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Policija su bombomis sulaiko bedarbius nuo Springfield
ŠVENTOJI VALANDA ROJUI

VlttKANCLERISPAPENAS VELY
KOMS IŠVYKO ROMON

ROMA, bai.' 7. — Vakar popiet šio miesto bažnyčiose įvyko Šventoji Valanda. Tuo
būdu minėtos 1900 įlietų su
kaktuvės, kaip žmonijos Atpir
kėjas Kristus įsteigė šv. Eu
charistijų.
Gilaus susitelkimo ir įspū
dinga Šventoji Valanda įvyko
Šv. Petro bazilikoje, Vatikane, kur dalyvavo ir Šventasis
Tėvas Pijus XI.
Šventąjį Tėvų bazilikon atlydėjo kardinolai, aukštieji
prelatai, kunigai, Vatikanui

Mussolini pasiryžęs kovon už
savo taikos planą

HITLERIS ATSAKO AMERIKAI
BEDARBIAI BOMBOMIS
VAIŠINAMI

VON PAPEN IŠVYKO RO
MON

0TTAWA, Ilk, bak 6. —
Keli tūkstančiai bedarbių, da
ugiausia iš Rockfordo ir Chieagos, radikalų vadovaujami
maršuoja į Springfieldų.
Šalia šio miesto pernakvo
jusius puolė pašerifiai ir val
stybės policija, kad juos su
laikyti nuo vykimo .į Spring
fieldų ir grąžinti namo.
Bedarbiai
pasipriešino.
Prieis, juos panaudota ašari
nės bombos. Yra sužeistų. Ke
liolika areštuota.
Kita tūkstantinė bedarbių
grupė sulaikyta Chvaneco, Ilk,

BERLYNAS, kak 6. — Vo
kietijos vicekancleris von Papen išvyko Romon. Pirmasis
jo tikslas yra tenai dalyvauti
šv. Velykų iškilmėse šiais
Šventaisiais Alėtais, o antra
sis — pakeisti konkordatas
su Vokietija.
Šventasis Sostas šiandien tu
ri atskirus konkordatus ((su
tartis) su atskiromis Vokietijos vyriausybėmis,
Hitlerio
vyriausybė nori, kadi tie onkordatai būtų pakeisti vienu
konkordatu, kurs turėtų apim
ti visų Vokietijų.

1. Prezidentas Rooseveltas pasirašo kongreso pripažintų alaus bilių. 2. Atvaizdas, kaip
seniau
ių alus buvo išvežiojamas, 3. Į vandenį įleidžiamas naujas Anglijos nardamasis laivas.
MUSSOLINI ĮSPĖJA PRAN MEKSIKOS ? VALDININKAI ,
CŪZIJĄ
NEGALI BŪT KANDIDA
TAIS

CH'CAGOJE

akredituoti diplomatai ir Vųtikano personalas. Apribotas
maldininkų skaičius įleistas]
vidų.
Švenčiausiojo Sakramei
koplyčioje Šventasis
Tėi
per vienų valandų klupo!
prieš altorių, kur buvo išstat
ta šv. Eucharistija. Tuo meti
bazilikos arkikunigas kalbėjo]
Šventosios Valandos maldas
Praėjus valandai, Šventas}
Tėvas nulydėtas į didįjį
kos altorių. Ten suteikė tiki
tiesiems palaiminimų.

ŽINIOS IS LIETUVOS
KAUNE RUOŠIAMA “VIL KAM NAUDOJA VERŠ]
KAILIUS
NIAUS DIENA”.

ROMA, bak 6. — Italijos
Vilniui vaduoti
sąjungos
Veršiukų kailiai čia dal
premjeras Mussolini reiškia MENICO CITY, bai. 6. — MOKYKLŲ VIRŠININKAS
Kauno apygardos komitetas i labai vertinami. Išdirbus juj
nepasitenkinimo, kad Prancū- Meksikos konstitucijai pripa ATSIŠAUKIA Į TĖVUS
šiomis dienomis buvo sukvie- ’ siuvama vyriški riy moterij
zija atmeta jo taikos planų ir žintas ir vykdomas priedas.
tęs sąjungos skyrių pirminin- apsiaustai, liemenėss keprl
gamina kitų.
Pareikšta, kad nė vienas viKai kurių viešųjų mokykr.a i šori
ir kita. Gaurai būr.a
Mussolini pareiškia, kad jo sam krašte renkamas valdinin lų vaikai Chicagoj kelinta die kų posėdį, per kurį buvo svar
oalva
pusėj. Jei gaurų spalva vy|
apylinkėse.
paskelbtas planas neturi būt kas negali būt iš naujo išren-'r.a apleidžia pamokas ir 'truks stomas Kaune “Vilniaus Dieftfls” rengimo klausimas. Nū šiai parinkta, tai <tokie’apsi
Matyt, iš.. Springfieldo yra HITLERIS ATSAKO AME
pertaisomas. Taika Europoj, karnas į tų -įtečrų, ar kitų vie-; rnauja mokyklų
apylinkėse, tarta ateinantį pavasarį toRtyfstafr labai dailiai atrodo,,./
įsakymas uždaryti~ prieš be
RIKAI
anot jo, gali būt palaikoma tų. Jei kuris iš jų norėtų būti j Esą tai protestas, kari mokykas siuva apsiaustus ir iŠ
darbius kelius.
tik valstybių lygybe, bet ne kandidlatu, mažiausia per vie-'tojoms ir mokytojams kelin- diena surengti.
gubų kailių, t. y. viršus ir
BERLYNAS, bak 7. — kitkuo. O lygybei atsiekti yra nerius metus neturi nė į tas mėnesis algos nemokamos,
SAUSIO MĖNESĮ SUSIJUN mušalas būna gauruotas. 1
UŽ 30 VALANDŲ SAVAI Kancleris Hitleris pareiškia, reikalinga taikos sutarčių per kokios valdiškos vietos prieš
dangi veršiukų kailiukai v
Mokyklų viršininkas Bogan
GĖ 1,668 POROS.
TĖS DARBĄ
kad be reikalo kai kurios ame taisymas (revizija).
tai užimti.
nebrangūs (2—3 lit. Mena]
atsišaukia į tėvus, kad jie su
rikiečių grupes
protestuoja Pagaliau taikos pagrinde
Krašto prezidentui dar blo valdytų vaikus. Jis grasina
Šiais metais per sausį mene todėl už 30—40 litų pasisiu
WASHINGTON, bak 7. — prieš žydri “persekiojimus”
turi būti keturių valstybių — giau. Prezidentas negali ant vaikų kurstytojus patraukti
sį Didžioje Lietuvoje susituo mia stiprūs ir gražūs apsia
Senatas 53 balsais prieš 30 pri Vokietijoj,
Anglijos,
Vokietijos,
Prancū

rų kartų būti krašto preziden teisman.
pažino senatoriaus Black bilių, 1 jjs pareį§kia, kad pati Ame
kė 1,602 poros; 1,339 poros tai.
zijos ir Italijos, sąjunga. Ki tu. •
susituokė kaimuose gyvenų ir
kuriuo visam krašte darbinin- rika neįsileidžia
negeistinų taip gi taika neįmanoma.
PRIEŠ ALGŲ MAŽINI
4,000
VYRŲ'
Iš
CHIGAGOS
263 poros miestuose. Tačiau
kams įvedamas o dienų savai- asmenų jr prįe kiekvienos pro
visoje Lietuvoje (su Klaipė
tės ir 6 valandų dienos darbas.
g jftįg nusjkrato. Net neįsi- POPIEŽIUI GRĄŽINTA BA TRYS IŠGELBĖTI PAS
SPRINGFIELD, III.,
PREZIDENTĄ
Tomis dienomis iš Chicago dos kraštu) sausio mėn. susi
* žemesniu°-| leidžia tų pačių “persekioja
ZILIKA
6. — Žemesniuose legislatūi
sius ramus.
vyriausybė parinks 4,000 be tuokė 1,668 poros.
mų” Vokietijos žydų.
rūmuose buvo
sumanj
WASHINGTON, bai. 7. — darbių vyrų ir su J<itų miestų
Kas Amerikai nėra geisti VATIKANAS, hal. G. —
Vakar prezidentas Roosevel bedarbiais kartu pasiųs į miš APTPLĖSĖ KLAIPĖDOS kad sumažinti algas vyru
LAIVAS ANT KORALINĖS
na, tas gali taip būti ir kitam Remiantis Laterano sutartisiojo valstybės teisino te
tas priėmė tris iš dirižablio kus darbti. Priimti bedarbiai
UOLOS ,
PASTA
mi,
Italijos
vyriausybe
grųzi-,
.
v
.
,
.
.
,.
,.
XT
kraštui, sako Hitleris.
jams nuo 15,000 dol. iki 12)
,
t .
m- • x
Akrono įsgelbetus įgulos na-;bus pnsiegdinti. Nes
jiems
no Šventajam Tėvui Šv. Pau- .
_.
. , x .
v_ ,
.
,
.. . J
.
dol. per metus.
MIAMI, Fla., bai. 6. — Is
rius. Jie prezidentui pranese,; bus įvesta kariškoji drausme.
Komo 18 d. vakare Į Klai
AREŠTAVO PAS MIRŠTAN liaus bazilikų, kuri buvo vy
panų keleivinis laivas Marqkadi už savo gy vastį yra dau-j Bus imami 6 mėnesių laiko- pėdos paštų atėjo nepažįsta Dauguma atstovų balsų
TĮ EINANTĮ KUNIGĄ
riausybės žinyboje.
uez de Camillas užplaukė ant
giausįa dėkingi vokiečių kubi-1 tarpiui.
mas žmogus ir paprašė pašto sumanymas atmestas. Si
koralinės uolos ties Carysfort
linio laivo Pboebus
kapito-|
------------------ženklelio. Paėmęs ženklų stai nymui daugiausia priešine
ME|XICO CITY, bai. 6. —
ŠUNŲ LAIMĖJIMAS
švyturiu. Turi 104 keleivius Į
NORĖJO UŽKURTI SU
nui ir įgulai.
ga šovė pašto valdininkę ir pa atstovų advokatų blokas.
i San Miguel apygardoje, Guair 1)65 vyrus įgulos. Kol kas
NAFTA
griebęs pinigų paspruko. Val
dalajara, darbo metu vienas TOPEKA, Kas., hal. 6. — Prezidentas pareiškė, kad
jam nėra pavojaus.
PLĖŠIKAS PAKLIUVO1
dininkė
vietoje mirė. Plėšikas
darbininkas nukrito nuo pas Šio miesto gyventojai balsa jis parašys tam kapitonui as
Mrs. A. Danielson, 30 m. bėgdamas suspėjo
pagrobti
tolio ir sunkiai sužeistas. Sku vo klausimu, ar leisti palai meniškų laiškų.
IR WISCONSINE SLAPIŲJŲ
Plėšikas F. McNulty ap}
amž., 2832 — 76 Court, Elm-. 50 lt. Kiti apie 4/XX) lt. nukri
biai pas mirštantį pakviestas diems šunims bėgioti gatvė
VIRŠUS
užkurti to žemėn ir plėšikas jų nepa- lėšė vienų žmogų. Be H
kun. Romo. Policija einantį mis ir visur teršti nudailin DAUGIAU KAIP 9 MILIJO woo(J Park, norėjo
vandens kubilėlį su nafta.
griebė. Plėšikas stropiai ieško pagrobė dar ir 40 dol. £ekį.
NAI IŠLEISTA
kunigų
sulaikė ir areštavo.' tai namų priešaky vejas. ŠuMILWAUKEE, Wis., bai.
Tas įvyko vakare. Ant r\l
Nelaimingoji yra ligoninėje. mas. Ant kojų pastatyta visa
Kunigas nėra įsiregistravęs. nep laimėjo.
G. — Ir Wi«consino valstybė
tojaus plėšikas
telėfonuojį
policija.
NEW YORK, bai. 6. — Šia
je laimėjo Slapieji
renkant PER “ŠVENTĄJĄ V ALA N
tam žmogui sakydamas,
ALUS
Įžengiamųjų prakalbų turė me mieste bedarbių ir vargšų PARDUODAMAS
atstovus konvenicijon, kad at DĄ” KALBĖJO KARDINO jo Jo Eminencija kardinolas
KIEKVIENAM
PRIMENA jis radęs jo čekį ir kad grr
šelpimui per vasarį išleista
šaukti 18-ųjį priedų.
žinsiųs jam už 5 dol.
Kaip Chicagoj, taip visoj
LAS RAVĖS
Ifayes, New Y ryko arkivysku 9,540,020 dolerių.
MAS VILNIUS.
Į Illinois valstybėj ir visose ki
pas. Jo Eminencija reiškė vii
Žmogus sutiko ir sutar
PREZIDENTAS PAKVIETĖ
tose
šlapiose,
valstybėse
šianPrie nepriklausomybės pa vietoj policija suėmė McNul
NEW YORK, (per paštą). ties, kad Šventieji Metai at
VARŠUVA, bai. G. — Len
MacDONALDĄ
dien
imta
pardavinėti
konminklo,
miestų parke, Alytaus ty. Išpažino, kad jis pats apii
—Pereitų sekmadienį, bai. 2 neš žmonijai palaimų,
kaip kų vyriausybė per savo ats
greso
pripažintas
teisėtas
a-Jnu
burmistro
pastangomis paWASHINGTON, bai. 7. - j d., kaip prieš tai buvo praneš' dvasiškų, taip medžiagiškų.
tovų Berlyne
protestuoja
plėšė tų žmogų ir norėjo j>!j
prieš
lenkų
žydų
.
persekioji1
UB
Ar
&
to
kraštui
bus
daustatytas
gražus
kioskas.
Nors
Išaiškinta, kad
prezidentas ta, Rockefellerio centro muziKatalikų vardlu kalbėjo bu
sipelnyti iš pagrobto čeke
giau naudos, ateitis pasakys. žiemų jis uždarytas, bet vaka
Rooseveltas pakvietė Anglijos kos salėje protestantai, žydai vusia gubernatorius Al Smith, mų Vokietijoj.
rais ir naktį Ijūna apšviestas.
ORO STOVIS
premjerų MacDonaldų atvyk-, ir katalikai turėjo,
taip va- protestantų —- Rev. S.
įvar
Anų vakarų vidumiesty a-1 Kiekvienam praeiviui
tenka
ti į Wasbingtonų, kad pasi dinamųjų “Šventųjų Valan- kės Cadman, o žydų — rabiHELSINKIS, Suomija, bai.
CHIGAGO IR APYLI1
elgetaujantieji pamatyti per siaurus kiosko
tarti apie svarbesniuosius rei dų.” Tas įvyko sąryšy su Šv. nas A. Lyons.
6. — Sukako vieneri
metai, reštuota 83

j

Be to, Avė Maria giedojo
kalus.
. “ z .: Metų inauguravimu
Salėn susirinko
daugiau airių tenoras J. McCormack,
Prezidentas reiškia
noro,
kad ir Prancūzija
prisiųstų kaip 6,000 vyrų ir moterų, pro o Agnus Dei —garsus ,ope.
testantų, žydų ir katalikų.
savo atstovybę. ros dainininkas G. Martinelli.

te.,,?

kaip Suomijoj panaikinta ne
pakenčiamoji prohibicija. Vi
sas kraštas džiaugias ir reiš
kia pasitenkinimo.

žmonės. Pasirodė, kad tarp jų langelius šie šūkiai:

Vaduo- KĖS. — Šiandien saulėta
numatomi
nėra nė vieno čikagiečio. Visikim pavergtų Vilnių! Už Au- kare debesuota;
iš kitur atkeliavę laimės ieško (šros Vartus, Ui Vytauto gra lietus šiandien vakarų ar r i
toj.
li.
.
I bų, nŽ Gedimino pilį!

Penktadienis, baland. 6, 1933

“DRAUGA S”

torius pilna ta žodžio prasme. Pastaruoju
laiku jis patiekė platų planų Europos tai
kai palaikyti ir drauge paskelbė karų vi
siems tiems, kurie išdrįstų tų jo planų kokiu
nors būdu modifikuoti.

Q»ln» fc»wlt»n. Uskyrua sekmadieniai
FMUCUMERJLTO8 KAINA: Metanu — |*.O. P«Metę — |S.M. Trinu Mtneilama — IMI, Tie
JIWtaH — Tte. Europoje — Metama tT.tt. Pusei
— W-M. Kopija .ll<
Bendradarbiams lr korespondentams raitų m
JM neprašoma tat padaryti lr neprlMunttama tam

tklN.

— ano
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DIENOS KLAUSIMAI

j

MŪ8Ų TALKA

Prieš keletu mėnesių mes pasikvietėme
būrelį pasišventusių žmonių į talkų dienraš
čiui platinti ir katalikiškoms knygoms par
davinėti. Mūsų talkininkai dirbo ir tebedir
ba su didžiausiu uolumu, kad kuo daugiau
sia naudos katalikiškai spaudai atnešus. Juos
teisingai būtų galima pavadinti lietuvių ka
talikų dienraščio apaštalais.

Mūsų dienraščio talka baigiasi gegužės
mėnesio 14 d- Vaidinasi, talkininkai dar turi
apie penketų savaičių laiko pasidarbuoti kil
niam spaudos reikalui. Ir mes neabejojame,
per tų lųikų jie dirbs dar su didesniu
pasišventimu ir padarys daugiau pegu ligŠiol yra padarę.

(Fed. Inf. Biuras)
Dr. V. Bartuška keletu mėnėšių pasvečiavęs Amerikoje
išplaukė Lietuvon kovo 4 <J*
“Paris” laivu. Apleidžiant Amerikos lietuvius gerb. daktaras pasidalino įspūdžiais su
mūsų korespondentu.

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai,
arba tiesiog Dr. Raėkui, 3051 W. 43rd SL, Chicago.
Illinois.
,

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę lr adresų, nes daktaras nori šiaoti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiamo.
3) Jei klausinio ir atsakymo negalima butų dė
ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
Ui tat visada reik pridėti pašto lenkeli už 3 centus.

TAIKYK DARBĄ PRIE

e

SVEIKATOS

Didžioji Britanija rengiasi atsiųsti Ame
rikon savo premjerų MacDonaldų pasikalbė
_ ___
____ r_______________
—
ti
su'naujuoju
prezidentu __________
Rooseveltu- svarbiais ekonominiais ir politiniais klausimais..

ALvertlslnc ratu oa applloatlon.

TM.

RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu
sų dienrašty dr. Račkiu veda Sveikatos Skyrių. JU
telkia profeeljon&Uus patarimus skaltytojaips ir mie
lai atsakinėja J klausinius sveikatos dalykuose. Visi
kvleėlaml naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
šios:

Buvusioji ‘"sausa” Michigan’o valstybė
staiga “sušlapo.” Ji pirmoji išrinko atsto
vus į konvencijų svarstyti prohibicijos at
šaukimo klausimų. Rinkimuose didelę dau
gumų laimėjo prohibicijos priešai. Tai reiš
kia, kad netrukus Michigan’ų paseks ir ki
tos panašiai “sausos” valstybės ir tuo būdu
susidaro daug vilties, kad prohibicijos kome
dija galų gale bus užbaigta.

įai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet.

DR. Y. BARTOS ĮSPO- ma
legijonams kelius. Taip ir
Amerikoje, atvažiavus po 7
matyti dvigubai dauOŽIAI AMERIKOJE (metų,
Igiau kelių. Bet tie plentų pra

Sveikata - Brangus Turtas

.

tęsimai Amerikai rūpi patar
nauti automobilistams ir bugams, kurių tiek nebuvo, —
keliai* pratęsti nuo New York
ligi San Francisco. Amerikos
konstitucija laiduoja religinę
laisvę, bet privačiame gyvenime piliečiai tos dvasios savyje
neturi. Kukluksai ir protesto-

DR.A. M. RACKUS I
3051 W. 43rd Si. j

Kokių atmainų pastebi A- nai daro viskų — varžyti ir
Tei. iSayrtve3057 nierikoje po septynių metų? pajuokti katalikus, spaudoj ir

i — Po septynių metų Ame- teatre. Dar šiandien pietuose
ais, unems per dienų die-Įišrodo didesnių kontras- Amerikos žmones pekurie tiki,
nas reik užsikniaubus dirbti.. šalis. Šalia puikiausių dan- kad kunigai velnio atstovai.

.1 °ks amatas dar labiau nusil- gOraį£įų

šviežiai išdygusių, Politinę laisvę pripažįsta, bet
,
y***
2L me*JPnins krūtinę, žmogus galų gaįtarp gražiausių parkų, šalia panaudoti tų laisvęSsunku, atne uy° ir
U8’ . ienas ?e gaus džiovų ir ilgai negy-Įj^ daugiau apleistų kvartalų, sižvelgus į demokratų lr resgema rr užauga stiprus ir svei vens. Verčiau tokiems būti re-.Dabar statyba nesilaiko pla.
Bet, mums rodos, kad svarbiausias jo misijos
publikonų milijonus agitacijai,
kas, kitas, dėl įvairių išveng- porteriais, porteriais, malio- no ar tvarkos. Valdžios prie
tikslas bus prašyti, kad Dėdė Šamas dova
kurie trukdo pasireikšt šalies
tinų ir neišvengtinų priežas- dais, mūrininkais, ūkininkais, žiūros ngra>
plačių
g
aly
.
uotų ar bent žymiai sumažintų Britanijos
norams. Rinkimuose didžiau
skolų, kurios ji nebeišsimoka. Tačiau abejo- j&’b /ra liguistas. Vienų pro- prekių išvežiotojais^ir t.t. bi gatvįų esama vietų-įdubimų, sias balsų papirkimas ir tre
jainų, ar MacDonaldas tuo reikalu kų nors j*®8 *r atmintis yra pajėgesnė, le tik gautų daugiau tyro oro . kurįaįs einant gali išsilaužti čios partijos prųsimušimas dar
padarys. Kiek žinoma, p. Rooseveltas nėra'0. kit,i raumenį yra stiprės- ii, saulės, bile tik nereiktų su*
Chicagoje pastebėjau neįmanomas. Tų pat galime
sikniaubus ir susirietus sėdė milijonierių vilos ant Michi- manyti apie senato ir valsty
skolų panaikinimo šalininkas. Vis dėlto ne- m*
Kiekvienas nori gyventi, ti.
gan avenue šiandien apgyven bės rūmų rinkimus. Socialė
bus pro šalį pasikalbėti dviejų didelių val
kiekvienas ieško laimės. Ir li
Jei
gerklė
yra
nesveika,
tai
tos negrų. Istorijos kerštas ir laisvė užtikrinta, bet darbini
stybių vųdams.
guistas nori valgyti, ir jis tu- aišku jog negali būti nei dai teisybė! Šalia vilų už poros nkų vadai ir šiandien yra Įjri teisę gyventi. Pasisekimas nininku, nei pamokslininku,
blokų sutinki medinių namų, rankiu kapitalistą ir patys da
A. L. R. K. Federacijos centras išleido Igyvenime glūdi pasirinkime ti- nei aukcijonierium. Kas turi
kuriuose negyventų Europor rbininkai jaučia kapitalo gų22 kongreso referatus, nutarimus ir valdybos 'nkamo savo sveikatai užsiėmi- sau duonų pelnyti savo balsu, miestų proletariatas. Senovėje Įlybę ant savo galvų. Šalia virė
raportus atskiron knygon. Knyga įdomi, nes mo. Tinkamas, sulig sveikatos privalo dažnai patikrinti save Romos imperija norėdama už šų mokyklų, privačios ir orga
joj labai aiškiai atspindi visi tie darbai, ku-'(jarbąS> žmogaus nežmuša; bet!gerklės sveikatų, nes galinis
kariauti pasaulį tiesdavo pir- nizacijų mokyklos auga pla
lie yra dirbami Federacijos. Referatuose pla- darbas neprįtaikintasr sulig gauti gerklės džiovų, arba per
tyn ir daugyn. Jose prisilai
čiai nušviečiama organizacijos tikslas, nuta žmogaus jėgų, gan greit žmo daug įvarginta kakarinė gali dytoją, nes gal tamstos krau
koma ir moralės ir tikybo s.
rimuose užbrėžta šių metų veikimo planas. gų į kapus nuvaro.
visam amžiui susiparaližuoti. jas reikalauja tam tikrų vai Šalia neišmokytų doros prin
48 pusi. didelio formato knyga visai teisin
Silpnų kojų asmenys, kurių stų, o gal kartais reik akinių. cipų mokinių, ypač katalikiš
Pirm, nei’ ieškoti,sau, .darbo,
gai pavadihta: “Kas rūpėjo Amerikos lie pirm nei planuosi savo augan pėdos yra plokščios, arba ku
Atsakymas
V. — Niekam kos mokyklos duoda šimtais
tuviams katalikams .1932 metais?” Ir ištikro, čiam vaikui amatų ar profesi riems varikosinės gyslos, ant nepatariu gerti sierų. Siera doros išmokintų. Esant tiky
kas tų knygų perskaitys, į tų klausimų ras jų, išanksto privalai žinoti kfl- kojų yra išklykusios, privalo liuosina vidurius ir sužadina binei laisvei ir betikybinei mo
pilnų atsakymų.
no nedateklius. Geriausia tai vengti užsiėmimo kur reik prakaitavimų. Kas perilgai sic kyklai, nekultūruojant religi

lt

Bet šių progų norime priminti, kad ka
riškos ąpaudos platinimo darbas yra prias visiems katalikams. Dėl to ir pranueiti pas gydytojų, patikri- daug stovėti ar vaikščioti. To- rų vartoja, tai gali gauti vie nių ir doros jausmų miniose,
visųs susipratusius lietuvius katalikus
Reikia pasakyti, kad komunizmas tai yra'nti sveikatos stovį ir ęužino- ,kie neprivalo būti kondukto- nų, .arba net keletu sekančių pagimdė šiandien daugiau nei
spaudos talkų- Užsiregistravusieji talkininpersergėjimas
Europai atvesti savo namus ti, ar normalios yra: akys, au- riais, motormenais, porteriais, ligų: galvos skaudėjimų, maž- prįeš 7 metus apie 40,000,000
(kontestiuinkai) tevadovauja, o mes visi
1
i
-r • .
J______
*
J ’
____ 1.
Tt vijote.
S5l*_ ninlznrlGlL’
Irroililivill Vlol-L- o , L! '
1*3111 VSt.P.
OllrtS lllFOS
Sinnniii Do.zvlsici-.avi..
s padėkime. Kada visi dirbsime, dųug į^. tv^rk^Jri
Jei to nepadarys ir tai greitu sys, kiūtinę, nosiss, gerklė, šir- piekoriais, krautuvių klerkais Įkraųjystę, įvairias odos ligas, nereliginių žmonių. Protestonų
ibs, kojos, pė- ir tt. Silpnas kojas perdahg nervų pakrikimų, ūžimų, a u-Ij varpai jau nevilioja į Dievo
ugiųu padarysime; daugiau žmonių skūi- laiku, gali dar <1 aug naujų
Ems plaučiai strėnos
[varginti neapsimoka, nes tai (syse, žarnų neveiklumų, inkstų namus. Protestantizmas stovi
tųutiškos ir katalikiškos minties dienraš- Mes visai teisingai galime smerkti komuniz-dos ir t.t.
tųo būdu ir visas mūsų veikimas bus mų ir jo metodas,-bet negalima ignoruoti toj Negi silpnų akių žmogus ga- kenkia sveikatai ir trumpina ligų ir t.t. Siera (Sulphur) yra ant vietos ir jų atstovai laufakto, kad jis iššaukia naujo persitvarkymo Ii imtis laikrodininkystės a- amžių. Tokiems patartina pa- nuodai, ir be gydytojo prie- žo galvas ir laukia, kada reiespįs ir jis eis daug platesne vaga.
kės uždaryti savas bažnyčias,
Mes prašome, kad į tųlkų stotų ir tų ir naujo socialio gyvenimo reikalų. Geriau- mato, juk tame amate neturės sirinkti tokį darbų kur gali-žiūros yra pavojinga gerti.
olųpijų prūsų rėmėjab kur “Draugas” įstei- šia kovos priemonė prieš komunizmų — įstei- pasisekimo, ir net visiškai ga- ma sėdėti.
,
Atsakymas A. K. — 3 šėmi- Katalikai su savo mokyklomis
Apie amalinias ligas pasi- mas tonsilų mažiems vaikams Įeina į plačias minias ir kasskyrįus: Detroite, Pittsburghe, Philadel- gimas socialio teisingumo laikantis Leono Ii regėjimo netekti. Silpnų a» o
|y°j» Naujoj Anglijoj, Brooklyne ir kituo- XIII enciklikos “Rerum Novafum” ir Pijaus kių žmogus negali būti nei de- kalbėsime su “Draugo” skai-Įpadaro daugiau žalos nei ge- kart plečia išganingų žmoniie lietuvių centruose. Jei ir po vienų naują XI — “Quųdragesirno Anno’
ro. Jei tonsilai yra neblogi, jai darbų. Sutinkame daug pro
jntistu, nei zeceriu, nei gravi?
i
*
rim
mo.
kaitytojų surasime savo dienraščiui, ir tai
tai neverta jų pjauti lauk. To- fesorių ir protestonų, kurie
a
®
j,
[ruotoju, nei fotografu, nei me
D-ro Račkaus atsakymai į
bus daug ^padaryta. Tai padaryti, rodos,
nsilai atlieka žmogaus kūnui įsigilinę į katalikiškų ideolochaniku ir t.t. Ir jei per klaiklausimus
tam tikras naudų teikiančias 'gijų, randa sielai ramybės lr
ra sunku. Reikia tik daugiau gerų norų
Anų kartų rašėme, kad neprotingai da- dų tokį amatų pasirinktų, tai
U
Mie- 'funkcijas, būtent išdirba žmo- j virsta katalikybėn. Tos pastaAtsakymas 8. G.
šiek tiek daugiau suprasti lietuviško, ka ro tie, kurie rengiasi ypatingu būdu “švęsti” tik sau žalos pasidarys, o vi’lųlikiiko dienraščio svarbų.
žys” ant blakstienos auga kue Įgaus kraujui imunitetų prieš ngos dėl kat. mokyklų prarilegalizuoto alaus pasirodymų. Rimtoji visuo-.SUomenei naudos neduos,
Taigi, šis mėnuo ir .gegužės mėnesio pra menė mūsų nusistatymui nuoširdžiai pritarė. Į Kieno girdėjimas nenorma- met blakstienos plauko šaknb [limpančias ligas. Žinoma, jei ja daug pinigų, bet valdžia
šia tebūnie dienraščio “Draugo” platinimo Prieš tas “iškilmes” pasisakė ir visa eilė lūs, tai negali būti geru mu- užsikrečia pūliniais eoccais 'tonsilai yra sugedę ir dažnai lupa du kailiu nuo piliečių.
ikas. Visus prašome į talkų!
rimtesnių organizacijų. Taip ir reikia. Be-'zįku, nei gydytoju, nei telefo- Dažniausia ‘miežys’ auga tie-j žmogų kamuoja, tai juos reik Atsilyginimas katalikams už
i

PASTABELES

L šiandien tur būt nieks neabejoja, kad

Italijos fašistų vadas Mussolini yra diktaKun. A. Petrauskai, M.l.C.

Sveika Marija
(Tęsinys)

Geriausia ir Dievą mylinti
Tu gi ar myli ir ieškai Dievo? Jeigu
■ieniėgsti melstis, per pamaldas ima tave
ttovulys, jei retai kada eini prie Komu
nijos, jei tuos, kurie mėgsta bažnyčių ir
pamaldžiai gyvena, tu pajuoki ir niekini,
žinok, kad dvokia tavo Sveika Marija,
rs ir dažniausiai jų kalbėtum. Nes mels
is tu meluoji: tu nemėgsti nė pa
mpo,. nė pamaldžiausios Marijos?
Neklausiu čia, ar daug turi meilės ir
rųino; paklausiu čia tiktai, ar nemauia tųų.kitų gerumas, ar geidi saVb kailynui laimės, gal esi pavydus? gal iipa
džiaugsmas, kuomet kaimynai tarpu
s riejusi? gal šėtono amatu užsiiradiiji, kuždėdamas katram jų į ausį neyk autos

žodžius,

pranešdamas jiems,

( tas, arba kitas apie juos buvo išsi-

|ęsT Jei

taip, skaitytojau,

tai ir po

švęsdami pasigers, priskandalins ir tada'niste, nei operiste.
ms, kurių akys yra nuvargim
turės
argumentų
prieš
prohibici-i
Kieno
krūtinė
yra
suplota
tos, kurie su nešvariomis ra
“sausieji”
jos įstatymo psnakinimą. Gerai, kad alų le įr silpna, neprivalo būti bu nkoinis savo blakstienas trina
galizavo, bet iš to didelį dalykų daryti ir Įgalteriais, stenografais, reda- Jei tamsta dažnai ganni “mie“iš proto” dėl to eiti nėra jokios prasmės,
ktoriais ir kitokiais amatnin žį”, tai privalai nueiti pas gy-

penkiasdešimt keturis kart kasdien gali
kalbėti Sveika Marija, ir visi tie penkiosdešimt ir keturi pasveikinimai yra supu
vę, nes jie išėję yra iš neapykanta užnuodintos burnos.
) Kiekvienas žmogus, kuris bent kiek
turį garbės, nuleidžia akis, kad nežiūrėtų
į nepritinkančius daiktus ir išeina iš grinčios, jei ten bjaurias šnekas pradedama
užvesti. Kaip šituo atžvilgiu elgiesi pats?
Ar nemėgsti ateinančių tau į galvų nepa
dorių minčių ir taip greit meti jas nuo
savęs, kaip užkritusiu ant drabužio ža
rijų?—Jei to nedarai, žinok, kad tavo pa
sveikinimai nepatinka Marijai. Nes kas
nemyli skaistybės ir nekaltybės, tas ne
gali mylėti ir skaisčiausiosios Mergelės.

Marija sako Angelui: “Štųį aš Vieš
paties tarnaitė, tebūnie man taip, kaiį> tu
pasakei.” Bet jei tu nuolat geidi tik sa
vo valių visiems primesti, neklausai savo
vyresniųjų ir jiems nemandagiai atsaki
nėji, arba jei visada esi priešingas savo
tėvams ir giri tuos, kurie tave aukština,
— pasiklausk pats savęs, kokiu būdu ,tu

sutaikysi tokį savo nepaklusnumų su nu
žemintos Dievo Tarnaitės paklusnybę? —
Tavo Sveika Marijos yra melagingos, nes
ištikro tu gerbi ne Marijų, bet anų, ku
ris pirmutinis atsisakė būti Dievui pa
klusnus — šėtonų!

imti lauk. Vaikams dar nesulaukus penkių metų amžiau-.
aš, kaipo gydytojas, nepatariu daryti operacijos ant tonšilų.

Rami ir tyki

Tur būt niekas taip daug ir taip no
romis nekalba, kaip kad moterėlės. Tasai
daug kalbėjimas nėra dorybė ir reikia jo
saugotis. Priešingai, mes privalome my
lėti tylėjimų, nes jis kartais žmogui gar
•
I
bės ir rimtumo priduoda. Dažnai tenka
Marija kantri. Apie tat daug kartų matyt, kaip tyli moteriškė suvaldo gir
jau esi skaitęs šioje knygelėje. Tu gi ar tuoklį vyrų.
gerbi tų kantrių Motinų, stovinčių po Kry
Vienas girtuoklis, turįs tylių moterį,
žium?
vienų kartų neišlaikė nepasakęs: šalia ta
Jei taip, tai meldžiamasis, numalšink vęs, aš išrodau lyg koks velnias! Toliau
savo nusiskundimus ir murmėjimus, kurie jau nebegaliu iškęsti: arba sau galų pa
plačia srove nuolat teka iš tavo burnos. sidarysiu, arba pasitaisysiu. — Ir pasi
Kantriai nešk tuos gyvenimo kryželius, taisė.
Jeigu tu esi, nelyginant anoji visais
kurie sulyginti su Marijos sopuliais, išrodyB toki mažyčiai ir menkučiai, kad ne utarais prakiurusi statinė, negali savyje
nieko užlaikyti, bet viskų, kų tik tu žinai,
bus jų ir matyti.
tuoj visam pasauliui išplepi, tai tu neesi
Jei tu, nelaimei atsitikus, tuoj imi tikras garbintojas Marijos, kuri be žado
keikti ir plūsti, o širdis užsiliepsnoja pik stovėjo po kryžium, ir tavo Sveika Mari
tumo ugnimi ir imi prieš Dievų murmė jos yra tik tušti plepalai, kaip ir kitos
ti, sakydamas: tai šitaip man, Dieve, at tavo kalbos.
silyginai?! — Jei dar kalbi Sv.eika Ma
Graži yta malda Sveika Marija, taip
riją, tai meluoji: kas kantrybės nemyli, gi graži yra gėlių puokštelė, arba vaini
kėlis, kurį tu ant kryžiaus, ar ant Mari
tasai nemyli ir kantriausios Marijos! ,
1 I
'
i
* .
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mokinimų dar nevykdomas,
Nežiūrint konstitucijos, areliginis ir amoralis, esama vai
Įdžios atstovų, kurie leidžia į-

(Tęsinys 4 pusi.)

jos paveikslo užd.edi. Bet nė ta gražioji
malda nepatiks Marijai, jei netekės iš
skaisčios širdies; nė tosios gėlės nekve
pės Jai, jei ne skaisčių rankų bus nupin
tas ar paaukotas.
Dažniausiai pasitaiko taip, kad mū
sų Sveika Marijos—neesti nė blegos, nė
geros, nelyginant anie—“labs ryts, labs
vakars,” kuriuos mes esame papratę nuo
lat kalbėti, nieko nemųstydapii. Tokių
Sveika Marijų, jei tik paieškotumėme, rak
tumėme savo gyvenime begales, gerų gi—
vos-ne-vos mažytį žjupsnelį. .Čia nenoriu
pasakyti, kad visos maldos yra blogos, ku
rias mes kalbėdami, nesuskumbame giliai
apsvarstyti kiekvieno tariamo žodžio. Ne,
aš tai nesakau, nes ne visada mes gali
me save susivaldyti ir priversti savo min
tis nesiskirti nuo tariamųjų žodžių. Čia
noriu tik pastebėti, Aad tokios be minties
maldos yra, nelyginant anie ištrinti vari
niai dvylekiai. Jie turi dar šiokių tokių
vertę, bet visai menkų. Daug reikia dvy
lekių pririnkti, kari galėtų vienų dolerį
atsverti.
į

(Daugiau busį
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Detroiot Lietuviu

inios

5. Gloria lauš (chorale) vy Suma 10:30 vai. ryto.
landą. Visos mišios bus gie- rių randasi daug, ypatingai
CHAS. SAMSONAS
rą choras.
J
1. Introitus (chorale).
dotinos. '
Susivienijimo kuopoje. Svar6. “Ingrediente” vyrą cho 2. “Kyrie” (Dubois — J.
Didysis choras giedos per'bu> kad > S“1*11* n°rs vie"°i
Čižausko) mišrus choras.
J Bal. 2 d. nors oras buvo ne- pirmąsias ir paskutines mi-1 <'lauS'J°J Pasilaikyti, nes Iiras 4 bals.
i
Kovo 9 d. (sekmadienio ry
3. “Gloria” mišrus choras, dailus,, visa prieš piet lijo, bet Sias, o vaikučių choras, per
7. Introitus (chorale).
ar nelaimėj draugijos pa
tą). draugijos: Šv. Jurgio pa
8. “Kyrie” (Dubois — J. 4. Graduale “Haec Dies” mi i bažnyčią atsilankė nepapragalba
yra labai reikalinga.
antrąsias.
rapijos jaunimo klubas ir Šv.
šrus choras. Seqv. Victime Pa- j8^a^ ‘Kiug žmonių. Per visas
Čižauskas) 4 mišr. bals.
K. V. M.
Vando (Holy Name) “in cor
schalis (chorale).
,trejas mišias bažnyčia buvo pi- Šv. Petro parap. didysis cho
9. “Graduale” (chorale).
pore” priims šv. Komuniją.
10. “Veni Creator” mišr.
5. “Veni Creator” mišrus Ina. Tai rodo, kad ne visi žmo ras nėr toks skaitlingas, kaip
Geras ir naudingas pavyzdis choras.
choras.
!• nės kas sekmadienis atsilan pirmiau būdavo iš priežasties
visoms draugijoms! Didelis
papročio, kad kaip tik apsi11. “Credo” (chorale) vy 6. “Credo” mišrus, choras. ko.
džiaugsmas parapijai, kad tu rą choras.
7. Offertorium “Terra TrePirmas mišias giedojo kun. veda, tai ir chorą apleidžia. DEMOKRATAI LAIMĖJO
ri daug draugiją, kurios kas
12. “Offertorium” (chorale) muit” mišrus choras.
Valaitis Šv. Petro draugijos Toks dalykas mažoj parapi
RINKIMUS
mėnesį eina prie šv. Komuniir “Eripe me” (kun. J. Či 8. “Sanctus” (Dubois — Či intencija. Ši draugija niekada joj labai žymu. Bet ir dabarL. Vyčių 102 kp. veiklus
jos, pav.: Maldos Apaštalys
jtinis
choras
gana
puikiai
savo
žausko) 5 mišr. bals.
žausko) mišrus choras.
nepraleidžia progos mišias auBat. 3 d.. įvvkusieji rinki darbuotojas einąs biznio matės, Tretininkai, Gyvojo ir A'užduotis
atlieka.
Manoma,
kad
13. “Sonetus” (Dubois 9.
“
Benedictus
”
(Dubois
—
koti už draugijos narius.
------------ —
' mai davė verus reyiiltntns Vi nedžeriaus pareigas. Visada
mžinojo Ražančiaus. Ypatin J?Čižauskas), mišr. choras.
Velykoms pasistengs ypatin-,niai (la'e gerus r«5«*tatus. Vi- rūpinasi, kad kuopai padarius
čižausko) mišrus choras.
gai džiaugsmu reikia pažymėAntras mišias laikė vietinis |gaį savo išsilavinimą parodyti sur laimėJ° demokratai, kurią
14. “Benedictus” (Dubois
10. “Agnus Dei” mišrus
tarpe lietuvių remiamas K jr.,1*1"0
palaikius prie gyvestiti dvi jaunimo draugijas: So — J. Čižauskas), mišr. choras
klebonas, taip pat i-r vėlybas.
nio veikimo. C. Samsonas mochoras.
iečių 200 ir Šv. Vardo 80
Jei kas sekmadienį taip skai Jonas Visoskis ir jo mote-M ayne County Au- į
amatus- užlaiko
15. “Agnus Dei” 3 bals.
11. COmmunio (chorale).
ris
(Vnn
iSvnyiiinin
i
Oroo-nn
ditor.
Tas
laimėjimas,
be
abei
s
a at u, u. a ko
A*
Į
,
tlingai žmonės eitų į bažny ris Ona is\aziuoja i Oregon
lietuviu naudai La ni0(Lrnišką studiją, 3527 Mi16. Communio (chorale).
12. “Jubilate Deo” mišrus
ela žiūrėti, kada taip di
čią, Šv. Petro lųįžnytėlė būtų val., kur apsistos pas josios
e‘ ’ seif Ktuvll} naudai. ba !
.
Choro direktorius muz J. choras.
seserį. Visoskai abu buvo cho-,»ai gerai padaryta, kad buvo
Avė., atiteka v,suktus
deliais būriais jaunimas, kas Čižauskas.
per maža.
auksinius darbus ir parduoda
13. Toccata organ (by De
mėnuo (sodalietės kas. pirmą,
ro ir jaunimo draugijos na- sudaryta is lietuvių grupės ko
graždaiktus. Šis veikėjas sacker).
• • Or,,,
i.t.fn ,ir
mitetas, kuris
Lietuvių
svet.,
flv. Vardo kas antrą sekma Didįjį Ketvirtadienį ir pen
Malonu
pažymėti;
kad
Anta

nai.
Ona
Yisoskien©
buvo
drv
p
ir
w:»
.
vo
darbuote yra užsitarnavęs
Choro direktorius muz. J.
orine vn«tininkė
nor ItpIpM bal. 2 (1. Vakare L. tt. \VlL- | .
J
dienį) priima “in corpore”
nas
Stankus,
puikus
bassas,
gijos raštininke
per keletą
visuomenės paramos,
vpac taktadienį pamaldos prasidės 8 Čižauskas.
rnetų.
Jaunimo
draugija
linki
J
ianis
,
demokratų
naudai
sušv. Komuniją, šioms draugi vai. ryto.
vėl sugrįžo į chorą. Jis buvo
rpe westsidiečių.
Maloniai prašoma visų kuo susirgęs dantų liga ir per ke jiems laimingos kelionės ir no- ^ugė piakaltMs, į kurias at
joms nerūpi naktiniai pikni Didįjį penktadienį bažnykai arba šeštadieniais miškuo čipje, 7:30 vai. vakare bus šve skaitlingiausia dalyvauti pa letą mėnesių jam buvo labai ri, kad jie neužilgo vėl sugrį- Y^Ko ir Pftts Williams. Tą pa- mokratams ir padėti laimėti,
,
čią proga jis užsuko ir į žemuse išdykavimai (moonlights). ntas koncertas. Bus išpildyta maldose rytais ir vakarais.
pavojinga. A. Stankus yra štą
taip gi daug papasakojo apie
•
t
,
■
tinę
svetainę,
kur
Vyčiai
tuŠią draugiją tikslas yra — ši programa:
senas Šv. Jurgio parap. cho
kitokius reikalus.
MARIJOS VAIKELIŲ
kas mėnesį šv. Komunija! Be 1. “O, Dieve” mišr. choras.
Kauliukų vertimo vakaro giesmininkas. Yra vienas iš - Bal. 4 d. parapijos komite(Tąsa ant 4-to pusi.)
pigu yra gauti narius į drau 2. “Dieve avinėli” (duetas).
SUSIRINKIMAS
keletos biznierių šios parapi- to sus-me klebonas įnešė, kad trėU ir pasimatęs su Vyčiais,
jos, geras rėmėjas visų para- i vienam parapijos piknike, a- Pratart‘ Kelis žodžius dėl balgiją lengvą pažiūrą, arba pri 3. “Eripe me” (kun. J. či
BRANGINTINAS
savimo.
Šv. Jurgio parapijos Mari pijos reikalų.
žadėjimais
pasilinksminimą žausko) mišr. choras 5 bals.
teinančią vasarą, būtų duota
PATARIMAS
(good time), bet į kilnią ir
jos Vaikelių draugijos susi
Jeigu
jus
pavargstate, jeigu jus
adv.. J. P. U- netenkate greit
proga draugijoms išleisti bi Per prakalbas
4. “Miseremini mei” (due
, .
spėkų tilt truputį pasijuaukšto tikslo draugiją labai tas).
rinkimas įvyko bal. 2 d. Susi- L Vaikai, kurie tarnauja mi- lietus su dovana, kurią aukos vickas plačiai išaiškino svar- <linus. jeigu jus ne esate taip tvlr.
....
[tas ka)p kad buvote pirtniaus, jeigu
sunku yra gauti jaunimo. Bet
rinkimą
atidarė
dvasios
-vadas
šioms,
džiaugiasi,
kad
įmonės
pats
klebonas.
Tie
pinigai
eitu
bą
dalyvauti
politikoj;
nors
i rūpesčiai arba kokie kiti reikalai su5. ‘Unus ex discipulis’ (Jugr
e
Į.,
| mažino jūsų tvirtumu. prHmkitfJ
mūsą, Šv. Jurgio parapija di
į “Draugą” skaito, nes jiems apmokėjimui mėnesinių moko jis pats respublikonas, bet
zo Naujalio) mišrus kvartetas. kun. J. Čižauskas malda.
džiuojasi tuo, kad turi taip 6. “Giesmė.”
Nutarimai praeito susirinki- eina visas pelnas. Jie iš eilės sčių draugijoms tų narių, ku- šiam susirinkime gražiai naro•
brangias ir naudingas draugi
pardavinėja. Prašomi Šv. Pet- rie neišgali mokėt. O tokių na- dė reikalą susiorganizuoti de7. “Caligaverunt” (J. Nau mo perskaityti ir priimti.
. •
1
y .i
jos!
'.I Į
Gydytojaus preskripcij*, kuri atgraĮsirašė nauja narė Alena Vi- jo parapijonai, kad kurie nejalio) mišr. kvartetas.
žlno pasitikėjimą ir tvirtuma tūks
Brangus jaunime! Neik ten,
tančiams. šis pastebėtinas TONIKAS
tkevičaitė.
gali
užsiprenumeruųti
metams,
... 8.,“Popule meus” (chora
gali dabar būt nupirktas kiekvienoj
kur tavęs pasaulio nelaimė ir le) ir mišr. kvart.
. A. Kasevičiūtė išdavė ra- i'nors užsisakytą penktadienio
vaistinyčioj.
Mėnesinis treatmentas
kainuoja Vien* Doleri. Nusipirkite
prižadėjimai apgavingai vadi
buteli tuojaus — pilnai garantuotas.
9. “Kybo ant Kryžiaus” — portą: iš peržiūrėjimo draugi-1 Draugą, kuriame ras žinią
na ir traukia! Glauskis ten, mišr. choras.
jos indų. Pranešė, kad viskas ne tik Detroito liet. parapijų,
CIT!
kur sąžinės balsas tave šaukia,
Choro direktorius muz. J. užlaikyta geroje tvarkoje. Už bet jr ia vis^ lietuviU kolonijų
BOBUTĖ
kur gali surasti tikrą širdies Čižauskas.
tai draugija yra dėkinga M. *r ks Lietuvos, t
ATEINA
suraminimą! Eik! priklausyk
Urbonaitei ir M. Vaičiūnaitei.
----------ten, kur yra džiaugsmas Baž
T- . .
x / - . v. .
&v- Petro draugijos sus-mas
Didįjį šeštadienį pamaldos
kaip kasmet, taip ir Spnet „„„
v-|yhųJų
Svap
nyčiai ir Dievui!
Jfrasidės 8 vai. ryto.
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
dvasios vadas ragino draugi- . kad yisi
Pirmą gegužės sekmadienį
Vakarė 7:30 kompletai (mi
jau
laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
nnt-rti
.* y
'sodalietės turės dideles, męti- šparai), pašventinimas valgią K. kuo skaitlingiausia, daly- „es
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
vaut, procesijoj gegužės mė- R
y
nes iškilmes. Prieš sumą bus ir išpažintis.
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
VARTOK VVELDONA TABT.ET1 S
nes,, nežiūrint su kokia spa!- k naktį bus
Sv į
procesija, auka gėlią ir vėlia
visada geresnes laivuose vietas gauna.
Aptiekose. Knygutė su pavetksvos suknele, taipgi davė gralais 24 puslapių “History of Rhevos savo globėjai Panelės Šv.
“
Draugo
”
laivakorčių
skyriaus
vedėjai
yra
paty

Prisikėlimas1 Kristaus 5 vai. zų pamokinimų.
uihatlsm” dykai. Kreipkis |:
\ i
Priėmimas nnują narią, prie ryto. Muzika:
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
W EI.DON A OORP.
Desk 8. Atlantic City, N. J.
saika, išdalinimas medalią ir
pildys.
Klebonas savo ir parapijos
1. Prie Grabo “Gloria tibi Pirmininkė A. Rakauskaitė
diplomą. Bažnyčia labai liū trinitas” (chorale).
patarė, kad būtų paskirti du vardu nori padėkoti Dusaus“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias Pa
dėtą, jei mergaitė neprisira 2. Procesija “Linksmą Die-|vokarai PraKtikoms: balandžio kienei už puikias Velykoms vasarines Ekskursijas į Lietuvą: Balandžio 29 d. “Uc
šytą čia, paniekintą iškilmes nę” mišr. choras
i 27 d. sykiu turėt ir trumpą gėles ir statulą; taip pat nori De France” laivu; gegužės 10 d. “Berlvn”; gegužės 27
ir išsižadėtą tos kariuomenės, 3. “Introitus” (chorale). 'susirinkimą ir gegužės 4 d. Jei padėkoti Litviriai už puikią d. “Gripsholni”; birželio 3 d. “Frederik VIII.” Trys
paskutiniosios ekskursijos tiesiog į Klaipėdą —be/per-kurią globoja Panelė Švenčiau
4. “Kyrie” (Mozart) mjg. Kuri narė negalės dalyvauti baltą ir auksinę kopą. Klebo sėdirno. *
šia!
i
rus choras.
[pirmam vakare, turės progos nas negali atsidžiaugti, nes
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
5. “Gloria” (Mozarto) mišantrą vakarą. Visos na tai brangi dovana ypač šiais
tes
ant
visų linijų ir geriausių laivų j Lietuvą ir visus
1 d. mirė a. a. Alena rus choras.
res vienbalsiai pristojo.
sunkiais laikais. ” .'
pasaulio
kraštus.
šaltis krūtinėj arba gerklėj gali
įavičienė, 70 m. amžiaus,
būti pavojingas. Palengvins į 6
6. Graduale “Haec Dies” Nutarta, kad narėms, kurios
mlnutas Mųsterole. “counter-lrritd. (pirmadienį) Šv. Ju mišr. choras. “Seqv. Victime
.ar
Velykų
tvarka.
Išpažinčių
knt”! Panaudotas syk) kas valan
nedalyvavo šiam susirinkime,
dų per 5 valandas turi pagelbėti.
rgio bažnyčioje buvo gedulin Paschalis” (chorale)
bus
klausoma
šeštadienį,
šeš

Per 20 metų tūkstančių vartoja
kad raštininkė pasiųstų atvimas. Rekomenduotas daktarų Ir
gos pamaldos. Mišias laikė 7. < < v,
tadienio
vakarą
7
valandą
bus
slaugytojų.
Veni Creator” mišrus vutes. Taip pat nutarta, kad
kun. J. Čižauskas, kun. K. Va choras.
<«r
visos narės nešiotų baltus kas giedama kompletai su choru
laitis ir kun. V. Masevičius. 8. “Credo” (Mozarto) miš
ir
pamokslas.
Po
to,
per
naktį
pinus ant galvos.
Po pamaldą lavonas išsiąstas rus choras.
Į komisiją vėliavai nešti per bus išstatytas ant grabo Šv.
į G rami Rapids, Mich., kur
9. “Offertorium Terra Tre- procesiją Velykų ryte išrinkta Sakramentas. Rarotai bus pe
palaidotas lietuvią kapuose.
niuit” (Jono Čižausko) miš A. Vieličkaitė, A. Racaitė, M. nktą valandą, procesija ir mi
rus choras.
Mesavičiūtė, A. Čapaitė ir M. šios. Mišios bus 18 ir 10 vaBal. 9 d. (Verbų sekmadie
10. “Sanctus” (Mozart’o) Čahkaitė.
■
■ . .............i.... s
nį) Šv. Jurgio bažnyčioje di mišrus choras.
Toliau
buvo
kalbėta
apie
Plione Lafayette 1275
delės iškilmės: pašventinimas
11. “Benedictus” (Mozarto) sočiai. Įžanga nutarta 25c.;
verbą, išdalinimas, procesija.
mišrus choras.
“cheek room” 5c.
Choras vyrų ir maišytas gie
GRABORIUS
Susirinkimas baigtas malda.
.12. “Agnus Dei” (Mozardos dang gražų veikalą.
pasteurized
1942
—25th STREET
Mažytė Sodalietė
t'o) mišrus choras.
Iškilmių pradžia 10:30 ryto.
giiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiimiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimmmtmiii*
1. “Asperges me” — (Jono 13. Communio (chorale).
Nesirūpink niežėji
Čižausko), vyrų choras 4 bals.
14. “Jubilate Deo” mišrus
mu,
plaiakaoomla,
2. “Hosanna” (chorale) vy choras.
išbėrimai* spuogais
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ir kitais odos negerumai*
Tik
Gydau viaoklaa Ura*. Vartoju naujauaiua gydymo Įranklua: Elektroa
rų choras.
L«mpaa, ArtlflcialUką Saulės Avies*, Dlatherml*. fllnuaoldal Ir t.t.
gauk gydanti antiseptlk* Žemo—
\
15.
“
O
Salutaris,
Tantum
Bandau krauju, tlapum* Ir t t. Prieinam* kaina.
g|
3. ?‘In mon te oliveti” vyrą
Švelnesnis valgyti; geras kepiniui
saugus.
Aptiekose.
ISo.,
#0o..
Ergo
”
mišrus
choras.
SperialKkumas: TJgrm moterų Ir ll^oa vidurių, nervų Ir reumatizmo. S
— Sis naujas ICraft American
31.00.
choras 4 bals.
Cheaae. Kraft'o ypatingai paga
Valandos: 10—3 dien* Ir 4—S vakare.
E
minta* Natūralūs skonis palai
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit |
4. “Cum apropinųuaret”
16. Toccata organ solo.
kytas pakavime.
3
Teiafonat
dien*
Ir
naktį:
TOWNSETQD
4
—
1800
=
(chorale) vyrų choras.
I OR S i* i N I
• T n -r o r, ■
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii*

EASTSIDE

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

WEST SIDE

Nuga-Tone

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVI)
DĖMESIUI

AGENTŪRA

D. B, BRAZIS

DR. J. B. RYDZAUSKAS

Th© only PACKAGED
AMERICAN CHEESE

NATURAL
FLAVOR

žemo

V- -’

t>
Laikai gerėja rašo

DETROITO
ŽINIOS

taip visi

n y jt n

a

s

Penktadienis, baland. 6, 1933

DR. V- BARTUŠKOS
{SPŪDŽIAI AMERIKOJE

rys vienų typų, vienaip mus- dėsnių ir karštesnių sūnų lr kurie norėtų ir sugebėtų platančius protus ir lygiu tempu dukterų patriotų, negu priešv čias mases išjudinti.
lr mūsų kolonijoj žmonės
plakančias širdis. Dabartinė 7 metus. Šalia kunigų iš Lie
jau džiaugiasi ir vienas kitam
depresija neš dar didesnę ver- tuvos, kurie buvo didesniais Kaip jaučiasi grįžę tėvynėn
(Tęeinys iš 2 pusi.)
paduodamas baltų rankų sa
gi jų darbininkams negu kada J patriotais prieš 7 metus, negu lietuviai? Daug lietuvių grį
*W» II
ko: “Brolau, jau sulaukėm ge statymus, kurie sutinka su ba huvo.
čiagimiai kunigai, jau paste- žusių po karo ar vėliaus Lie
4
■» •
• •
•
’
kaip,
(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)
resnės gadynės, ugi alutis pa žnyčios nusistatymu,
Ar lietuviai Amerikoje pa bėjau, kad jaunų kunigų tar tuvon buvo apvilti savo tėvy
rkeliauja; jis visus vargus ir blue laws, draudimas šventė darė pažangų
Michigano vals. iš konstitu
pe yra daug didesnių patrio ne, arba valdžios agentų pasi
nedarbus nuo žmonijos nutaro se teatrų, parduotuvių, sporto;
cijos atšaukta 18 amendmentų už senus (žinomą ne visi). elgimu ar valdžios politiniu
Amerikos
lietuvių
tfcrpe
ebačkvs! Pažiūrėsim, brolau,'norima žmones varyti į bažnytas, prohibicijos aktas visai
Vienų pastebėjau, kad ameri . ar religiniu nusistatymu. Dausania
kontrastų
(negu
prieš
7
eias ir verstu užlaikyti švenkoniška savimeilė ir materlalė !gu,l,a
grliię neMJaut6 l»>1"
kaip -tas plykis šoks.”
panaikinamas.
Galime
rasti
liaudyje
ites. Nors laisvę užgiria kon metus).
ir vaduose kurie kaip kaiV
P» karo’ k“ri aptemdč
?as n,otutę svečiuosNedarbas
ii vuuuuse, Kurie, Kaip Kanai-.
.
.
na. Jautėsi suradę tik pamostitucija,
bet
gyvenime
jų
pa
Per P. Molio agentūrų at
sirdm,'
dedamo,
Su darbeliais čionai da kol
se Mozė netikėdamas Dievo |,totu“ lr
,
.....
.
ralyžiuoja.
Norėdamas
išsigerjau.atslūgo. Tautinis pasidid-5;•
*
važiavo iš Lietuvos Marijona
kas patykeliu. Yra laimingų iri,. , ........................ , .
4-«-»
a atitaisyti.
z-Dabar
» 4- ■ 4- z-* • < » 4- a IGal
’ iv 1 Lietuvoj
1 4aeaamo
a a « » - • —per
~
galybei mušė uolon du sykiu
tai
...
,
.
,
.
.
.
:
.
iti
degtines,
jinai
įstatymais
Bylienė, A. Bylo žmona, k u !
giliukingų, kurie po dvi, tris',
...
dėl vandens ir dėlto nebuvo žiavimas, tautinė garbė ir no daug .užsiėmę savęs susitvar
rią jis praeity vasarų vedė Lie 1 Naujai įšventintas kun. Vidienas į savaitę padirbėja. Bet
įleistas pažadėton žemėn. Pa- ras vadintis lietuviu po 7 me kymu, gal politika, gal kar
tuvoje, o pats sugrįžo sausio ncas Vaišnoraitis, kuris sakė yra ir tokių, kurie jau keli Amerikos visuomenė nors 'stebiamas vadų ir liaudies ga tų užtinkamas griežtesnis. Bet
jera... Lietuvoje turėtų danmenes).
pamokslus Grand Rapids, Mi mieli meteliai kaip nei pakšt į viešose mokyklose neauklėna na didelis nusiminimas išlai- su gailesčiu konstatuoju fak- lgiau. Amerikos lietuvių studich., lietuvių bažnyčioje. Kun. negauna, Tokias nelaimingas ‘ma doriniai bei religiniai turi |kyti lietuvystę. Šalia jų
tų, kad šių laikų Amerikos He 'juoti, jų suprasti. Liętuvos !aiE. Molienė per keturias sa V. Vaišnoraitis
noraitis yra paskirtas šeimas miestas šelpia maistu 'kažkų sentimentalaus savyje; kytojų, Pranciškiečių ir Kaži
vai tęs ėjo Grand jury parei- Scotvillei ir apylinkės ūkiniu- įr šiluma. Duok Dieve, kad šis grynas humanizmas labiau čia niieriečių seserų, šalia visuo tuvių visuomenei trūksta pa kraščiai mažai (lomėjasi ameI.. -.--.J..
I prispaudimo
•
1*
,laikas greičiau
_ ____ i„Ifitnoirn
1V .1 ',ne„ė8 vady, tarpe naujos ka,.' si5vcn‘.usi*. ir mastančių va- rikieči, gyvenimu. Todėl jo nu
i*aipl««a negu 1,^11
Europoje .Ką
gas. Pasak jos, nors darbas kų dvasios
vadu.
ir nervingas — klausytis viso- I
.....
------ praeiti}, nes jis didžiausiais ro liudija skaitlingos ligoninės, [tos,sukurtose aukštesnėse rno-1^ plačiuoju maštabu supras-pažįsta, nesupranta. Visgi čia
Iri,, ,„„sik„lri,„„ bet
ti'Duok
Dteve,
kad
jaunas
ir p.
kių prasikaltimų, bet per tų
tėžiais suvaržė ne tik Ameri- pataisos namai, socialė pagai kyklose, kaip Akademijoje, šv. tų. Daugiau pastebiamas loka- gyvena trečdalis tautos. Čiolaikų įgavus daug visokių j? Inas energijos kun. Vaišnorai liu, bet visų pasaulį.
(ba> kas visuomenės ir priva- Marijos kolegijoje (Thompson, liš patriotizmas. Stoka, kaip nykščiams rūpi Lietuva
tis savo kilniais pamokslais
spūdžių ir pataria, kad ga
Linksmas Vėversėlis cių asmenų pastatyti. Ameri- Conn.), surandame šiandien di sakiau, plataus maštabo vadų, rūpėjo.
vusieji pakvietimų neatsisaky išaugintų skotviliečių tarpe di
______ -____
koje asmens laisvė garantuota,
tižiausias
visoje
Amerikoje
ba
tų, bet dalyvautų.
(
KAS NUVEIKTA ILLINOIS bet visuomenės opinija^ dažnai
žnyčias ir parapijas.
EMERGENCY PAŠALPOS ibeSal° tyfaniška; užsidėjus
Ištikrųjų,
tokie
atlaidai
tai
Bal. 17 d. (antrų Velykų
KOMISIJOS
j kitokių kepurę negu paprasdienų) Lietuvių svet. bus Lie Viešpaties palaima. Mūsų pa
_______
tai nešiojama, galima sušilautuvių lakūnų rėmėjų vakarė rapijonai to yra užsitarnavę Wilfred S. Reynoldo, sek re, lkti kas nors nemalonaus. Visi
lis. Valgius žadėjo suaukoti, Mūsų gerb. klebonas kun. J. torius Illinois Ejnergeucy Ro ,''ia siekia turto> žemlSkos lal'
tat svečiai bus gerai vaišina Lipkus su nužeminta širdimi liet Commission, kovo 31 d mės- bet “» auks« labiau bar'
mi ir išbandys margučius. Po visos parapijos vardu dėkoja išvažiavo į Wasliington’y, kur st° ”<«" Ear0P°s žmon58' K
Inas eis lakūnams, kad sėk sekantiems gerb. klebonams už jis formaliai prieš Reconstru. ,sama
valdžms atstodalyvavimų
atlaiduose:
kun.
J.
mingai Atlantikų perlėktų ir,
etion Finance Corp. iškels pra .”1. knric kOT°ia 8U ^Mnars,
Kaunu pasiektų. Šis žygis bus Kurui, kun. J. Čižauskui, kun. šymą dėl $7,350,000, Illinois .banditais, bet esama tokių, ku
mūsų tautai reikšmingas, to Masevičiui, kun. Kučui, kun vai. balandžio m ėn pašaipu
bancbtams pataikauja, klau
Gervickui ir kun. Vaišnorai
Prancūzų Linijos Gražiuoju ir
so
jų,
nebaudžia. Esama Fed.
dėl gi vertas paramos.
.reikalams.
ciui.
valdžios atstovų senate ir rū
Didžiuoju Laivu
Komisijos
agentai
numato
a
muose siekiančių idealų, bet eParapijos žinutės
Vyčių cliųras, vadovaujant
pie
312,000
Šeimynų
reįkalin
saina ir vergaujančių kapitavarg. J. A. Blažiui, jau prisi Šventos gavėnios laiku di
gų
pašalpos
bal.
mėn.,
neskailuį
manau, kad šie kont
rengė prie Velykų švenčių. Mi delis skaičius gerų parapijoŠios su naujomis giesmėmis nų lanko pamaldas, per ku tant pavienių vyrų ir mote rastai ilgai gyvuos Am e rikokels žmonių sielas prie Aukš-Irias gieda sesučių Pranciškio rų, kurie turi būti aprūpinti -ateity nepadačiausiojo garbingam ĮJo prisi- čių gražiai išlavintas choras, reikalingu gyvenimui
I■

a zA

I

.
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Pinmji 'Draugo” Ekskursija j Liotna

Pilnoji A. L R. K. Federacijos Kelione i Roma
ILE DE FRANCE

kėlime.

GRANO RAPIDS, MICH.
VISOS SAVAITĖS
ATLAIDAI

Įvairūs suėjimai

PASIRINK SAU GERIAUSIĄ DRAUGĄ’

Kas savaitė įvairios draugi
jos surengia pramogėles para
pijos labui. Žmonės parapijų
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau
atjaučia ir skaitlingai į jas
sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa-j
susirenka.
m
Vakarėliai

Šv. Petro ir Povilo parapi
joje buvo visos savaitės dide
li atlaidai. Prisiminus jų nuo
pelnus net linksma darosi.
Šiais, garbingais atlaidais
džiaugėsi ir džiaugiasi visa
parapija. Per atlaidus dideiė
minia žmonių priėmė į savo
užšalusias širdis Jėzų; užslėp
tų Šv. Sakramente.

“—T

Mūsų mokytojos, sesutės
Pranciškietės, su mokyklos
vaikeliais surengė pagrečiui
tris gražius vakarėlius parapi
jos labui. Lošta “Kalėdų va
karėlis,” “Šventoji Imelda.”
Trečias buvo gerb. klebono
kun. J. Lipkauš varduvių va
karėlis. Visi vakarėliai buvo
gražūs, bet paskutinis gražiau
sias su “Rlieumatizmu” ir t.t
Žmonės iki soties prisikvatojo.
Vakaro vedėjas A. Blaškys pa
sake gražių kalbų, taip pat
kun. D. Drinan ir klebonas
kun. J. Lipkus.

žįsta.
Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas
laikraštis.
“DRAUGAS” tikybines ir tautines minties
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau

gas.
“DRAUGAS” tave kasdien apĮankys, 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.

Kovo 26 ir 27 d. didž. gerb.
klebonas kun. Masevičius sakė
labai gražus pamokslus. Jo tu
riningi žodžiai pasiekė kiek
vieno klausytojo ausį ir širdį.
Kas vakaras žmonių buvo už
sigrūdusi bažnytėlė! Už tokį
Parengimai
darbų rkun. Masevičius užsita- J Gegužės 7 d., S. L R. K. A.
rnauja visos parapijos širdin- j54 kp. rengia gražų vakarėlį
giausį ačiū!
j
Loš komedijų. Lošime daly
2334 S. OAKLEY AVENUE,
Kovo 28 d. pamokslų sakė vaus latvių ir lietuvių lošėjai.
gerb. klebonas kun. S. Kučas. Dalyvaus ir didysis choras.
Jo graži kalba skatino kiek
vieno nusidėjėlio širdį prie At
gailos Sakramento; gražiais
BILLY’S' UNCLE
žodžiais aiškino klausytojų
miniai, kaip reikia atlikti g&
rų katalikui išpažintį.

“DRAUGAS” PUB. CO.

Kovo 29, 30 ir 31 d. pamok
slus sakė
jaunas kunigėlis,
»
klebonas Vaišnoraitis. Jo pa
mokslai buvo kilnių minčių su
gražiais paaiškinimais. Kleba
nas kun. Vaišnoraitis dar no
senai, kaip su didžiausiomis
iškilmėmis šioj parapijoj įšve
ntintas į garbingų išrinktųjų
dvasiškių būrelį.
Gerb. vyskupas Pinten kun.
V. Vaišnoraitį paskyrė apyli
nkes lietuvių ūkininkų vadu

Iš

Laivas
didelis,
greitas,
grai'us
patogus.
Patarnavimas

New Yorko

išplaukia
BALANDŽIO

MĖN. 29 D.

kogeriausias.

CE 43,15» TONS

Tuo pačiu laivu organizuojamos lyg ir dvi ekskursijos. Viena per
Havre, Paryžių tiesiog į Lietuvų ir kita — maldininkų kelionė per
Havre, Paryžių į Romų ir iš čia j Lietuvų. Maldininkų kelionę orga
nizuoja A. L. R. K. Federacija su Kunigų Vienybės pritarimu. Dėl
to važiuojantiems į Lietuvų duodama gera proga šiais Šventais Me
tais aplankyti Lietuvų. Visais kelionės reikalais kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRfl)
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

zk

✓

Penktadienis, baland. 6, 1933
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mentus ištisų dienų per visus gulės adoruoti Švenčiausiąjį
metus.
į * * jkųs laisvų minutėlę.
šiose sunkiose Vienuolyno į Patartina ir svietiškianis pa
Ofiso: Tel. Cal u met 4030
Tol. LAFAYETTB 8067
1 Office Phone
Res. and Office
RADIJO STOTIS A. J. J. (šį pikniką rengia Kat. Fede- gyvenimo valandose didelis y- sinuudot proga ir atlankyti Se Res.: Tel. lleinlock 0280
Prospect 1028
2359 So. Leavitt SU
Sesučių džiaugsmas, kad sučių koplyčių.
Reporters
Canal 0708
---------racijos 12 skyrius), o trečias ra--------------DR. A. RACKUS
■ —■ ,—.—----- —
----------- GYDYTOJAS.
CHIRURGAS
Ki# savaitę Šv. Antano baž---- rugsėjo 10 d.
i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X—SPINDULIAI
nyčioje eina misijos moterims! x
vengras nugirdo.
3147 So. Halsted St.
PHYSICIAN AND SURGEON
3051 W. 43rd St
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak
ir merginoms. Misijas duoda kaJ oDraugas„ rengia pikni,
2403
W. 63rd St., Chicago
Rezideueijos Ofisas: 2050 W. otllh St.
(Prie Archer Ava netoli Kedsle)
Valandos:
10
—
12
ryto
OFFICE HOURS:
gerb. Tėvas Rružikas, jėzuitas A gegužės u d > Vytauto da.
Valandos; nuo 1 iki 8 vai. vakaro
Kapitonas
Specialistas iš
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartį
to 4 and 7 to 9 P- M.
Seredomis lr nedėliomis pagal
Bunday by Appolntmeht
Sako labai iškalbingus pamokDėlto pradėjo ruoštis. Pi
Pasauliniame kare
Rusijos
sutarti sa
8^us*
knikas bus milžiniškas,nes visi GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAU' UŽSISEK AJUS1OS lr NEIŠGYDOMOS JOS YltA
HEMLOCK 8161
Moterys ir meiginos misijas kontestj„įnkaį labai subruzdę Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnuodljtmų krau
odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
Tel. Cicero 1260
X—RAY
DENTISTAS
skaitlingai lanko. Labai gražu. ilenktyniuoti> nes visi nori pį_ jo,
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
1446 So. 49th Ct.
Cicero, Iii.
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
X Kitą savaitę misijos bus knjke konteste pirmenybę gau ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari I
Utar. Ketv. lr Pėtnyfiioiuis
(Naryauckas)
I
10 — 9 vai.
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
vyrams ir vaikinams.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
ti.
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis uuo 11 ryto iki 1 vai.
i147
„Ha,8ted 8t
Chicago
2420
West
Marųuette
Road
LIETUVIS
DENTISTAS
Paned.,
Sered.
ir
Subat.
X
—
9
vai.
Ciceros katalikai džiaugiasi,
UMMJ WKST 28th ST.,
kampas Keeler Ava.
Tel. Cniwford 6573
Vai.:
kasdien
nuo
10
v.
ryto
iki
9
VALANDOS:
X Marijonų Kolegijos Rė
valandai vakare
kad Šv. Velykų sulauks pasi
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
Nedėliomis
ir
Seredomis
susitarus
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
Phone Boulevard 7941
stiprinę ypatingomis Dievo mėjų 21 skyrius nori atnauji
4847 W. 14th St Cicero, III. Rea. 4464 S. MAPLEWOOD J VE.
GkAKORIAi:
nti veikimų ir laikyti mėnesi
malonėmis.
TEL. LAFAYETTE 7659
X Lietuvos Kareivių dr-jos nius susirinkimus sulig klebo
TeL Lafayette 5793
DENTISTAS
no
nurodymais.
Pirmas
susi

nariai taiso savo uniformas.
4645 So. Ashland Ave.
GRABORIAI
Jie Velykų naktį bažnyčioje rinkimas įvyks po Velykų tre
ArU 47th Street
Gydytojas ir Chirurgas
kur gyveni musu patarnavimas prie inamas
budės prie Viešpaties grabo. čiadienį, 7:30 vai. vakare, pa
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
už NAI.IU MAŽESNI;; KAINĄ
4140 Archer Ave.
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
Šv. Vardo dr-jos nariai taip rap. mokyklos kambary. Kvie
Office: 4459 S. California Ave.
30 Metų Skirtinga Patarnavimo.
Tel. Canal 6123
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
pat klūpos prie Viešpaties gra čiami visi atsilankyti. *
Pašaukite KEPIULIC 8340 dėl eksperto patarnavimo
Nedėlioję pagal sutartį

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS

DAKTARAI:

I DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. MITOKAS

W1SSIG,

Daktaras

1

1

DR. ATKOČIŪNAS

DR. V. S. NARES

DR. GUSSEN

DR. G. Z. VEZELIS

EUDEIKIS IR SŪNUS

ir

žemesnės kainos. Vienoj

vietoj.

i34Q SOUTH KEDZ1E AVENUE

X Seserys kazimierietes no- DIDELĖS MALONĖS SU
šįmet kuo gražiausiai pa TEIKTOS SESERŲ KAZIPhone Boulevard 4139
MIERIEČIŲ KONGRE
puošti altorius gėlėmis. Dabar
GACIJAI
paskirtos mergaitės su dėžu
tėmis bažnyčioje tam tikslui
GRABORIUS
Sesutėms prašant, Kat. Ba
renka aukas. Visi privalėtų
sulig išgale paaukoti.
, žnyčios valdžia suteikia ypa
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
X Balandžio 23 d. parapi tingų ir brangių privilegijų, nebrangus,
nes neturi
išlaidų užlaikymui
jos komitetas rengia šaunų va būtent galimybę laikyti išsta me
skyrių.
karų parapijos svetainėje su tytąjį Šv. Sakramentų baltoj
Nauja, graži ko
labai įdomia programa ir šo Sesučių koplytėlėj per ištisus
kiais. Grieš lietuviška ir ame Šventuosius Metus, kurie pra plyčia dykai. •
rikoniška orkestrą. Visas pel sidėjo balandžio 2 d., 1933 m.,
3307 Auburn Avenue
nas eis parapijos naudai.
ir baigsis bal. 2 d., 1934 m.
X
v«s«r» bus.trys šv.| 'Toj-Swntoj vil.t()h k„r wt.,_
Antano parapijos P>k'»k»'-'džiasi Siult„i Sesučių uXavo
Pil-mas birželio 18 d., Vytauto 'g,!ra(larius ir sav0 persekioto.
LIETUVIS GRABORIUS
darže, antras — liepos 23 d., jus bus išstatytas Šv. SakraDidelė graži koplyčia dykai
Bergman darže, Kiverside, Ilk,
718 WEST 18th STREET

I.J.ZOLP
PADĖKA

lt

LACHAVICH
IR SŪNŪS

TEL. CANAL 9499

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 251& arba 2^16

2314 W. 23rd PI., Chicago
1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
TEL CICERO 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Gr&borios ir Balsamuotojas

Turin automubilins visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

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

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Canal 9267

Nuo 1 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Residencij* 4609 So. Artesian Ave.

2420 W. Marųuette Road
arti Western Ave.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
4 iki 8:30 vakare

Tel. Boulevard 6X98—8411

114

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
Kalimas už 816.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th, Ava.. Cicero. Tli.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai

4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Tel. Lafayette 3578

J. Llulevičius
Graborius
ir
Balsam uotojas
Patarnauja Chi
cagoje ir apiellnkSJe.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Ave.

Guzaičių lr Mackevičių šei
mynos.

J. F. RADŽIUS

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes Į
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 įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuvia
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite 1UD1IK1 pirm negu kreip
sitės kur Utur.

Eudeikis

OFISAS
888 WEST 18th 8TREET
Tel. Canal 6174

Didysis Ofisas

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
-2423 West Marųuette Road
Vai.: 8-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryto
Nedėlioj susitarus

Phone Canal 6122

Valandos: nuo 9 iki 9

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

AKIŲ rtVDYTOJAIi

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVE.

DR. VAITUSH, OPT.

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—8 ir 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA:

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

Ofiso vai. kiekvienų dienų nruo 9 Ud
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarninkais
ir Ketvergais.
Rea. Tel. Hyde Park 8S9#

Ofiso: TeL Victory 6893
Rez.: Tel. Dresel 9191

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

PRANEŠU
DR.M.T. STMOLIO.M.O,

Palengvins akių Jtemplmų, kuris
w»fl priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- I
mo, skaudamų akių karštį. Nuirau
I į sataractua. Atitaisau trumpų regyste
ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
itai tikimuose. egzaminavimas daro- N
■naa su elektra, parodančių mažlaunai klaldaa

Bpeoialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 19 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ 1.4IK U BU NAUJU IŠRADIMU,
□angelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kalnoe perpus piDfejfb boVOe Mofla ltMinoN 91
nl.
gesnės. kaip kitų.

<712 S. ASHLAND AVI.

Tel. Boulevard 7589

SUGRĮŽIMĄ

4645 So. Ashland Ave.
Ofiso valandos:
,
IIO 2 iki 4 ir I1UO 6 iki 8 Vak.
Netiėlįomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820
Namų telef. Prospect 1930

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas liet Street
Vai.: 19—11 v. ryto. 1—4. 7—9 v. e
Nedėliomis ir šventadieniais 19—13

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ a

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6869 SO. VVESTERN AVE.
Chicago. Ui.

DR, MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau | erdvesnę lr patogesnę
vietų

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone PULLMAN 0856

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

Kampas Halsted St.

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

756 WEST 35th STREET

asas so.

halsted st.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ta
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 19 iki 11
Phone BOULEVARD 8488

30 East lllth Street
Prie Y. M. C. A.. Roseland
Gazas, X-RAY, etc.

JŪSŲ GRABORIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų lšdirbystės.

{STAIGA

DR. J, J. SIMONAITIS

Phone Hemlock 7828

Chicago, RI.

į 1646 WEST 46th STREET

Res. Prospect <459

1821 SOUTH HALSTED STREET

3319 AUBURN AVENUE

Tel. Roosevelt 7532

DR. A. J. JAVOIŠ

Res. 2136 W. 24th St.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Tel. CICERO
Anastazija Mackevičienė
kuri mirė Kovo 30 d., 1933 m.
.ir tapo palaidota Balandžio 3,
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinau' nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jai paskutinį patar
navimų ir palydėjo jų į tų ne
išvengiamų amžinybės vietų.
Mes atmindami i'r apgailėda|oi jos prasišaliniinų iš musų
tarpo, reiškiame giliausių padė
kų dalyvavusiems
laidotuvėse
žmonėms.
Dėkojame kun, D. Draugeliui,
kun. J. Kudirkai' ir kun. A.
Jeskevlčiut, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jos sielų.
Kun. L. Draugelis taip pat pa
sakė pritaikintų pamokslų.
Dėkojame tretininkų nariams,
grabnešiams. šv. mušiu aukoto
jams ir vlsiejns pažystamiems
ir draugams, kurie atlankė jų
ligoje.
Dėkojame
grab. Eudeikiui,
kuris savo geru ir mandagiu
patarnavimu garbingai nulydė
jo jų į amžfnastį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimų ir
rūpesčius, pagalios dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvėse
51-nonėms: o tau mylima moti
nėle sakome; ilsėkis šaltoj že
melėj ir lauk mus pas Tave
ateinant. Nuli'udę lieka

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

A. MASALSKIS

S. M. SKUDAS

DR. F. C, WINSKUNAS

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

TeL Grovehill 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 1-4 ta 7-9 vak.
■eredomls po pietų lr Nedėldlentals
tik susitarus

14X1 W. MAJUJUETTS

Res. Phone
Englewood 6641

road

Office Phone
Wentworth 3000

25 METU PATYRIMO _ DR. MAURICE KAHN _ DR. A. R. McCRADIE
Pritaikyme akinių dėl visokių

ANTANAS MIKUTIS

J. J. BAGDONAS

Mirė Balandžio 5 d., 1933 m.,
6:10 vai. vak., 60 metų amž.
Kilo iš Tauragės apskr., Kalti
nėnų parap., Kezgailių kaimo.
Amerikoj© išgyveno 30 metų.
Paliko
dideliame nuliudime
fnoterj Domicėlę, po tėvais Zeteltaitę, 3 dukteris: Joanų, An
taniną lr Bronisiavų, žentų An
tanų Misevlch, 2 broliu Jero
nimų ir Mykolų, sese.rj, SeserĮ
M. Barborą, Karmelitų vienuo
lyne ir gimines; o Lietuvoje se
serį Marijonų.
Kūnas pašarvotas 1414 Są.
48th Ct., Cicero, III. Laidotuvės
įvyks pirmadienį. Balandžio 10
d„ iš namų 9 vai. bus atlydė
tas J Sv. Antano parapijos baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas ) Sv.
Kazimiero kapi'nes.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
ųiines, draugus-ges Ir pajys.ųius-mas dalyvauti šiose lak
dotuvėse.

GRABORIUS

Rezidencijos Tek, Plaza 3200

Laidotuvėms patarnauja mandagiai,
_ simpatiškai ir labai pigiai.

VALANDOS:
Nuo 16 Iki 19 dienų
Nuo 9 iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedai. nuo 19 Iki 19 dienų

v

K

for

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui.

Pašaukite:
REPUBLIC 3100

e

Nuliūdę: Moferis, Dukterys
žentas, Broliai, Seserys ir gi
minės..
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

2506 West 63rd St., Marquette Parke

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

lu

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė saro ofisų po numerio

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- 4729 SO. ASHLAND AVI.
I §tas. Pastebėkit mano iškabas.
SPECU AUSTAS
Džiovų. Moterų ir Vyrų IJgų
Valandos nuo 9:30 ryto iki YaL: ryto nno 19—19 nno 9—4 pa
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
pietų: 7—8:99 vai. vakar*.
MedėllenJs lt iki 19
Iškirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

J

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

TeL .Wentworth 3000
Rei. TeL Stewart 8191

DR. H. BARTDN
Gydytojas lr Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.
Tel. Ofiso Boulevard 6911-14
Res. Vlctory 2141

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofisų v*L: nuo 1-8: nno «;ie-S:>»

p K S tr cr X g
natvėj likęs našliu, gražiai iš dono uošvė. Velionė buvo ma
JUOZAPAS GARUCKAS
augino' nemažų šeimynėlę, ku ldinga, tyki švelnaus būdo m
rių auginti padėjo a. a. Garu terėlė ir jai paskutinį patar
ckienės sesuo, Ona Sekleckie- navimų suteikti susirinko daug
MARQUETTE PARK skų prirengė atsakančiai. Val
nė. Vaikai buvo auginami Pie- bridgeport iečių.
gių ir gėrimo buvo kiek kas
vo meilėje žmonių pagarboje,
ŽINUTES
norėjo. Publikos — svečių pri
už tai visi išaugo į pavyzdin
LIKS LIETUVIŲ RAN
sirinko pilna svetainė.
gus lietuvius ir dėkingus savo
KOSE
X Misijų vaisiai dar ir da- A£.ift stllgi(.nei ir Zeletsldui
tėveliui ir tetai Onai.
bar tebedidinasi. Žmonės akai- u- atsilankymu ir atsivežimų
Ponas Garuckas vertas šv. Bridgeporte alaus biznis,
tlingai r i na prie šv. Komuni- nema-a ki|nil} svrfių
Juozapo
vardų nešioti, tai vie matyt, liks lietuvių rankose.
jos. o užsilikę nuo atgailos da- programa buv0 jvairi ir la.
Inas geraširdžių, malonaus bū Keletas lietuvių taiso patal
bar ja daro. Per dviejų savaigraži;vadovavo pats gerh.
do, ramus ir tylus mūsų idė pas, pritaikintas naujojo alaus
Čių misijas išdalinta virš 10,- kun. A. Linkus.
jinių organizacijų ir parapi bizniui. Su pirma diena atida
000 komunijų. Girtinas mar- Pirmiafisiai parap. komite
jos darbuotojų. Visa Garuckų rymo legalaus alaus lietuviai
ketparkiečių katalikų pasiro to narys S. Piktužis parapijos
šeima atsidavus geriems dar galės naudotis savomis įstai
dymas. Laikykimės taip ir to vardu dėkojo publikai už at
Vaikai gražiai pagerbė
bams. Visur aukoja ir darbu gomis.
Vietinis
liau, o Pievas bus su mumis silankymu ir profesijonalamssavo tė-velj
ir
pinigais
geriems
tikslams.
visados.
biznieriams už žymias aukas
Šv. Juozapo dienoje, kovo “Kas duoda, tas ir turi.” Ga
X Šios kolonijos lietuviai- vakarienei ir perskaitė aukoju 19 d., p-lės Katrytė ir Franutė
ruckų šeima pavyzdys. Pas
katalikai tinkamai pradeda šv. siij vardus. Kų valgėme ir gė Garuckaitės surengė savo my
juos Dievas visa skalsina ir
Metus. Šį sekmadieni, 3 vai. rėme, viskas buvo suaukota.
limam tėveliui, Juozapui Ga- 'jiems trukumų nėra.
V. “DAINOS” CHORIS
popiet bažnyčioj bus šv. kon Mokyklos
vaikai išpildė ruekui, jo vardo ir gimimo die Garbė p-lčųis Garuckaitėms,
TŲ DĖMESIUI
certas, kurį išpildys didžiulis “Naujas Kareivis” ir “Tėtis
noje šaunių “birth day party” kad taip gražiai gerbia ir my
L. V. “Dainos” choras. Pojaurka”. Daug buvo juoko ir!su dideliu ..gimi„,o'llieno>li savo tėvelį.
Šį vakarų, balandžio 7 d. įkoncerto bus palaiminimas publikai labai patiko. Už tat tort^ pa^ošiTnet’ nTnku. I Garbė ir p. Garuckui, kad jvyks svarbi “Dainos” choro
Švenčiausiu Sakramentu. Ant- ačiū Seselėms mokytojoms.
te. Mat> p Caruckag jau pri. j išaugino ir gražiai sugyvena repeticiri. Visi choristai ir
radienį, balandžio 10 d., 2 vak.
Skaitlingas^ parapijos cho- Įgyveno gražaus amželio, bū- su savo vaikais.
choristės kviečiami būtinai at
popiet ir vakare .7:36 vai. bus
v. .
. .
a . . . .
į
tent
71
metų.
, . . , .......
. ras gražiai padainavo tris daiIlgiausių metelių geram tė silankyti, nes artinas mūsų re
rodomi judamieji ir kalbanue-' ,
A „
v
.
Sukviesta visa plati Garuc- vui, visuomenės veikėjui ir vio. ngiamoji operetė; daug yra
..
.
. neles: “Vytauto maršų” (A.
Tl
Iresni
mzvommn ir
ji TM4VP1
paveikslai
iš gyvenimo
ir
S. Pociaus) ir dvi kitas. Siks- kų giminė: dukterys, sūnūs. nam gerbtiniausių bridgepor- | darbo. Turime subrusti, kad
kančios Kristaus. Visiems ve,.
.v . ... tete ir duete dainavo parap. marčios žentai, o Katryte n piečių Juozapui Garuckui. Va pradėtas- darbas pavyktų.

Penktadienis, haland. 6, 1933
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CHICAGOJE

PRANEŠIMAI

rta abi programas išgirsti ir! .
.
,
...
v
,
. ,.
.choro vyrai. Garbė priklauso -Pranute šeimininkavo ir visus

TEATRUOSE

Balaban and Katz

Įdomus Teatrai
CHICAGO- “Rasputin and
the Empress” with John,
Fthel and Lionei Barrvmore.

klaidingai jaunai merginai,
tik palnosuotai iš kalėjimo,
yra romantiška pasaka pa
veiksluose, po vardu “Parole
Giri,”’ kuri bjus rodama per
visų savaitę pradedant Balan
džio 7ta dienų, Palace Teatre.
Mac Clark, Ralph Bellamy, ir
Hale Hamilton lošia svarbias
roles “Parole Giri.”

UNITED ARTISTS- -“Ga
briel over the AVhite House”,
Palace Teatras taip-gi tu
with Walter Houston and Kari įdomių RKO vaudevilio
ren Morlev.
programų ir ant scenos rodys
MC'VICKERS- “Mysterv of ypatingai gražių filmų “Bal
the Wax Museum”, with Fay sas iš Vatikano” (The Voice
Wray and Lionei Atcvill.
of the Vatic-an). Tai pirmuti
ROOSEVELTSailor’s niai paveikslai nutraukti Vati
Luek”, with Sallv Eilers and kane, kur gyvena Popiežius
Pins XI. Bus parodyta Vati
James Dunn.
kano geležinkelis, radio stotis
ORTENTAL- “The AVhite
ir t. t.
Sister”, with Helen Haves
and Clark Gable.
Rekomenduoja Nebrangų
Namini Vaiatų

S0UTHT0WN- “The Sign
of the^Cross,” with Frederick
March and Claudette Colbert.

“Europoje me, eieuomet laikėme In
karo Pain-Expellerj geriausiu nami
niu raistu. Negalima gauti nieko
geresnio gydymui skaudamu pečiu,
sustirusiu sgnarių, ištampytu musku
lu, ar reumatiškų gėlimą. Net galvos
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus vaistas. ”
V P
Bloomfield, N. J.

HARDING- “42nd Street”.

R1VIERA- “42nd Street.”

MARBRO TI'VOLI
UPTO5VN
Į
“The Keyhole,” with Kay
lio! Ir dar sykį valio!
Taipgi į šių repeticijų atsi
Francis and George Brent.
Kaimynas lankys mūsų choro dvasios va
AVARNER
das, kun. A. Valančius, kuris
visuomet choru rūpinas ir re CAPITAL- “Ladies They
PASIRENGĖ PATAR
ADVOKATAS
imia.
Talk About.”
NAUTI
105 W. Monroe St., prie Clark

PAIN-EXPELLER

I v , . _
I
, •
(uz tai musų varg. S. Railai, [gražiai vaisino vakariene iš ę
X Musų mokyklos berniu- j
gerb dainininkė M. vairių ir apsčių skanių valgių,
“."alo žaidė “basket 'Janušauskienė labai gražiai pa 'Puotoj dalyvavo pralotas M.
a 1 sj sezonų, nes laimėjo 'dajnav0; jį buvo vakaro ‘star.’ L. Krušas, kun. J. Šaulinskas,
pirmų pužų, gražių sidabrinę Tai jįl-Knj0 griausmingiausias'pp. Stankūnai, pp. Zalatoriai
Telefonas State 7860
Repeticija įvyks punktualiai
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
taurę. Mergaitės irgi nepasi- 'publikos delnų piojimas. Jaį | (bridgeportiečiai), pp. Kūne
RKO
J. Riamančionis, vedėjas Bri 8 vai. vakare, Mark AVhite
\Vest Side: 2151 W. 22nd St.
t uo< a. 1 ikitnasi, kad ir .1OR pjanu akomp. B. Janušauskas, .vičiai, p-lė Gurinskaitė ir di
dgeport Hardvvare and Paint Scpiare svetainėje, 29th ir Ha
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčlos
PAI1ACE- “Parole Giri,”
neatsili s nuo berniukų.
j puį]<įaį grojo akordijonų o- delis būrys giminių. J. Garucvakarais 6 Iki 9
krautuvės, yra pasirengęs pa lsted Street. Malonėkite visi
Telefonas
0660
with Mae Clark and Ralph Namai: 6459 S.Canal
X Rengiamasi prie Šv. A e- rkesĮras susidedųs iš |S jaunų ,kui pareikšta daug gražių lin
Rockvvell St.
narnanti žmonėms pavasario laiku atsilankyti.
lykų. Seselės mokytojos įen- ■k
prnn;z;n. tai -rnaolnTiūioZ-ini
prnžin doBeUamv.
Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos
kėjimų ir
ir suteikta
suteikta gražių
bernaičių;
roselandiečiai. įkėiirrm
sezonui atėjus. Užsisakė daug
Vakarais 7 Iki 9
gia vaikučius prie procesijos, Garbė Visų Šventųjų parap. vanėlių.
Ieva
Lukošiūtė
rašt.
Kas atsitinka gabiai bet
(
,
Telefonas Ttepubllc 9600
Įvairių
maliavų,
visokių
gele

o choras ne tik naujas mišias varg. S. _____
___ __už_____
Rakauskui
išlavi- Juozas Garuckas yra vienas žinių daiktų ir kitokių reik
X Šv. Cecilijos gied. dr-ja
giedos, bet da ir šešios smui- ,nįin^ vaikučių; publikai labai seniausių Šv. Jurgio parapijos
menų namams taisyti ir pa rengia “Easter Sunday” šo
Kos jam pritars. Girdėjau, kad
į parapijonų (Bridgeport); viogerinti. P-nas Ramančionis ta kių vakarų p. J. J. salėje, 4600
net pirmų kartų antrų dienų j geraį kalbėjo ir gražiai dai- nas idealiausių tėvų, kurs jaume darbe turi ilgų metų paty S. Paulina, 8 v. v. Įžanga 35c Ririglet End Pcrmanent ...... $1.75
Velyk,, bus margučiais loši- .
parap trustistas p Jn0.
Shampoo and Finger Wave
mas. Pamatysime, kas do nau-SaviHus; jam pianu pri. gražaus vakarėlio, kuris įvyks rimų. Jo krautuvė randasi asm.
All Week .............................. 50c
3214 So. Halsted st.
jenybė.
RiELJ) tarė varg. S. Rakauskas.
j sekmadienį, bai. 23 d., parap.
Dalis pelno bus skiriama pa Finger Wave .............................. 35c
Other Permanents $2.50, $3.50, $5.00 j
lapijai, kaipo Velykų auka
I Ačiū p. Ei. Rakauskienei už svet. Šį sykį vestpulmaniečiai
IŠ 18 TOS Į BRIDGE'atsilankymų. Be to, Rakaus ir kleb. kun. Linkaus draugai
nuo giedorių.
PORTĄ
pagerbs
savo
mylimąjį
klebo

kienė švelniai padainavo kele
Nariai-ės prašomi skaitlin
5004 West 16th St.
tų dainelių; pijami akomp. p. nų, kun. Anicetų Linkų jo va Šiomis dienomis šioje kolo gai susirinkti į mėnesinį susjSkirifltė. Girdėjau, westpul- rdo ir gimimo dienoje. Kun. nijoje apsigyveno Juozas Pu- mų bai. 7 d., 8:30 v. v., Šv.
Tel. Cicero 2738
X Bai. 2 d., parap. svet į- maniečiai dr. Rakauskų nori A. Linkaus vardinės ir gimi plėsis, iki šiol gyvenęs 18-tos Kryžiaus parap. salėn.
DARBAS GARANTUOTAS
vyko metinis parapijos banke- parvylioti į West Pullmana. mo diena pripuola bai. 17 d., gatvės kolonijoj. Jisai yra ka
C. B., nut. rašt.
tas, -kuris praėjo nepaprastu j Baigę misijas Visų Šv. baž- bet, iš priežasties Velykų šve talikų darbuotojas ir ypač ge
*ūiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimin£Į
pasisekimu. Kalbėtojai per pro nyčioje, kad ir vėlai, atvyko ntės, nukeliama į bai. 23 d.
ras rėmėjas katalikiškos spau
gramų: Slepavičius, dr. A. Ra- 'gerb. kunigai J. Paškauskas ir Vakaras bus įdomus tuo.
|
Restauramtas ir alaus daržas 2’/2 akerių su 8 kamb: |
dos.
kauskas, A. Mališauskas, Mr. misijonierius J. Bružikas. Ku- kad virėjos ir kepėjos bus čia
= namu, graži žolė, dideli medžiai ant 95th ir Cicero gat- s
Beck ir p. Rakauskienė šitaip nigas J. Paškauskas gražiai gimusios jaunos panelės; jos
GRAŽIAI PALAIDOTA
5 vių, ofieialis “Vidurkelis” į Pasaulinę Parodų, vertės =
RADIJO PROGRAMA
išsireiškė:
kalbėjo, o Tėvas Bružikas ne- pavaduos pavargusias motinė
= $20.000 už $8,950. Taip pat 2^2 akerių ant 95tli gatvės, =
“Už tokių vakarienę ir pro- 'galėjo kalbėti, nes tų diena les. Bus graži programa ir Praėjusį pirmadienį labai
s vertės $10,000 už $2,950. Atsišaukite:
gramų' reikėtų mokėti $1.00 ir buvo pasakęs 8 pamokslus. A- daug kalbėtojų, jų tarpe red. gražiai tapo palaidota Anta Praeito antradienio vakare S
.’»•'*
•
' B
daugiau, o West Pullmane ga- čiū gerb. kunigams, kad ne- ii- Šimutis. Stropiai prie to re- nina Saunorienė, plačiai žino ir vėl buvo įdomi radijo pro 1
4700 WEST 95th STREET
f
vome už 50c.”
^pamiršo mūsų. Ant galo, kleb. ngiamasi. Įžanga 35c.
Rep mo biznieriaus Viktoro Bag- grama iš stoties WGES, lei
džiama pastangomis Peoples «mimmiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiimfiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiih«
Minėti kalbėtojai pareiškė A. Linkus reiškė širdingų aFurniture krautuvių.
gražių minčių; linkėjo west- Čiū visiems, kas kuo nors pri. ,
V- I
pulmaniečiams ir toliau vieny- sidėjo prie banketo pasisekiŠį sykį buvo gražios muzi INSURANCE
PERKAM
bėje su klebonu dirbti kilnus mo.
kos, jumoro, kurio patiekė juo
Lietuviškus
NOTARY
darbus. Vadinasi, rengimo ko- j X Sėkmingai praleidus pakdarys Čalis Kepurė; naudin
BONUS
PUBLIC
gMORTCAGE BANKERS
.misija: Žitkevičius, Ališaus- rap. banketų, dabar visu sma
!gų kalbų, kurias pasakė dr.
kas, Peredna ir J. Savičius vi- rkumu rengiamasi prie kito
Juozaitis, dentistas, ir progSIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ
AOEKTUKA
iramos vedėjas J. Krukas. Be
to dainavo “Birutės” choras
-PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
“Raganiai.” Dainoms vadovu
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
vo J. Bijanskas.
pamatyti.

JOHN B. BORDEN

S P E C I A L S

WEST PULLMANO
ŽINELĖS

MARY’S BEAUTY SHOP

RADIO

“ROOSEVELT 7790 7"

Gražu, kad programų leidė
jai ir mūsų meno jėgos dar
buojasi kelinie mūsų gražiųjų
dainų.
Kazys

“Taip, DRAUGAS” — “Norite pagarsinti namų
ant rendos?” — “Gerai, dabar skelbimų kainos
nupigintos galima garsintis už tų pačių kainų du
kartu. Ilgesniam laikui dar teikiame ir nuolaidų.”

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CENTRALINIAM CHI
CAGO PAŠTE

- Jeigu turite namų, lotų, ūkę, biznį pardavimui;
norite kų nors mainyti, išrenduoti ar pinigų pasi
skolinti, tuojau pašaukite ROOSEVELT 7790 ir
“DRAUGAS” maloniai suteiks Jums patarnavimų.

507 Cbeskiui B.
508 Cikui Frank

VU

CASH
JUSV SENU AUKSU.
Mes mokame augAčlusl* kalną ui
aulauiytus aenua aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, lalkrodftllua, lom
bardo tikietus.
HOME REFINERS,
Keaner Bldg.
B No. AVahash Avenue
Kambarys 600

510 Cycenai W.

ir patalpins jūsų skelbimu “Drauge” du kartu
nž ta pačių kainų.
Visokius skelbimus priimame nuo 7 ryto iki
7 vai. vakare.

CLASSIFIED

Kastas Sabonis, gražiabalsis baritonas
giedos Ketvirtų žodį iš Du Bois’o kantatos
per šv. koncertų Šv. Mykolo bažnyčioje Ver
bų sekmadienio vakare, 7:30 vai.

517
518
520
522
531

Kondratui M.
Kraukiunui Poul
Kubiliui Jon
Ligeikiui Dominikui D.
Prospoleskiertei J. M.

Geriausia kaina — Cash už
Real Estate Gold Bonds, mor
gičius ir eertifikatu8 depozi
tų. 134 North La Šalie St.,
Room 316.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor
gičius, Namus, Farmas Ir Blanlus vi
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar
navimu, tas Jums bus naudinga.

j, NAMON FINANCE GO.
6755 S. Western Avenue
Tel.

Chicago, TU.
GROVEHILL

1019

