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Vidurinėje Europoje nepaprastas sąjūdis
DIDŽIOJI SAVAITĖ

VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ GERBS
KATALIKŲ BAŽNYČIA, JOS
TĘSĖS

BAŽNYČIA MINI SV. EU- šios. Ir šiandien visose paraCHARISTIJOS ĮSTEIGIMĄ pijų bažnyčiose tik vienos šv.
Svarbiausias Didįjį Ketvir- i Mi5ios
tadienį liturgijos tikslas yra j P91" *v- Mišias dvi Ostijos
minėti šv. Eucharistijos ir kri Xra konsekruojamos, Y iena pa
kščioniškos kunigystės įsteigi- Į naudojama laikomoms Misiomą. Katedralinėse bažnyčiose įIns’ ° kita įdedama į kieliką
laikomos iškilmingos šv. Mi ir po Mišių su procesija nununešama į kurį pašalinį alto
šios šv. aliejų šventinimui.
Ketvirtąjį šimtmetį Didįjį; rių. Ši Ostija laikoma Didžio-

Lenkai ir vokiečiai kiti prieš
kitus protestuoja
ROOSEVELTAS SU KIEKVIE
NOS VALSTYBES ATSTOVU
ATSKIRAI TARSIS

Ketvirtadienį buvo

TARSIS ATSKIRAI
VIDURINĖJE EUROPOJE

VOKIETIJOJ BAŽNYČIA

SĄJŪDIS

BUS GERBIAMA

HITLERIS — PRŪSIJOS
GUBERNATORIUS

AYASHINGTON, bal. 11.—

Prezidentas Rooseveltas spre

BERLYNAS, bal. 12. — Vo
kabinetas
paskyrė kanclerį Hitlerį Prū
sijos gubernatoriumi, o Goerin
gą — premjeru.

ROMA, bal. 11. — Vokieti- ndžia, kad jam bus toli pato
kietijos ministerių

VIENA, Austrija, Inai. 12.
— Vietos spauda praneša apie .i'°š vicekancleris von Pape- giau su atvykusiais čia 11-os
vykshantį vidurinėj Eurojoj nas vakar aplankė Popiežiaus valstybių atstovais pasitarti
nepaprastą politinį diplomatu valstybės sekretorių kardino-j su kiekvienu atskirai ekonomi
lą Pacelli. Jo Eminenciją jis į niais ir prekybos reikalais.
sąjūdį.
; užtikrino, kad Hitlerio vyriau- m
.•
, .
Tuo bndu jis patirs valsty
Austrijos kancleris Dolli'uss [1 , . .
~........... , . f'
,
, ,
Jsvbe visados pagarboje laikys
bių nuomones ir iš to išdirbs
vakar staiga lėktuvu įsvvko
Katalikų, Bažnyčią ir Bažny
nuosavą
planą, kurs paskiau
Romon. Lenkijos užsienių mičiai teisės nebus varžomos.
bus įduotas rengiamai tarp
nisteris pulk. J. Beck skubo
Paskiau von Papenas aplan tautinei ekonomijos konferen
tai aplanko Čekoslovakiją, Ru
kė premjerą Mussolinį.
cijai.
muniję, ir Jugogląviją. Rumu
nų komisija nuvyko į Čekoslo
vakiją, Skodis skandalo reikale.

426 MYLIAS PER
VALANDĄ

Svarbūs pasitarimai vyksta
Rojmoje, kur vieši Vokietijos
DESENZANO, Italija, bal.
viršininkai. Kai kas numato 11. — Italų lakūnas Francis-

Italijos-Vokietijos- Austrijos jco Angello, 31 m. amž., vakar
politinę są-gą, kuriai griežtai j jūriniu lėktuvu padarė rekorpriešinasi “mažoji enterite” į dą, skrisdamas 426 mylias per
ir Lenkija, o kurioms diriguo- valandą.
ja Prancūzija. Sąjungon gali
dar būt įtraukta ir Vengrija.

GRENLANDIJĄ IŠTIKO
VIESULAS

LENKUOSE RIAUŠĖS

KOPENHA,GENAS, bal.
H. —- Rytinius Grenlandijos
BERLYNAS, bal. 11.
— pakraščius ištiko didelis viešu
Lenkų valdomam mieste Lo- las. Kiek sužinota, 15 asmenų
dziuje žydai sukėlė
dideles žuvo.
PRIEŠ VOKIEČIUS

prieš vokiečius demonstraci
jas.
Akmenimis ir plytomis
jie apdaužė vokiečių konsu
lato, laikraščio, mokyklos ir
knygyno namus.

30 ŽUVO, APIE 100

SUŽEISTA

BOGOTA, Kolumbija, bal.
11. — Ant šios respublikos
Vokietijos atstovas Varšuvnj lenk,, vyriausybei j«tt ai- j
«eleži"keli» toko baisi
tn, protest,. Reikalauja, kad I *a‘a8tr°(a ‘^kiniams susi1- v
. T ,
... i kulus.
30 asmenų žuvo ir dau
vokiečių namai Lenkijoj butų
...
_ • 1
, v
1 giau kaip 100 sužeista.
apsaugoti ir kad užpuolimo va
dai nubausti.

LENKAI PRIEŠ VOKIEČIUS

BERLYNAS, bal. 11.
—
Tautiškoji lenkų mažuma Oppelne, Aukštoj Silezijoj, T.
Sąjungai pasiuntė
protestą.
Nusiskundžia, kad
vokiečiai
ją persekioja.
Protestuojan
tieji lenkai reikalauja, kad T.
Sąjunga dėl šio klausimo susi
rinktų specialin posėdi n.

•VARŠUVA, bal. 11. — Vie
tos studentai rengė priešvokiš
ką demonstraciją. Vyriausy
bės pastangomis tas atšaukta.

CHICAGOJE

tąjį šimtmetį —trejos
šv.1 Didįjį Ketvirtadienį tikintieji
Mišios: vienos dėl viešųjų pe-1 gausingai lanko,
meldžias ir

nitentų, kurie buvo priimamidėkoja Jėzui už šv. Eucharisatgal Bažnyčion; kitos — šv.! tijos įsteigimą, garbina Jį dėl
15 NUOŠ. MAŽIAU M0KES- abeji) šventinimui, o trečios— kentėjimų, adoruoja Jį už Jo
šv. Eucharistijos
įsteigimo 1 begalinę link žmonių meilę ir
ČIŲ PRIPAŽINTA
minėjimui. Iš šių. treji) šv. Mi-! pasiaukojimą ir apgaili savo
šių iki mūsų dienų išliko tik I nusikaltimus, kuriais Jį nieki*
Illinois
valstybės
mokesčių
komisija/vakar’ paskelbė’/kad1 gios vienos P^rosios šv. Mi’no.

Cooko apskrities mokesčių pa i"
PREZIDENTAS UŽ 30 VAL. tikrinimo boardas (board of
DARBĄ
appeals) turi teisę 15 nuošim

“DRAUGO” VAJUS BAIGSIS
GEGUŽES MĖN. 14 0.

čių mokesčius už 1931 metus
AYASHINGTON, bal. 12. — nemažinti visoj apskrity viePraneša, kad prez. Roosevel no buto, dviejų ir trijų aukš
4 J. XJ
tas remia 30 Valandų savaitės, tų namams.
Visi kontestininkai visomis
arba 6 valandų dienos darbo
Turtų įkainotojas Jacobs
pastangomis siekia
sumanymą. Senatas šį sumany seniau pareiškė, kad jis pasi
NENORI DIRBTI
mą jau pripažino.
pirmenybės
duos tos komisijos sprendimui.
NEW ROCHELLE, N. Y.,
Da i m r gi jis abejoja.
Per “Draugo”
pirmutinį
S. Stašaitis, 1413 S. 46tb
PASIUNTĖ
MUSSOLINIUI
Inai. 11. •— Suorganizuota 1,7šių meti), pikniką
baigsis ir,Ct., Cicero, III............ 204,258
91 jauni vyrai ir prisiųsta į
NASH KANDIDATU Į
“Draugo” Vajus. “Draugo” A. Gilienė, 3131 Emerald
PARYŽIUS, bal. 12. —
Slocum
tvirtumą, kad juos
MAJORUS
202,698
piknikas įvyks gegužės 14 d. Avė., Chicago, III.
pramankštinti ir pasiųsti į Pertaisytą premjero MussoliV. Mandravickas, 815 — 45
nio taikos planą, kurio pagrin
skirtą darlią.
Pranešta, kad kandidatu į Vytauto parke ir tą dieną žikuris kontestininkas ' St., Kenosha, Wis.
180,252.
Iš jų 257 atsisakė nuo šios dė yra keturių valstybių pak 1 chicagos majorus skiriamas nosime,
bus laimėtojas.
} K. Šerpetis, 1710 N. Girard
“darbo tarnybos.” Jie nori tas, Prancūzijos vyriausybe P. A. Nash, Cooko apskrities
tik gauti veltui maistą ir pa pasiuntė Romon ir laukia at demokratų centro komiteto Taigi visi kontestininkai vi 'sG, Chicago, III............ 171^324
somis spėkomis ir darbuojasi,1 !*• Fabijonaitis, 2231 W.
sakymo.
talpas.
pirmininkas.
kad laimėjus daugumą balsų. .PU Chicago, III............ 120J
Žinoma, jie nebus verčiami
Sakoma, kad tuojau po Ve-,
PRIEMIESČIAI REIKAKAU
ir bus paleisti. Tačiau bus žiū ŽYDŲ VEIKIMAS PRIEŠ lyk, aldermonų taryba jį iš-į,Ir,taiP
kad
per
Velykas,
kaip
spėja

VOKIEČIUS
rimą, kad jie negautų jokios
rinks.
JA ALAUS
ma, bus daug “siurprizų” ir
pašalpos, jei nenori dirbti.
atmainų “Draugo”
Vajaus
LONDONAS, bal. 11. — Po
VAKARUOSE SNIEGAS
Evanstone, Oak
Parke ir
stovyje.
ilgo
dvejojimo
Anglijos
vySVEIKATOS SAVAITĖ
Highland Parke
gyventojai
Per paskutinius šešis mėne
________
j.riausybė leido žydams boikoChicagoj yra vidutinio oro
reikalauja, kad ten būtų par
daugiau
SPRINGFIELD, III., bal. tuoti vokiečius ir Vokietijos saulėtos dienos. O vakaruose, sius Vajuje įnešta
duodamas teisėtas alns, kaip
11. — Gubernatorius paskel gaminius, taip pat pulti Hitle kaip praneša, siaučia
šaltis kaip 7 milijonai balsų. Bet kad parduodamas Cįhicagoj.
bė valstybei sveikatos savaitę, rį per spaudą ir plakatus.
ir sniegas. Coloradoj, Wyomi kaip girdėtis nuo kontestininŠiuose miestuose dar prieš
nge, Montanoj ir kitose valsty’ klb P01, paskutinį mėnesį su- prohibiciją svaigiųjų gėrynių
kuri prasidės ateinantį sekma
plauks ne tik 7 milijonai, bet
MOKYTOJŲ DEMONSTRA bėse yra sniego ir šalta.
dienį — per Velykas.
pardavimas buvo
varžomas.
dar ir daugiau balsų. Reiškia
CIJOS
Prohibicijos metu tea įsivyra
tik vieną dalyką, kad Vajaus
KELI ŠUNIUKAI RASTI
GAISRE ŽUVO MERGAITĖ
vo prohibicijos fanatikai. Štai
užbaigimas bus smarkus ir pa
Chicagoje priešais
miesto
dabar ir kova.
sėkmingas.
ST. JOSEPH,
Mich., bal. rūmus (City Hali) apie 1,000
Schiller Parke iš Lunto šu

12. — F. Amfieldo ūky sude mokytojų turėjo demonstraci
gė gyvenamieji
namai. Žuvo jas. Tarp jų diaug maišėsi ir
Viola Berg, 15 m.
amž., iš raudonųjų gaivalų.
BUKAREŠTAS, bal. 11. —
Hinsdale, kuri ten viešėjo.
Dėl Skodfos amunicijos fabri
APSIGAUNA TIK TIE, KU
kuose skandalo rumunų par
PLANUOJA PROPAGANDĄ
RLE LAIKRAŠČIŲ NES
lamente sukeltos
muštynės.
KAITO
Parlamento vidus išgriautas.
PARYŽIUS, bal. 11.—Pran
cūzijos vyriausybė nusprendė
GELVONAI, Ukmergės ap.
YRA SUMANYMAS VARŽY
J. Valstybėse sudaryti galin Paplitus gandams apie dole
TI SKELBIMUS
gą prieš karo skolas propagan rio vertės kritimą, šioj apylin
WASHINGTON, bal. 11. — dos organizaciją.
kėj buvo paplitę įvairūs vertei
Žemlės ūkio departamente iš
gos, kurie supirkinėjo
dole
keltas sumanymas,
kad su
LONDONAS, bal. 11.
— rius. Buvo atsitikimų, kad par
varžyti ir cenzūruoti
maisto Čia iškelta aikštėn, kad črez- davinėta po 4-7 litus. Dėl šios
ir patentuotų vaistų
skelbi viČaika Maskvoje panaudojo operacijos nukentėjo tik tie,
mus laikraščiuose ir žurnaluo terorą, kad išgauti iš areštuo kurie jokio laikraščio neskai
se.
tų anglų prisipažinimą.
to.

MUŠTYNĖS PARLAMENTE

laikomos 3° Penktadienio šv. Mišioms,

Naujas J. Valstybių keleivinis laivas Washington. Jis dabar išbandomas Atlantiko pa
kraščiais. Žiūrima motorų tinkamumo. Po išbandymo bus pavestas United States Lines dvejos šv. Mišios — vienos r Šį pašalinį altorių, kuriam
rytą, kitos vakarą. O septin- padėta konsekruota
Ostija,
keleivius vežioti.

nidės andai pagrobta apie 9
PIRMEILIŲ STOVIS
brangintini šuniukai. Policija
keletą jų atrado. Trys vyrai
P. Labutis, 917 W. 34th st.,
areštuota.
Chicago, 111.
847,393
V. Stancikas, 1706 W. 47tb
15 ROUNDŲ BOKSĄVIMAS St., Chicago, III.
820,225
A. Švilpauskienė, 103 N. 20
Illinoiso legislatūra pripa Avė., Melrose Pk., III. 593,835
žino bilių, kuriuo valstybėje
A. Valančius, 1226 S. 50tli
įteisėjamas 15-os roundų bok- Avė., Cicero, III.
464,706
savimas.
S. Balčiūnienė, 2212 W. 23
at., Chicago, III........... 388,257
REKRUTUOJAMI BEDAR
S. Staniulis, 6651 S. Talman
BIAI
Avė., Chicago, III. . / 375,311
A. Stulginskas, 1628 So. 50
Chicagoj rekrutuojama 4,- Avė., Cicero, III........... 294,316
000 jaunų vyrų bedarbių, ku0. Rašinskiene, 1639 S. 50tb
254,551
rie bus siunčiami į miškus.
Avė., Cicero, III.

hSbii a a ■_

TIK PUSE NORINČIŲ
APSIVEDĖ
MALETAI. — Nuo Naujų
Metų iki Užgavėnių čia susi
tuokė 21 pora ir apie tiek dar
liko nesusituokusių. Pasiliko
tie, kurie ieškojo ne tik žmo
nos, kiek didelio kraičio. Uoš
viai šiemet buvo mažiau sukai
barnesni dėl kraičio, kaip pe
reitais metais.

ORO STOVIS
CHIGAGO T P
APYLIN
KES. — Šiandien saulėta ir
kiek šilčiau.

-a

Trečiadienis, baland. 12, 1933

atskalomis, bet kada paliečia Katalikų Baž
nyčių Vokietijoj, jie turi turėti reikalų su
visa Katalikų Bažnyčia iir jos galva Šven
tuoju Tėvu, kuris yra Kristaus vietininkas.

racijos skyriai '(sprendžiant
iš Feū!eracijos seimo tarimo)
yra taipgi WS skyriai, todėl
Ueln* kasdien. Uikyru* sekmadienius
FRBKUMKRATO8 KAINA: Metams — M-M. Pu
nutarta ir juos kartu šaukti j
lti Metų — t< ee. Trim* Mėnesiams — *B.tt, Vienam
2334 80. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.
Mteustul — Tie. Europoje — Metams IT.tt. Pusei Mė
suvažiavimų. Todėl prašome
A. L. R. K. Federacijos Reikalai
li — »A«e. Kopija • «<
PATRIJOTIZMAS AR ŠOVINIZMAS
Tamstų prisiųsti A. L. R. K.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrųBna, Jei nepratoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
Federacijos tų skyrių, kurie
Hadui palto lankių.
JUBILIEJINĖS
VELYKOS
si
rado
netikrų
pranašų,
KrisŠis klausimas ypatingai pasidarė aktua
randasi rytinių valstybių ribo
Skelbimai sekančiai dienai priimami ik* *>
—
;
------taus
priešų.
Tad
ir
netenka
ste
lus kai pradėjo įsigalėti fašistai. Jis yra ak
se antrašus. Prašyčiau pas
vai. po Riet.
Pradėjome šventuosius Me- bėtis, jei Popiežius Pijus XI
Redaktorius priima — nuo U:M Iki
vaitualus Italijoj, Lenkijoj, Lietuvoj ir pasta
kelbti.”
romis dienomis Vokietijoj. Tuo klausimu tus. Popiežius juos paskelbė,’ne tik vyskupus ir kunigus,
nes šįmet sueina devyniolika Į bet kiekvienų katalikų šaukia
DRAUGAS”
“Kario” 11 nr., randame straipsnį, kuris taip
šimtmečių nuo įsteigimo Šv. f prie katalikiškojo veikimo,
UTHUANIAN DAILY FRIEiNb
yira baigiamas:
Sakramento,
nuo Paskutinės! apaštalavimo, kad priešų puo
Pabliahad Daily.
zmb lunday.
SUB8CRIPTIO1T8: OM Y*tT — |I.M. 81* Month*
“Reikia griežtai skirti tikrų.jį patrijotiz- Vakarienės, nuo Kristaus tra- limus atremti ir suklaidintus
91.11. Thr<« Month* — |i.M. One Month — 7»o.
<OM — Ona Year — |T.M. Us Month* — »AM. mų nuo šovininzmo ir vadinamo ultrapatri- gingos ir skaudžios
mirties arba dar Kristaus nepažinujotizmo. Reikia labai gerbti kilnius pabijo ant kryžiaus. Dėl to ir Vely- sius traukti prie Katalikų Ba
AAyertlalng ln “DRAUGAI" brlnge best ratilą.
tus, tylius, bet savo tėvynę tikrai mylinčius kos — Kristaus iš numirusių žnyčios, kad visi katalikai ir
AUrartlalns rataa on applloatlon.
žmones. Bet yra vadinamų šovinistų, arba prisikėlimo šventė, yra reikš- visi žmonės į Kristaus mokslų
DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago ‘nebepatrijotų,’ kurie valstybiniu ir sociali mingos, jubiliejinės. Kasmet atsižvelgtų visose
gyvenimo
niu atžvilgiu nėra naudingas elementas. O Velykas iškilmingiai minime, srityse, kad toji Pasaulio Švie
šiandien, vis dėlto pasitaiko, kurie kartais bet šiemet tos iškilmės turi sa vis daugiau žmonių apšyra sąmoningi tautos priešai ir provokato būti didingesnės ir su rūpės- viestų, kad visa mūsų tauta
DIENOS KLAUSIMAI
riai, mėgstu žaisti patriotiniais jausmais, ir tingesniu prisirengimu pasi- suprastų, jog Jis yra “tiesa,
savo tikslams užsideda patrijotizmo kaukę.” tiktos.
kelias ir gyvenimas.” PasauDevyniolika amžių praėjo lyje nėra taikos, daug skriauČia labai teisingai yra pasakyta. Labai
Lenkai pradėjo atsimokėti vokiečiams.
Lazda, sakoma turi du galus. Socialfašistai, gerai, kad kariuomenės organe yra reiškia nuo to laiko, kada Kristus bu- dų, nėra lygybės, ekonominiai
kryžiaus, ir finansiniai sunkumai žmoužėmę Vokietijos valdžių, pradėjo atakų prieš mos tokios sveikos mintys. Taip pat būtų v o prikaltas prie
Vokietijoj gyvenančius lenkus. Nemažai jų gerai, kad į jas gerai įsigilintų Lietuvos tau Bet Šventieji Metai yra pas- nes spaudžia dėl to, kad žmodeportavo. Dabar lenkai, atsiminę antrųjį la tininkai, kurie labai dažnai užsimauna patri kelbti ne vien tam baisiam ir nės negyvena pagal Kristaus
zdos galų, pradėjo juo lupti vokiečių, gyve jotizmo kaukę, kad siekti savo asmeniškij žiauriam Įvykiui, bet taip pat mokslo dėsnius, ji} gyvenime
ir garbingam Kristaus iš nu nėra Kristaus dvasios.
nančių Lenkijoj, kailį. Kaip vokiečių kova ir partinių tikslų.
mirusių prisikėlimui. Dėl to XT. ,
...
.
prieš lenkus nepatiko Lenkijai, taip dabar
.
,
.
Nieko nepadėtų
Kristaus
ir mes katalikiškojo veikimo ™
,...............
.....
lenkų kova prieš vokiečius nepatinka Vokie
. . , .
,
, • Evangelija, jei ji
pasilikti;
nariai turime pagalvoti, kaip . _ . v,
, ...
tijai. Pirma protestavo Lenkija, dabair pro
L. .
v. f .... ..
v
knygoje uždaryta, jei jos mejubiliejinę Sven kas
giai8
Pasirodo, kad pas mus, lietuvius, yra per verhng.au
testuoja Vokietija. Ir dėl tokių “mažmožių”
pašau- • •
, .
, .
,
nustatomos dvi tautos viena prieš kitų ir jos daug pavydo. Ypač politikos darbų dirban te, viso krikščioniškojo
d
inais metais mes turime padu
stipnj
ir^
Kris
laukia tinkamos progos išlieti savo keršto čiųjų tarpe. Mus pasiekė gandai, kad dar lo triuinfo šventę - Velykas
vienas lietuvis advokatas Chicagoje būtų kuo įskilnung.aus.a pamanė- ,lau8 Evailgel;jo8 &vie8a
tulžį karo lauke. Gaila, kad Tautų Sųjunga
gavęs
valdiškų vietų, kaipo valstybės proku Ii. Bet mums, paniryžusiems
kajWt t,ig. didegneį
yra- bejėgė rftmiu būdu išrišti' tokius tarp
roro
padėjėjas,
jei
grupelė
žmonių
nebūt
jį
apaštalauti
Kristaus
muksi.},
mi„iag>
towi
tautinius konfliktus, kurie Europos taikų išįskundus prokurorai. Būk tai buvę pasakyta, .nedera pasite.ik.nt. vieta tu
vejkinl^ laikan,ig Bastato į pavojų.
kad jis esąs neištikimas jiartijai. Reiktų šį nepaprastu Švenčiu iškilmė- ny{io8 nurodymy. Toks
,
dalykų gerai ištirti ir, suradus kaltininkus, menus. Mums reikia pagalveparyti
geriausi,
TUŠČIOS PASTANGOS
juos prie gėdos stulpo pastatyti. Gėda yra t. ir apie tai, kaip sekn.lng.au tiks si|J jubiliejinių ]neh( Vc),
A L R R Federacijo;
Hitlerininkai Vokietijoj tiek įsisiūbavo, viens kitų skųsti ir užstoti kelių saviškiams tą kilu,, dailiu dirbti, kaip
politikoje
prasimušti.
Kitos
tautos
taip
ne

daugiau darbininkų jin jtrau veiksjai ir nariai neabcjotinll
kad ne tik ekonominį ir socialį gyvenimų |
sielgia,
dėl
to
joms
politikoje
ir
sekasi.
kti ir tiems darbams Dievo
padarys ir dė| to Pw,fera
savotiškai nori pertvarkyti, viską ir visus
pagalbos pasiprašyti.
,,;jos gekretorijatas, sveikin
nori priversti tik jiems tarnauti, ne vokiečių
tautos žmones visokiais būdais persekioja,
Prieš 19 šimtmečių Kristus damas Kristaus Prisikėlim
bet jų tarpe atsirado tokių karštagalvių ir
Įsteigė Bažnyčių ir pasakė, švente, kekvienam
lietuviu
apsvaigėlių, kurie ir tikėjimų bei bažnyčias
kad Jo Bažnyčios “ne pfaga- katalikui linki giliai persiin
nori priversti tik fašizmui tarnauti. Nežinia,
ro vartai nepergalės.” Tačiau i B šios brangios šventės nut
kaip bus su liuteronais ir kitomis sektomis.
: Kristus numatė ir savo sekė- taika ir (Velykų ryte linksmi
Tačiau Katalikų Bažnyčia pasiliks kokia bu
į jus perspėjo: “Veizėkite, kad giedoti Aleliuja.
vusi. Ji nepasiduos jokiai žemiškai jėgai, ku
. kas nors jūsų nesuklaidintų. /)c, VMui VaJui)/i g^m
ri kėsintųsi jų savotiškai pertvarkyti ir ver
• Nes daugelis ateis mano varskj/rių SMValiuvim
sti žemiškiems reikalams tarnauti. Katalikų
du ir sakys; Aš Kristus, ir jie
Bažnyčia prisitaiko prie visokios formos val
suklaidins daugelį. Nes... kils
federacijos sekretorijata
džių. Bet į jos reikalus ji neleido ir neleis
daug netikrų pranašų ir bu- tu’3 re^flE £av° tokio turini
jokios valdžios kištis, ar ji bus fašistinė ar
’ vedžios daugelį” (Mat. 24, 4kitokia. Katalikų Bažnyčia yra paties Kris
11). Kad nuo to žmones apsati
ilniui Vaduoti Sųjungc
taus įsteigta, ji yra nepakeičiama ir taip
goti, Jis įsteigė Bažnyčių, pa- skyiiai, kurie randasi Amer
pat jos “ir pragaro vartai nenugalės.” Kaip
liko sav-o vietininkus ir jiems kos rytinėse valstijose, šauki
Italijos fašistų pastangos buvo tuščios sie
pasakė: “Eikite tat ir raokv- pirmų atstovų suvažiavįmi
kiant nugalėti Bažnyčių, taip ir vokiečių hit
kitę visas tautas... mokydami Suvažiavimas įvyks birželi
lerininkams nepasiseks savo tikslo atsiekti.
11 juos laikyti visa, kų tik esu
H d., 1933 m., Hartfor
Jau dabar matome jų atstovų lankantis Ro
n jums įsakęs”.
Conn.
moje. Vadinasi, jie gali elgtis kaip nori su
Šiandien ypatingai daug at- “Kadangi A. L. R. K. Fec

D I

būčiau drįsęs taip veidmainiškai Išduoti
— Pranašas, kurį tu Išdavei, taip put
savo draugo į budelių rankas. Aš grei šaukė: “Trokštu.”
čiau tave pasmaugsiu savo rankomis, kaip
Ji nuleido indų į šulinį ir ištraukė
Pagal. E. Gebart—Gribnlis
įsileistų į vidų. Jei nori miegoti, tai Gol pilnų gaivinančio vandens.
(Pabaiga)
gota netoli. Gali ramiai miegoti atsirėmęs
— Dėl Jėzaus meilės imk ir gerk, —
Senio figūra dingo tamsoje. Judas galva į savo Mokytojo kryžių. Ten tavęs pasiūlė mergaitė.
i
pasileido eiti paliai miesto sienų. Čia rio nė pats velnias nelies.
Judas atsigėrė. Pasijuto stipresnis.
gsojo krūvos iš miesto išvežtų šiukšlių ir
Barabo kalba buvo Judui mirtinas Mergaitė nuėjo. Jis atsisėdęs prie šulinio
kitokių atmatų. Čia visoki valkatos turė smūgis. Jis pasijuto sutiyptas paskutinio paskendo mintyse. Staiga pašoko ir spar
jo pasidarę lindynes. Vienoje tų lindynių nedorėlio. Jis, grieždamas dantimis, pasi čiais žingsniais pasileido pirmyn. Ėjo,
jis pamatė žiburėlį. Pro durų plyšį pažiū
traukė nuo durų. Neapykanta Jėzui vis kaip žmogus, kuris yira pasiryžęs žūtbūt
rėjęs į vidų pamatė, kad čia apsistojęs didėjo. Jis tik gailėjosi, kad permaža už įvykdyti savo sumanymų.
paleistasis žmogžudys Barakas. Barakas,
Kiek toliau už miesto ant vienos kal
išdavimų gavo. Jautėsi nuvargę.!. Ausyse
prieš kurį drebėjo visa Jeruzalės apylin- čypė. Akyse mirguliavo raudoni ritulėliai. vos stypsojo keletas nuskurusių medžių.
Judas pasinešdino kalvos link.
Jau aušo. Jis atsidūrė prie vieno šu
— Barakai, — pasibeldė Judas į du
Apsidairęs priėjo prie vieno apdžiū
ris, — aš esu sušalęs ir išalkęs. Leisk linio. Jautė viduriuose didelį deginimų ir vusio fygos medžio. Skubiai nujuosė juos
liežuvis rietėsi nuo troškulio. Pasilenkęs tų ir virpančioms rankoms ėmė rišti prie
man pas tave pasilsėti.
trauke į save drėgnų orų, kylantį iš gel šakos. Apsiaustas nukrito nuo pečių. Po
Barakas nusijuokė bandito juoku.
— Klausyk, Judai, aš tavęs negaliu mių, nes nebuvo indo, su kuriuo būtų ga trumpo laiko miškelyje pasigirdo duslus
priimti: minia mane už tai akmenimis už lėjęs pasisemti vandens. Prie šulinio pri krokimas... Dar kartų ir viskas nutilo.
muštų, Judai, aš, tiesa, užmušiau keletu ėjo mergaitė ąsočiu jiešina. Judas jų pa
Jau Judas nebelankys Jeruzalės, jau
žydų ir porų kareivių; saujomis vogiau matęs prašvokštė pro dantis:
nebesitai'H
su žydų vyresniaisiais dėl antrų
— Trokštu....
pinigus iš bažnyčios; nuplėšiau auksinę
30 sidabrinių.
Mergaitė krūptelėjo, nes pažino iš
skardų nuo Sandaros skrynios, prie ku
, t
.
J.,Oribulii, M. I. 0.
rios niekam Devalia prisiliesti. Bet aš ne davikų.

Prašome pranešti.

Federacijos skyriai ir aps
kričiai yra prašomi pranešti
sekretorijatui; 1. Kada turė
jo Katalikiškos
Akcijos ir
spaudos savaitę! 2. Kokios
buvo pasekmės! 3. Kiek drau
gijų prie Federacijos prira
šyta? 4. Kiek laikraščių užra
šyta? 5. Kiek knygų parduo
ta? Kurie skyriai tokios sa
vaitės nesurengė, prašome pra
nešti kodėl?
Federacijos sekretorius.

Kų tik iš spaudos išėjo,

kaip tai:
Jėzus Kristus Karalius, pa

rašė kun? Pr. J. Vaitukaitis,
kaina ..................................

10c

Švenč. Jėzaus Širdies Troš

kimai, to pąlies autoriaus 15c
Viršminėtos knygelės yra la
bai naudingos ir kiekvienam
žmogui reikalingos, patartina,
kad ta knygelė rastųsi kiekI vienuose katalikiškuose naImuose.
Reikalaukite tuojau pas pa
tį autorių, 4557 So,Wood St.,
Chicago, UI.
arba

2334 80. OAKLEY AVĖ
Chicago, UI.

Skaitykite ir platinkite
dienraštį “Drauge” ii
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
{kurie garsinasi jame.

Padėk man, pagelbėk maldauju —
Štai ašaras man skruostus skalauja.
Sukilo manyje audringa šalta,

Skaudi akmeninė kova.
Suspaudė man širdį, norėjo pagriebt,
Į tamsių bedugnę mane nusivest.

Ir pažvelgė štai Viešpats kareivijų —
Tuojau sužibo būriai kalavijų...
Štai jau kova ugninė baigta
Jau aš dėkoju išgelbėtas,

Pr. Adomaitis

i
Išlindo angys iš visų landų,

Ir taikos į mane — baugu.
Norėjo įgelti, pakąsti gyvybę
lr ten nugramzdinti, tenai į mirybę
Subruzdo sujudo plėšrieji vilkai,
Suskrido suplūdo juodi vanagai.
Norėjo suplėšyt, mane sudraskyti,
Ir savo godumų šiek tiek numalšinti.
pakilo tamsybės galybių sparnai
Ir ūžė aplinkui visi aitvarai —
Aš jaunas, nematęs dar nieko —
lr vienas tik vienas, be ginklo.

Karaliau, o Valdove, galingas
Aš Tau visad dėkingas —

Kaunas, 1-930—XII—3
Ėjo gandų, kad vienų žmogų amžinai
persekioja nelaimės ir niekaip negalima
jam pagelbėti.

Turtuolis kaimynas pasiryžo tai iš
tirti. Jis nuvyko ant tilto, kur turėjo eiti
nelaimingasis ir padėjo ten piniginę su
auksiniais pinigais.
Vargšas prisiartinęs prie tilto galvo-

Šimtais kartų esu ėjęs tuo tiltu, da
bar na band y siu pereiti užsimerkęs!
lr akis užsivėręs jis praėjo pro pini
ginę.
x ,• į , :4 a

F

Trečiadienis, baland. 12, 1933

WEST PULLMAN, ILL.
LABDARIŲ DIRVA

bai pradeda įsigalėti pavasa-j
rininkų kongresėliai. Kongire-!
sėliai būva paįvairinami iškil
mingų eisenų, sporto ir arklių
lenktynių. Katalikiškojo veikiįmo žvilgsniu ar ne naudingiau
būtų, kad eisenos gautų reli
ginio pobūdžio ir tai būtų at
liekama su Švenčiausiu Sakra
mentu Kongresėliai galėtų bu
ti daromi Katalikų veikimo
Centro vardu, o kaip sekcijos
tokiuose kongresėliuose galėtų
dalyvauti pavasarininkai, mo
ters, vyrai ir t.t.

West Pullman. — Bal. 2 d.,

po sumos, parap. svet. Labda
rių Sąjungos 10 kp. turėjo
VELYKOS IR LABDARYBĖ Kadangi šiemet sukanka de mėn. susirinkimą; nariai skai
vyniolika šimtmečių nuo Kri tlingai susirinko. Įsirašė 4 nau
Dievas įsakė mums mylėti staus mirties ant Kryžiaus ir ji nariai. Reikia pažymėti, kad
artimą, taip, kaip patys save. garbingojo Jo iš numirusių labdarių 10 kp. sparčiais žing
Mūsų Išganytojas, gyvenda- prisikėlimo, dėl to vertai tas sniais žengia pirmyn ir gra
mas žemėje, įrodė, kad Jis šventas sukaktuves paminėsi- žioj vienybėje veikia.
Jeigu turi
Išduota
raportas
iš
įvyku

daug daugiau mylėjo žmones me ir šias Jubiliejines Velvnegu save. Uis savo visą gy- kas vertai švęsime, jei kiek- sio kovo 19 d. vakarėlio, pel
venimą, visą darbą, visą save ^vienas ką nors padarysime sa- no padaryta 51 dol. Išreikšta
pašventė žmonėms ir net mirė ^o artimui, patekusiam į ne- širdingas ačiū rengimo komi
Šitaip daryk
skaudžiausia mirtimi dėl žmo- laimę, jei padidinsime savo da sijai už pasidarbavimą, ypač
10,000 naujų katalikų
p. Žitkevičiui.
rbą labdarių organizacijose.
nių išganymo.
tikru Baver Asnirln tahletKinijoje, Tlingpo vikariate Gauk
kų ir imk tol kol busi visai liuoSvarstyta apie ateinantį šo
Prieš Kristaus laikus, žmo- Mes, lietuviai katalikai tu"SlMMKu~ jmisijonieriai leraristai skelbia sas nuo skausmo.
« »
nės kentė baisią vergiją ir prie rime Liet. R. K. Labdarių Są- kių vakarėlį, kuris įvyksta še
Tahletkai Bayer’io iSdlrbtmo ne
New Yorko valstybėje atsidarius žuvavimo sezonui, du katalikų tikėjimą stabmeldžia- gali Jums kenkti. Nenusilpnina
spaudą. Nieks neužstojo per- 'jungą. Priklausykime joje, pa- štadienio vak., bal. 29 d., pa-,
Patvirtinti du kart geres
žuvavimo
mėgėjai bando pasigauti gavėniai šviežios žuvies.
ms, 1931-32 metais 10,000 sta- širdies.
ni už saleylates dėl rheumatizino
sekiojamųjų, nieks nesi/rupino (sidarbuokime jai, kad per ją rap. svet. ir išrinkta darbi-!
------------------.bmeldžių priėmė kataliku ti- skau:|io panaikinimo.
ligoniais ir skausmus kenčian- kuo daugiausia butų nuveikta ninkai.
rheumatiznio ar bi ko
ten labiau žmonės pradeda ma
;r apskrikštijo. Krikš- kioNekesk
neuritinio skausmo per kiti},
.viais, nieks nešelpė nelaimin- nelaimingųjų sušelpimui ir pri Pirm. K. Raila pranešė, kad
,žėti. Tad bedievybė yra žmo itą norinčių priimti dar yra 4,- sezoną, ir nekęsk niekuomet ne
reikalingai neuralgijos, ar kitokios
gųjų ir vargšų. Kristus, atė- glaudimui.
Labd. kasoje yra 118 dol. pinigų.
nesmagios padėties kurią Bayer
nijos maras.
'647.
Asplrin tikrai palengvins ir labai
Nutarta 100 dol. pasiųsti cen
'ęs žemėn, visą laiką gyveno
skubiai.
Eucharistiniai kongresai
iStoja į vienuolyną
trui; tam darbui atlikti iš!u vargšais, juos mokė, gydė,
Lietuvoje
Nauja šventoji '
GEGUŽĖS 30 DIEOTA
rinkta pirm. K. Raila ir ižd.
žstojo, žodžiu, rūpinosi. Jis
Šiais metais bus pripažinta Lietuvoje šįmet įvyks du eų- Friburge buvo garsus TarvGudžiūnas.
gailėjosi net tų, kurie Jį pla
šventąja palaimintoji Teresė Įcbaristiniai kongresai. Vienas bos Pirmininkas Ernestas Pekė. spiaudė į Jo šventą veidą, Gegužės mėn. 30 d. visi, ku- Pirm. K. Raila paprašė nu Margarita Redi. Ji mirė 1770 j* -i1? bus Panevėžyje, o kitas nrier. Pamatęs, kad pasaulyje
kalė prie kryžiaus, tulžim gi- rb*
galime, vykstame į ka tarimų rašt. p-lę Gudžiūnaitę
Inėra nieko gero, įstojo į vie-1
metais. Šių metų sausio mė Švėkšnoje.
rdė ir Jo šventą širdį pervė- pines’. kad papuožti. artimųjų
perskaityti Amerikos Lietuvių nesio 17 dieną Rytų kongre Lietuvoje vasaros metu la- nuolyną.
•re. Skaudžiausioj kančių va- mi>rusiųjų kapus. Tai yra graR. K. Federacijos atsišaukimo gacija pripažino du tikrus ste
landoj ant Kryžiaus Kristus žus paprotys’ kurio ir mes, lielaišką, po to prasidėjo svars buklus, per jos užtarimą įvy
prašė savo dangiškojo Tėvo: tuviai> laikomės. Chicagos lietymas. Pirmiausiai S. Piktužis kusius.
“Atleisk jiems Tėve, nes jie tuviai katalikai tą dieną Sv.
trumpai ir aiškiai nurodė sva
nežino ką daro.” Iš savo mei- Kazimier0 kapinėse kiekvieSaliziečiai plečiasi
rbą ir naudą priklausyti Fe
lės prie žmonių, Kristus did- nais metais ren^a Šilingas
Praėjusiais
metais saleziederacijai, arba turėti Federa
žiausiam latrui, Jo dešinėje Pabaldas, į kurias suvažiuoja
cijos skyrių savoj kolonijoj ir Ičiai Italijoje atidarė 5 naujus
kybančiam ant kryžiaus, atlei- tūkstančiai žmonių. Gražu,
labai lengvas sąlygas. Kalbė vienuolynus, Prancūzijoje 4,
do nuodėmes ir atidarė jam kad tą dieną neužmirštama ir
ir pp. Žitkevičius, Raila ir ' Jugoslavijoje 2, Lenkijoje 5,
IR
jangq
našlaičių. Lietuvių R. K. Lab- jo
Jucevičius. Po to buvo baisa- Portugalijoje b Ungarijoje 1,
I darių Sąjungai yra pavesta
Dėl to krikSčionys paliktais prie kapinilJ rinku ankas na. vimas. Nubalsuota priklausyti Amerikoe 3 ir Azijoje 13. SaKristaus pavyzdžiais ir Jo n,o-i.,aia|) 5e|pimui. jį. nS vienas Federacijai ir išrinkta penki leziečių Kongregacija dabar tu
kslu vadovaujantis visuose pa šį reikalą suprantąs žmogus (5) vyrai: Raila, Peredna, Šilu ri apie 100,000 kandidatų.
Prancūzų Linijos Gražiuoju ir
šaulio kraštuose stengiasi rū neatsisako centą kitą paauko žas, Jucevičius ir Piktužis. S. Maloniai laukiame, kad sa
Didžiuoju Laivu
pintis vargšais, ligoniais ir pe ti. Tik reikia, kad labdarai Piktužis pranešė, kaip susiži leziečiai pradės savo veikimą
rsekiojimus kenčiančiais. Jie kuopos prie to darbo gerai pri- nos su kitomis dr-joms ir kuo- Lietuvoje.
organizuoja labdarių draugi sirengtų, suorganizuojant au- ipomis,
...
,hus sušaukta
, ,
. sųsirin,
Misijoms pritarimas didėja
. , _.
.
. , _.
T».
.kimas, kur dalyvaus Federajas, stato ligonines, užlaiko .
Kiekvienais metais tikintiekų rinkėjas ir rinkėjus. Kuo j ..
x
.
centro
sekretorius
prieglaudas, šelpia pašalpos daugiau
jų
turėsime,
tuo
dide-1®
1
1
08
,—
„......,---------,,
'r'ji misijų reikalams sudeda vis
reikalinguosius. Nieks tiek snę auką našlaičiams surink-1. raU^? re. ' ' k in?P.n daugiau ir daugiau pinigų. Pi
daug prieglaudų ir ligoninių gime. Visos kuopos, kurios kop aciau visą paais ms ir
sumos nedaug sumažėjo
neužlaiko, kiek katalikai, ki darbą tai dienai yra apsi-1 \US PU 'er as e eraci?a^
ir krizio metais. Skaitlinėmis
nieks tiek daug nesirūpina va ėmusios, prašomos iš anksto i *'
Iš
v. '
v_ iVisa tai šiaip išrodo: 1922-23
Laivas
rgšais kaip Katalikų Bažny prie jo prisirengti.
j 1
UZ1S PTanpsf"’ įlietais buvo sudėta — šliaukodidelis,
New Yorko
čia. Taip yra dėl to, kad Kata .......
,
.... ika? baL v23 d” parap- svet re' ta 24,102,369 lyros; 1925-26 m.
greitas,
likų Bažnyčia yra paties Kri Nereikia taip pat pamiršti, ngiama saunus vakarėlis pa- bo r.oo
,
109097
41
išplaukia
gražus
staus įsteigta ir ji pildo savo kad gegužės mėn. 30 d., po gerbimui visų mylimo klebono j/’į s'7’4 ]vr. J097%^ ni. 47,-’
patogus.
BALANDŽIO
192939 m. 66,Įsteigėjo įsakymus ir norus. pamaldų kapinėse, eisime vis; kun. Aniceto lankaus jo var- 909 O>77 j
Patarnavimas
.Dėl toir mums reikia ne jį Vytauto parką, kur įvyks la- do ir gimimo dienoje. (Klebo- 206 819 lyrų* 1930 31 m. 63,MĖN. 29 D.
kogeriausias.
tik gailėtis nelaimingųjų, bet bdarių piknikas. Kaip žinome, no vardinės ir gimimo dienft! 133 272 lvr ’ 1931 3* m. 50,ir ką nors jų naudai padaryti. piknikas pasiseka tada, kada pripuola bal. 17 d., bet iš prie-1273 523 l r ’
-ii ntvvkstfl
nlhlA
daug žmnnin
žmonių įi jį
atvyksta ir
ir vnstio«a
žasties Volrlrn
Velykų 2-tronl-Ao
šventės atidėAtskiri žmonės nedaugį ką tam HfliiP'
SS II.K 1»E FRANCE 4«,153 TONS
Dėl netikėjimo Vokietija
tikslui nuveiksime, bet susior lrada jis yra gerai suorgani- (ta į bal. 23 d.) Kvietė labdaišmirs
ganizavę į labdarių Sąjungą, zuotas. Kuopos turėtų jau gal- ,rius prisidėti ir dalyvauti. Vidaug padarysime saviems ne voti, kaip geriau prisirengti ir si su džiaugsmu sutiko daly- Nuo 1840 iki 1900 metų Vo
Tuo pačiu laivu organizuojamos lyg ir dvi ekskursijos. Viena per
laimingiems ir tas mūsų dar įsanksto tikietus pardavinėti, vauti ir paskyrė is kasos 5 kieti joje vienam tūkstančiui
Havre, Paryžių tiesiog į Lietuvą ir kita — maldininkų kelionė per
bas, išeinąs iš artimo meilės kad daugiau žmonių sutrauk- dol. dovaną, kurią įteiks pirm. gyventojų paprastai priaugda
Havre, Paryžių į Romą ir iš čia j Lietuvą. Maldininkų kelionę orga
jansmų, patiks ir Išganytojui, ti.
Susirūpinęs K. Raila.
vo 36 nauji žmonės. Nuo 1900
nizuoja A. L. R. K. Federacija su Kunigų Vienybės pritarimu. Dėl
Tebūnie garbė labdariams metų prieauglis pradėjo mažė
to važiuojantiems į Lietuvą duodama gera proga šiais Šventais Me
už jų kilnus darbus.
Rep. ti. 1913 metais jau priaugo 26,
tais aplankyti Lietuvą. Visais kelionės reikalais kreipkitės j
1923
metais
—
dar
krito,
o
T0WN OP LAKE
1932 metais tik 14 žmonių. Jei
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau
X Balandžio 23 d., parapi taip bus ir toliau, tai gali asias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa- jos svet. Labdarių Sąjungos 1 teiti laikai, kad daugiau žmo
Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas Į kuopa rengia margą vakairą. nių mirs, kaip kad gema. Ir
Bus atvaidinta “Karo Metu”, tokiu būdu Vokietija per il
laikraštis.
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III.
“DRAUGAS” tikybines ir tautinės minties 3 veiksmų drama. Programa gesnį laiką gali visai išnykti,
bus labai įvairi. Komisija da kai patyrinėja, kodėl, taip da
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau rbuojas, kad vakaras pavyktų. rosi, tai pasirodo, kari už tai
gas.
Visi kviečiami atsilankyti ir yra kalti bedieviai. Juo kur
(bedievybė labiau įsigali, juo
“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura paremti labdarius.

RHEUMATIZMĄ

ŽINIOS Iš KATALIKU
PASAULIO

KI

Pirmoji “Draugo” Ekskursija i Lietuva

Pirmoji A. L. R. K. Federacijos Kelioee i Roma
ILE DE FRANCE

PASIRINK SAU GERIAUSIA DRAUGA’

“DRAUGU” LAIVAKORČIŲ SKYRIŲ

mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame daug
žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš Lietuvos
ir viso pasallio.
Nebūk be “DRAUGO” - užsisakyk šiandien
“DRAUGAS” metams $6.00.
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie
tuvoje. Metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois

BULL RUNN-*—A Most Embarrassing Ooestion Indccd Bnt How WaS Bull to Know That It Was a Knec Watch!

BY CARL FO

A
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S
kasi, kadangi tiek išdavėjams, kų fabrikai turėjo likviduotis, į VIENIEMS PERDAUG,
.apmokėti. Juk jie ir taip at rios kitos leidyklos leidžia kny
tiek sugavėjams skiriama ne arba atiteko Kreugeriui. Iš ka- i
KITIEMS TRŪKSTA
lyginimo atžvilgiu nuskriausti, gas, neatsižvelgdamos į sunmažos premijos, kurias pritei rto naujieji degtukų fabrika
1 gaudami tik arbatpinigius, ir kius metus, > Nemokytojas
sia
sumokėti
bravorninkui.
Tu
ntai
skelbėsi
gaminsiu
gėrėsVisiems
tarnautojams,
siundar tarnybines išlaidas turi aDraugija Šv. Dievo Motinos M. Buividienė, Vaikų — Pet
irintiems
ūkį,
paprastai,
neiš

nius už vietinio darbo degtu- čiamiems tarnybiniais reika- psimokėti patys. Jei taip labai
Eucharistiniai kongresai
Sopulingos kovo 12 d. buvo ruko — M. Skudienė, Adom li
simoka
bandyti
naminės
prasi

kus,
mat
būsiu
impregnuoti,
Jais
kur
nors
į
kelionę,
mokamėgstama
sakyti
pradžios
moItalijoje
ko
—
B.
Leškauskaitė.
surengusi vakarų, parapijos
sunkti,
mat
gręsia
pavojus
ne

t. y* nepavojingi gaisro atžvil- ma dienpinigiai, arba kelionės kytojams pamokslus per viso- Italijoje pradeda labai įsi
svetainėj. Publikos atsilankė Visi dalyviai savo roles iš
tekti
ūkio.
Tuo
gi
tarpu
ne

giu. Tikrai, pirmoji laida bu- išlaidos. Apskričių viršininkai, kias “tautos mokyklas” ir pa galėti Eucharistiniai kongre
daug. Programų išpildė Šv. O- pildė kuo geriausiai ir publi
turį
jokio
turto
ir
negali
su

vo gana geri: uždegus degtu- viešoji bei kriminalinė policija našius leidinius, jei mėgstamu sai. Taip 1931 metais tokių ko
nos draugijos narės iš Dievo kų prijuokino.
mokėti pabaudų atsėdi skir kų ir tuoj užpūtus, degtukai gauna stambias kelionėms su- taip uoliai skatinti mokytojus ngresų įvairiose vietose buvo
Apvaizdos parapijos.
Draugija Šv. Dievo Motinos tųjų bausmę kalėjime. Grįžę ir visiškai užgęsdavo, tuo tarpu mas be atsiskaitymo. Taip pat j skaitytį tam tikrų periodinę j padaryta 29, o
1932 metais
“Motinėlė Žilgalvėlė” lošė: Sopuliugos taria širdingiau
vėl
imasi
sunktis
naminės.
Mai
kai senieji degtukai dar ilgo- gauna kelionėms pinigų be at-.spaudų (žinoma, oficiozų bei jau 34.
Motinėlės irolę — U. Jucienė, siai ačiū Šv. Onos dr-jai uz
,
šiaip
ar
taip,
jos
prasisunkti
kai rusendavo, kas būdavo siskaitymo ir kai kurie kiti artimuosius leidinius) kai kur
Elenutės — M. Skudienė, (Zi išpildymų gražios programos.
nėra
taip
jau
sunku
ir
pigiai
priežastimi gaisrų, (ii naujie- tarnautojai bei valdininkai, net varu išskaitant ateinantie
Nebrangus Vaistas
nutės — B. Leškauskaitė, Ma Širdingiausiai ačiū taip pat
Apsaugojo Vyrui Darbą
atsieina,
gi
pardavinėjama
ji
ji
Kraugerio
degtukai
ištikrų.'Viešoji
policija
turi
teisės
laims
metams
prenumeratos
pi

rytės — A. Stašelienė.
“Mar.o vyras kankinosi šn neapsako
ir komisijai: P. Mažonienei, E. žymiai pigiau už valstybinę,
mu skausmu kojose įr jy išturimu.
jų pasirodė esu nepavojingi kyti arklius, kuriems šerti gau nigus, tai tesirūpinama ir jų
2. Solo “Aš esu lietuvaitė’’ Vasiliauskienei, F. MockaitieJis jau negalėjo dirbtu Daktarai pa
tarė eiti į ligoninę operacijai. Tuo
todėl gamintojui ir susidaro gaisrų atžvilgiu. Tačiau šito ku pašarui pinigų, rods, apie būklės pagerinimu, tepakeliamet aš nutariau išbandyti Inkaro
ir “Vakaras” E. Skudaitė.
nei, S. Gulbinienei už tokį gra žymus pajamų šaltinis. Ir kie tebuvo tik pirmieji. Vė
Pain-Expellerį ir ištrynus sutinusias
vietas tris kartus į dieną, tu ojaus
120
litų
mėnesiui.
Kadangi
dajma
jiems
atlyginimas,
na,
ir
Akomp. G. Jokubauskaitė.
Sutinimas pranyko ir mano vyras
žų pasidarbavimų. Pelno pa naudojasi, ligi vėl policijai ar liau gaminamieji degtukai pagalėjo
eiti darbua. Pain-Eapcllcris
J bar provincijoj ir žmogus ne- tegul bus apmokama visos jų
jį ičgydė.’*
3. Mergaičių drilius (Tap daryta apie $35.00. Taip gi ši akcizo kontrolieriui į nagus sirodė net blogesni už anks-(blogai prasimaitina už 60—70 tarnybiniais reikalais padary
A. 8.
Mancbester, Conn.
Dance) A. Montikaitė ir A. rdingas ačiū S. Feizui ir L Ki- patenka.
čiau gaminamusvietinių fab-,lįtų, lai juo labiau arkliui tiek tos išlaidos. Tada tai jau tikškūnui už parvežimų lošėjų ir
Kučinskaitė.
rikų degtukus.Mat jiepašaro neišeina. Todėl likusius pini- 'rai turėsite ir reikalauti, kei
4. “Tamošius ir Tamošienė” narėms, kurios aukojo valgių Nors ir krizio metai, tačiau dė net nuodingi: yra atsitiki- gus policininkai kartais su- 'jiems duosite.
lošė: Tamošiaus rolę A. Buivi- tam vakarui.
________
mūsų žmoneliai išsirašė laik mų, kad panosėj uždegus deg- naudoja kitokiam “pašarui.”
dienė, Tamošienės — M. Sku
Kai kuriems kitiems valdi-' Knygų rinkoj esama šio to
raščių, kiti net po keletu. Mat tukų, jo dūmai apalpino žmodienė, Mikekelio — O. Staše Dabar draugystė rengia bi- laikraščių administracijos atė nes, ir pasitaiko net mirimų, ninkams, važinėjantiems tar- įdomaus. Mat vis dėlto Šv.
Mt»« M. Hatner «f Brooklyn. K. T.
writ«: “Boto used Krusehcn (or the
lienė, Mikikės — L. Abromai- ngo party, balandžio 26 d. Ko jo pagalbon, leisdamos sumo Tikrai, ir kiek atokiau nuo nybiniais reikalais, pav. pra- Kazimiero dr-ja, “Dirvos” b- put
4 Bionthi and bore not only lošt 25
pounds but fsel so much better in erery
tienė, Motinėlės — U. Jucie misijų sudaro: S. Bružaitė, A. kėti prenumeratų dalimis. Rei veido uždegus degtukų metasi džios mokyklų inspektoriams, vė, Spaudos Fondas ijr kai ku- «oy.
Even tor peopla wbo don’t eore to
reduee, Kruschen is tronderful to keep
nė, Jonuko — E. Butnorienė, Sykienė, A. Gudienė ir P. Ina- kia pastebėti, žmonės jau įgu ka žinkokia keista smarvė, nuo lankantiems mokyklas, apmo
the system hcotthy.
I being a nuris
should kne« for I've tried so many
zonienė. Komisija kviečia viOnytės — O. Leškauskaitė.
kurios
tenka
gerokai
pačiauthings
but
only
Kruschen
ansnerod all
Blogas Skonis Burnoje
karna tik faktino.l kelionės iš
purposea.“ (May U, 1932).
'sus atsilankyti į šį vakarų. Į- do laikraščius skaityti, kiti be dėti ir pakosėti.
įrodymų, kad negerai veikia vie
TO lose fat ŠAPELY and HARMLE9Slaidos. Jie iš savo vežėjų pri Y.ra
5. Solo “Kam man meilė žanga tiktai 15c. Dovanų bus laikraščio jau ir gyventi ne
nas ar daugiau svarbiausių organų.
LY, take a hajf teaspoouful of Kruschen
Gal virškinimas yra negeras, apetitus
Balts in a glass of hot vater in tho
Vėliau švedai ėmė gaminti stato pakvitavimus ir sulig blogas,
kankina,” “Dainuok man dai labai daug. Komisija užtikri begali. Bet kadangi šioj kar
mornlng befare breakfast—don’t mlss a
silpna eliminacija, viduriai ne
mornlng—a bottle that lasts 4 weeks
reguliarus,
nenatūralūs
miegas,
ner

costs but a trifle—get Kruschen Salts at
nų” A. Šturmaitė. Akomp. E. na, kad kurie atsilankys negai toj yra didesnis analfabetų taip vadinamus “prabangos jais gauna pinigus.
viškumas, ir t.t. viskas tas parodo
any drugstore ln America. If not Joyreikallngiinią gero ir tikro Toniko
Pradžios
mokyklų
mokyto

fully satisfled after the first bottle—
Skudaitė.
lės.
Korespondentė kiekis, todėl ir laikraščių tira degtukus,” kurie yra trumpe
money back.
6. Akrobatiškų šokį atliko
žas negali būti didelis. Jauno sni, raudonai nudažyti ir ma jai nusiskundžia negaunu jo
kio atlyginimo komandiruoja
ĮJ. Sakalaitė.
Ar jau įsigijai bilietų šeš ji mūsų tautiečių karta jau bus žesnėse dailesnėse dėželėse su
pilti. Tačiau ir šie jokiomis mi pavaduoti susirgusių mo buvo rekomenduojamas Gydytojaus
7. Banjo solo — J. Mažeika. tadieniui, balandžio 29 d., ku- mokslingesnė, mat dabar veik
Specialisto kaip tik tokiame nesveigeresnėmis ypatybėmis nepa kytojų, ar šiaip važiuodami ta kavime.
NUGĄTONE į pastebėtinai
8. Duetų “Plaukia Nemunė Irioje ruošiama lietuvių mer visi vaikai lanko mokyklas,
trumpų laikų pataiso sveikatą, ir at
rnybiniais
reikalais.
Jei
kitie
sižymi, tik toks skirtumas,
veda organizmą prie natūralaus stolis” ir “Šalta Žiemužė” E. gaičių Omicron Pi Sorority šo todėl ir laikraščių tiražas akio. Nekankinkitės patys ir nekan
ms
valdininkams
apmokamo
kad supilti į mažesnes dėželes,
kinkite 3avo draugų. Nueikite pas
Skudaitė iir A. Šturmaitė. A- kių vakaras, Cicero Communi- teityje bus žymiai didesnis.
savo vaistininką ir už Vieną Dolerį
tarnybos
reikalais
padarytos
aišku,
ir
kiekis
jų
mažesnis.
nusipirkite mėnesiui treatmentą —
,'ty Hali, 51 Avenue ir H3th St. Nemokų skaityti, paprastai,
konip. G. Jakubauskaitė.
parduodamas su pilna
išlaidos, tai jau reikėtų ir pra NUGA-TONE
Todėl
jie
švedams
duoda
dau

garantija, po dvidešimts dienų grą
9. Komedijų “Linksmoji šei 'Grieš Stepliens Revelers.
mėgia pasiklausyti skaitančių.
pinigus, jeigu busite neužga
džios mokyklų mokytojams jas žinsime
nėdinti.
mininkė” lošė: Šeimininkės ro Kviečiame visus, jaunus ir Todėl laikraščiuose rašomos giau pelno. Mat žmonės, kol
dar jų neišbandę, juos labiau
A. M. P. mintys pasiekia visus.
lę U. Jucienė, Šeimininko — senus.
perka. Vėliau pamatys ir at
kus dantį.
Dar Ivan Kreuger (ištark:
Krueger) pas mus paėmė de
VISADA
SKAITYKITE
BIZNIERIŲ
gtukų monopolį už 60,000,009
UŽMIRŠTA
Sunku su samdiniais. — Nors .rūs fabrikų dirbiniai tebėra litų paskolų. Vietiniai degtu
BARGENUS

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS

PAIN-EXPELLER

TO LOSE FAT

Nusa-Tone

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

krizis, tačiau turguose žmo-'gana brangūs,

nės žųseles varinėja. — Švie
čiasi. — Blogi degtukai. — Nors ir krizio metai, nors
Plaučių ir smegenų uždegi pinigėliai ir sunkiai sugraimas. — Mirė rašytojas Ka-'bomi, tačiau turgų dienomis

tenka matyti piliečius šalygat-

ruza.

viais sverdinėjant ir žųseles

________

,skaitant. .Tik. pastebėję
polici1. . ...
» ‘ja, stengiasi eiti tiesiai, na,
dideles bedarbes nr žmones uz,
jei nesiseka, tada sustoja kur
tat ragauja bado, pas mus ūki
prie tvoros ir dairinėjasi lyg
ninkai negali gauti samdinių,
1 niekur nieko. Mat žino, kad
nors sutinka mokėti ir gana
policija ves į nuovadų pernakaukštas kainas. Mat mūsų jau
......................
ivoti. Gi už tokių “nakvynę”
m vyrai užsisvajoję apie sve-1
v . . ... .
, .
x. ’ , .
.
teks užsimokėti pirmu kart 25
tiniose salyse esamus aukso
x . ...... ,...
litai, kitais kartais jau bus
kalnus bei medaus klonius.
brangiau. Pilkoji arielkėlė taip
Nieko negelbsti nei spaudos
pat eina, bet kadangi jos pa
peršėjimai, nei išeivių laiškai,
rdavinėjimas yra valstybės ra
nei grįžusiųjų iš svetur išei
nkose, todėl valstybė turi žy
vių šiurpulingi pasakojimai.
mių pajamų. Tačiau ne visi
Anot jų, jie vis neką iš pavy
Apsaugokie vaikučių dantukus idant užaugę neturėtų
pajėgia arielkėlės nusipirkti,
do. Taip pat nieko negelbsti
tatai gaminasi naminės. Namų vargo. Šiandien daugiau vra atkreipiama atyda link dantų
nei Užsienio lietuviams remti
darbo degtinė persekiojama, apsaugojimo nuo išpuvimo negu sugriuvusius taisyti.
dr-jos balsai apie klaikių lie
bravorėliai atiminėjami, gi
Virš paveikslėlis atvaizduoja DR. A. LAURAIČIO vienų
tuvių būklę Argentinoj, Bra
patys bravorninkui smarkiai
zilijoj, Kanadoj ir kitur. Nei
baudžiami. Naminės degtinės iš keleto specialiai įrengtų ir vaikučiams pritaikintų kamba
šios dr-jos rimti balsai mūsų
persekiojimas dar ir todėl se rių, kurie randasi ant 2423 VV. Marąuette Rd. (Adv.)
jaunų piliečių neįtikina. Se
nas išmintingas mūsų žmonių
posakis “Ten gera, kur mūsų
dILLY'S UNCLE
nėra” jų visai negirdimas ir
r —nenorimais girdėti. Jei jau ka
/ Amo
j
Ut'-kV'. -o
/ Dic>
rtais ir sutinka ūkininkui ta
f voufc GMC’-ę.
M.EMTIOM
NAV
rnauti, tai tik už nežmoniškų
tvaa.t t
atlyginimų, kurio ūkininkas
IAc UJe.kAT
joiu būdu neišsimoės. Turį že
TO
mę, tačiau negalį jos dirbti,
taip pat turi nemaža vargo.
ZE
Mat niekas nenori imti žemės
nuomon, arba dirbti rudenį pu
r
L
tliau dalijantis jos vaisiais (anot žmonių “ant pusės”), —
M'”
duok pinigus. Gi dabartiniu
laiku pinigai labai sunkiai su
graibomi, mat žemės ūkio pro
duktai, naminiai paukščiai ir
gyvuliai labai pigūs, gi įvai•p

.

, • , •,

•

Tuo tarpu, kai kitur siaučia

L

VAŽIUOJANČIU | LIETUVA
DĖMESIUI

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
visada geresnes laivuose vietas gauna.
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo?
JI pati nežinojo.
Jos blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti.
Gargaliuok su Listerine ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai rodo, kad šis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMUERT PUARMACAL
COMPANY

St. Louis, Mo.

“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias Pa
vasarines Ekskursijas į Lietuvą: Balandžio 29 d. “Ile
De France” laivu; gegužės 10 d. “Berlyn”; gegužės 27
d. “Gripsliolm”; birželio 3 d. “Fredeiik VIII.” Trys

paskutiniosios ekskursijos tiesiog į Klaipėdų — be per
sėdimo.
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus
pasaulio kraštus.
• a “ 1 A&

LITERINE
prompHy ends odors •rdinory
antUoptics can’t hide in 4 deys

RHEUMATISM
P*in—Agony Starts To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for You

Thlnk of lt—how this old tvorld
doro mako progrese—now comes a
prescription vhkh Is knovvn to pharmacists as Alienru and vvlthln 48
hours after you start to take this
swift bet Ing formula psln, agony and
inflammatlon eauscd by excess urlo
acld has started to depart.
Alienru doea Just what this notlce
■aya it wlll do—lt Is guaranteed. You
can get one generous bottle at lead
ing drugstores everywhere tor 85
cents and If it doesn't bring the Joyous resulta you ezpect—your money
whole heartedly returaed.
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D R A IT G X S
linkėjimus vardu visos soda- prijuokino.
licijos.
j Ačiū biznieriams, kurie nuPo vakarienės sulošta juoki- vežė ir parvežė mergaites: Vi
Ofiso: Tel. Calumet 4039
Tel. LAFAYETTE 8067
Res. and Office
i Office Phone
akordijonų orkestras vedamas ngu komedija. Sodalietės E. lkui, Giedraičiui, Annonui ir lies.: Tel. Ucmloek 6280
236 9 So. Leavltt St
Prospect 1028
Canal 6706
varg. S. llakausko, Klebonui Norbutaitė ir Beleskaitė visas Malinauskui. O. Ivinskaitė
DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
bus įteikta daug dovanų nuo:
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS
X—SPINDULIAI
parap. komiteto, draugijų, cho
3147 So. Halsted St.
PHYSlCIAN AND 8URGEON
3051 W. 43rd St
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.
ro, jo draugų ir svečių.
2403
W. 63rd St., Chicago
Rezidencijos
Ofisas:
2656
W.
outh
SL
(Prie
Archer
Avė.
netoli
Kedzle)
X Kaip kasmet, taip ir šį
I
Valandos: 10—12 ryto
OFFICE HOURS:
Malonu
pažymėti, kad kur
▼alandos:
nuo
8
Iki
S
vai.
vakaro
Kapitonas
Specialistas iš
met gavėnioj draugijos: Šv.
Seredomls ir Nedėllomla pagal sutarti
S to 4 and 7 to 8 P. M.
Beredomls lr nedėllomla pagal
Sunday by Appolntment
Pasauliniame kare
Rusijos
Veronikos, Šv. Juozapo, Šv. tik renginio komisija kreipia
sutarties
si, visur sutinka malonų pri- GYDO VISAS I.IGAK VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
Kryžiaus, Ap. Maldos ir jauKAIP UŽSISEN ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YKA
HEMLOCK 8161
,
.... 'turima ir gauna gausiu dova- Speciališkai
gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų lr pūslės, užnuodijimą krau
nimo — parap. choras atliko
/
®
°
*.
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
Tel. Cicero 1260
X—RAY
DENTISTAS
•
... sv
v :iių.
bus ©gardi,> nes roje,
kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
išpažintį
ir bendrai. pneme
1 ’ Vakarienė
.
1446
So.
4»th
Ct.
Cicero,
I1L
jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
Komunija.
pagamins čia augusios pane galėjo
Utar. Ketv. ir Pėtnyčlomls
ryti. Praktikuoja per daugel) metų lr išgydė tūkstančius ligonių. Patari
(Naryauckas)
10 — 0 vaL
dykai,
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lės. įžanga visai maža, tik 35c. mas
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai,
8147 S. Halsted 8t
Chicago
Verbų sekmadienį per sumų
2420 VVest Marąuette Road
LIETUVIS DENTISTAS
kampas Keelor Avė.
ToL Crawford 6578 Paned., tie red. ir tiubat. 1 -— 9 vai.
Kviečiame visus skaitlingai 4800 WEST 2«th ST.,
Vai.; kasdien uuo 10 v. ryto Utį 8
skaitlingas parap. choras, pa
VALANDOS:
valandai vakare
atsilankyti.
Rep.
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
Nedėliomis
lr
SeredomlB
susitarus
sipuošęs rožėmis bendrai pri
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
Phone Boulevard 7042
4847
W.
14th
St
Cicero,
III.
GRABORIAI:
Rez. 6466 S. MAPLEVVOOD AVĖ.
ėmė šv. Komunijų. Vai, kaip
gražu buvo matyti skaitlingų
TEL. LAFAYETTE 7668
DENTISTAS
būrį jaunuolių su savo vadu
Tel. Lafayette 5793
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th street
S. Raila, besiartinant
prie
GRABORIAI
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
grotelių. Vargonais grojo mo
Seredoj pagal sutartį
Gydytojas ir Chirurgas
Nežiūrint kur gyveni musu patarnavimas prieinamas
X šv. Marijos mergaičių so
už
NAUJĄ
MAŽESNE
KAINĄ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
kyklos 7 skyriaus mokinė U r.
4140 Archer Avė.
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
dalicija turėjo pirmų “sočiai”,
Office: 4459 S. California Avė.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Petravičiūtė.
Pageidautina,
Tel. Canal 6128
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Pašaukite REPUBLIC 8840 dėl eksperto patarnavi'mo
balandžio 2 d. ponų Malinu
Nedėlioję pagal sutartį
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.
kad parap. choras, kuris su
Bes. 2136 W. 24th St
bute, Marąuette Park — 654b
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
sidaro iš 48 narių, surengtų
TEL. CANAL 6462
S. Francisco Avė.
DENTI8TAS
Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617
kokį koncertėlį ar teatrų pa
Susirinko suvirs 38 mergai
2201
West
22nd
Street
6917 S. VVashtenaw Avė,
Phone Boulevard 4139
rapijos naudai.
LACHAVICH
(Kampas Leavltt St.)
tės. Tai gražus būrelis. Daug
, Tel. Canal 9267 Res. Prospect 6659
▼alandos: Nuo 6 iki 12 ryto
Turime savo gražių svetai žaista. Sodalietės yra išmokę
Nuo 1 iki 8 vakare
IR SONOS
Seredoj pagal sutartį
nę ir esama pajėgų, tik reikia daug naujų “gailies” nuo dva
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LIETUVIS GRABORIUS
2423 AVest Marąuette R.oad GRABORIUS
padirbėti.
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Gydytojas ir Chirurgas
sios vado kun. Jonelio. Links
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
1821 SOUTH HALSTED STREET
X Bai. 9 d., mokyklos kam. mai visos laikų praleido, ki
darbu busite užganėdinti
Nedėlioj susitarus
Dr.
CeK.
Kliauga
Musų patarnavimas
Tel.
Canal
2616
arba
2616
visuomet
sąžiningas
lr
Residencija
6696
So.
Artesian
Avė.
baryje klebonas A. Linkus su tos net už žaidimų laimėjo do nebrangus, nes neturi
DENTISTAS
2314 W. 23rd Pk, Chicago
me išlaidų užlaikymui
' 2420 W. Marąuette Road
parap. komitetu turėjo bertai vanas.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
Phone Canal 6122
skyrių.
4 iki 8:36 vakare
arti Western Avė.
ninį posėdį. Pirmiausiai rast. Vakarienė surengta kuo ska
1439 S. 49th Court, Cicero, Ilk
DR. S. BIEŽIS
Valandos: nuo 9 Iki 9
Nauja, graži ko
J. Savičius skaitė protokolų iš niausiai. Šios mergaitės pagel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TEL. CICERO 6927
Phone Hemlock 7828
pereito susirinkimo, kuris vie- bėjo p. Malinauskienei: Nor- plyčia dykai.
2201 West 22nd Street
telefonas Yards 1138
Valandos: 1—S ir 7—8 vak.
nbalsiai tapo priimtas ir užgi- -butaitė, B. Valunaitė, S. Bu
3307 Auburn Avenue
Moterų ir Vaikų ligų
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį
rtas. Po to S. Piktužis skaitė'denaitė, E. Valunaitė, F. GuSpecialiste
REZIDENCIJA:
įplaukas ir išlaidas už perei- denaitė.
Graborius ir Balsamuotojas
6628
So.
Richmond Street
4145 ARCHER AVĖ.
tus tris menesius. Pasirodo, Prieš vakarienę visos palin
Telefonas Republic 7868
Puriu automubilius visokiems
Ofiso TaL LAFAYETTE 7887
kad parap. stovis kuo puikiau kėjo “Happy Birthday” sodaLIETUVIS GRABORIUS
Ofiso vai. kiekvieną dieną nroo • iki
reikalams. Kaina prieinama.
sias.
19 ryto (Išskyrus seredomls). Taipgi t
Įlietei
E.
Valunaitei,
nes
tai
bu

Didelė
graži
koplyčia
dykai
j X/
3319 AUBURN AVENUE
nuo 4 Iki 8 vaL vakare U tarninkalz OflSO Z ToL. Victory 6893
Nuošimčiai, algos: klebonui, vo jos gimimo diena ir įteikė
718 WEST 18th STREET
tr Ketvergala.
Chicago, III.
varg., dženitoriui, tarnaitei ir
Rez.: Tel. Drexel 9191
Tel. Roosevelt 7532
Rez. Tel. Hyde Park 8386
mokytojoms-sesutėms ir kitos
bilos apmokėtos už pereitus GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
LIETUVIS AKIŲ
VEDĖJAS
tris mėnesius ir kasoje dar
, j*. —»,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
1646
WEST
46th
STREET
SPECIALISTAS
esama suvirs 200 dol. Vadina
Specialistas odos ligų ir
Tel. Boulevard 6261—8411
Palengvins aklų {tempimą, kuris
si, vienybėje dirbant, kad ir
esti priežastim galvos skaudėjimo,
veneriškų ligų
Tel. CICERO 884
iv&igiino. akių apteminio, nervuotublogais laikais, galima daug
SUGRĮŽIMĄ
no, skaudamą akių karšt). Nuimu
Ofisas 3102 So. Halsted St.
SYREVVICZE
i sataractua Atitaisau trumpą regystą
4645
So.
Ashland
Avė.
naudingo darbo padaryti. Ko
Kampas lįst Street
(r tolimą re<ystę.
LIETUVIŲ
URABORIUS
Ofiso
valandos:
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. «
mitetas reiškė daug dėkingu Laidotuvėms pilnas patarnavimas
Prirengiu teisingai akinius visuose
galimas uz >2b.UU
Ualtikimuoa*, egzaminavimas daro Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. Nedėliomis lr šventadieniais 19—12
GRABORIŲ
IŠTAIGA
mo klebonui už tvarkingų pa
KUPLI C1A LIKAI
mas su elektra, parodančią maži* uNedėliomis pagal sutartį
nas klaidas.
1344
S.
f»Uth
Avė.,
Cicero,
Iii.
rap. reikalų vedimų ir už vie-,
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
Bpaclaiė atyda atkreipiama moky Ofiso telef. Boulevard 7820
klos vaikučiams.
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nybės palaikymų. Po to dar
Namų telef. Prospect 1930
Valandos nuo II ryto Iki 6 vakanieko uorokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedaliomis pagal sutarti.
svarstyta apie parapijos pik
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRII11
no
į
mūsų
įstaigų
iš
bile
kokios
miesto
dalies.
GRABORIUS
4142 ARCHER AVENUE
GROVEHILL 0027
nikus, vakarėlius ir kitus pa
?A LAIKA 8U NAUJU IŠRADIMU. PHONE
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Koplyčia
Dykai
Daigelių
atsitikimų
akys
atitaisomos
TeL Virginia 0036
rapijai naudingus reikalus.
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
ba akinių. Dabar kainos perpu, pi Trečiadieniais ir sekmad.. susitarus
4830 WEST 15th STREET
gesnės, naga baro. Maaų kato^ pj.
X West Pullmane dabar
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
kaip kitu.
Cicero, Illinois
nėra kitos kalbos, kaip tik a- Tek CICERO 2109 ir 859-J.
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
4712 S. ASHLAND AVI.
DIL MARGKIUO
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
pie bai. 23 d. Mat, tų dienų
<869 SO. VVESTERN AVĖ.
Tel. Boulevard 7589
PRANEŠIMAS
Tel. Lafayette 3578
Chicago, 111.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
parap. svet. įvyksta vakarie
Persikėliau { erdvesne lr patogesni
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
J. Liulevičius
vietą
nė su gražia ir įvairia prog
8225 SO. HALSTED ST.
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Graborius
Phone PULLMAN 0866
Tel.
Yards
1829
lr
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii
rama pagerbimui visų myli
Del ftermenų. Pašaukite BUDRIKI ptnn negu kreip
Ralsamuolojas
nuo 4 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
sitės
kur
kitu.
mo kun. Aniceto Linkaus jo
Patarnauja Chi
Phone BOULEVARD 8482
cagoje lr apieiinvardo ir gimimo dienoje. Pro
DENTISTAS
kčje.
30 Kast lilth Street
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
gramoj dalyvaus parap. cho
Didelė ir graži
Prie Y. M. C. A_. Roseland
TeL Grovehill 1696
Koplyčia dykai
ras, mokyklos vaikučiai, dain.
Gazas, X-ltAY, etc.
4092 Arelier Avc.
Peržinskienė, red. L. Šimutis,
Boulevard 7682
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB
fe
JŪSŲ GRABORIUS
Res. Hemlock 7691

CHICAGOJE

WEST PULLMANO
ŽINELĖS

DAKTARAI:

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. J. KOWARSKAS

WISSIG,

Daktaras

DR. ATKOČIŪNAS

DR.GUSSEN ,

DR. V. S. NARES

DR. C. Z. VEZELIS

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

EUDEIKIS IR SŪNUS

DR. F. G, WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. G. I. BLOŽIS

A. MASALSKIS

DR. P. Z. ZALATORIS

STANLEY P. MAŽEIKA

AKIŲ

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. VAITUSH, OPT.

S. M. SKUOAS

I. J.ZOLP

PRANEŠU

Seniausia ir Didžiausia

DR. A. A. ROTH

DR.MJ, SrRIKŪL'IŪ.M.Ū.

DR. T. DUNDULIS

ANTANAS PETKUS

DR. J. W. KADZEWICK

DR. G. SERNER

J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia Ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
OFISAS
668 WEST 18th STREET
Tel. Canal 6174

Eudeikis
Didysis OflaM

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

Paliko dideliame nuliudime
moterį Elzbietą, 4 sūnūs: Bladlslovą, Adolphą. Bronislovą ir
Pranciškų. 2 dukteris I.uelją ir
Agniešką, 2 žentu, Kraneli Skra
ndui) Ir Henry Eesak, lr dvi
marčias Margaret ir Genevievo
lr gimines Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas 3437 Dixfe
Hlghway, Steger, 111,
Laidotuvės Įvyks Balandžio
11 d.. 1933. Iš nalnų 10:30 vai.
bus atlydčtas j Sv. Libortus par.
bažnyčią, kurioje (vyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas ) Sv.
Kasim kero kapines .

Nuoširdiiaj' kviečiame visu#
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NųlJudę: Moteris. Simai, Du k
terys, Žentai Ir Marčios

DR. A. L YUŠKA

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

756 \VEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak.
Beredomla po pietų lr Nedėldlenialz
tik susitarus
1411 W. MARGUETTE ROAD

Res. Phono
Englewood 6 641

Office Phone
Wentworth 3000

25 METįl PATYRIMO . DR. MAURICE KAHN _ DR. A. R, MCCRADIE

ADOLPHAS
GUDAVIČE
Mirė Bai. 8 d., 1933 nv 9 vai.
vakare. 73 metų amžiaus. Kilo
Iš Kuntautų parap.

DR. P. P. ZALLYS

J. J. BAGDONAS

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

GRABORIUS
%
•
Laidotuvėms patarnauja mandagiai,
simpatiškai ir labai pigiai.

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui.
Pašaukite:
REPUBLIC 3100
2506 West 63rd St., Marguette Parke

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

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

DR. JOHN SMETANA,

▼ALANDOBt
Nuo 18 tkl II dieną
Nuo 2 Iki 8 po pietą
Nuo 7 Iki 8 vakare
Nedel. nuo 19 lkt 18 dieną

OPTOMETRISTAS

DR. CHARLES SEGAL

1801 S. ASHLAND AVENUE

Perkėlė savo oflaą po numerle

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank 4729 SO. ASHLAND AVI.
stas. Pastebčkit mano iškabas.
SPECUAUSTAS
Džiovų. Moterų lr Vyrų Ugų

Valandos nuo 9:30 ryto iki VaL: ryto ano 19—11 nuo 1—4 pe
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
pietų: 7—9:19 vai. vakare.
Nedėliomis 19 Iki 12
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

TeL Wentworth 3000
Rez. Tek Stewart 8191

DR. H. BARTDN
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vat vakare.
Tel. Oflao Boulevard 6911-14
Rea Vlctory 234 2

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vąL: puo 1-8; nuo 4:80 R.19

ilArft i

e

Trečiadienis, balahd. 12, 1933
m-

K. Sabonį, nėira ko daug sa Traiškė pažymėta, kad Federa kui, J. Kavaliauskui,'M. Če me ir~prašome juos remti, nes drevičienė. Smulkių $29.15. *
kyti; visi žino jį kaipo vienų cijos centras, priėmęs Mar. K. meriui,
Lovic’ui
(Flourer jie remia mūsų įstaigas.
Išviso $85.15.
iš geriausių dainininkų. Vie Rėm. 41 skyriaus metinę duo Shop), Ben Wisockui, M. Do Už darbų’ paaukotų brangių Širdingiausiai ačiū visieiųs,
nas vaikinas, kuris dar pirmą klę, skaito mūsų organizaciją menui (f), Sinai Sausage Co., asmenų, už aukas ir dovanas,
taip gražiai atjautusiems se
sykį buvo girdėjęs jį, išsitarė, Federacijos skyrium, prižadėjo F. Yutkienei, K. Beinarauskui, lai visiems Visagalis atmoka
sučių reikalus. Lai Dievas ši
kad “lie’s losing money”, parinkti eilinį numerį ir pri ,P. Knalmi, C. Stasiukaičini, šimteriopai.
mteriopai atmoka.
X Bal. 2 d., parap. svet. L. (“jis pinigų praranda“). Rei siųsti Federacijos konstitucijų. New Process Baking Co., Bal- Sesutės savo malda laiminn
X Plačiai žinomi veikėjai
A R. D. 2 sk. valdyba
Karčauskai buvo surengę bu- Vyčių 5 kuopa surengė įvai škia, kad jis vertas geresnių
ir
dėkoja
visiems.
■čiūnienei,
Runelienei,
O.
SePranešimų iš K. V. V. 10 Ko
nco party nupirkimui velyki* rų vakarėlį parap. naudai. vietų. Lauksime daugiau pa nferencijos darė atstovė P. Lu- kleckienei, K. Garuckaitei, B.
A. R. D. 2 sk. tardamas šir Bridgeport. — Dr-,įos Palai
našių koncertų.
F-es
nių gėlių Šv. Kryžiaus bažny* Žmonių susirinko gerokai.
Bytautienei,
M.
Miniatt
’
ui,
Fr.
bertienė. Plačiai išdiskusavus
dingų ačiū, linki visiems mū mintos Lietuvos susirinkimas
Woidat
’
ui,
J.
ir
C.
Petraičiačios altoriams papuošti. Pra*
min. Konferencijos visus refe
“Giliukingas Vyras“, 2-jų
sų. draugijos prieteliams ir rė įvyks balandžio 12 d., 8 vai.
ms,
kurie
dovanojo
visų
vaka

moga įvyko balandžio 6 d., aktų komedija žiūrovams pa
ratus, rezoliucijas iir pasisekimėjams linksmų šv. Velykų ir vak., Lietuvių Auditorijoj,
rienei
reikalingų
alų,
“
kraš

Karčauskų name 4642 S. Pau tiko. Komedijų lošė jauni ar
j Kovo 26 d. draugija turėjo
'mus, susirinkimas išreiškė di
gausios Dievo palaimos.
tukus
“
ir
savo
automobiliu
vi

lina St. Bunco visais atžvil tistai, vadov. Maskolaičių. Po
ekstra susirinkimų kas link
delį pasitenkinimų, tačiau prie
IŠ MAR. KOL. RĖM. 41
sa padėjo komisijai suvežioti Aukos, surinktos per Šv. Ka narių mokesčių. Mokėdamas
giais pavyko. Svečių buvo
kun.
A.
Valančiaus
referato
vaidinimo kp. pirm. K. Savic SKYRIAUS SUSIRINKIMO
daug. Pelno davė $40.55. Daug
(buvo apsistota ir daug disku- vieton; mergaičių sodalicijai zimiero Vienuolyno vajaus va narys $7.00 į metus bus apko giminaitis parodė interesi
už gražų patarnavimų svečia karienę, kovo 26 d. Aukojo:
tame pasidarbavo Karčauskų
draustas $300.00 (iš kasos);
ngus žudomuosius paveikslus,
Archer
Heights. — Air tai suota. Šiais reikalais daug ka ms prie stalų.
šeimyna. Po lošimo KarčausPo $10.00 šv. Onos ir Šv. mirus dr-ja paskirs grabnr'o Al. Manstavičius juos aiški iš pasigailėjimo, kad ši kolo lbėjo dvasioj vadas kun. R
kienė su savo dukrelėmis sve
šius ir automobilių dėl grabDraugelis, Lubertienė, A. Lu- Pinigais aukojo po $1.00: B. Petronėlės dr-jos.
no. Komisija dėkoja visiems
telius pavaišino gardžiu už atsilankusiems ir prašo, kad nija gan toli nuo lietuviškųjų bertas, stud. V. Gražulis iir J. Naujokienė, Kripienė, Puišie- Po $5.00: Mergaičių Nek. P. ( nesių, o išsirgęs narys 52 sa
parapijų (centrų), ar tai tokia
kandžiu. Kas nežino Karčau
nė, A, Nausėdienė, J. P. Par Šv. M. P. dr-ja, kun. J. šau- vaites gaus iš kasos $150.00.
parapijonai stengtus ir toliau {Dievo Apvaizda, kad šįmet Šliogeris.
skų malonaus priėmimo ir jų
Taipgi nuo liepos 1 d. bus
remti jaunimų ir jo darbus, kiekviename mūsų susirinkime Iš Mar. Kol. Rėm. Chicagos ker, L. Šiugždienė, T. Stanke- linskas ir J. Gotautas.
turtingo vaišingumo? Lošėjai
I
.
.
Apskričio pranešimų darė kun. vičienė, J. Budrevičienė, Stu Po $3.00: B. Zalatorienė. priimamos į dr-jų moterys ly
nes, jei to nedarys, jaunimas
gavo gražių dovanų, kurių bu išsisklaidys po svetimas vie (turime laimės turėti savo dva i L. Draugelis.
lų brienė, E. Šlakienė, M. Šul- Po $1.00: J. Gurinskas, V. giomis teisėmis. Narių mote
sios vadų kun. L. Draugelį, M.
vo daug; daugiausiai rankų
tas; jis eis ten, kur matys, T. C. Žinoma, daug priklauso Į Federacijos Chicagos Apskri cienė, V. Pakalnienė, T. Šapa Galnaitė, J. Šegžda, Mrs. Ha- rys bus priimamos be įstojimo
darbo. Jas pagamino pati R
mokesčio.
Valdyba
kad jį atjaučia.
j ir nuo Antano Luberto, nes čio nutarimais dėl stokos lai lienė, Abromavičienė, A. S. rvey, E. Zambacevičius, P. Voi
Karčauskienė ir jos dukrelės
ko, pasitenkinta taip, kaip Pocius, M. L. Gurinskaitė, T. datas, I. Šlepavičius, Mrs,
Juozytė ir B. Saimonienė. Ka Yra žmonių, kurie išgirdę, jis kun. L. Draugelį atveža i/r tilpo spaudoje.
Račas, J. Garuckas, Radavi- ,Trust, M. Kaledienė, M. Bmrčauskų šeimyna niekuomet ne kad jaunimas kų nors rengia, j namo parveža.
čia.
Kiti smulkiais.
čienė, Geo. Petraitis, V. Bag
Rašt.
J.
Šliogeris
Reikia pažymėti, kad p. LuI
atsisako nuo labdaringųjų da pasako: “kas tie jų vakarai.“
donas, Vaišvilienė, Mockienė,
ADVOKATAS
bertas yra vienas iš geriausių
Nors kasmet tenka vajaus
rbų. Visada gausiai aukoja. Y- Ir pamoja ranka.
J.
Krasauskienė,
dr.
P.
Atko

komisijoms atlankyt mūsų ge105 W. Monroe St., prie Clark
ra pavyzdingi Šv. Kryžiaus pa Reikia atsiminti, kad senieji malevojimo kontraktorius ir
čiūnas, J. Pužys, S. Kaunienė,
brangus
mūsų
skyriuje
ir
ko

Įruosius
biznierius,
nei
viena®
Telefonas State 7660
parap. veikėjai negyvens am
rapijonai.
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
|P.
Kunčus,
J.
Lapinskas,
P.
Se
jų nėra atsisakęs Seserims Ka
žius; savo vietas turės užlei lonijoje narys ir darbuotojas.
kleckienė, M. Jakševičienė, J. West Side: 2151 W. 22nd St.
X Bal. 7 d. įvyko Apašta
Nuo
lietuviškųjų
parapijų
zimierietėms
aukoti,
nei
vie

sti kitiems veikėjams, o tie
Panedėllo, Seredoe lr Pėtnyčlos
lystės Maldos draugijos susi
vakarais < Iki 9
nas nėra išmėtinėjęs, bet visi Dambrauskas, I. Churienė, E.
DĖKOJAME
(veikėjai ir bus ne kas kitas, atokioje kolonijoje susirinki
Telefonas Canal 0660
Runelienė,
M.
Puišienė.
rinkimas. Įsirašė nauja narė
Namai: 6459 S. Rockwell St.
liš tikros širdies gausiai aukokaip dabartinis jaunimas. Tat, muose turėti dvasios vadų yJ. Razbudauskaitė. Dvasios va
Po
50c.:
Kazakauskienė,
E.
Utarnlnko, Ketverto lr Subatos
ra
nepaprasta
laimė.
Nes
pirm
Dėl metinio vajaus vakarie i*
padėkite jam dabar. Įpratęs į
Vakarais 7 Iki 9
Šlekienė,
M.
Urbienė,
M.
Budas ir pirm. kun. P. Vaitukai
užda nės 6v. Kazimiero Vienuolyno I Štai, Fr. Woidat’as yra pa
Telefonas Republic 9600
j darbų, tas jaunimas visados posėdžio ir posėdį
tis lanko sus-mus ir duoda
rius, prie įvairių linksmų pa naudai, kovo 26 d., širdingai sakęs: aš mielu noru aukoju
dirbs parapijai.
naudingų patarimų. Nariai
X Velykų rytų Vyčių nariai sikalbėjimų, daug yra malo dėkojame: prelatui M. L. Kru ir noriu aukot; manęs niekas
džiaugiasi, turėdami energin
-ės eis in corpore prie šv. Ko numo. Ir nors mūsų kolonija šni, mūsų gerb. klebonui už neatkalbės — aš duodu ten
gų dvasios vadų. A. Snarskiemunijos 5:30 vai. Nariai pra gan toli nuo lietuvių parapi svetainės davimų ir vajaus sk.i kur matau reikalų Panašiai
nė, buvu.-i Mažeikaitė persikė
šomi susirinkti į parap. svet. jos, tačiau prie šios padėties lbimų bažnyčioje; Nedvarams, , išsireiškia ir visi mūsų biz
lus gyventi toliau, atsisakė
tarp 5 ir 5:30, kad gauti gėlę, mes nesijaučiam našlaičiais. Ir kurių biznio vieta buvo užleis nieriai, kurių sąrašų skelbia
nuo rast. pareigų, kurias ji
j kuri kainuos 15c. Nesivėluo- iš susirinkimų išsinešam ma ta visų valgių gaminimui; be
Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
sėkmingai ėjo per kiek laiko.
lonius įspūdžius. Tik gaila, to Nedvarai visuomet apsčiai
kite.
Draugija yra jai dėkinga už į X Verbų sekmadienio va- kad ne visi lietuviai atsilan aukoja įvairių valgių mūs Vie
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park
pasidarbavimų. Jos vietų ūžėapylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
(kare, parap. choras bažnyčio- ko į tokius susirinkimus. Bet nuolyno vakarienei; vajaus ko
mė darbšti ir gabi mergaitė
Įje išpildė šv. koncertų. Žmonių atsilankiusieji grįždami namo misijai, kupiųi prisėjo visų
praleiskite šios geros progos.
A. Mikolaitė.
i
buvo daug. Pritaikintos gies nesigaili maloniai laikų pralei gautų maistų šukolektuoti, pa
Del gilesnių informacijų kreipkitės as
X Bal 2 d. įvyko Šv. Pran
gaminti vakarienę, kų jos šau
mės tokiame laike labai žmo dę.
ciškos Rymietės dr-jos bunco
meniškai.
nėms patiko. Kun. A. Valan Kad mūsų susirinkimus įpra niai attiko, tai mūsų “žvaigž
party, parapijos svetainėje.
1901 S. HALSTED STREET
čius pasakė atatinkamų pamo stų lankyti didelis skaičius lie dės“ J. Šaltenienė, C. PetraiBunco pavyko, pelno liko $37. kslų apie muzikos ir giesmių tuvių, augusių ir jaunimo, ta tienė, U. Gudienė, T. Stanke
Visas pelnas priduotas Sese
■vertę. Labai gražų įspūdį da- da ir mūsų kolonijoje rastųsi vičienė; asmenims, biznieriams
lems įtaisymui bažnytinių rū Irė, ypač. jaunimui, Sabonytės pajėgų veikti katalikiškoje ak bei biznio įstaigoms, kurios
bų. Daug pasidarbavo komisi
vargonais grojimas, kada ji cijoje. Laukiam susipratimo iš aukojo visų vakarienei reika
ja: V. Katauskienė ir Jesulaiakompanavo savo tėveliui. Ne tėvelių iir jaunimo pusės. Nes lingų “proventų“ bei gėles sta
Ringlet End Permanent ........... $1.75
tienė. V. Katauskienė daugiau vien tik tas, bet ir jos apsi Bažnyčios ir tautybės dirvoje lams prpuošti: J. Radavičui,
Shampoo and Finger Wave
šiai tikietų išplatino ir daug ėjimas.
All Week ................................
50c
Nors
talentinga, darbo daug, bet darbininkų A. Kazakauskui, S. Mieliniui,
Finger
Wave
................................
35c
šiirdies įdėjo, kad tas vakaras tačiau be jokiosi puikybės. Mie mūsų kolonijoje maža. Jauni V. Staniuliui, St. Šimkui, J.
Other Permanents $2.50, $3.50, $5.00
pavyktų.
la susitikti su tokia meninin mas reikalingas organizuotos Nedvarui, Dressel Bake Shop,
X Gegužės 14 d. Nek. Pras. ke. Lai Dievas teikia gerės vadovybės, o iš daugumos tė E. Ežerskienei, Butkienei, F.
Pan. Šv. merg. sodalicija ren
imų progų jai pasiekti to, ko velių ir motinėlių mažai ran Burbai, Jul. Gudjonienei, J.
5004 West 16th St.
gia vakarų parapijos svetai ji labiausiai nori.
dasi, kurie rūpinasi savo fū- Liakui, Good Will Bakery, S.
nėje Motinoms pagerbti.. Ko Į Kiti solistai Stulga, Juozai ineliais ir dukterimis. Ir neste Daugeliai, Valantine Bakery,
Tel. Cicero 2738
misijų sudaro: A. Mikolaitė. tienė ir mūsų choro nariai F. bėtina, nes, vietoje katalikiš S. Lerner’ui, Obeliūnui, Star
DARBAS GARANTUOTAS
O. Navickaitė, S. Rumšaitė, S. Nausėdaitė, J. Kaminskas ir kų laikiraščių bei knygų, tė Bakery, Anna Ribelis, Mockie
Jurgaitė ir B. Kalvaitė.
(V. Čirvinskas labai gražiai iš vai skaito bedieviškus šlamš nei, Smagurienei, Lemont Dai
X. Y. Z.
pildė savo dalis. Sesutės Bru tus ir nesigėdi taip darų. Tad ry Co., W. Kelly A. and P. Co.,
PERKAM
INSURANCE
Tj
'
R ’ n
U.
Gudienei,
A.
Budriui,
M.
žienė ir Šafronienė pirmų sy negalima ko geresnio ir norė
L ii i hii wiczis(g- 1 Lietuviškos
NOTARY
Žemos Kainos Tik šią
kį giedojo duetų bažnyčioje ti iš tokių tėvų jaunimo. To Vaitkui, L. Gotowt’ui, P. Da
PUBLIC
33
BONUS
Savaitę
ir gana gerai pasisekė. Apie kių tėvų' vaikai (jaunimas) mbrauskui, B. Zalatorienei, AI gerai žinomų solistų baritonų blogąja dvasia užnuodija ir domaitienei, Kalėdienei, BatuSIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
rienei,
M.
Grinienei,
Wallergerąjį jaunimų.
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
ailiui (f), Urbai (Flower
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Ištrauka iš dienotvarkė*
Shop), O. Alelifinienei, H. NeTEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
Svarstant būsimos mokslei- dvarienei, Kalenienei, Vaiče2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
Lengvus išmokėjimai po 95c į
vių kuopos reikalus, V. Gra kauskienei, Gricienei, T. Snusavaitę.
žulis (moksleivis iš Šv. M. K., dovvicz’iui (Bakery), W. Mil
Elektrikinis prosas dykai su
Thompson, Conn.) pranešė,
kiekviena Thor Washing
kad min. kolegijoje visų mok
mašina
sleivių
yra
grrieštas
nusistaty

“Taip, DRAUGAS“ — “Norite pagarsinti namų
mas ginti ir remti lietuvybę
-r'
ant rendosf“ — “Gerai, dabar skelbimų kainos
BARGENAI ANT SANKROVftS
ir lietuviškųjų kalbų. Todėl ir
nupigintos galima garsintis už tų pačių kainų du
KARPETV
Įgabenti Karpetal >10.—>15.—120
kartu. Ilgesniam laikui dar teikiame ir nuolaidų.“
nutarta ateity vietinius moks
5016 W. 16th St,
|125. Frtese Parlor Setas .. >26
3417-21 So. Halsted St
gražių farmų dėl pardavi
$150. Įgabenti Kara Karpetal $2u
leivius ir bendrai jaunimų ža mo.TuriKetvirta
dal| Įmokant, liku
>176. Įgabenti Sheba Karpetal 926
Jeigu turite namų, lotų, ūkę, biznį pardavimui;
20 metų ant 6% llmokėtl.
9226. Įgabenti Mosul Karp.
990
dinti prie organizatyvio gyve sius Siunčia
Tel. Boulevard 4705—8167
pinigus Lietuvon
9276. Storo Atiko Įgabenti
norite kų nors mainyti, išrenduoti ar pinigų pasi
Lietuvos Laisvės Bonua Pirmus MorPerka, parduoda arba Ižmalno
Karpetal ................................ 9 >6 glčlua. Namus, Fermas Ir Biznius vi
nimo, veikimo; nurodyti jiems namus
skolinti, tuojau pašaukite ROOSEVELT 7790 ir
ant fartnų, farmM ant na
Gražūs Parlor, Dlnlng Rm. ir
sose valstijose Taipgi darom Įvai
Bedroom Setai po ...... 925 rius legalius dokumentus, kaip tai.
kelius ir duoti visus reikalin mų.
“DRAUGAS“ maloniai suteiks Jums patarnavimų,
Rapp
Storage
6746
S.
Ashland
Are.
Padaro visokius legalius doku
arba paj-davimui. Pasinau
Radio Programai duodami Atdara vakarais Iki # Ned. Iki 6 p.m. pirkimui
gus patarimus. Informacijų rei mentus.
ir patalpins jūsų skelbimų “Drauge“ du kartu
dokite musų apie 20 metų plačiu
Notaras — Notary Public.
Budriko
W.C.F.L.
970
k.
Ne

patyrimu
blsnyje Ir teisingu patar
nuo ugnies ant na
už tą pačių kainų.
kalais į Moksleivių centrų tu mų.Apdraudė
CASR U* JUSV SENA AUKSU. navimu, tas jums bus naudinga.
automobilių Ir ant vlalklų-kldėliomis 8:00 vai. Ryte
Mea mokame augičluaig kalnų ui
daiktu.
ri kreiptis patys vietos studen toklų
sulaužytus senus aukso daiktus, dan
W.C.F.L. 970 k. Nedėliomis 1
Taipgi yra susltvčręs naujaa tau
tų tiltus, dantla, lalkrodillua, lom
Visokius skelbimus priimame nuo 7 ryto iki
pymo kliubns po vardu Insurance
vai. po pietų.
tai.
į i
bardo tlkletua
__ __ ___
Savlnga Club, tai yra vlenintėlė Ir
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T0WN OF LAKE ŽINUTĖS NORTH SIDE ŽINELĖS

ARCHER HEIGHTS, ILL.

JOHNB.BORDEN

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

PARSIDUODA LOTAS

BUDRIKO KRAUTUVĖ
APLAIKĖ 2 VAGONU
NAUJįl ELEKTRIKINIŲ
SKALBIAMŲ MASINO

S PE

CI A L S

MARY'S BEAUTY SHOP

GARSINKINTES
“DRAUGE”

’37.50, $49.50,
*69.50, *84.50

“ROOSEVD.T 7790 ?"

PARK-GRANT
REALTY EXCHANGE

7 vai. vakare.

Perskaitytas laiškas iš A.
IL. R. K. Federacijos centro.

stipriausi taupymo alstema
Dėl platesnių žinių kreipkitės |
vlržul paminėte vietų.

CLASSIFIED

Jos. F. Bidnk, hic.

W.H.F.C. 1420 k. Ketvergais
7:30 vakare.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

HOME REFINERS,
Kemee Bldg.

J. NAMON FINANGE CO.
6755 S. Western Avenue

S No. Wabaah Avenue
Kambarys 600

Tol.

Chicago, III.
GROVEHILL
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