį
nas klaida*.
Bpecialė atyda atkreipiama moky
Ofiso-telef. Boulevard 7820
klos vaikučiams.
Valandos nuo 19 ryto iki 8 vakaNamų telef. Prospect 1930
SV,?i?dėlloHJla Da*aI sutartj.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PHONE GROVEHILL 0027
LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU,
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
□angelių atsitikimų akys atitaisomos
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
-LJDab*r kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainoj p|gesnae, kaip kitų.
P

4712 S. ASHLAND AVB.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. J. W. KADZEVVICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
6859 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago, III.

Phone PULLMAN 0856

DR. G. SERNER

DR, P. P. ZALLYS

LIETUVI8 AKIŲ 8PCIALI8TAB

30 East llltb Street

DENTISTAS
Prie Y. M. C. A.. Roseland
Gazas,

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35tb STREET
Kampas Halsted St
Valandos: nuo 19—4: nuo •—S
■ariėlinmts:

n«o lt Iki 19.

X-RAY,

etc.

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Valandos: 1—3 Ir 7—8 vak.
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868
OflSO Z Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drenel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir ChirurgasSpecialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted Sk
Kampas lįst Street
Val.: 10—II v. ryto, 3—4. 7—9 v. e
Nedėliomis Ir šventadieniais 19—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TeL Virginia 0036
DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau { erdvesne Ir patogesni
vietų
3-325 SO. HALSTED ST.
Vai.: nu-o 10 ryto iki 2 po pietų it
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8488

Tek Grovehlll 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Seredomls po pietų Ir Nedėldianlalg
tik eusltarua
1432 V. MARQUETTE ROAD

Res. Phone
Englevvood 6641

Office Phone
Wentworth 3000

25 METĮĮ PATYRIMO _ DR. MAURIGE KAHN _ DR. A. R. McCRADIE
Pritaikyme akinių dėl visokių
J. J. BAGDONAS
GRABORIUS

Laidotuvėms patarnauja mandagiai,
simpatiškai ir labai pigiai.
& Žž-i

DR. A. J. JAVOIŠ

DENTISTAS

Gydytojas ir Chirurgas

Nokiu. Ekspertas tyrimo akių 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
ir pritaikymo akinių.
Tel. Yards 0994

PADĖKA

Daug sveikatos atgavusi, no
riu nuoširdžiai padėkoti gar
siajam mūsų chirurgui dr. S.
Biežiui, kuris labai žymiai ma
no sveikatų sutvarkė. Pernai
padarė man sunkių operacijų,
išėmęs tulžies pūslę (gali bladder) ir apendicitų. Prieš tai
skausmingi priepuoliai mane
labai kamavo. O dabar viską
valgau ir esu patenkinta. Pra
ėjusį rudenį mane ištiko kila

Dėl šermenų. Pašaukite BUDRIKĮ pirm negu fcrsipsitšs kur kitur.

Res. and Office
2359 So. Leavltt St.
Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

GYDYTOJAS llt CHIRURGAS

I. J. Z 0 L P

Seniausia ir Didžiausia

Office Phone

DR. A. RAČKUS

GRABORIAI

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

I:

Tel. LAFAYETTE 8057

, Pbone Boulevard 7942

GRArtORlAi:
Ofise Tei. Republic 8310

D A K T A R ?

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui.

Pašaukite:
REPUBLIC 3100
2506 West 63rd St., Marcjuctte Parke

K

DR. JOHN SMETANA,

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo lt iki 11 dienų
Nuo 2 iki S po pietą
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedai, nuo 19 Iki lt dienų

OPTOMETRISTAS

DR. CHARLES SEGAL

1801 S. ASHLAND AVENUE

Perkėlė saro ofisų po numeriu

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk 4729 SO. ASHLAND AVB.
štas. l’astebėkit mano iškabas.
SPEC1JAL1STAS
Džiovų. Moterų tr Vyrą Ligų
Valandos nuo 9;30 ryto iki Vai.: ryto noo 19—11 nuo 1—4 »e
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
pietą: 7—8:11 vai. vakare.
Nedėliomis 19 iki 19
skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 052ZT

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. Wentwortb 3000
Rez. TeL Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tel. Ofiso Boulevard 5913-14

Res. Victory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35tb STREET
Ofise vaL: nuo 1-8; nuo 4:80-1:89

A

Trečiadienis, balandžio 5, 1933
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CHICAGOJE

NORTH SIDE ŽINELĖS

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS '■
RĖMĖJOS

gai ieškoję namiškiai 4ik sekau
čių dienų po šeimininko mir
ties katinų rado namų pasto
gėje negyvų. Namiškiai susi
domėję šitokių reiškiniu kati
nų nunešė pas veterinorių iš
tirti, dėl ko katinas nugaišo:
iŠ senumo ar iš gailesčio jo
širdis sprogo.

X šį vakarę įvyksta didelis Šv. Kryžiaus Ligoninės Rė
X Verbų sekmadienio vaka- buneo party, kurį rengia Šv,
mėjų dr-ja priešmetiniame suI Uu N UI LAKl ZINUItO{re parap. svet. Šv. Kryžiaus
Vardo draugija. Pelnas skiria- Hrinki„„. kuris jvvk„ kovū
Atradimo dr-ja rengia gražų maa Įs.gijimui draugijos žen,,, ,j. i6,.inko s,.ka„.
X Grįžo namo Viktoras Ka- vakarėlį savo naudai. Rus bu- blpHn ‘ K_m , im,.n
’ 31
lsrinko sekanIvyaitis, kuriam Šv. Kryžiaus ne0 žaidimas ir kiti pamar- j
, \wrams
lėg kortom^'"1
ligoninėj
UT.
A.
n.
Aicvruuie
ginimai.
Draugija
turi
gerų
igoninėj dr.
R. McCradie
geru
«c ’
’ *
.' irm>
Šležienę, pagelb. V.
palošti. Dovanų bus daug ir „ Torczvn!iltienę, „ularimu
buvo padaręs apendiko opera- dovanų ir kviečia publikų skai
komisija užtikrina, kad visie-' 5t A,bin!> A|a|„„,iuit,..PoS'.
Ligonis namie, 4441 So. tlingai atsilankyti.
Rep.
ms užteks. Komisija kviečia kienf h. iždininke Barbora
Wood St., ir kasdien eina sti- J_____________
visus atsilankyt ir tuo būdu Lauraitis™.
Alfa
pryn.
MARQUETTE PARK paremti kilnų tikslų.
A. P.
X Karčauskai rengia bunco
ZINUTĖS
NAUJA ATLETŲ VAL
party dėl velykinių gėlių Šv.
DYBA
Kryžiaus bažn. altoriams pa << FABIJOLA” SCENOJ
puošti. Pramoga įvyks balan
Chicago’s lietuviai Atletai
džio G d., 7 vai. vak. pp. KarL. Vyčių 112 kuopos dra
“fcus-me išrinko laikinų valdy
Kų tik iš spaudos išėjo,
čausktj name, 4642 So. Pau mos sekcija stato scenoj nepa
bų: pirm. Jonas J. Kulis, vice
kaip tai:
X Nors mūsų kolonijoje y-i .
_
...
lina St. Prašomi visi skaitlin prastų veikalų, kuris dar pir, , ,
,. , .
, ,. , ,pirm. — L. Mingela, kasmin- I
Jėzus Kristus Karalius, pa
gai atsilankyti ir paremti kil mų kartų statomas šioje kolo-l ra ’e e as Je uvlų ( an
ku _ peter Katauskis, rašt.
rašė
kun. Pr. J. Vaitukaitis,
niam tikslui rengiamų vaka nijoj ir vertas, kad visi pa- bet nesenai cia sav0 oflsJ* atp „ L Meisonas
i
Apsaugokie vaikučių dantukus idant užaun,atytų>
daręs dantistas dr. P. AtkoA Meisonas[kaina ............................... 10c
rų.
1
Įi kreipiama atyda link dantų apsaugojimo nuo
čiūnas greit tapo populiarus i Dėliai neskaitlingo susirin| Švenč. Jėzaus širdies Troš
Karčauskai visus atsilankukreipiama atlyda link dantų apsaugojimo nuo
sius maloniai priims ir pavai Visi scenos mėgėjai gerai Bridgeporto liet uvių visuome-j kimo, galutinai vardas liko ne
kimai, to paties autoriaus 15c
išpuvimo negu sugriuvusius taisyti.
šins. Bus gražių ir įvairių do išmokę savo roles. Pasamdyta nėję. Kai tik atidarė čia ofi- išspręstas. Iniciatoriaus J. J.
Viršminėtos knygelės yri
Virš paveikslėlis atvaizduoja Dr. A. R.
pirmiausia pasirūpino pa K. siūlyta vardas: Chicagos
vanų, kurias R. Karčauskienė kostiumai, scenerijos ir kiti
bai naudingos ir kiekvieij
Lauraičio vienų iš keleto specialiai įrengtų
dabartiniu laiku gamina ir lau daiktai, kad veikalas išeitu ti- tikrinti mūsų vaikučių dantu- Lietuviij Atletų klubas; mėne
žmogui reikalingos, patarti1,
ir vaikučiams pritaikintų kambarių, kurie
kiai įspūdingai.
įkuS. Net keletu mėnesių nusi- siniai mokesčiai 10c ar 25c.
kia visų atsilankant.
kad ta knygelė rastųsi kiek
randasi ant 2423 W. Marųuette Rd. Čia tos
Komitetas, kurį sudaro J. tęsė tas darbas. Dr. P. Atko- Šie .reikalai atidėti kitam suvienuose katalikiškuose na
mergčlės ramiai žaizdamos laukia savo eilės.
X Sveiksta Povilas Rakau Juozaitis, F. Šnekutis, B. Kri- čiūnas apžiūrėjo ir išvalė Šv. Į sirinkimui, kuris neužilgo įmuose.
skas po apendiko operacijos.
vickas, A. Kupšis ir J. Stanis Jurgio parapijos lietuvių mo- vyks.
Kovo 31 d. sėkmingų jam opc-'
•žanga visiems dykai. Bus di- katinų, kuris buvo taip jau se Reikalaukite tuojau pas pa
racijų padai7'dr.''A6RL*MeCra- Pra"eša- k“> Sis TCikalas ^rūkyki"* mokini, dantis. Taip
Visais reikalais reikia krei- 1,
‘ frrnin„ v.1n
/ ........................
v,
.
.
T . aele ir Siazl programa. J\au- nas, ir turėjo mažiausiai 25 m. tį autorių, 4557 So,Wood St.,
statomas
pasipelnymo
tikslu,
P
a
*
nurodė
kiekvienam
berniu
die. Guli Šv. Kryžiaus ligoni
iŠ
m So ji k°’““ dar gali
-«auS. Katinas buvo labai Chicago, III.
_
.
nėj, kambarys No. 323. Linki bet tam, kad parodžius visie- kui ir mergaitei, kokiam sto tuvių Atletų Klubas, 32o9 So. u Galūtinas kontestas įvyks
ros, jog Vyčių 112 kuopa dar-Įvyje yra jP burna ir dantys, Halsted St., Chicago, III.
arba
I
uži
,
vi
„
n0J(
,
didžiausiu
P
—
'gęs
savo
5e.min.nk,
.r
me sveikatos.
X. Y. Z.
buojasi, kad ji nori palaikyti j Vaiki} tėvai ir mokytojos se1
su juo nei dienų nei naktį neChicagos svetainių ir tada bus
brangių mūs lietuvių kalbų ir serys kazimierietės labai džiau
siskirdavo. Dienų prieš šeimi
išdalinta $500.00 dovanų lai
j kad organizavimas airių drau grosi tokiu naudingu daktaro
ninko mirtį, katinas nei iš šio
mėjusiems kontestantams. Pa
gijų lietuvių parapijose nepri- J*- Atkočiūno patarnavimu mū
nei iš to pasidarė neramus ir 2334 SO. OAKLEY AVĖ.,
žymėtina,
kad
ryt.
vakare
da

Federacijos
Chicagos
Apsk.
[vers lietuvių jaunimo — Vy- SV jaunuomenei. Mokytojos,
miaukdamas ėmė lakstyti kam
Chicago, III.
X Trečiadienį, bal 5 d ŠŠ i-’"’*! organizacijos išsižadėti sa- tėvai ir visi mokyklų lankan-'susirinkimas įvyks šį vakarų,,lyvaus
1^118 “Šakar-makar” moterų bary iš kampo į kampų, tarsi
;tro ir Povilo naran svet* iv0 t6vi? kalbosLietuvis tieji vaikai yra labai dėkingi (balandžio 5 d., 8 vai. vak., Au-,ra8’
vietos nerasdamas. Veltui naPetro ir Povilo parap. svet.,
gerbiamam daktarui už tokių šros Vartų parapijos svetai-į Praeiti^ sekmadienį buvo iniSkiai pastangas dėjo, norė12225 Emerahl avė., bus rodo
.............jiems suteiktų
.... malonę,
.
-• Šiame susirinkime
....
.. graži ...
dainų
'didelę
nėję.
reiks
ir jvair petuvui
...... ..........
R
suraiminti j°0 ne
ADVOKATAS
ma labai gražūs ir katalika
nes dr. P. Atkočiūnas kelis ši- svarstyti daug įvairių klausi-,11’ muzikos radijo programa is
omis 105 W. Monroe St., prie Clark
•
J
° ‘
c
l f
-ITT/-.Y.-.T
. -i • n i ramumu susirūpinę
nanmsms naudingi Kristaus gyveni
Telefonas State 7«0
mtus jaunų burnelių apžiūrėjo mų. Visi draugijų atstovai, vi- sl°Les VvCI L nuo 1 iki _ vai.
iai pradėjo spėlioti, ar tik ko
mo ir kančios garsiakalbiai ju
Valandos 9 ryte Iki S popiet
nemokamai. Ačiū, gerasis da- suomenininkai ir svečiai šir- popiet, kurių davėjos. F. Bu- nennjaug(jamas katinas
taip i Wėst Side: 2151 W. 22nd St.
damieji paveikslai. Bus rodoktare!
dingai kviečiami į susirinki- <b'iko radijo ir rakandų krauSeredoe lr Pėtnyčlos
[ nerimsta. Taip ir būta. Pasi Panedėlio.
-ma du sykiu: 2 vai. popiet ir X Šv. Kazimiero Akad. jau▼akarala 8 Iki 9
Viena iš motinų O. P-nė mų.
Valdyba tuvė, 3417 S. Halsted st., da
Telefonas Canal 0860
vakare 7:30 vai. Paveikslus iraniečių rėmėjų 5 skyrius relyvaujant Oželienei, S. Rim- rodo, katinas .nujautė savo šei Namai: 6459 S. Rockwell St.
rodys geri ir patyrę specialis-Jngia bunco party. Visos įner
mininko mirtį. Šeimininkui mi Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
Lietuvių Respublikonų Cen- klll» Zabukienės trio, Makalų
LIETUVIŲ KALBOS
Vakarais 7 iki 9
tai. Kviečiame visus skaitlin- gaitės ruošia gražių žįalykėrus, katinas kažkur dingo. IITelefonas Republic 9600
tralinė Organizacija Cook Co. Šeimynai ir Budriko mnzikaKURSAI
gai atsilankyti. Pelnas — pa- lių dovanoms. Be to, tų vašaukia mėnesinį susirinkimų G nlains-akordionistams,
rap. naudai. Įžanga 25c., vai- karų jaunamečių skyrius at Jau keletu mėnesių veikia
8
. Bu,,'.ik? KraŽ."?.. P"*™™1
karus 10c.
vaidins “Mažas Kryžiaus Kar- lietuvi, kalbos kursai, kuriuos į
2603
W.
47
St.
"Visi
atstovai
būna ir ketvirtadienių vakaX Pavasariui atėjus jau ir žygis” Kalbės A. Nausėdienė, įsteigė kapitonas P. Jurgėla.
prašomi atsilankyti. Bus išdno ra;s 7.39 jj stoties WHFC. J.
garnys pas mus atskrido ir Vaišvilienė, Mockienė iš Cice- Yra keletas grupių. Pamokos
tas raportas kas link Centro
beskrajodamas padangėse, mū ro ir kun. Albavičius. Malonu būna kartų savaitėje į vai rio- .
išvažiavimo ir rišami svarbūs IŠ ANKSTO NUJAUTĖ ŠEI
sų varg. S. Railos šeimynėlei būtų, kad daug publikos atsi-'se Chicagos kolonijose. Į šiuos
MININKO MIRTĮ
Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
paliko sveikų ir gražų sūnų. (lankytų. Bus paruošta ska-1kursus įstojo keletas profesi- ;
vi K
l
Ponia Railienė besidžiaugda naus užkandžio. Įžanga į bun- jonalų, studentų, darbininkų' . v'ieciam n(ls ' 11 u8’
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park
0 *
v .
.
/ ne da nėra centro nanais, atButnffė, Kretingos aps. Ne
ma ilsisi Roseland Communi- co ir užkandžiui 25c.
n keliolika žymių visuomenes 1 .....
,
apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
....
,,
.
.
.
. siųsti atstovus, kurie parves senai mirė pil. Lajauskas, su
Jaunametė veikėjų (daugiausia moterų).!
...
ty ligoninėje.
,
,. , . , ,,
raportų, kų lietuviai veikia po laukęs 98 metų nmžiaus. ‘Gy
praleiskite šios geros progos.
Mokoma lietuvių kalbos: gra. .
Del gilesnių informacijų kreipkitės as
_____
____________________
.matikos, rašybos, sintaksės ir,
1 * vas būdamas velionis mėgo gy
"———————■
:
—
---■ 11 .1
j 1 1
i.I Centralime Organizacija su- vulius ir turėjo
užsiauginęs
■ kitų kalbos dalykų, kokių ne- .
,¥
.
meniškai.
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GARSINKINTES
“DRAUGE”

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

NAUJOS KNYGELĖS

“DRAUGAS” PUB. GO.

PRANEŠIMAI

WEST PULLMANO
ŽINELĖS

JOHN B. BORDEN

OIEVO APVEIZDOS PAR.
ŽINUTĖS

PARSIDUODA LOTAS

I

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

RADIO

Turi Kražių fnrmų dėl pardavi
mo. Ketvirta dai, Įmokant, liku
sius 20 metų ant 6% ISmokėtl.
Siunčia pinlKus T.letuvon
Tarka, parduoda nrba Išmaino
namus ant farbnų, farmas ant na
mų.
Padaro visokius leKalius doku
mentus. Notaras — Notary Public.
Apdranda nuo usnies ant na
t mų.
tiautomobilių
i
i’Tant visiklų ki
Ir
tokių daiktu.
Taipgi yra susitveręs naujas tau
pymo kliubas po vardu Insurance
Savlngs Club, tai yra vienintelė lr
stipriausi taupymo sistema.
Dėl platesnių žinių kreipkitės )
viršui paminėtų, vietų.

1901 S. HALSTED STREET

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

ANTANUI GRYBUI, Marijonų Kol. Rėm. 19 skyr.B1 galima rasti lietuvių kalbos s\deida ls ll*tnviskl] bhd,l\’ -’0'
SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
pirmininkui, nuoširdžiam šios organizacijos darbuoto j vadovėliuose. Mat, P. Jurgėla i.s
tarnaLAIVAKOHČIŲ
. Iiettlvianis,
AGENTŪRA
jui, dėlei jo mylimos motinėlės mirties, reiškiame jam! taisyklingosios liet. kalbos mo Politik°j Klubai, kurie yra [
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
KONTESTAS
širdingiausios užuojautos. MūsųBUDRIKO
skyriaus nariai
atminsj
kalbos tėv rof ,centro nariais’ nemoka
jokių
jos sielų savo maldose.
■
duoklių centrui. TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
2608
47th PSTR.
Tel. LAFAYETTE 1083
■ J. Jablonskį, prof. Balčikoni
į WEST
Barsheack
S
MARIJONŲ KOLEGIJOS 19 SKYRIUS ■ j r kitus kalbininkus. Eilę me’
Itų jis buvo Lietuvos kariuo--------------------------_------- _— -------------------------------- menės knygų kalbos taisyto
jaučiu
didelę pažangų.
Taigi,
jų
ir redaktorium
ir pats
sa- ėję, Halsted ir 30 gatvės. ĮI tokios pamokos labai naudin
“Taip, DRAUGAS” — “Norite pagarsinti namų
vo kalboje ir straipsniuose va
gos ir kitiems patartina tuo
ant rendosf” — “Gerai, dabar skelbimų kainos
rtoja gražių literatinę kalba.
nupigintos galima garsintis už tų pačių kainų du
reikalu susidomėti, nes nie
CASH U* JŪSŲ SENU AUKS^.
Suprantamai ir praktiškai dė
Mes mokame augUčtualų kalnų uf
kartu. Ilgesniam laikui dar teikiame ir nuolaidų.”
kas nesigailės. Mokestis taip
nulaužytus senus aukso daiktus, dan
sto kalbos dalykus. Kiek gir- Ringlet
Dainininkų
ir muzikantų ko
tų - tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
End Pcrmanent ........... $1.75
pat labai pigus — 25 centai
bardo tikietus.
dėjau,
mokiniai
patenkinti
ir
ntestas
įvyks
balandžio
5
d.,
Jeigu turite namų, lotų, ūkę, biznį pardavimui;
Shampoo and Finger Wave
už 1 valandų. Be galo pigu ir
HOME REFINERS,
Week
..............................
50c
norite kų nors mainyti, išrenduoti ar pinigų pasi
tikisi daug išmokti. Aš pati Mark All
White
Sųuare
Parko snLietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor
Kesner Bldg.
naudinga.
Mokinė
O.
A-ė
Finger Wave ..............................
35o
fijus, Namus, Farmas Ir Biznius vi
5 No. Wabash Avenue
skolinti, tuojau pašaukite ROOSEVELT 7790 ir
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
Kambarys 600
Other Permanents$2.50, $3.50, $5.00
rius legalius dokumentus, kaip tai,
“DRAUGAS” maloniai suteiks Jums patarnavimų,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
Jonas Evaldas “Kęstučio”
ir patalpins jūsų skelbimų “Drauge” du kartu
dokite musų apie 20 metų plačiu
biznyje Ir teisingu patar
Geriausia kaina — Cash už patyrimu
už tų pačių kainų.
ir “Lietuvos” “spulkų” sek
navimu, tas Jums bus naudinga.
Real Estate Gold Bonds, mor
retorius yra išvažiavęs į Spri5004 West 16th St.
Visokius skelbimus priimame nuo 7 ryto iki
gičius ir eertifikatus depozi
,ngfieldų, kur įvyksta svarbus
Tel. Cicero 2738
7 vai. vakare.
tų. 134 North La Šalie St.,
6755 S. Westem Avenue
šios valstybės “spulkų” susiChicago, III.
DARBAS
GARANTUOTAS
Room 316.
9
, rinkimas.
Tel. GROVEHILL 1888

“ROOSEVELT 7790 7”

S P E C I A L S

CLASSIFIED

PERKAME, PARDUODAM
IR MAIHOME

MARY’S BEAUTY SHOP

J. NAMON FINANGE CO.

