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AVASHINGTON, Imi. 8. — 
Numatoma, kad netolimoj a- 
teity čia įvyks svarbi didžių
jų pasaulio valstybių konfe
rencija. ,

Prez, Rooseveltas pasitari
mams pirmiausia pakvietė 
Anglijos premjerų MacDonal 
dą. Taip pat reiškė noro, kad 
ir Prancūzija prisiųstų savo 
atstovybę.

Vakar paaiškėjo, kad i tuos 
pačius pasitarimus dar kvie
čiamos Vokietija ir Italija.

Nėra priežatsies, kad šios 
valstybės nepageidauti} daly
vauti svarbiuose pasitarimuo
se, ypač ekonomikos, nusigin
klavimo ir karo skolų klausi
mais. , - ■ ’

BERLYNAS, bal. 8. — Vo
kietijos kancleris Hitleris pir
mų kartų {pripažino, kad kai 
kuriose Vokietijos dalyse na
cionalsocialistų i( fašistų) par
tijos nariai padarė daug blo
gumo puldami žydus, radika
lus ir respublikonus. Tačiau 
daugumoje jų tie darljai patei 
sinami. Jie tai darė daugiau
sia iš įsikarščiavimo, kada par
tija laimėjo krašte viršenybę.

EINA DIDŽIOJI SAVAITE
Rytoj, balandžio 9 d., yra Į yra dramatiškoje formoje pa- 

Verbų arba Paimu Sekmadie- kartoti Jėzaus triumfalį įėji
ma. Ši diena skaitosi įžangi- 

, nė diena į Didžiųjų Savaitę.
Svarbiausios šios savaitės die 
nos yra trys paskutinės die
nos — Didysis {Ketvirtadie
nis, Didysis Penktadienis ir 
Didysis šeštadienis.

Paimu Sekmadienio vardas 
* paeina iš painių procesijos, 

kas pasireiškia tos dienos li
turgijoje. Procesijos tikslas

mų į Jeruzalę, kas įvyko pen
kiomis dienomis prieš Jo mili 
mų ant kryžiaus.

Painios arba alyvų sakelės 
yra ramybės ir Kristaus perga 
lės prieš pikto galybes simbo
lis. Painios arba alyvų šake
lės laikomos namie, kaip stip 
raus tikėjimo ženklas, kaip 
priemonė prieš visokį piktų ir 
kaip dieviškoji apsauga.

ŠVENTOJO TĖVO PIRMOJI
ATGAILOS VIZITĄ BAZILIKOJ______ -,-n
VATIKANAS, bal. 8. — šv. duris įėjo į vidų, todą per

Šventasis Tęvas Pijus XI va- į tas pačias duris pasirodė pro 
kar padarė pirmųjų atgailos ! cesija; 16 kardinolų, Šv. Pet- 
vizitų Šv. Petro bazilikoje. Į ro bazilikos kapitulos 50 arki

vyskupų ir vyskupų, 300 įvai
rių tautybių maldininkų ir 
5,000 studentų iš Romos semi 
narijų. Studentų priešaky ė- 
jo Etiopijos kolegijos negrai 
studentai.

Antroji Popiežiaus atgailos 
vizitą bazilikoje numatoma Į

Tas yra sųrvšy su Šventai-
“Jie atvedė asilę ir asilaitę, uždėjo ant jų dviejų savo rūbus ir užsodino Jį ant viršaus. Labai didelėsjajs< '

Partijoje (bausmė gražinta m’nia tiesė savo drabužius ant kelio, kiti gi kirto medžių šakas ir klojo ant kelio. Ėjusios priešakyje’
• v. '■ ' t- , • * ' ' ■ ’ ’r Paskui sekusios minios šaukė sakydamos: Osanna Dovido Sūnui! Pagirtas teesie, kurs ateina Viešpaties Iš fa,v o privačių apartamen

pareiškia Hitleris. Neužilgo Vardan.” (Mat. 21, 1—9).
kraštui bus grųžinta normali
tvarka.

JAPONŲ KABINETO 
KRIZIS

SUNKIAI SERGA NOTRE 
DAME UNIVERSITETO 

PREZIDENTAS
LIETUVOJE TAI BENT VESTUVĖS.

TOKIJO, bal. 8. — Japonų

SOUTH BEND, Ind., bal. 
7.— Sunkiai serga Notre Da
me universiteto prezidentas

UŽSIENIS APIE OPERĄ 
“GRAŽINA”

ANGLIJA NESUPRANTA ministerių kabinetas gyvena
----------- .nepaprastų krizį. Iš kabineto i'<un- C. O’Donnell, C. S. C.

LONDONAS, bal. 8. — atsistatydina teisingumo mi-
Anglijos vyriausybė nustehin 
ta, kokiais -tikslais prez. Roo- 
seveiltas šaukia konferencįjon 
ir kitas valstybes, jei iš pra
džių tik vienų Angliju pakvie
tė. i

Anglija girdėjusi, kad1 prez. 
Rooseveltas dar kviečia Japo 
nijų, Kinijų, Brazilijų, Argen
tiną ir Čile.

nišUiris M. Koyamta. Impera
torius kol kas jo atsistatydi
nimo nenori pripažinti. I

Tas reiškia, kad gali visas 
kabinetas griūti.

Kabinetui pirmininkauja vi 
cegrafas adm. Saito.

Aprūpintas paskutiniais šv. 
sakramentais.

MONTREALIUJ SAUGOJA
MOS BAŽNYČIOS

SIUNČIA HERRIOTĄ

PARYŽIUS, bal. 8. — Pran 
elizijos premjeras Daladier 
kviečia Herriotų, kad jis vyk
tų į IVashingtoną konferenci- 
joU. Herriot pranešė, kad apie 
tai pagalvos.

AIRIŲ MOKYTOJAI 
STREIKUOS

DNBLINJAS, bal. 7. 
rijos pradžios mokyklų apie 
8,000 mokytojų sumažinamas 
atlyginimas. Mokytojai nus
prendė balandžio 26 d< strei
kuoti.

SOVIETŲ PREKĖMS 
EMBARGO

LONDONAS, l>al.
Anglijos parlamentas pripa
žino bilių, kuriuo vyriausybė 
autorizuojama, prireikus, pas 
kelbti sovietų prekėms embar 
Ro.

<•

KONGRESO SESIJA

WASHINGT0N, bal. 7. — 
Kongreso žemesniųjų rūmų 

i pirmininkas Rainey pareiškia, 
Ai- kad ši specialė kongreso sesi

ja gal bus tik birželio mėnesį 
nutraukta.

ŠIMTAI AGENTŲ BUS 
PALEISTA

MONTREALIUS, Kanada, 
bal. 7. — Šiame mieste visos 
katalikų bažnyčios saugoja
mos nuo padegimo. Keletas 
sargų nusamdyta saugoti is
torinę Notre Dame bažnyčių.

Quebec’e bažnyčias saugoja 
policija.

Čekoslovakijos dienraštis, 
vokiečių, kalba leidžiamas Pra 
hoje, “Prctger Press,” savo 
“Scenos ir Muzikos” skyriu
je išspausdino Arėjo
kausko iš Kauno pranešimą 
apie sėkmingų operos “Gra
žinos” pastatymų Valstybės 
Teatre. Pabrėžiama, jog; ope
ra lietuviška, turinti liaudies 
motyvų.

POK EILELĖ (Šiaulių ap.). 
Vasario 26 d. Pokelėlės bažny 
čioje Telšių kunigų seminari
jos prokuratorius kun. Grigą* 
liūnas sutuokė iškart tris po
ras: dvi savo seseris ir brolį. 
Mokyt. J. Grigaliūnaitė ištekė 
jo už mokyt. A. Januševi- 

(čiaus, Ona Grigaliūnaitė ište- 
kėjo už J.Rainiškio ir J. Gri
galiūnas vedė S. Dovykliaitytę.

tų Popiežius pėsčias atėjo į 
baziliką ir per šventąsias du
ris įžengė į vidų, kur ap
lankė kelis altorius ir prie kie 
kvieno atsiklaupęs meldėsi.

Kada Švenatsis Tėvas per Dangų Įžengimo-dienų. Hl

SAMDINIŲ NESAMDO.

235 METŲ ĄŽUOLAS

TAIKOS SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

WASHINGTON, bal. 7. — 
Katalikų sąjunga dėl tarptau
tinės taikos turės čia suvažia
vimų IJal. 17 ir 18 d. Suvažia
vime dalyvaus ir kalbės įžy-

Į Alytaus geležinkelio stotį 
atvežama labai daug storų ų- 
žuolų eksportui. Vasario 28 d. 
atvežta 5 metrų ilgio ir vieno 
metro storio ąžuolas. Miški
ninkai, susidomėję jo amžiu
mi, iš medienos susiklodavimo 
išskaičiavo, kad minėtam ųžuo 
lui yra 235 metai amžiaus. 
Pažymėtina, kad šis ąžuolas

BRAZILIONJAI. Šiais me- 1 .tais ūkininkai dar nenusisam- 
dė šeimynos, o kai kurie ža
da visai nesamdyti. Ckį*žalca 
dirbti patys vieni, nes šeimy- 
na labai brangi. Pavyzdžiui, BVeikas> kaip ri(iikaSj k
nusisamdysi bernų už 300 li
tų, tai turėsi parduoti 6 beko
nus kol užmokėsi bernui algą,
o kur dar merginai, pieme-

miausieji šio krašto katalikų niui. Todėl kai kurie ūkininkai
vadai, kaip kunigai, <taip pa- 
saulininkai.

žemę žada dirbti patys vieni.

MES EISIME PIRMYN!

CHICAGOJE

BEDARBIŲ REKRUTAVI- 
MAS

Imta rekrutuoti bedar
biai. Iš Chicagos šį kartų bus 
paimta 4,000. Bfcs imami tik 
sveikiausieji jauni vyrai, ku
rių tėvai arba nė vienas namiš 
kių nedirba.

Surekrutuoti bus pasiųsti į 
Fort Sheridan kaipo karei
viai naujokai. Tenai jų sveika 
ta antrąkart bus patikrinta.

tai, tik neatsakomifffl 
tai kiek pašūkavo. Žmonės, 

J imant bendrai, olų pasitiko
šaltai. Šiais laikais žmonės
daugiau susirūpinu gyvenimo 
reikalais, bet ne alumi.

DETEKTYVAS PATRAUK
TAS TEISMAN ■■meninu

Chicagos dedektyvas Ha- 
>rry Lang patrauktas tieson. 
Kaltinamas pasiryžimu nužu
dyti smurtininkų Frank Nitti.

Pereito gruodžio 19 d. de
dektyvas Lang su kitais ke
liais poliemonais puolė F. Ni
tti, 'Caponės gaujos smtirtinin

LABAI KOMPLIKUOTI
NEW YORK, bal. 7. —

Mokslininkai randa, kad žmo
gaus smagenys be galo kom
plikuoti. Jie duoda tokį pa
vyzdį; Jei visus Žiemių Ame
rikos telegrafų, telefonų ir ra 
dijo aparatus sudėtum krū
von ir juos visus bendrai sus
paus t um iki kūdikio galvos di 
dilino, tai tas kamuoliukas 
būtų mažiau komplikuotas už 
žmogaus galvos smagenis.

GAL BUS FILIPINŲ 
GUBERNATORIUM

WASHINGTON, bal. 8. — 
Detroito miesto majoras F. 
Murpby aplankė prezidentų 
Baltuose Rūmuose. Gal bus

WASHIN0TON, bal. 7. —
Pradėtas prohibicijos vykdy
mo biflro perorganizavimas, tiriamas Filipinų saloms gn
Šimtai agentą bus paleisti.

19 VALSTYBIŲ ALUS 
PARDUODAMAS

WASHINGT0N, bal 7.

bernątorium.

AKRON SULUŽ0 ORE
WASHINGTON, bal. 7. — 

Išgelbėti iš dirižablio Akrono 
įgulos nariai slaptam rapor-

Teisėtas alus su 3.2 nuoš. ai- te karo laivyno departamen- 
koholio šiandien imta parduo 
ti 1*9-0j valstybių ir Columbia

Kovo 2 ir 3 dd. Marijampo 
Įėję buvo vyrams rekolekcijos, 
kuriose pirmų sykį taip pui
kiai pasirodė marijampolie
čiai vyrai. Konferencijas ve
dė nenuilstamas tėvas Andziu 
lis, kurio ugniniai žodžiai il
gai užsiliks konferencijos kl
ausytojų širdyse 1 Šv. Kazi
miero dienų buvo rekolekcijų 
pabaiga ir šv. Komunija, ku
rioje dalyvavo per 1,500 ko- 
munikantų. Tokį skaičių tikin 
čiųjų, dalyvaujančių bendroje

distrikte.

t

tui pranešė, kad viesulas diri
žablį sulaužė ore ir jis jūron puotoje, Marijampolės bažny 
įkrito būdamas sulūžęs. čia nedaug sykių tematė.

t R
' ...... ..... ...... —------------------ ■-■ ->-.. ■ ...... ......................... .

Iš ten paskui bus siunčiami ofisų vienuose vidumaes- 
čio namuose- Nitti sunkiai pa
šautas. Lengvai pašautas ir 
Lang. Nitti patrauktas tieson 
už Lango pašovimų. Kaltinto
jui svarbiausias liudininkas 
buvo Lang, kurs sakė, kad jį 
pašovė Nitti.

Prasidėjo Nittiui bylos nag 
rinėjimas. Detektyvas Lang 
staiga pareiškė, kad jis neži
no, kas jį pašovė. Kitas polic- 
monas liudijo, kad pas Nitti 
nerasta ginklo ir Lang, matyt, 
pats save pasišovė.

Griuvo prieš Nitti kaltini
mas. Jis išteisintas. Valstybi
nio prokuroro pagelbi ninkas 
dabar traukia tieson detekty
vų Langų už norėjimą nužudy 
ti smurtininką.

Prieš Langų iškeliamas dar 
ir papirkimų kaltinimas.

į nurodytas darbo vietas.

BEDARBIAI GRĮŽTA

dėl to rūšiuojant, paskft-tas Į Iš Ottawa, III., praneša, 
I rūšį. ’ 1 kad su bombomis policijos su-

—• laikyti nuo Springfieldo be
darbiai pasiskirstė į būrelius 
ir grįžta namo. Nėra galimy
bės kovoti prieš policijų.

WASHINGTON, bal. 7. — Gubernatorius Horner pra- 
Krašto moterų organizacijos nešė, kad1 jis sutinka priimti 
dėl prohibicijos reformų pir- į bedarbių delegaciją Spring- 
mininkė Mrs. C. H. Sabin pa- ) •
reiškia, k-ad per 18

PER 18 MĖNESIŲ, ARBA 
NIEKADOS

menesių 
18-asis priedas turės būt at
šauktas. Jei tas nebus padary 
ta, niekados nebus atšauktas.

CHICAGOS ŠIMTMEČIO 
PAŽANGOS PARODA

Cbicagos šimtmečio pažan- 
igos parodos srity šiandien j- 

PAVEDĖ SPAUDOS KLIU- Įvyks iškilmės. Bus išskleista
BUI

IVASHINGTON, bal. 7. — 
Abner Brewing kompanija pri 
siuntė prezidtentui kelis tuzi
nus butelių teisėto alaus. Pre

parodos vėliava. Dalyvaus 
daug įžymiųjų piliečių.

NĖ KOKIO TRIUKŠMO
ORO STOVIS

CHIGAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandien iš dalies db 
besuota; kiek šilčiau; vakare

Tikrojo alaus grąžinimas 
zidentas tą alų pasiuntė Natio Chieagoj nesukėlė jokio triuk 
nai Press kliubui. Įšmo; Vidumiesty, kaip papras numatomas lietus.

.. ... A  __
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DIENOS KLAUSIMAI
VERBŲ SEKMADIENIS

- Ryt dienos Evangelijoj girdėsime šiuos 
žodžius: “Sakykite Siono dukteriai: štai ta
vo karalius ateina'” (Mat. 21, 5). Tie žodžiai 
buvo pasakyti prieš devyniolikų šimtmečių 
ir taikomi Jeruzalei, į kurių Verbų sekma
dienyje iškilmingai įjojo Išganytojas.

'taip. Prieš devyniolikų šimtmečių dan
gaus ir žemės Karalius gyveno žemėje, ken
tėjo ir dėl žmonių išganymo mirė skaudžia mi
rtimi ant kryžiaus. Verbų sekmadienyje Je
ruzale Jį sveikino, painias po kojų klojo, o 
po kelių dienų, išdavė, nuteisė ir prie kry
žiaus prikalė.

Kristus Karalius visada, , per 19 šimtme
čiu su Žmonėmis gyveno. Jo įėjimų į Jeru
zalę 'Verbų sekmadienyje galime vaizduotis 
kiekvienų kartų, kada mes priimame šv. Ko
munijų, nes tada pats Kristus su Kūnu ir 
Krauju įeina į mūsų širdis. Jis neaplenkia 
nė Vieno, kas į Jį įtikėjo. Jis šaukia visus: 
“Ateikite visi, kurie vargstate ir esate ap
sunkinti, aš jus atgaivinsiu” (Mat. 11, 28). 
Ir kuo dažniau dalyvaujartiė dangiškoje puo
toje, tuo dažniau ešame su skvo Karalium, 
nes Jis pats pasakė: “Kas valgo mano kūnų 
ir geria mano kraujų, tas pasilieka manyje 
ir aš jame” (Jon. 6. 57).

Kristus žinojo, kad visais amžiais žmo
gaus prigimtis pasiliks tokia pat. Žmonės 
vienų dienų Jį priims, Jį garbins, kitų dienų 
išsižadės, paniekins. Del to Jis įsteigė Baž
nyčių, joje Išpažintį, kuli žmogų sutaiko su 
Dievu, šv. Komunija, kuri jo sielų atgaivina. 
Juk ir šiandien, po devyniolikos šimtmečių, 
ne šimtai, bet tūkstančiai yra žmonių, kurie 

/ ir krikštų gavo, ir šv. Komunijų nekartų pri
zmė ir lyg Jeruzalė Verbų Sekmadienyje Kri
stų sveikino, painias Jam po kojų klojo, bet 
pasidavė netikriems pranašams, išdavė savo 
Sšgaftytojų, prieš Jį kovoja ir degdami piktu
kerštu vėl prie kryžiaus kala.

foėl to, kad pasilikti ištikimais Kristui,
visu savo gyveniniu turime susirišti su Jo 
įstėrgta Bažnyčia, Jam tarnauti ne vienų die-

Kun. A. Petrauskas, M. I.O.

Sveika Marija

(Tęsinys)

P A B Ai G A

Baigdamas šį savo raštelį, negaliu 
dar užtylėti ir tų neva katalikų, kuriems 
Marijos garliė maža kų terūpi, dažnai net 
ir visai nemiela. Todėl bent porų žodelių 
apie juos čia ir kalbėsiu. Kain ne mielas 
yra Marijos garbinimas—susyk pažinsi, 
jei bent trumputėlei valandėlei į jo kam
barį įbėgsi. Dirstelk, kas kabo ant sienų, 
bas stovi užstalėje, kerčioje! Žinok, kad 
dažniausiai kas yra žmogaus širdyje, tai 
ir ant sienų. (Saugok, Dieve, anaiptol ne-

15 K IU O IS Šeštadienis, balandžio S. 1933
nų savaitėje, bet kiekvienų, dienų. Be to, Šve
ntasis Tėvas mus šaukia apaštalauti, dėtis 
prie Dievo Karalystės plėtimo pasaulyje, kad 
sulaikyti bedievybės ir ištvirkimo plitimų ir 
savo gerais darbais, gražiais pavyzdžiais nau
jinti pasaulio veidų. Kiekvienas katalikas 
turi būti kovotojas. Ir kuo jis bus tobules
nis savo gyvenimu, tuo geresnis kovotojas. 
Nereikia manyti, kad Kristaus žodžiai: “bū
kite tad tobuli kaip ir jūsų dangiškasis Tė
vas tobulas” (Mat. 5, ,48) yra taikomi tik 
dvasininki} luomui. Jie lygiai taikomi visiems 
žmonėms. į

Šių jubiliejinių melų Verbų sekmadienis 
ir visa Didžioji Savaitė teuždega mus noru 
būti tobulais ir ištikimais Kristaus karei
viais ir vertais Jo Bažnyčios nariais.

VISUOMENĖS VADĮĮ 
DĖMESIUI

Obalsis:
‘IEŠKOK MOKSLO, VAR
TOK IŠMINTĮ IR GYVENK 

TIKĖJIMU”

PABTABĖLĖS

Tikslas:
“Amerikos Lietuvių Katali

kų Studentų Organizaeijos au
kščiausias tikslas yra išugdy
ti sąmoningų katalikiškų lie
tuviškų inteligentijų, kuri iš
laikytų Amerikos lietuvių jau
nimų katalikišku ir lietuviš
ku.” ' , : r | J 'i *

Visų valstybių ir visų tau
tų žmonės, kurie yra susirūpi-

Anot “K-vio” esųs areštuotas “kun.” nę visuomenės labu ir savo 
J. W. Lutz (Liūtas). Apie tai pranešęs “The valstybės ir tautos likimu, de- 
Jersey Journal.” Jį areštavę du detektyvai da daug pastangų, kad jau- 
su dviem policmonais dėl to kad “nuduoda
mas kunigų, rinko aukas' ant kampo Lincoln 
st. ir Central avė.” “K-vis” nuo savęs pri-
dedh: “Kadangi ‘Vienybės’ tautininkai rekle- 
įnavo p. Liūtų kaipo savo ‘tautiškų kunigų’ 
ir dvasios vadų, tai šitas incidentas pridarė 
jiems pusėtinai nesmagumo.”

• » c .
Kada žmonės turėjo užtektinai pinigų, 

alaus nebuvo. Tada gėrė nelegalų alų, arba 
namie darydami, arba pirkdami iš butlege- 
rių ir didelius pinigus mokėdami. Šiandien

ATNAUJINAMA GRAŽIAUSIA PASAULY
A

BAŽNYČIA
V

nuomenė geriau ir aiškiau su
prastų savo visuomenės prob
lemas ir siekius, kad ji išūg- ia’s ’r niūsų tauto
dytų savyje entuziastiškų no
rų ir didžiausį kilnumų, šven
tų pasiryžimų ir pasiaukojan
čių dvasių ir, kad ji dirbtų 
vieningai ir ištvermingai sa
vo tautai ir valstybės ateičiai!

Vatikano mieste darbininkai kaltais kapoja marmurų gabaluose įvairius ornamentus Šv. 
Petro bazilikos bokštui, kuris šiuo laiku taisomas.

kad ši mokslų einanti jaunuo- privalėtų imtis tos iniciatyvos i Amerikos Lietuvių Katali- 
menė būtų mūsų tautos veikė- ir pradėti organizuoti studen-'kų Studentų Organizacijos Ce-

ateities tų ir alumnų kuopas.
vadais... j Visuomenės Vadai! Susirū

Tačiau, jei ši mokslų einan-1 pinkite šiuo svarbiausiu šiosįrm. — adv. F. Bublys, iždini
ti jaunuomenė nebus susior- dienos klausimu mūsų tautos įnkas —- P. Galinis, pirminin- 
ganizavusi į draugijinį viene- problemose ir padėkite mums kas — Jonas Celkys Morkū- 
tų, tai jie lengvai pasiduos iš- suorganizuoti visų Ameriko

ntro valdyba: Dvasios Vadas 
— kun. K. Jenkus, Garbės pi-

)s,nas, vice-pirm
tautėjimui ir neatneš jokios lietuvių katalikiškų studentijų.' sekretorius -

— K. Vengras, 
St. Vaičaitis,

Jau mums užteko miegoti fin. sekretorius — Isabelle Le-Jei taip apskritai žiūrima į ,naudos ir garbės ir nenuveik
tautos jaunimų, tai juo labiau b°kių kilnių darbų mūsų gar- ir klausyti tuščių kalbų! Lai šeinskaitė, vyr. redaktorius —
kreipiama didesnis dėmesys ir

jau legalizuotas alus. Deja, žmonės pinigų, dedama didesnė viltis į moks
neturi. Dėl to, nors ir gerai, kad alų lega
lizavo, tačiau dėl blogų laikų, dėl aukštų 
taksų alaug legalizavimas dar negreit bra
vorėlius iš namų pašalins, nes žmonės kalba, 
kad “naminis pigesnis ir stipresnis.”

rios išeis tautos ateities 
dai Z...

Kiekvienai valstybei ir kie
kvienai tautai yra labai svar
bu išauklėti kilnių idėjų ir

. , _ . , . , , . . . šventai pasiaukojusių intelige-Kai kurių Chicagos mokyklų mokiniai | 1 " 1 ?. .ntiios vadų, kurie bus ne tik- sustreikavo. Jie atsisakė lankyti mokyklas,' / f’ .
kol miestas neužmokės mokytojoms algų. Tai 1
yra jaunimo demoralizavimas. Blogiausia, 
kad tuos mokinius bus suagitavę mokytojai, 
kurių 'taip pat' negalima per daug kaltinti, 
nes algos jiems neišmokamos. Nuo to ne tiek 
kenčia mokytojai, kiek pati mokykla.

* t »
SLA. kuopose eina sekretoriaus rinki

mai. Tarp Raginsko ir Viniko eina smarki 
kova. Pirmąjį remia tautininkai, antrąjį — 
socialistai. Įdomu, kuri grupė šį kartų lai
mės ?

Jungtinių Valstybių kongresas senai yra

bingai lietuvių tautai. 
Tuo svarbiu tikslu ir buvo

mūsų visų pasiryžimas yra kun. K. Uibonavičius, redak-
dirbti! Dirbti tautybei ir ka

lą einančių jaunuomenę, iš ku- įsteigta Amerikos Lietuvių Ka talikybei/
va talikų Studentų Organizacija, 

su centru Šv. Marijos Kolegi
joj, Thompson, Conn.

Šios organizacijos kilnūs ti 
kslai ir idėjos yra aiškūs.

Amerikos Lietuvių Katali 
kų Studentų Organizacija iš
leidžia rimtų ir-įdomų mėnesi
nį žurnalų “Studentų Žodį,” 
kuriame rašoma ir gvildenama

Šitoji
didelės

organizacija
labdaringos

savo dar- daug vaisių ir garbės visai 
buose, kurie ne tiktai drąsiai Į savo tautai, jei ji bus visų mū

sų visuomenės vadų Ameriko-

suteiks i v^so^^e klausimai iš visokių 
naudos,

je remiama.
Šios organizacijos vyriau

sias ir didžiausias užsimoji-

ir ištvermingai žiūrės su di
džiausia atsakomybe į savo 
svarbius uždavinius ir parei
gas, kurie nebijos nei jokių
priešų barjerų nei sunkenybių, mas yra suvienyti į Studentų 
bet kaip tie kilnūs ir pasišve- ir Alumnų kuopas visose Ame- 
ntę tautos riteriai, šventai ir rikos lietuvių kolonijose vi
pasiaukojančiai dirbs tautos įsus studentus ir studentes la 
išganymui ir tautos gerovei!... nkančius aukštesniąsias moky 

Mokslų einančios jaunuoine- klas (Iiigh Schools, Technical 
nes susibūrimas į draugijini Schools, Commercial Schools.
vienetų suteikia dar didesnės Academies, Institutes, etc.);

gyvenimo ir mokslo sričių. Šis 
rimtas žurnalas privalėtų ir tu 
retų būti kiekvieno susipratu- son, Conn 
šio lietuvio skaitomas! Kiek
vienas susipratęs lietuvis, ku
ris užsisako ir skaito “Stu
dentų Žodį”, tuo pačiu ir ro
mia šių kilnių organizacijų, 
kuri skiepi na lietuvybės dva
sių ir tautinį susipratimų kie
kvieno lietuvio širdyje!

torius — J. P. Pilipauskas, 
administratorius — J. B. L»au- 
čka.

Bendrais organizacijos rei
kalais malonėkite kreiptis į 
Centro Pirmininkų Mr. John 
C. Morkūnas, 253 Berlin St., 
Rochester, N. Y. arba į Centro 
Sekretorių Mr. St. Vaičaitis, 
St. Mary’s College, Thomp-

Centro Valdyba

MASPETH, N. Y.
PADĖKA

Dėkingi esame savo myli
mam klebonui kun. Milukui už 
ipakvietimų misijonorio Tėvo 

kykite “Studentų Žodi” ir pa- 'Alfonso pranciškono iš Ghica- 
remkite mūsų organizacijų! įgos> kuris Iaik€ žv. mįsijas nuo 

“Amerikos Lietuvių Katali-!kovo 12 iki 20 d. Suramino

Visuomenės Vadai! Užsisa-

naudos’ir garbės visai tautai; .visus studentus ir studentes kų studentų Organizacijos” imus visus savo apaštališkais 
tiek dirbęs, kiek jis dirba dabar. To darbo |tai yra neišsemiamas tautinės. lankančius Įvairias Amerikos C(;ntr0 valdyba kreipiasi į pla pamokslais. Žmonės rytais ir
J _ — “ d i avaao C, ei ci o 141 -i r» -i -m tmn r\n v* o « a a 1-4 n1nrvi-inc< ttatic*, IaI-i-i n n/\rvii ! ... .... . ijam parūpina naujasis prezidentas Roosevel- 
tas. Kraštas džiaugiasi, matydamas kongre
so darbštumų.

• • »
Šiemet važiuojantieji į Lietuvą neturėtų 

pamiršti, kad yra rengiama Amerikos lietu
vių maldininkų kelionė į Romų Šventųjų 
Metų proga. Tai bus balandžio 29 d. “Ue De 
France” laivu.

si, ko tik panorėsi: ir senovės pagonų die
vukų, ir karų, ir medžioklės karžygių, šu
nų ir arklių; rasi gražių moteriškų vei
delių... I>eja, ten tik niekur nerasi Šven
tųjų paveikslų ir kryžiaus ženklo. Dova
nai, man rodos, būtų leidžiamas laikas, 
jei norėtum ieškoti tokio kataliko širdy
je dievotumo ženklų—nebėr jų tenai! Ge
ro kataliko gyvenimų privalo puošti pir
miausia kryžius ir Marijos paveikslas. Ir 
netiktai talh, kad pasirodžius kiekvienam 
pas tave atsilankahčiain, kas tu esi, bet 
it tam, kad tie paveikslai nuolat primin
tų tau ir tavo šeimynėlei Jėzų ir Moti
nėlę. Kiek kurtų fmjusi, kad pragaro ga
lybės ima tave užpuldinėti, arba kūno gei
dimai ima tavo širdį vilioti — tuomet at
kreipk savo akis į kryžių, ai-ba Marijos 
paveikslų — neprietelis bematant išnyks,

sakau, kad visada taip esti. Pasitaiko kaip nyksta ryto ūkai, saulutei patekėjus!
kai*kada matyti visai atbulai; sienos vi
nis, lyg kokia koplyčia, Šventųjų paveiks
lais išpuoštos, širdyje gi velniai gyvena). 
Bet gi sunku suprasti ir tų katalikų, ku
rio kambarių sienos išpuoštos įvairiau
siais paveikslais ir paveikslėliais, kur ra

Bet visada kambaryje neišsėdėsi, tai
gi nevisada galima ties akim ir Nukry
žiuotojo ir Marijos paveikslus turėti. To
kiame atsitikime rūpinkis širdyje giliai 
išdrožti tuos paveikslus, kad visuomet, 
kada prireiks, galėtum kreipti į juos bent

dvasios šaltinis ir yra panašus Kolegijas, Universitetus, semi- 
į kertinį akmenį kiekvienos nerijas etc.; visus “sendrau- 
tautos ir valstybės nepriklau- Įgius,” kurie yra baigę mokv- 
somybės gy venime.... į klas, ir visus dvasios vadus

Amerikoje mes turime daug 11 r®mėJus

čiųjų lietuvių katalikiškų in-jvakarais lankė bažnyčių: Ke- 
teligentiškų visuomenę ir nuo-Įlotas šimtų priėjo prie Šv. Ša
si rdžiai prašosi paramos ir pa kramentų. Tėvas Alfonsas dau 
galbos. ,gelį įrašė į tretininkų ir kitas

brolijas.Būkite mūsų lietuvybės dva
lietuviškos jaunuomenės, kuri Visose Amerikos lietuvių ko-, rios ir tautos apaštalais ir į- 
lanko įvairias aukštesniąsias lonijose ir parapijoje klebonai, steigkite savo kolonijose ii 
mokyklas. Mes visi tikimės, kunigai, seserys, mokytojai- parapijose studentų ir alumnų, 
mes visi trokštame ir norime, (jos) ir visi įtakingi asmenys | kuopas!

Parapijos komitetas

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

savo dvasios akis. Tai geriausiai tau pa
siseks, jei kalbėsi Sveika Marija. Ta trum
putė maldelė aiškiai primins tau ir Jėzų 
ir Marijų ir visų jų gerumų parodys. Ta
sai pamatymas tiek priduos tavo dvasiai 
pajėgi} ir stiprumo, kad nė nesi jusi, ljaip 
išvaikysi visas užsikritusias ant tavęs pa
gundas ir išblaškyti juodąsias mintis. Tai
gi, jei nori būti tikrai dievotas, geriau
siai padarysi, jei prie gerų savo darbų 
prikergsi dar Sveika Mariją, dievotai, su 
apmąstymu, kasdien jų rytas vakaras su
kalbėdamas. Užtikrinu tave, kad jokios 
pagundos nepajėgs tuomet tavęs perga
lėti, jokios mintys neužtemdins tau dory
bės kelio. Taigi būk tikras Marijos gar
bintojas ir kuomet tik galėsi, vis kalbėk:

— Sveika Marija,
Malonės pilnoji,
Viešpats su Tavimi,
Pagirta tu tarp moterų
Ir pagirtos Tavo yseios vaisius—Jėzus.
Šventoji Marija, Motina Dievo,
Melskis nž mus nusidėjėlius
Dabar ir mirties musų valandoje. Amen.

< ' ... •_. ;.<Pabai«V

KLAJO NA S
Štai vėl aš vienas keliauju tolyn,
Kur širdį traukia, kur mintys skrenda... 
Einu pasaulio erdvaisiais plotais,
Bet mano kelias tamson paskendo.

Užgeso kaitrios padangių ugnys — 
Žemai nusviro skliautai aptemę...
Nuvyto saulė danguj, kaip žiedas.
Juodi kilimai užklojo žemę.

Aš melsiu žemę, aš melsiu dangų,
Kad atgaivintų man saulę šviesių... 
Dangau! Žiūrėki — antai klajūnas 
Rankas į aukštį maldaudama tiesia...

Grąžink man saulę, grąžink man rytų! 
Bet apsiniaukęs dangus negirdi...
Tamsds verpetai užliejo sielų,
Tamsos šešėliai apsupo širdį...

Ir vėliai lauksiu nakties glūdybėj — 
Gal man dar lemta išvysti rytų,..
Tik tamsių naktį budriai, dabosiu 
Svajonių žiedų, širdyj ugdytų. (“A.”).

.... Stasys žemaitis

Meilė gaivina išmintį, o išmintis gai
vina meilę, tai šviesus ratas, kuriame tel
kiasi mylintieji ir išminčiai.

M. Meterlinkas
» • •

Kad gyvenimas negalėtų pragaru pa
virsti — >ra įstatymai; kad gyvenimas
pavirstų rojumi — yra meilė.

• * •
Pavojum yra bandomas drąsumas, pi

ktumu — išmintingumas, neturtu — drau
giškumas.

• • *
Didžiausios garbės pasiekia ne tas, 

kas niekad nesusmunka, bet tas, kas pa
kyla susmukęs.

* • •
Trink ūmas pasitikėjimo pačiu savimi 

yra priežastis ne vienos nelaimės, kuri 
mus ištinka. Pasitikėjimo galioje yra pa
jėga, ir silpniausi esti, kad ir veiklūs, 
tie, kurie netiki savimi ir savo imjėgmnis.

Bovec
• • •

Niekas negali mūs pažeminti, išsky
rus mus pačius, Holland



Šeštadienis, balandžio 8, 1933 POtrPSB

PALMIŲ SEKMADIENIS

Sekmadienį, balandžio 9 d.,
8 vai. Mišiose Moterų Sąjun
gos, Šv. Vardo ir ŠŠ. Petro 
ir Povilo draugijos eina ben
drai prie šv. Komunijos. Po 
pamaldi) Šv. Vardo draugijos 
mėnesinis sus-mas mokyklos 
kambaryje. Sumos pamaldos 
10:45 vai. prasidės. Graudūs
Verksmai 3 vai. popieti) ir pač kada npmųstinėja skaud-

pamaldos rytais 8 vai., o va
karais 7:30 bus laikomos mū
sų bažnyčioje. Velykų rytų Pri 
sikėlimas ir pirmos Mišios bus 
5 vai., o antrosios Mišios 11 
vai. ; į >

Gavėnios metu žmonės gra
žiai dalyvavo bažnytinėse pa
maldose. Išganytojas teikia di 
dėlės malones tiems, kurie Jo 
vardu susirinkę Jį garbina, v-

Švenčiausiuoju Sakramentu pa 
laiminimas.

PONCJJA”
) . -- --------

Šį sekmadienį mūsų sodaiie- 
tės 7 vai. vakare išpildo labai 
gražų programų: “Policija,” 
4 atidengimų drama ir šventas 

rtas. Panašios rūšies pa- 
mo rockfordiečiai dar 
matę. Veikalas vaizduoja

Kristaus kančių, žydų elgesio
Žiaurumų ir Išganytojo paseB

U

»

žiu Jo kančių ir mirtį. Priva
lome šių Didžiųjų Savaitę, dar 
skaitlingiau rinktis į bažny
tėlę ir dievočiau melstis ir pa 
rodyti didesnę savo Išganyto
jui meilę.

LAIMĖJO RINKIMUOSE CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS Penktas žodis: ‘Trokštu aš,’ 
solo Chapas, Zembaeevičius ir 
choras.

šeštas žodis: “Tėve, į Tavo

PASKUTINĮ SYKĮ

L. V. “Dainos” choras pa
skutinį kartų giedos KristausŠv. Antano bažnyčioje šve- bažnyčioje turės laikyti kiek 

ntieji Jubiliejaus Metai prasi- viena dešinėje rankoje, 
dėjo misijomis. Pirmoje savai- Vaikučių misijos baigsis še-,so'° Zembaeevičius ir choras, neles šv. bažnyčioje, 68(X) S. 
tėję vien moterys ir mergaitės štadienį su paskutinėmis mi- !. Septintas žodis: Išsipildė IV ashtenaw Avė., bai. 9 d., 3 
leista misijomis naudotis. Kas'šiomis. jau” “ R0™8™* ir Chapas. Jval. popiet. Kas nėra girdėjęs,
vakarų bažnyčia buvo pilna Kūdikėlių laiminimas bus se • Užbaiga: choras ir solistai prašomas atvažiuoti.

rankas pavedu mano dvasių” Kančios kantatų Gimimo Pa-

ŽINELĖS

X Antrųjų Velykų dienų, ba 
landžio 17 d., 7 vai. vakare, 
mūsų mokyklos mokiniai ren
gia specialų pasilinksminimo
vakarų. Velykų laikui bus a- 

cfejų tvirtų tikėjimų į Jo die- tatinkamas programas ir atsi- 
vybę, ugningų meilę ir pilnų gavėjimo Salvato Brothers or 

am atsidavimų.

Sumaningi, gerai mokų ir
kestrai grojant šokiai.

X Atvelykio sekmadienį, ba
jrityrę reikmenų j taisytojai landžio 23 d. vakare Moterį)
visa prirengė kas reikalinga Sąjunga rengia “margučių šo 
programui. Rimkus ir Budvi-.kius” ir duos dovanas, 
das atliko dailydės darbų; mū I X Ateinantį trečiadienį, ba
sų garsusis piešėjas K. K? į- landžio 12 d. tuoj po Kryžiaus 
taisė tinkamas scenerijas, Mokyklos Rėmėjos, turi
elektros ekspertas P. L. taip mėnesinį mokyklos kambairy- 
gerai sukombinavo elektrų,' ,le susirinkimų. Visos narės 
iad vaidinimo metu bus išro-^aoš^džiai kviečiamos daly- 
danti natūraliai ir saulės ap- vauti.
temimas ir žaibai. Taip pat j X Šiomis dienomis Rockfo- 
)us smarkus, trenksmingas rde viešėjo dvi Seselės chika- 
griaustinis. gietės ir gėrėjosi mūsų gražia

Šį gražųjį programų jšoda-J bažnyčia bei mokykla.'

vieU*mergaičių ir moterų. Ge- kmadienį 3 vai. popiet. Visos 
rb. misijonierius Tėvas Bru- motinėlės atsineškite savo ma 
žikas, S. J., savo iškalbingu- žus kūdikius į bažnyčių, sa 
mu ir pavyzdingais pamoks- kytu laiku.
lais užinteresavo visus šios ko-1 Vyrams misijos prasidės pi- 
lonijos žmones. jnnadienio vakarų, 7^30. Visi

šį sekmadienį pėr visas mi- |'7raijr ruoškitės pa
šius misijonierius pamokslus |S,nandot* gaujomis Dievo ma- 
sakvs Įlonemis — Jubiliejaus proga.

Raginu, ir prašau, visus vy-
Sekmadienio vakare, 7:30 

vaj. bus baiga misijų moterį- 
Užbaiga bus labai, labaims.

A. J. Sutkus, įžymus Wan 
kegan’o, III., gyventojas, L. R 
K. S. A. pirmininkas, kovo 4 • 
d. laimėjo Waukegano mieste- Į 
lio rinkimuose. Jis kandidata
vo į Ass’t Supervisor (termi- įspūdinga. Baigoje gerb. mi
nas 4 metai). Iš visų kandida- ‘sijonierius primins Kristaus 
tų tai vietai, A. J. Sutkus ga- Mirtį ir žmogaus paskutines 
vo daugiausiai balsų, būtent valandas šioje žemėje. Bažny-
4,813 b.

action as bas ever been put 
into this play elsewhere. The 
Girls are liaving special sce- 
nery made, and they have an 
electrical expert lighting ef- 
fects. I think tliat you will 
never regret the investment of 
25 cents to see “PONCIJA.”

čioje elektros šviesos užtems; 
vien žvakių šviesos žibės; jas į

“Garbinam Tave Kristau.” 
Įžymus pamokslininkas ge

rb. kun. K. Bičkauskas, Šv. 
Pranciškaus parap. klebonas, 
Ind. Harbor, Ind., sakys pri
taikintų pamokslų.

Gerb. pralotas kun. M. L. 
Krušas suteiks palaiminimų 
Šv. Sakramentu.

L. V. Dainos choras

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Įžanga dykai. Kviečiame i 
rus ir vaikinus šios kolonijos, žias ^kilmes atsilankyti kuo 
naudotis misijomis. Kviečiu vį skaitlingiausiai. A.
sus, be skirtumo.

Šios kolonijos vyrai visuo
met mokėjo save gerbti. Ma
nau, ir dabar gražiai pasirody
site, kaip tikri vyrai. Vyrams 
misijos bus visų savaitę.

Kun. H. J. Vaičūnas,
klebonas

CHICAGOJE

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

PAPUOŠKITE 
SAVO KAMBARIUS

Velykom
NAUJAIS RAKANDAIS 

IR RADIO
Pas’naudokit Stebėtinai

MAŽOMIS KAINOMIS!

| , į I.
i i^s
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PIGIOS LAIVAKORTĖS

IŠPLAUKIA Iš NFAV VORKO:
S. R. Drottnin^liolni . . Gegužės 26
M. L. Kungstiolm ........... Birželio 3 ■
S. S. Drottnlngliolm .... Birželio 12 
M. L. Gripshoint ........... Liepos 3

•EKSKURSIJOS 
Ii. L. Grlpsholm. .. Balandžio 22 
M. L. Kunįcsholm, . . Gegužės 8 
♦M. L. Grlpsholm, . . Gegužės 27 
♦Tiesiog Į Klaipėdą, be persėdimo

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
j vietinj agentą..

SWEDISH AMERICAN LINE
2t STATE ST.. NEW YORK, N. Y. 
CHICAGO, II,L. 181 N. Mieliigan Avė. 
BOSTON. MASS 10 State Street
DETROIT, MICH. 73 Monroe Str.

Pirmas žodis: “Tėve, atleisk 
jiems.” solo Tenzie, Zembace- 
vičius ir choras.

Antras žodis: “Šiandien bfl- 
Šventųjų mptų pradžių Ve- sį drauge su manim rojuj“ so-

rbų nedėlios vakare Šv. Jur- jo Zembaeevičius, Chapas ir 
gio bažnyčioje apvaikščios iš- choras.
kilmingu šventu koncertu. j Antras žodis: “Šiandien bfl- 

Didžiulis Šv. Jurgio parapi- si drauge su manim rojuj” so
jos choras ir sojistai, vadovau- lo Zembaeevičius, Chapas ir
jant p. A. S. Pociui, išpildys.choras. 

of the week and we will put j-^Pūdingų Dubois’o kantatų: Trečias žodis: “Žmona, štai 
you to work. 'Septyni paskutiniai Kristaus tavo Sūnus” solo Garuckaitė,

žodžiai ant kryžiaus, sekančiaTenzie, Zembaeevičius ir cho- 
eiga: ras.

Introdukcija: “Visi žmonės, Ketvirtas žodis: “Mano, Die 
kurie tuo keliu einat” solo gie ve, delko apleidai mane?” so
dos Ona Luinis. lo, Tenzie.

AVe’re here to tell you that 
Spring is here. Spring means 
work on the tennis court and 
picnic grounds. Work means
men, so come on all you men 
to the Parish grounds any dav

We have. something new to
ietėms parengti padėjo ’mūsųT X savaitę Juozapo Bla- rcport this week. A few young 
Seselės, ir dėl pilno vakaro skevičiaus moteris iš tolimos inen of our parish have form- 
pavykimo tapo parkviesta iš Kalifornijos atvyko aplankyti ed a Bar-Bell Club. They wili 
&v. Kazimiero Seselių Chiea- savo sergančių motinėlę Onų Have their Gym in the Parish 
?oje vienuolyno ekspertė S. M. čiapienę. Viešnia maloniai ap- Hali. The Bar-Bell Club in 
S., kuri savo sumaningu žino- lankė vietinį klebonų. vites any man wbo is now run
imu, ilgu prityrimu bei uo-į X Pereito trečiadienio Ro- down to come over to the Gym 
iu, darbščiu apsukrumu taip ckfordo miesto valdybos rin- and be made over into an 
;erai prirengė mūsų vaklin- kiniuose išrinkta naujas ma- Adonius. ,
ojas — jas padarė tikras eks- joras p. Bloom ir mūsų apie- —--------
jiertes. >! linkės aldermonas paliko tas Two of our Parish boys win

Lošikės yra šios: J. Šliota- Pflts p. Cagona italas katali- in the A A įj. Boxing Tour- 
raitė — Poncija, Piloto duktė, kas.
jrogramo komisijos pirm., A. t 
Misiūnai te — Romos ciesorie- 
ae, kom. narė, Marg. Bagdo- 
įaitė — Romos žynė, kom. na
rė, K. Noreikaitė — Tulija, ‘

Jankiūtė — Petronėlė, J.

HIGHUGHTS
nament.

Stan Josephitis and Joe Gu- 
stitus botli von in their res- 
pective classes in the A. A.

I’ve seen the Girl’s Sodali-,U. tournamcnt held at the Cp- 
praeticing that splendid liseum z Tuesday April 4tb. 

Jniežaitė" —- Poncijos "8mttjdra,na “pO”»Ua” and am vii- Both boys belong to tlie Holy 
tf. Malinauskaitė - Klodia, l''"K to aay tbat wil> b« Pre- Name Society-

Bagdonaitė - Dimona, E. |sented with as much bpauty of Carrier Pi«eon

M
 aite — Etelinda, A. Ai- 

I
Flavia, O. Rimkiūtė 

ėjimo prižiūrėtojo. B. 
letautaitė ir J. Rlazumaitė — 
palydovės, V. Deltuvaitė, A. 
ėnulevičiūtė, F. Patapavičrū- 
ėy— vergės, M. Šlioteraitė, O. 
Jadžiunaitė, A. Kisieliūtė, S. 
Kasputytė, O. Vyšniauskaitė 

— vergės, A. Kisieliūtė, A. 
Škridlaitė — ciesorienės duk- 
erys, L. KenR, M. Vasiliaus- 
taitė — vaidelytės, B. Rimkiū 

Angelas. Gėlių šokis: Pool, 
Jar. Spoto, V. Rimkiūtė, B. 
luckman, A. Žalapugaitė, O. 
i rem bai t ė, F. Grubelytė, E. 
Skridlaitė, D. Polijanskytė.

DIDŽIOJI SAVAITĖ

Trečiadienį, balandžio 12 d., 
30 vai. vak. Kryžiaus Keliai 

ai p ir paprastai. Didžiajame 
ketvirtadienyje, Didž. Penkta- 
iienyje ir Didž. šeštadienyje

r
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AR VAŽIUOJI Į EUROPA I 
ŠĮ PAVASARĮ?

Jei taip, dėkis prie mūsų metinės Pavasarinės | 
Ekskursijos =

1 LIETUVĄ IR ROMĄ |
Išplaukiant ant didžiojo Prancūzų Linijos laivo =

“ILE DE FRANCE”
1933 m. Balandžio 29

Per HAVRE IR PARYŽIŲ
Gėrėsitės smagumu, greitumu, geru patarnavimu 

ir naminiu valgių gaminimu.
Dč1 platesnių informacijų, pasportų, sugrįžimo 

leidimo ir tt. kreipkitės j

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRĄ

2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

1__ Srerteh Ane
»miiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifintmitiiiiiiiiiiiiimiimiiimtiiimiiiimiuiitiiiiiiii&
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GVARAįNTUOTI radios 
1933 m. Mados 

Parsiduoda tik už mažą dalį 
Tikros Vertės po

s6,00,$ 12.50, *17.50
ir aukščiau

Ar Jus Esate Supančiotas
Tr su "suirusiais” nervais — jaučia
tės silpnas ir pavargęs — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip, štai yra geras 
tonikas, sutelkiantis geresnes dienas.

Nuga-Tone

RDVERS
NATIONAL BANK 
TOUSTOSAVINGS BANK

Union Stock Yards—Chicago

Statements of Condition 
March 25, 1933

Drovers National Bank
Officers

WiUi«m C. Curamingi 
President J

Frcderick N. Mercer 
Vice-Pretident 

Gate* A. Ryther | 
V i ce-Preaident 

Geotaw A. Malcolm 
Vice-Prea. df Cathier j 
Dale E. Chamberlin 

Vtce>Pre*<dmt 
Frank M. Covert j 

Aut. Ceuhier

Directon
WIlliam C. Cummings
Frederick N. Mercer 

John P. Oleaon 
Joseph E. Otis * 

Gate* A. Ryfher ] 
G. F. Swift 

Henry Veeder 
Rawleigh Wa

RESOURCES
Demand and Call Loant . $ 2,304,629.13 
Other Loang and DUcounts 2,803,282.06 
U. S. Government Bonds . 3,165,989.07
State and Municipal Bonds 329,200.82
Other Bonds and Securlties 632,236.91
Federal Reterve Bank Stock 45,000.00
Customers Liability (On Letters

of Credit and Acceptancet) 56,990.25
Overdrafts............................. 3,439.28
Cash and Due from Banks . 6,614,976.17 

$15,955,743.69 

LIABILITIES
Capital Stock....................... $ 1,000,000.00
Surplus and Profits r. . . 689,220.99
Reserved for Taxe», etc. . 359,758.44
Reserved for Unearned Interest 21,109.18
Circulation. 700,000.00
Redlscountt... NONE
Bllls Payable ..... NONE
Letters of Credit and Acceptances 58,619.25
Deipesits .............................13.1274138^3

' $15,955,743.69

T
Drovers Trnst and Savlngs Bank

Oflicers
Wllllim C. Cummlnsa 

Pmident
Frederick N. Mercer 

Vice-Prcldent 
Murray M. OratMt

Vice-Pre.. dt Ctuhier 
Charles S. Brinmall 

V lce-Pre»ide»«l 
C. A. Newmaa , 

EBAia. Coahier .J

Directon
VVIlllam C. C.mmlnji 
► Henry M. Dawea 
Frederick N. Mercer 

» Jhhn P. Oleaon K* 
[|Murray M. OranMt

O. P. Swlft ' « 
ak Henry Veeder H

Nauji Seklyčioms Setai 
verti ūki $60.00

^9.50

”49.50
Nauji Seklyčioms Setai, 

verti $100.00

7-nių šmotų gražūs Valgomojo 
Kambario Setai, verti iki $65, 

po 1

*25.00
3-jų šmotų miegamų kambarių 

setai verti $75.00

*38.50

RESOURCES
Demand Loans Secured . $ 2,248,237.86 
Time Loans Secured . . . 1,320,986.21
U. S. Government Bonds . 875,000.00
State and Municipal Bonds 109,000.00
Other Bonds and Securities 340,847.33
Caah and Due from Banks 844,285.96

$"5.738,357.36

Capital Stock 
Surplus . .
Undivided Profits .

LIABILITIES
• 6 350,000.00

500,000.00
202,809.74

Reserved for Tazes, Interest, etc. 170,511.50
Rediscounts 
Bills Payabie . .
Deposits (Savingt)

NONE 
NONE 

. 4,515,036.12
$' 5,738,357

COMBINED DEPOSITS 
$17,642,071.95

Nauji Lietuviški Rekordai
Difižiaimiajt Pn.<tirinkimns už 

MAŽESNES KAINAS 
Kaip bile kur kitur

KODĖL PIRKTI KITUR IR 
MOKĖTI DAUGIAU! 

PIRKITE ČIA IR TAUPY
KITE!

PEOPLES
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS
2538-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400
4177 83 ARCHER A.VE.

Lafayette 3171 
Chicago, III.

14 . ioaaa 5 . i--. -L

yar užvardlnimas TONIKO, kur} Gy
dytojas Specialistas išrado, ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistinė
se. NUGA-TONE yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alterativų, kurtos 
stimuliuoja, atgaivina visus organ as. 
valgysite geriau. — miegosite sal
džiau. Tūkstančiams vyrų ir moterų 
tapo pagelbėta. Trisdešimties dienų 
treat.mentas už Vieną Doleri —• gau
kite tikrąj}—garantuotas.

PARK-GRANT 
REALTY EXCHANGE
5016 W. 16th St.,1 7

Turi gražių farmų dėl pardavi
mo. Ketvirtą dalj (mokant, iikų- 
sIub 20 metų ant Išmokėti. 

Siunčia pinigus Lietuvon
Perka, parduoda arba išmaino 

namus ant fartnų, farmas ant na
mų.

Padaro visokius legalius doku
mentus. Notaras — Notary Public.

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

Taipgi yra susitvėręs naujas tau
pymo kllubaa po vardu Insurance 
Savings Club. tai yra vienintėiė ir 
stipriausi taupymo sistema.

Dėl - platespių žinių kreipkitės Į 
viršui paminėtą vietą.

Ofiso Tel. Yards 0344 
Res. Tel. Boul. 624C

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

Vai.: 9 Iki 12 ryto, 1 Iki 5. 7 
Iki 8:30 vakare. 

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

«■■■■■■■■■■■ ■'
SRaumatlzmassausgėlė;
B Neaikankyklta aavąs akans- g mala. Reumatlamu, Rausgėie, ■

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
■ — raumenų sukimu: nea akau- _
■ dėjimai naikina kūno gyvybeg Ir dainai ant patalo r.ti in ■ 

CAP8ICO COMFOUND mo- ■
■ stis lengvai praialtna vtrihni- —
■ nėta ilgas: mums llandio dao-
_ gybė įmonių siunčia padėka- B 

vonea pasveikę. Kelną 64e per (
B paštų S5o arba dvi ui |1.I». g Knyga: "tALTŪJį" R v k t ■

KATO8“ augalais gydytina kai- B
■ u II oontų.

B
B

I.
Justin Kolis

«J68 80 HALHTBD 8T. 

Cktea«». (lt.

BBBBBBBBB
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D R X U n f R Šeštadienis, bnlnm-

CHICAGOJE

DIEVO APVEIZDOS PAR, 
ŽINUTĖS

IS SV. KAZ. AKAD. RĖMĖ
JŲ JAUNAMEČIŲ

VEIKIMO

Ištik rų jų, galima tik pasi
džiaugti jaunamečių skyr. vei
kimu. Skyriui priklauso virš 
50 mergaičių, dos kas antra
dienį susirenka į virimo kur
sus, kurių mokytojum yra A. 
Vardauskas. Ketvirtadienių va 
karais sueina į ponios Kalios 
namus mokintis siūti.

Mergaitės labai gražiai siu
vinėja, mezga, neria. Vis tai
dovanos būsimam vakarui, ku 
ris įvyks bai. 9 d., Dievo Ap
vaizdos parap. svetainėj, 4 v. 
popiet. Bus žaidžiama bunco; 1 
bus labai graži programa, ku
rių. atliks pačios jaunametės. 
Los veikalų “Mažas Kryžiaus 
Karžygis.” Taip pat bus pa 
gaminta skanių užkandžių; 
jais bus vaišinami visi, kurie 
atsilankys. Bus ir ‘door prize'.

'Dabar jau kitaip. M (•gi autieji 
■dainos menų visuomet guli j- 
Įsirašyti mūsų tarpe į L. V. 
i Dainos chorų; nėra būtina būti 
į Vyčiais ir Vytėmis. Kiekvie- 
’ nūs katalikas ir katalikė gali 
!priklausyti. Mūsų mokyklose 
buvo Basketball Lyga. Lietu

-vos Vyčių organizacijoj yra 
sporto šakų. Jose gali daly vau 
ti išimtinai Vyčių nariai. Lie
tuvių jaunimas visuomet buvo 
linkęs ieškoti progų svetimtau 
čių tarpe, iš kur vėliau labai 
sunku juos jau atgauti.

Diabar Lietuvos Vyčių Clii-( 
cagos Apskričio Sporto ir At
letikos Komisija organizuoja 
Duloor Baseball sekcijų ir Ba
seball Lygų, kuriose turės pro 
gos dalyvauti visų lietuviškų,' 
katalikiškų organizacijų ir pa-'

pijų rateliai.

Kviečiam visų sportų rate 
lių vadus ir šiaip įdomaujan

Studentas Antanas Stulga,
tenoras, giedos “Sveika Ma
rija” (Vanagaičio) per parap. 
choro rengiamąjį šv. koncertų 
Šv. Mykolo bažnyčioje, Verbų 
sekmadienio vakare, 7:30 vai.

ŽINIŲ - ŽINELĖS
WEST SIDE. Altoriaus Puo- 

...... v Šimo Draugija šiomis dienomis
čius sportu susirinkti i Aus- <lįr})O smarkiai rinkdama do- 

platindama tikietus 
įvyks

. ........-—--------------  9 d-.
Oakley ir AVestern Avė., 17:30 vai. vakare, parap. svet.

------ ---------------- c ------------ 1111 UU Piliai IMCll I 1I1I\VIU1I1

ros Vartų parapijos svetainę vanas ir platindama til 
...T t o- i \ 4- oo i, ~ .“bunco” žaidimui, kuris
(\\est bide), ant -j place, tar- jHeĮiniadįenyįe, balandžio
pe
antradienio vakare, balandžio I sk,iri“St TsS.n'v

Bus įžymių kalbėtojų. \ įsi pru 111 d., 8 valandų. Komisija loj() grabų papuošti, 
šomi paremti šį skyriaus dal
bų. Visas pelnas eis seserims 
kazimierietėms.

Tėveliai prašomi paraginti 
savo sūnus ir dukreles įsira
šyti į jaunamečių skyrių. Mo
kestis į metus tik 25c.

Bai. 9 d., 9 vai. ryto Šv., 
Kazimiero jaunamečių skyrius 
eis in corpore prie šv. Komu
nijos. Tų dienų jos užprašė 
šv. Mišias. Po mišių salėje bus 
bendri pi/sryčiai. Jaunamete

Red. pastaba. Koresponden
cijas prašome rašyti ant bal
tos popieros, kuri nelieja ra 
šalo. i >i

LIETUVIAI!

Vankit Tiesiai i Klaipėda

Nativity Defeats St. George 19-11 To į 
Win First Lik Gr. SM Ctampimslrip

-------------- --- School champions, Nativity,
Champions Awarded S. Mažeika Trophy and aild the K ot L chainPions» 

’ «• ------- r / Marųuette, of Chicago, vvill

CHICAGO LITH. BASKETj 
BALL CHAMPIONS AT 
WAUKEGAN TONIGHT !

The Lithuanian 
School ehampions,

Grammar

The games starting at 6:30 
will be played at the Wauke- 
gan Lithuanian Auditorium.

6:30 P. M. AVaukegan Lith. 
Girls v s Local Girl’s Team.

J. Brenza Gold Medais

Nativity won the linai game The runner-ups, St. Geor- 
in theLith. Cath. (Ir. School |ge’s vvill receive the Catholic
League and vvith it the first 
championship of the league.

The game was a thriller 
and a liard- fouglit contest.
Altei tiailing lor more than nesu men for their cooperati- 
half the game, Nativity for-,011 į,i niaking the league a suc-
ged ahead in the second Kalf 
for a 19-11 victory and the 
league title. »

In the game previous to the 
championship game, Bridge
port nosed out St. Anthony of 
Cicero 15-14.

The championship trophies 
were presented to the winners 
by Father Juškevičius iinme- 
diately after the game.

The Lithuanian Catholic 
Grammar School Board ex- 
tend their congraulations 
to the vietors.

Athletic Board Shield.
Third place vvinners

receive a smaller trophy.
The Board thanks the busi-

7:30 P. M. Nativity (Chi
cago Lith. G r. School Cham- 

i play at Waukegan tonight in,P8^ vs Bartholomew. 

intersectional gailies for the
AVestern States Lith. Cham- 
pionship.

8:30 P. M. Marųuette (Chi
cago K of L Champs) v s 
Waukegan All Lithuanian.

vvill

cess; Mr. Stanley Mažeika 
for the beautiful trophy and 
M r. J. Bronza for the gold 
medals. They also thank all 
the otliers who aided in ma- 
king the league a success.

K
The Lith. Cath. Ath. Board

BASEBALL

All teanis mušt be register-:I
ed for baseball before Mon. 
April 10, 1933. Entries mušt I
be sent to John Tenzie, 842 
W. 33rd St. Entrie fee is $1.

NEPALIKITE JŪSŲ MYLIMŲ KAPO 
NEPAŽENKLINĘ

Dabar geriausias laikas užsisakyti paminklus. 
Pirkite tiesiog iš dirbtuvės

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

Tel. Seeley 6103

Mes padarome ant orderio 
bile kokį paminklą mūsų

dirbtuvėje
Įsteigta nuo 1885 m. ‘ 

Del informacijų pašaukit

A. S. VALŪNAS
— Berkshire 1487

X Prieš pora dienų pasibai
gė didelė dvasios puota, kuri 
tęsėsi mūsų bažnyčioje 6 die
nas. Ypač paskutinės 3 die
nos — 40 valandų atlaidai bu
vo įspūdingi. Puikiai išpuoš
ti altoriai ir bažnyčia, gražus 
chorų giedojimas, iškilmingos 
pamaldos ir iškalbingi kunigų 
svečių pamokslai. Pamokslus 
sakė^gerb. kunigai: J. Kloris, 
P. Katauskas, J. Mačiulionis, 
A. Valančius, M. Švarlis ir A. 1 
Linkus.

X Jau rengiamasi prie Did
žiosios Savaitės ir Velykų pa-’ 
maldų. Gerb. K. Sabonis lavi
na didįjį ir mokyklos chorus,, 
kurie pagražins įspūdingas ba
žnyčios apeigas. .

X Parapijos jaunimas uoliai 
darbuojasi ir ruošiasi prie sa
vo vakarų. Ateinantį sekmad. 
Šv. K. A. Rėmėjų jaunamečių 
skyrius rengia kauliukų žaidi
mų, o sekim, balandžio 30 d. 
L. Vyčių 4 kp. jaunimas ruo
šia nepaprastų vakarų parapi- 
jos naudai. Koresp

CHICAGOS LIETUVIAI, 
DĖMESIO

Palaikymas mūsų jaunimo 
savo organizacijose yra viėnn* 
iš svarbiausių dabartinio lai 
ko darbų. Mūsų tirpė randa
si daug jaunimo įvairių ga
bumų. Iki šiol nebuvo galima 
visam jaunimui rasti veikimo.

' LITHŪANIA
BUILDING, LOAN & HOMESTEAD 

ASSOCIATION 
LIETUVA

SKOLINIMO IR NAMŲ STATYMO DRAUGIJA
Uždėta .Vasario 4-tą, 1904 — Inkorporuota Kovo 31-mą, 1904

29-ta METINE ATSKAITA
Baigiant Metus Sausio 31-ma, 1933

ASSETS TURTAS
Loans on Real Estate 243,150.00 ^Paskolos ant namų t
Loans 0n Stoek ............ 11,710.00 Paskolos ant šėrų
Interest Unpaid .......... 3,954.61 Nuošimčiai nedamokėti
Installments Unpaid . . 10,776.40 Įnešimai nedamokėti 
Real Estate .......... 4,390.26 Nuosavybė
Master’s Certifieates . ? 3,848.31 Klasterio Sertifikatai 
Real Estate sold Nejudinamas Turtas par-

on Contract ............. 12,473.73 duotas ant Kontrakto
Taxes Advanced .............. 88.22 Taksai apmokėti
Insurance Advanced .... 807.03 Apdrauda apmokėta
Bills Receivable .............. 450.00 Priimamos Bilos
Accounts Receivable .. 2,292.6h Sąskaita Priima 
Cash with Sceretary .... 200.00 Pinigai pas sekretorių

• i ----------- - i
TOTAL ASSETS 294,141.24 VISAS TURTAS

DISBURSEMKNTS
Loann on Real Estate .... 6,550.00
lx>ans on Stoek ....................... 3,365.00
installments . r....................... 87.969.24
Mat u red Stoek ............................ 7,377.50
Paid-up Stoek ....................... 22,017.50
Interest on withdrawn Stoek 14,458.74 
Ketum Premiums on Repald

I.oans ........................................... 10.00
Real Estate . . . .,.................. 12,281.03
Master’s Certifieates ............. 3,848'.31
Real Estate sold on Contraet 12,638.38

Insurance Premiums advance 545.28
Bills Payable ............................ 2,360.00
Bills Receivable ............................ 450.00
Accounts Payable ............... -.. 119.43
Accounts Receivable ............. 3,279.20
Interest* on Incomplete Loans 712.11

Inconiplete I.oans .................. 5,000.00
Expenses — General .............. 649.58
Expenses — Salarles .... 2,216.55
Expenses — Statlonery,

Printinię, ere. ....................... 142.63
Cash in h&nds of Secretary 200.00
Conlinfęent Fund .................. 1,000.00
Real Estate ..............  2,000.00
Real Estate Reserve .... 4,000.00
Installments ...............-.................... 7.35

TOTAL DJSBL’RSEMENTS 192,197.83

IŠMOKĖJIMAI
Paskolos ant namų 
Paskolos ant ščrų 
įnešimai
Subrendusios akcijos 
Užmokėtos akcijos 
Nuošimtis už įnešimus

Sugrąžinta Premija 
Nuosavybė
Masterlo Sertifikatai 
Nejudinamas turtas parduo

tas ant Kontrakto 
Apdraudos Premijos apmo

kėtos
Bilos Mokamos
Bilos Priimamos
Mokamos Sąskaitos 
Sąskaitos Priimamos * 
NuošiTnčlai ant neužbaigtų

paskolų
Neužbaigtos Paskolos 
Abelni Kaštai 
Algos '

Raštinės Išlaidos
Pinigai pas Sekretorių 
Atsargos Fondas 
Nuosavybė
Nejudinamo Turto Reserva 
įnešimai

VISI IŠMOKĖJIMAI

■ Draugo’ Ekskursija
Laivu EREDERIK VIII

Iš New Yorko Birž- 3, 1933
Nereikia nei vizų nei pereiti parubežinį 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.

Su Didele Vasarine

De! platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės į “ Draugo” Laivakorčių Skyrių,

2334 So. Oakley Avė.
A n B A

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
130 X. I-iSallr si. 

Cliii-ago III.
BHMBnME

218 VVashinglon St 27 VVIiiteliall St. 
Boston,.Mass ,\ow York, N. Y.

METINES SUKAKTUVES

JUOZAPAS TRIJONIS

kinis persiskyrė su šiuo pasauliu bai. 9, 1932 m. ir tapo 
palaidotas bai. 12, Šv. Kazimiero kapinėse. Kilo iš Šilalės 
pa:., Tubėnų kaimo.

A. n. Juozapas paliko su skandančiomis širdimis mote
rj Joaną, po tėvais Karbtiuskaitė, sūnų Juozapų, 2 dukteria 
Z’osytę ir Bronytę; 3 brolius, 2 brolienes, paliko sesers 2 
vaikai, sūnus ir duktė; dukterį Pranciškų paėmė auginti 
p. Bartkus iš E. St. Louis, o sūnų Juozapų paėmė Andrius 
Poška ; draugų Andriejų Poškų, gimines ir pažįstamus. Jau 
meteliai praslinko kai Aukščiausias pasišaukė a. a. Juoza
pų ir paliko mus našlaičiais. Dienų ir naktį negalime Šir
dies nuraminti, paliko žaizdų ant visados. Niekur kitur ra
mybės, paguodos nesurandame kaip tik maldoje. Todėl 
brangus ir mylimas vyre ir tėveli niekados nepamiršime mal 
domis atsiminsime ir siūsime maldos aukurų prie Augščiau- 
siojo. Laukite, nes mes ateisime pas tave. 1

Sukaktuvių paminėjimui bus atlaikytos dviejos Šv. Mi
šios už a. a. Juozapo sielą. Vienas Šv. Mišias atlaikis, bai. 
10 d., velionio gitninnitis kun. Pr. Jurgaitis, Šv. Kryžiaus 
ligoninės koplyčioje. Antros šv. Mišios bus pirmadienį, bai. 
10 d. Nekalto Prasid. Švenč. P. M. bažnyčioje 8:00 vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir pažįstamus da
lyvauti šiose pnnbddosc ir pasimelsti už a. a. Juozapu sielą. 
Po pamaldų prašome ateiti į namus, 2519 W. 45th st. Šitą 
užprašymą suteikia moteris Joana. Trijonienė.

Nuliūdę Moteris, sūnus, dukterys, broliai, brolienės ir 
yiminės.

*

LIABILITIES
Installments paid in 120,018.89 
Installments paid

in advance................. 2,629.87
Interest, Premiums and

F i nes accrued and
unpaid ....................... 1,219.76

Installments unpaid .. 10,776.40
Paid-up Stoek ......... 109,021.00
Interest j>aid in advance 732.18
Incomplete Loans ........ 6,050.00
Bills Payable ................. 350.00
Accounts Pa.vnble .......... 973.95
Due Treasurcr ................. 417.12
Accrued Interest .......... 3,200.00
Contingent. Fund .... 17,000.00 
Profits (divided) .... 17,802.07 
Real Estate Reserve .. 4,000.00

TOtAL LIA’TIES 294,141.24

TiECEIPTS
Cash vvith Treasurcr heginnlng

of year ................................... 194.87
Cash with Secretary bctvinning

of .year .................................... 200 00
Installmonts ......................... 41,992.55
Patd-up Stoek .... ............ 33,138.50
Interest ...................................... 15,02 4.02
Premiums ......................................... 155.00
Membershlp ................................. 139.00
Flnes ...............................•.............. 607.36
Loans repaftl-Real Estate (3,200.00*
Ix>ans repnld-Stock ........... 12,780.00
Rea) Estate ............................ 14,290.77
Master’s Certifieates ................. 814.23
Real Estate aold on Cnntract 164.45

Taxes ............................ i..............  161 46
Insurance Premiums ............... 62.5.32
Bills Payable ..................... .. . 2,710.00
Accounts Payable ...................... 323.39
Accounts Receivable .................. 260.00
Contingent Fund .................. .' 1,000.00
Pue Treasurer ...........   417.12
Itėal Katate Reserve ............ 4,000.00* ______

TOTAL RECEIPTS .. 192,197.83
f • ■ e.. ■. ,, 1

ATSAKOMYBĖS 
Įnešimai įmokėti 
Įnešimai įmokėti iš kalno 
Nuošimčiai, premijos ir

mokesčiai užaugę ir ne
damokėti

Įnešimai nedamokėti 
Užmokėtos akcijos 
Nuošimtis iš kalno užmo

kėtas
Neužbaigtos paskolos 
Mokamos Bilos ' 
Sąskaitos Mokamos 
Priklauso Kasieriui 
Nuošimtis užaugęs 
Atsurgos Fondas 
Pelnas (išdalintas) 
Nejudinamojo Turto

Reserva
VISOS ATSAKOMYBĖS

ĮPLAUKOS
Pinigai paa Kaaiertų pra

džioje metų
I’inigai paa Sekretorių pra

džioje metų.
įnešimai

• Užmokėtos akcijos 
Nuošimčiai 
Premijos 
įstojimai 
Bausmės
Paskolos ant šėrų atmokėtos 

tos
Paskolos ant šėrų atmokėtos 
Nuosavybė
Mssterlo Sertifikatai 
Nejudinamas Turtas par

duotas ant Kontrakto 
Taksai 
Apdrauda 
Rllos Mokamos 
Sąskaita Mokama 
Sąskaita Priimama 
Atsargos Fondas 
Pinigai priklauso Kasieriui 
Nejudinamo Turto Reserva 

VISOS ĮPI.AUKO8

SPULKĄ YRA SAUGIAUSIA 
TAUPYTI PINIGUS

VIETA

Aukštas atlyginimas, saugumas ir pergalėjimas sunkių 
laikų yra faktai, kurie gali būti užtvirtinti, NES NEI VIE
NAS ŽMOGUS CHICAGOJE NĖRA PRALAIMĖJĘS NEI 
VIENO DOLERIO SUTAUPYTO SPULKOJE iš priežasties 
biznio sumažėjimo arba sumažėjimo namų vertės.

Šiandie 441 Spulka daro apyvartą Chicagoje

METAI 1930, 1931 ir 1932 BUVO METAI IŠTYRIMO — 
‘‘IŠLAIKYMAS TINKAMIAUSIŲ.” Tie metai parodė tau
piems darbininkams, kad jų pinigai buvo saugūs Spulkoje ir 
kad Spulkos pergyveno sunkius laikus su geriausiu rekordu 
saugumo ir gero atlyginimo.

AR GIRDĖJOTE, KAD KOKI SPULKA UŽSIDARĖ U 
PRIEŽASTIES SUNKIŲ LAIKŲ arba kad kokia Spulka’’ 
buvo priversta pakeisti savo užstatus atmokėjimo ištraukų.

Jeigu taupysite kelis dolerius kas savaitę arba kas mėnesį 
arba investuosite kelis šimtus arba tūkstančius dolerių į mūsų 
Spulką, jūsų pinigai visuomet bus SAUGUS ir atneš jums 
gerą UŽDARBĮ.

Lietuva “Spulkos” Taupymo Skyriai susideda 
iš sekančių skyrių: —

Skyrius ‘‘A”, Akcija kainuoja 12y2c-—išmoka apie į llVž metų 
Skyrius “B”, Akcija kainuoja 25c. — išmoka apie į Somėtų 
Skyrius ‘‘C”, Akcija kainuoja 50c. — išmoka apie į 3Už metų 
Skyrius “D”, Akcija kainuoja 100. — išmoka 4%
Skyrius “E”, Akcija kainuoja 10c. — išmoka apie į 15 metų 
Skyrius “G”, Akcija kainuoja 15c — išmoka npie į 9% metų 
Skyrius “M”, Akcija kainuoja 30c. — išmoka apie į 5% metų 
Skyrius “P”, Akcija kainuoja 40c. — išmoka apie į 4% metų

PAVELYTAS KAPITALAS — $2,500,000.00

Spulkos raštinė atidaryta Antradieniais nuo 7:00 iki 8:30 
• vai. vakaro

DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVETAINĖJE,

713 VVest 18th Street



I

šeštadienis, balandžio 8, 1933 nRAUGIS

CHICAGOJE

IflP PIDnčT U/CCT Cine žodžių (Du Bois) V. Cirvins- MS ulnUET Wt5l OlUt kas _ baritonas, J. Ramins 
kas — tenoras, R. Nausėdaitė 
— soprano ir choras.

10. Ketvirtas Žodis Septy
nių Žodžių (Du Bois) K. Siv 
bonis — baritonas, akonip. Sy- 
lvia Saboniūtė.

11. Laudatu Dominam (Ett) 
choras.

12. Pamokslas — kun. A

MISIJOS DIDŽIOJE 
SAVAITĖJE

Pirmadienio vakare 7:30, ba 
landžio 10 d. Aušros Vartų pa 
rapijoje prasidės misijos, ku
rias duos kun. M. Urbonavi
čius, M. 1. C. Misijos baigsis
šeštadienį prieš Velykas vaka- Valančius 
re. Visiems žmonėms bus gera 
proga atlikti išpažintį ir tin
kamiau prisiruošti prie šv. Ve
lykų. Negalima surasti kito ti
nkamesnio laiko, kada Dievo 

) malonė taip gausiai veiktų

13. Palaiminimas Šv. Sak
ramentu.

Laba nakt!14. Užbaiga
Įžangos nebus, bet per ko- 

lektų svečiai prašomi aukoti

Rėmėjų Dr-ja ir linki bran
giajai Motinėlei pilnai pusvei- 
kti ir sustiprėti, kad galėtų 
kantriai kęsti visus skausmus.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

APGARSINIMUS IR 
BARGENUS

DAKTARAI:
Ort*): Tel. Culunict 4039 
Kės.: Tel. Ilcniluck 62K0

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
O WISSIG,

Specialistas iš 
Rusijos

GYDO VISAS EIGAS VYRŲ IR MOTfJRV ri.1t lt* MOTUS NEŽIŪRINT 
KAIP VŽSISENDJISIOS Ir NKlftGYDOMOS JOS YRA 

Speclnllškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo ju< išgydyti, ateikite čia ir. persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4900 WKKT 9«tb STn kampas Reeler Avė. Tek Crawford 5573

GKAttORIAl:

žmonių sielose kaip didžioje Rivk išgaĮL Tat> neužmirškite 
savaitėje prieš Velykas. Die- atsilankvli į koncert^ Tikį 
vas savo gerumų ir meilę siu- Raį nįvko nesigail!ės> nos 
nčia žmonėms per Kristaus ka- prQg.Vama labai graži ir į8pū.

įįų ir niiiti. dingą. Pradžia bus 7:30 vai
aigi visi į misijų dalbų, vak gy j£ykoĮo parap. baž- 

lankykime bažnyčių ir Rum 1644 Wa
klausykime pamokslų kasdien, bangįa Aye p g
o tada tikrai sulauksime link-
smų šv. Velykų. SVEIKSTA MOTINA MARI-

Kun. J. Mačiulionis, M. I. C. JA gENERALĖ SESERŲ 
Aušros Vartų par. klebonas KAZIMIERIEČIŲ VIR 

ŠININKĖ

NORTH SIDE ŽINELĖS
ŠVENTAS KONCERTAS

Verbų sekmadienį, baland
žio 9 d., Šv. Mykolo bažnyčio
je bus šv. koncertas. Varg. N. 
Khlys ir parap. choras deda

Šv. Kazimiero vienuolių ši
rdys pilnos vilties ir dėkin
gumo, kad sveiksta garbingo
ji Motina Maria, kuri, po la
bai sunkios ir skausmingos o- 
peracijos, guli Šv. Kryžiaus 
ligoninėj, globojama savo ‘du-pastangų, kad sis bažnytinis . .. , .............., . , ..... kielių Sesučių Kazimieriečių.koncertas kuo sėkmingiausiai.

pavyktų.
Be savojo choro, turėsime 

svečių solistų ir išgirsime la
bai interesingų pamokslų sve
čio kunigo. Programų bus to- 
kia: |

1. Garbė Dievui Tėvui — 
(Ch. Gounod) choras.

2. Elegie (Massenet) J. Ja
nusas smuiko solo.

3. O Divinc Redeemer (Gon 
nod) Ona Juozaitienė.

4. “Sveika Marija” (Vana 
gaičio) A. P. Stulga.

5. “Panis Angelicus” (Cae- 
sar Franck) Elena Rakauskie
nė.

6. Įžanga Septynių Žodžių
(Du Bois) Felicita Nausėdai
tė. I |

7. Pirmas Žodis Septynių Žo 
džių (Du Bois) V. Čirvinskas, 
J. Kaminskas ir choras.

8. Nematomas Kraštas (Les-
lie) Ona Sefranas ir Monika 
Brazas. . i , •

9. Trečias Žodis Septynių

ANTANAS MIKUTIS
Mirė Balandžio 5 d, 1933 m., 

6:10 vai. vak., 60 metų amž. 
Kito Iš Tauragės apskr., Kalti
nėnų parap., Rekgalllų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
fnoter) ttomteetę, po tėvais Ke- 
teltaitę, 3 dukteris: Joaną, An
taniną ir Brėnisiavą, žentą Ah- 
taną Minėvk-h, 2 broliu Jero
nimą ir Mykolą, sese.r), Seser) 
M. Barborą, Karmelitų vienuo
lyne ir gimines; o Lietuvoje se- 
serj Marijoną.

Kūnas pašarvotas 1414 So. 
ISth tY., Cicero, III. Laidotuvės 
Jvyks plrtšadlen), Balandžio 10 
d., iš namų 9 Vai. bus atlydė
tas i Sv. Antano parapijos baž
nyčią, kurtoj (vyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapti'nes

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės, drangus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

NulttMę: Vbnšrris. Iksktvry*. 
Žentas, Broliai, Seserys Ir gi
minės..

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

L1 ysV. ■ /
Į

EUDEIKIS IR SŪNUS
GItABORlAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas pritinamas 
už N AI ,l.> MAZFSNį: RAINA 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo, 

l’ašaukile KEPT BIJC K340 dėl eksperto patarnavi'ino 
ir žemesnės kainos. Vienoj vieloj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas: 26..0 W. #9tli St.

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

» ___________

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So, 4»th Ct. Cicero, Ilk
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis 

10 — 9 vai.
8147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Seietl. Ir Subat. 2 — 9 vai. 1

Phone Boulevard 7942

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tek LAFAYETTE 2067

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava netoli Kedste) 
Valandos: nuo 2 Iki I vai. vakaro 
Seredomle Ir nedėliotum pagal 

sutarties

Tol. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien uuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus 
4847 W. 14th St. Cicero, Iii.

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS

i Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2369 So. Leavltt St 

Ganai* 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AN AND SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 VVest Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal su tart) 
Rez. 6456 S. MAPLEWOOD Z VE.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių. %

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2516 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago

DENTISTA8
2201 West 22nd Street

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9/iki 12 ryto 

Nuo 1 Iki 8 vakare 
SeredoJ pagal su urrt i

Džiaugiasi ir Akademijos

I. J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS
1646 WEST 46th STREET 

Tel. Boulevard 6292—8412

Tel. CICERO 894

SYREWICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 185.00 
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė.. Cicero. Tll.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

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

Tel. Lafayette 3572
J. Llulevičius

Graborius 
Ir

Raišam uoto jas
Patarnauja Chi

cagoje ir apielin- 
kėje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė,

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia Ir 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.

OFISAS
668 VEST 18th STREET 

Tel. Canal 4174

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
TEL. CICERO 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, UI.

Op. C.H. Kliauga
DENTISTAS 

2420 W. Marąuette Road
arti AVestern Avė. 
Valartdos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

TEL. LAFAYETTE 7656

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL CANAL 6462

> Tei. Canal 9257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6606 So. Ar tęsiau Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
t iki 8:29 vakare

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
6917 S. Washtenaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

AKIŲ AYDTTOjAI)

DR. VAITUSH, OPT.

OR. SUZANA A. ŠLAK1S
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7127

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Iki
13 rytu (išskyrus seredomis). Taipgi 1
nuo 4 iki H vai. vakare t tamtnk sis Ofiso: Tel. Victory 6893 
ir Ketvergaia.

Res. Tel. Hyde Park 8395

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Kepublic 7868

Rez.: Tel. Drexel 9191

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko ucrokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 

“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite BUDRIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.K

Eudeikis
Jūsų graborius

Didysis Ofisas

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS I

Palengvins akių įtempimą, kurta 
aatl priežastim galvos skaudėjimo, 
įteigimo, akių aptemmio, nervuotu- I 
mo. skaudamą akių karšt). Nunnu 
SAtaractua. Atitaisau trumpą regyate 
lt tolimą regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuos, 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią maLau- 
uas klaidas.

Speolaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 16 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagel sutarti. 
KREIVAM AKIM ATITAISO J TRUM 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
□angelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi- 
geauės, negu buvo. Masu kabios ul- genuės, kaip kitų. M

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

PRANEŠU
DR.HJ. STRIKOL'IO.M.D.

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Avė. 

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nekėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

j PHONE GROVEHiLL 6027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

| Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą. 

6859 SO. VVESTEKN AVĖ. 
Chicago, Iii.

DR. A. A. ROTU
Rusas Lydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL
Kampas Hat 8treet 

Vai.; 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. • 
Nedėliomis Ir tventadlenlais 10—II

DR. T. DUNDULIS “
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

J. J. BAGDONAS
: GRABORIUS

Laidotuvėms patarnauja mandagiai, 
simpatiškai ir labai pigiai.

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui. 

Pasaukite:
REPUBLIC 3100

2506 West 63rd St., Marqucttc Parke

...... .
-

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone PULLMAN 0854

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 Kast llith Street

Prie Y. AL C. A., Roseland 
Gazas, * X-ltAY, ctc.

DR. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau ) erdvesnę Ir patogeanf 

vietą
S323 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniai* nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8482

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 \YEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis; nuo 10 iki 12

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 6 vakar.

Tel. Grovehill 1606

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 

Beredomii po pietų Ir Nsdėidienlaia 
tik susitarus

2411 W. MARGUBTTB ROAD

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 

lakių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank- 

Ištas. Pastebėkit mano iškabas.
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
iškirtų valandų. Room 8. 

Phone (Janai 0523

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
▼▲LANDOS:

Nuo 11 iki 12 dieną 
Nuo I Iki B po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 11 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė saro ofisą po numerio 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECI.J AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų IJgų 
VAI.: ryto nuo 10—II nuo I—4 »• 

pietų: 7—8:20 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki II 

Telefonas Midway 2880

- - —

Res. Phone 
Englcwood 6641

Office Phons 
Wentworth 3000

DR. A. R, McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

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

Tei. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

- DR. H. BARTDN
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Tei. Ofiso Boulevard 5912-14 
Res. Victory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso voL: nuo 1-S: nuo 6;t0-8:8«
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MAROUETTE PARK j® ‘™ ^k*8- vi™a'Afra’ Pn-Ikad pasiMks at™retisavo po
V einanti iŠ Afrikos, tavo paal- m’’ ram,al m,rsta-
ZINUTĖS

X Gimimo P. Š. bažnyčioje 
penktadienio vakarę, 7:30 vaL 
buvo Šventoji Valanda, Per 
visą valandų buvo išstatytas 
Švenciausis Sakramentas. 1900 
Kristaus Kančios jubiliejaus 
proga; toje valandoje Šv. Sa
kramento garbei pasiaukojo 
šeimynos ir pavieniai. Kad Die 
vas duotų mums savo malonių 
ir kantrybės ištikimai Jam 
tarnauti ir išpildyti pasižadė
jimus padarytus per praeitas 
misijas.

X Garbė Marąuette Parko 
lietuviams, kad duotų žodį pi
ldo: valo iš namų bedieviškus 
šlamštus, o uoliai skaito kata
likiškus laikraščius. Prie baž
nyčios pardavinėjimas “Drau
go,” ii- I^aivo” padvigubintas. 
Visi prenumeruoja “Draugų” 
“Laivų”, “Žvaigždę”, “Var
pelį.’? Nuostabu, kad net ne
pažįstamieji žmonės iš kitų 
kolonijij atvažiuoja ir užsira
šo prie bažnyčios pas Šv. Vin
cento dr-jos narį.

jalą'prižada'net ir platinti-tų nei Juozo Rolemlio; yra sve-; X Labdarių 6 kp. susirink i- 
Tikėjimų per visų savo gyve- 'timtautis, bet visuomet staru-Imas įvyks šį sekmadienį, bal. 
niinų. Syra dėkodama Dievui, biai aukoja geriems tikslams/9 d., tuojau po sumos, parap.

Atsiprašome už klaidų. V-ba svetainėj. Visi nariai prašomi
ni «• -r oA /atsilankyti. Turime stengtis.Balandžio 9 dienų, 7:30 vai. .. . * I kad savo kuopų įsaugmtumem

šia visoj Cbicagoj.
B. G.

Susigraudinęs nužudymu sa- ------------ ----- .
vo sesers Syros, II,įvijus, k„.lv£'tare Šv' Kr’'žia,,s PompU®8 kuo didžiausi,žymėjusi dažymu veido tepa

lais ir nuodais. Kita, G raja, 
iš Graikijos pergabenta dėl 
jos skonio išrinkime drabužių.
Trečia, Syra, paeinanti iš A- 
zijos, buvo pasižymėjusi siu
vime. Pastaroji priėmė krikš
čionių tikėjimų Fabijolei neži
nant.

Vienų kartų, kada Fabijola 
rengėsi eiti į puotų ir verges 
apie jų darbavosi, ji paklausė 
jų, ko kuri geidžia. Syra nie
ko nesigyrė, bet kaip nejučio
mis pradėjo pasakoti savo- po
niai apie sielų. Užpvkusi Fabi
jola smeigė jai peiliu į rankų 
ir sunkiai sužeidė. Agnietė,
Fabijolės giminaitė, taipgi kri- 
cščionė, įeidama į kambarį vi
ską matė; už tokį pasielgimų, 
ji nebarė Fabijolės, bet prašė, 
cad Syrų jai parduotų. Gavus 
eidimų atpirkti vergę, Agnie-
e prašė Syros eiti gyventi sy-( * Bal 0 Ogentų namo !vyRtb nes turime daug svar

stydama kad ii verčiau pasi-’ ivyksta buneo PartY- Prasidės ,bll reikalų svarstyti. Taipogi
liks prie savo ponios, nes ji į30 vaL popiet- M’as “ Šv' į^ti’ ''“'‘'‘-J™’'™"' atsi,a;

1 J Kaz. vienuolynui. Visi prašo- jnkytl lr įsirašyti, nes jaunesni

ri, jis pinu daug metų par. aveta."’?j<’ prasidės SPaud®8
davė į vergiją, dėl pinigų, ir 
būdamas priežastis mirties A-

Savaitė.

“RAGAIŠIS”Archer Heights. — Mar. Ko- 
gnietės ir Sebastijono, aplei- j leg, Rėmėjų 41 skyriaus susi- 
džia Romų. Fabijola išpildo linkimas įvyks sekmadienį, ba Paskutinį sykį pranešu apie 
prižadų, priima krikščionių ti- iand. 9 d., 2 vai. popiet. Susi- tuos ragaišius, nes sekmad. va 
kėjimų. | rinkimas įvyks Antano Lube- karjJ 3au bus vaidinami scenoj.

Ar esi matęs tų visa atvai- rto namuose, 5537 So. Nordica ! Moterys galės pasijuokti, 
dinta scenoje? Manau ne, nes avė. Prašoma visus narius im- nes vyras dirbs ragaišį. Vyrai 
tai yra pirmų kartų statoma ti dalyvumų ir atsivesti naujų ir»* ateikite; išmoksite tai, 
scenoje. Visų tai Lietuvos Vv- narių. Valdyba ka<^ <lūslJ moterys neturės iš
eiai, 112 kuopa atvaidins Ve
rbų sekmadienį bal. 9 d., Gi
mimo Panelės Šv. parapijos 
svetainėje, lygiai 7:30 vai. va
kare. Kviečiame visus Mar- 
ąuetteparkiečius kuo skaitlin-

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

ko juoktis.

bando savo kantrumu ir stro-

rio.” Tie karpetai buVo teis-
mo pervesti į šių sankrovų ir 
dabar yra parduodami tik už 
dalį tikros vertės.

Nauji karpetai, kurie yra vo 
rti $300.00, dabar parduodami

Aeltadienis, balandžio 8, 1933

RADIO
8 v. ryto ir 1 v. popiet

Ryt dienų 'Jos. F. Budriko
nuo $20 iki $35. Niekas negali1 radijo ir rakandų krautuvė, 
susilyginti kainomis. Dabar y- 3417 S. Halsted st., duos net 
ra vienintelė proga gauti tik- du lietuvių dainų ir muzikos 
ras įgabentas karpetas už to- (radijo programų iš galingos 
kias mažas kainas, šioje gra- {WCFL stoties. Pirmas prog- 
pėje randasi, “The Tree q? raipas bns išryto 8 valandų iki 
Life,” “The Ace of Spades,” 8:30; o antras kaip visados L 
“Cbinese Storks,” “Cbinese ,val. popiet. Muzika irgi bus 
Willows” ir t.t. Geriausia bū- šauni — tai Budriko akordio- 
tų atsilankyti anksti ir rasti nų muzika. Beje, primintino, 
didelį pasirinkimų. j kad teatro artistų ir radijo

Pirmų dienų šio išpardavi- j dainininkų puikus vakaras j- 
mo, šių sankrovų aplankė ši- |vyRs Atvelykio dienoje, ba!. 

bns nitai kostumerių ir nustebo 23» Chicagos Lietuvių Audito-Veikalas “Ragaišis” __ , .
vaidinamas bal. 9 d., Nekalto 'Penatų karpetus parduodant |rijoj Bridgeporte. Bus nepa- 
Prasidėjimo parapijos svetai- už toki$ žem^ kainų ir dėl to prastas programas. K

daugelis pirko po 2 ir 3 kar
petus viena kaina. ‘Dealeriai’

'nėję.

• - - * -i , . X Gvardijos Pirma Div. Šv. Be to, dar bus ir kitas ma- , . v. . . . ,giausiai atsilankyti ir pama- ' . . i i . L d yra kviečiami; viena kaina vi-, -11 v r Kazimiero Karai, laikys mo žas veikalėlis — “Kas iai Der-f- o ,J , « vcinauuis jvus jai pei- |j,ienis Sankrova atdara kas-tyti veikalų. Krikšč'onė nesinj susirinkimu sekmad ta piovė kakl,”» Nedėlioj suži. (lien '.į. „ ya| y q
Innrl’zm U H nOTOTA 1 rvct ___ 1 -landžio 9 d., parap. mokyklos nosite, kas perpiovė.TOWN OF LAKE ŽINUTĖS kambaryje, 2 valandų popiet.

. iVisi nariai prašomi laiku at-
Baidyklė

_ 'liomis iki 5 vai. popiet. Per-

DIDELIS PASIRINKIMAS

skaitykit mūsų skelbimų pas
kutiniam puslapy.

Rapp Storage kompanija 
jau daug metų kaip biznyje.

niirmi flTroretT •' dalyvauti ir paremti pa- nai‘iai dabar bus priimami be Šiais metais ji siūlo išparda-
X Visiems žinoma, kad Šv. £ ®cl.° y ę rengimų kilnam tikslui. Ogin- įstojimo mokesčio. Visų pra- vimui didelį pasirinkimų kar-

Vincento a Paulo dr-ja rūpi- ** U & 1 tų namas randasi adresu: 5648 šome šita proga pasinaudoti. petų ir naminių rakandų, ku-
duotų gyvybę.naši vargšais ir bedarbiais, 

imasi visų priemonių, kad kuo
daugiau būtų galima sušelpti. |ktojimas. Buvo gaudomi ir į-
Bet nelaimė, ižde nėra pinigų! * kalėjimų, o paskui * penktadienio

Matydama, tai dr-jos valdy- atiduodami zvermm sudrasky- <<Draugo,, numery tilpo A R
ba, surado būdų, kaip sukėlus ,tl ar * s.,aip bin’° zudonu;. 1 skyr. aukotojų vardai, kurie
lėšų. Skyrius parsitraukė daugi. Fąbl?ul’ c^sv0”° .veikian^a> aukojo vajaus vakarienei. Per , 
visokių katalikiškų laikraščių, įanj Pneš krikscioms pranešta, R]aid^ praleistas vardas stfl (
kurie busuparduodami prie ba- ika ™ylmtl; fls ta‘ mbiai aukojusio tai vakarie- 1
žnyčios durų. Tat visi prašo- |da steagesi gauti Agnietės ra- |------------------- ------------------- |
mi pirkti laikraščius. Gautais nkf Wt / janJ. atsisako, nes
centais bus sušelpti vargšai, o (turinti kitų Sužiedotinį, Ku
lno pačiu platinsit katalikiškų. riam atidavusi savo šitdį. Fut- g’ jg vijus, geisdamas Agnietės tu

rtų, labiau nž jų pačių, atstu- j nitas, supyksta ir atiduoda jų 
l mirčiai. Ji viskų atvirai išpa-

Prasidėjo krikščionių perse- S. Justine St. Įžanga 25c. Valdyba rie buvo palikti jai ‘ ‘ receive-
Onytė

jų spaudų.

FABIJOLA

Deoklecijono viešpatavimo. teisėjui ir tuojau jai nu-
laikais, Roma pasilenkė pago- kertama ealva. 
nų dievams ir gyveno linksmy- Tuo pačiu laiku, kaip Ful- 
bėse. Pagonizmas viešpatavo vijus mėgino gauti sau Agnie

tę, Korviuas, imperatoriaus su 
nūs, irgi pamylęs turtų, sten
gėsi išgauti nuo Afros nuodų, 
kuriuo galės prieiti prie Fabi
jolės ir taip prie jos turtų. Bet 
jam nepasiseka.

Tuojau po Agnietės mirties, 
ii Sebastijono, kuris taipgi nu 
žudytas už išpažinimų esant 
krikščioniu, Fulvi jus ateina 
pas Fabijolę kada jos vergių 
nėra namie, ir grųsina jų mir
timi, jei neatiduos Agnietės tu 
rtų. Fabijola jam aiškina, kad 
jos turtai užrašyti beturčiams 
ir pavargėliams, bet jis užsi
spiria, kad tai jo. Nepavykus 
jam gauti turto, supykęs puo
la prie jos, kad užmuštų; tuo 
tarpu nei vieno nepastebėta į- 
eina Syra, puola priešais Fa
bijolę ir tampa nudurta. Mir 
dama Syra prašo Fabijolės. 
kad išpažintų Vienų, Tikrąjį 
Dievų, taptų krikščione. Fabi-

BUDRIKO KRAUTUVĖ 
APLAIKĖ 2 VAGONU 

NAUJŲ ELEKTRIKINiy 
SKALBIAMŲ MAŠINŲ

GARSINKITĖS “DRAUGE" 
GARSINKINTFS

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie C1
Telefonas State 7680 

Valandos 9 ryte iki B popiet 
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčlos 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Canal 0660 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9B00

PARSIDUODA LOTAS

aukščiausiai; krikščionybė bu
vo dar kūdikis. Priversti gy
venti kaip svetimi savo žemė
je, krikščionys Dievų garbino 
pasislėpę požemiuose.

Tuo laiku Romoje gyveno 
turtingas žmogus vardu Fabi
jus. Turėjo vienintelę dukre
lę. Fabijolų, kuriai nepavydė
jo nei mažiausio daikto, nors 
ir būtų brangiausias. Fabtjo 
la buvo išėjusi aukštus moks
lus, turėjo nepaprastus gabu
mus, daug skaitė, ypač apie 
filosofijų, bet apie krikščionių 
tikėjimų nieko nežinojo. Už 
tat, jei kas jai apie krikščionis 
primindavo, labai pykdavo, 
nes ji tuos žmones laikė be
moksliais, nenaudėliais. Pago- 
nizmų ji pildė atvirai ne dėl 
to, kad ji norėjo, bet dėl to, 
kad visi aukšto luomo žmonės 
Romoje taip darė.

Prie savęs ji visuomet ture-

Apsaugokie vaikučių dantukus idant užau
gę neturėtų vargo. Šiandien daugiau yra at
kreipiama atyda link dantų apsaugojimo nuo 
išpuvimo negu sugriuvusius taisyti.

Virš paveikslėlis atvaizduoja Dr. A. R. 
Lauraičio vienų iš keleto specialiai įrengtų 
ir vaikučiams pritaikintų kambarių, kurie 
randasi ant 2423 W. Marąuette Rd. Čia tos 
mergelės ramiai žaizdamos laukia savo eilės.

S P E C I A L S
Ringlet End Permanent ........... $1.75
Shampoo and Finger Wave

All Week .......................  50c
Finger Wave ............................... 35c
Other Permancnts $2.50, $3.50, $5.00

MARY’S BEAUTY SHOP
5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738
DARBAS GARANTUOTAS

Žemos Kainos Tik šią 
Savaitę

s37,50, $49,50, 
*69.50, *84.50

Lengvus išmokėjimai po 95c į 
savaitę.

Elektrikinis prosas dykai su 
kiekviena Thor \Vashing 

mašina

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

Tel. Boulevard 4705—8167

Radio Programai duodami 
Budriko W.C.F.L. 970 k. Ne
dėliomis 800 vai. Ryte į 
W.C.F.L. 970 k. Nedėliomis 1

vai. po pietų.
W.Hi.F.C. 1420 k. Ketvergais

7:30 vakare.

Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park 
apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
praleiskite šios geros progos.

Del gilesnių informacijų kreipkitės as
meniškai.

1901 S. HALSTED STREET

suiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiaittiiiiiiitS
= ’ ' ' ' BI . , B
= Restaura'ntas ir alaus daržas 2V2 akerių su 8 kamb. £ 
= namu, graži žolė, dideli medžiai ant 95tb ir Cicero gat- £ 5 vių, oficialis “Vidurkelis” į Pasaulinę Parodų, vertės = 
= $20,000 už $3,950. Taip pat 2’zĮ akerių. ant 95tb gatvės, s 
£ vertės $10,000 už'$2,950. Atsišaukite; =
I
| 4700 WEST 95th STREET f
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INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM

Lietuviškus
BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. ‘ Tel. LAFAYETTE 1083

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFERINĖS. VANOS IR EUEKTRO8 

TREATMENTAI 
SvedlSki mankfitlnlmal Ir elektros masažas

Treatmental visokių Ilgų, reumatlrmo, nervų atitaisymo. Šalčio 
Ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių, kraujo cirkulia
cija. kuomi galima lėslgelbėtl nuo visokių ligų.

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

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Bonlevard 4552

BRIDGEPORT HARDWARE
AND

PAINT CORPORATION
J. 8. RAMANCION18, Vedėjas

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popienj 
ir visokių geležinių reikmenų.

Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bar genų: 
Sienoms popiera rolelis . ..... 5<5 ir aukščiau
SPAR Varnish, galionas ................. $-| .25
FLAT Paint, galionas............... .........$-| „50

3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

.K. z

CLASSIFIED

BARBENAI ANT SANKROVCS 
KARPETV

įgabenti Karpetai $}0.—115.—120 
1126. Frleae Parlor Setas . . $25
8160. įgabenti Kara Karpetai |2h
$175. įgabenti Sheba Karpetai 826
8226. Įgabenti Mosul Karp. 830
8276. Storo šilko įgabenti

Karpetai ................ '........... 136
Gražūs Parlor, pinlng Rm. lr

Bedroom Setai po .•......... 825
Rapp Storage 5746 S. Ashland Avė. 
Atdara vakarais Iki 9 Ned. Iki 5 p.m.

Parenduoju flatų dėl ma
žos šeimynos arba kambarį 
vienam. Galima turėti ir sa
vo rakandų. Šiluma ir tele
fonas. Pigi randa.
2607 W. 69th St. Tel. Republic 
4764.

CASH ue JŪSŲ SENA AUK8A- 
Mes mokame augftčlustą kaina ut

sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantia, lalkrodCUua, lom
bardo tikietus.

HOME REFINERS,
Kesner Bldg.

S No. Wabash Avenue
Kambarys 600

Geriausia kaina — Cash už 
Real Estate Gold Banda, mor- 
gičiuB ir certifikatus depozi
tų. 134 Norih La Šalie St., 
Room 316.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
glčlus. Namus, Farmas lr Btsnlus vi
sose valstijose: Taipgi darom įvai
rins legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S, Westem Avenue

Tel.
Cbicago. Ut. 

GROVEHILL 1018
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