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Vokietijos vyriausybes atstovai Romoje
ŽYDAI VOKIETIJOJ NETENKA
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JUGOSLAVIJOJ SIAUČIA
TERORAS

i

Vakarų Australija išeina iš
federuotos valstybės
VOKIEČIŲ VIEŠININKAI
ROMOJE

ŽYDAI NEUŽIMS VALDI
NINKŲ VIETŲ

ROMA, bal. 11. — Čia vie
ši ir turi pasitarimus su Ita
lijos vyriausybės nariais Vo
kietijos vicekancleris von Papenas ir ministeris be portfe
lio Goering.

BERLYNAS, bal. 10. —
Hitlerio vyriausybė paskelbė
naujų civilinės tarnybos įsta
tymų. Žydams yra uždrausta
visam krašte užimti bet kokias
valdiškas vietas.

Prancūzija ypač šių aliejų
lankytojų nepaleidžia iš savo
akių. Prancūzai mano, kad tai
turi būt kas nors nepaprasta
dviejų vokiečių viršininkų vi
zitą Romoje. Prancūzai įta
ria, kad1 gal čia veikiama jų
nenaudai, kada tomis dieno
mis Prancūzijos vyriausybė
paneigė premjero Mussolinio
taikos planų.
Yra žinoma, kad vicekanc
leris von Papenas be kitų rei
kalų atvykoi čia dalyvauti šv.
Velykų iškilmėse ir su ftventuoju Sostu pasitarti naujo
konkordato reikalu.

e

JUGOSLAVIJOJ TERORAS

VIENA, Austrija, bal. 11.

Sulūžęs ir nuskendęs Atlantike J. Valstybių karo laivyno
milžiniškas dirižablis Akron. Su juo žuvo 73 vyrai, tarp ku
rių ir aeronautikos biuro viršininkas adm. Moffett, kurs čia
atvaizduojamas. Vakar, balandžio 10 d., Atlantike rastas
jo lavonas. Spėjama, kad Akronų sulamdė viesulas, žaibas į
jį netrenkė.
VAKARŲ AUSTRALIJA
BUS NEPRIKLAUSOMA

CH7CAGOJE

SYDNEY, Australija, bal.
10. — Vakarų Australijos gv-

ATOSTOGAUJA

Jugoslavijos |
"T
Chicagos aldermonų
gru
žmonės pasakoja, kad tam gei. |dė atsiskirti nuo kitų Austrą pė išvyko į Hot Springs, Ark.,
bų karaliaus valdomam krašte lijos dalių ir sukurti nepriklac ir ten atostogauja. Chicagos
somų jų valstyb-.
Atvykę čia iš

siaučia teroras, ty. nepaken
čiama priespauda. Visi kara
liaus vyriausybės priešai gau’
domi, suimami ir į kalėjimus'
grūdami. Visam krašte vyk
doma griežtoji spaudai ir žo-'
džiui cenzūra.

majoro pareigas einantis F.
J. Cbrr kvietė juos namo, kad
greičiau naujų tarybų patvar
kytų, nes datug reikalų susik
rovė. Akiermonai
neklauso.
Tai demokratų grupė.

Vakarų Australija turi apie
pusę milijono gyventojų, ku
rie nebuvo patenkinti federaline vyriausybe. Jie nebuvo
teisingai toje valstybėje rep
rezentuojami ir jautėsi, kad
skriaudžiami.
PARDAVIMO MOKESČIAI

KATALIKŲ VEIKIMAS
PRAPLĖSTAS BERNAIČIŲ
SKAUTŲ REIKALE

NEW YORK ybal. 10.
Amerikos bernaičių
skautų
reikale katalikų komiteto veiki
mas žymiai praplėstas. Be vys
kupų komiteto suorganizuota
dar du krašto komitetai — ku
nigų ir pasaulininkų atskirai.
Šie du komitetai skautų reika
le kooperuos su vyskupų ko
mitetu. Tuo būdu
didesnis
skaičius katalikų bus suįdo
mintas su bernaičių skautų j u
dėjimu.

ŠVENTIEJI OI ATNEŠ RAMYBE
PASAULIUI
VATIKANAS, bal. 10. —
Klemen-tino salėje vakar Šv.
Tėvo Pijaus XI audijencijoje
buvo 180 darbininkų iš Marconio įstaigų. Šventasis Tėvas
pareiškė į darbininkus, kad
Šventieji Metai atneš pasau
liui ramybę ir nurodys, kaip
žmonės, dieviškosios rankos
vedami, gali laimingiau gyven
ti.
Paimu sekmadienio pamal
dos Šv. Petro bazilikoje buvo
tikrai įspūdingos. Buvo daug
iš įvairių kraštų maldininkų.

Šv. Mišias giedojo Popiežiauk
valstybės sekretorius Jo Emi
nencija kardinolas Pacelli.
Kitose didesnėse Romos ba
zilikose vakar pamaldose ir gi
kardinolai pirmininkavo. Viso
se buvo gausingi maldininkų
būriai.
Iš Singapore pėsčias Ro
mon atvyko kinas maldininkas
J. L. Wei, kinų mokyklos vedė
jas. Nuvargęs kūnu, bet jau
nas dvasia šis
maldininkas
savo pasiryžimų apvainikavo
tikslo atsiekimu.

DIDELIS BRUZDĖJIMAS VYKSTA
DRAUGU VAJUJE
A. Valančius jau pakliuvo į
ketvirtą vietą

Stašaitis, 1413 S. 48tU
Pereitos savaitės pasižymė
Ct.,
Cicero,
111.
jimo titulas priklauso A. Va
A. Gilienė, 3131 Emerald
lančiui iš Cicero. Jisai laimė
*^Ave.,
Chicago, III.
202,006
jo 150,000 balsų ir
pralenkė
tris stiprius kontestininkus, V. Mandravickas, 815 — 45
būtent: S. Balčiūnienę, S. Sta St., Kenosha, Wis.
180,252
niulį ir A. Stulginskų. Ir ne j K. Šerpetis, 1710 N. Girard
NUMATOMAS GELEŽINKEtik kad šiandien jisai stovi ®L, Chicago, III.......... 171,324
Federalinė vyriausybė nus
LININKŲ STREIKAS
ketvirtoje vietoje, bet jau ne- j !*• Fabijonaitis, 2231 W. 23
J.
Valstybėse
šiandien
yra
Edwardsville,
III.,
teisėjas
prendė prieš Vakarų Australi
1507-ios katalikų skautų kuo toli pusės milijono balsų skai .PU Chicago, III. .... 120,404
Brown atsisakė
panaikinti
jos apsisprendimų kovoti.
DUBLINAS,
bal.
10.
—
Vi

‘ ‘ injunction ’ ’ prieš pirkimo pos. Iš 105 arkivyskupijų ir čiaus. Bravo A. Valančiui!
į A. Janusauskas, 1233 S. 49
PEIKĖ HITLERĮ, NUBAUS
soj
Airijoj
numatomas
gele

Ct., Cicero, III...............
86,457
Valstybė vyskupijų 103-se katalikų ska.
TAS
JAUNŲ VYRŲ PARINKI mokesčių rinkimų.
P. labutis ir V. Stancikas M. Misiūnas, 245 W. 108Gi
žinkelininkų streikas.
Dalis
kreipės į tyriausiųj į teismų. utai veikia.
MAS YRA LĖTAS
vis dar kovoja už pirmųjų vie st., Chicago, III............ 78,054
jau
streikuoja.
BERLYNAS, bal. 10.
—
Teismas uždraudė pardavi Vyskupų komiteto garbės tų. Ligšiol P. Labutis vis dar
Kassel mieste tarnautojas W.
WASHINGTON, bal. 10. — mo mokesčius rinkti. Tačiau pirmininku yra Jo Eminenri nepasiduoda ir, rodos, jis ne A. Gubysta, 4355 So. Mozart Avė., Chicago, III. 75,900
Juris teismo nubaustas 15 me 200 BOLIVIEČIŲ ŽUVO
Jaunų sveikų vyrų parinki renkami.
ja kardinolas Hayes, New mano pasiduoti.
F. A. Condrot, 1706 E. Maynėšių kalėti. Jis vienam laiške,'
mas viešiesiems darbams lė
Yorko arkivyskupas.
O.
Rašinskienė
taipgi
laimė
omensing
Avė., Philadelphia,
ASUNCION, Paragvajus,
rašytam į Amerikų,
aštriai'
tai vyksta. Kai kuriuose tnies ĮSAKĖ APLEISTI MIESTĄ
jo daugelį balsų ir šiandien Pa................................
bal. 11. — Paskelbta, kad
75,506
peikė Hitlerį. O tas laiškas
tuose nesudaryta nė pusės
PRIRIŠO PRIE MEDŽIO IR' ramiai užima aštuntųjų vieta.
J. J. Aukškalnis, 1354 Har
pateko amerikiečių spaudom iG,an
^ty di(le,es kauty skirt;)s
priežastis
PALIKO
Teisėjas MvGarry nubaudė
A. Gilienė pasiekė 200,000 rison St., Gary, Ind.
57,359
nes vyksta. Viename susirėmi
yra tame, kadi parenkami tik penkis kišeninius vagilius pa
balsų
ir
su
visu
smarkumu
va
A. Bacevičius, 1850 Wabhnįme daugiau kaip 200 lįolivie-'
23 BULGARŲ KAREIVIAI
sveikiausi jauni vyrai, o šia baudomis ir įsakė, kad jie ap- Į KENOSHA, Wis., bal. 10.— rosi pirmyn.
sia Avė., Chicago, III. 52,757
čių nukauta.
AREŠTUOTA
nė visi nori sunkų darbų dirb lestų miestų. Jei dar kartų i Trys vyrai Chicagoje pagro- A. Bacevičius, J. AukškalA. J. Sutkus, 1007 8th St.,
ti.
jų kuris paklius teisman, ta- ’bė apdraudos agentų Carl Sa- nis iš Gary, Ind., ir gi gerokai AVaukegan, III.
49,401
SOFIA, (Bulgarija, bal. 10. UŽDRAUDĖ RISTYNES
Jda bus baudžiami kalėti.
,af, 36 m. amž., jo automobiliu pasivarė.
J. Motikaitis, 1305 S. 51st
— Nikopolo ir Aržechovo gar
NUBAUSTAS MIRTIES
ijį atvežė netoli šio miesto, pri
'K. Vaitkienė šauniai veikė Avė., Cicero, III........... 45,403
SPRINGFIELD, III., bal.
nizonuose areštuoti 23 karei
BAUSME
GAUS VASARAI DARŽUS įrišo prie medžio ir patys nuva Marųuette Parke ir šiandien
K. Vaitkienė, 6829 S.Talman
viai, kurie buvo virtę komunis
va^st>hės atletinė
žiavo. Saaf šiaip taip’ išsiva- pralenkė P. Vaičekauskų ir P. Avė., (Chicago, Hl.
39,7)4
tais agitatoriais.
'komisija uždraudė visoj valsCooko apskrity šį pavasa-Įd'avo ir pranešė vietos policiDECATUR, Ala., bal. 10.—
Žebrauskų ir dirba, kad pra Pr. Žebrauskas, 2253 S. Oa
j tybėj turėti ristynes. Tas įvy
Vienas iš septynių negras, H. rį apie 20,000 bedarbių šeimų jai.
lenkus kitus.
kley Avė., Chicago, III. 38,858
NEPRIPAŽĮSTA ATSISTA ko po ristynių Chicago Stadi- Patterson, 19 m. amž., antrų gaus įdirbimui daržus,
kad
jume pereitų penktadienį, ka
KONTESTININKŲ STO Pr. Vaičekauskas, 4242 So.
TYDINIMO
kartų teismo nubaustas mir vasaros metu galėtų prisiau PHH ADELPHIA, Pa., ba
Maplewood Avė., Chicago,
da susekta “monkey busiVIS:
ties
l>ausme
už
kriminalinį
bal
landžio
10.
—
Penna
geležin

ginti
daržovių.
fr
III......................................... 35,253
LIMA, Peru, bal. 10. — At ness.
tosios mergaitės užpuolimų.
kelio kompanija tarp šio mies’ P. Labutis, 917 W. 34th st., V. Gaižauskas, 148 Eu 107th
sistatydino šios
respublikos
Kiti jo jaunesnieji už jį sėb PAŠAUTAS BERNIUKAS to ir New Yorko traukinių ga Chicago, III................... 832,343 St., Chicago, Hl........... 28,900
ministerių kabinetas. Prezi MICHIOAN RATIFIKAVO rai, negrai, taip pat antrų kar
rvežius pakeitė elektrikiniais
V. Stancikas, 1706 W. 47th
Paul P. Petrauskas, 14 John
21 PRIEDĄ
dentas Cerro šio žygio nepri
lų bus įteigiami.
Ties 20 gat. ir Oakley avė., inžinais.
St, Chicago, III........... 819,994 son st., Binghamton.
LANSING, Mich., bal. 11.—
pažįsta.
policija apsišaudiant su bėgan
A. Švilpauskienė, 103 N. 20 N. Y........................
26.507
Michigan valstybė vakar 99
REIKALAUJA DAUGIAU čiais plėšikais pašautas pra
Avė.,
Melrose
Pk.,
III.
583,835
Ona
Aksomaitis,
100
Haratstovų balsais prieš 1 ratifi
j

ANG0R0J ĮVYKO REVO
LIUCIJA

kavo 21 priedų, kuriuo atšau
kiamas 18 priedas.

PARYŽIUS, bal. 10. — Ma
žojoj respublikoj Angorroj ku
ri yra kalnuose tarp Prandūzi
jos ir Ispanijos, įvyko gyventojų revoliucija. Laimėta visuotinas balsavimas rinkimuo
se.
cu a i J fc

ALAUS KONTROLĖ KOMI

SIJAI

ALBANY N. Y., bal. 10. —
Valstybės legislatūra uždarė
sesijų. Alaus kontrolė paves
ta komisijai.

AUTORITETO

ATLANTIC CITY. bal. 11.
eivis W. Brendai, 14 m. amž.
berniukas. Plėšikai paspruko, Atlantike rastas sulūžusio di
AVASHINOTON, bal. 11. — o berniukas paimtas į apskri rižablio Akrono kelios aukos,
Prezidentas Rooseveltas krei ties ligoninę.
tarp kurių ir admirolo Moffepės kongresan su nauju prane
tto lavonas.
Šimu. Reikalauja
daugiau
3 SUŽEISTA
sau autoriteto. Nori vykdyti
Trys plėšikai apiplėšė Mont
Šalia Gary» Ind.,
susikūlė
programų Tennessee klony ir lėktuvas. Sužeista du
jauni rose kapų ofisų, 5400 No. Cra
prie Musele Shoals
(Alaba- vyrai ir viena jauna moteriš wfoird avė. Pagrobė apie 100
moj) darbo atnaujinimo.
kė. Iš jų du sužeista sunkiai. dol.

A. Valančius, 1226 S. 50th
Avė., Cicero, III.
439,706
S. Balčiūnienė, 2212 W. 23
st., Chicago, III........... 388,257
S. Staniulis, 6651 S. Talman
Avė., Chicago, III. .. 375,311
A. Stulginskas, 1628 So. 50
Avė., Cicero, III........... 294,316
O. Rašinskienė, 1639 S. 50th

mon Avė., Detroit, Mi
chigan ............................. 25,4-72

CHIGAGO IR APYLIN
KES. — šiandien kiek
šal
čiau; oro biūro
pranešimu,
šiandien rytų nematomas sniguliavimas. Vakar popiet au
kščiausia temperatūra
buvo
254,551 73 laipsniai.

Avė., Cicero, III.
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“DRAUGAS”

Antradienis, baland. 11, 1933

Klausimai ir atsakymai
minėtos paktu susirišusios keturios valstybės
bendrai veikia. 5. Paktus daromas 10-iai me
Klausimas. — Meldžiu gerb.
tų
ir
automatiškai
atnaujinamas,
jei
kuri
val

Oalna kMdlm. Uakyrua Mkmadtealu
gydytojų suteikti dėl mūsų pa
Gyvūojant blogiems laika
PRKMTJMERA.TOS KAINA: Katama — »«.••. Pa- stybė nepareiškia nepasitenkinimo. 6. Paktas
tarimų kas link kūdikio mai ms, šiandien visokioje visur
M Matq — »».»». Trinu Kteealama — »1.M. Vienam
Rašo Dr. A. 0. Rakauskas
IMneatal — IU Buropoja —< Katama »T.M. Poaat Ka įregistruojamas T. Sąjungoje.
tinimo. Buvau pas svetimtautį valdžioje rūpinamasi įnešti
Kopija .M*.
Šį planų Prancūzija atmeta, kad į pa
Soadradarfrtama Ir koraapondantama raM« mpv
gydytojų, bet man, netuiint is jaUgįall veiklumo, o ko maPaprasta (Colloid) Pa
■aa. Jot aapraftoma tai padaryti Ir aaprlKnafitama tam grindinį taikos paktų nepriimamos Prancū PAGURKLINĖS LIAUKOS
į ko jam atlyginti, recepto ne- jjau išlaidų, daugiau išnašaus
VMal palto tanki*.
(THYROID) LIGOS
gurklinė
Skelbimai sekančiai dienai priimami ik) * zijos globojamos valstybės, būtent, Lenkija,
suteikė. Kūdikio yra veik tri- jari)O įr daugiau ekonomijos,
Jugoslavija, Rumunija ir Čekoslovakija.
vai. po jįiet.
Šios
rūšies
pagurkline
bei
jų mėnesių ir sveria apie vie- fciandien vis
Fagurklinė’
visiį įirr vįsur reįkaRnflUCUrtte patena — ana XI:H iki lltM rai.
goiteris daugiausiai prasideda nuolikų svarų. Pas motinų be lnuja, kad ne tik krašto vy
Vis labiau aiškėja, kad Prancūzija yra*liauka
turi
tkolMmp Mfctton
priešinga taikai ir tai todėl, kad ji nė kokiu sau uz parei-1
apie pribrendimo amžių. Pas veik visiškai muisto negauna riausybė, bet i’r visi valdžios
‘B R A U G A S”
būdu nenori nusiginkluoti. Ji yra priešinga gų būti iodimoteris ši liga pasireiškia pe- Su pagarba J. V.
organai būtų giliai susipažinę
Li iHUANlAN DAILY FRIENb
nkis ar Mis sykius dažninu Atsakymai J. V. — Jei esi su bizniu. Kiekviena valdžia
taikos sutarčių revizijai, o ypač Vokietijos nos sandeliu
FtMMkal Daily. Kzaapt landa/.
H Ona Taar — »« ••. Rx Kantna sustiprėjimui.
ir išdirbti me
^negu pas vyrus, tetose, ur neįart^
reikėjo atsikreipti turi būt glaudžiai susijusi su.
•kia. tkHa Kontka — !« ••. Ona Kontb — Tie.
maistas
ir
vanduo
neturi
už'
,•
.,
.
. . .. o lik. ibizniu.
•v
džiagų, vadi
ipa — Ona Taar — |T.M. Uz Kontka — «€N.
.
prie lietuvio gydytojo,
Visa ikrašto tvarka tutcktinos kiekybės įodinos, iii . ,
. 1 . .
.
— .Na.
PASTABĖLĖS
namų tliyrohi.
. rai butum gavęs užuojautos ir n būt pagrjsta biznio pnnAdvtetetal ta "DRAUGAS" Drlin M
gyventojams,
, ■ ■
. .
n’u, kuri turi
->
> žinoma,» ne visie- teisingų
patarimų.
cipais.
Dr.A.G.
Rakauskas
ms
tenka
sirgti
pagurklinėAUVavUatai ratas en appltontton.
Lietuvos katalikų mokslininkai turėjo su Įtekmės augi
Jei žmonės šiandien aima
3147 S. Halsted st.
mis. Dažniausiai jomis pasi Iš tamstos laiško sprendžiu, nuoja neatkeliamais mokes
Tel. ofiso;
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago važiavimų, kuris pasiuntė Šventųjani Tėvui mo ir metabo- Calumet
4039
žymi Amerikos Jungt. Valst. kad iki šiol kūdikis, gaudavo čiais ir apskričių ir miestų
Tel. Rez.
tokio turinio telegramų:
lismo kontro Hemlock
0286
šiaurvakarinė dalis, Didžiųjų užtektinai maisto, tai liudija valdžių išlaidumu, tai už tų
“Trejetas šimtų katalikų, įvairių pasau liavime.
Be
DIENOS KLAUSIMAT~] linių ir dvasinių mokslų specijalistų arba jų to, ši liauka paveikia ant Ežerų baseinas, kuriam įeina jo augimas, nebent dabar slai- aiovį nereikia kaltinti valdi
karštų mėgėjų, L. K. Mokslo Akademijos 'kitų bedūdinių (ductless) liau ir Chieaga, ir Alis.issippi kio- &a J° maisto kiekybė būtų su- ninkų. Reikia kaltinti pasenu
nis. Į rytus, arčiau jūrų pa- mažėjttsi pas motinų. Visgi pa- sį ir mūsų laikams netinkamų
šiomis dienomis sukviestų Kaunan, kad šutei- įų jr nervų sistemos,
MUSSOLINIO TAIKOS PLANAS
kę savo jėgas, vieni kitiems padėtų, su pa- šios Raukos liga, vadinama krąščio, pagurklinės liga žy- įtarčiau kūdikį laikyti gydyto- valdžios sistemų. Ši sistema yTaika Europai yra gyvas reikalas. To garba lenkiasi prie Šventojo Tėvo kojų, rei- pagurkline arba goiteriu, daž- miaį suretėja. Kitų šalių gy- 'j° priežiūroje, kad būtų gali- !ra tiek sena, kiek senas krašventojai taipgi susitinka sa[1;,a maisto nedateklių rinku
pageidauja kiekvienas — nuo aukščiausio iki kšdami Bažnyčiai ir Aukščiausiajam Bany- niausiai reiškiasi tose vietose,
tas. O sena sistema yra be ma
sia
liga, vienur didesniu, kitur
priskirti. Žinoma, jei iš
žemiausio. Bet taikų išlaikyti nėra koks pa tojui ištikimybę bei sūniškų atsidavimų ir kur jodinos kiekybė maiste ir
žiausio biznio pagrindo. Kur
mažesniu
nuošimčiu.
'.motinos
jis
beveik
nieko
nenuolankiai
prašydami
sau
ir
savo
darbams
vandeny
yra
maža.
Vienok,
iš

prastas dalykas. Tam tikslui yra reikalingas
nėra to pagrindo, ten visados .
t,
.
.v.
...
gauna,
tuomet
galite
panaudoApaštališko
Palaiminimo.
”
rodo,
kad
tokis
iodinos
nedavalstybių nusiginklavimas. Nusiginklavimas
išlaidumas nepažabojamas.
Fasireiskus
pagurklineįe i. ..
. .
r
,
.
r
,t
..
,
iti
patarimų:
Į
šių
telegramų
Šventasis
Tėvas
per
Kar

teŲius
nėra
vienatiniu
fakto

gi neįmanomas, kada valstybės neturi savi
Daugely šio krašto didžiųjų
liaukoje liga, pati liauka dldinolų
Pacelli
taip
atsakė;
Karvės.
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—
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tarpio pasitikėjimo. Pasitikėjimas nelengvai
miestų gyvuoja taip vadina
“Aukščiausiasis Ganytojas nuoširdžiai bet visgi pasirodo ir tose vie- ro storesnis, pagurklis atsikiVandens — 14 uncijų,
atsiekiamas, kadangi pastarojo karo žaizdos
ma aldermoniškos tvarkos si
Mead Dextri-Aialto.se — G stema. Ši sistema yra panaši
dUr nėra užgydytos. Didžiausios tos žaizdos, Įvertino ten susirinkusių katalikų mokslo vy- tose, kur yra iodinos pertek- gpS> kas nekartų paneigia žmo
tai kai kurių valstybių teritorijų užgrobi- ni nuolankų atsidavimų ir juos laimindamas, liūs.
gaus grožį. Vėliau, kuomet pa- valgomus šaukštus
senovės tramvajams, palygi
nuoširdžiai
linki,
kad,
išvystydami
mokslus,
irias if saviiiimasis.
Jei dėl kokios nors priežas- Ridėjusi liauka daro spaudinio Vartokit virintų vandenį. J- nus juos su naujoviniais gataukštai vertintų tiesų ir žymiai patarnautų ties iodinos kiekybė liaukoje ant kvėpavimo dūdos ar kurio pyię pieIly) pavirinkit apie tris vėkariais. Išnaikink miestuse
Tarptautinė nusiginklavimo konferenci
katalikų tikėjimui.”
nupuola žemiau reikalingos no- nors nervo, simptomų atsiran- minutas, lai truputi atvėsta o elektra varomus gatvėkrgius
ja GėfieVoje ilgai dlfbo, kad rasti bet kokį
rmos, organas yra stimuliuo- Ja ir daugiau. Nekartų todėl tuomet įdėkit Dextri-Maltose ir jų vieton grųžink arklių
nūSiginkiavimtii ir taikai-planų. Ji nesurado.
Lenkai
visokiais
būdais
persekioja
jų
pa

jų pa- jamas bei akstinamas, kraujo ligoniui yra sunku kvėpuoti,!h Inaigykit iki ištirps. Kūdi- traukiamus tramvajus! AlderVisi paduoti planai ir kalbos ėjo niekais.
vergtus ukrainiečius. Nors ukrainiečiai iir ga-|kiekybė, liaukon tekėt, pasi-.ypač, naktį, priseina kartais ir'kiui bus reįkaIinga apie ketu- moniška miestuose tvarka štai
Jei kuriai valstybei koks planas patiko, tai
na kantriai kenčia lenkų pnespaudų, tačiau daugina ir liaukos audmenų gerokai pakosėti, o kartais net rįos įr pasė uncijos kiekviena ir yra tie senovės tramvajai.
tas pat planas kitoms nepatiko.
laiks nuo laiko pakelia savo balsų reikalau- cėlelės, išklojančios jos karna- įr balse įvyksta permaina, nu- 1 sykį. Jei bonkutėje liktų, len
^ 'Vkose srityse P0r
antar
Kada minėta konferencija neatsiekusi ti darni sustabdyti kankinimus ir prašo jiems. raičių sienas, padidėja, Šiai 'ryjimas pasunkėja, gi dar kiru kart to nevartokit. Patar- ĮdauSiau> mehJ padaryta mil
kslo turėjo suirti, tada Ženevon nuvyko An duoti laisvės. Į tuos prašymus ir reikalavi pemiainai įvykus, seka cėlelių [tuose atsitikimuose yra palietina Destri-Maltose pirmų sy- ,žiniška PažanSa> suderinta su
glijos premjeras AlacDonaldas ir padavė savo mus lenkų valdžia atsako dar didesniu uk dauginimasis. ir jomis yra už- jėiama ir širdis. Kai kada be
kį vartoti du ar tris šaukštus, pačių žmonių PažanSa Tačiau
sugalvotų nusiginklavimo ir taikos planų, rainiečių veikimo suvaržymu ir skaudesniais pildoma vietos bei tuštumos dygaus, vienodo liaukos padivėliau kasdie dadedant po šau- daugelis miestų valdoma se
baugumai valstybių tas planas pasirodė visa- persekiojimais. Bet vis dėl to lenkams daro atsiradusios iš, priežasties su
nąją protėvių tvarka,' kuri su
dėjimo, atsiranda joje vienas kštų iki pasieksite' šešis,
ptiriai geras. Tačiau Prancūzija į tai, kaip si nesmagu ir negražu. Šiomis, dienomis jie mažėjimo taip vadinamos col- ar daugiau gabalėlių, kurie
rišta11^ didelėmis išlaidomis,
ir Visados, šaltai atsiliepė. Tada premjeras pradėjo lyg teisintis. Girdi, ukrainiečiai prieš loid medžiagos. Iš šios. pade- didžiumoje yra nepavojingi,
Duokite kūdikiui tarp vai nes neturi biznio pagrindo,
MacDonaldas
į Romų tuo klausimu
lenkus kovoja
.»
+ išvyko
.
..
. ne savo iniciatyva. Juos _prie ties liauka dažnai išsitaiso, bet .bet jų tarpe atsiranda taipgi gių žuvies riebalų (cod liver Kai kuriuose miestuose sepasitarti su Italijos premjeru Mussoliniu. Ten į0 kursto rusai, čekai ir vokiečiai, kartais physiologiniai ji išsi- įr pavojingų. Apie šios rūšies oil) apie du arbatinius šauks- na sistema panaikinta. Vieto, Jtttišsolini iškėlė naujų planų ir MacDonaldas Taip pat ir visų ukrainiečių “karų” prie aikvoja ir sunyksta. Kai ku- 'pagurklinę pakalbėsim kitų tukus į dienų, taipgi iškoštos je aldermonų tarybos pastatyjį pripažino. Grįždamas namo iš Romos Alac- lenkus remiančios kitos valstybės. Tačiau dėl riuose atsitikimuose išsitaisy- kart.
apelsinų ir pomidorų sunkos, 'ta miesto manadžeris. Rasta,
Jjėnaldas sustojo Paryžiuje ir Mrfssolinio pla to lenkų “pasiteisinimo” galima pasakyti pa mo procesas pasikeičia, liau- [
0 taipgi ir vandens.
kad manadžerių vedama tvar
Paprastoji
pagurkline,
gy

ti# įdavė Pranėūzijos vyriausybei. Dabar pra prastai žydams taikomu priežodžiu: patys kų kamaraitės būva užpildo-!
ka ne tik geresnė, bet ir piATSAKYMAS S. L.
dant vaistais duoda teigiamu
nešta, kad Prancūzija atmetė Mussolinio pla- muša ir patys rėkia.
(
mos aukščiau minėta colloivl
rezultatų jauneliuose ligo Raupį ių ligos paliktas žemes gesn6* Aldermon^ valdžios sih#
' I
: I !$• t
medžiaga, o to paseka — pa
ant vei Jo jokia elektros ma-jstema nesiskaito su išlaidų diTrumpai suglaudus Mussolinio taikos pla
Kongresas, dar vienų gerų dalykų šiemet prasta pagurkline (colloid goi- niuose, gi senesniuose — pa šina tamstai nenugydys. Tam !dumu* DauSiausia atsižvelgiaute yfa toksai: 1. Keturių valstybių — An- padarė, priimdamas 30 valandų savaitėje dar ter). Kituose-gi atsitikimuose našiomis pasekmėmis girtis ne stai tokį prižadėjimų davė ma į PolitikierhJ sotumų. 0
Prancūzijos, Italijos ir Vokietijos tai- bo įstatymų. Žinant, kad dabar yra nedarbas liauka nelinksta prię išsitai tenka. Kai kuriuose atsitiki
manadžerio vedama tvarka
“JtOs paktas. Šios Valstybės sudaro taikai pa- ir kad yra darbininkų dirbančių po 60 valan syto©. Šiuose atsitikimuose ji muose X-spinduliai atsiliepia koks nors šarlatanas bei žuli- kaip tik atvirkščiai. Teikia
gfiiidų. 2. Taikos sutarčių revizija. 3. Laips- dų savaitėj ir daugiau, tų įstatymų įgyven išvysto dar didesnį kraujo pri teigiamai. Operacijos priseina kas, tik ne tikras ir teisingas žmonėms palengvinimų.
ttiškas visų valstybių nusiginklavimas. Iki dinus, daugiau darbininkų gaus darbo. Tik buvimų liaukon ir cėlelių pasi imtis atsiradus liaukoje tunio- gydytojas.
Jei šiandien toks Chicago
nusiginkluosiant ginklavimosi lygybė pripa reiktų ir atlyginimo klausimų išrišti, kad iš dauginimų. Šitokis liaukos ak- riui arba, jei jos nepaprastas
Patariu saugoti kišenę, kad miestas neatkelia didelių mo
žįstama Vokietijai, Austrijai, Vengrijai ir to darbininkai nesusilauktų naujų išnaudoji- stinimas iššaukia jos perdide didumas ar simptomai to rei tavo piniginėje nepaliktų iš
kesčių ir skolų, gyventojai teBulgarijai. 4. Visais tarptautiniajs reikalais mų.
lį veikimų (bypertbyroidism). kalauja.
tuštėjimo žymės.
(Tųsa ant 4-to pusi.)
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PASKUTINĖS IŠDAVIKO VALANDOS
Pagal. E. Oebart—Ghibulis
(Pabaiga)

Jiidfts sudrebėjo. Jis pradėjo jausti
darbo niekšišktt'toųj Pilotas su savo
palydovais grįžo į fūmtts. Pasiliko tik
Vtaftas šimtininkas ir Su romėniška šypse-,

. fla žiūrėjo į įsiutusių minių. Šalia jo sto
▼ėjo žilabarzdis žydas, kuris naktį įteikė

jfadūi kraujo kainų. Pamatęs Judo rauflMą apsiaustų, parodė jį šimtininkui. Šis
itelrtekinamal mostelėjęs ranka nuėjo. Jukas kart vis nejaukiau darėsi. Jis pats
jau suprato, kad jam būtų buvę geriau
flSglmti. Tuo tarpu atsidarė prieangio duif pasirodė Pilotas. Minia nntilo. Dvie
jų kareivių lydimas pasirodė Jėzus. Jis
iKfVo visas kruvinas, fijb svyruodamas.
Ant galvos didelis erškėčių vainikas. Pi
lotas Ištiesė rankų Jėzaus link ir tatė:

— štai žmogus.
M inia vėl subruzdo ir suriko:
— šalin su juo, prie kryžiaus jį.
Kilo didžiulis sumišimas. Viena mostovėjusi prie Tiberijaus paminklo,
ibinusi jo papėdę, sutiko:

— Vargas Jeruzalei, vargas tautai,
Judas, Judas, Judas, — pradėjo Sau- jį prislėgė. Kilo sumišimas. Budeliui keį- .
Saulė aptemo, pakilo didutis vėsulas.
vargas man.
kti vaikai. Judas pasileido bėgti į prie- kė; moters klykė verkė. Judas susirietė į ‘ Žemė suvirpėjo po Judo kojoms. Jis parMinia šaukė:
šingų pusę. Vaikams to ir tereikėjo. Jie kamuolį. Jo kūnų pradėjo krėsti drugys, [krito ant žžemes.
“
— Jo kraujas tekrėntie ant mūsų ir ėmė vytis svaidydami akmenukais ir stnil- Jis neteko sąmonės...
Kai jis pakilo, jau buvo sutemę. No
mūsų vaikų.
timis. Juos pasekė kai-kas ir suaugusių.
Atsipeikėjęs jis atsikėlė ir ėmė dai- rėjo grįžti j miestų ir kų nors sužinoti
Jaunas šimtininkas^ su keletą karei Judas spruko pro vartus į laukus. Minia rytis. Pamatė, kad visa minia susispicapie pasmerktųjų likimų. Staiga pasigir
vių ėmė daryti takų nusikaltėliams pra liko. Jis neatsigręždamas bėgo ir bėgo, tusi ant vieno kalnelio. Virš minios stypdo lazdos kaukšėjimai į akmenis ir šarvesti. Judas stovėjo prie pat tako. Bijo kol kojos nešė. Bėgo per dirvas, per pie- sojo trys kryžmai sukalti kančios įranpūs žingsniai. Judas lauke. Kažkoks su
damas susitikti su mokytoju, jis spruko ras, kol visai pailsęs sukniubo. Saulė kini... Ant vidurinio kalbėjo Judo Alokvsilenkęs žmogus skubiai bėgo pirmyn.
šalin. Šimtininko ietis jį sulaikė.
sniarkiai kaitino. Buvo visas suprakaita- tojas Judas pastyręs žiūrėjo į šį reginį.
Judas jį pažino. Tai buvo senis Aha— Atėjai, išdavike, pasižiūrėti savo vęs. Pakėlęs galvų pamatė, kad nežiūrint Nuo kalno pasigirdo:
,
saveras.
mokytojo kančių. Mūsų tauta biaurisi iš ilgo bėgimo, jis atsidūrė visai netoli mie— Tėve, atleisk jiems, nes nežino kų
— Abasaverai, gerasai Aha^averai.
davikais.
I sto sienos, jrrio kelio vedančio į Golgotos daro.
Aš noriu su tavimi truputį pasikalbėti.
Tuo tarpu pro šalį negailestingai stu kalnų. Netoliese kerojo tankus erškėčių
Lyg ietis pervėrė Judui širdį.
Alane ištiko didelė nelaimė. Senis nesu
mdydami budeliai vedė Jėzų. Judas už- krūmas. Jis nutarė ten pasislėpti nuo sau
— Jis atleidžia savo kankintojams.
stojo. Judas jį vijosi.
simefkė. Jis bijojo susitikti su tuo žvilgs lės karščio ir kiek pasilsėti. Įlitidęs į tan
Kaž-kokia moteris apkabino kryžiaus
niu, kufis visada jo sielų sujaudindavo.
kumynų užsnūdo.
papėdę. Judas irgi norėjo bėgti prie Mo
— Alia averai, aš notrių eiti su tavi
li miego jį pažadino miesto pusėje kytojo kojų ir prašyti atleidimo. Bet mi. Aš būsiu tavo vergas; aš tau būsiu
Vos tik ištruko Juda: iš minios spau
pasigirdęs
bestartinaūčios minios triflkš- pa laptingas balsas kuždėjo jarn ausį:
dimo, pasileido bėgti tuštesnėmis gatvė
vietoje šuns, tik nepalik manęs.
mis. Vienos gatvės Užsisukime jis sutiko mas. Alinius priešakyje jojo keletas rai
— Nė pats Dievas negali tau atleisti.
Keleivis nesustodamas atsakė:
būrelį moteriškių, kurios vaikais vedinos telių. Po jų ėjo bffirys pėstininkų. Toliau Bėk iš čia.
— Aš einu labai toli; niekur nesu
skubinosi j miesto centrų. Jos buvo iš tų, marguliavo didžiulė minia. Visa ši pro
Judas pajuto šėtono artumų.
stodamas, ni« ko nesveikindanias. Aš nepakurios prieš keletu dienų Išganytojui žen cesija traukė Mirties kalno link. Judas
- — Taip, gal būt, kad nė Dievas ne signiįėjau Dievo Sūnaus: aš neleidau jam
suprato. Jis ėmė sekti akimis. Minios tar
giant į Jeruzalę šaukė:
gali man atleisti.
einant su kryžiumi ant pečių prisišlieti
— Hosana Dovydo Sūnui, Hosana! pe pamatė svyruojančius tris kryžius. ViIr jis pešdnmns galvos ir barzdos prie mano trobelės sienos ir bent kiek
! duryje ėjo jo Mokytojas, ffijo svyruodnJos ėmė tarp savęs šnabždėti?.
mas,, su didžiuliu erškėčių vainiku. Stai plaukus pasileido bėgti. Bėgti kur akys pasilsėti. Šių nuodėmę aš turiu atpirkti
didele atgaila.
— Judas. Judas.
‘ , t
, ga lšghnytoĮįas kf^to ant žemės. Kryžius beša, tik ilc pas kryžių. Bėgo ir bėgo.
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

KUN. JONAS KRIPAS,

46 Congress Avenue,
AVATERBURY, CONN.

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
WATBRBURY, CONN.

rys kun.i. J. Kripas. Kontrak-| Visi ir visos, kurie tebejau- KUN. KRIPO REFERATAS education among the Lithun- interregnum. We had a Stu usual group who liave so beaularytas su laikraščiu čiatės lietuviais, dalyvaukite APIE LIETUVIŲ KATA- Įnian Americans, we can boast dentą’ Organization called the tifully and loyally befriended
tas padaryta:
“Darbininku” dviem metam. Į tame bankiete, nes tai pirmuLIKŲ MOKSLEIVIUS
of numerous professional, co- ‘Giedra’ but that died out and and adopted culture and edu“PRANAŠYSTĖ”
“ Amerika”
bus • laikraščio rtinis Connecticut’o lietuvių ka
mmercial and cultured Litli- for several years Lithuanian cution, to congratulate this
progress was tliereby affected. budding Students’ Organiza
“Darbininko” dalis, skirta Ry talikų jaunimo veržimasis, vie
uanians everywliere.
The bulk of our immigrant
Balandžio 2 d., Šv. Marijos tinių valstybių kolonijoms.
We may all cry about state- tion and wish it every success.
(šai kuo gražiausiai pasirodyti
Dear friends! So it was with
Kolegijos studentai statė ace- Linkime gerb. kun. redakto- svetimtaučių akyse. Tikietas parents were physically or mo-' education and its adoption wide organizations (sucb as Not only that! Let us make
noų veikalu “Pranašystė.” Šv. riui geriausio pasisekimo ir tiktai $1.50 asmeniui. Bus ka- rally forced to abandon their that our Lithuanians star rose our present Connecticut Litli- this not only a conimon afKazimiero, Providenee, R. I., lauksime pirmo “Amerikos” rališka vakarienė su trumpo- liomes and nation for a better high in the fimiament of A- uanian Catholics) but we are fair but a very personai one.
life and more beneficial surparapijoje, kame klebonauja pasirodymo!
not safe in America or any Let us establish in our respectmis kalbomis (tiktai keli bus
roundings. They came to A-Į merican life and fulfilled its
kun. J. Vaitekūnas, buvusia
----------svarbesni kalbėtojai), o pasplace
else as Lithuanians and ive conimunities Branches to
glorious mission. Times are
Šv. Marijos Kolegijos lotynu Kvotimai smarkiai varomi,kui šokiai. Vakaras prasidės merica, for the most part unlettered ar nntutomi even in ‘,1,an«u»S but «‘rtain PrinclP- Catholics until we have a good the Center of this new Studkalbos ir istorijos profesorius. tolyn. Šiuo laiku, rodos, nepa-(lygiai 8 valandų. Gros garsioLithuanian and entirely igno-l'03 never <',iange' B11'11,8“0" sound strong organization of er.ts ’ Organization. Let us give
6 vai. vakare bažnyčioj bu prasta atmaina įvyko namuo- ji Hotel Taft Ballroom orkesrant of English. Their lot was ever was and wiU remain a leaders. And here is precisely it every encouragement to
vo palaiminimas Šv. S., kurio se. Negirdėt tų šauksimų bei tra.
arsuredly an nnenviable one «rca4er 8trength than the vhere the Lithuanian Stud grow. Ten students or even
metu giedojo mokinių choras. entuziazmo, kurs pirma vieš-j Susirinkimų gražiai vedė
(Continued on page 4)
and their employment was bra4e- Money comes anrt m0' ents’ Organization comes in.
Tuoj po palaiminimo žmonės patavo. Mat, užsiimdamas da- kun. Gradeckis.
Without
bounding
words
or
rast almost eactaaively in the TOy ®oes- 11 is °’H‘n to 4llc
, .
...
suėjo j salę. Vakarų atidarė rbu žmogaus būdas ieško ty-j Apie moksleivius ir jų naumost unplesant work and eir- ,clever rases of the el,eaP P«-°ratory let me a«aln
gerb. klebonas, dėkodamas sa los, tiktai joj paskendęs gali
ferer or the professional rob- Įiusist that as long as ve hav»
organizacijų referavo kun.
Long hours, longvo parapijonams už atsilanky visa išrišti. Kol kas visiems Kripas (Referatas telpa že- cumstances.
er toil, moral and physical ber- 14 is 4,16 «od ot cxel,angeT.°"P T o',K“nlztt '°n ot ™
mų. Po to perstatė kolegijos rodos gerai sekasi. Dieve, duok miau).
fa,igue along with other har- “ a11 cow“ries- 14 is almost jl.ghtened and capable conscdirektorių kun. dr. J. Navic- gerai visus užbaigti!
j Rezoliucija pasiųsta Moks- rowing circumstanees led or abnigh4y bu4> 4bank God- “l“?"“ laaders’ i are.not,
kų, kuris paaiškino veikalo tu
------------leivių Centrui Thompson, Con- eonstrained them to befriend hfls cer4ain limi4s! Tlie rece?4 i88*?, “7 1 ” L,4h"8n,anS
rinį.
i .H i !!*<
i*Į Pasirodė pirmieji pavasario ‘ t kurioje džiaugiamos, kad
,r ... .
.
the liquors and jeopordicc ba,lk failures and °ther fi-,«>'Catholica. You say th.s .s a
Vaidinimas gerai pasisekė. reiSkiniai Oras atsimainė —'lietuviai studentai galutinai į- their future by freąuenting the nancial
vicisatudes ,l»ld assertion t Strong circun.
Išeik ryt rytą su šviežiu sma
Scenų pertraukose, kad butų šiltesnis, žemelė užsimetė ža- įsteigė senai reikalingų orga- saloon not the Church, and and tl,e CM13«P«!aces ■" lbuir ,8,anw8 demand s4ro”S ^onds- gumu
ir vikrumu, kuris paeina iš
viduriu. Syrup Pepsinas —■
lengviau žmonėms veikalų se- jįu apsiaustu, kasdien susilau nizacijų ir kad kat. jaunimas by whiling away their time ’ake’ baWly Prove 4he helP' iIn Un“y hare 13 stren»4h- ”1’ švarių
daktaro preskripeija dėl vidurių—
pagelbės tau taip daryti, šis su
kti, paaiškino pasitaikančius kjama daugiau sparnuočių sve- padės jai kuo tik galės.
not at good and useful books Ple88“es8 °( m0My compared matter what you may consid- rinkimas
šviežių Dūsuojančių žo
I
« į«p
nuotykius. Veikalui pasibailių, tyraus pepsino ir kitų tyrų
Šiame susirinkime išrinkta but at cards. You are all ąuitc'wlth sPiritual «ood® sul'h a8 ,e,'> be 14 :fal4Jį.or. lanKua»’,or uudėtinių dalių išvalys visiškai —
gus, mokiniai buvo pakviesti Į Tuo
visu
pas
i
nau
d
o
j
o
be diegimo, apsirgimo ir nesma
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klyn, N. Y. ir kun. J. Kripas, j Svarstyta daug svarbų ir kie. Raštininkė vienbalsiai iš groups and Lithuanian song(one- Lithuanians among all
GARLAIVIU
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ryto
pildys.
comportment of ours will not
MIILIOMSOF POUbDS USED
1933 m., sulaukęs pusės amž.,
EY OUO COVfRMMFM’
gimęs Tauragės apskr., Kalti
only banish every previous or
“
Draugo
”
laivakorčių
skyrius
organizuoja
šias
Pa

ADOLF GUDAWICZ
nėnų mieste.
Paliko
dideliačae nuliudime
present misunderstanding būt
vasarines Ekskursijas į Lietuvą: Balandžio 29 d. “Ile
3 brolius ir brolėnes. Domi
Mirė Balandžio 8 d., 19 33 m.,
niką, švogerką Juzefą. - nCatią,
De France” laivu; gegužės 10 d. “Berlvn”; gegužės 27
9 vai. vak., 73 metų amžiaus.
vili exile and cast aside every
Svogorką Oną, Kazimierą, ir
Kilo tš Telšių apskričio, Kauno
d. “Gripsbolm”; Birželio 3 d. “Frederik VIII.” Trys
švogerką
Oną,
dvi
seseris
ir
gubernijos. Amerikoje išgyveno
split and vorry. \vhich bešvogerius, Kazimierą Petronie
43 metus.
PETRAS BLOŽIS
paskutiniosios
ekskursijos tiesiog į Klaipėdą — be per
nę, švogerį Pranciškų, Juzefą
tween t\vo such organizations
mauannaue
Paliko
dideliame nubudime
Borokienę, švogerį Joną ir daug
sėdimo.
Vienų metų sukaktuvės st
moterį Elzbietą, keturis sūnūs:
kilų giminių.
certainly should find no root
velna balandžio 11, 1933, kaip
Vladislovą, Adolfą, Bronislovą
tkafc GGALLY
Kūnas pašarvotas randasi S.
mūsų brangus tėvelis apleido
ir Pranciškų ir dvi dukteris:
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
P. Mažeikos
koplyčioj,
3319
mumis.
Jis
neikados
nesugrįš
Lucija ir Agniešką ir gimines.
Auburn Avė.
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
mus nuraminti ir
pamokinti
O Lietuvoje seserį Kaune.
tsiidotuvės įvyks seredoj .ba

PARAGAVO RUSIJOS
GYVENIMO

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS

Nuga-Tone

j

v

RINKINIAI

25l

VAŽUOiANdV | LETUVĄ
DĖMESIUI

a|a
AGOTA KRUSZIENĖ
Po tėvais Jonikaitė

landžio 12 d., 8 vai. ryto iš
koplyčios į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsa'ous ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą, o Iš ten bus nulydėtas į
šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Simono Černausko
giminės, draugai ir pažystami'
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse Ir suteikti jam
paskutinį patarnavimą fr atsi
sveikini ną.
Nubudę liekame; Tiro lai, Se
serys. švogerkos, švogerial ir
Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika. Telefonas

Kūnas pašarvotas Steger, Illi
nois. Laidotuvės įvyks Antra
dienį, Balandžio 11 d., 1933 m..
Iš namų 10:30 vai. bus atly
dėtas į Sv. Liboriaus bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bitu nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, dratigus-ges ir pažystamus-fnas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, £>imat, Duk
terys, Sk-itao Ir Giminė t

Yardfl 1138.
Persiskyrė su šiuo pasauiu ba
landžio 8 d, 6:10 valandą ryte,
1933 m., gimus Lietuvoje, Taura
gės apskr., I’agranianties par.
Amerikoje Išgyveno 3 3 metus.
Priklausė prie Tretininkų drau
gijos, Bridgeporte. Paliko dide
liame nuh'iidlme vyrą Joną, 3
dukteris: Oną Ir žentą Juozapą
Lenkarlus, Prancišką ir Izido
rių Phillips i,r Agotą, 2 sunūs—
Joną i marčią Marijoną ir Ber
nardą, brolį Joną Joniką, di'edfenę Petronėlę ir Liudviką Če
pulius, 4 anukus lr gimines,
borrlus A. Phillips.
Tel. Blvd.
kus lr gimines .

Kūnas pašarvotas
randasi'
2546 W. Marąuette Rd.
Laidotuvės įvyks bal. 12 d„
8 vai. iš namų į Olinlm-o Pane
lės hvč. parap. bažnyčią, kurtoje
įvyks geduingoa
pamaldos .iž
velionės sielą, o Iš ten bus nu
lydėta Į šv. Kazimiero kapines.

mųsų kelionėje šiame pasauly
je. Juo dienos buvo sunkios ir
darbščios, bet dabar juo siela 1
yra Dievo valdžioj ir lai Jis
duoda Juo sėliai amžiną atsilsį.

pasaulio kraštus.

4139.

j.

Prašome visų giminių, drau
gių ir pažystatnių
atsilankyti
ant šv. Mišių ir pasimelsti už
a. a. Petro Blozio sielą.
šv.
Mišios bus
atlaikytos
balandžio
Kitą Ir lllą, 8:00
vai ryto, šv. Antano parapijos
bažnyčioje, Clceįro, 111.

AGENTŪRA

iar

2334

. .Nuliūdę: moteris, sūriai, bro
liai seserys ir giminės.
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Visi a. a. Agotos Krnszlenės
giminės, draugui ir pažįstami
esat nuoširdžiai kvlečtitrnl daly
vauti ir sutelkti jai paskutinį
patarnavimą ir atsisvelki'nltną.
Nubudę liekame, Vyras, Duk

terys, Hunai, Žentai, Marti, Anų
kai.
laidotuvėms patarnauja gra
botus A. Phillips.
Tel .Blvd.

ii

1

'»y
.-■•a.

v
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j.: i-------

fą
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'Antradienis, baland. 11, 1933

LIETUVIAI AMERIKOJE

OMAHA, NEBRASKA

BR0CK.LYN, N. Y.

LIURDO STEBUKLAI

KAT. SPAUDOS SAVAITĖ

Vasario 2 d. mūsų parapijos
m.
Kovo 31 d.,
Didž. mergaitės suvaidino labai graNew Yorko Feder. Apskritys, žų veikalukų, “Liurdo Stebunutarė suruošti Kat. Spaudos klai.” Žmonių buvo pilna sve
Savaitę bai. 16 — 23 d.
tainė. Mūsų žmonės mėgsta
vaidinimus.
Savaitės tvarka tokia:
Mergaitės labai gražiai su
Velykų dienų bažnyčiose mi vaidino. Stella Kušleika vai
šios už kat. spaudos platin dino aklosios Rožės rolę; Ie
tojus ir skaitytojus.
va Tamulevicz vaidino palai
Bai. 18 d. 10 vai. ryto per mintos Bernadetos rolę. Kitos
radio WMBQ kalba kun. Jo mergaitės, kurios dalyvavo vai
dinime ir gražiai atliko yra
nas Balk Cinas.
šios: Pr. Borisaitė, O. Laba
Bai. 20 d. 8 — 9 vai. per' nauskaitė, A. Jesoniūtė, O.
radio WMBQ spaudos valan Stankiūtė, M. Leonavičiūtė, S.
da; kalba kun. Norbertas Pa Sabutytė, K. Kansleriūtė, Pr.
kalnis; dainuos Karalienės A- įBazifltCs G Gražinte, S. Uždaelų parap. choras vadovau viniūtė, O. Politikaitė, I). Daki muz. P. A. Dulkei.
nauskaitė, K. Balkiūtė, A. YoBal. 23 d. trumpa paskaita1 čirtskifitė, B. Novakiūtė, S. PaTransfiguration salėje, 8 vai. tiikaitė, S. Poskevičiūtė, O.
vakaro; kalbės tek. Kazys Vi Treinavičiūtė, B. Novickiūtė,
lniškis. Tų pat vakarų paskai P. Pakenaitė, S. Stankiūtė, G.
ta Šv. Jurgio parap. salėje; Alukoniūtė, S. Baravikaitė ir
kalbės inž. J. A. Mažeika. Ba G. Jesoniūtė.
žnyčiose pamokslai Velykose Vaidinimo mokino Bdna Butkienė-Gutoski, o jos vyras P.
ir Atvelykyje.
Gutoski parengė scenerijas.
D. N. Y. Fed. Apskr.
Tautietis

NORTH SIDE ŽINELĖS

CHICAGOJE
----------------- j

X Svarbus visų draugijų at-

KAS GIRDĖT VVEST SIDF s,0
.v''
vakarų,

žumo

Daktaras

I. J.ZOLP
1646 VVEST 46th STREET
Tel. Bonlevard 6148—8418
Tel. CICERO 894

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už (35.00

KOPLYČIA DYKAI

1344 S. ftOtb Ave.. Cicero, Iii.

M

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 VVEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Tet Lafayette 3572

J. Llulevičius
Graborius
ir
Balgamuolojas

Patarnauja Chi
cagoje ir apielinkėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Ave,

J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
laidotuvėms patarnauju geriausia Ir

munijos.

pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdirbystės.
OFISAS
468 WEST 18th STREET
Tel. Canal 4174

X Kai kurių iki šiol buvo ma
noma, kad Šv. Vardo dr-ja,
tai augusių vaikų-boisų dr-ja.
Toks manymas visiškai klai
dingas. Šv. Vardo dr-ja yra
vyrų dr-ja. Tenka girdėt, kad
jaunas mūsų vikaras, kun. Jeskevičius, su pasauliečiais vei- 1
kūjais, planuoja VVest Side Šv. ,
Vardo dr-jų išimti iš siaurųjų Į
rėmų t. y. padaryti didelę vy
rų dr-jų. Pasisekimo.
X Moterų Sų-gos 55 kp. mė
nesinis sus-mas įvyks šį vaka
rų balandžio 9 d. Visų narių
prašome būtinai dalyvauti. Yra svarbių reikalų aptarti. Gi
kurios pasilikusios su mokes
čiais prašome užsimokėti.
Kp. valdyba

Ofiso: Tel. Calumet 403*

00. A. G. RAKAUSKAS

4200 WKST 2«Ua ST.,

kampas Keeler Ave.

Tet Onvrford U73

DR, G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

EUDEIKIS IR SŪNUS

Tel. Canal 4121

DR. G. I. BLOŽIS

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 "VVest Marąuette Road

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare

VALANDOS:

9 Iki 12 ryto; 7 Iki 9 vakare

Nedėllomls Ir Seredomls susitarus

4847 W. 14th St

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutartj

Cicero, III.

TEL. LAFAYETTE 7454

DR. F. G, WINSKUNAS

arti 47th street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartj

tur gyveni musu patarnavimas
už NAUJĄ mažesnę: kainą
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavi'mo
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

DR. V. S. NARES

DR. GUSSEN

4645 SO. ASHLAND AVE.

GRABORIAI

8unday by Appointment

X—RAY

Tol. Cicero 1244

Chicago
9 vai.

Phone Boulevard 7042

G K A B O R 1 A 1:

OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. II.

HEMLOCK 8151

Ketv. ir Pėtnyčiomis

10 — t »at
8147 S. Halsted St.
Paned.. Sered. Ir Subat. 1

PHYSICIAN AND SURGEON

2403 VV. 63rd St., Chicago

(Prie Archer Ava netoli Kedsle)
Valandos: nuo > iki I VAL vakaro
Beredomla Ir nedėllomig pagal
■u tartiea

DENTISTAS
1444 So. 49th Ct
Cicero. IlL

I

DR. J. J. KOWARSKAS

3051 W. 43rd St

DR, ATKOČIŪNAS

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

Rea 4468 8. MAPLEWOOD AVE.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Office: 4459 S. California Ave.

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo * Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare
Seredoj pūgai sutarti

LIETUVIS (1RABORIUS

GRABORIUS

Tel. canal 2615 arba 2514

2314 VV. 23rd PI., Chicago

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

Didelė graži koplyčia dykai

718 VVEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

DENTISTAS

Residenclja 4694 So. Artesian Ave.

2420 W. Marąuette Road

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
< Iki 8:20 vakare

arti VVestern Ave.

TEL. CICERO 4927

Phone Hemlock 7828

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAS

1

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilias visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Ui.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų 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 atvež 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 Heturioe Modemiškos Kčplyfiol
Dėl termenų. Baitakite ĮGUDUSI pirm negu kreip
ėtės kar kitur.

Eudeikis
4605—07 South Hetmitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 VVest Marąuette Road
VaL: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlioj susitarus

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

AKIŲ ^YDYTO/Ali

Moterų ir Vaikų ligų
Specialia tė
4145 ARCHER AVE.

DR. VAITUSH, OPT.

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis pūgai sutartj

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

Ofiao vaL kiekvieną dieną nmo 1 iki
12 ryto (Išskyrus seredomls). Taipgi
nuo 4 Iki 8 vat vakare Ltamlnkals
Ir Ketvertais.
Res. Tel. Hyde Park 3895

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

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins aklų {tempimą, kuris
•stl priežastim • galvos skaudėjimo,
ivaigimo, akių aptemmio, nervuotumo, skaudamą aklų karšt). Nulmu
oataractua. Atitaisau trumpą regyste
ir tolimą regyBte.

Prirengiu teisingai akinius visuos*
ktattildmuose. •gaaminavlmas duronaa su elektra. parodančią nulieti.
Uas kialdaa.
Spaotalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 14 ryto Iki S vaka
rą. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PA LA IK 4 SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimą akys atitaisomos
bs akinių. Dabar kainos pėrpua pi
_ ®ėa, n«n . 5®
taive
”
’®- Musų
kainos pigesnta, kai* kitų.

4712 S. ASHLAND AVE.
TeL Boulevard 7582

PRANEŠU
DR.MJ. STRiKOL’IŪ.M.D.
SUGRĮŽIMĄ

4645 So. Ashland Ave.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820
Namų telef. Prospect 1936
PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas
4859 SO. WESTERN AVE.
Chicago, 111.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone PULLMAN 0854

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

Ofisas į’r Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35tli STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

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

J. J. BAGDONAS

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

GRABORIUS

CZRE

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

REPUBLIC 3100

2506 West 63rd St., Marquette Parke

Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampan 81st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v
Nedėliomis tr šventadieniais 14—11

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel Virginia 0036
DIl. MARGERIO

PRANEŠIMAS

DR. JOHN SMETANA,

▼▲LANDOS:
Nuo II Iki 11 dieną
Nuo 1 Iki 1 po pietų
Nuo 7 lkl • vakare
Nedai, nuo 14 iki 19 dieną

OPTOMETRISTAS

DR. CHARLES SEGAL

1801 S. ASHLAND AVENUE

Perkėlą aavo ofisą po numeriu

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk 4729 SO. ASHLAND AVI.
štas. Pastebėkit mano iškabas.
SPECJJALISTAS
Dšlovų. Moterų Ir Vyrų Ugų

Valandos nuo 9:30 ryto iki VaL: ryto nuo lt—lt nuo 1—4 pe
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
pietų: 7—1:34 vai. vakarą
Medėllomle 11 lkl 11
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

3325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii
nuo 4 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 Iki 11
Phone BOULEVARD 8488

TeL Grovehill 1591

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
▼ ai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldiestal*
tik ausi tania
9411 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phono
Englewodd 6641

Office Phono
Wentworth 3666

DR. MAURICE KAHN _ DR. A. R, McCRADIE

Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

Pašaukite:

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

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

25 METŲ PATYRIMO

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui.

DR. A. A. ROTH

Persikėliau j erdvesnę tr patogesnę
vietą

Vai.: Nuo 10 ryto iki S vakare

Laidotuvėms patarnauja mandagiai,
simpatiškai ir labai pigiai.

REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

JŪSŲ GlABORIUS
Didysis Ofisas

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. P. Z. ZALATORIS

Dpi C.K. Kliauga
Valandos: nuo 9 iki 9

3307 Auburn Avenue

Rea Prospect 6659

1821 SOUTH HALSTED STREET

1439 S. 49th Court, Cicero, Ih.

Telefonas Yards 1138

6917 S. Washtenaw Ave.
Tel. Canal 9257

Gydytojas ir Chirurgas

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžia atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus^ nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

Tel. Ofiso Ir Res. Grovehill 8617

2201 VVest 22nd Street

LACHAVICH
IR SOMOS

A. MASALSKIS

Nedėlioję pagal sutartį

TEL. CANAL 4442

DENTI8TAS

Phone Boulevard 4139

Res. and Office
2359 So. Leavitt SL

Canal 4744

X—SPINDULIAI

Ofiso valandos: l-< tr 6-3 vai. vale
Rezidencijos Ofisą*; 26.56 W. GULU St.
Valandos: 10—13 ryto
Seredomis ir Nedėliomis pasai sut&rtj

Utar.

Office Phone
Prospect 1028

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

KAIP L48ISEN ĖJUSIOS Ir I4EI6OYDOMOS JOS YRA

I

DR. A. RAČKUS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

OY1)O VISAS LIGAS VVDV IR MOlf.RŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
Speclaltškal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodljimą krau
jo, od-os, ligas,- žaizdas, reumatizmą., galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Junu gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tukstančiuš ligonių.- Patari
mas dykai.
-OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
valandat ir nuo S—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai.

Tai. LAFAYETTE 8067

Res.: Tel. Hemlock 0288

Specialistas iš
Rusijos

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

u

D A K T ARAI:

WISSIG,

O

Kapitonas
Pasauliniame karo

LIETUVIS GRABORIUS

balandžio 11 d. Bus
tartasi parapijos pikniko rei-

X Vakar Aušros Vartų baž
nyčioje prasidėjo misijos, ku
rias veda kun. M. Urbonavi
čius, M. I. C. Misijos bendrai
visiems. Pirmą, pakištų»
bažnyčioj buvo daug.
Visi
kviečiami naudotis ypatingo
mis Dievo malonėmis.
X Velykinių išpažinčių kvi- 1
telių ir suolų tikietų bus ga
lima gauti mokyklos kamba
ry trečiadienį nuo 6 vai. vak.
X Mokyklos rėmėjų komi
teto susirinkimas, kuris išpuo
lė kovo 12 d., deliai misijų
nukeliamas po Velykų, į ko
vo 19 d. Visiems dr-jų atsto
vams iš anksto pranešame. Ne
pamirškite dalyvauti.
X Praeitų sekmadieni, pa
rap. salėje Altoriaus Puošimo
dr-jp buvo ^urengus bunco parly, kuri gražiai pavyko.
X Parap. didysis choras
smarkiai ruošias Velykų iškil
mėms.
Choro pamoka bus šį
m
akarų, po misijų, mokykloj.
X Praeitų sekmadienį 9 vai.
išiose trys jaunimo draugi
jos in corpore ėjo prie šv. Ko

V

fift A r G A S
kalais. Kviečiami draugijų at- rinkimas §v. Vardo draugijos
stovai dalyvauti susirinkime 8 7:30 vai. vak. Kviečiami visi
valandų, Šv. Mykolo parapijos nariai dalyvauti, taip pat kvie
svetainėj.
A. B.
čiami vyrai, kurie dar nepriX Šį vakarų įvyksta susi- klauso įsirašyti.
Karys

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 216

VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tel .Wentworth 3000
Bet. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tel. Ofiso Boulevard 5912-ią
Ro». Vlctory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofisą vai: puo 1-1: nuo 4:ie-®iO

■................ ; 1 ■1

........ . ..

r

'i

r*"1

* -r*.
leidžiama Peoples Furniture ir visi esat pageidaujami * ir
Co. krautuvių.
.brangūs veikėjai.
šį sykį programoj dalyvau,
L K. p Spaudo3 Komisija
K. Sabonis, A. Anciūtė, S. SaK of L CHAMPS WIN
:n s “
s™.
TAVO OUTSIDE GAMĖS

Aūtfądienls, bab-^
iii
ATTENTION - SPORTS

tuose'-pat namuose. Mokytojau
! ja. gabi rėmėja, F. Burbienė.
Sutarta rengti “bunco parTuesday evening, April 11
bet tikisi, kad vasarą jo biz ty” p. F. Burbų name, Marį'ąnette Pk., gegužės 10 d. Į ko
1933, at 8:00 o’clock at the
nis pasidvigubins.
misiją
įėjo
F.
Burbienė,
J.
Ša

Our Lady of Vilna Parisb
Bridgeportas yra patogiau
TĮ
ltenienė,
M.
L.
Gurinskaitė.
ti. Kalbės daktarė Z. Šliakis.
sia kolonija apsistoti iš kitur
Marųuette, 1933 K of L Hall,West Side, there will be
į
Dovanas
padės
siūti
O.
Ale

Bus
gražios
muzikos
ir
kitų
held a meeting of all sport
atvykstantiems Parodos pama
TELŠIAI. — Nesenai mies champions, went aut and won managers, captains and in
SVEIKSTA DR. ALFONSO
li
ūnienė,
Vaicekauskienė
ir
ki

gražių
bei
įdomių
dalykų
pasi

tyti lietuviams. Iš Bridgepora couple of fast gailies from
MANIKO MOTINA
Rep. XXX to taryba savo posėdy nutarė
fact all persons who are conto geriausia pasiekti Parodos tos. Jos bus gražios ir nepa klausyti.
statyti savo elektros
stotį out of town teams.
prastos:
‘
duck
laundry
bags
’
,
cemed
about sports and athvartus, 31-mos gatvės strytkaSavaitę atgal ^Marijonai Mamiestui
apšviesti.
Stotis
bus
On Tuesday, March 21 st letics. An Indoor Baseball
KLAIDOS PATAISYMAS
riais važiuojant. Iš Bridgepo- “shoe bags” ir t. p.
nikienei buvo padaryta opera
statoma
šalia
dabar
esančios
they played the Danville Ali and Baseball Leagues will
rto tais strytkariais važiuoja Įrašyta nauja narė Ona Kicija Mercy ligoninėj. Ligonė
privatinės
elektros
stoties,
ku
f^tars,
defeating them by be organized in which all the
L. K. Vak. Vals. 10 konfe
nt į Parodos vartus atiduri
®ke pirm- A. Nausėdieri
dabar
teikia
miestui
šviesa.
sveiksta ir tikimos šią savaitę
a 25-21 score. On the fol- Lithuanian Catholic organiper 10 minutų, o automobilium nt‘ pranešė žinių iš Centro vei- rencijos pnotokole įvyko klai
bus parvežta j savo namus,
{lowing day they met the zations and parishes shall
galima pasiekti per penkias .kimo. Žinias papildė J. Šalto da, būtent Archer Heiglits Ma
2902 W. 40th St.
Katalikių pilnųjų blaivinin AVestville Vandals at the have an opportunity to cnter
minutas.
menė ir M. Gurinskaitė. Sese- rijonų Kolegijos Rėmėjų 41
Daug giminių, draugų ir
Bridgeporte apsistos ne vien •ir^s *r
Maria dėkoja skyrius atsiuntė sveikinimą kų unija turės suvažiavimą Westville High Scbool and their teams. In the past
draugių lankė ligonę, tat ir
lietuviai svečiai, bet ir kita- in,ūsų sk?riui už maldas ir
įper sav0 atstovus lr aukll $3. rugpiūčio 13 iki 16 d. Stevens again the Chicago boys were many of our young folks
nebuvo ilgu. Be to, ligonės taučiai. Todėl daugelis Bridge |uo-laut* Pareikštą gerb. Moti- I Atstovavo šie asmenys: A. viešbuty, Chicagoj.
vietorious 35 - 31, būt not who could not find a chance
sūnūs, dr. Alfonsas Manikas,
without an overtime period. to play with a Lithuanian
porto lietuvių ir rengiasi ta nėįei Generalei Jos sunkioj Ii Petrauskaitė, J. Šliogeris, P.
kurs eina interno pareigas MeLubertienė ir M. Stankienė. AThe team that made the Catholic Organization team,
rey ligoninėj daug valandų proga pasinaudoti, o tokių pra V. Baturienė, negalėdama tstovai buvo paminėti, bet kaž
trip was very enthusiastic went out and made connecpraleido prie motinos lovos, i matančiij biznierių skaičiuje y- dalyvaut busimoj bunco par- kaip, per neapsižiūrėjimą, ta
about the wonderful recep- tions with some independdarydamas viską, kad greit ira P* ^l0'rkus> Universal Respo apleistas pasveikinimas ir
ty
(kurios
pelnas
skiriamas
tions given them and are club, gradually drifting anflsveiktn
.t&uranto savininkas.
Ne P~ Sa'i Priminti, kad £
very thankful to the West- way from his Lithuanian
Juozapo Maniko šeimyna lau
iš anksto užsimokėjo už bilie Širdingiausia dėkui M. K.
ville team for the hospitality friends, forgetting them,
kia motinos, nes sako, kad ir p-no Norkaus sūnus ir duktė tą ir davė dovanų. Tai tokios R. 41 sk. už auką.
ADOLPHAS
Sekr.
shown them. In spite of the nationality, and in many
“biznis” neina gerai, kai ma- panko Šv. Jurgio parapijinę
GUDAVIČE
snow the boys made the 300 sės, his creed.
mytės nėra.
j mokyklą ir abu priguli prie rėmėjij
r širdys.- Jos niekam
- - n- ne,
LIETUVIŲ
KAMBARIO
Mirė
Bai.
8
d.,
1933
ną.
9
vai.
Linkime sveikatos ligonei. į pasižymėjusios orkestras, ku-i£&Vy . 6 vlsar namu dirba
mile trip without a mishap.
We invite you and your
vakare. 73 metų amžiaus. Kilo
PLANAI
iš
Kuntautų
parap.
Lankytoja ,Tiai vadovauja kompozitorius 11 au oja’
friends to attend this meet
Chicago 25
Paliko' dideliame nuliudime
'A. Pocius, Beetboveno Muzi- lėmėjų valdybos nariai E.
ing and help in keeping our
moterį Elzbietą, 4 sūnūs: Blab f p
dlslovą, Adolphą, Brom'slovą ir
X Balandžio 11 d. įvyksta kos konservatorijos direkto- J^edvarienė ir J. Šaltenienė la- Šį pavasarį aukų plaukimas
youth united.
Pranciškų, 2 dukteris Lucijų ir
į Lietuvių Kambario Fondą
B. Budrikas,rf
6 2 2
Agniešką. 2 žentu, Franch Skra
'
‘
V.
S.
i
ka
*
daug
dirba
ir
dovanas
re
liūs.
ndui} ir Henry Lesak, ir dvi
mėnesinis susirinkimas Šv. Te
.Committee of Three
neapsakomai svarbus. Del ko ? į marčias
Raginis, lf
10 1
Margaret ir Genevleve
jnka
prelato
M.
L.
Krušo
būsi

ir gimines Lietuvoje,
resės draugijos, mokyklos ka
P. Beinoris,c
112
mam Sidabro Jubiliejuj, birž. Kai susirinks 1,300 dol., tai iš j
MOT. S-GOS 1 KUOPOS
Kūnas pašarvotas 3437 Dixfe
mbaryje, kaip ir paprastai. Su
Pittsburgbo
Universiteto
gauj
M.
Jatis,rg
10
1
Highway, Steger, III.
IlS d. Mūsų rėmėjos; ir savo
SUSIRINKIMAS
sirinkimas bus svarbus; bus
Laidotuvės įvyks Balandžio
Aleksis,lg
2 0 2
organizacijos ir parapijos i- sime Liet. Kambario planus
11 d., 1933. Iš ntlnų 10:30 vai.
diskusuojama paskutinė dalis
ADVOKATAS
bus atlydėtas į šv. Liborius par.
dealiausios veikėjos. Dieve vi- 'lr su tuom Prasidgs tikras> °bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
Danville 21
draugijos konstitucijos, kurią Bai. 4 d. Šv. Jurgio parap.
gos pamaldos už velionio sielą.
soms padėk darbuotis.
Aš,ficialis mūs1* paminklo rengi105 W. Monroe St., prie Clark
Po pamaldi) bus nulydėtas į šv.
parengė komisija susidedanti mok. svet. 8 vai. vakare įvy
mas.
Kazimiero kapines .
Telefonas State 7840
iš valdybos ir dar trijų narių, ko Mot. Są-gos 1 kps. susiValandos
9 ryta lkl E popiet
Van
Dvke,rf
Nuoširdžiai kviečiame visus
V.
STANCIKAS
—
PILIETIS
Tuos
planus
gavę
mes,
Ko

\Vest
Side:
2151 W. 22nd St.
gimines,
draugus
ir
pažystamus
būtent: E. Zurienės, L. Dar-irinkimas- pirm- H- NedvarieLutcka,lf
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Panedėllo,
Seredos
tr Pėtnyčlos
mitetas, tuojau pasiųsime Liegienės ir V. Gritienės su pa-B^žiai vedė susirinkimą,
Moyer,lf
vakarais C lkl 9
Nuliūdę: Moteris, Seinai, I>uk
Plačiai žinomas veikėjas V. tuvos Pasiuntinybei VašingtoTelefonas Canal 0660
terys, Žentai Ir Marčios
galba mūsų dvasios vado, kun. ,kurs kaip ir visi 1 kps. susi
Cox,c
Namai: 6459 S. Rockwell St.
rinkimai
buvo
tvarkūs,
ramūs
Stancikas
šiomis
dienomis
ga-jne,
kuri
juos,
atostogų
laiku,
A. Valančiaus.
J. Hall,rg
Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
,vo pilietybės popieras. Dauge- pristatys atitinkamai oficia' ir. turiningai.
Vakarais 7 lkl 9
Tnman,lg
Telefonas Republic 9800
Nares kviečiamos kuo skait Į Atstovės iš Vak. Valst. Kopasakyti, kad toks vei- liai žinybai Lietuvoje; nuo to
lingiausiai atsilankyti, kad su nferencijos išdavė raportą.
kėjas senai turėjo įsipilietinti. laiko tai ir Lietuvoje prasidės
šiuo susirinkimu konstitucijos Bunco party komisija pp. J. Jisai jau senai rūpinosi tuo tikras mūsų paminklo rengireikalas būtų baigtas ir at- Šaltenienė, B. Bytautienė, U. reikalu, bet vis riepavykdavo mo darbas. į
spau dintos knygutės. W.H.Y. Gudienė išdalino bilietus na- &anti atvykimo įrodymų. Bet
Ringlet End Permanent ........... $1.75
Taigi aukokim dabar. Tegul
Shampoo
and Finger Wave
riams tos pramogos, kuri į- P- Stancikas yra ištvermingas,
iki vasaros susideda reikiamoAll
Week
................................. 50c
vyks bai. 26 d., Šv. Jurgio pa-1 pasiryžo žūt būt surasti rei1 Finger Wave ................................
35c
, v
j ,
,
T
ji suma. Da reikia sudėt apie
rap. mok. kambaryje, 8 vai. kalingus dokumentus. Ir su- ’’
Other Pennanents$2.50, $3.50, $5.00
t
r j- • i • vbuvo pla
i 700 dolerių,
kad gautume pla_
\
vak. Kviečiame kitų kuopų są- rado. Jo liudininkais
• m
c i i ,•
nūs. O tada jau bus uztiknnciai
žinomi
į Town of Lake biz'
. ,,
jungietes atvykti pas mus patas mūsų paminklas — kamnieriai,
V.
P.
Pierzynskis
ir
K. S. JAKUBAITIS
jžaisti kauliukais ir laimėti do
5004 West 16th St.
I barys Mokymosi Katedroje
vanėlę. Įžanga tik 35c. asme- J. Šukevičius.
Pittsburgho universiteto.
Tel. Cicero 2738
Cbicagoj galėtume surasti niui.
Užtikrinkim tat savo auko
DARBAS GARANTUOTAS
ne vieną desėtką lietuvių, ku
Kuopos pirm. H. Nedvariemis dabar, šį pavasarį. Adre
rie yra matę praėjusią Pašau- nė skaitė laišką gautą iš Mot.
suokite aukas fin. sekr.: V.
linę Parodą, čia įvykusią 1893 Są-gos Chicagos Apskr., kuris
Zamblauskas,
31 Minooka St.,
PERKAM
metais. Tokių tarpe vienas žy- įkviečia kuopą dalyvauti Aps. PRIEŠVELYKINt RADIJO
INSURANCE
Pittsburgh,
(10),
Pa.
miausių būtų K. S. Jakubai- susirinkimuose. Kvietimas pri
Lietuviškus
PROGRAMA
NOTARY
? *
ris, nuo senai turįs liardware imtas ir išrinktos atstovės,
Pittsburgho ir apygardos
BONUS
PUBLIC
krautuvę, 3240 So. Halsted st. Kuopos fin. rašt. Kučinskie- Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va- . draugijų atstovai yra dar karSIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ e
P-nas Jakubaitis yra nepa-'nė pranešė, kad Mikaitienės kare iš stoties WGES, 1360 tą prašomi dalyvaut LKF KoLAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
prastų gabumų meistras, ypač nutrauktos pašaipios $10.00 — kilocykles, įvyksta reguliarė miteto susirinkimuose. Juk viPRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
medžio darbe. Jisai jau pirmai Centras šiomis dienomis grą- antradienio radijo programa, si jus ir sudarote šį komitetą,
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
Chicagos parodai rengė did- žins t. y. atsiteisė ir prisiuntė
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAPAYETTE 1083
žiulį veidrodį su puošniais rė- Mikaitienei $10.00 prie jos limais. Bet savo darbo nesuspė gos pašalpos.
Žemos Kainos Tik Šią
Užsimokėjus s-gietėms savo
jo laiku baigti. Tas darbas ir
Savaitę
dabar po 40-ties metų gerai at duokles, susirinkimas baigtas
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERINfiS VANOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
malda, kaip ir buvo pradėtas.
rodo.
švediški mankfitlnlmal Ir elektros masažns
Dabar, kada bridgeportieKuopos Rep.
Treatmental visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
Ir taip toltaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
čiai tikisi-susilaukti daug sve
dulių treatmental.
IIARGENAI ANT SANKROVAS
Ant rendos flatai, 5 ar 6 ka
Mineralinės, sulfarlnėa vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
KARPETŲ
čių ateinančią vasarą ir ren ŠV. KAZIMIERO AKAD.
mb.
Naujai išdekoruoti; renciją. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių Ilgu.
Įgabenti Karpetal $10.—116.—$20
Lengvus išmokėjimai ,po 95c į
RAM. 2 SK. SUSIRIN
Kambariai dėl pergulėjlmo.
giasi ištaisyti savo namus, rei
$125. Prleze Parlor Setas .. $25
savaitę.
$160. Įgabenti Kara Karpetal $2o df. prieinama.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
kėtų pasinaudoti p-no JakuKIMAS
$176. Įgabenti Sheba Karpetal $26
Elektrikinis prosas dykai su
$225. Įgabenti Mosul Karp.
$30
717 West 19th Place
baieio patarnavimais.
1657 W. 45th Street
$275. Storo Šilko Įgabenti
kiekviena Thor Washing
Karpetal
.................................
$25
1-mos ir 2-ros lubos
Kampas So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552
Įvyko bai. 7 d. Susirinko
mašina
Gražūs Parlor, Dlnlng Rm. Ir
Bedroom Setai po ........... $26
gražus būrelis rėmėjų. Vajaus
PRAMATO BIZNĮ
Rapp Storage 5748 S. Ashland Avė.
Atdara vakarais lkl 9 Ned. iki 5 p.tn.
komisija išdavė raportą. Ga
A. A. Norkus, savininkas U- lima džiaugtis, kad, nežiūrint
CASH U« JŪSŲ SENA AUKSA.
Mea mokame augščiualą kalną už
BRIDGEPORT HARDWARE
niversal Restaurant, 750 W. visų kliūčių, vajus pasisekė.
sulaužytus senus aukso dalktua, dan
AND
tų tiltus, dantis, lalkrodSUus, lom
3417-21 So. Halsted St
31 st., pramato gerą biznį a- Padėkota komisijai J. Šaltebardo tlklstua.
PAINT CORPORATION
teinančią vasarą, Pasaulinei nienei, C. Petraitienei, T. Sta
Tel. Boulevard 4705—8167
HOME REFINERS,
J. S. RAMANCIONIS, Vedėjas
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus MorKemtev Bldg.
Parodai atsidarius. P-nas Nor nkevičienei, U. Gudienei už
glčlus. Namus, Farmas Ir Biznius vi
B No. IVabash Avenue
Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų
sose valstijose. Taipgi darom įvai
Kambarys 600
sąžiningą
pasidarbavimą.
kus yra tai prograi prisiren
rius legalius dokumentus, kaip tat.
ir visokių geležinių reikmenų.
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
Radio
Programai
duodami
Jaunametės
rėmėjos,
A.
Gugęs, Jo valgykla yra moderni
dokite musų apie 20 metų plačiu
Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:
Budriko W.C.F.L. 970 k. Ne
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
Geriausia
kaina
—
Cash
už
ška, labai švari, geriausi įre daitė ir J. Ežerskytė išdavė
Sienoms popiera rolelis ......... 5C *r auk^aQ
navimu, tas jums bus naudinga.
dėliomis 800 vai. Ryte
Real
Estate
Gold
Bonds,
morngimai valgomiems daiktams savo raportą. Turėjusios “lu-Į
SPAR Varnish, galionas ................
„25
W.C.F.L. 970 k. Nedėliomis 1
gičius ir certifikatus deposivai. po pietų.
užlaikyti ir gaminti. P-nas No neb basket auction” p. EžersFLAT Paint, galionas ....
*1.59
W.H.F.C. 1420 k. Ketvergais tų. 134 North La Šalie St.,
6755 S. Western Avenue
rkus patenkindamas kostume- kienės name. Gerai pavyko.
3214 SO. HALSTED ST.
Tel. Victory 7261
7 :30 vakare.
Chicago. 111.
Room
316.
lius ir .Inliai /na bi/.iij viiro, Dabar įvyksta siuvimo kursai
Tel. GROVEHILL 1088

C H I CAG O j

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

JOHN B. BORDEN

BUDRIO KRAUTUVĖ
APLAIKĖ 2 VAGONU
NAUJU ELEKTRINIŲ
SKALBIAMŲ MAŠINŲ

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

f

L S

S P E C

MARY’S BEAUTY SHOP

RADIO

A. F. CZESNA’S BATHS

S37.5Ū, ’49.50,
s69.50, $84.50

Jos. F. Bnirik, Ine.

CLASSIFIED

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

J. NAMON FINANCE CO.

