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Sveiki, sulau Velyk B,

A. A. KUN. F. KUDIRKOS LAIDOTUVĖ
SE DALYVAUS I. EM. KARDINOLASi

Gavęs pranešimą apie Marijonų Vienuolijos 
Provincijolo kun. Felikso Kudirkos mirtį, Jo 
Eminencija Kardinolas Mundelein, Chicagos Ar
kivyskupas, pareiškė vienuolijai užuojautą ir 
pažadėjo atvykti i laidotuves trečiadienį, kovo 
30 d., 10 vai, rytą, Aušros Vartų parapijos baž
nyčion. Jo Eminencija dalyvaus šventose gedu
lingose Mišiose ir duos paskutinę absoliuciją.

PASKUTINES AAKUN. F. KUDIRKOS 
GYVENIMO VALANDOS

yra už jį pasimelsti ir atvykti 
jam paskutinį šioje žemėje 
“Sudiev” pasakyti. A. a. Tė
vas Kudirka to savo gausin
gais darbais nusipelnė. Atvy
kę prie jo karsto^ atnaujinki
me pasiryžimų eiti tais keliais, 
kuriuos jis rodė žmonėms per 
savo 38 meti) kunigavimo lai
kotarpį. , L. Š.

CHICAGO JE

POLICMONAS — AD
VOKATU

Polivmonas Krank Murray’- 
as, 6711 Normai avė., priklau- 
sųs Lawn’o policijos distrik- 
tui, gavo pranešimų, kad jis 
išlaikė valstybinius advokato 
kvotimus. iv

Murray’ag yra 26 m. amž. 
ir du metai policijos tarny-

A. a. kun. P. Kudirka, Ma- lionies žodžiaį, prie kun. Ma
rijonu Kongregacijos Provin- eiulionio pasakyti, buvo: “Deo 
eijolas, visų savo gyvenimą gratias!” (Ačiū Dievui). Me- 
stebino pažįstamus savo nepa- rdėjo ramiai ir 3:35 vai. po 
prastu kantrumu ir proto švie- pietų amžinai užmerkė akis, ^oje. Dienomis jis ėjo polici
sumu. Velionis tokiu pasiliko kurios visada į pasaulį žiūrė- 
iki pat paskutinės mirties va- jo šviesiai, optimistiškai. Ap- 
l.indos. Nors ir žinojo apie sipylė ašaromis šalia jo klū- 
sjvo sunkią ir mirtinų ligų, pantieji, nes,, pajuto, kad, be
tariau sentimentalumui nepa- tuvių katalikų visuomenė tą 
sidavė. Kantriai kentėjo, ta- momentų atsisveikina su rim
čiau apie tai niekam nieko ne- čiausiu ir autoritetingiausiu 
sakė, nesiskundė. Niekam apie savo vadu, patarėju, 
save neleido kalbėti. Jis visų Žinia apie šį skaudų įvykį 

žaibo greitumu aplėkė visų di
džiulę Cbieagą. Visa Chicagos 
ir'apylinkių lietuvių katalikų 
visuomenė nuliūdo. Iš visų 
kraštų pasipylė nuoširdūs už
uojautos žodžiai Marijonų Vie 
nuolijai, netekusiai savo my
limo vado. Marijonų Vienuoli
ją ir dienraščio “Draugo” rė

jos pareigas, o vakarais lan 
kė Northwesiern universiteto 
teisių mokyklų.

PABRANGINTAS LAIŠKŲ 
SIUNTIMAS

Visus dienraščio “Draugo” skaitytojus, ben
dradarbius, prietelius ir rėmėjus sveikiname su 
ŠVENTOMIS VELYKOMIS!

Redakcija ir Administracija.

LENKU KARO LAIVAI DANCIGO 
DŪSTE APSISTOJO

Kinijai gręsia naujas civilinis 
karas

ANGLIJA GRASINA AIRIJAI EKONO
MIŠKA BLOKADA

CIVILINIS KARAS GRĘSIA LENKU KARO LAIVAI 
KINAMS i DANCIGE

lankytojų apie kitus klausinė
jo, visuomeniškais reikalais 
rūpinosi, prašyte prašė visų 
dirbti tikėjimo ir tautos rei
kalams. Nuėjęs jo lankyti, jau
sdavausi kalbus su skausmu 
kenčiančiu ligoniu, bet su svei
kai protaujančiu, visuomene 
besirūpinančiu vadu.

Iš Chicagos pašto paskelb
ta, kad pradėjus balandžio 
mėn. 1 d. siunčiamiems vienos 1 
uncijos laiškams į Kubų, Do
minikonų respublikų, Haiti, I- 
spanijų ir į visus vidurinės ir 
pietinės Amerikos kraštus bus 
reikalinga 3 centų ženklelio. I 
Atvirutėms — 2 centai; dvi-1 
lvpėms atvirutėms — 4c.

Linksma diena mums nušvito.
Visi troškom džiaugsmo šito, 
Kėlės Kristus, mirtis krito. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!.

Geluonį mirties išrovė,
Nuodėmes mūsų nuplovė, 
Pragaro vartus išgriovė, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Artinosi mirtis, tačiau a. a. dakciją užplūdo telegramos,
Tėvas Feliksas su viltimi į 
savo ateiti žiūrėjo. Ir kodėl 
ne. Juk jis visų gyvenimų ve
dė šventai, ištikimai tarnavo 
savo Motinai Bažnyčiai ir my
limai tautai. Į amžinųjų kelio-

laiškai. Nespėjama telefonais 
atsakinėti į klausimus dėl lai
dotuvių, dėl užuojautos parei
škimų. Visi ir visur pajuto,

VISI KANDIDATAI 
LAIKOSI

Buvo pranešta, kad kai ku-1 
rie kandidatai į IllinpisV> gu- 

kad lietuviai neteko žmogaus, bematorius atsisako kandida- 
kuris tiek sielojosi visais jų tūros. Jie visi buvo užklausti, 

nę buvo pasiruošęs, dėl to ją I reikalais ir taip nuoširdžiai kiek tame yra teisybės. Pasi-
ir pradėjo ramiai, su viltimi, rūpinosi jų gerove. > rodė, kad visi kandidatuoja.
Ligoninėj kasdien priimdavo 
šv. Komunijų. Ir mirties dienų 
paskutinį kartų pasistiprino 
šv. Sakramentais. Apie mirtį 
jis visai nekalbėjo, nes jis jos 
nebijojo.

Apie 8 vai. rytą, kalbėjosi 
su kun. L. Draugeliu ir klieri
kais, šypsojosi lyg sveikas 
žmogus, o apie 2 vai. popiet 
užėjo baisios ligos priepuolis 
ir tada jau buvo jaučiama, 
kad artinasi paskutinė valan
da. Prie ligonio buvo kun. J.

Penktadienį, kovo 25 d., 3:3U 
vai. popiet, a. a. Tėvo Kudir
kos kūnas parvežtas iš Šv.
Kryžiaus ligoninės į Aušros ------ *____
Vartų par. kleboniją, kur ir] Įtariamas automobilių vagis 
pašarvotas. Atlydėjo Vienuo-'L. Fitzgibbons’as, 15 m. amž., 
lijos nariai. Pasitiko būrys i pašautas, kada jis mėgino pa 
Aušros Vartų jiarapijonų, ku- sprukti nuo policmonų. 
rieins metų eilę dideliu uolu
mu tarnavo.

Laidotuves tvarko graborius 
Lachavičius, Aušros Vartų pa- 
rapijonas.

Kaip jau vakar paskelbta,

NORĖJO PASPRUKTŲ 
PAŠAUTAS

MAJORAS NESUTINKA

MINIA PASKUI PRO 
KURORĄ

BERLIN, Md., kovo 25. — 
Gausinga žmonių minia ap
siautė čia viešbutį, kuriam pa 
sislėpė Worcester’io apskri
ties prokuroras Cbild’as. Jo 
automobilis gatvėje sudaužyt 
tas.

Ocean City policijos virši
ninkas su vienu ūkininku anų 
dieną pagrobė šio miestelio 
žmogų. Per kelias dienas jį 
išlaikė kažkokiam urve, paskui 
vienam miškely retežiais prie 
medžio prirakino ir paliko. 
Prirakintą jį rado vieno ūki
ninko vaikas.

Pagr« ’ ;»- žmogus išdavė po 
lrcijai sa\./ pagrobėjus. Bet 
minėtas pro'r.r.roras atsisakė 
juos kaltinti ir tuo būdu jie 
išteisinti.

Tatai žmonių minia norėjo 
su prokuroru pasimatyti akis 
į akį. Policija minią išsklaidė! 
garstyčių dujomis.

KŪDIKIS BUS GRA
ŽINTAS

Š'ANGHAJUS, kovo 25. — 
Vakar įvyko pirmosios kinų 
taikos derybos su japonais pi- 

Į rmininkaujant britų atstovu. 
Apie šešias valandas ginčyta- 

i si ir nieko nesutarta. Šiandie 
įvyks kitas susirinkimas.

Šanghajaus apylinkėse kai 
kur įvyksta abiejų pusių ka
reivių susikirtimai. Ųž tai vie 
ni kitus kaltina.

Kinijos centro vyriausybė 
šiandie užimta nauju Kinijoj

NEW YORK, kovo 25. —. įvykiu. Kantone atnaujintas 
Paskelbta, kad pagrobtas la- atskilimo nuo Kinijos sąjūdis, 
kūno pulk. Lindbergh’o 20 mė-■ Šis tarpusavis kinų nesutiki- 
nesių amž. kūdikis gal šiandien į mas japonus džiugina. Japo- 
ar rytoj bus grąžintas. Pagro-1 nai naudojasi kinų nesusiklau- 
bėjai nori išpirkimo, bet ne- rimu. Kinų vienybė japonams

DANCIGAS, kovo 25. - 
Šio miesto gyventojų tarpe ki
lo sąjūdis, kada į uostą įplau-r 
kė du lenkų torpediniai laivai 
ir apsistojo. Lenkai jūrininkai 
iškelti žemvnan manebrams.

Naujas lenkų aukštasis ko- 
misijonierius Dancigui^parei- ] 
škė, kad šis tarptautinis mie-i 
stas ir uostas priklauso Len-’ 
kijai.

Mačiulionis. Matydamas tai,1 laidotuvės įvyks trečiadienį, skolas.

Chicagos majorui paduotas 
sumanymas paskelbti morato
riumą palūkanoms už miesto

ANGLIJA PRIEŠ AIRIJA

pašaukė artimuosius. Prie ve
lionies mirties patalo netru
kus atvyko kun. L. Draugelis, 
kun. Andriušis, kun. A. Bal
tutis; marijonai broliai: Sta
sys, Jonas, Aleksandras; šv.
Kazimiero seserys: Motina 
Marija, Rita, Alma; dr. Simo
naitis, Jonas Kudirka (velio
nies brolio sūnus), slaugė De-
ksnytė-ir kiti. Paskutiniai ve- neieško. Tačiau mūsų pareiga PLATINKITE “DRAUGA

kovo 30 d., iš Aušros Vartų I Majoras šiam sumanymui y- 
bažnyčios į Šv. Kazimiero ka-J ra priešingas, 
pinvną. Katalikiškoji visuome
nė rengiasi gausingai laidotu
vėse dalyvauti, pasimelsti už 
velionies sielą, atiduoti tinka-

3 SUŽEISTI

Micbigan gatvėje susikūlė
mą paskutinį patarnavimą, automobilis su pašto trokn. 
Velionis1 niekada savo gyve-( Trys važiavę automobiliu as- 
nime jokios garbės neieškojo, (menys sužeisti.
be abejojimo, jis jos ir dabar; --------------------

ŠOKIKAI ATŠALINAMI
NUO ŠV. SAKRAMENTŲ

PARYŽIUS, kovo 24. — 
Quimper et Leon vyskupijos 
vyskupas Du Parc’as paskel
bė ganyto jin j laišką. Smerkia 
naujoviniufr šokius, šokikus ir 
šokit) salių savininkus. Vysku
pas įsako katalikams uždary
ti šokių sales, tuos visokio pi
kta urvus. Nepaklaususiems 
bus atsakytas šv. Sakramentų 
teikimas. Tas pat Kečia ir šo
kikus.

sako sumos.
Vakar suėjo 24 dienos kaip 

kūdikis pagrobtas.

SOHMVl^^RIDNOH

■
WASHINGTON, 'kovo 25.

'— Kongrese vyksta smarkūs 
ginčai rasti naujų šaltinių, iš 
kurių vyriausybė galėtų semti 
sau pajamas, sugriovus pardo- 
žės mokesčių sumanymą. Gin
čai daugiausia sukas aplink 
probibiciją.

SAKO, TAI PRASI
MANYMAS

GRANI) RAPIDS, Mich., 
kovo 26. — Chicagos metodi
stų episkopalų vyskupas Hu
ghes’as čia kalbėdamas parei
škė, kad visokios kalbos ir ai
manavimai apie bloguosius lai
kus yra prfisimanymas.

REIKALAUJA MAŽINTI 
IŠLAIDAS

labai pavojinga.

KESINTASI PRIEŠ FINAN
SŲ MINISTERĮ

ŠANCHAJUS, kovo 25. — 
Kesintasi prieš kinų finansų 
ministerį Soong’ą. Jo namu 
darže susprogdinta bomba,.

RADIKALAI PUOLA KA 
TAUKUS ISPANIJOJ

LONDONAS, kovo 25. 
Anglijos vyriausybė atsakė Ai' 
rijai Į šios pasiryžimus panai
kinti priesaiką karaliui ir ne-11 
mokėti sutartų žemės mokes
čių.
’ Anglija yra, priešinga airių 
žygiams ir grąsina Airijos pa
kraščius blokuoti.

TRAUKIA TIESON PRŪ
SIJOS VYRIAUSYBĘ

j BERLYNAS, kovo 25. —
Vokiečių fašistų (tautiškųjų 
socialistų) partijos vadas Hi 
tler’is traukia Leipcigo teis 
man (vyriausias krašto tribu 
uolas) Prūsijos vyriausybę 
Reikalauja, kad vyri ausy b<

REVUJjE, Ispanija, kovo 
25. — Vietos katalikai vakar 
surengė čia gatvėmis bažnyti-1 grąžintų partijai visus pagr< 
nę procesiją. Katalikus prade
jo pulti radikalai. 3 asmenys 
sužeista ir 32 radikalai areš
tuota.

• ,J ■
GYDYTOĮAS SPECIALIS
TAS IŠVYKO J MASKVĄ

NFAV YORK, kovo 25. — 

į šio miesto gyventojai reika-* 

lauja miesto valdybos mažinti 

. išlaidas. Tariamasi 'nemokėti 

: mokesčių, jei reikalavimai bus 

neigiami?

btūs rekordus. Pažymima, 
“reidai” padaryti neteisėtai

ĮSPŪDINGOS apeigos 
BAZILIKOJE

ROMA, kovo 25. — Vakai 
Didįjį Ketvirtadienį, Šv. Pe1 

BERLYNAS, kovo 25. —Iro bazilikoje įvyko įspūdingo 
Į Maskvą išvyko gydytojas
specialistas prof. H. Zondek’- 
as. Sakoma, jis pakviestas gy
dyti diktatorių Staliną.

HELSINKIS, kovo 25. ~
Suomijos vyriausybė I^apua 
(fašistų) organizacijai uždrau
dė visokį politinį krašte vei
kimą.

■’ «*' \ '

apeigos. .Tos yra glaudžiai sr 
rištos su pirmųjų krikščioni 
papročiais.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYTJN 
KĖSs — Šiandien debesuotu 
retkarčiais gali būt lietaus 
šalčiau.



2 z DRAUGAS šeštadienis, kovo 26 d., 1932

“D R A U G A S”
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00. Pu
sei Metų — (3.50, Trims Mėnesiams — (2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams (7.00, Pusei Me
tų — (4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų uegrų- 
ttna, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
UJuiui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S”
.UTHUAN'iAN DAILY FR1END

Published Daily, Except Sunday. 
8UBSCR1PT1ON8: One Year — (6.00. 8iz Months

— (2.60. Three Months — (2.00. One Month — 76c. 
Europa — One Year — (7.00. Slx Months — (4.00. 
Copy — ,0So.

Advertising ln “DRAUGAS” brings best results. 
Advertising rates on appiication.

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

GARBINGŲJŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENTE

. Jau kėlėsi Kristus! Ir žemė tr dangus,

'■ Nudžiugę, pragydo Karaliui garbės;
>■ Tegu gi linksmybės šios atbalsiai bran-

gus
. Nežūsta per amžius iš mūšy širdies! 

p Margalis.

.“'Atėjo pavasaris ir linksima diena mums 
nušvito... Kartu atėjo ir garbingųjų Šv. Ve
lykų šventė: Kristaus iš numirusiųjų Atsikė
limo šventė! Taigi, pasaulis susilaukė neri
boto džiaugsmo ir neapimamos laimės; visi 
džiaugiasi ir kits kitam linki: “Linksmųjų 
Šv. Velykų švenčių!” ir “Linksmo Aleliuja!” 

Kartu ir Bažnyčia iškilmingai pakartoja
Mišiose savo'džiaugsmų: “Tai yra diena, ku
rių Viešpats mums davė: džiaukimės ir link- 
sininkimės! ’ ’

;Šv. Leonas garbingųjų Šv. Velykų dienų 
vadina Švenčių Švente. Nes 
Kristaus Atsikėlimas iš mirusiųjų yra galin
giausias Jo Dievybės įrodymas, tvirčiausias 
Jo ‘mokslo patvirtinimas, mūsų Atpirkimo 
pagrindas, dvasiškojo mūsų gyvenimo atvaiz
das ir mūsų kūnų atsikėlimo simbolis.

Aleliuja, Kristus atsikėlė! V. Jėzus dmuiis 

parodė neribotų Savo gerumų, pasiduodamas 
mirčiai dėl mūsų išganymo. Per Atsikėlimų 
iš mirusiųjų Jis mums teikė įžymiausias At
pirkimo meilės palaimas ir malones. O ste
buklų stebukle!

Aleliuja, Kristus atsikėlė! V. Jėzus mus 
išvadavo iš nelaisvės šėtono, kurį Jis nuga
lėjo, kurio galybes Jis sutriuškino. “Jis api
plėšė ,(šėtono) galybę ir valdžių... viešai pasi
rodydamas esųs jų nugalėtojas Savyje” (Kol. 
II, 15).

Aleliuja, Kristus atsikėlė! Per Savo At
sikėlimų mūsų Išganytojas mus išvadavo iš

mirties. Todėl Šv. Gregorijus, Šv. Velykų Mi
šių maldoje, kurių jis pats sustatė, maldingai 
reiškia: “O Dieve, Kurs šių dienų, per Ute«- 
gimį Tavo Sūnų, mirties nugalėtoją, atidarei 
vartus į amžinąjį gyvenimą...” O Bažnyčios 
prefaeijoje kunigai gieda: “Kurs, mirdamas, 
panaikinai mūsų mirtį, ir atsikeldamas, pa
rengei gyvenimų.” Kristaus Atsikėlimu iš 
mirusiųjų mes gavome Jo apgulėjimų ant 
mirties, nes yra pasakyta: “Mirtis praryta 
apgalėjime” (i Kor. XV, 54). “Jis amžinai 
nutrenks mirtį gaiva žemyn ir Viešpats Die
vas nušluostys ašaras nuo kiekvieno veido” 
(Is. XXV, 8).

Aleliuja, Kristus atsikėlė! Jis mus išva
davo iš pragaro, kurį Jis nugalėjo ir sutriuš 
kino jo galybę ir valdžių garbingojo Jo Atsi
kėlimo dienų ir apreiškė žmonijos išganymų. 
Tiesa, kad “Jis nužengė į pragarus,” betgi 
Jis ten nepasiliko, tik apreiškė palaimintoms 
sieloms, kad jų nelaisvė pasibaigė ir nuo tol 
regės amžinųjų šviesų: kitaip, be Atpirkimo, 
žmonija būtų amžinai tebetūnojusi tamsybėse.

Aleliuja, Kristus atsikėlė! — Tie žodžiai 
laiko branduolį viso linksmojo džiaugsmo, ku
riuo per Šv. Velykas kupinai prisipildo mū
sų širdys. Šventasis garbingųjų Šv. Velykų 
džiadgsmas pralinksmino ir patį dangų, nes 
žemėn siuntė savo pasiuntinius. “Viešpaties 
angelas nužengė iš dangaus” (Mat. XXVIII, 
2) mums sako Evangelistas, kad nuristi} ak
menį ir apreikštų garbingojo Kristaus Atsi
kėlimo misterijų apaštalams ir dievotoms mo
teriškėms.

Aleliuja, Kristus atsikėlė! Garbingųjų 
Šv. Velykų Šventės džiaugsmas pripildė visą 
žemę ir ji, tarsi, išsijudino iš to didėlio džiau
gsmo: “Ir štai pasidarė didis žemės drebė
jimas.” (Mat. XXVIII, 2). Žemė turėjo savo 
tikslų džiaugtis, nes ji leido medį, per kurį 
mums atėjo išganymas. Kryžiaus medis tapo 
gyvenimo medžiu.

Aleliuja, Kristus atsikėlė! Atsikėlimo 
džiaugsmu taip pat dalinasi ir palaimintųjų 
sielos, esančios pragaruose, nes, Jis, nuženg
damas į pragarus, “ shtęiuškino vario vartus 
ir panaikino geležinius karstus,” ir atidarė 
dangaus vartus į amžinosios laimės gyveni
mų. “Ir kapai atsidarė, ir daug kūnų šven
tųjų, kurie buvo užmigę, kėlėsi iš mirusiųjų. 
O po Jo prisikėlimo, išėję iš kapo, jie atėjo 
į šventąjį miestų ir pasirodė daugeliui” (Mat. 
XXVII, 52-53).

Aleliuja, Kristus atsikėlė! Garbingųjų 
Šv. Velykų džiaugsmų papildo ir iškilmingos 
Bažnyčios ceremonijos, liturgija ir muzika. 
Šių dienų išvargusi žmonija atsikelia iš nuo
vargio, prispaudimo ir pamiršta skurdų ir 
vargus, kad persiimtų garbingojo Kristaus 
Atsikėlimo dvasia ir džiaugtųsi garbingojo 
Jo Atsikėlimo garbe. Jei apaštalai buvo ap
imti didelio džiaugsmo, kaiz jie pamatė gar
bingai atsikėlus} Viešpatį, to didesnis yra 
mūsų džiaugsmas! Iš tikrųjų! jis yra antgam-

Lietuvos politkos keliai
Paskutinieji įvykiai Klaipė- 

dęje dėl direktorijos pirmini

nko paleidimo parodė vokie-

ma įvedus anglų kalbų pas 
save mokyklose.”
M. Yčas siūlo keisti Lietu-

čių veid'ų tokiu, koks jis iš tik- vok užsienių }>olitikos kryptį, 
jųjų yra. Lietuva turėjo visiš- Jis taip pat pabrėžia, kad: 
kų teisę sudrausti vokiečius “Reikia sustoti ties politikos 
nuo kišimosi į jos vidaus rei- keitimo su Lenkija galimybė- 
kalus ir ginti savo teises. Vo- mis.’
kiečiai, matyti, į teisybę ne
daug dėmesio tekreipia. Jų 
spauda pilna šlykščiausių raš
tų prieš Lietuvą; visokiuose 
mitinguose kalbėtojai rodo Lie 
tuvai kumštį; lietuvių studen
tus, besimokančius Vokietijos 
universitetuose, stumdo ir mu
ša; valdžios atstovai taip pat 
grasina ir žada imtis represi
jų prieš Lietuvą; siūloma už
daryti Lietuvos produktams 
sienų.

“Teisybė,, jie mums tiesia 
rankų per Vilnijos lavonų. 
Bet ar rasis lietuvis, kurs 
išdrįs per Vilniaus lavonų 
priimti lenkų rankų?” 
“Trim.” griežtai ir teisin

gai pasako:
“Ginkim tad savo teises 

Klaipėdoj, neleiskim vokie
čiams kištis į mūsų vidaus 

U.reikalus ir ieškokim draugi

dine suirute, nukreipti tau
tos dėmesį į vidaus politiką 
ir išgauti daugiau nuolai
dumo užsienio santykiuos. 
Užgrobimo politikos valsty
bės tokia taktika yra daug 
laimėjusios.

Šitų mūsų tarpusavį ne
sutikimų vokiečių politikai 
aktyviai palaikydavo. ’ ’
Su šia pastaba reikia sutik-

ieškokim naujų rinkų eks- i ti. Vidaus nesutikimai — di- 
portui. Į tižiausias valstybių priešas.

Mes norim gyventi geruo-] 1^1 to “Ryh.s” daro tokių 
j u su visais. Vadinasi, ir su išvadų:

Moterų Sąjungos 55 kuopa, Aušros Vartų para
pijoj, dideliai liūdi savo steigėjo, jjrietelio ir didžiausio 
geradario

A. A. KUN. FELIKSO KUDIRKOS, M. I. C.
Šių liūdesio valandų visai Marijonų Kongregaci

jos provincijai -Amerikoj reiškia širdingos užuojautos.
i Mot. Sų-gos 55 kuopa.

S

Tokių faktų aky vaizdo je ir 
Lietuvoje kilo sąjūdis prieš į- 
sikarščiavusius vokiečius. M. 
Yčas, buv. finansų ministeris, 
“L. A.” apie tai rašo:

“Taigi — sako d-ras M.
Yčas — dabotis reikia. Rei
kia mums ieškoti daugiau 
draugų kitur. Reikia mums 
smarkiau orientuotis į An
gliją ir Skandinavijos kraš- 

. tus.”
“Iš viso — sako autorius

— reikia mums persvarsty
ti savo orientacijų ne tik 
prekybos, liet ir kultūros, 
dvasios srity. Mes siunčia
me savo jaunuomenę užsie
nin mokytis — siunčiame 
daugiausia Vokietijon, mo
kome savo mokyklose dau 
giau vokiečių kalbos. Man, 
rodosi, reikia šį dalykų irgi 
reviduoti. Kam siųsti savo 
vaikus ten, kur jū6s stum
do, muša, nekenčia. Reikia 
geriau siųsti į Angliją, pir-

Gi J. P. tam pačiam 
A.” taip rašo:

“Jausmingumas politikoj
blogas patarėjas...

“Mūsų santykiai su Vo
kietija yra geografinių, ūki
škų ir kultūrinių aplinkybių 
rezultatas. Kai kurias tų 
aplinkybių pakeisti sunku. 
Kitų ir visai negalima. Tad 
ir santykių negalima paša
linti.

“Mūsų‘santykiai kaip su 
kitais kaimynais, Lenkiją 
išskyrus, tai}/ ir su Vokie
tija yra sureguliuoti tarp
tautinėmis sutartimis. Tat 
tiksliausia politika dabarti
niu momentu su Vokietija 
— griežtai laikytis sutarčių.

“Kai dėl draugų, tai jų 
niekad nėra perdaug. Drau
gi} mums reikia ir jų reikia 
ieškoti, kur tik galima' jų j 
rasti.

“Prekybos santykius irgi 
reikia plėsti su visais abi
pusiškumo principu. Jei vo
kiečiai nepirks mūsų perkių, 
tai ir mums pas juos pirkti 
nereikėtų.

“Dabartiniai santykiai su 
Lenkija mums nieku būdu 
nėra naudingi. Bet, deja, 
pakitėjimas čia ne nuo mū
sų pareina, o nuo lenkų. Su
laužydami Suvalkų sutartį 
ir okupAodbmi .len
kai santykius su Lietuva nu
traukė.

finis džiaugsmas! Šiandien, galima sakyti, 
kad įvyksta Kristaus žodžių išsipildymas;

‘L.

Lenkais ir Vokiečiais, bet į 
mes negalim išsižadėti nei 
Klaipėdos, nei Vilniaus.” 
“Mūsų Ryt.” pastebi:

“Tokiam pavojui gresia
nt, kiekvienas lietuvis atsi
mins, kad jausmai yra blo
gas patarėjas politikoje ir 
nedvejodamas paseks Vy
tautų Didįjį, kurs turėjo 
drąsos priimti Jogailos ra
nkų ne tik per Vilniaus, bet 
ir per tikro savo tėvo Kęs
tučio lavonų, kada gyvieji 
Lietuvos interesai padikta
vo jam reikalų ruošti didįjį 
Tanenbergo žygį. Ar nesi- 
randame mes tokios pačios 
būklės išvakarėse, parodys 
tolimesnis Vokietijos elge
sys ir jos noras ar nenoras 
turėti gerus santykius su 
Lietuva ir gerbti jos teises 
bei nepriklausomybę.” 
Dienraštis “Rytas” sako:

“Neabejotina, kad vokie
čių agresingumų didino ir 
mūsų pačių išvidinis pairi- 
mas, nesusitarimas. Juo mes 
patys tarp savęs daugiau 
pykomės — juo drąsesni bu
vo vokietininkų žygiai. Kie
kvienas objektyvus stebėto
jas tai pasakys. Tai gudri

“Pavojaus rimtumas, ro
dos, turėtų padiktuoti visai 
mūsų tautai bent laikinų ta- 
rpusavės kovos sustabdymų, 
kad sukoncentruotų visas 
jos jėgas, visų dėmesį Klai
pėdos fronte. Šiandien ten 
turime visi budėti. Šiandien 
visos tautos valia turi būti 
galutinai laimėti Klaipėdos 
frontų!”
Taigi, gresiantieji pavojai 

mūsų tautų turėtų suvienyti 
ir taip pat perspėti, kad tau
tai yra pavojinga atiduoti ku
rio nors kaimyno įtakai. Iki 
šiol vokiečiai Lietuvoje per 
daug valios turėjo. Ne tik Klai 
pėdos krašte, bet visoj Lietu
voj jie laisvai skleido savo 
kultūrų, kiek galėdami, sten
gėsi užkrėsti pro-vokiškumu 
besimokančių lietuvių jaunuo
menę. Dėl to, dabar kaip tik 
ir laikas tautos vadams apie 
tai pagalvoti ir tinkama, gry
nai tautiška-lietuviška krypti
mi pasukti Lietuvos kultūrinę 
ir politinę eigų.

Dėl šiiy dienų įvykio -- 
Klaipėdos Seimelio paleidimo, 
reikia pasakyti, kad vargu ki
tų/kelių būti} galima surasti. 
Pasielgta taip, kaip Lietuvos 
prestižas ir Klaipėdos kraš'oir'jau diplomatijos istorijoj

seniai žinoma politikos tak- j gerovė reikalavo. Vokiečiai, ži- 
tika pasinaudoti šalies išvi-1 noma, dar labiau patriukš-

-- ------- ! maus, l>et tuo jie nieko nepa-
visais dalinasi džiaugsmingais tu švenčių Ii n- sieks. Lietuva nebegali toliau
kojiniais. Net ir atgimusi gamta, tarsi, pri- eiti nusileidimų keliais.

“Jūsų širdis džiaugsis, ir jūsų džiaugsmo taria tam neapimamam džiaugsmui ir, mes, 
niekas iš jūsų neatims” (Jon. XVI, 22). visi, pakartojame garbingų ir iškilmingų

Visais amžiais Katalikų Bažnyčia troško Į džiaugsmų Bažnyčios dvasioje: “Tai yra die- 
šių garbingųjų Šv. Velykų Šventę reikšti sa- | na, kurių Viešpats mums davė: džiaukimės 
vo ištikimiems vaikams, kad pirm visa ko į ir linksminkimės!”
būtų džiaugsmo šventė, kad krikščionių šir- I Aleliuja, Kristus atsikėlė! Taigi, visi sku-
dys prisipildytų neribotos laimės ir džiaugs
mo. Taigi, kiekvienas ištikimas krikščionis, 
sulaukęs garbingųjų Šv. Velykų Šventės, su

bėkime pas Jį, Kurs nugalėjo mirtį ir Kur.- 
garbingai atsikėlė!

Kun. Pr. J. Vaitukaitis I garsinasi

Skaityk ir platink*- 
te lietuvių katalikų die
nrašti ‘‘DRAUGĄ” ir 
remkite rims biznierių* 
ir profesionalus. kurie

TĖVŲ MARIJONŲ KONGtRBGACI- 
JA1, dėl gerb. Amerikos Marijonų Provin
cijolo kun. F. Kudirkos mirties reiškiam©’
gilios užojautos.

■ - 'i
JUSTIN MACKIEWICH } 

IR ŠEIMYNA '

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACI
JAI, dėl didžiai gerb. Amerikos Marijonų 
Provincijolo kun. F. Kudirkos mirties, rei
škiu gilios užuojautos.

STASYS ŠIMULIS

Tėvų Marijonų Kongre 
gacijai dėl aukštai gerb. 
Amerikos Marijonų Provi
ncijolo kun. F. Kudirkos 
mirties, reiškiame giliau
sios užuojautos.

AITUČIŲ ŠEIMYNA
’l

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI, netekusiai savo suma
naus ir prakilnaus vado kun. Felikso Kudirkos, reiškiame gilios 
užuojautos įžodžius. Amžinų atsilsį duok, Viešpatie, jo skaisčiai sie
lai. Mes gi likusieji iš velionies doro ir prakilnaus gyvenimo seni- 
kimės sau stiprybės.

Velionies gerbėjai:

KUN. XP. VAITUKAITIS 

KUN. P. GASIUNAS

, TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl aukš
tai gerb. Amerikos Marijonų Provincijolo kun. F. 
Kudirkos mirties reiškiu didžiausios užuojautos ir la
bai apgailestauju, kad Bažnyčia ir visuomenė neteko 
stambaus darbuotojo.

KUN. J. PAŠKAUSKAS.

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl aukš
tai gerb. Amerikos Marijonų Provincijolo kun. F. Ku
dirkos mirties reiškiame giliausios užuojautos ir la
bai liūdime netekę šviesaus, darbštaus, Bažnyčios ir 
visuomenės darbuotojo. Lai Visagalis Viešpats užmo
ka jam už nuveiktus darbus.

t
STASYS ŠIMKUS IR ŠEIMYNA

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl mir
ties jos viršininko a. a. kun. F. Kudirkos reiškiu giliau
sios užuojautos ir labai budžiu, kad netekome didebo 
darbininko kaip Bažnyčiai, taip ir tautai.

KUN. AL. SKRYPKA

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl aukš- 
• tai-gerb. Amerikos Amerikos Marijonų Provincijolo 
kun. F. Kudirkos mirties reiškiame giliausios užuo
jautos žodžius ir labai budime, kad netekome vieno iš 
stambiausių veikėjų.

IFM. J. KAREIVŲ ŠEIMYNA.
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sveikinu visus kontestiriinkus, 
bendradarbius, rėmėjus ir vis- 
sus( kurie gera valia mums 
padeda sunkiame darbe. Te

( V. R. Mandravickas, 815-45 
elykų šven^st> Kenosha> wis> 260,200 

Aukškalnis, 1354 Harri- 
son St., Gary, Ind. .. 193,100

čių proga,' j

Avė, Chičago, II!.
J. Vaičaitis, 424 Dean St.. 

Scranton, Pa................ 25,850
M. Povaitienė, 700 S. 9 st.

26,700 LIETUVAITĖMS ŽINOTINA visuF> kaip ir kokį pasportą

DIDELĖ KONTESTO DIENA
Rašinskienė palieka savo vietoj. Gubysta pra

lenkė Stulginską, Janušauską ir Stanciką. 
Staniulis vejasi Varakulj, Gilienė pralenkė 
Mandravicką. Misiūnas ir Grybas pasidavė 
Kazlauskienei, Kondratas pralenkė Bugen- 
tavičiy ir Gudėną

“Draugo.” vajaus lenktynė- vičių ir Gudėną, rengia “imti
se vakar buvo vėl nepaprasta 
diena. Septyni kontestininkai 
sujudino visą lenktyniij liniją 
ir daugeliui padarė netikėtą 
suprizų. Gubysta, smarkiai 
pasivaręs pirmyn, pralenkė 
Stulginską, Janušauską ir Sta 
nciką. Vadinas, Gubysta atsi-'

kurios yra ištekėjusios už A- 
merikos piliečių ir dar neįsi- 
gijusios antrųjų Amerikos po
pierią, yra vis dar LIETU
VOS PILIETĖMIS ir gali 
gaut iš Lietuvos konsulatų at
skirus užsieniij pasportus, įtei- 
kdamos savo gimimo metri
kas, o taip pat ištekėjimo lai
dymus. Kitokių formalumų 
nereikia. Tik ketinančios grį
žti atgal turi gauti iš Washin- 
gtono “Re-entry Permits”-.

i
P. Bukšnaitis

galima gaut kelionei.
Tačiau lietuvaitės šiuo at

žvilgiu yra laimingesnės už 
kitų šalių moteris, nes Lietu
vos įstatymas,, išleistas 1919
m., sausio 16 d., aiškiai sako:

/
“Moterys, kurios ištekėjo 
už svetimšalio ir susituoki
mu neįgijo vyro pilietybės, 
nenustoja savo senosios 
t Lietuvos pilietybės”. 
Vadinasi, visos lietuvaitės,

Pagal šios šalies įstatymus,
A. Valančius, 1226 S. 50jHerrin, III....................... 23,100 J svetimšalės moterys ar mergi-

Ave., Cicero, III.......... 192,000 Ip. Taruška, 2334 S. Oakley uos, ištekėdamos už Amerikos
Avė., Chicago, III. .. 20.35C piliečio po rugsėjo 22 d.,. 1922

J. Balsis, 610 AVall St. Rock m., netenka savo šalies pilie-
ford, III............................ 5,800 tvbės ir netampa Amerikos

A. Langmanas, 4521 S. Wa- pilietėmis, jei neišsiima atski-

O Kazlauskienė, 4356 S. 
prisikėlęs Kristus laiminamu. RocUwel, st_ C|,j,.og„ ]60?3i50 
si) darbą, pastangas- .ko dau | Grybas> 2244 W. Adams 
glaustai pasidarbuoti katali- gt, Chicago> In......... 158,270
kiškai spaudai, o per ją Jo, Misiūnas, Roseland, III. 245
įsteigtai Bažnyčiai ir mūsą w gt................. 158,030
brangiai tautai — Lietuvai... į 1850 Wabansia ave?

Vajaus vedėjas Chicag0, Jn.................. 143,360

lA. Žolynienė, 6709 Archer 
Avė., Chicago, III. ... 119.950 

Sutkus 1007 Eight st.,Wau-
kegan, III.................... 103,300

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23
PI., Chicago, III......... 88,200

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė.
Melrose Park, III........  85.850

A. Condratas, 1706 S. Ma- 
yomensing avė. Phila. Pa.

....................  63,700
A. G.udenas, 6807 C. Camp

bell av., Chicago, III. 63,000 
Bugentavičius, 1616 N. Lin

coln St. Chicago, III. 61,90(1 
Gaižauskas, 148 E. 1071h st.,

Roseland, III................ 57,400
Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 

plewood avė., Chicago, Tll.
..............  32.000

Bacevičius, 1850 AVabansia

nagan” Žvirblį ir Pabijonaiti. 
Ar pajėgs jis juos pralenkti? 
Klausimas? Nepamirškime, 
kad Žvirblis yra vienas up- 
liausią veikėju Melrose Par
ke, o jau senokai esame turė
ję’nuo jo žinią. Jei p. Žvirblis 
dirbtuvėj dirbtą dienomis, o

lygino tuo pačiu, ką jam va- Ine naktimis, šiandie jis stovė- 
kar buvo padaręs Janušaus- tą, gal, net pirmoj vietoj, 
kas, o da anksčiau Stulgins-
kas. Jei pralenktieji nesukrus 
užpulti Gubystos, galima tikė
tis nemažų rungtynių tarpe 
jo ir Rašinskienės uiž pirme
nybę. Pažiūrėsime, kas dėsis 
po Velykų.

Varakuliui truputį stabtelė
jus, Staniulis deda didelių pa
stangų, kad jį pralenkus. Ar 
turės .Staniulis užtektinai ‘sv-

Šiandien kontestininkų sto
vis yra toks: ‘

O. Rašinskienė, 1639 S. 5d 
Avė., Cicero, III......... 478,500

F. Gubysta, 4355 S. Mozart 
St., Chicago, III......... 476,600

V. Stancikas, 1706 W. 47 
St., Chicago, I|1......... 476,536

A. J. Janušauskas, 1301 S. 
50th Ct., Cicero, III. .. 476,5<Xi

A. Stuiginskas, 1628 S. 50
los’ tai padaryti, šiandie re- Avė., Cicero, III......... 475,420
drąsu sakyti. Bet kad Vara- P. Varakulis, 724 West 18
kuliui gręsia pavojus, tai aiš- St., Chicago, III......... 468.9S0
ku kaip diena. S. Staniulis, 6651 S. Talman

Smarkios lenktynės eina Avė., Chicago, III. .. 341,950 
tarp Gilienės ir Mandravicko. M—Varkalienė, 6315 So. Lin 
Matant, kaip sparčiai jiedu eoln Avė., Chicago, III. 315,32(1 
eina pirmyn, kaip kasdien vie- P. Petrauskas, 14 Johnson 
nas kitą lenkia, vajaus vedė- st., Binghamton, N. Y.
jas rezignuoja nuo bet kokios ........................ 276.890
pranašystės, kad šito ar ano Ag. Gilienė 3131 Emerald 
pusėj bus pergalė. Pagyvenę Avė., Chicago, III. .. 264,890 
savo akimis pamatysime, ku
ris kuriam pasiduos. Tik ne
galiu nurimti nesušukęs Pet
rauskui: — bral, būdėk; arti
nas pavojus!

Be abejo, šilta šiandie pa
sidarys dviem ‘ granadieriain ’
— Valančiui ir Aukškalniui,
— kai jiedu pamatys, kaip 
smarkiai pašoko pirmyn Gry
bas, Misiūnas ir Kazlauskie
nė. Misiūnas pirmas bandė ne 
lik Kazlauskienės atsikratyti, 
bet ir Grybą pralenkti; jau 
buvo ir pasiekęs savo tikslą, 
tik, štai, lig žinodamas, kas 
atsitiko, atsiranda Grybas, 
pakloja naujų prenumeratų ir 
vėl Misiūną palieka užpakaly.
Bet tai nebuvo viskas, netikė
tai pasirodė Kazlauskienė ir... 
žiūrėkite iš syk abu “paėmė”.
Čia Misiūnui ir Grybui padu- 
ryta nesapnuotas suprizas.
Ale, ot, da šumnesnis būtų 
suprizas, jei Kazlauskienė pra 
lenktų (žemaitį Valančių ir 
“zanemunč.iką” Ankškalnį!
Aukškalnis vakar “jovijos” 
pas vajaus vedėją ir sakė, kad 
po Velykų jis darys kai kam 
suprizą. Ką mano, ar’ daro,
Valančius, neteko girdėti.

Phitadelphietis Kondratas, 
netikėtai pralenkęs Bugenta- i

shtenaw Avė. Chicago, rai antrąją popierią. Vadina-
111............................... 17,700 sb jos liekasi be jokios pilie-

A. Nemčiauskaitė 8,501
Varaitis, Luzerne, Pa. 1,00(1

A. Paukštis 2225 S. Oakley
avė*, Chicago, Iill......... 1000
' • . |

J. Baltrūnas, 945 N. 25 St. 
E. St. Louis, III. ..,

!tvbės ir be teisią gauti ku
rios nors šalies pasportą.

Šiuo reikalu yra susirūpi

nusių daug moterų lietuvai
čiu, .besirengiančią apsilankv-

1,00(1 ti Lietuvoje. Jos teiraujasi

LINKSMŲ SV. VELYKŲ, ŠVENČIŲ 
Visiems mūsų draugams ir kostvfmeriams

CICERO ELECTRICAL CONTRACTORrf

Suvedame elektrą ir parduodame elektros fikščierius. 
Gera nuolaida, už jūsų senus fikščierius.

1531 South 48th Ct, Cicero, 111.
Tel. Cicero 6171 - * .

S

Linksmi) Velykų Švenčių Visiems
Malonu man pasveikinti Velykų šventėmis UNIVERSATj 

STATE BANKO kostumerius, draugus, prietelius ir rėmė
jus.

Kristaus Prisikėlimo šventė lai bus mūsų tautiečiams 
prisikėlimas iš tautinio apsnūdimo, dėl kurio patys lal>ai 
nukenčia ir trukdo mūsų visuotiną kilimą. Kai kurių mūsų 
tautiečių apsnūdimas ir užsimerkimas yra tame, kad biznio 
reikaluose vis dar tolinasi nuo saviškių.

Vėlykų šventėje gausingai rinkdamiesi į savas lietuviš
kas bažnyčias, riškimės ir kasdieniniuose reikaluose naudo
tis saviškių patarnavimu ir daryti biznį saviškių tarpe.

Taip darydami mes stiprėsime medžiagiškai ir reikale 
turėsime kuo saviškius paremti.

J. J. ELIAS,
UNIVERSAL STATE BANKO prezidentas 

3252 South Halsted Street

■
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LINKIME LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Visiems mūsų kostnmeriams ir draugams

KAZ HEAT INTENSIFIER CO.
A. KAZLAUSKAS, Sav‘.K

4624 South Western Avenue 
Teleplione Lafayette 8227
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CICERO, ILLINOIS»

REGULIARĖS DEMOKRATŲ PARTI
JOS KANDIDATAI SVEIKINA VI

SUS CICERO LIETUVIUS SU 
ŠVENTOMIS VELYKOMIS

JOSEPH G. CERNY — For President 
JERRY VITERNiA — For' Clerk 
FRANK CUCHNA — For Collector 
Anton F. MACIEJEAVSKI — For Supervisor 
HENRY R. SCFRVARZEL — For Assessor 
NICHOLAS HENDRIKSE — For Trustee 
DR. STANLEY A. T)()WIAT — For Library Board 
THOMAS F. CULLEN — For Library Board

Šie kandidatai yra nusistatę mažinti miesto išlaidas ir 
tuo būdu mažinti taksus. ,

RINKIMAI ĮYVKS
BALANDŽIO (APRIL) 5,1932

VISUS SAVO 
Interesantus, Prietelius ir Draugus

Nuoširdžiai Sveikinu Su 
S V. VĖL Y K O M I S

Tel. Ofiso ir Rez. Calumet 3398

VICTOR BAGDONAS
Milteliai Furnišių Pianų ir Kitokių Rakandų

r '''>i , < i
F,r T......" w

J
’ AV- ’ l ’

....

STORAGE
BAI3OONA3 asas

Office Phone Calumet 3398

Kai jums priseis kraustytis, (niufuo- 
tis), tai pirma pašaukit mus telefonu 
CALUMET 3398.

Mūsų patarnavimu būsit patenkinti. 
Kainos pigęsnės negu kitų. Darbą atlie
kame Tvarkiai, gerai ir greitai. Su jūsų 
reikalais galime važiuoti į New Yorką, 
Californią ir kitur.

Jūsų rakandai ir kitoki daiktai pavesti 
į mūsų rankas yra apdrausti nuo ugnies, 
sulanžymo ar sugadinimo.

Be to, turime rakandų parduotuvę, kur 
užlaikome parlor setus, pečius, klijonkas 
ir kitokius rakandus. Kainos pigesnės 
negu kitų, nes mes patys pristatome. Rei
kale kreipkitės į mus. Nauja vieta:

BAGDONAS BROS.
FURNITURE AND PIANO MOVINO 

Local and Long Distance RemOval
3139 SOUTH HALSTED STREET 

■ ■■ 8 --....... 8 ~ ~- -4> ą
CHICAGO, ILLINOIS

i

•

JONAS P. EVALDAS & CO.
840 West 33rd Street 

Tel. Yards 2790 
Chicago, Illinois
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zatzzzzzas taip- kaipsaulėPRiSIKeUMAS taip, kaip žalias vasarojus.

Sumirgėjo visus kraštas, 
sužaliavo plačios pievos - 
prisikėlė mūsų kraštas!

Kur nežiūri — kitas ūpas: 
pamiškėje teka upės, 
paliai upę žydi ievos, 
o už upės 
karklai supas 
ir dainuoja: naujas ūpas.

B-.? '
Ten toliau gilia nubudo, 
o galilaukėj — už prūdo, 
šalia gojaus
želia naujas vasarojus...

Prisikelsim
mes taip pat, kaip naujas

>
VINCENT RUKSTALIS

APDRAUDA—INSURANCE
Ofisas

One La Šalie Street 
Tel. State 3380

Chicago, III.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Visiems tnūsų draugams ir kostihneriams

BENNIE’S AUTO REPAIR SHOP
2444 West 22nd Street 

BENNIE E. DIRŽ1ŪS, vedėjas*
Tel. Roosevelt 3365

3E

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Visiems mūsų draugams ir kostifoneriams

K. ABECIUNAS
EKSPERTAS SIUVĖJAS

4602 South Rockwell Street

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Visiems mūsų draugams ir ko strimeriams

F. S. SUPERCZYNSKI
GRAB0R4US

Moteris patarnauja moterims

1425 Madison Street ir 1650 Conn Street 

Tel. Gary 2-6629, 2-1749 ir 2-2425, Gary, Ind.

AČIŪ, AČIŪ!
Visiems mūsų Prieteliams širdingiausiai 

dėkojame už vajaus aukas ir maloniai su
teiktų mums moralę ir medžiaginę paramų 
skaitlingai lankant “ Vakarienbučio” persta
tymus.

Švento Kazimiero Seserys.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
" '■s

Visiems tiems, kurie naudojosi mūsų patarnavimu 

ir visiems lietuviams

FRANCO Z U LINIJA

Ar dar priešai šiandien jaučia, 
kad širdys mūs kerštas siaučia, 
kaip šiaurės i>alaidas vėjas, 
kaip įniršęs piktadėjas!

Neišnyks tėvų klejos, 
nepražus dar mintys kilnios, 
mūsų širdys ugnim pilnos 
nuplasnos poryt į Vilnių.

O lietuvi!
mano mylimas lietuvi, 
augęs tylinčiuos šiluose, 
kur siūbuoja aukšti uosiai 
kur šalis visa žieduose, 
kur kas rytų,
vos tik dienai jau prašvitus 
vyturių nesuskaityti.ry

tas, Taip, kaip mūs graži tėvynė,

Rezidencija
6709 S. Artešian Avė. 

Tel. Hemlock 5219
/

3g!
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kaip pavasarį beržynai, 
mes atgimkime iš naujo 
ir širdys įžiebkim kraujų!

Ei, nedrįskit — 
mes įnirtę, 
mes pašėlę, Sv. Velykų sveikinimai, šv.
mes šiandien kardu pavirtę Velykos yra svarbiausioji įuū- oveiKluu vlbU* Katalikiški 
laukiam dvyliktai suskambant, sų Kątalikų Bažnyčios šventė yP*C dieIHade

Musų išganytojo atsikėlimas
iš mirusiųjų uždeda antspau
dų (pečėtį) aut visų Dievo pa-
reikstųjų ir pranašautų tiesų;, . ...T - - ,, . i kosi Kristaus Evangelijos de-įr Jo mokslo. Mums yra kuo 4 ,,’ Ismų. ladgi, katalikų spaudadžiaugtis, turint patį Dievų 1

Trūks kantrybe — 
prisikelsim,
ir žaibų audras sukelsim! 
Nors ir kryžiais apsikaišę, 
nors kalnai kapais pavirtę, 
mes taip pat, kaip ir kadaise 
šventon žemėn tikintieji, 
ryt, poryt visi nueisim 
ten, kur mūs prispausti broliai, 
kur lig šiolei
jie dar saulės neišvydo.

✓ ’ -

Tėvų žeme mylimoji, 
kuri šiandien suliepsnojai, 
ar jauti, kad tolumoje 
ten į pietus
jau nustojo'saulė svietus 
ir dangus toksai aptemęs?

O Tėvyne,
išsiilgo ’ mūs krūtinės, 
širdys tapo jau plieninės, 
rytoj rytų prisikelsim, 
žirguos sėsitti
ir skriaudėjus ten uudėsim! 

Kariauja ,(lš “Kario”)

MARGUMYNAI

Krokodiliai sudraskė 70 
žmonių.

Ties Kalkuta, Indijoj, įvy
ko šiurpus atsitikimas. Besi
keliant per Gango upę, apsi
vertė luotas, kuriame buvo su- 
sėdę apie 100 indusų. Tik 30 
žmonių pavyko išsigelbėti, o 
visi kiti nuskendo ir buvo su
draskyti Indijos krokodilų-ga 
vi&lų. Bematant katastrofos 

j vietoj vanduo paraudonavo 
nuo sudraskytų žmonių krau
jo. i

Gavialai yra krokodilų rū-
;šis, kuri turi ilgų, smailų snu
kį daugiau kaip du šimtu aš
trių didelių dantų. Gavialų 
daug yra Gango upėj ir jos 
prieupiuose. Indijoj gavialui, 
panašiai kaip krokodilai Egi
pte, yra laikomi didelėj pa
garboj.

----------- --------------------- ___.

SVEIKI, SULAUKĘ! ŠVENTŲ VELYKŲ!

M? /
Turiu garbės pasveikinti Velykų švenčių proga visus savo ^rau

gus ir pažįstamus, ypač biznierius, su kuriais man tenka turėti nuo
latinius ryšius “Draugo” reikalais. Gerb. biznieriams šia proga 
reiškiu padėkos žodžius, už palankumų ir “Draugui” teikiamų pa
ramų. Iš savo pusės pareiškiu, kad “Draugas” biznierių palankumų 
įvertina ir kad mes ir toliau skelbsime obalsį “savas pas savų” ir 
raginsime visus lietuvius remti tuos profesijonalus ir biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge.”

Dar kaytų linkiu linksnjiausių šv. Velykų.

ANTANAS PELDŽIUS.

no a »* r, \

LIETUVIAI 
CICERO, ILL.

savo tikėjimo vadu ir moky 
toju. Kas Dievu seka, tas tam
sybėje nevaikščioja.

Sveikinu tad visus Cieeros 
katalikus lietuvius, visas vy
rų ir moterų draugijas, lietu
vius biznierius, profesijonalus, 
jaunimų ir visus parapijos da
rbuotojus ir rėmėjus ir visus 
darbininkus Šventų Velykų. 
Linkiu jums visiems gausiau
sių Dievo Malonių.

Specialiai sveikinu visus

SVEIKINAME
ŠVENTŲ VELYKŲ ŠVENTE

Visus savo kostumerius, rėmėjus ir vienminčius, 
kurie kartu su mumis darbuojasi visuose darbuose.

HE

A. J. ir A. A. SUTRAI
1007 — 8th Street 
WAUKEGAN, ILL. 

Telephone; Ontario 5766

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Visiems mūsų draugams ir kostdineriams-

KARTANAS PHARMACY
A. KARTANAS, R. Ph.

2557 W. 69th St., Cor. RockweH 
Telephone llemlock 0318

, ’ Chicago
Į Į į------ —

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ' ŠVENČIŲ 

Visiems mūsų drarugams ir kostrimeriams

X M. Z I Z A S
Generalis Kontraktorius 
j I

7151 South California Avenue
Telefonas Hemlock 5525

.L. ą ....—i j —4.—-

/ /
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geradarius, neturtingų šeimų 
ir vaikelių šelpėjas. Dieve, at
lygink jiems gausiai uiž visky.

•Sveikinu visus katalikiškos 
io

edakto-
rius, darbininkus, skaitytojus, 
prenumeratorius ir platinto
jos. Katalikiškoji spauda lai

nesą į visuomenės gyvenimų 
tikrųjų tiesų ir šviesų, tikrųjų 
kultūrų. Kurie katalikiškos 
spaudos neremia, neprenunie- 
ruoja, neskaito, tie visuome
nės gyvenime palaiko tamsy
bę ir sėja netiesų ir kartu ker
štų.

Sveikinu seseles kazimierie
tės, ■ pranciškones ir tėvelius 
marijonus už mūsų visuome
nės kultūrinimų Kristaus švie
soje.

Dar kartų linkiu Jums vi

3a
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siems linksmiausių Šv. Vely
kų ir gausiausių Dievo malo
nių. Aleliuja!

Kun. H. J. Vaičiūnas 
klebonai

IEŠKO

Elena Mickevičienė (Mitz 
cavitch), 17 Mansi ield Bldg. 
iMansfield St., E 2, Londou 
ieško savo duktės Marijono,' 

į Mickevičiūtės — Pilinkienės 
(Plunkė). Jau 5 metai motinu 
negauna nė jokios žinios, c 
pirmiau kas mėnuo rašydavo.
IViena Plunkienė, berods, gy
veno AVisconsine ar Port \Va- 
shingtone ir buvo “Laivo” 
skaitytoja. Motina susirūpi
nus. Jei kils žinotų apie jų — 
Marijonų Plunkienę, dukterį 
Elenos ir Jurgio (Juro) Mil
kevičių iš Daukšių parap., k 
Riečių — tegu duoda žinių jos 

| motinėlei. Iš anksto dėkoja
ma. .

Pasaulis nuolat paskendę! 
karuose.

Tarptautinės teisės draugi
ja .surinko statistikos (žinias 
su tikslu išsiaiškinti, kiek 
žmonijos istorijoj buvo taikos 
metų. Taigi, pasirodo, kad 
nuo 1500 metų prieš Kristaus

3B
3a

REKORDAI IR RADIO TIUBOS
Peoples Krautuvėse Parsiduoda 

UŽ
SUMAŽINTAS KAINAS

Pasirinkimas visų gerųjų išdirbiščių radio tiubų 
parsiduoda pusdykiai — už kainų po 

49c. ir augščiau
Tamstų senos tiubos yra išbandomos veltui. Atneškite

ta

16236

16241

16242

16243

16244

16245

16253

16252

16251

16250

16249

16248

16247

16255

NAUJI REKORDAI
Daratos Polka, J. Jongaitis
Adelės Polka
Prezidento Smetonos Maršas
K. Rupeikos polka, Lietuvos Viešbučio Orkestrą. 
Lietuvaitė, polka. Armonika 
Močiutė, Valcas, khirnetas ir piano.
Aš berniukas, A. Vanagaitis 
Suzanna -
Senas Kanklininkas, V. Dineika Ir J. Petrauskas. 
Kanklininkų Polka.
Širdelė Mano, Tango, D. Dolskis.
Tavo Saldžių Malonių, Tango.
Suktinis, Lietuvos Viešbučio Orkestrą 
Lietuvių Popuri
Kukutis, Valcas su V. Dineikos ir Petrausko (dainavimu. 
Myliu, Tango.
Adomo ir Jievos Polka, Mainerių Orkestrą.
Rinku! man BernelJ.
Lietuvaitė, Fokstrotas, įdainavo D. Dolskis.
Leisk man, Fokstrotas.
Onytė, Eikim su manim pašokti, D. Dolskis
čigonės Akys, Fokstrotas
Saulelė Raudona, Kipras Petrauskas
Nesistumdyk, Polka, Armonikos solo .
Dumblas, Diologas, V. Dineika ir J. Petrauskas 
Šis Tas, Diologas
Kariškas Vaizdelis, Fokstrotas, D. Dolskis
Sudiev, Sudiev

V1CTOR arba ODEON lietuviški rekordai 
parsiduoda tik to

š *štadienis kovo 26 3., 1932

gimimų iki šių laikų, tai yra
per 3,400 metų buvo iš viso 
vos 2tf8 metai, kuriais žmoni
ja nekariavo.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Rugdsiunas lionieti)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 77 W: Washington St. 
Room 1502 Tel. Central 2978 
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

414

Vakarais: Vtarn., Ke(v. ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde l’ark 3395 
Tel. Rundolph 5187 ,

A. A. O LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET

Room 1934 Tel. Randolph 0332
Valandos nuo 9 ryto iki* 5 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. Tel. Vlctory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakaro, 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS"
155 N. Clark St., Room 909

Telephone FRANKLIN 5745
Namai: 3117 S. Union Avė.

Telephone V1CTORY 2213

I !

o kiti reguliaria kaina.
Taipgi, jei reikalaujate gero mechaniko pataisyti tam
stų radio, visuomet kreipkitės į Peoples krautuves, nes 
gausite geresnį patarnavimų už mažesnį atlyginimų.

4ITT-SS AftCMM AVI. co. SICMMOHO ST. 2936-40 W 63^ (V A MA*kCWOOO 4M

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Kampas Richmond gatvės Kampas MapUtvoad gatvės 

Lafayette 3171 Hemlock 8400
CHICAGO, ILL.
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Šeštadienis, kovo 26 d., 1932

WAUKEGAN MEETS
TOWN OF LAKE

Dūme, Purdue, Illinois, and

A n y w a y, that ’s w h a t I 
tliought. Oh hum!

X I see Brigliton Parkers 
are chasing around a bit, too. 
The liurry seems to be to get 
somewhere. Gosh, this cnt 
throat business has gripped 
all the councils. I wonder 
wliat the prize is to entice all 
our neighbors to get going!

The line-up:
Palutsis R. F. Karchauskas 
Budrunas b. F. Kraucunas 
Dicksha C. Barskis 
Navickas R. G. Vaičkus 
Juncįus L. Gu Lauraitis 
This will be the probable 

line-up in the game between 
Waukegan and Town of Lake. 
This North Sliore quintet is 
a conrposition of Waukegau’s 
utstanding stars. Palutsis 

s, one of the leading scor- 
rš in the suburban league a

many others. Klemas a meni- 51 ay be someone is going to 
bei oi the famous Anaconda (|VOp pįVe Dollar gold-pieces
team which won the chantp- 
ionship of Lake Sliore will

from church steeples for all 
the fast ones in recognition o f 

a this Jiefty job.
X The sober distriet entitl- 

ed “North Side” is pensive
these mornings. A. Mansta- 

Ufbick a forraer University |vichj other8
play

play forward. Manstauskai 
Milwaukee star who is rated 
one of the best centers in Wis 
consin will be seen in action.

of Wisconsin star will 
forward. Kaminskas one of 
the outstanding players in Ke
nosha and captain of this 
ąuintet will play guard.

There is no need to describe 
the ability of the Cicero team.

years ago at Waukegan ' The fact that they are cham-
Higli School. He is consider- 

*ed one of the cleverest play- 
•ers in Northern Illinois. Bud- 
rnnas who has gained nation 
tvide reputation as an out
standing center for Marquet- 
'te - University has played a- 
gainst Notre Daine and many 
other Universities.

Dicksha has given Cicero 
plenty of trouble in their past 
engagements. Wliat a triple- 
tlireat is to football he is to 
basketball. Navickas is anotli-

pions should guarantee that 
the gante tvill be as gobd as 
the Waukegan-T. of L. tilt.

To malte the afternoon mo
re interesting Providence witlf 
a rejuveuated team tvill tn- 
counter Bridgeportz for -tlie 
Halsted Street chajnpionship. 
\Vell, liere’s soniething reallv 
worth fighting for. We liope 
you tvin!??

Not to be sufpassed Marq- 
uette and Brigliton tvill meet

er of the Waukeganites wliopu an°ther cliampionship mix- 
has given loads of trouble toįuP- įkiš time, for the Soutn 
Chicago teams especially to į Action cliampionship.
Cicero. He is one of thę best Above all there tvill be a 
long shot artists anytvhere. orchestra to entertain
With Juncius at the other 
guard position Totvn of Lake 
tvill find no little trouŲle in 
conliecting tvith the Wauke-
gan basket. " _ /

Town of Lake tvill be out 
in full strengtli to overconie 
this powerful aggregation.

the dancing fans.

K OF L PALAVER”

By Alice A. Bučius 
X Now that you went over 

piy first bit of nonsense, let’s 
see if you’ll survive the fol-

With Karchauskas .and Phil lotving remarka:
Krause playing forward, į X 1 m handed this inucli. 

• • Town of Lake has t#wo of the i^ay over in Cicero they ie 
neatest passers and surė-shots. ^rumm^nS UP things.. It .seems 
Barskis will play at center, A. Zickus and J.

' and his 6 feet 4 of elevation j flkace are doing the old 
, should have a great deal ,io i man ac^ to bring Cicero into 

do towards entering the garne ranks of big leagueis. 
on Town of Lake’g debit side ^asn t Cicero that outstand- 
of the ladger. There is little *nS Council a few years ago ? 
neėd to mention the capabili-
ties of Vaičkus and Lauraitis.
If Town of Lake won’t score 
on Navickas and Juncius tlien 

^Bfcaukegan won’t score on 
^■niekus and Lauraitis. From 

„ all indications this garne sho
uld be full of speed and act- 

i ion. Then to top it all there 
is a possibility or seeing Ed 
Krause,' the famous tackle 
and All-American Center of 
Notre Daine in action for 
Town of Lake.

In another game an A.11- 
AVisconsin team will meet ('i- j

* cero the champions of Chica
go Juška an all-state forward 
while at high school and me- 
mber of the statė K. of L. 
champions will play at" guard.
He is noted for his ability to- 
dribble and sink long shots.

, Savickis was a star on the
• Kenosha High School chatn- 

pionship basketball teain.JIe 
was also the star center of

, * the University of Indiana te- 
am this year, and has played 
against such schools as Notre

KENOSHA, WIS.
BIZNIERIŲ SVEIKINIMAI

Šios kolonijos šie biznieriai sveiki
na savo draugus, paž-Įstamus Ir kos- 
tomerius su Svi Velykomis, dėkoja 
už paramą, ir tikisi, kad ir toliau 
saviškiai saviškių patarnavimu nau- 
losia.

K. MAŽEIKA
SENA EIETUVIŠKA UŽEIGA 

4701 — 8th Avė.

V. Bietautas
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

5223 — 13th Avenue

K. Bieškauskas
SENA LIETUVIŠKA 

UŽEIGA
2301 — 52nd Street

Ben. Vitkauskas
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

2500 — 52nd Street

K. Klivickas
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
• 4307 Shcridan Road

Sixth Avenue Studio
FOTOGRAFAS 

5136 — 6th Avenue 
Phone 8341 -

storming the portals of suc- 
cess. Rap harder boys, pros- 
perity mušt be around Whip- 
ple Street, because aldermen 
say there’s “Gold in thern 
tliar’ liills!”

The boys made a great try in 
the Basketball League, even 
though success didn’t mark 
their premier venture. Dou’t 
worry boys, there are many 
more seasons to bring back 
the “beacon”. The first hun- 
dred years are the hardest 
anyway, so why get upset 
nowf

X Well, well, well! Rose- 
land has been working quietly 
right along. Springing surpri-

PROVIDENCE COUNCIL 4

March 31 is herel And so 
is the re-enactment of our 
meeting upon the stage. Once 
again we heąrfully invite ev- 
erybody, all councils, motliers, 
dads, prospective members 
and friendg to join us on this 
particular evening and see 
our meeting portrayed upon 
the screen. After its adjourn- 
ment, the Entertainment Com

sės, eh? As was evidenced* ati mittee wiU have charSe ofthe 
Roseland’s Parish Hali lašt !eveIlin^ providing us witlr
Sunday, their play went over 
with a “Bang”. With M. Pa
vilionis, Mikalaitis and others 
of that fap away Roseland 
troupe, they will certainly 
reach the goal in no time.

us
some wonderful entertainment

Just to gi ve you an idea of 
the kind of entertainment I’ll 
let you take a “peek” into 
our clubroom. The first music 
—rnaker that catches your eyc

X Now that you’ve heard is Navickas with his mando-
the prattle that has been scat- 
tered around, don’t blame me

X Since West Pullntan has H I’ve omitted a few ėssen- 
rejuvenated, anything can tials, just let me be, and I’ll 
happen in that* South Side. get there anon. Another chee- 

rio, and I’ll be seeing you 
soon.LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ

Linkime savo draugams ir 
kostumeriams

Povilas Putrim
Šviežių mėsų marketas ir grocernč

1436 South 49th Ct. 
CICERO, lLb.

Telefonas Cicero 645

John Sakai
BUCERNĖ ir GROCERNĖ 
1543 South 50th Avė.

CICERO, ILLI
Telefonas Cicero 3500

T. Brazis
Valome, dažome ir taisome drabužius

1403 South 49th Ct.
CICERO, ILL 

Telefonas Cicero 336

Jonas Navickas
BUCERNė ir GROCERNĖ 
1301 South 50th Ct. 

CICERO, ILL. 
Telefonas Cicero 958

Jonas Mikalauskas
Ice-Cream Parlor 

1437 South 49th Ct. 
CICERO, ILL.

Frank Darssin Bakery
2616 West 69th St.

Tel. Prospect 1124

Mr. & Mrs. Rolinckas
BUČERNĖ ir GROCERNĖ

2611 West 44th St.
Tel. Lafayette 7219

P. Bložis
Kostomerinis Rūbaiuvis

Siutai ir Overkotai nuo $16.00 
ir aukščiau

1411 South 49th Ct.
CICERO, ILL.

Telefonas Cicero 1674-J.

Phone Cicero 721 *
Dr. Helen M. Wisnow

DENTISTE
2137 So. Cicero Avenue 

CICERO, ILL.

LINKSMŲ »V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams Ir 

Kostumeriams

S. MIELINIS
GĘOCERNĖ ir BUCERNfc 
3404 Seuth Union Avenue 

TEL BOULEVAHD 7«4»

F

EE

lin and harmonica. Ile fades 
from the screen and ther ap- 
pears another figure, none ot
her than Tony Belskis croon- 
ing us a few tunes from 11a- 
tvaii on his guitar. The there 
i§ a glimpse of our syncopa- 
ters Eddie and Al. There co-

Lai Šių Metų Jums Bus Linksmiausia
VELYKŲ ŠVENTE 

Esame Pasirengę Jum^s I^turnauti.
LIPSKY’S MUSIC & RADIO STORE

4916 W. 14th Street Cicero, 111.
Tel. Cicero 1329

fF

&

- LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ 
Linki

Visiems savo Kostumeriams, Rėmėjams,

Draugams ir Pažystamiems.

• ’ -

THE MIDLAND NATIONAL BANK 
OF CHICAGO

Archer Avenue prie Sacramento

BE

3i

F

*

3E

383

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

J. NAMON & CO.
FINANSINĖ ĮSTAIGA 

6755 South Western Avenue
Telefonas Grovehill 1038

&

mes to view Tony Labanaus
kas and plays a few tunes on 
his accordion, tunes that are 
so fantastic that you cannot 
resist from dancing. Addedto 
all- this, the Klebonas sisters 
will entertain us witb a top 
dance and harnionize a few 
songs, and there i s to be also 
quartet singing, duets and ac- 
robatic dancing.

To see our meeting reenact-

ed and to enjoy the wonder- 
ful entertainment, your pros- 
ence is requii;ed, therefore, 
once again I invite one and 
all to come to Providence of 
God Hali, March 31 at eight 
o’clock.

Blue Eyes

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

F 1

LINKSMIAUSIŲ IR LAIMINGIAUSIŲ 
VELYKIŲ—PAVASARIO ŠVENČIŲ

Savo draugams, kostumeriams ir pažįstamiems 
velija

AUGUST STAKAUSKAS
4600 South Marshfield Avenue 

' Tel. Boulevard 1657 ,

LINKSMŲ VELYKŲ

Visiems "Savo Kostumeriams, 

Draugams, Pažystamiems

Ir Kaimynams

linki
t f 10* ' ■**

W. J. Stankūnas
FOTOGRAFAS

3315 So. Halsted St.
Į

Tel. Yards 1546

F 33

h

ere

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

PETER P. MANKUS
Siuvame, valome ir dažome drabužius. Dabas 

PIRMOS KLESOS 
2230 West 22nd St., Chicago, III.

Jei. Canąl 3144

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Drau'gams ir Kostumeriams

W. N E F F A S
WEST SIDE HOTELIS

Rcndon kambariai savaitėmis ar dienomis 
2435 So. Leavitt St. Chicago, III.

Tel Roosevelt 3352

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

5B:

į

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Draugams 
ir

, Kostumeriams

GRANT WORKS COAL YARDS
ADOMAS BERNADIŠIUS, savininkas

Kviečiame naudotis mūsų patarnavimu, o 
būsite patenkinti

16th Street & 49th Court Cicero, III. 

Telefonas Cicero 311

Linkim Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

BEN. J. KAZANAUSKASi t

Simano Daukanto Skol. ir Bud. Spulkos Rašt. 
REAL ESTATEf*

2242 .West 23rd Place .
Phone Roosevelt 8887

3S!

LINKSMŲ SV. KELY K Ų ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

JAGIELLO PHARMACY
jonas Kazlauskas, Savininkas

Receptus pildome su didžiausiu atsargumu. Užlaikome 
visokių rūšių žolių ir kitokių chemiškų vaistų. Taipgi 
turime pilną eilę dalykų pasigražinimui, kvepalų-perfumų. 

4559 South Hermitage Avenue 
Taleplione Boulevard 7078

si
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TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl aukš
tai geri). Amerikos Marijonu Provincijolo mirties Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmėjų Centras reiškia giliau
sios užuojautos ir labai apgaili, kad neteko vieno iš 
savo didžiausių prietelių.

£T. KAZIUlRItO AKAI). REM. CENTRAS

■■
TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI

I
dėl aukštai gerb. Amerikos Marijonų Provinci
jolo Tėvo Felikso Kudirkos mirties reiškiame 
giliausios užuojautos. Be galo liūdime netekę 
prietelio, Bažnvšios ii- Tautos darbuotojo.

Antanas ir Petronėlė Peldžiai
y

—HM I iiil ■

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACI- 
CIJAI dėl didžiai gerb. Amerikos Provin
cijolo-kun. F. Kudirkos mirties reiškiu 
gilios užuojautos.

KUN. A. LINKUS

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl aukštai 
gerb. Amerikos Marijonų Provincijolo kun. F. Kudir
kos mirties, reiškiame gilios užuojautos. Mes begali
niai liūdime netekę hiūsų kuopos organizatoriaus ir per 
ilgus metus buvusio dvasios vado.

LIET. V. 24 KUOPA,,
A. VARANIUTĖ, pirm.
M. BRAZAUSKAITĖ, rašt.

Tfcyv Marijonų kongreciaCijai dėl aukštai 
gerb. Amerikos Marijonų Provincijolo kun. F. Kudir
kos mirties, reiškiame giliausios užuojautos įžodžius ir 
begaliniai apgailestaujame vieno iš didžiausio katalikų 
•ir visuomenės vado. Lai jam Viešpats atlygina už jo 
darbus. t

JUOZAS IR ELENA MICKELIUNAI

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl 
mirties aukštai gerb. Amerikos Marijonų Pro
vincijolo kun. F. Kudirkos reiškiame giliau
sios užuojautos ir labai apgailestaujame nete* 
kę vieno iš žymiausių Bažnyčios ir visuomenės 

‘veikėjo.

ARKITEKTAS ŽALDOKAS
IR ŠEIMYNA

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl 
mirties Amerikos Marijonų Provincilojo kun. 
F. Kudirkos reiškiame gilios užuojautos žo
džius.

* ■ »»
JONAS BALTUTIS IR ŠEIMYNA

Avė.), deda naujas vonias ir
i
kitokius patogumus. Gurins-

, -------------------- il<aį yra vieni iš Šv. Jurgio pa-
BRIDOEPORT vo, kad rėmėjos jai parodytų lapijos organizatorių ir seni

------------ — pagarbų ir jų palydėtų baž- Cbicagos piliečiai.
Prašome visų susirinkti. Mi- nyčion. 1 T>™ .• •• -i* 1 X P-le Felicija Nausėdaitė,

C H I C A G O J E

įrė A. A. Petronėlė Gedvilienė, Visos rėmėjos prašomos pri 
IĄ. R. D. 2 sk. narė. 
j Gaila, skaudu, kad jš mūsų 
lidealisčių negausingo būrelio j rimų 
išsiskyrė viena iš veikliausių 
mūsų narių. Aa. Petronėlė nie- j 
kam, rodos, nejsipvko, dirbo, 
tyliai, ramiai, pasiaukojusi—'ĮJvtantai 
nesavo naudai, bet dirbo gra
žius gailestingumo darbus...

. . tai įspūdingai vaidinusi šv.
sisegti baltų gėlelę su juodu*T» ± i i • i . • „■ .... * v j u peĮro roję “Vakanenbutyje ,

i kaspinėliu, pagal 2 sk. nuta-!.. , .-1 , išvyksta svečiuotis į Micniga-
no valstybę. Felicija yra Šv.

Valdyba . . ., ,J Kazimiero Akam aiumne, vė
liau lankiusi Rosarv College. 

Antanas Ir Bronėj y gv Jurgio 4Q me.
susilaukė pasveiki- sukaktuvių bankietas ba- 

nimų iš Lietuvos, iš giminių q() d._£imtai biHely
ir pažįstamu vedvbinię ryve-l. . , . ,, .• •

. n- • i v • • i s i • or x ii; • .lau išpirkta. Bus ypatingaii 2 sk. ufepirko uz jos sielų Sv. Įnimo 25 metų sukaktunų t va- i.
Mišias. Be to, prašome visų sario 12, 1932) proga. Sveiki- .8ra^* programa.

,2 sk. narių susirinkti prie Ma-] nimuose pažymėta, kad “Dr-į Rep.
salskio koplyčios, antradieni, augas” skaitomas Lietuvoje
kovo 29 d. 8 vai. rytų ir palv- iir iš “Draugo” sužinota apie

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl mir

ties didžiai gerb. Amerikos Marijonų Provincijolo 

kun. F. Kudirkoj reiškiu giliausios užuojautos ir la

bai apgailestuju, kad mes netekome didelio, ramaus 

ir pasišventusio Dievui ir Tėvynei darbuotojo.

i KUN. AL. BALTUTIS.

dėti velionę bažnyčion, o kas 
galės ir į kapines.

sidabrinį jubiliejų.

X Pp. Gurinskai ręmontuo-
Aa. P. Gedviliene užsitarna- ja savo namų (3347 Auburn

PADĖKONĖ

4|J

PETRAS WISAKOVICIVS

Mirė kovo 25, 1932 m. 5:15 
vai. ryt;)., sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Vilniau rėd. Amerikoje 
išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
dvi dukteris Eleną ir Nacetą 
ir sūnų Petrą, pusbrolius ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 831-9 So>. 
Paulina St.

laidotuvės įvyks panedėly, 
kovo 28, iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į Visų šventų par. baž
nyčią, kurio] įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
aunaldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse-

Nuliūdę; dukterys, sunus ir 
giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

' TEOFILU S STRODOMSK18
Mirė kovo 19 d., 1932 m., sulaukęs pusės amžiaus: gimęs 

Raseinių apskr., Kražių parap. Palik-o dideliame ouliudime moterį 
Rronsilavą, 5 sunus — Stanislovą, Antaną, Leoną, Bronislavą ir 
Romaną, marčią Lucilę, 3 dukteris — Emiliją, Eleną Brown ir 
Jadvigą, žentą James, du anukus ir gimines, o Lietuvoj seserį 
Karoliną Deimontienę, švogerį Leoną ir gimines.

Seredoj, kovo 23 d., po pamaldų Gimimo Panelės Švč. par. 
bažnyčioj, buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero kapineis.

Čia reiškiame gilios padėkos gerb. klebonui kun1. Baltučiui 
už gedulingas pamaldas, giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
lankymą pašarvoto velionies namie, dalyvavimą pamaldose baž
nyčioj ir lydėirną į kapines. Ačiū grabnešiams, gėlių aukuotojams, 
gėlių nešėjoms, Mišių aukuotojams ir kitiems šiuo ar tuo prisi
dėjusioms prie paskutinio patarnavimo. Ačiū graboriui S. P. Ma
žeikai už prietelingą patarnavimą ir tvarkių laidotuvių surengimą

Ačiū, ačiū visiems.
Nuliudusi: Strodomskiii šeimyna.

J. M. KUN. FELIKSAS KUDIRKA 
Amerikos Marijonų Provinciolas

Persiskyrė su šiuo pasauliu Didžiajanie Ketvir
tadieny, 1932 rn, kovo 24 dienų; Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Kilęs iš Suvalkijos, Griškabūdlžio parrapijos, 
Nemirų sod., sulaukęs 62 metų amžiaus. Į kunigus 
įšventintas 1894 metais.

Paliko liūdinčių Tėvų Marijonų Kongregacijų, 
Marijonų Bernaičių Kolegijos moksleivius, visų jį 
gerbiančių ir mylinčių lietuvių katalikiškų visuomenę.

Iš giminių Amerikoj brolėnų studentų Jonų Ku
dirkų, Lietuvoj; brolį kunigų. Vincų ir Jonų, 2 seseris: 

,vienuolę Agotų, Oną ir gimines.

Kūnas pašarvotas Aušros Vartų parapijos klebo
nijoj, 2327 W. 23rd Place. Antradieny, kovo 29 d., 4 
valandų popiet kūnas iš klebonijos bus iškilmingai 
lydimas į bažnyčių, o vakare 7:30 valandų bus atlai
kyti gedulingi Mišparai ir pasakytas pamokslas.

Trečiadieny, kovo 30 d., 9 valandų ekzekvijos. 
10 valandų iškilmingos Mišios, pamokslas ir Jo Emi
nencijos Kardinolo Mundeleino Absoliucija ir lydė
jimas į Šv. Kazimiero kapines..

Visus Cbicagos ir kitų miestų lietuvius širdingai 
kviečiame pagal išgalę dalyvauti laidojimo iškilmėse, 
pasimelsti už brangių Tėvo Felikso sielų.

Liūdinti: Tėvų Marijonų Kongregacija.
Laidotuvėse patarnauja graborius S. D. Ijacba- 

vičius, Telefonas Roosevelt 2515.

, Kazimieras Sakalauskas
Mirė kovo 22 d., 1932 m.

10:10 vai. vak. 48 meti) am
žiaus. Kilo iš Suvalkų Rėd., 
Marijamp-olio apskr., Marijam
polės parap., Sedėnlų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 32 .metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną, 2 sūnų; Ka
zimierą ir Juozapą, 4 dukteris: 
Marijoną, Kotriną, Oną ir Bro- 
nislavą, du žentu: Povilą Stul- 
glnską ir Joną Radavičių, uoš
vį J. Kerpalių, 3 švogerius: 
Juozą, Aleksį ir Kazimierą Ku
rpalius, 3 švdgerkas: Oną, Bar
borą ir Rozaliją ir kitus gimi
nes. Kūnas pašarvotas 1951 
Grant St., Gary, Indiana.

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
kovo 28 d., 1932, iš namų 9 
vai. bus atlydėtas į šv. Kazi
miero pa,r. bažnyčią, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kalvarijos ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliirdę: moteris, sunai, duk
terys ir visi giminės.

Laidotuvrlms patarnauja gra
borius P. S. Superšinskis, Gary 
2-6629.

AKA
PETRAS ŠLAKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 22 d., 7:45 vai. 
vakari1, 1932 m., Sulaukęs 60 m. amž., gimęs Lietuvo
je, Mariampolės apskr., Vartų kaime, 16 d. gegužės, 
1871 m. Paliko dideliame nuliudime moterį Orių, po 
tėvais Balevičiukė. (lukteri Zofijų Junevicz, 4 sūnus: 
Jonų, Juozų, I)r. Lawręnce ir adv. Antanų; 3 marčias 
Dr. Sazanų, Juozefinų ir Angelinę; žentų Aleksandra 
Junevicz, 2 anūku: Albinų ir Aleksandrų ir 2 anū
kes: Helenų ir Eleonorą. „ •

Prigulėjo prie sekančiu draugijų; Karaliaus Dovy
do, Motiejaus Valančansko, Saldžiausios Širdies, Šv. 
Jurgio R. ir K., Teisybės Mylėtojų, Simano Daukan
to, S. L. R. K. A. 15-tos kuopos, Independent Order 
o f Foresters ir S. L. A. 36-tos kuopos.

Kūnas pašarvotas A. Masalskio koplyčioje, 3307 
Auburn Avė. Laidotuvės įvyks panedėly kovo 28 d., 
8:30 vai. rvto iš A. Masalskio koplyčios Į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Petro Šlakio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikin- 
mų.

Nubudę liekame; Moteris, Sūnai, Duktė, Marčios, 
Žentas, Anūkai ir Anūkės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. 
Telefonas Boulevard 4139.

■ ■
3a: 331 353

LINKSMIAUSIŲ. ŠVENČIŲ VELYKŲ LINKIME VISIEMS SAVO DRAUGAMS, PAŽYSTAMIEMS, PRIETELIAMS IR RĖMĖJAMS!

■■

I. J. ZOLP
LIETUVIS GRABORIUS

1650 WeSt 46th Street
Tol. Boulevard 5203

J. F. EUDEIKIS KOMP.
LIETUVTAT GRABORTAT

4605-07 S. Hermitage Avenue
I

Tel. Yarda 1741

S. D. LACHAVIČIUS IR SŪNUS
LIETUVIS GRABORIUS

2314 West 23rd Place
9

Tclof. Roosevelt 2515

BUTKUS
UNDERTAK1NG C O 

Win. A. Pokomy, Lic. 
KOPLYČIA DYKAI

710 West 18th Street
Tel. Ganai 3161

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

3319 Auburn AvenUe

Telef. Yards 1138

-1-----— r r.. 1

J. F. RADŽIUS

LIETUVIS GRABORIUS

668 West 18th Street

Telef. Canal 6174

sau.:. I '■ '=7 I

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

718 West 18th Street

Telef. Roosevelt 7532

/-■■i

A. /MASALSKIS
GRASOMUS 

NAUJA GRAŽI KOPLYČIA DYKAI

3307 Auburn Avenue
Plione Boulevard ’4139

9-J * .
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Šeštadienis, kovo 26 cl., 1932 r» p f n r*.T

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl aukštai gerb. Ame
rikos Marijonų Provincijolo kun. Felikso Kudirkos mirties reiškiame 
didžiausios užuojautos žodžius.

Mes begalo aukštai įvertiname ger. kun. F. Kudirkos didelius 
nuveiktus Balžnyčiai, Tautai, visuomenei ir labdarybei darbus. Mes 
begalo liūdime netekę tokio didelio žmogaus, kuris visų savS gyve
nimų dirbo visuomenės labui su didžiausiu pasišventimu, sau nieko 
nepasilikdamas. Lai Visagalis Viešpats jam amžinybėje apmoka.

METROPOLITAN“STATE' BANKO VARDU,

JONAS B. BRENZA, prezidentas.

TĖVŲ MARIJONŲ’KONGREGACIJAI reiškiu gilios užuojau

tos žodžius dėl mirties jos vado kun. Felikso Kudirkos. Jo skais

čiai sielai tešviečia amžinoji šviesa, o jo doras, darbštus gyveni- 
mas ir patriotingi dailiai mums likusiems lai esti pavyzdžiu ir kel
rodžiu.

J. J. ELIAS

UNIVERSAL STATE BANKO PREZIDENTAS
I

Pilnai įvertindamas ištvermingų a. a. 
Felikso Kudirkos darbuotę Amerikos lie
tuvių tarpo, reiškiu gilios užuojautos žo
džius Tėvų Marijonų Kongregacijai, ku
rios provincijolu Amerikoje velionis buvo. 
Lai gailestingas Dievas gausiai jam atly
gina Danguje už jo išganingus darbus čio
nai ant žemės.

PRALOTAS M. L. KRUŠAS,.

šv. Jurgio par. Klebonas

Savo ir savo brangių parapijonų- vardu 
reiškiu gilios užojautos žodžius Tėvų Mari
jonų Kangregacijai, netekusiai savo uoTaus 
vado kun. Felikso Kudirkos. Ilgus metus 
teko kartu darbuotis Bažnyčios ir Tautos la
bui su garbingu velioniu. Už jo daugeriopų 
darbuotę vykdinti Dievo karalystę ant žemės 
lai jo atlyginimas bus gausus.

L X

KUN. H. J. VAIČŪNAS

IR PARAJIJONAI

MARIJONŲ VIENUOLIJAI IR LIE

TUVIŲ KATALIKŲ VISUOMENEI dėl 

Vado J. M. d. g. Felikso Kudirkos mirties 

reiškiu giliausios užuojautos žodžius.

JONAS P. EVALDAS

Didžiojo Penktadienio “Draugo” nume
ris asiekė skaitytojus su graudžia žinia 
apie mirtį visų gerbiamo ir mylimo kun. 
Felikso Kudirkos. Tėvų Marijonų Kongre
gacijai, uolaus vado netekusiai, reiškiu gi
lios užuojautos žodžius.

KUN. J. SVIRS KAS,

šv. Mykolo par. Klebonas.

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI

reiškiame gilios užuojautos dėl aukštai 
gerb. Amerikos Marijonų Provincijolo 
mirties. Mes begaliniai apgailestaujame 
netekę Bažnyčios ir Tautos didelio dar
buotojo.

I Jonas ir Rozalija Maziliauskai

A. L. R. K. Labdaringoji Sųjunga di
džiai liūdi netekusi savo stipriausiojo vei
kėjo kun. Felikso Kudirkos. Labd. Sųjunga 
savo liūdesį jungia su Tėvų Marijonų 
Kongregacija, kurios Amerikos Afnerikos 
provincijai velionis buvo variu.

A. NAUSĖDA, pirm.

R. SEKLEUKIS, rašt.

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl mir- 
' «...ties aukštai gerb. Amerikos Marijonų Provincijolo 

kun. F. Kudirkos reiškiu giliausios užuojautos ir labai 
budžiu, kad Bažnyčia ir visuomenė nustojo didelio 
darbuotojo.

ANTANS GRYBAS

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl .aukš

tai gerb. Amerikos Marijonų Provincijolo kun. F. Ku
dirkos mirties, reiškiame giliausių užuojautų.

* I
\ MARIJONŲ KOL. REM. 19 SK.

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl mir
ties aukštai gerb. Amerikos Marijonų Provincijolo 
kun. F. Kudirkos reiškiame didžiausios užuojautos žo
džius ir labai apgailestaujame netekę įžymaus visuo
menės darbuotojo.

• v
POVILAS BALTUTIS IR ŠEIMYNA

i t a. ■
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Kviečia visus Marąuette 

Park Property Owners’ Asso- 
eiation.

Juozas Mickeliūnas, pirm.

C H I C A G O J E
SUSIRINKIMAS TAKSŲ 

MOKĖTOJŲ
PO SĖKMINGŲ OPERACI 

JŲ GREIT SVEIKSTA
-------------- « - J -------------

Marąuette Parkas.— Po d- f Marąuetteparkiečiai suni
ro Biežio sėkmingai padary-i rinks pirmadienio vakarą ly
tosios sunkios operacijos, Zo- giai 7:30 vai., bažnytinėje sa- 
fija Jurgėlienė kovo 24 d. va- lėje pasitarti apie šią metą 1

Dievo Apv. par. Šv. Jono 
Evangelisto draugijos susirin- 

ikimas įvylęs kovo 27 d. 2 vai. 
i popiet, mokykloj. Visi nariai

karą jau parvyko namo iš šv. ankštus mokesčius (taksus).
Kryžiaus ligoninės. Šioje Ii- ' Visi namų savininkai, gavę, v . _

... .» . • , ... ........ prašomi ateiti, sumokėti na-
gonineje ji išgulė jo is viso vos : taksu bilas, sio|e kolonijoje; . ,

, I f,.’,, ,nu mokesčius ir naujų narių
tiktai 15 dienų. Jai buvo pa- nepatenkinti. Kelia didi pro- t
, x , r • , • . • , L \ , ' atsivesti. Ligi 40 metų am-darvta labai sunki dviguba i testą prieš neapsakoma sun-1 v. .. . , . x. » ziaus priimami be įstojimo

kenvbę. . i , „.
., ... . a . mokesčio.
Kas reikia darvti ? \ įsi

operacija: išplautas apendici
tas ir didelis akmuo iš tulžies. 
Neįžiūrint tokios sunkios ope
racijos, ligonė labai greit su
stiprėjo ir gerai jaučiasi. Ji 
labai džiaugiasi, kad ligoninė

klausia ir tuo rūpinasi.
Susirinkime į šį ekstra mi

tingą pasitarti. Išgirsime įžy
mius politikus ir ekspertus

je ją kasdien laikė daug pa-; minėtame taksų klausime, 
žjstamų ir net nepažįstamųjų. j 
kurie visi reiškė nuoširdžią 
užuojautą. Visiems lankyto-, 
jams ji labai gyrė d-rą Biežį, i 
jo chirurgiškus gabumus ir 
malonų rūpinimąsi savo ligo
niais. Ji pasakojo, kad tą 
“trobelį” dar Lietuvoje tuiė- 
jo, bet ten bijojo į tokią ope
raciją eiti; būtų reikėję va 
žiuoti į Karaliaučių ar BerlyK
ną pas garsius chirurgus pro 
fesorius. O čia garsusis Biežis 
tą operaciją puikiai padarė, ir 
ligonė labai gerai jaučiasi i? 
negali atsigėrėti lietuvių dak 
tarų prityrimu ir gabumais 

Ir kas dar gali kaip nors 
peikti mūsų protesijonalus ?

At—nė

RADIO PROGRAMŲ 
KLAUSYTOJAMS

Mūsų radio programų klau 
sytojams pranešame, kad ne

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl mir
ties aukštai gerb. Amerikos Marijonų Provincijolo 
kun. F; Kudirkos reiškiame gilios užuojautos žodžius 
ir labai liūdina* netekę didelio Bažnyčios ir visuome
nės darbuotojo.

PEOPLES EURNITURE CO.

ra « ----- a--------- ------«-------- ------- a-------
■MM*
------ —flrt

■ * - - 1 _________-i ____

BRIGHTON PARKAS/
X Nekalto Pras. Švč Pan. 

parapijos vakarienė įvyks ba
landžio 3 d. 7 vai. vak. par 
jos svetainėje. Maldos Apašta
lavimo dr-jai pavesta paruoš
ti gardlžių valgių.

, X Balandžio 13 d. įvyks Šv. 
Kazimiero akad. rėm. skyriaus 
vajaus vakaras par. svetainėj.

X Balandžio 17 d. tretinin
kai rengia nepaprastą vakarą 
su vaidinimu “Geltonas šešė
lis”.. Vaidins 12 prityrusių 
vaidilų. Kun. A. Valančius sa
ko, kad tokio veikalo niekas 
nėra matęs, ir užtikrina, kad 
visi atsilankiusieji bus paten
kinti. Vakaro pelnas skiria
mas bažnytinių rūbų pirki
mui. Yra jau tokių rūbų, į ku
riuos jau nemalonu žiūrėti 
kai kunigai apsirėdo. Užtat 
turime prisidėti ir pasirūpiu 
ti, kad mūsų kunigai prie 
Dievo altoriaus nebūtų apdri
skę.

X Maldos Apaštalavimo d- 
jos promotorių - susirinkimas 
įvyks kąvo 29 d. 7:30 vai vak. 
mokykloj.

X Kovo 30 d. įvyks susi
rinkimas visų darbuotojų, ku
rie rūpinasi parapijos vaka
rienės renginiu ir kurios prie 
stalų patarnaus (Maldbs A pa
štai. dr-jos narės). Pageidau 
jama, kad ateitų nors keli pa
rapijos komiteto nariai. •

X Maldos Apašt. draugija 
valandžio 19 d. 7:30 vai. vak. 
rengia gražų vaidinimą parap. 
svetainėje.

X Marijonų kolegijos rėm. 
35 skyrius gegužės. 8 d. .3 vai. 
popiet rengia kauliukų loši
mus 4421 S. Talman Avė.

Pelėda.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime
Visiems kostnmeriams, draugams ir pažįstamiems

JOHN’S BARBER SHOP
LIETUVIŠKA BARZDASKUTYKLA 

John Walentyn, prop.

Men’s, Lndies’ and Cliildren’s Jlair Cutting 
4652 South Western. Avenue

=3fl

BE

LINKIME Linksmiausių ir Laimingiausių 
VELYR1Ų—PA VASARIO ŠVENČIŲ 

Visiems mūsą kostnmeriams, draugams ir 

pažistanuiems

NEW PROCESS BAKING CO.
KUt'HINSKAS BROS., .Savininkai 
Lietuviai Remkite Lietuvių Įstaigas ,

3401-05 South Morgan Street 
Phone Boulevard 1948

BRUNO A. LAURAITIS
Metropolitan T/ife Insurance Co. agentas

' 10631 South May Street
Tel. Crawford 2141

Li.-.”".-.-.".!:1. 1 , .1,".. fcra. ■ — ig

BE=

LINKSMŲ SF. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems

K. NURKAITIS
Laik’-odinink-is, akinių pritaikintojas

2437 West 69th Street 
Tel. Prospect 6277

g 

MALONIAUSIŲ IR LINKSMIAUSIŲ 

S F E N 7’ 17, F E L Y K Ų 

Linkini visiems mūsų kostunieriams ir draugams

» '

JOHN KINCINAS
FANCY GROCERY and M DAT MARKET 

4441 South Honore Street
I '

Tel. Lafayette 5469

SS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems

bE
s
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SKAITYKITE IR PLATIN 
KTTE “DRAUGI”

a R I 0 O i 8
čiSl mus priežasties priseina • 
velykinį programą sutrumpin
tį. Taigi rytojaus programa 
Ijus nno 1:15 tik iki 1:30 vai. 

Stasys Pieža, raštininkas. Ipopiet. Žinome, kad mūsų pro-
-------------------- gramų mėgėjai jausis apvilti,
PRANEŠIMAS bet paantriname, jog čia ne

mūsų, o stoties parėdymas.
Jos. F. Budrick, Ine

LABDARYBĖS CENTRO 
SUSIRINKIMAS

Iš priežasties kun. Felikso 
Kudirkos, lxabd. Są-gos Cent
ro iždininko, mirties yra šau
kiama Labd. Centro susirinki
mas sekmadienį, kovo 27, T 
vai. vakare, Aušros Vaistų pa. į

TĖVŲ MARIJONŲ KONGREGACIJAI dėl mir
ties aukštai gerb. Amerikos M ari jonų Provincijolo 
kun. F. Kudirkos reiškiu giliausios savo užuojautos 
žodžius ir neapsakomai esu sujaudintas, kad mes ne
tekome vieno iš žymiausių Bažnyčiai ir Tautai dar
buotojų. Amžiną Atilsį duok jam Viešpatie!

A NTA NAS RACEVIČIU Ė

r

1

LINKSMIAUSIŲ IR, LAIMINGIAUSIŲ 
VĖL YRIŲ—PA VASA R! O Š VENČIŲ 

Linkiu visiems savo draugams ir kostunieriams

,FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS

Siuvame visokius rūbus ant užsakymo. Taipgi va
lome, dažome, prosijame ir taisome 

4146 Archer Avenue 
Tel. Lafavette 9832

F 38

DŽIAUGSMINGŲ IR UNKSMIŲ ŠV. VELYKŲ 

Visiems mūsą kostumeriams ir draugams 

širdingai velija

STELLA PAUKŠTA .
GROCERY and M E AT M ARK ET

4530 South Honore Street
' TH. Lafayette 3525

tL- B ■ == 1 4----- ■= 3B
3?SS
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tONA’S beauty parlor x
Auna Parkauskas, prop.

Permanent wavss $3.50 and up, includVig shampoo 
and halr trim

SPECIAL FOR
Monday, Tnesday and' Wednesday

Shampoo and Finger wave 75c
CALL FOR APPOINTMENT - VIRGINIA 9835

’ ‘ , J- .

4436 South Fairfield Avenue -
. i ! i 1 !

$

4

Sveikinu visus mūsą kostitmeriu# ir draugus su 

Š V E N T 0 M I S VE EY KOMI- S 

Ir linkiu visiems geriausios laimės ir pasisekimo
• t »

./ ■' J.._. t 1 ’ .

A. BELSKIS, PH. G. R. PH.
' APTIEKORIUS

* ■ • 1 \ ' -r Y, ' / ' -'jf ' t v; • ' *• - x \ -.y*'- .

2422 West Marquette Road

Tel, Republic 8222

E3S
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Vėbja visiems draugams ir kostnmeriams

AUGUSTAS JURGILAS
Representuoja

Western and Southern JAfe Insurance Co. 

Office 1538 West 63rd Street 

Res. 3255 South Halstcd Street
Office Phone Prospect 0815

!7. ‘ 'i':’ įi t,.-S

’š^štadionis. kovo 26 d., 1932

rupijos selėj. Visi direktoriai ( Visose tose valstybėse žmo- 
ir kuopų valdybos prašomos į nių aukos šiaip apskaičiuota: 
dalyvauti ir pasitarti apie su-’žuvusių 358; sužeistų daugiau, 
teikimą paskutinio patarnavi-1 kaip 2,700; be pastogės apie 

mo mirusiam valdybos nariui. ' 7,000 žmonių.
Valdyba

PAGALBA NUKENTfiJU-
S1EMS NUO TORNADO

BIRMINGHAM, Ala., kovo 
24. — Nukentėjusių nuo tor
nado šelpimu užsiima R. Kry
žius ir Am. Legijonas.

Kaip žinoma, tornado ,(vie-

Peršalimas Krutinėję
Dažnai veda į pavojingą su
sirgimą. Sustabdykite jį ūmai 

su linimentu
PAIN-EXPELLER

PARDUODAM IR MAINOM

Karmas, namus, lotus Ir kitokius 
biznius visose valstijose. Mes turi
me dldelj pasirinkimą, norintieji pir- 

sulas) ištiko penkias valstv- kt* ar malnuti pirma, pažiūrėkit inu- 
, r i • • , ’M bargeųų. Klauskite A. Grigus, “
bes. Gabiausia nukentėjo Ala- Reai Ėst ate vedėjas

J. NAMON FTNANCE CO.
* «75ft Ss. W«"stem Aveniu-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

1 . '♦»*
Linkiu visiems savo draugams, biznieriams, 

profesionalams ir rėmėjams, kurie mane nuo
širdžiai paremia savo palankumu. Taipgi sveiki
nu ir tuos, su kuriais turiu ne tik biznio, liet ir 
socialių reikalų.

VINCAS STANCIKAS

ra:

Naujos Žemos Kainos
Kaip Jūs girdite per ra

dio Lietuvių progranbus 
duodamus Budriko Krau
tuvės Nedaliomis nuo 1 :15 
iki 1:3() vai. po Įlietų ir ket • 
vergais nuo 7 iki 8 vai. va
karo,'kurie turi radios, jie 
gėris ir džiaugiasi Lietu
vių dainomis ir muzika, 
bet kurie dar neturite savo 
namuose radio, dabar Bu
driko Krautuvėje galite į- 
sigyti už labai mažą ir pri
einamą kainą, kaip tai:

Baby Grand Radios nuo $^| 9>5O $95.00
Elektrikinės Skalbimui Mašinos kainos nuo $39.00

iki .............................. *100.00
Hoovcr Elektrikinis Dulkių Valytojas $ 19.50
Gražūs Mohair Parlor Setai po...............  $39«OO
Naujo Fada Radio ir Viktrola kombinacija

vertės $200. už .................................. $98.00
ant kurįos Jūs galite groti visus Lietuvių 
rekordus aiškiai ir gražiai. ‘

NAUJI LIETUVIŲ REKORDAI
Štai yra sąrašas Naujų Lietuvių Rekordų, .jų kjflHL 

nos po 75c kiekvienas. Dabar prieš Velykas su kiekvi^BB 
nu rekor.’Ai Jūs gausite dovaną.
16241 Prezidento Smetonos MarAas

K. Rupeikos Polka, Lietuvos Viešbučio Orkestrą.
16242 Lietuvaitė Polka, Armonika

‘MoCIutė, Vairas. Klarnetas Ir Plano.
16244 Senas Kanklininkas, V. Dineika ir J.

Kanklių Polka.
16262 Suktinis, Lietuvos Vienbučio Orkestrą.

Lietuvių Popuri. ip
16262 Kukuti, Vairas su V. lŪneikos ir. Petrausko ,dainavimu.

- Myliu. Tan<o.
16251 Adomo Ir Jleivos. Polka, Malnej-i.ų Orkestrą

Rinkai Man Bernsų.
16250 Lietuvaitė. Fokstrotas, (dainavo D. Dulskis.

Leisk Man, Fokstrotas. / '
16249 Onytė, Eikim su manim paAoktl, D. Pplskls.

Į
Petrauskas.r

čigonės Akys, Fokstrotas.
16248 Saulelė Raudona. Kipras Petrauskas.

Nesistumdyk, Polka. Armonikos solo.
16247 Dumblas, Dialogas, V. Dineika Ir J. Petrauskas.

Sis Tas. Biologas.
16246 Širdelė Mano, Tango, D. Dulskis.

Tavo SaMilų Malonių, Tango.

Musų krautuvėje dabar prleS Velykas eina didžiausia ISpardavl- 
mas su didelių kainų sumažinimu. Neveluoklte, ateikite dabar.

f ■' ' ( >

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. Chicago, III. 

TEL. BOULEVARD 4705
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