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DRAUGAS
vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.
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America.
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Telefonas: Roosevelt 7790

Sveikų sulaukę Sv. Velykų!
ATOSTOGŲ METU KATA
LIKŲ MOKYKLOS

DIENRAŠČIO ‘ ‘ DRA UGO ’ ’ REDA KGIJA IR ADMINISTRACIJA SVEIKI
NA VISUS SAVO SKAITYTOJUS,
RENDRADARRIUS IR RĖMĖJUS SU
GARSINGOMIS ŠVENTOMIS VELY
KOMIS!

i ' '

AVASHTNGTON, bal. 14.—
Krašto Kataliku Gerovės kon
ferencijos kaimo
gyvenimo
biuro direktorius kun. d-r. Sėli
miedler, O. S. B., skelbia, kad
ateinančių vasarų per atosto
gas J. Valstybėse bus vedama
'.-augiau kaip 2,000 religinių
nokvklų, kuriose vaikai svar
biausia bus mokami tikėjimo
iesų.
Kunigas direktorius
taip

P-lė Emilija
Mickūnaite,
garsi Pliiladėlpbijos diaininia
kė, atvažiuos j Cbicagą gegu
žės 5 d. ir dalyvaus keliuose
koncertuose, kuriuos
rengia
“Draugas” savo vajaus užpat praneša, kad artimiausioj I baigimui.ateity busj išleistas šių mokyk Gegužės G d. E. Mickūnaite Į
ų rankvedis (programa) ir dainuos Nekalto Prasidėjimo I
(Brighton'
minėtas biuras jį išplatins to parap. svetainėje

VOK’ETIJŪS SOCIALISTU PARTIJA
GYVENA PASKUTINES DIENAS"
KUBOS SALOJE VYKSTA
BOMBŲ SPROGDINIMAI

se srityse, kur bus atidarytos Park).
Gegužės 7 d. — Šv. Kazimie
mokyklos.

Sutarčių revizijos 'šalininkai
sutarė bendrai veikti
SOCIALISTŲ PARTIJA
GRIOVA

NUTARĖ BENDRAI
VEIKTI

BERLYNAS, bal. 14. — Na
eionalsocialistų laikraščiai pr
aneša, kad vokiečių socialistų
(Račiai demokratų) partija pra
deda griūti.
Yra dvi jlHežaStyš. Viena—
partijoje susekti papirkinėji
mai ir fondų eikvojimai. Kita
— daugy bė partijos vadų į
užsienius paspruko.
Socialistų partija Vokieti
joj po pastarojo karo buvo jsigalėjusi. Jos viršūnėje bu
vo daugiausia žydai. ,

ROMA, bal. 15. — Italija,
Vokietija ir Austrija, kaip
pranešta, nusprendė griežtai
stovėti už taikos sutarčių re
vizijų ir taikos ir nusiginki^.-’
vimo klausimais bendrai veik
ti.
Čia atvyko Šveicarijos pre
zidentas ir T. Sųjungos va
das G. Motta ir lenkų aml|asadbrius iš Berlyno. Supran
tama, jų atvykimo tikslai yra
slepiami.

ISPANIJOS RADIKALAI
NUSILENKĖ PRIEŠ
BAŽNYČIĄ

KUBOJE SPROGDINAMOS
BOMBOS

HAVANA, bal. 14.— Kubos
vyriausybės priešai atnaujino
MADRIDAS, bal. 15. — Is veikimų. Vakar įvairiose mies
panijos radikalų vyriausybe to dalyse 17 bombų susprog
vakar turėjo minėti
dviejų dinta. 3 asmenys nužudyta ir
metų respublikos sukaktuves. daug sužeistų.
Dėl Didžiojo Penktadienio pa
Tarp kitko viena bomba sugerbimo vyriausybė sukaktu- sprogdinta Šv. Angelo Sargo
vių minėjimų nukėlė į šiandie-Į bažnyčioje pamaldų metu. Su
•nų.
įgadintas didysis altorius. Po
licija visas bažnyčias saugoja.
TRYS KOMUNISTAI
Bombininkų gaudymui iššau
NUŠAUTI
kta kariuomenė.

L

P-LĖ E. MICKONAITE BUS CHICAGOJ,
KAD PAREMTI “DRAUGO”
VAJAUS KONTESTA
a

TERESĖ NEUMANN NE
NUMATĖ KATASTROFOS
MUNICHAS, Bavarija, bal
14. — Užsieniuose paskelbta
žinių, kad stigmatizuotoji Te
resė Neumann llūk numačiusi
ir pasakiusi, kad J. Valstybes
šiemet ištiksianti
baisiausia

'V .
Dangaus karalius aukščiausias
Išganytojas brangiausias,
Atpirko mus maloniausias.
Aleliuja, Aleliuja, Aleliūja!

Gyvas- savo gale tapo,
Nelietęs antspaudo kapo,
Sargai pabėgo be kvapo...
Aleliūja, Aleliūja, Aleliūja!

Sveikas Karaliau šviesybės.
Viešpatie didžios galybės,
Gelbėk ir mus iš tamsybės.
Aleliūja, Aleliūja, Aleliūja!

Per šventų Atsikėlimą,
Duok rauni# kalčių atleidimą,
Tegu ir mus džiaugsmas ima!
Aleliuja, Aleliūja, Aleliuja!

ŠVENTASIS TĖVAS VAKAR
BAZILIKOJ PIRMININKAVO
APEIGOSE
(VATIKANAS, bal. 15. — j Nuo 1870 metų iki vakar nė
Vakar Didžiojo Penktadienio vienas popiežių Didįjį Ketvir
apeigose Šv. Petro bazilikoje | tadienį ir Penktadienį neturėpirmininkavo pats Šventasis jo oficialių bažnytinių funk
cijų. Šiemet šios
funkcijos
Tėvas Pijus XI.
Bazilikoj) Popiežius
iškil grąžintos sąryšy su minimais
mingai atlydėtas kilnojamame Šventaisiais Metais,
soste. Buvo keliolika kardino
Visose Romos bazilikose va
lų, eilė vyskupų ir diplomatų.
Jo Šventenybė Siksto kop-!kar 1^° įspūdingos Penkta
lyčioje laikė iš anksto sanktifi dienio pamaldos, kuriose pir
kuotas Mišias.
mininkavo kardinolai.

BERLYNAS, bal. 14.
—
NUBAUSTAS KALĖTI
ATLYGINIMO KLAU
Dachau stovyklos, arti MuniSIMAS
cho, sargyba nušovė 3 inter LONDONAS, bal. 14. — An
nuotus komunistus, kurie kė glij-os kariuomenės karinin WASHTN|GTON, bal. 14. —
sinosi pabėgti. Be to, vienas kas Įeit. Norman Baillie— IPrez. Rooseveltas vakar turėkomunistas sunkiai sužeistas. Stewart pripažintas kaltu šni-'jo pasitarimus su organizmo
pystėje ir karo teismo nubaus to darbo vadais.
Prezidentui pasiūlyta milži
MIRĖ 129 M. AMŽIAUS
tas penkis metus kalėti ir iš
niški viešųjų darbų projektai
kariuomenės pašalinimu.
ir kori kongresas apdraustų
GUANTANAMO, Kuba, ba
darbininkams atlyginimų, nūs
landžio 14. — Mirė Mrs. Tri- ŪKIŲ MORGIČIŲ PAT
tatydamas mažiausiųjj (mininidad Caejo Santiesteban, 129
VARKYMUI
mum) viešajam darbe atlygi
metų amžiaus.
SPRINGFIELD, III., bal. nimų.
ADM. MOFFETT PALAI 14. — Gubernatorius Horner
paskyrė komisijų iš 9 asmenų AMBASADORIUS TUR
DOTAS
KIJAI
ir jai pavedė patvarkyti ūkių
WASHINGTON, bal. 14.— morgičius taip, kad būsų ma
AVASHINGTON, bal. 14.—
Žuvęs su dirižabliu
Akron' žiau ūkių uždaroma, kad būtų Ambasadorium Turkijai pasadm. Moffett palaidotas Ar- patenkinti skolintojai ir skoli-| kirtas Cbicagos milijoninkas
lingtono kapinėsė.
ninkai.
Ira Nelson Morris.

60 NAUJŲ KUNIGŲ MATĖ
POPIEŽIŲ

.

Šios žinios griežtai nugin
čijamos. Teresė ne vienam ko
kiam kraštui nenupranašauja
nė kokių katastrofų.
Tmant
bendrai, ji nesirūpina žemiš
kais reikalais. Jos matymai ir
pranašavimai liečia
žmonių
sielų išganymo ir tikėjimo rei
kalus.

VYRIAUSYBE KONTRO
LIUOS PRAMONĘ

AVASHINĮGTON, bal. 14. —
Prezidento Roosevelto patarė
jai ragina jį, kad krašto pra
monė būtų pavesta vyriausy
bės kontrolei. Nes tik tuo bū
du galima grąžinti gerotę.

CHICAGOJE
VELYKŲ PAMALDOS
KATEDROJE

CENZŪRUOJA POLICIJOS

KAPITONUS

Cbicagos trafikos teismo tei
sėjas Green vakar savo teis
man pakvietė 9 policijos kapitonūs ir jiems nurodė ir įspėjo,
kad policiją nevalkiotų
per
nuovadas kaip kokius krimina
listus areštuotus asmenis už
nusikaltimus trafikos taisyk
lėms. Pakanka tokiems asme
nims 5 arba 10 dol. laido, bet ’j
ne laikymo jų per kelias valan 1
das uždarytu nuovadose.

Švenčiausiojo Vardo kated
roje, Chicagoj, rytoj iškilmin
gas pontifikalines Mišias 12 v.
dienų laikys Jo Rminencija
PARYŽIUS, (per paštų).— Kardinolas Mund'elein, Chica
Jo EJinineįicija kardinolas Ver gos Arkivyskupas.
dier, Paryžiaus arkivyskupas,
pasiuntė laiškų vyriausiajam NAUJO MAJORO PAREIŠ
KIMAS
žydų rabinui Prancūzijoje.
Kardinolas reiškia protestų
PER VELYKAS ORAS
aldermonų
ta
prieš vedamus žydų persekio Užvakar
rybos išrinktas Chicagos majo
BUS GRAŽUS
jimus Vokietijoje.
ras E. J. Kelly po priėmimo
Iš oro biuro Chicagoj speci
priesaikos paskelbė pareiški
ATŠAUKIA AMBASA
rytoj,
mų. Jis pranešė, kad žengsiąs aliai pranešama, kad
DORIŲ
mirusio A. Cermako pravestu per Velykas, oras bus gražus
TOKIJO, bal. 15. — Vokie keliu ir vykdysiąs jo paliktų ir kiek šilčiau.
tijos vyriausybė iš čia atšau programų.
KARDINOLAS PROTES
TUOJA PRIEŠ ŽYDŲ
PERSEKIOJIMUS

kia namo savo ambasadorių.
Baland.
VATIKANAS.
i (t. Šventojo Tėvo audiencijo
je buvo 60 naujai įšventintų
kunigų, kurie baigė mokslus
Žiemių Amerikos
kolegijoj,
Romoje. Kunigi; priešaky bu
vo kolegijos rektorius, mons.
E. S. Burke.

ro Seserų akademijos -audito
rijoje (Marųuette Park).
Gegužės 8 d. —
Paliulio
(Meldažio) svetainėje (Vest
Side).
Gegužės 9 d. — Šv. Jurgio
P-LĖ E. MICKŪNAITE
parapijos svetainėje (Bridge1 New York, (NBC) ketvirtadie
port).
Prie šių koncertų programų mais
i 15 iki 7:45
vakarų
prisidės ir vietiniai parapijų Concert Eoutligbts programoj
eLnai..
.
iišz^Lttlieuiais^6;45 iki 7JX)
Prie i progos
primenama, vak., Popular Smigs progra- “I
kad p-lė E. Mickūnaite dainuo moj. (Eastern Standard Tistotis AVJZ, | me).
ja per radijo

Jis pareiškė, kad tokiu, ar
kitokiu būdu miesto tarnauto
KIEK LIETIWOJE YRA jai ir darbininkai turi būt ap
ŽMONIŲ
mokami. Tam tikslui jis vyk
Pagal surinktus davinius, siąs j Wasbingtonų ir negin
šiemet sausio mėn .1 d', visoje siąs į AVasbingtonų ir mėginkolų.
Lietuvoje (su Klaipėdos kraš
tu) buvo 2,421,848 gyventojai,
PLĖŠIKŲ NAMIŠKIAI
iš jų 1,162,458 vyrai ir 1,299,ŠELPIAMI
390 moterų. 1932 m. sausio 1
d. gyventojų buvo 2,392,983.
Vadinasi, per metus priaugo Policija areštavo 3 jaunus
apie 29 tūkst. žmonių Taigi plėšikus — Smith, Scbuman
ir Lynch. Visi iš pietinės mies
po dviejų su puse metų t. y.
to dalies.
.
1926 m. bus lygiai 2 su puse
mil. žmonių Lietuvoje. Mote-j Policija rado, kad šių plėrų pas mus yra 97 tūkst. dau-pikų namiškiai gauna iš šelpigiau.
mo fondo pašalpų.

M1R E 110 M ETŲ

SENUTE

ŽELVOS vals. Pavorų km.
kovo mėn. pradžioje mirė 110
metų senutė, Elena Purvienė.
Ji buvo dar stipri. Ką galė- j
dama viską dirbo, nors senai-J
vė mažai ir teleido. Mirusioji
dar gerai prisiminė baudžia-(į
vos laikus. Ji noriai ir kitimus
apie tai papasakodavo.
E.
Purvienė buvo seniausia visa
me valsčiuje.
ORO STOVIS

CIIICAGO IR APYLIN
KES. Šiandien saulėta ir kiek

šilčiau.

Štštadienis, baland. 15 d., 1933

DRAUGAS
u DRAUGAS”

būtų pasilikęs tamsybėse, žmonės baisioje
vergijoje. Kada Kristus prisikėlė, apaštalai
nebeabejojo ir nebeužsigynė. Jie išėjo į pla
miiu KMdlan Ubkyrua aelcmadlealua
c-KiNI’UEiaTOb KAINA: Metame
««.•• Fa
tųjį pasaulį ir drąsiai skelbė Kristaus moks 6tai kuo linksmiausia die-įtėme Jį nuplaktą, erškėčiais
*a*W
M 51, Trlma Mėnealama —
Vienam
lą. Dėl Kristaus jie savo gyvybę su džiaugs 11a! Atsikėlę šį rytą mes gir-1 apvainikuotą, apspiaudytą, nu
•«rtut
t (o Europoje
Katama |7.M Puaej Ma
PASINAUDODAMAS VE
• « ta kopija tla
mu atidavė. Kristaus prisikėlimo laktas mi dime skambant varpus, kurie teistą mirtin ir priverstą neš
- i radarblame tr koraapondantama raitų uasrų
LYKŲ ŠVENTĖMIS, sveikinu
•pratoma t»k oadanrti tr aaprlalun*lama tam lijonus kankinių išvedė į kovęs lauką, įkvė praneša nnuns didelio džiaugs ti sunkųjį kryžių, į Kalvarijos
kAt>
'anklų
nio. Mes jaučiamės linksmes kalną. Mes girdėjome pla&tu- vienintelį Amerikoj lietuvių
■ .4 r-k Hiicin. dienai priimami iV- •- pė jiems drąsą paskutinį savo kraujo lašą
dienraštį “Draugą” ir linkiu
atiduoti. Kristaus įsteigtoji Bažnyčia per de ni; nes vakar, ir per visą ga-'ko smūgį, kuris prikalė Jėzų jam pasiekti visas Amerikoj
ai on pipi
įima
ano »!:•• Iki lltP*
vynioliką šimtmečių buvo kovojama, bet jos vėnią ,mąstėme Kristaus kan-prie kryžiaus, ir žiūrėjome į lietuvių katalikų šeimas ir ke
•. Dra oriaiandtamtM aaralkalaraa
kūnu
Įb
1RAIGAS’’
niekas nenugalėjo ir nenugalės, nes šimtai čią. Bet dabar tas sunkumus 1 kryžių pakeltą su Jo
valankatalikišką-tautišką dvu
milijonų katalikų, kaip ir anais laikais apaš nuo mus buvo nukeltas; mes'kuris kybojo'per tris
gale, šią. Taip pat sveikinu “Drau
talai i>o Prisikėlimo neabejoja apie pranaša esame laimingi ir džiaugia das, iki mirties, Galų
go“ leidėjus ir visą jo štabą,
I.IiHUANIAN DA.LY FRIt.NL
vimų ir Kristaus mokslo tikrumą ir šventu mės, nes Kristus kėlės iš numi mes matėme Jo kūną jradėtą linkėdamas energingai darbuo
Publtshad Daily. Kaoepi Sunday.
rusių. Mūsų gailestis yra per grabe, kuriame pasiliko iki
•UBSCRIPTIONH: Ona Tear -* |«.H. 81* Montm mą, apie Jo Bažnyčios neklaidingumą. Mums
tis “Draugo” gerovei ir jo aMlH. TJbree Montka — «>.••. Ona Montb — 71c
simainęs į džiaugsimą.
garbingo atsikėlimo.
tenka
džiaugtis
labiausia
dar
ir
dėl
to,
kad
Europa
Ona Tear — |T.M. 81* Montka — |4.M
teičiai. Taipgi sveikinu “Drau
Ja»» - Ma.
Kad Bažnyčia parodytų gi
Prisikėlimas įtikino, jog siela gali, turi būti Katalikų Bažnyčia skiria
go” direktorius ir jo skaity
ASaartlMnp ln “DRAUOAB" brlnga baat raaulta
ir yra nemirtinga. Ji turi nugalėti mirtį, iŠ metus į įvairias dalis :l pasnin lius sopulius,' kuriuos ji jau tojus, linkėdamas Dievo palai
kuaartlaln* rataa on applloatlon
ko, iškilmių, atgailos ir džiau čia, altorius ir visas aplinky
’ iRAUGAS” 2334 3 Oakley Av , Chicago numirusį!} prisikelti ir amžinai gyventi. Dėl
mos.
bes apdengia sopulingomis
to krikščionys ir gieda Velykose džiaugsmin gsmo.
daktorius ir darbininkus su li
KUN. J. PAŠKAUSKAS,
Šios sopulingos ir džiaugs spalvomis, 'taip pat ir būna
gą Aleliuja.
nksmiausiomis Velykomis.
“Draugo” direktorių
mingos dalys yra sukaktuvės apimta tylumu. Net varpeliui
Kristaus
iš
numirusių
prisikėlimo
ir
žmo
Laikraštis be platintojų ir
DIENOS KLAUSIM,.
pirmininkas
gaus sielos nemirtingumo fakto joks mate mūsų Išganytojaus skausmų ir vargonų garsai buvo tylūs.
skaitytojų būtų kaip tikėjimas
DŽIAUGSMO DIENA
rialistų mokslininkas nesugriovė, nors amžiais ir| džiaugsmų. Jei mes gailėjo Tik) vienas nepapuoštas kry Gera, teisinga spauda sėja be apaštalų. Svęįkinu labiau
jie tą stengėsi padaryti. Veltui po Kristaus mės su Jėzumi gailesčio metu, žius viliojo į save mūsų visų Kristaus Meilę žmonių protuo šiai visus,, kurie remia, plati
Visas krikščioniškasis pasaulis liūdėjo prisikėlimo viso pasaulio, visų tautų ištvir turėtumėm džiaugtis su Juomi akis ir pripildė mūsų širdis
se ir jų gyvenime čia, ant že na, prenumeruoja ir skaito ka
Didžioje Savaitėje, prisimindamas Kristaus kėliai ir visokie nenaudėliai vienijosi ir vie džiaugsmo metu. Nes yra šven liūdesiu. .
talikiškąją spaudą. Jūs, bran
mės.
Paskutiniąją, Vakarienę, Judos žygį — išda nijasi, kad užmušti žmogaus nemirtingumą! tas sopulis ir taipgi šventas
Bet šiandien Bažnyčia mus Katalikiškoji spauda visuo gieji, esate toji druska kuri
vimą, Jo teismą, kančias ir mirtį ant kry Materialistai to norėtų. Amžiais jie stengiasi džiaugsmas.
kviečia džiaugtis. Ji diedą met pati laikosi ir kitiems pe- neleidžia žmonėms eiti tanisyžiaus. Mes stovėjome po Kalvarijos Kryžiu atimti žmonėms žinojimą, stebuklus darančią 4 ; Kad. suprastumėm tikrąją • prieš mūsų akis visą tai, kas rduoda vien tai, kas yra gera
Jūs esa^e Kristaus apašmi,: 'girdėjome paskutinius septynis Kristaus viltį ir juos paversti galvijais, žvėrimis, ver priežastį Velykų džiaugsmo, teikia mums kokio nors ir teisinga.
Italai ■— sėjikai geros rėklos.
žodžius, matėme Jį mirštant. Baisias ir be gais, bučiuojančiais šėtono bizūną.
pažvelgkime atgal į paskuti džiaugsmo. Balti kunigo rū Mes, lietuviai, turime kele Jjums linkiu linksmiausio Ale
galo liūdnas valandas pergyvenome. Nebuvo
Kristus panaikino žmogaus vergiją že nes Didžiosios Savaitės die bai, gražiausios meto gėlės tą dienraščių. Dienraštis ‘Drau liuja.
tikto krikščionies, kuris nebūt giliu gailes mėje, jam atidarė amžiną laimę, (langų, bet nas ir perbėkime mintyse, kas žavėja alSs, išleisdamos
Kun. R. J. Vaičiūnas
kuo
čiu užsidegęs, kurio akių nebūt griaudi aša visokio plauko bedieviai tą vergiją nori grą jatsitiko Jėzui Nazariečiui to skaniausį kvapą per visą baž gas’ yra vienintelis, kuris lai
rėlė suvilgtus. Rodos ir šiandien dar girdime žinti. Jie lyg norėtų, kad ne laisvi žmonės, se dienose Jezuzalėje. Visi at nyčią; ir žvakės šviečia aukš kosi Kristaus Tiesos ir sėja
žnioniij 'gyvenime tai, kas yra
žodžius: “ManOjDiftVė, mano Dieve, kam ma- žmonės su nemirtingomis sielomis, pilni vil sitikimai yra švieži mūsų min tyn į dangų. Malonus varpų
gera ir tobula. O taip yra to
np -ąpleidai,^ “Trokštu,” “Dieve, į Tavo ties ir džiaugsmo žemėje gyventų, bet gyvutyse, nes per Didžiąją Savaitę skambėjimas pasiekia mūsų dėl, kad “Draugo” leidėjai ir
1‘ankAs'aš pavedu savo sielą.” Rodos, mąto- lįhi',‘.žvėrys, desperatai. Jei, tik jie pajėgtų,
me^ btyVpnųfe bažnyčios apeigo ausis ir praneša jų. d^iipjgfr- t’edak'toriai yra žmonės, kurie Ką tik iš spaudos išėjo,
rtie iš mirštančio-Kristau rankų ii- kojų it piktais dantimis isgriaūžtų tas bažnyčių
-vedami, kad sektumėm li mą; vargonai įp giedotojų bal tiki į Kristaus pareikštas Tie > .
kąip tai:
perverto šono tekantį. Jo šventą kraują...
nas, tarp kurių Velykų ryte ir per ištisus; ganytoją Jojo kentėjimuose ; sai siunčia prisikėlusiam Iš sas ir jas savo gyvenime pra Jėzus Kristus Karalius, pa
Bet, šalin nusiminimas! Šiandien yra Ve metus, per devynioliką šimtmečių skelbiama kaip Jis buvo apskųstas, kai ganytojui džiaugsmingą Ale- ktikuoja.
rašė kun. Pr. ’J. Vaitukaitis,
,
lykos — Kristaus iš numirusių prisikėlimo Kristaus prisikėlimo stebuklas, žmogaus
j po vagis-ir/'vedainas nuo Pilo- įiują.
Todėl nuoširdžiai sveikinu kaina ............ ................. 10c
šventė, jubiliejus! Judo išduotas, nuteistas, los nemirtingumas ir kad Kristus savo krau to pas Erodą. Mes taipogi ma
Jotum Jurčikonis (L.K.) [“Draugo” leidėjus, visus re- Švenč. Jėaau3 širdies Trošspiaudytas, muštas, spardytas erškėčiais vai ju išlaisvino žmogaus asmenį iš baisios ga
'imai, to paties autoriaus 15c
nikuotas, sukruvintas, tulžim girdytas ir ant lingų žemės demonų vergijos, kad žmogus
Per šių Šventųjų Metų Velykas, linksmai džiai priimti. Dėtų labai gerai, jei p. Šarkis Viršminėtos knygelės yra la
kryžiaus skaudžia mirtimi miręs Kristus pri yra sutvertas amžinai gyventi.
giedodami *4leį|,į^ ’ ųe^žųiinš^ipie Įįn patys- tęlfią kelionę padarytų. Bet iš tikresnių šal bai naudingos ir kiekvienam
sikėlė, mirtį nugalėjo, atnpšęjąmas didžiausią
Ak, šiandien juk- grizinamos bažnyčių, dvasioje susištiprinti ir is numirusiųjų pri tinių neteko sūžinoti, ar jis tokiai kelionei žmogui reikalingos, patartina,
džiaugsmą visiems į jį įtikėjusiems ir užtik sienos Rusijoj, milijonais krikščionių išžudy sikalusio Kristaus maldauti, kad Jas apšvies rengiasi, ar ne. Kaip žinoma, šią vasarą jam kad ta knygelė rastųsi kiek
rindamas žmonėms amžiną išganymą!
ta; persekiojami katalikai Meksikoje, Ispani- tų ir savo priešų protus iP ka<l Jie grįžtų į reiks ginti čempijonato garbę.
vienuose katalikiškuose na
Mes žinome apie apaštalų džiaugsmą są- ’ joj ir kitur ir tyčiojamąsi, kodėl nepasidaro Jo Bažnyčią’, kurios įr “.pragaro vartai npmuose.
pergalės.
”
'
'''
’
’
?
ryšyje su Kristaus iš numirusių prisikėlimu, stebuklas ir nieks nesutrukdo budeliams
Reikalaukite tuojau pas pa
nes jie, nors drauge su Juo buvo, klausė Jo griauti Kristaus namus, žudyti Jo pasekėjus.
Pranešama, kad garsusis Lietuvos operos tį autorių, 4557 So,Wood St.,
žodžių, matė daromus stebuklus, bet dažnai Bet apsigaus jie, kaip apsigavo tie, kurie
dainininkas ir jos steigėjas Kipras Petraus Chicago, Ilk
PASTABĖLĖS
savo širdyje abejodavo, Jo net užsigindavo prikalė Kristų prie kryžiaus ir šaukė tyčio
kas šiemet rengiasi atvykti į Ameriką Pa
arba
ir Kristui mirus, iš baimės drebėjo, nes jei damies, kad jei tu esi Dievo Sūnus nužengk!
Visi Lietuvos laikĘflščiaį rašp^,kad lųūsų saulinės parodos Chicagoje proga. VVelconie!
Kristus būt neątsikėlęs iš numirusių, tada nuo kryžiaus.” Budeliai išsigando, pamatę Šarkis, pasaulio kumštininkų čempijonus, šie i Prašome pamiršti apie važiavimą Varšuvon
visas Jo mokslas, visi darbai būtų buvę vel prisikėlusį Kristų. Ateis valanda ir šių die met tikrai aplankysiąs Lietuvą. Lietuvos vi lenkam;* dainuoti ir atvykti pas mus, į vai ' 2334 SO. OAKLEY AVĖ.,
tui, viskas būtų buvę pamiršta ir pasaulis nų budeliams!
suomenė jo laukianti ir rengiantis jį nuošir šingąjį Dėdės Šamo kraštą.
Chicago, DI.

VELYKŲ DŽIAUGSMAS

ŠV. VELYKŲ SVEIKI
NIMAI

NAUJOS KNYGELĖS

“DRAUGAS” PUB. CO.

IŠSIPILDĖ!
Sveikas Mokytojau! — sušuko Judas
ir pabučiavo Jėzų.

Šis pabučiavimas buvo sutarties ženk
las, kurį jis pažadėjo izraelitų vyresniems.
Ir tapo, tapo, kas nuo amžių buvo paža
dėta ir kas turėjo išsipildyti... Po šio iš
davikiško pabučiavimo, puolė Sinedrijono
tarnai ir išsiųsti prieš Jėzų budeliai..
Jėzus gi tarė:
— Mokiau kasdien viešai bažnyčioje
ir aikštėse — mane turėjote savo tarpe,
kodėl gi šiandien ateinate sn kalavijais ir
vėzdais kaip ant galvažudžio.
Izraelitų vyresnieji nieko į tai neat
sakė, o budeliai surišo Jėzui rankas ir ko
jas ir vilko Jį taip pat triukšmingai, kaip
kad prieš keletą dienų sveikindami Jį įei
nantį į Jeruzalę.
Viskas išsipildė, kas išsipildyti turė
jo ir kas buvo nuo amžių pranašauta.
Nuo Alyvų kalno vedė Jėzų į vyriau
siojo kunigo Kaifo rūmus.
Didingi buvo tie rūmai, pastatyti iš
plytų ir akmenų, prieangis rėmėsi mu>r,0/ /mariniais stulpais, panifiriai žiūrinčiais į^
besiveržiančią j kiemą minią. Buvo naktn. Kaifas miegojo, o kas gi drįstų jį pa
žadint’ *

— Jei Jo nežiūrėtumėm, galėtų iš
trūkti — pridūrė kiti, kurie girdėjo apie
Jėzaus stebuklus.
— O paskiau gi savo galva reiktų
atsakyti Sinedrijomii — tarė kažkas ne
rimaudamas.
Minios susidomėjimas suimtuoju bu
vo didelis.
Daugumas, puikiais Kaipo rūmais,
gražiomis fasadomis ir visa nakties gam
ta, kurią apšvietė sidabrinis/mėnulis, gro
žėjosi.
Kadangi naktis buvo šalta, todėl ant
kiemo kūrenosi ugnis.
'
— Bepigu nebūti vyresniu kunigu,
gyvena sau tokiuose gražiuos rūmuose!
— tarė kažkas iš vidurio minios.
— Juk netiktų tokiam aukštam {Ki
nui, kuris prižiūri šventyklos aukas ir tei
sia žmones bet kokius rūmus ttfrėti! —
pastebėjo kitas.
— Negi vaikščios iš namo į namą,
kaip ši* štai pranašas, kuris žadėjo būti
kunigu -r- pridūrė kažkas iš šono, mes
damas pašaipos žvilgsnį į Jėzų.
— Tiesa, tiesa! — atsiliepė keli iš
minios balsai.
Atsirado tokių, kurie prisiartinę prie
sėdinčiojo surišto Mokytojo, spjovė Jam
j veidą ir drnpstė purvais.
Toje pat valandėlėj (ftiriko keli vai-

Minia, apstojusį Kristų, nutarė laukti. Icišk' balsai:
— Mama, mama, neleisk spjaudyt ant
— Negaliiūe iš čia išsiskirstyti, nega
lime suimtojo vesti kur kitur, nes Jis tu Jo! Jis taip maloniai su mumis kalbėjo!..
— Eisim ir nutrinsim purvus, kurie
ri daug prietelių, HHe valetų Jį iš musų
ant Jo užmesti — tarėsi keli vaikai,
išplėšti —r kalbėjo Alsesnieji.
/

— Ot kokie vyresnieji nedori — šau
kė susirinkęs būrelis. Eisim, atrišim vir
ves ir paleisim Jį.
• — Aš turiu truputį kvepiančio alie
jaus, patepsiu Sužeistą*Jo kūną — atsilie
pė kažin koks Vaikau ir pradėjo veržtis,
bet tuojau kažin kas surikė:
— Šalin!.. Ir išstūmė juos iš kiemo
sakydami:
'
.

— Miegot, eikit- nesivalkioję nakti
mis!

— Kokie jie negeri!.. Tas, kurį suri
šo, neliepdavo vaikų išvaryti, bet prie
šingai mokė ir laimino juos — kalbėjo
tarp savęs vaikai.
Atėję gi namo, su ašaromis pasakojo
tėvams ir sesutėms tai, kas darėsi su Mo
kytoju.

.
— Palauk, palauk, kai tik prašvis —
i kalbėjo maža mergaitė Mirami savo bro
liui, — nueisim visi ir neleisim Jėzaus su
rišti.
Jaunas mergaitės protas svarstė pla
nus vaikų mylimam Jėzui išlaisvinti.
Pagaliau nutarė:

— Nueisim pas Kaifą ir pasakysim
jam: — Netikėk, vyriausias kunige tiems,
kurie skundžia Jėzų, Jis ne tik nieko blo
go nepadarė, bet netgi pažadėjo dangaus
karalystę tiems, kurie būsią geri.
— Bet jei Kaifas būtinai užsispirs
ir Jėzaus liepelei*, tada sušuksiu:

labai aukštai. Angelai Jį garbino iš vi.ų
pusių apstoję, o šviesa aplinkui buvo to
kia graži, kokios dar ji niekad nematė.
Girdėjo taip pat gražiausias giesmes, ku
rios ją jaudino. Pažvelgė ir pastebėjo, kad
gieda visi maži ir dideli — Angelai ir
žmonės.
•
'
i (
— Jeigu gieda jie tui ir aš su jais
giedosiu — pamanė sau mergaitė.
Ji pradėjo savo balselį derinti su gie
dančiais, ir jos širdis prisipildė nežemiško
ramybe, kurios iki šiol ji niekad nejautė.
— Garbė, garbė Viešpačiui aukšty
bėse! — skambėjo švelniai ir maloniai, o
sapnas nesibaigė.
Tuo tarpu gi (ant žemės), Kaifo kie
me žmonių minia didėjo. Atėjo ir Petras,
mylimiausias Jėzaus mokinys. Jis norėjo
prisiartinti arčiau Mokytojo ir sužinoti
Jo likimą.

Jo nemačiau — šaukė Petraa besiteisin
damas.
Tuo tarpu pragydo gaidys.

Tada Petras nusigando, nes atsiminė
Kristaus žodžius:
“Pirm negu gaidys sugiedos, tu tris
kart manęs išsiginsi!”

Baisus šiurpas sukratė ir iš jo akiii
pasruvo atgailos ašaros. Pasišalinęs nuc
Kaifo kiemo skausmingai sušuko:
— Pasigailėk, pasigailėk manęs, c
Viešpatie!
Aušra padangę krauju apliejo, o žmo
nės ant žemės, pilni gudrybių nerimo ii
širdo prieš Jėzų.

Sušaukė melagingus liudininkus, mo
kė juos, ką turi prieš apskųstąjį pasakyti
Slaptos jų kalbos panašėjo nušvitu
šiam dangui, kurį pamažu apniaukė debe
sys, tarytum naktis norėtų žmonių pykt
Kartu su kitais jis atsisėdo prie ug užslopinti, o saulė — paslėpti savo vei
nies ir šildėsi rankas klausydamas minios dą. Pagaliau pasirodė ir Kaifas.
Jis buvb nepatenkintas, kad taip an
kalbų. Tuo tarpu gi prisiartino viena iš
kslj jį pažadino, bet vis dėlto atsikėlė
Kaifo rūmų tarnaičių ir tarė:
kad greičiau apsidirbtų su skundėjais ii
— Ir šis buvo su Galilėjiečiu!
apskųstaisiais.
— Ne, netiesa! — atsakė Petras.
Išėjęs į minios priešakį rūsčiai už
Vos tik toji atsitraukė, išbėgo kita
klausė:
ir pažvelgusi į jį tarė:
— Kogi norite?
— Ir šis buvo su Jėzų Nazarėnu!
Prieš Jėzų pasipylė skundai. Jėzus g
Petras aiškinosi:
tylėjo. Lifldininkai tvirtino, būk Jėzus pa
— Nepažįstu To, apie kurį kalbi.
Netrukus prie jo prisiartino keli žmo sakęs:

nės ir pažvelgę į ji lare:
— “Sugriaukite bažnvčių, o po triji
— Ištiktųjų i- tu buvai su Juo, tavo dienų aš ją abtatyriu ” Tai pirmas už
metimas. x
Su tuo pasiryžimu ir mintimis ji už j iškalba išduoda tave!
— Žmonės, ko jūs norite — niekad
(Tęsinys 3 pusi.)
migo. Sapne matė Jėzų, sėdintį' aukštai.
i
* A.,.
I .’
* I k.' »
4A4*
j
*
'• ) ■
-.■■■
— Imk mane ir surišk arba net ir už
mušk, b»t tik paleisk Jėaų.
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Šeštadienis, baland. 15 d., 1933
meaning; tho resurreetion
Our Lord.

ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS
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LIETUVIAI AMERIKOJE

Highlights wants to take
tbis
opportunity to eongratuišpildyti velykinį gražų prog
VELYKOS
iramų 7 vai. vakare, parapijos late the Girl’s Sodality on
Liūdesio ir skausmo .lianos 'svetainėje. Mūsų mokykla
|their ahility to prcsent the dr«
IS KATALIKŲ VEIKIMO
jau praėjo, o prisiartino džinu vo programų parengime stovi 11111 ' onei,ja. lt was one of
gsmingošios. Krikščionija jau greta su kitais gražiausiais tho h‘‘st I*rformanees tbat bas
susilaukė 19 šimtų metų, kaip mūsų parapijoje parengimais. e’e’ keen P'vsented 'n onr Šv. Jono K. dr-ja buvo su
Parish balk
rengus vakarų verbų sekma
kiekvienų metą, tikintieji gran Kada jie rengia, tai parengia
dieni, lietuvių svetainėj. Vai
dingą širdimi, Gavėnios metu gražiai ir atsilankiusius pilnai
So
now
we
bave
n
law
savdino
“Akloji mergelė’ arba
apmųstinėja mūsų dieviškojo patenkina.

BINGHAMTON, N. Y.

šj velvkim pareugima n,ū.
Išganytojo skaudžias kanšias
ir žiaurią ant kryžiaus mirti sų mokyklos mokiniai Ekstra
ir garbingai švenčia .lojo iš padarė, ir visas pelnas skiria
numirusiųjų Atsikėlimą.
mas Seselėms Kazimierietėms
Arės, roekfordiečiai gausiai , už jųjų veiklų ir nuolatinį dalankėmės į bažnyčią, apvaikš- irbavimosi mokyklos labui.

tinėjome Kryžiaus Kelius ir' Programas susideda iš danapmųstiaėjome pilnų skausmų g(l|io g].aiiilb Mrdį taraakian.
širdimi Išganytojo kančias, y- :HlJ.,|alykėH,,: ,) šventas Ka-

pač paskutinėse Gavėnios
die- zimieras, Merry Life, O, kaip
. .
nos. .Jo >1kuuczių miiti. Kį c- ;gražu _ Mokyklos choras. 2)
lyki, rytų kupina švento dz,nu. W||at sha||
<lo whpn
we all
smo širdimi jungiame su di- |g0 0|lt
Song,
s Jimmie..
žiausia

pagarba

Allelni.ias, So„g :)) ,,vtrai Pefrai

”''°!ankiai.d' kojanie musų \ ie na

Kas

,)a;

Poema, 5)

spaeiui uz do meilę ir mūsų Soki„
Mergai,ės. 6) Trank,;.
atpirkimų, .lis buvo nukanki,.- nys ijS(,is
dešimties miįnt,..
tas. prikaltas prie kryžiaus ir Veikalas. 7) Mrs. Hooligan’s
miręs, šiandien Jis vra gyvas,
p.

Wej«“ ""'7

3

/Vlnurdo

stebuklai,

4

fčt

— Al. Jenionifitė, Alenos
J. Maldaikifltė, Angelo M. č'erkesiūtė.
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MŪSŲ PRJETELIAMS

Pijanu skambino Regina Ra
kauskaitė, smuiką — .J. 'Ra
kauskas, frompetu — R. Lon
donas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems gerb.
Kun. Klebonams, Kui. Vikarams, mūsų

Vaidinimui vadovavo P. Ra
kauskas ir J. Bordis. Vakarui

prie vajaus įvykusio kovo mėnesyje mū

brangioms Rėmėjoms, Prieteliams ir vi
siems, kurie auka, ar kitu būdu pris dėjo
sų Vienuolyno naudai.

aktųVladas Kiela.

™'y f,W d’”' dram»- Tas wikalas Pirn,Q k»-1
Branginame mūsų prietelių pagelbą
a week. Now will some kind rtų buvo lošiamas Bingbamto-1 Pllbllka skirst(‘ ! nnni° P1
ir džiaugiamės, kad šiais Jubiliejaus me
Congressman make anotber ne. Publikos prisirinko veik nai patenkinta.
tais galime juos ypatingu būdu atm'ntl
law to give us worR so tbat'pilna salė. Visi gyvai sekė vai
Lauksime daugiau tokių va’
kasdien savo maldose prieš išstatytą
we ean take advantage of tbe dinimą. Vaidinime dalyvavo: dinimu.
Švenčiausiąjį Sakramentą. Kas pusva
above law.
Bernadetos piemenaitės rolėj
Valio Šv. Jono K. d r-jai ir
landis pasimainydamos, Seselės atkal
M. Meškūnaitė, Luinos, jos.no ljos darW.iam direktoriui P.
bės paskirtas maldas už mūsų gerada
Now tbat Lent is over, let’s tinos - M. Klebeno, FJeono- Rakausk„i. Nesiliauk .larbno
rius.
take advantage of tbe faet ros, dvarininkės - B. Rakau- ki, ir to|iau nes
gfrai se.
tbat we may dance again. Tlm skienė, Rožės, jos aklos podu
Linkime visiems mūsų prieteliams
P.
school children are giving us kros _ st. Keršifitė, Cecilijos, kasi..
šiūtė, Cecilijos
brangiausių Kristaus Prisikėlimo malo
tbis cbance by presenting a jos duktės
Al. Jenionifitė,
nių — Ramybės ir Džiaugsmo.
program and dance on Mon- jLaurindos, tarnaitės — B. Vol- Skaitykite ir platinkite
dav April 17th. Salvato Bro- kūnaitė, Antonijos, tarnaitės dienraštį “Draugę” i>
ŠVENfO KAZIMIERO SESERYS
tiiers avilį furnisb tbe music.
— A. Kazlauskaitė, Gertrūdos remkite visus tuos pro
Carrier Pigeon dvaro prižiūrėtojo žmonos -—
fesionalus ir biznierius,
EI. Poškaitė, jos dukterys — kurie garsinasi iame.
įi,
ŠIAULIUOSE STATYS
J. 'Bakiūtė ir F. KalašinskiūNAUJĄ BAŽNYČIĄ
tė, M-lės Mases, francūzės —K. Martinaitienė, M-lės LoTeko sužinoti, kad Lietuvos zans, francūzės — O. Kazlaus
jėzuitai dar šiais metais mano kaitė, Vergės — K. Kaminskai
Šauliuose pradėti statyti savo tė, Klzbietos, Gertrūdos pažį
Assistant States Attomey
bažnyčią. Dabartinių metu jė stamos — P. Vaičiulienė, Lidi
zuitai savo bažnyčią turi pap jos, cigonaitės — K. Kižiūtė,
rastame name. Be to, jie ma- Marijonos, Bernadetos sesers
no Šauliuose atidaryti savo — V. Knizikevičiūtė, Josefigimnazijų, o prie jos taipogi nos — A. Maslauskaitė, Bro
atidaryti mokiniams bendrabu nės — F. Jeskauskaitė, Mari
jos — M. Meškūmūtė, Amilitj-

kėlęs iš numirusiųjų savo die-. Pl.ograimli „Zsibaiglls inis
yiška galybe ir karaliauja, Al-la(sigavejiino 5okiai Ge|.„ pa_
lėliu ja.
sisekimo.
As, visa širdimi linkiu jums j
Balandžio 23 d. vakare
pilno Šv. Velykų džiaugsmo, Moterų Sąjunga rengia markad jus mylėtumėte savo Is- gUčių šokius, ir už gražiausius
ganytoją vi: a savo širdimi ii margučius duos dovanas.
Jojo dieviškoji palaima lydė
X Balandžio 30 d. vakare
tų kiekvieną jūsų žingsnį.
Labdaringoji Sąjunga turės sa
Jūsų Klebonas vos rūšies parengimą. Tėmykite.
ŽINELĖS
X Mokyklos Rėmėjos turė‘
jo mėnesinį susirinkimą bala3S
X Palmių Sekmadienio pi o- ndžio 12 d. vakare. Susirinki
gramas
“Poncija’ pavyko 'nias ėjo mikliai ir gyvai. Nu
PEOPLES FURNITURE CO.
danginu, negu kas tikėjosi. A- įtarta ir toliau darbuotis visor
(iū Seselėms Kazimierietėms mįg išgalėmis mokyklos palaiSveikina su
už suteiktą didele pagalbą mū- p<ymui. jos turės ypatingą va
šų Sodalietėms, kad jos taip ]<ar^ gegužės 14 d. Jos, taip
VELYKŲ ŠVENTĖMIS
mikliai ir meniskai sugebėjo pat prisideda prie bendro veivaidiuti. Visos labai gerai at kimo padengimui parapijos da
liko savo užduotis, bet kažku ržo įtaisymui išlaidų. Apie
Savo
rios pasirodė tikros ekspertės- parapijos daržą kitame “Drau
aktorės. Daug reikalauja, kad ro’’ numeryje bus parašyta.
Rėmėjus, Prietelius, Draugus ir Visus
jos šį gražųjį programą pa Darbas eina sėkmingai. R is
kartotų. Žmonių buvo pilnu
Lietuvius
tėlė parapijos svetainė. Dau
geliui neužteko sėdynių, turė
jo stovėti, bet buvo patenkin
Siųsdami Širdingiausius Linkėjimus
Well Easter is here at lašt.
ti ir jiems neprailgo stovėti
*1
apie porą valandų ir žiūrėti Aside from the religious signiį vaidintojas bei visų reginį. fieanee of tbe dav, it means
Laike vaidinimo daug išrie tbat we will see most of tbe
dėjo gailių ašarų ir nevienas people wearing their spring
finerv. Būt let’s not consider
gavo gražų pamokinimą.
X Pirmadienį, balandžio 17 tbis day only as one on wbicli
4)7T«J ARCHER AVĖ. co» RICHMOND ST.
251E-4O W. #1^ ST. * MARLEWOOO AVt
d., Velykų antrą dieną, mūsą to sport our elotbes. Let us ramokyklos mokiniai pasirengę tber consider it for it’s real fe

k.
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HIGHLIGHTS

.I
SVEIKINU SU LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENTĖMIS BĖGLIUS LIETU
VIUS, PASIRYŽUS KIEKVIENAME REIKALE TAMSTOMS
PAGELBĖTI
756 West 35th St.
Chicago, III.
38E

Fariziejai, vyriausieji kunigai ir visa
minia dar smarkiau šaukė:

— Eeee bonio! (Štai žmogus)!
Bet įsiutusios minios tas nesujaudino.
Priešingai, ji dar labiau niršo.
(Tęsinys iš 2 pusi.)
— Kaltas Jis, kaltas!
-— Jei Jo nenukryžiųosi — esi cieso
Kaifas nekantraudamas vėl sušuko:
Pilotas bijodamas sumišimo ir triukš riaus priešas!
— Prašau tavęs, gyvojo Dievo vardu,
mo paklausė:
Nusigando Pilotas, kad nebūtų nuver
kad pasakytum, ar Tu esi Kristus, Dievo
stas nuo sosto ir paklausė:
— Ko norite, kad su Juo padaryčiau
Sūnus?
— Pagal paprotį velykų švenčių pro
— Nukryžiuok Jį, nukryžiuok!..
— Tu pasakai...
ga
galima
paleisti vienų kalinį, tad kurio
— Liepsiu Jį nuplakti — tarė Pilo
— “Aš jums sakau, kad pamatysite
tas manydamas, minia, pamačiusi kraują, jūs norite, kart paleisčiau — ar piktadarį
Sūnų sėdintį Dievo dešinėje ir ateinantį
Barabų ar Jėzų?
nebenorės Jėzaus mirties.
dangaus debesyse” — atsakė Jėzuk
— Išleisk Barabų, Jėzų gi nukryžiuok
Kareiviai, nuvilkę rūbus nuo Jėzaus,
— Piktažodžiauja! — suriko Kaifas
— šaukė minia.
pririšo Jį prie stulpo.
ir, perplėšęs savo apsiaustų, vėl kreipėsi
Tada Pilotas, nors buvo įsitikinęs Jė
Pradėjo plakti.
į liaudį:
Nuo kiekvieno kirčio iš Jėzaus kūno zų esant nekaltą tarė:
— Ar reikalaujame dauginu lifidinin— Aš nesu kaltas Šio Teisiojo kraujo!
triško kraujas, o minia dar labiau siuto.
kų?...
Tai tardamas, nusiplovė rankas.
Kai Jėzų atrišo, Pariziejai ir vyres
•Jei ne, tai kaip Jį nubausti?
Ir visa tauta atsakydama šaukė:
nieji norėdami Jį pajuokti, liepė apvilkti
— Mirtis Jam! — triukšmavo įsiu
— Jo kraujas teesie ant mūsų ir mū
“Tu sakai, bet mano karalystė ne iŠ purpuriniu apsiaustu, davė nendrę, vietoj
tusi minia.
šio pasaulio. — Aš atėjau į pasaulį, kad skeptro, o ant galvos uždėjo erškėčių vai sų vaikų!
Kristų pradėjo visaip kankinti. Spjau
Tuo tarpu pasigirdo moterų ir vaiką
duočiau liudijimų apie tiesų!”
niką. Dygliui subadę Jo galvų ir ji pasdė Jam į veidą, mušė per uždengtų gal
verksmas.
Tada Pilotas tarė vyriausiems kuni riuvo krauju.
vų, sakydami:
Viena mergaitė Mirami ištiestomis
gams ir miniai:
Kai Kristų atvedė vėl pas Pilotų, jis

IŠSIPILDĖ

bausti, todėl Jėzų nuvedė pas Pilotų, val
džiusį Judėjų, Rymo ciesoriaus Augusto
imperijos dalį
Pamatęs surištą Jėzų, apie kurį jau
nekartų buvo girdėjęs, paklausė parizie,ią:
— Kokį skundų turite prieš šį žmogų?
— Jeigu nebūtų kaltas, tai nebūtume
Jo čia atvedę! — pasigirdo atsakydamas.
O paskiau viens po kito sakė:
— Kurstė tautą, draudė duoti mokes
čius ciesoriui ir sakosi esųs Kristus ir Ka
ralius — skambėjo neteisingi liudijimai.
Pilotas tuojau pastebėjo, kad užme
timai nekalti, bet norėdamas patenkinti
žydus, paklausė Jėzaus:
— Ar tu esi žydų karalius?
Atsakydamas Jis tarė:

— Pranašauk, kas tave užgavo?..
— Aš nerandu šitame žmoguje jokios norėdamas išsklaidyti minios įtūžimą, paKadangi Kaifas negalėjo mirtimi nu kaltės.
rodė sužeistų ir sukruvintų Kristų ir tarė:

rankomis šaukė:
— Jis nekaltas, nekaltas!

Verkiančiųjų tėvai parsinešė namo ir
ji iš nuovargio užmigo.
'
’ Saulė it kraujais paraudo ir tarytum
nustebusi žiūrėjo į nedorų minios .darbų.
G Jėzus ant Kalvarijos kalno mirė
ant Kryžiaus, sakydamas: “Išsipildė!”
Ir štai, bažnyčios uždanga perplyšo
pusiau nuo viršaus iki apačiai, ir žemė
sudrebėjo, ir uolos skilo, ir kapai atsida
rė, ir daug kūnų šventųjų, kurie buvo už
migę, kėlėsi iš numirusių.
Ir baimė apėmė Jeruzalės gyventojus.
Jie drebėjo, bet neįtikėjo.
,
Tik mieganti mergaitė*, ištiesusi ran
kos, skausmingu balsu sušuko:
— Išsipildė!

Ir vėl ji užmigo ir tik sekmadienį
auštant atvėrė akis ir šypsodama šaukė:
— Matau, matau kaip prasiveria da
ngus, — tai Kristus keliasi! Miegančios
mergaitės namai prisipildė palaimos ir
pasigirdo negirdėtos giesmės garsai:
— Gloria, gloria, in exeelsis Deo!
Mirami pritarė jiems:
— Gloria, gloria!

k
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CICERO LIETUVIU ŽINIOS

Šeštadienis, baland. 15 d., 1933

ačiū visiems aukotojams ir da į kurie prisidėjo aukomis prie
rbininkams bei viešnioms A 'lempučių, kurios degė per 40
Nausėdienei, Vaišvilienei, Iva vai. atlaidus ir degs per Velykad vienų išgirdus traukte nauskienei, Jucienei, Slausgai- kas. Aukas rinko Zdanevičiūtraukė- žmogų kitų vakarų ki vienei, Butrimentienei, Kalias,
tų klausyti. Per misijas kas C'esnavičienei, Buividienei, O
vakaras bažnyčia buvo pilna nai Augaitei, O. ZdaneviČiūtei
žmonių. Ačiū ir gerb. .misijo- ir kleb. kun. Albavičiui. Bun
co davė gražaus pelno.
nieriui.
X Po Velykų West Side su X Šv. Kazimiero Akad, rė
lauks aukštų svečių. Atvažiuos mėjų jaunamečių skyrius nu
J. E. vysk. P. Būčys, šv. Ma tarė surengti vienų vakarų pa
rijos Kolegijos
direktorius rapijos naudai. Tai bus dai
kun. Dr. J. Navickas ir kun. viena bunco party birželio 4
d., parap. svet.
A. Būblys.
Valio, Šv. Kaz. Akad. rėmė
jų jaunamečių skyriui! Gyvuo
kitę ilgiausius metelius ir ne
nustokite dirbę.
Jaunametė

CHICAGOJE

nytojų, kad Jis savo iš nuniiirusių prisikėlimu teiktų jūsų
----------I sielai ir čia gyvenimui gauŠirdingai sveikinu visus sa- šiaušių malonių.
vo parapijomis, šios kolonijos Į Jei kada kuomi nors kurį
lietuvius, biznierius,
visas bei kurių užgavau, nuoširdžiai i
draugijas, klubus, jaunimų, bu atsiprašau ir meldžiu man do- j Yelykų rytų Aušros Vartų
lvariškius, profesijonalus, o y- vanoti.
, bažnyčioje* Rezurekcija bus 5
pae visus parapijos rėmėjus
šios jubiliejinės Vely-,į vai. rytų. Procesija ir iškilmijas ir visus darbuotojus su li kosIjaimus
dar labiau suvienija '«os lnlilos su “sista- Proce'
nksmiausiomis Šv. Velykomis.
'sijoj dalyvaus mokykla ir jau
Sveikinu visus katalikiškos Kristaus meile ir paskatina nųjų angelaičių ir sodalicijos
spaudos rėmėjus, skaitytojus mus į uolesnį Dievui ir Tėvy diaugijos. Didysis parap. cho
nės gerovei darbų.
ir jos platintojus.
Linksmiausio Aleliuja vi ras giedos per Rezurekcijų ir
per sumų, 10:30 vai.
Šiose Jubiliejaus — Šventų siems !
jų Metų — Velykosė nuošird
Kun. H. J. Vaičūnas,
Kitos šv. Mišios bus kaip
žiai dėkoju visiems savo para
klebonas paprastai sekmadieniais: 13, 9
X Šv. Kazimiero Akademi
pijos žmonėms, kaimynams ir
i ir suma 10:30.
X šv. Kazimiero Akad. Rė jos Rėmėjų augusiųjų skyrius
S
prieteliams už visokių paramų
Visi parapijiečiai, vi. i West mėjų jaunamečių 5 skyrius bu rengia bunco party gegužės 11
mano parapijos darbe. Meld
Side ir apylinkės lietuviai šir vo surengęs bunco party ir d., po gegužinių pamaldų. Vi
žiu už jumis Mieliausių Išgadingai kviečiami dalyvauti iš programų bai. 9 d., parap. sve si iš anksto kviečiami daly
kilmingose prisikėlimo pamal tainė-je. Jau nuo 3 valandos vauti. Įžanga 25c.
38 dose. Mūsų bažnyčia
didelė, j žmonės pradėjo rinktis į sveE82E
X L. Vyčių 4 kuopa rengia
visiems užteks vietos.
|tamę. 4 vai. prasidėjo kauliu
vakarų balandžio 30 d., 7 va!,
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
X Šį vakarų Kompletai ir kais žaidimas. Po žaidimo su- vakaro. Bus sulošta “(1 ūmi
šv. Misijų užbaiga 7:30 vai. i lošta veikalukas “Mažas Kry- niai batai.” Paskui prasidės
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
Choras Kompletus giedos ke i žiaus Karžygis.” Veikale daly i šokiai. Visas pelnas eis paraturiais balsais papunkčiui su vavo Aukštesnės mokyklos mc Ipijos naudai. Gerb. tėveliai,
CLUB
BARBER SHOP
vyrais. Po Kompletų bus gie rgaitės jaunametės rėmėjoj: p&rapijonvs, ateikite ir pare
GEORGE F. LA PINSKĄ, Sav.
dama “Verkit angelai,” pas Motinos rolėj — V. Slausgai- įnikite mūsų jaunimų.
6651 S. Artesian Avė.
Chicago, III.
kui Kryžiaus Keliai. Bažny- vytė, Emeliaus — A. Česnavi- X Šv. Onos draugija rengiu
3® i čia bus atdara visų naktį. Pra čius, Eniperatoriaus — S. Bu- vakarienę ii- programų gegu
3E
BSE
soma kuo daugiausiai žmonių tlžaitė-, Tarno — II. Urbonift žės 14 d. parap. salėj. Bus su
f
tė, Vaidelvtės buvo septintojo
budėti prie Kristaus karsto.
lošta “Motinos meilė.” Bus
ir aštuntojo skyrių mergaitės.
X
Didįjį
Trečiadienį,
Ket

skani vakarienė ir įžymių ka
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
virtadienį ir Penktadienį Au Veikalėlis sulošta labai gyvai. lbėtojų. Vakaras rengiamaLinkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
dros Vartų bažnyčioje pirmų Širdingai ačiū mūsų seselėms motinoms pagerbti. Komisija
'syk buvo giedamos Jeramijaus už tokį gražų išmokinimų.
Buividienė, Ivanauskienė, Sku
M. J. KIRAS
'gailesiai, lotyniškai vadinami j Paskui kalbėjo Centro pirm. dienė, Jucienė, Stašilienė dir
jLementacijomis. Per Lemcnta- Nausėdienė ir jaunamečių nu» ba išsljuosusios. Visas pelnas
3335 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
Tel. Yards 6894
jcijas ant triangio degė pen mytė iš Ciceros^ Vaišvilienė, skiriamas parap. naudai.
č
kiolika žvakių, kurias, po kie- kurioms įteikta namų darbo
Ašt. Balandėlis
$1rkvienos psalmės, tamaitis ge- ,“guest towels.” Tai jauname
gĘjfl sino po vienų, šios apeigos su čių atmintis.
X Seselės Kazimierietės šiuo
sirinkusiems darė didelio įspū
Į bunco sunešta 100 dovanų, širdingai dėkoja visiems, kn
LINKSMŲ A’F. VELYKŲ ŠVENČIŲ
džio.
todėl kiekvienas gavo po do rie prisidėjo aukomis nupirki
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
X Visi parapijiečiai labai vanų. Be to, atsilankusiems mui velykinių gėlių altoriams,
SIMON BALICKAS
dėkingi savo gerb. klebonui už duota skanaus užkandžio.
papuošti. Aukas rinko A. VarLAIMES AND GENTS TAlLOR
Surinko viso $20.00.
surengtas misijas ir pakvieti Po viskam atsilankusiems įdauskas.
2156 West 23rd St.
Phone Rooseve.'t 5054
v
CHICAGO. ILL.
mų kun. M. Urbonavičiaus pa svečiams suruošta padėkos va I Stambesnieji aukotojai buvo:
mokslams sakyti. Pamokslai karienė. Vakarų vedė Pocaitė. Gotautas, K. Mikuckis, A. Ba
buvo taip gražūs turiningi, Jaunametės reiškia nuoširdų radienė. Taipgi ačiū visiems,
ŠV. VELYKŲ SVEIKI
NIMAI

IŠKILMINGOJI REZU
REKCIJA AUŠROS
VARIŲ BAŽNYČIOJE

tė. Surinkta $10.00. Sykiu dėkoja ir kitiehis aukotojams:
Skudams, Bartkaitei, Nutautii
nei.

OIEVO APVEIZDOS PAR.

VELYKŲ ŠVENTĖJE, svei
kinu visus kontestininkus,
bendradarbius, rėmėjus ir vi
sus, kurie gera valia mums
padeda sunkiame darbo. Tt
Prisikėlęs Kristus laimina mū
sų darbų, pastangas — kuodaugiausiai pasidarbuoti Ka
talikiškai Spaudai, o per jų
Jo įsteigtai Bažnyčiai ir mūsų
biangtai tautai — Lietuvai.
Vajaus Vedėjas.

GARSINKINTFJ
“DRAUGE”

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

Chicago, III.

2200 W. 23rd PI.

VAŽIUOJANČIU I LIETUVA
DĖMESIUI
V t'

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.
“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias Pa-

INCOItPORATED

Henry W. IUt-kcr
(I.icendeil Embalmer)

3238 S. HALSTED ST.

Chicago, 111.
3

[Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir/ aug.

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

JONAS PUDŽVELIS
GEN. KONTKAKTOKIlS IK 1CE CItEAM

2650 W. 69th St.

MAŠINŲ — ŠALDYTUVŲ

ŽEMIAUSIOS KAINOS:

..........................................................

—

SIMINAS
Chicago, III.
38
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LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
ALUS IR KITI GĖRIMAI
2259 W. 23rd Pi.

I

vasaimes Ekskursijas į Lietuvų: Balandžio 29 d. “Jie
I)e France” laivu;, gegužės 10 d. “Berlvn”; gegužės 27
d. “Gripsholm”; birželio 3 d. “Frederik VIII.” Trys

I

-■-!

Chicago, 111.,

KARTANAS PHARMACY
A. KARTANAR, R. Ph.

2557 W. 69th St.. cor. Rockwell St

TELEPHONE HEMLOCK OHIR

Geri Elektriniai Radios po $5.00 ’r au^^*au
Crosley Midget Radios ........................................ $ 14.99

$ 15.00
g
Philco (.'onsolc Radios ...................................... '^37 95
Rudio ir Phonografas Kombinacijos Setas, tiktai *59.50

75

Philco Midget Radios .......................................
Phileo Midget Radios — Police Calls ..........

—

*37.50 - *59.50 - 69.50
AUTOMATIC Skalbiamos Mūšiuos —\ po tiktai

B^.==

LINKSMŲ ŠF. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvų ir visus
pasaulio kraštus.

RADIOS —

T1IORS Skalbiamo*’. Mašinos — visokių rūšių — po tiktai

38

paskutiniosios ekskursijos tiesiog į Klaipėdų — be per
sėdimo. \
.
’

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

— SKALBIAMOS MASINOS

JUOZAS DISIUS

į

Tel Hemlock 4576

LIPSKIO MUZIKOS IR BRADIO KRAUTUVĖJE

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

2300 S. Otkley Avė.

Chicago.

1'AKISlK

VELYKI) IŠPARDAVIMAS
RADIO — SKALBIAMŲ

PRANAS

CHICAGO, ILL.

— A N T

M. KAMINSKAS
2300 23rd St.

Pavlavicia Undertaking
Company

— SPECIALIS

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

A. SHINKŪNAS

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Jo M ataugini Pralotai K riešui, Gerb. Kun.
Siaulinskni, Gerb. K un. Petrauskui, Visiems kitiems
Gerb. K unigams, Savo Draugams ir Kostumeriams

Chicago

.... #25 OO

MAYTAG Skalbiamos Mašinos ..................................

CINDERELLA Skalbiama Mašinėlė ..........................

9*50
*14.95

Geri garantuoti Elektrikiniai Dulkių Valytojai parsiduoda
po tiktai ........
^7.95

- ELEKTRIKINIAI ŠALDYTUVAI SPARTON — Vėliausio išindimn — pilnai garantuoti parsiduoda
žymiai nužemintomis kainomis, po tiktai .................. ................................

14

Vėliausi LietuviSki Rekordai “C’olombia Royal Blue”........................................................

Radio Tūbai, Speciaiė kaina — po tiktai .......................................................................

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

D. PACEVIČIUS

r ffi
sau

■MiH

QUALITY MEAT MARKET
2014 W. 69th St.
t hicagu, III.
-—-U

- -■>

LIPSKIO MUZIKOS IR RADIO KRAUTUVE
4916 West 14th Street
Tel.: Cicero 1329
C'ccro, Illinois
PRIEŠ VELYKAS ATDARA KAS VAKARAS IKI 10 VAL.

Šeštadienis, haland. 15 d., 1933

CHICAGOJE
KAS VEIKIAMA L. V.
DAINOS CHORE

DRAUG A S
už kurių, aukų bus atspausdi- į sparčiai rengiasi pne gerb. yra organizatorė Moterų Sų
uti vardai gražiuose progra- praloto kun. M. L. Krušos ši- jungos, buvusi iždininkė ir
mėliuose, kurie bus dalinami dabrinio jubiliejaus, kuris į- “Moterų Dirvos” redaktorė,
visiems atsilankiusiems. Tikie vyks birželio 18 d. Tikietai iš- mūsų kuopoj pirmininkavus
tus galima gauti išanksto pas dalinti narėms ir nutarta da- per dešimts metų, Akademijos
rėmėjas, ligoninėj ir tų geg. 1 y va uti “in corpore” bankio Rėmėjų Draugijos organizato3 d. vakarų prie Casino Mo- J te, mat, p. BĮ. Nedvarienė yra rė ir jos pirmininkė nuo pat
dern langelio, už kuriuos rė vyriausias komisijos narys, gi šios draugijos įsikūrimo, jos
mėjos gaus visų pelnų, pačios p. J. Šaltenienė pagelbininkė. nuveikti darbai patys už save
juos parduodamos ir tiktai išKadangi šįmet sukanka mū kalba. Kuopos narės rengiasi
mokėdamos savo išlaidas.
sų gerbiamos ir brangios vei- su dideliu entuziazmu prie
Nepamirškit geg. 3 d. atsi k6jos p A Nau^(|ieuės 2ia me šios gražios puotos kuri įvyks
Kuopos narė
ankyti į Casino Modern kliu- (tai
a; visuomeninės
visuomeninės dnrln
darbuotės, rudens laiku.
bų, 913 Kast 63ird St. prie Cot- tatgi mūsų kuopa, įvertinus
Alfa jos darbus, nutarė šį jubilie
PAPILDYMAS
tage G rovė Avė.

i laikams, seselės ii- taip daug
jičlaidų turi, užtad rėmėjos ir
---------------į vėl pasiėmė ant savo pečių šių
L. V. Dainos choras sekmin- skolų išmokėti.
gai baigęs maršrutų su šv. ko-Į šiuos šokius rėmėjos pavedė
ncertu, visu smarkumu prade- tvarkyti ir ruošti mūsų paly
ja ruoštis prie operetės, kuri rūsiai ir gabiai p-niai F. Priyra išversta iš anglų kalbos; lanlskienei,Brigbtonparko vailabai graži ir juokinga. Kas stininko motecvi, kuri savo
tik jų pamatys, turės gardaus gabumus parodė taip sekminjuoko.
Igai suruošdama šokius per
Kad prie tos operetė.? tin- pereitus kelis metus. .Jai nieks
kainai prisiruošus, choras da- nėra negalima, užtad ir šiuos
jų apvaikščioti surengiant gra Skelbiant padėkų aukojuro praktikas du kartu j savai- šokius ji galės sėkmingai šu
žių puotų. P. A. Nausėdienė siems šv. Kazimiero Seserims
lę, gi su solistais kiekvieną rengti.
3S
dienų. Mat, nebedaug laiko Ii- Tadgi visų. praįome :kaitiiko, o veikalas didelis. Be to, ngai atsilankyti. Įžanga visai
LINKSMŲ 5F. VELYKŲ ŠVENČIŲ
reikia gerai prisirengti. Ži- pįgį, tiktai 40 centų ir, be to, Iš 1 KUOPOS DARBUOTĖS
Linkime 1 įsiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams
nant Dainos choro pirmuosius tapsite šių šokių rėmėjais, pnkoncertus, nėra abejonės, kad j aukodami $1.00 ar daugiau,
Moterų Sųjungos 1 kuopa
ir šis bus vienas iš įspūdin
■—
.... , — — 4
-----giausių, kokius Chicagos vi
suomenė galėjo matyti. Choro
vedėjas muzikas J. Sauris ir
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
visa choro valdyba darbuoja
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
si, kad neapvilus publikos.
J. S. ŽILINSKAS, R. Ph.
Dramos skyrius praktikuo
ja, kiek pajėgdami; vaidybi
niai jau yra gerai prisiruošę.
2300 S. Lęavitt St.
Solistai-tės taip. Taigi publi
ka tikrai gėrėsis nauju veika fe
lu. Įteikia pastebėti, kad į šių
operetę įeina ir baletas, kas BE
lietuviškuose vakaruose yra
LINKIME LINKSMIAUSIŲ Iii LAIMINGIAUSIŲ
VELYKŲ — Pavasario Švenčių, visiems, mūsų kostume
retenybė. Parinkta grakščiau
riams, draugams ir pažįstamiems
sios choro mergaitės, kurias
jau baigia lavinti žymus ba
NEW PROCESS BAKING CO.
letmeisteris.
KUCHINSKAS BROS. Sav.
Operetės vardas “0, Dak
3401-05 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 1048
Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas
tare’*! Veikalas sunkus, rei-*
JONAS P. EVALDAS
kalaujantis daug solistų-čių;
BE
840 WEST 33rd STREET
CHICAGO, ILL
mažesniems chorams ji būtų
Tel. Yards 2790
gana sunku pastatyti. Todėl
visa Chicagos visuomenė kvie
įl
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
3sa
čiama nepraleisti- šioe—nepa
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pacientams
mačius operetėj “O, Daktare’.
Ji bus statoma gegužės 7 d.
Res. Phone
Office Phone
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Gimimo Panelės Šv. parap.
Wentworth
3000
Englewcod
0041
,
,
Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams
svetainėj. Visų chorų, visų Vy
čių kuopų prašoma tų dienų
Dr. A. R. McCRADIE
ANTANAS M. BUTCHAS, Ine.
nerengti jokių parengimų, bet
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
HAtfDWARE IR MALIAVŲ KRAUTUVĖ
paremti Dainos chorų. Ojferetė statoma sezono užbaigimui, j 7850 S. Halsted Street
4414 So. Rockvvell St.
Tel. Lafayette 4689
Chicago, III.
Prie progos noriu priminti,
ROOM 210
kad bai. 19 d., Dievo Apvaiz-1
Bi į UVai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
dos parap. stetainėj įvyksta
BE
trumpas choro susirinkimėlis BE
-□□O
ir po to linksmas vakarėlis,
Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams
BU—
3žž
kitaip sakant, atsigavėjimas.
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ '
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Kviečiami visi choristai-tės bij j
Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams
A PROSEVIČIUS
tinai dalyvauti, taip pat ma-'
LANDON STUDIO
(l^aiK lan.sk Is)
lonu būtų matyti visus mūsų
MEAT MARKET & GROCERY
LIETl’VIS FOTOGRAFAS
Vestuvėms ir šeimyninės grupės mūsų speclal iškurnąs
rėmėjus ir prietelius, kad sy-;
3 įso so. halsted st.
tel. victory' «sr»«
2659 West 71st St.
Phone Prospect 6288
1
kiu pasidžiaugus nuveiktais I
(Priešais Liet. Auditoriją)
darbais ir pridavus daugiau
fe
energijos ateities darbams. Va r
3a
karėlis bus linksmas |r sma-;
r
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
gus, nes, kaip jau choristai >
Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams
Linkiu Visiems Saro Draugams ir Kostumeriams
žinote, mūsų vadas p. J. Sau-,
LINKSMŲ- ST. VELYKŲ ŠVENČIŲ
ris visuomet parūpina gerą
JAGIELLO PHARMACY
PUCCINI BROS. AUTO SERVICE
muzikų, kuri visus žavi savo
JONAS KAZLAUSKAS, Sav.
General Repairlng — Overhaullng —
gražiomis meliodijomis.
4559 So. Hermitage Avenue
Chicago, III.
Ignition — Towlng
, Lietuvytis

5
per Bridgeporto Rėmėjų sky- A. Budrys, kuris aukojo va
rių, praleista B. Bytautienės karienei visus valgius. Ačiū
vardas, kuri aukojo $1.00 ir jiems.
B£

[E
S
LINKSMŲ S'F. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

H. K ANT A
PRESCRIPTION DRUGGIST
2258 W. 24th St., cor. Oakley Avė.
Phone Canal 0241 '
I

3a

E
LINKSMŲ ŠV VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

i

LIGONINĖS RĖMĖJOS

'■■3-

2219 S. YVestem Avc.
Roosevelt 2818

Telephone Boulevard 7078
■'■■■■■

i—

fi —

2226 S. Leavltt St.
Canal 6954

Chicago

A MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Auburn Avė.
Tel. — Boulevard 4139

Chicago, III.

J
BJ
5E

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

A. BELSKIS
REG. VAISTININKAS
2422 W. Marąuette Rd.

BE=

J
Chicago,

33

BE

EE

Turiu garbės pranešti savo draugams 'ir kostumeriams, kad
vėl sugrįžau į senųjų vietą ir esu pasirengęs suteikti Jums
šamo patarnavimų.
LINKIU VISIEMS LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

George Skoby, Tailor & Cleaning
Chicago, III.

2415 W. Marąuette Rd.
fe7

1

a

1

a

į

■

- -s-

LINKSMŲ S’F. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumcrianis

MARY’S BEAUTY SHOP
2415 W. Marąuette Rd.
Phone: Republic 9624
Chicago, III.
ii—
tKfcr

3B

BSE

3S

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

GRANT WORKS COAL YARD
ADOMAS BERNADIŠIUS, Sav.
, 116th St. & 49th Ct. Cicero, III.
Phone Cicero 311
SEE
SVEIKINDAMAS SAVO DRAUGUS IR KOSTUMERIUS
SU VELYKŲ ŠVENTĖMIS
Kviečiu aplankyti mano siuvyklų.
Siuvu naujus rūbus, valau ir taisau senus, už stebėtinai
i mažų kainų

CALIFORNIA CUSTOM TAILOR
ANTANAS STUPURAS, Sav.
ii,4414 S. California Avė.,
tįtfl------------- j.------

Chicago, III.

30
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Gal ne visi žino, kad šv. Kry
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
F
žiaus Ligoninės rėmėjos įren
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pacientams
gia šokius, trečiadienį, gegu
LINKSMŲ ŠV VELYKŲ ŠVENČIŲ
Dr. K. DRANGELIS
žės (May) 3 d. Modern Casi
Linkiu Visiems Saro Draugams ir Pacientams
DENTISTAS
no Club, 913 Kast 63rd St.,
Dr. J. J. KOWARSKAS
2403 West 63rd Street
Chicago, III.
8 vai. vakare, tam kad paden
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gus lėšas statymo ligoninei XTel. Republic 2266
Tel. Prospect 1028
2403 W. 63rd St.
Bay paveikslų vaultų — skie
SsE
38
pų, kuris kainuos apie tūksta
SCI
ntį dolerių.
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Kiekviena moderniška ligo
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime Visiems Mūsų Draugams ir Kostumeriams
Linkiu Visiems Saro Draugams ir Kostumeriams
ninė, Sveikumo departamentui
reikalaujant, turi turėti tų skle
GREEN VALLEY PRODUCT CO.
A. V ALENAS BAKERY
pų, ir mūsų ligoninei gyvuo
Baker of Pieš, Cake and Bread
SAVININKAS WM. J. KAREIVA
jant penktus metus, negalim
1637 W. 13th Avė.
Gary, Ind.
Telefonas 5961
4644 So. Paulina Street
Tel. Boulevard 1389
ilgesniam laikui atidėti staty

SVEIKINDAMAS SAVO DRAUGUS IR KOSTUMERIUS
SU VELYKŲ ŠVENTĖMIS
Kviečiu aplankyti mūsų raistinę
Priimame gas ir eleetrie bilas — veltui

WEST MANOR PHARMACY
2425 W. Marąuette Rd.

Phone: Hemlock 6050

3E

3H

g

mų. Užėjus šiems depresijos

31
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NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU SU VELYKŲ ŠVENTE ■
“Draugo" skaitytojus ir rėmėjus. Lai Prisikėlusis Išganytojas
suteikia Jums tikrų Velykų dŽutugsmą ir ramybę. Šiemet yra
Jubiliejaus metai. Geriausias bus atminimas Šventų Jubūie.
jaus Metų, jeigu užsisakysi sau “Drangą."
“DRAUGO" IŠNEŠIOTOJAS

VLADAS SEMETULSKIS
1440 So. 51st Ct.

Cicero, III.

o

šeštadienis, baland. 15 d., 1933

n R A n O A S

I pabūti namie, ir žadėjo jai ir dr-ja yra viena iš jauniausių dėtų, kiek naujo veikimo bū
namus tvarkiai prižiūrėti ir su Brighton Parke ir, jei neklys- tų ir kokį puikų vardą Brigh
jmažu vaikeliu apsirūpinti, ir, tu, sekmadienį įvyko pirmas ton Parko sodalietės įgytų! Ką
J kas svarbiausia, iškepti gardų jų vakarėlis. Bet jos turi dva- jūs, Brighton Parko panelės,
FEDERACIJOS 19 SK.
,“Ragaišį.” Kas dėjosi, kaip sios vadą asmenyje kun. Jo- apie tai manote?
W. H. Y.
SUS MAS
iponiutė išvažiavo į miestą, nelio, kuris visa širdimi atsikiek vargo balandėlis turėjo davęs draugijai ir nenuilstan SKAITYKITE IR PLATIN6v. Ražančiaus draugijos na. j Ped. jg gję mėnesinį sus-mą
su savo jauno sūnaus šelmys- (čiai darbuojasi. Sodalietės žirėš pereitame susirinkime nu- laikg balandžio 2 d. ’
KITĘ “DRAUGĄ”
temis, kiek agentėlių per tą no, kiek kun. Jonelis yra joms
tarė eiti ‘ ‘ in corpore ’ prie šv. j jg kovo 5 d. pranešimą darė
dieną pas jį viešėjo, nuo kurių naujų
sumanymų suteikęs,
Komunijos \ elykų rytą.
ję Zaromskis, kad viskas geTegalėjo atsikratyti, kiek ku-kiek jo pastangomis smagių
Taigi visos narės malonėsite raį pavyko. Padėkota kun. A.
nmčių pas jį lankėsi su vėliau- valandų yra praleidusios, dėl
susirinkti ne vėliau kaip 5:15 Valančiui už veikalą, taip pat
------------------------------------------------------------■'
---------isiomis
žiniomis ,— visi tie įvv- to ateityje tikimos matyt daug
vai. ryto į parapijos mokyk- j,. visjems lošėjams, tikietų pa
Išvengk tą Baimę
los kambarį ir visos su drau- 'rdavinėtojonis, “Draugui” už Solo “Močiute mano” dai- buvo vakarėlis surengtas jau- kiai žmones prijuokino iki au- aktyvumo sodaliečių tarpe, jei Abejojimų veikti taip, kaip veikla
vyrai ir moterys — nėra rei
navo Pauliutė, smuiką prita- ,nųjų sodaliečių Panelės Šv. sų. O dar kad būtumėt matę, tik jos nuoširdžiai rems savo tikri
gijos Ženkleliais. Iš čia
skelbimą ir publikai,
kalo kankintis nuo įtemptų nervų
ir nusilpusios sveikatos. Didis Gydy
Meiliunaitei, o pijanu Į Scenoje statė veikalėlį “Ra-į kokį “Ragaišį” širdelė rado dvasios vado užmanymus.
į bažnjčią ir Velyki) rytą per Į Katalik. Akcijos ir Spaudos riant
tojas Specialistas išrado preskripci|ą, kurių dabar vartoja tūkstančiai,
B. Meiliunaitė. Gra- gaišia.” Programa pradėta mo parvažiavusi iš miesto’! Išti-I o j t
i-* i-.. *
šv. Mišias bendrai priimsime gavaįtės vakaras kovo 30 d. akomp.
v.
.
i i
(d....
,,
„
' oooanetes galėtų būti tur- ii parduodama vaistinyčlose ir va
no ogu kas perpiovo jai g%kn,jų, kas s,o veikalo narna-'tingesn& nariu skai,jei dinasi
Rašt. visais atžvilgiais gražiai pa z.ai, iralomai skambėjo.
šv. Komuniją.
Kvartetas: Stanevičiūtė, .Tu rklę! kur) gera, atliko L. tė, turi gailėtis, nes tikrai bu- visos Brighton Parko ja„n<w
vyko. Padėkota komisijai už
Noreikaitė ir O. (G ritis. Kaip visuomet, taip u-(vo juokingos mergaitės šiame panelgs įsįrašytų. .Tos'nariu
pasidarbavimą. Toliau komisi škevičiutė,
ja: P. Vaiciekauskas, O. Tvin- Ivinskaitė gražiai padainavo dabar Leonardas pasirodė ti- |Veikale visos labai gerai savo skaj&uniį jr kitas parapijas Kiekvienas butelis yra garantuotas
tris liaudies daineles, pijami hru artistu. Per monologą ta- /lalis atliko, ypatingai P. Nor- lga|ėtų pralenkti, jei tas įvyki — vienas Doleris užmokės už mė
nesio treatmentą.
Nusipirk butelj
X Šv. Cecilijos choras ren skaitė, F. Graibaitė, M. Šrup- akomp. Stanevičiūtė. 1
msioje svetainėje ne vienam butaitė, kuri lošė jauno ponaiPavyzdžiui, jei visos mūsų šiandien — nepraleisk vėl nemiego
šienė,
V.
Simonaitis,
J.
Klimas
tas naktis. Jeigu po priėmimui tų
gia nepaprastą šokių vakarą,
Kalbėjo
Dr. Al. Račkus. plaukai ant galvos atsistojo, fio rolę. Kitos, dalyvavusios jaunos.
karios prikIan tabietkų per dvidešimts dienų bū
pasižadėjo
eiti
per
namus
ir
site neužganėdinti, jūsų pinigai bus
kuris įvyks balandžio (April)
Abu kalbėtojai nurodė svarbą kai pradėjo pasakoti apie bai- veikalėlyje buvo: S. Gudenai- so prįe parapįj0R cboro su i s’urrųžinti — Jus nieko nerizikuo
pardavinėti
katalikiškas
kny

jate.
16 d., J. J’s salėje, 46 ir Pau
katalikų spaudos.
įsias baidykles, o dar-baisiau tė, A. Valunaitė, S. Vitkaus.
. . _ .
. ’ ,
gas,
užrašinėti
laikraščius
ir
lina St. Šokiai vadinsis “EasB. Lindžiutė padainavo so- ihuvo, kaip scenoje pasirodė kaitė, M. Urbonaite, S. Gnu- ' ..
.
.v.
ter Dance.” Komisija užtikri surengti gražų vakarą Spau lo “Motulės daina”;
pianu aukšta moteriškė su perpiauta butaitė, S. Pauliūtė, I. Pakel llclJ0S> °» kaiP skaielus padiEKSKURSIJOS
na, kad visi kuo smagiausiai dos reikalu. Komisija prašo akamp. A. Geraitis.
įšaukta 8erklekas 0ai tą gerkle čiūtė ir H. Karanauskaitė. Kai
visų katalikiškų laikraščių re
praleis laiką.
Komisija
perplovė, tik tie težinojo, kas kurios jų nors pirmą kartą padakcijų prisiųsti po keletą eg atgali padainuoti.
zempliorių dėl parodymo. Sių j K. Račkienė Mot. Są-gos 20 svetainėje buvo,nes tai baisi sirodė scenoje, bet savo dalis
. atliko taip, kaip patyrusios, a. Į
skite šiuo adresu: K. Zarom Ikp. darbluotoja kvietė moteris paslaptis.
didelio išgąsčio, pasi- rtistės. Garbė už tai kun. Jo- 1
skis, 4531 S. Sacramento avė., >ir merginas į pralekcijas, ku- Į
NAUJAIS RAKANDAIS
I
rias
žadėjo
duoti
Dr
Šlakierod
°
0
auna
P
ora
ir
prasidėjo
neliui,
kuris
veikalą
režisavo.
;
-• UNIJA
IR RADIO Chicago, UI. Nutarta po Vely
i
n
s
“
Ragaišis.
”
Jaunas
ponaitis,
,
T
ix
Pas'naudokit Stebėtinai
kų surengti vakarą skyriaus !Iie> IJ Netv Yorko
.
....
• Ateityje kun. Jonelis ture-'
X Kolegijos Rėmėjų 35 sky naudai.
į KLAIPĖDĄ.
j “Pipirų” dvigubas kvarte-i’1®!'®'10' ’ 30 P0"111 . 3“m
t,j ir Šiom mergaitėm duoti'
Per Cothenburgį
rius rengia šį mėnesį paskuti Išrinkta komisija: O. Ivin- |tas.. A. Klimate, B. Valiūnai-'
čijasi
neturinti
laiko.
Taigi
P
1
*
0
#
08
™vo
talentą
tobulinti,
nę dieną K. Gromonto svetai skaitė, O. Žilienė, S, Gemhu- tė, Stanevičiūtė, |F. Norbutai-i
GREITA
ponaitis sutiko pabūti tą die- nes matyt pas jas noro ir pa
nėje nepaprastai didelę bunco taitė.
____________
KELIONĖ
, tė, K. Šimkus, J. Lindžius, S. j
party. Jau trečias šimtas ti Šv. Teresės draugija įstojo Rokaitis, V.' Simonaitis gra-. ną namie, jei poniutė sutiks sirvžinio. Žinoma, sodaliečių i
j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
kietų baigiamas pardavinėti. į Fed. 19 sk. ir per O. Žilienę žiai padainavo ir prijuokino
“BAI7TASIS SVEDV LAIVYNAS”
Prijaučiančių šiam Kolegijos užsimokėjo duoklių $1.00.
PIGIOS DAIVAKORTĖS
!publiką. “Pipirus” vedė A.
NEPALIKITE JŪSŲ MYLIMŲ KAPO
parėmimo darbui skyriaus pi Federacijos 19 sk. valdyba Giedraitis.
IšPLAt KIA IS NEW VOKKO:
NEPAŽENKLINĘ v
rmininkas prašo paaukoti dai įprašo pasilikusių draugijų į- I
S. S. Drottnliuf.iolni . . Gegužės 20
,I Kun. • V. Valančius dėkojo
M. Ij. Kungsholm ............ Birželio 3
Dabar geriausias laikas užsisakyti paminklus.
ktų išlošimams ir atsilankyti stoti į skyrių.
S. S. Drottningholm .... Birželio- 12
publikai už skaitlingą atsilan
M. Ij. Gripsliobii ............ I.lepos 3
Pirkite tiesiog iš dirbtuvės
į žaidimą ne vėliau 4 vai. po Sus-me dalyvavo 22 atsto
kymą ir kvietė visus lankytis
EKSKURSIJOS
piet balandžio 30 dieną.
VENETIAN MONUMENT CO.
vai nuo 13 draugijų.
Korės. į Federacijos 19 skyr. rengia
GVARAtNTUOTI radios
M. Ii. Gripsholm, . . Balandžio 22
1933 m. Mados
M, Ii. Kungsholm, . . Gegužes 8
523-27 N. Westem Ave.
mus vakarus.
♦M. Ij. Gripsholm. . . Gegužės 27
Parsiduoda tik už mažą dalį
•Tiesiog J Klaipėdą be persėdimo
ATBALSIS IŠ KATALIKTŠ Publika įvertindama gražų
MŪSŲ PIPIRAI
Tikros įVertės po
Tel. Seeley 6103
Informacijų ir laivakorčių kreipkitės
KOS AKCIJOS IR SPAU programą, išeidami nusipirko
| vietini agentų.
DOS VAJAUS.
“Pipirų kvartetas” verbų
Mes padarome ant orderio
SWEDISH
AMERICAN LINE
po knygą. Visi skirstėsi na
ir aukščiau
21
STATE
ST.,
NEW YORK, N. Y.
sekmadienį Nek. P. P. Š. baž
bile kokį paminklą mūsų
mo patenkinti?
,
CHICAGO, IIiD. 181 N. Mielilgan Avė.
Fed.
19
skyr.
įvykęs
kovo
30
nyčioje per sumą giedojo šeš
BOSTON. MASS
10 State Street
dirbtuvėje
DKI’ROIT, MICH.
73 Monroe Str.
d.įvakarasi
gerai
pavyko.
tą žodį iš “Septyni Kristaus
X Gaila, kad ne visi šios
įsteigta nu© 1885 m.
žodžiai nuo Kryžiaus.”
Publikos skaitlingai atsilan parapijos vyručiai pasinaudo
Del informacijų pašaukit
Nauji Seklyčioms Setai
Vėliau buvo užprašyti dai kė. Išpildyta turininga prog jo proga praėjusį sekmadieni,
rama.
Parap.
choras,
vadovau
verti iki $60.00
balandžio
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matė puikų “Ragaišį”, kurį
rpe, kur ypatingai gražiai pa
— Berkshire 1487
ramą
atidarė
Lietuvos
himnu;
vienas nepaprastas vaikinukas
sirodė. Publika, kurios didžiu
Nauji Seklyčioms Setai,
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tris
liaudies
savo
“
balandėlei
”
iškepė.
Tai
verti $100.00
mą sudarė žydai ir italai, ko5016 W. 16th St.,
dainas.
Rengimo!
kom.
narys
mplementavo kvartetą, ypač
Turi gražių farmų dėl pardavi
mo. Ketvirtą. dal| j mokant, liku
K. Zaromskis paaiškino va
jo vadą A. Giedraitį.
sius 20 metų ant 6% išmokėti.
karo tikslą ir pakvietė kun. A.
Siunčia pinigus Lietuvon
Perka, parduoda arba išmaino
Gražu, kad atsiranda iš lie Valančių kalbėti ir būti va
namus ant fartnų. farmaa ant na
mų.
tuvių tarpo veikėjų, kurie ne karo vedėju.
Padaro visokius legalius doku
sigaili laiko nei savo jėgų, mu
mentus. Notaras — Notary Public.
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Mažosios Gėlelės kvartetas:
Apdrauda nuo ugnies ant, na
zikai ir lietuvių garbei kelti.
mų. automobilių ir ant visikių ki
___
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
Pauliutė,'. Meiliunaitė, Pauliutokių daiktu.
7-nių šmotų gražūs Valgomojo
Taipgi yra susltvėręs naujas tau
Velykose ‘Pipirų kvartetas’, tė ir Balsaitė gražiai padaina
pymo kliubas po vardu Insurance
Kambario Setai, verti iki $65,
Savings Club, tai yra vlenintėlė ir
dainuos per Budriko radijo va vo dvi daineles; pianu akompo
1
stipriausi taupymo sistema
Dėl platesnių _žinių kreipkitės J
landą.
Vai dyla ponavo varg .J. Kudirka.
viršui paminėtą” vietą.

CHICAGOJE

NORTH SIDE ŽINELĖS

5ARSINK1TĖS "DRAUGE"

Nusa-Tone

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

PAPUOŠKITE
SAVO KAMBARIUS

ŽINIOS IŠ BRIGHTON
PARK ‘

ŠVEDŲ
AMERIKOS

MAŽOMIS KAINOMIS!

s6,00, s12.50, *17.50

PARK-GRANT
REALTY EXCHANGE

$29.50

$49.5O

LACHAWICZ IR SUNAI

*25.00

3-jų šmotų miegamų kambarių
setai verti $75.00

Mirties Sukaktuvės

Ofiso Tel. Yards 0344
Res. Tel. Boul.

*38.50

62 4 C

OR. Y. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

SYLVESTRAS
GUDLEIKIS
Mirė Balandžio 11 d„ 1983
m., 7:80 vai. ryto, 54 metų
amžiaus. Kilo i* Tauragės ap
skričio, Žigaičių parap., Prlsmanto kaimo. Amerikoje išgy
veno 30 metų.
Paliko
dideliame nuliudime
moter) Domicėlę, tris dukteris:
Cecilija. Aleksandrą Ir Elena
Parmentier, Oudlelklus ,i'r žen
tą Joną ir gimines Amerikoj į'r
LJetuvoJ.
Kūnas pašarvotas 2515 W. 45
flt. Laidotuvės (vyks Pirmadie
ni, Balandžio 17 d.. IS namų
8:30 vai. bus atlydėtas ) Ne
kalto Prasidėjimo Pan. Av. pa
rap. bažnyčia, kurioj (vyks ge
dulingos pamaldos už velionio
st'elą. Po pamaldų bus nulydė
tas Į Av. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiamo visus
gimines, draugus-ges Ir pažys
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
t* n tas ir Giminės.
lAldotuvėms patarnauta gra
borius Iaehavleh.
Telefoną*
Canal 2515.

JUOZAPAS
ir
MARIJONA
LEVICKIAI
Juozapas mirė kovo 22 d.,
1919 ir tapo palaidotas kovo 21,
1919.
Marijona mirė balandžio 16,
1932 ir tapo palaidota balan
džio 21, 1933.
A|met sukanka Juozapo 13
metų suka.ktuvės Ir Marijonos
vienų metų. Ir atmindami mu
sų myli’mus tėvelius, kurie nuo
mus taip anksti atsiskyrė, mes
turime užprašę dvejas žv. Mi
šias. kurios bus atlaikytos Pėtnyčloja, Balandžio 21, Nekalto
Pras. P. Sv. parap. bažnyčioj:
{Širmos 7 vai., o antros 8 vai.
Prašome visus gimines, drau
gus ir pažįstamus ateit/ } pa
maldas ir pasimelsti už Jų sie
las.
Nuliūdę; Dvi Dukterys. Juo-

B. A. L.

S. D. L-

S. C. L.

Nauji Lietuviški Rekordai
Didžiausias Pasirinkir/ms už

' MAŽESNES KAINAS

PAGRABŲ VEDĖJAI
IR

BALSAM UOTOJ Al
Pagrabų kainos atitinka depresijos laiką
Tolumas nedaro skirtumo
Moderniška Koplyčia dykai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas.

CHICAGO, ILL.

I

CICERO, ILL.

2314 W. 23rd PI. 1439 S. 49th Ct.
Telefonas Roos. 2515—2516 I
Telefonas Cicero 5927

zaplna ir Ona, Minus Jonas ir
Giminė*.

f

Kaip bile kur kitur
KODĖL PIRKTI KITUR IR
MOKĖTI DAUGIAU?
PIRKITE ČIA IR TAUPY
KITE !

PEOPLES
FURNITURE CO.
KRAUTUVES
2536-40 W. 63rd STREET
Hemlock 8400
4177 83 ARCHER AVĖ.
lafayette 3171
Chicago, III.

Vai.: 9 iki 12 ryto. , 1 iki 6. 7
iki 8:30 vakare.
Nedėliomis 10:30 iki 12.
756 West 35th St. Chicago, BL

'«■■■■■■■■■■■■
ZReumatizmas sausgele
B

Naslkankyklt* savęs skaus| mala Reumatlsmu. flsusgėls.
Kaulų dilimų, arba Mėšlungiu
“ — raumenų sukimu: nes skau■ dėjimai naikina kūno gyvyb*
Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAP8ICO COMFOTTHD mo■ stls lengvai prašalina vi rim 1■ n ėt* ilgas: mums šiandie daugybi žmonių siunčia padėkavones pasveiks. Kaina Bše per
■ paštą Ko arba dvi uf •!.•(.
■
Knyga: ''ŠALTINIS 8VRIKšTOg" augalais gydyttsa kai• na Iš sentų.
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Šeštadieni*, baland. 15 d., 1933

KRAUSE, A POPULAR HGURE ON THE
NOTRE DAME CAMPUS

dairy. He’s coining right up,
too. Lašt week he represent •
ed the International Dairy at
. the Dairvmen’s Convention in1
J ......
...............
I
St. Louis, This week his l'ir-

AS GOOD A STUDENT AS AN ATHLETE

Daktaras

D R A U O A S
st issue of the “International
Flashes” came off the press,
and lašt night he left for Pitt
sburg for a tvvo day trip. Al (^rLs<’: Tel.
...
*
. Kcs.: Tel.
ivavs a busv fellovv.

O

tfISSIG,

DAKTARAI:
c««met 4039
llcmlotk «2K«

Tel. LAFAYETTE 8057

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. A. RACKUS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St

3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak.
KeziUt-ucijos orisas: 2050 VV. «uth St
Valandos: 10—12 ryto
Seredomis Ir Nedėliomls pagal sutarti

Office Phone
Proepect 1028

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Res. and Office
2859 So. Leavitt M.
Canal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SUROEON

(Prie Archer Ava netoli Kedale)

2403 W. 63rd St., Chicago

DR. GUSSEN

DR. V. S. NARES

OFFICE HOURS:
One of the most modest stu and you do vvell to rali him
Valandos; nuo 8 Iki • vaL vakaro
Kapitonas
Specialistas iš
S to 4 and 7 to 9 P. M.
dentą -on the Notre Daine cani- idol; for tvvo years Inį has
Beredomla Ir nedėliomis pagal
Sunday by Appolntment
Pasauliniame kare
Rusijos
_ sutarties
pus; Ed “Moose” K rausė of been one of the nation’s out GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IK MOTERŲ I’EK ‘-s METUS NEŽIŪRINT
KAIP CzSlSENĖJCHIOS Ir NEI&GYDO.VIOS JOS 'Y HA
HEMLOCK 8161
Chicago. That’s the opinion standing taekles and AII-A111- Speclnliškai
Tel. Cicero 1260
X—RAY
gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodljlmą krau
odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
erican hasketball center. Is jo,
of many studentą.
DENTISTAS
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
1448 80. 49(h Ct.
Cicero, 11L
galėjo
jus
išgydyti,
ateikite
čia
ir
persitikrinkite
ką
jis
jums
gali
pada

Ever sinee Ed entered No- it any vvonder that Marion ryti. Praktikuoja per duugelj metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari i
UUr. Ketv. ir Pėtnyčiomis
(Naryauckas)
LIETUVIS DENTISTAS
i
10 — 9 vai.
dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1
tre Daine three years ago, his Nixon fell for this giant of mas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.;
kasdien
nuo
10
V.
ryto
iki
9
8147 S. Halsted 8t
Chicago
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
valandai vakare
2420 West Marąuette Koad
Paned., Serad. »r Subat. I — 9 vai.
progress has been rapid and j manhood!
4900 VVEST 9«th bTM
kampas Keeler Avė.
TeL Oratvford 5073
Nedeliomu ir uereduuns susitarus
VALANDOS:
4847 W. 14th St Cicero, 111.
his achievements many and' Not a sound out of him.
9 Iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
Utarn.
tr
Ketv.
vak. pagal sutarti
Phone Boulevard 7042
notevvorthy. A11 outstanding | There he sits- - the great big
TEL. LAFAYETTE 7469
Rea 8466 S. MAPLEVVOOD AVĖ.
GKABORIA1:
football player, one of the hero- a model of peace and
leading taekles in the country solituda. The hall is noisy,
DENTISTAS
Tek Lafayette 5793
4645
SO. ASHLAND AVĖ.
for the past tvvo seasons; a į būt our Eddie is “quiet
Gydytojas ir Chirurgas
arti 47th Street
GRABOR1AI
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
“whiz” of a hasketball cen self.
4140 Archer Avė.
Serudoj pagal sutartį
Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas
ter, IA11 American this year
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak
už NAUJA MAŽESNE KAINĄ
Let’s have a cioser vievv.
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
and captain - elect of next Ilovv absorbed he is in bis
Res. 2136 W. 24th St.
Office: 4459 S. California Avė.
‘30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Tel. Canal 1121
TJUL. CANAL 9498
Pašaukite KEPI iii, IC S340 dėl eksperto patarnuvfmo
year’s team; and novv they’re stųdies. 1 have alvvavs lieard
Nedėlioję pagal sutartį
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.
I-------------------------------------jding out he’s a “Sisler” that he is a genuinc student.
|
Tel.
Canal
9267
Res.
Prospect
6659
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
the baseball field.
DENTISTAS
And here he is vvorking likę
Tel. Ofiso ir Rea. Grovehill 0617
,
Tn the classroojn he’s just a Trojan. Looking neither to
2201
VVest 22nd Street
6917 S. Washtenaw Avė.
Phone Boulevard 4139
LACHAVICH
(Kampas Leavltt St.)
as outstanding as he is on the
Gydytojas ir Chirurgas
the right no r to the left, he is
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
i82i
soutu Halsted stkeet
Nuo
1
Iki
8
vakare
. IR SŪNŪS
thletic field.
totally absorbed in his purSeredoJ pagal sutarti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Residenclj* <694 So. Arteslan Avė.
lere’s vvhat Al Mc Guff, suit of knovvledge No loaf
LIETUVIS {.‘BADOMUS
2423 VVest Marąuette Road
GRABORIUS
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
H’s roommate, vvrites:
VaL:
8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
ing about this scholar even
8 liti 8:28 vakare
Nedėlioj susitarus
darbu busite užganėdinti
C.K.
Kliauga
Don’t say a vvord. Don’t though he is in the college of
Musų patarnavimas
Tel. Canal 2615 arba 2515
visuomet sąžiningas ir
DENTISTAS
nake a sound. Quiet, .please, Arts and Letters. Is he en- nebrangus, nes neturi
2314 W. 23rd PI., Chicago
me išlaidų užlaikymui
2420
W.
Marąuette Road
Phone Canal 6122
vvhile you steal up on this grossed in a Roman Classic? skyrių.
Moterų ir Vaikų ligų
arti Western Avė.
man. Luckily, the doofl iš a- Let’s look over his shoulder • Nauja, graži ko
1439 S. 49th Court, Cicero, llt.
DR. S. BIE2IS
Vulandos: nuo 9 iki 9
Specialistė
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS
TEL.
CICERO
6927
jar. Just feast your eyes on and see. No,- - he’s laboring
Phone Hemlock 7828
4145 ARCHER AVĖ.
plyčia
dykai.
2201 West 22nd Street
this boy at his desk.
Telefonas Yards 1138
011 a jig-savv puzzle.
Ofiso TEL LAFAYETTE 7237
AKIŲ #*YDYTOJrAIi
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vak.
3307 Auburn Avenue
“Isn’t be big,?’’ you reAl. M c Guff
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo • iki Seredomis ir'nedėliomis pagal sutartį
13 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
inark. I’ll say he is. , RiglitREZIDENCIJA:
Notre Dame,’34.
nuo
4 iki 8 vai. vakaro L'tarnlnkai*
Oraborius
ir
Balsamuotojas
6628 So. Richmond Street
lv
v
Ir Ketvergaia.
* is he called “Moose."’’ The
Telefonas Kepublic 7868
avė rage height of a moose is PAUL SAIJNER EDITOR
Rea. Tel. Hyde Park 3395
Duriu autoroubil^as visokiems
LIETUVIS GRABORIUS
six feet, and this fellovv is
reikalams. Kaina prieinama.
OF “INTERNATIONAL
Didelė graži koplyčia dykai
way above that altitude. His
3319 AUBURN AVENUE
FLASHES”
Ofiso: Tel. Victory 6893
718 WEST 18th STREET
head mušt be at least three
Chicago,
III.
Kez.: Tel. Drenel 9iyi
Tel. Roosevelt 7532
feet above bis vvorking board,
The monthly publication of
vvhereas liis limbs— vvell — the International Dairy, the
SUGRĮŽIMĄ
one thing at a time. Those “International Flashes” is
LIETUVIS
AKIŲ
4645
feo. Ashland Avė.
- Į
’
Husas Gydytojas ir Chuurgnt
knees actually strike the vvall edited by our vvell knovvn LithOfiso
valandos:
SPECIALISTAS
v* *;
» ■
Specialistas odos ligų ir
and the lovver legs shoot back uanian bov,
Palengvins akių įtempimą, kurie ' Nuo 2 iki 4 ir nUO 6 iki 8 Vak.
r 7 Paul Saliner. The
»etl
priežastim
galvos
skaudėjimo,
I
Nedėliomis
DU<
r
al
Siit-irti
veneriškų ligų
under the chair vvhere a pair^first number, vvhieh appeared
•valgimo, akių aptemmio, nervuotu- I
Lutiiuuns puodl SUldrtį
Ofisas 3102 So. Halsted St.
no. skaudamą akių karštį. Nuimu
OflSO telef. Boulevard 7820
of number thirteen feet lie this week, contained three ditrUmP* rW>t* i NamiJ teIef- Prospect 1930
Kampa* lįst Street
LIETUVIŲ
flat as tho suffering a collap- visions; editorial, personals
VaL: 10—11 v, ryto. 2—4. 7—9 v. v
Prirengiu teisingai aklDius visuos*
and poetry. It’s a nice pieoe
neįtikimuose, •gsaminavimas daro PHONE GROVEHILL 0027
se.
Nedėliomls Ir šventadieniais 19—18
GRABORIŲ ĮSTAIGA
Valandos: 2-4; 7-9 P.: 14.
ma* su elektra, parodančią rn.5t.n_
•*
So this is the famous KraJH- of vvork, too. CongragulaTrečiadieniais ir sekmad. susitarus
nas klaidaa.
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
fipociaiė atydą atkreipiama moky
se— Edward lValter Kiauše. tions.
klos vaikučiam*.
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
ValandSg nuo 19 ryte tkt | .nk^AVhat a treat to see this foot Paul is a popular young man
nieko ucrokuojame nž atvežimą, mirusio žmogaus kū
GYDYTOJAS ir chirurgas
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgą*
S^JS?
dėHointa paKal ’utartl. '
KREIVAS AKIS aTITaibo i TRITlf
bąli idol? You call him idol amongst bis co-workers at the
8869 80. VVESTEKN AVĖ.
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
4142 ARCHER AVENUE

!

DR. ATKOČIŪNAS

DR. G. Z. VEZELIS

EUDEIKIS IR SŪNUS

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIš

DR. G. I. BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. J. J. SIMONAITIS t

A. MASALSKIS

Dp.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. VAITUSH, OPT.

S. M. SKUDAS

PRANEŠU

Dfi.MJ. STRIKOL'IO.M.D.

DR. A. A. ROTH

■

i

ir Didžiausia

DR. J. W. KADZEWIGK

INCORPORATED

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų Ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Del Šermenų. Palaukite KUDEIKJ pirm negu kreip

Henry IV. Decker

sitės kur kitur.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. Victory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.
3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
CiceTo, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. ORABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju goriausia Ir
pigiau negu kiti todėl, kad prlklau
sau prie grabų išdlrbystės.

OFISAS

Chicago, III.
laiką bu nauju išradimu.
Daagollų atattlklmų aky* atitaisomos
Phone PULLMAN 0868
b* akinių. Dabar kainos perpu* n|.

SSft

kMtoo" *-

Eudeikis

DR. P. P. ZALLYS

Teh Boulevard 7589

30 Kast llltlrfetreet

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

688 VVEST 18th STREET
Tel. Canal 8174

Prie Y. M. C. A.. Roseland
Gazas, X-RAY, etc.

Tel. Yards 1829

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

J. Llulevičius
Graborius

J. J. BAGDONAS

ir

Balnam uot Ojas
Patarnauja

Ofisas t’r Akinių Dirbtuvė

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

GRABORIUS

kėje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
4092 Arclicr Avė. Į

I.J.ZOLP
1646 WEST 46th STREET
TeL Boulavard 6292—8411

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
ORABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galima* ui 226.00
dykai

1344 S. 50th Ave^ Cicero, Iii.

Laidotuvėms patarnauja mandagiai,
simpatiškai ir labai pigiai.
Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui.

ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
▼EDAJAS

Koplyčia

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

Chi

cagoje Ir aplelln-'

į

Pašaukite:
REPUBLIC 3100

2506 West 63rd St., Marquette Parke

Boulevard 75*9
Rei

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdvesnę Ir patogi
vieta
3325 80. HALSTED ST.

Hemlock 7891

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

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniai* nuo 10 Iki 12
Phone BOULEVARD 8482

TeL Grovshlll 1616

DR. A. L YUŠKA

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

25 MĖTĮ) PATYRIMO

Tel. Lafayette 8672

DR. MARGEIUO

DENTI8TA8

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisu

Teh Virginia 0036

4712 S. ASHLAND AVI.

DR. 6. SERNER

(Llcensed Embalmer)

DR. T. DUNDULIS

DR. MAURICE KAHN~
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
Vai.: 9-11 ryto S-ė ir 7-9 vak.
■•rėdomi* po pietų Ir Nedėldlenlals
tik *u*l tarų*
8488

V.

MARGUETTB ROAD

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 19 Iki 18 dleng
Nuo 1 Iki S po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedel. nuo 19 iki 12 dlene

DR. CHARLES SEGAL

Res. Phone
Englevvood 6641

Office Phone
Wentworth 3000

DR. A. R, McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. 1LVLSTED STREET
ROOM 210
VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVB.
SPECUAUSTAS

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
' Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
stas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Dtlovų. Moterų Ir Tyrų IJgą
▼*L: ryto nuo 19—lt nu« t—4 po
pietų: f—8:21 vai. vakaro.
Nedėliomls 18 Iki 19
TolnfnnAO MiHvrąv 2R80

Office;
V ir tory 2284

Re*.:
Heverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN

and

hurgeoN

3946 Wentworth Avenue
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Hekmad. pagal sutartį
Ryto vai. 3v. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago.

III.

Phone: - |iemlock 6700 •

Teh Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTDN
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vah: 2-4 ir 7-9 vah vakare.
Tel. Ofiso Boulevard 6918-14

Rea. Victory 2343

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

»uo 1-8: nuo 8:89-9:81

Seltadienis, baland. 15 d., 1933
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....... RYTUOSE DAUG SNIEGO corporafron at the urgent insis- (outstanding operative companies,
tanee of the members of the the Commonwealth Edison ComBOSTON, Mass., bai. 14. — Board of Direetors. At that timej pany, Public Service Company o'f
Širdingai dėkoju Labdarių 3
Naujojoj Anglijoj daug snie the depreasion waš at its worst, Indiana and the Peoples Gas
kuopai, valdybai ir lankyto
and it was no-easary that publįe | Light and foke Company.
joms: J. Motekaiėiui, Jovarai! go, kai kur iki pustrečios pė
dos prisnigta. Velykos
bus spirited eitizens devote their time. Mr SjmpRon’s report stresses
skui if M. Česienei už teikia
finaneial condition of
baltos. Padaryta dideli nuosto and influenee for the eommon j the
mų užuojautų. Taipgi dėkoju
good of the community. To this j tĮlc Peoples Gas Light and Coke
liai, ypač ūkininkams.
‘‘Draugo” kontestantui A. J.
urgent need, M r. Simpson, who( Company, and points out the
was then abroad, responded by a many improvements that have alJanušauskui, kuris daug sy ANNUAL REPORT OF
flying trip from India, and took Į ready been made in Service and
kių aplankydamas man suteikė
THE PEOPLES GAS LIGHT
over the reins of the three I eeonomy.
literatūros, dovanėlių ir aukeVARGŠO PADĖKA

Vienu iš kelionės malonumų
Kolegijos
Rėmėjų
Chieagos
y
ra
vykti būryj savo draugų
Sveikinu su šventomis Ve
lykomis Didžiai gerbiamus Tė Apskrities mėnesinis sus-irin- jr vientaučių, ir lietuviai turi
velius Marijonus, “Draugo” k i mas po Velykų balandžio'gel.^ progų, keliauti gražiam
redaktorius, administratorių ir 19 d. Šiame susirinkime daly- ))aryj saviškių Skandinavų—
visus “Draugo” darbininkus. vaus *r Naujosios Anglijos is Amerikos I unijos ruošiama ekMeldžiu Brangiausio IšganytoKolegijos Rėmėjų atsto-|skurgįja ant birželio 3-ėios ga
jaus, kuris prieš devyniolikų'vai kun‘ ’k Navickas >r kun- rlaiviu “FREDRRIK. VIII.”
Šimtų meti) garbingai kėlėsi iš APrašome, visų, Rė- Šis patogus ir plačiai žino
mėjų
ir
skyrių
atstovų bflti- mas garlaivis plaukia tiesiai j les $1.00. Ponia JovarauskieAND COKE COMPAtNY
numirusių, pergalėjo priešus ir
A
short time ago, the annual
.
.
mirtį,.. palaimino
Apaštalus
ii noi ats‘,ankytl- Sus,nnk"jmsd<laipėdų, ir sprendžiant sulyg nė taip pat aukojo 50c. Už viiepė jiems
eiti pas vi as tau-)bws Ausros Vartų ParaPD0S late}nanįįų teiravimųsi išrodo, I «a tai visiems geradėjams ta report of the Peoples Gas Light
liepė
j
and Coke Company was. mailed
us ir skelbti Jo mokslų, kad mokykloje vakare 7:30 vak
'kfld flnt vįo laiyo hug dflug rįu širtlingiausai ačiū. Kol gy to eaeh stoekholder by Mr. James
tas
Kol. Reikalų Vedeja3
vas būsiu dėkosiu ir melsiu Simpson, Chairman of the Board.
visus laimintų.
lietuvių.
Mr. Simpson became the Chair
Keliaujant garlaiviu “FRE- Viešpatį Dievą visiems geraMinėdama Brangiausiojo Jė
DERJK VIII”, nereikia nei dėjams sveikatos ir gausių ma man of this great publie Service
zaus iš numirusių prisikėlimų,
gelžkeliais važiuot nei persi lonių.
meldžiu kad Jis ir gerbiamus
kelt ir geriausi patogumai lie Nuoširdžiai prašau visų bra
Tėvelius laimintų, suteiktų
ngių brolių ir sesučių lietuvių
sveikatėlės ir stiprybės nešti DU RADIJO PROGRAMAI tuviams yra užtikrinti.
VELYKŲ DIENOJE
Kainos yra labai žemos; tre neapleiskit manęs vargšo Ii
ADVOKATAS
Kristaus mokslų į pasauli ir
gonio;
aplankyti,
ar
per
laiš

surinkti paklydusias aveles į Juozo Budriko radijo ir ra čia klase į Klaipėdą $92.00 ir
kelius sušelpti aukelėmis. Toji 105 W. Monroe St., prie Clark
abipusė laivakortė $153.50.
Kristaus Vynynų.
Telefonas 8tate 7660
kandų krautuvė, 3417 S. HalVaiandoa 8 ryte iki 6 popiet
Patariame kreiptis prie vie jūsų mitelaširdystė ir Dievo ga
, Kas būtų, jei mes neturė- sted st., rytoj, t, y. Velykų
lybė palengvins man skaus- West Side: 2151 W. 22nd St.
tumėm dienraščio “ Draugo ”.1 dienų, rengia du puikius ra- tinių agentų dėl platesnių ži
mus, apgins lino Hudo ir sve vakarais s iki 9
Gi, būtų liūdna! Visokios pikt- dijo programas iš didžiulės nių.
katą atgalvurs. Mano adresas:
S^Rockvirell St.
žolės apželtų katalikiškųjų di WCFL stoties: pirma — 8 vai.
J.
Lapinskas,
1417
So.
49
Ct.,
NORI SUSIRAŠINĖTI
Utarninko, Ketvergo lr Subatoa
rvų. O jei ne Jūs, Brangūs Tė ryto, o antra — kaip visados
Vakarais 7 Iki 8
Cicefo, III.
Telefonas Republic 9600
1
vai.
popiet.
Apart
gražių
mu
veliai, pasišventimas, tai jo
Lietuvis Jonas Magno, tar
zikalių numerų, visi turės ma
tikrai neturėtumėm.*
naujantis prancūzų legijone,'
lonumo pasiklausyti A. Gied
Kaip saulė gaivina gamtų,
raičio “Pipirų” dvigubo kva Tunise, Afrikoj, nori susira
rasa nuvytusių žolelę; kas va
šinėti su jaunimu. Atsakys *į
rteto ir šaunių Budriko akornduo yra trokštančiai žuvelei,
kiekvienų laiškų. Jis sakos tas
dionistų.
tas “Draugas” yra katalika
paįvairins jo gyvenimų sveti
ms. Už tat, Dieve, laimink ge Budriko krautuvė nori Ve- mtaučių tarpe ir sudarys di
rb. dvasios vadus, visus “Drau
dienoje tinkamai visus delio džiaugsmo. Jo adresas y.
Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
go” platintojus, skaitytojus, palinksminti oro bangomis.
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park
ra toks:
, • ,5
nes kas platina katalikiškųjų
Primintina, kali Atvelykio
apylinkėje. Kas mintina namę statyti, ne
Jonas Magno
spaudų, yra Kristaus apašta dienoje, balandžio 23 yra ren
3567 ler Este. I Pelet.
praleiskite šios geros progos.
las; o kas dirba dėl Kristaus, giamas puikus, muzikalis teat
ler Regiment Etranger de
Del gilesnių informacijų kreipkitės as
tam bus saldu gyventi, saldu ro artistų ir radijo dainininkų
Cavaterie
milto ir saldu su Kristum ga vakaras Chicagos Lietuvių au
meniškai.
Šousse (Tunisie) ?
rbingai Aleliuja giedoti.
ditorijoj. Įžanga tik 35 centai.
1901 S. HALSTED STREET
Afriųue du Nord>
J. Poškienė
K’
—r
I V,
p
—
——

RADIO

JOHN B. BORDEN

PARSIDUODA LOTAS

s p E C I A L S

vElfna jurtom krautuve
Leidėjai Lietuvių Dainų ir muzikos WCFL, WAAF,
WHFC ir kviečia jus dėl sau reikalingų daiktų atsi
lankyti į Budriko krautuvę: Dėl mafijų Radijų, Pia
no Akordionų, Gitarų, Smuikų, Bięktrikinių Refri
geratorių, Namų Rakandų, Paflor Sętų, Bedroom
Setų, Dining Room Setų, Pečių, Lovų, Matrasų,
Skalbiamų Mašinų. Jūs čia rasite didelį pasirinkimų
ir kainos nebrangios ir lengvūs išmokėjimai.

Ringlet End* Permanent .......... $1.75
Shampoo and Finger Wave

ŠIANDIEN

Ali Wedk ...................

50c

Finger Wave ........................ ,....

35c

DIDELIS IŠPARDAVIMAS LIETUVIŠKU
REKORDŲ G0LUM6IA, VICTOR

Other Pcrmattents $2.50, $3.50, $5.00

LEG VEAL
Nice & Meaty

FRESHEGGS
2 doz« for

9
CV
14

25c

svaras

1
2c

VEAL ROAST

51

svaras i

PORK LOIN

PORK ROAST

HA M S

1
2c

svaras

svaras

ROUND STEAK

svaras

1
2C

svaras

S 2c1

svaras

COTTAGE
CHEESE

7L

svaras

6

1
2C

1
2c

LEAF LARD

1
2c

svaras

1
2c

Federal Meat Market
(J. SPAITIS, PROP.)

3631 So. Halsted St.
CANAL 6597

1949 So. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS

Vm.

IR OKeh. 75c rekordas, DABAR TIK 35c,
TRYS Už $1

5004
; • • >West
f. • ,»■ ‘16th
4 St.
. ■ ,'

SIl NflAME J KITUS MIESTUS. PRIMUNTIMO UKftAS TITU
UŽSIMOKfU’l PIRKIMAS

Tel. Cicero 2738 n ,;

16173 — Vakar — vakarėli Ir Čigonai. Budriko radio orkestrą
16240 — Kad aš augau Ir Pavasaris ,Lietuvoj. Stankūnas ir V.

Tamklutė

, DARBAS GARANTUOTAS

—-

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

Lietuviškos

PURLIO

BONUS
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

STRIP BACON

svaras

SMOKED
PICNIC HAMS

svaras

8
7
5
4

1
2C

HAMBURGER

ARMOUR STAR
OR
Swifts Premium
HAMS

FRANKFURTS

MARY’S BEAUTY SHDP

T

BOULEVARD 3130

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED
OASH Už JUHV SENA AUKSĄ.
Mes mokame augščluslų kaina
sulaužytai senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikroddlua, lom
bardo tlkletua

Home

refiners,

Kesner Bldg.
S No. W a baslį Avenne
Kambarys <00

Švarus biznis
lietuviškų
knygų, gintarų, laikraščių ir
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale parduosi
me lengvais išsimok ėjimais.
Kreipkitės asmeniškai arba
laišku:

Br. Lit.
Spaustuvė,
3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

NAUDA IR SAUGUMAS

Graži i'arma, 80 ak. tik 4 5 mylios nuo
Chicagos ant Highway. Sodas, miškas,
8 k. namas su skiepu, nauja barnė,
kalvė Ir kili' birdtnkal. Visur elektra.
Kaina tik $4.500. ) mokėt <2.500.
80 ak. Sodną, Stiftkas, upelis prie mie
sto Ir Hlghwny. Kaina tik <800 —
mokėll <500. Be hudinkų. Kreipkitės

w.

GarficU Bmilc^ard

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos LatsvAs Bonus, Pirmus Mor
finus, Namus Farmas Ir Biznius rtsose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai.
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
patyrimu blsnyje lr teisingu patar
navimu, tas jums bus naudinga.

J, NAMON FINANCE CO,
6755 S. Western Avenue
\ Chicago, Ilt.
Tel. GROVEHILL 1088

1G261 — Studento sapnas Ir Svetima padangė. S. Pauras Ir J.
Giraitis
16271 •— Kur lygūs laukai lr Sutemus tamsi naktužėlė. Karo
mokyklos choras
16190 •— Kad pavasaris ateina lr Vyrai, moterys negirtaukit.
Paurazas — Antanėlis
16212 — Augo miške baravykas Ir Pupų senis. Jonas Butėnas.
16260 — Nuovadoje ir Amerikos lietuvių priėmimas. D. Dolskis
16180 — Klbarty polka lr Vištyčio valcas. Pennsylvanljos anglekaslai.
,
1620.4 — Polka "jovalas” ir 1 2-3-Brr... kupletai. Dlnelkh. Ir J.
Petrauskas
16200 — Eina boba pupų kult ir Seni duok tabokos. Jonas
Būtėnas
16u95 — Noriu miego, polka lr Lietuvi!) Himnas. Lietuvos tau
tiška orkestrą
1 4029 —- Linomlnis ir Užgavėnės. J. Žiūronas ir grtfpa. 14027 — Gaspadlnės valdo bernus Ir S-r-to Jono vakarėlis P.
Petraitis
14019 — Malda j Marijų ir Marijos giemnė. šv. Marijos choras
14017 — Ugdė močiutė tris dukterėles Ir AS užgimiau praščlokėlis. Petraitis
,
14015 — Chicagos karčemoj lr Vienas artistas. J. žiūronas
14014 — Burdlngierius praktikuoja Ir Klausyk mylimoji. J.
Žiūronas
14009 -<— Sakė mane šiokia Ir Molio uzbonaa. Zosė Krasauskienė
ir Volteraitė
14004 — Močiut, širdele mano ir Dukrelė po sodnelj. Vlnekevlčlus — Daukša
14000 — Jauna senatvė lr Apie džlabų. Stasys Pilka
14025 — Pas močiutę augau ir Sėdč.iu po langeliu. Zosė Kra
sauskienė — Valteraltė
81327 — Apie žydų barabansčikų lr Bėgau pas mergelė. Stasys
Pilka
8OS97 — Paukščių daina ir Kad jojau per girelę. Venckevlčtus

tr Daukša
26046
26048
26061
26063

—
—
—
—

Pusiau naklj mušus baugiai ir Blusa. P. Oleka
K>d galėčalu lr Varguolis. Liuda Sipavičiūtė
OnytĄ polka Ir Meilės sapnai vairas. , Armonika solo.
žvaigždutė Ir Mano brangioji, vairai. Kauno orkestrą.

»

Jos. F. Budrik, Ine.
3417*21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

1

Nepamirškite atsukti savo radio
Nedėlioję WCEL, 970 k. 8 vai. ryte.
Nedėlioję, WCFL, 970 k. 1 vai. po pietų
Ketverge, WHFC, 1420 k. 7:30 vakare
Kasdieną, WAAF, 920 k. 4:15 po pietų.

