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Rusijoj badas; žmones šaukias duonos
APIE BADĄ SOVIEIU RUSIJOJ 
PRANEŠU ŠVENTAJAM TĖVUI

VOKIETIJOS FAŠISTŲ PAR
TIJA BOIKOTUOJA ŽYDUS

Prez. Roosevelt’as įsakė tar
nautojams atlyginimą

mažinti
RUSIJOJ BADAS

VATIKANAS, kovo 29. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI, ku
riam daugiau kaip kitam kam 
rūpi Rusijos gyventojų liki
mas, gavo pranešimų, kad 
kai kurias to didžiojo bolševi
kų valdomo krašto dalis žny
bia hadas. Ukrainoj žiema 
laivo nepaprastai šalta ir 
žiauri ir ten visur labai trū
ko maisto.

Kijeve dauguma žmonių ha 
dauja. Daugelis negali įsigyti 
nė duonos. Kai kurios iš pen
kių asmenų šeimos gauna vos 
3 uncijas duonos visai die
nai. Ir už šias 3 uncijas turi 
mokėti daugiau kaip vieną 
dolerį. Pačioje duonoje yra 
daugiau visokių šaknelių ir 
žievių, negu javų grūdų mil
tu.

Visoj Rusijoj geležinkeliai 
nuo 1917 motų netaisyti, va
gonai suirę. Tad keliavimas 
be galo apsunkintas.

Prie visų visur traukinių 
vagonų prikibę daug žmonių. 
Žmonės tuo būdu iš vienų vie 
tų nusikelia į kitas, tikėda
mies rasti maisto.

Charkove per kelis mėne
sius sušaudyta ne mažiau 
kaip 525 žmonės už miltų vo
gimą. Badaujantieji žmonės 
puola traukinius, kuriais ga
benamus maistas.

VOKIETIJOS ŽYDAMS 
BOIKOTAS

BERLYNAS, kovo 29. —
Fašistų (nacionalsocialistų) 
partijos vadovybė paskelbė vi 
siems krašto žydams boikotą, 
kurs bus pradėtas balandžio 1 
d. Fašistams įsakyta saugotis 
visokio smurto, vien tik žy
dų prekybą ir veikimą parali- 
žuoti. Iš žydų nieko nepirkti, 
neremti žydų advokatų, gvdy 
tojų ir kitų. Šis boikotas ga
lės būt nutrauktas tik parti
jos vadovybės nusprendimu.

Tai bus atsakymas žydams 
už sukeltą jų triukšmą užsie
niuose prieš Vokietiją.

Pranešta, kad vyriausybė į 
fašistų partijos veikimą uesi- 
kiš.

AUSTRAI FAŠISTAI PRIEŠ 
ŽYDUS

VIENA, kovo 29. — Aust 
rai fašistai čia ima veikti 
prieš žydus vokiečių nacional
socialistų pavyzdžiu. Žydus 
puola ir jiems boikotą skel
bia.

RUSIJOJ BADAS KAI 
1921 METAIS

Naujos rūšies mašina (lėktuvas), “bo- 
verplanu” vadinama. Šiuo lėktuvu galima 
kiek tik reikia stačiai oran pakilti be jokio 
įsibėgimo. Tokiu pat būdu ir nusileidžiama. 
Hestone, Anglijoj, padaryti sėkmingi juo iš
bandymai. Prireikus gali skristi ir atbulai.

ŠENTASIS TĖVAS KONSE
KRUOS PENKIS VYS

KUPUS

MAŽINS ATLYGINIMĄ

ROMA, kovo 29. — Birže
lio mėn. 11 d. Šventasis Tė
vas Pijus XI konsekruos vys
kupais penkis kunigus. Visi 
nauji vyskupai yra misijonie 
nai ir skirti toliau misijų dar 
bui.

ŠVENTAJAI ŽEMEI 
DOVANOS

WASHINGTON, kovo 29. 
— Šventajai Žemei metinių 
dovanų visam krašte per me
tus surinkta, 73,334 dol. 19c.

Daugely vyskupijų šios do
vanos renkamos Didįjį Penk
tadienį.

AIRIUI DAINININKUI PRI
SAKO, TAI “SĄMOKSLAS”! PAŽINTAS MEDALIS

AVASHINOTON, kovo 29. 
— Prezidentas Rooseveltas į- 
sakė, kad nuo balandžio 1 d. 
visiems vyriausybės tarnau
tojams būtų atlyginimas 15 
nuošimčių sumažintas. Šis at
lyginimo uiažinoinas ištinka 
ne tik civilinius tarnautojus, 
bet dar kariuomenę ir karo 
laivyną — viso apie 800,000 
žmonių.

Prezidentas įsakymą pas
kelbė, kada darbo departa
mentas pranešė, kad nuo pe
reito birželio iki šioliai gyve
nimas 21.7 nuoš. atpigo.

Minėtas 15 nuošimčių ma
žinimas tęsis iki birželio 30 
d. Paskiau bus paskelbtas ki
tas įsakymas, atsižvelgiant į 
gyvenimo atpigimą arba pa
brangimą.

CF’GAGOJE

PARDAVIMO MOKESČIAI

PARYŽIUS, kovo 29. —
Prancūzijos parlamente vie
nas atstovų ėmė Italiją ir An 

'gliją pulti. Pareiškė, kad šios

NOTRE DAME, Ind. — ko 
vo 29. — Notre Dame univer
sitetas “Laetare” medalį už 
1933 metus pripažino garsiam

PREZIDENTAS PRIEŠ 
SPEKULIANTUS ŠERAIS

valstylės padarė sąmokslą, Jairiui tenorui J. McCormi- 
prieš Prancūziją ir kitas vals ekui. Šis medalis jam bus bir-

PAL BERNADETA 1934 MCTAIS 
BUS KANONIZUOTA

VATIKANAS, kovo 29. — 
Palaimintoji Bernadeta Soubi 
rous, kuriai prieš 7.5 metus 
apsireiškė Švenč. Marija Pa
nelė toje vietoje, kur šiandien 
yra, stebūklingoji Liurdo šven 
tovė, Prancūzijoj, 1934 metų 
pradžioje bus kononizuota 
(įskaityta į Bažnyčios šventų
jų, skaičių), kaip paaiškėjo iš

Šventos Apeigų (Ritų) Kong
regacijos susirinkimo. Šiame 
susirinkime buvo svarstomi 
per šios palaimintos užtary
mą įvykę stebflklai.

Mergelė Bernadeta Soubi- 
rous buvo vos 14 pietų amž., 
kada ji buvo laiminga pamaty 
ti nepaprastąją Dievo Moti
nos apsireiškimą.

LIETUVOJE MOKESČIŲ KLAUSIMAS

NEPAPRASTAS SIUVĖJO! 
STIPRUMAS.

BERLYNAS, kovo 30. —
Iš Rusijos tą kraštą aplankęs 
grįžo G. Jonės, privatus bu
vusiojo Anglijos premjero 
Lloyd Oeorgeo sekretorius.

Jis pasakoja, kad Ukrai
noj ir kitose Rusijos dalyse

tybes. Sako, Prancūzija netu-. 
ii su Anglija ir Italija vienin 
gą darbią dirbti.

RUSIJA 5 BILIJONUS DOL. 
ANGLIJAI SKOLINGA

LONDONAS, kovo 29. —
Paskelbta, kad šiandien Rusi- 

siancia badas ir beveik toks ja yra skolinga Anglijai apie
baisus, koks siautė ten 1921 
metais.

Jonės ten visur girdėjo 
žmonių šauksmus: “Nėra duo 
uos, mes I|adu mirštame.” 
Jam pasakota, kad Kazaksta- 
ne apie vieną milijoną žmonių 
badas pasmaugė. Žmonės sau 
kias duonos Ukrainoj, Pavol- 
gy, Sibire ir kitur.

5 bilijonus dolerių. Šių skolų 
atgavimas nenumatomas ir ne 
Įmanomas.

IEŠKOMI AMERIKIEČIAI

MANAOUA, Nikaragua, ko
vo 29. — Krašto sargyba ieš
ko dviejų amerikiečių lakūnų, 
kurie kaž kur raistuose dingo.

želio 4 d. įteiktas.

KATALIKŲ LIGONINIŲ
SĄJUNGOS SUVAŽIA

VIMAS
ST. LOUIS, Mo., kovo 29. 

J. Valstybių ir Kanados kata 
likų ligoninių są-gos suvažia
vimas įvyks šiame mieste bir
želio l iki 16 d.

WASHINOTON, kovo 29. 
— Prezidentas Rooseveltas 
Reikalauja kongreso, kad jis 
atitinkamais įstatymais paža
botų spekuliantus, kurie spe
kuliuoja Šerais ir daugelį žmo 
nių apgauna. Kas parduoda 
serus, tas 'turi pirkėjui pra
nešti tų šėrų stovį. Pirkėjai 
privalo žinoti, ką jie perka, 
už ką pinigus moka.

DAUGIAU DIKTATŪROS

JERUZALE, kovo 29. —
Palestinos žydai paskelliė boi 
kotą vokiečių prekėms, fil- 
moma ir kt.

NEW YORK, kovo 29. — 
Čia žydai inauguruoja vokie
čių prekėms .boikotą, kurs ga 
Ii visą kraštą apimti.

SAKO, IR JIS SPEKULIA
VUS

DETROIT, Mich., kovo 29. 
— Laikraštis Detroit Freo 
Press, kurs kovoja prieš kun. 
Coughlin’o kalbas per radiją, 
praneša, kad šis kunigas 1929 
m. taip pat spekuliavęs su šė 
rais. Pirkęs vienos bendro
vės 590 šėrų ir mokėjęs po 
60 dol. kiekvienam, šiandien 
tų šėrų vertė yra vos 2 dol. 
kiekvienas.

HAVANA, Kuba, kovo 29. 
— Kubos kongresas praplėtė 
prezidento Machado diktatū
rą taip, kad galėtų pats vie
nas veikti finansiniais ir eko
nominiais reikalais.

PRIEŠ NAUJĄ AMBASA 
DORIŲ

MRXIC0 CITY, kovo 29.— 
Meksikoj prieš naują J, Vals 
tybių ambasadorių J. Daniel- 

; są ėmė raudonieji gaivalai ko
voti. I4t

-4 ..

Pardavimo mokesčių klau
simas Chicagos pirkliams y- 
ra tikroji painiava. Parduo
dant mažus daiktus nebus ži
noma, kaip tuos mokesčius 
rinkti. O pirkliams negalima, 
sakyt, kad jie mokesčius pa
siima ant savęs.

Šie mokesčiai yra nepap
rastai 'sunki našta kaip vi
suomenei, taip pirkliams.

GALI MOKĖTI DALIMIS

Cook’o apskrities iždinin
kas paskelbė, kad tie visi, ku 
rie užsimokėję pirmąją 1931 
m. mokesčių dalį, antrąją da
lį gali užmokėti dalimis, kad 
ir po 5 dol. per savaitę. Dali
mis mokėjimą gali pradėti 
nuo balandžio 1 d. ir mokėti 
iki rugsėjo 1 d. Iki šios die
nos gal nebus bausmės.

Panemunė. Šios apylinkės 
j žmonės visi stebisi Pieščių k. 
‘siuvėjo Dvaranausko stipru- 
' mu. Štai nepersenai būdamas 
pas kalvį kažkokio reikalo nu 
stebino visus ten buvusius 
paimdamas ir kilnodamas di
džiausį kalvio priekalą, kuris 

į sveria virš 2 cent. Šiaip žmo
nės priekalą vos su dviem 

■ raukomi pajudina. O jis prie
kalą vertė kaip kokį saldai
nį. Tai irgi savo rūšies “Šar 
kis.”

VALSTYBES PAJAMOS 
MAŽESNES 16 MIL. LITŲ

Dienraščiai rašo, kad 1932 
m. buvo manyta gauti 282 mi 
lijonu 200 tūkstančių litų, o 
surinkta tik 266 mil. litų,. Iš
laidų buvo padaryta 276,1 
mil. Taigi pajamos buvo ma
žesnės už išlaidas 16 mil. litų. 
Deficitui padengti 10 mil. 900 
tūkst. lt. buvo paimta iš utsar 
gų fondo.

Cook’o apskrities mokesčiu 
patikrinimo boąrdas, kurs an
dai nusprendė, kad visiems 
vieno buto namams ir dviejų 
ir trijų aukštų namams visoj 
apskrity mokesčiai už 1931 
metus turi būti 15 nuošimčių 
sumažinti, savo nusistatymo 
nekeičia. Turtų įkąinuotojas 
Jacobs prie® tai protestuoja.

Pranesta,< kad tomis dieno
mis šie ginčiai vis gi Iras baig 
ti. Šį klausimą spręsti vaistys 
binė mokesčių komisija sttti- 
ko. Jos sprendimas bus įduo
tas vyriausiam valstybės pro
kurorui Kerner’iui. Pastaro* 
jo nuosprendis bus galutinis.

Kad mokesčių sumažinimas 
yra būtinas reikalas, ■ niekas 
negali to ginčyti, kadangi,,me 
kilnojamos savastys Šiemet, 
dar daugiau nupigo. Tįk klgu 
simas yra tas, ar minėtas bo- 
ardas turi teisę perdėm vi
siems mokesčius numušti. Sa* 
ko, turi teisę tą daryti 4$ 
pavieniams namij savinin
kams, o ne kitaip.

D augias parko tvenkiby 
nusiskandino apie 50 m. amž. 
moteriškė. <

PAGROBĖ 682 DOLE
RIUS

AGRONOMAI NE3AUN1A 
DARBO. VOKIEČIŲ PAŽĮSTŲ 

PROTESTAS

Keturi plėšikai puolė Chi
cago Check and Currency 
mainybą, 3444 Lawrenve avė. 
Pagrobė 682 dol.

Ekspertams pavesta patik
rinti revolverį, kurs rastas 
ties nužudytu Oseru, kurį nu
žudė O Tiara.

Šiandien paskutinė diena į- 
duoti protestus mokesčių pa
tikrinimo boardui prieš dide
lius mokesčius.

Keliolika asmenų baigusių 
Lietuvoj arba užsieny žemės 
ūkio mokslus negauna darbo 
nei Ž. Ū. Rūmuose, nei ž. ū. 
ministerijoj. Bedarbiais agro 
nomais susirūpino agronomų 

! sąjunga.

TAURAGNO EŽERAS — 
61 METRO GILUMO.

Prof. K. Pakšto vadovau
jama geografinė ekskursija 
tyrinėjo ir matavo Tauragnų 
ežerą (Utenos apskr.). Nusta 
tė, kad ežeras turi 61 metrą

Už pašto apiplėšimą Chiesa! gilumo. Tai didžiausias Ugi 
ir Ch. Witt teismo nubausti šiol surastas gilumas Lietu-
po 25 metus kalėti. vos ežeruose.

MADRIDAS, kovo 29. —
Vokietijos vyriausybė prisiun 
tė Ispanijos vyriausybei pro
testą, kad pastaroji ėmėgi is
panus fašistus persekioti. Is
panijos ministerių kabinetas 
svarsto, kas daryti su prisius 
tu protestu.

RAGINAMA DUŽTI KAPI
TALUS

PARįYŽIUS, kovo 29. —
Prancūzų biznieriai ragina 
Prancūzijos vyriausybę, kad 
ji įvestųotų kapitalus Mand- 
žiūko valstybėje.

ORO STOVIS

Chicagoj policija nuo ra- Du plėšikai apiplėšė She- j CHICAGO IR APYLJN 
kieterių saugoja naminių pau Į ridan Plaza viešbutį, 4605 She KĖS. — Šiandien numatoma, 

ridan road. * lietus; kiek šilčiau.kščių turgavietę. I

m
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Vienybė mums reikalinga visais žvilgs
niais. Jei nebūsime gerai organizuoti, neišlai
kysime nei tikėjimo, nei tautybės. Kol dar 
laikas, stiprinkime savo vienybę, organizuo- 
kimės. Tą progą) mums dabai* duoda Fede
racijos vedamas vajus.

SVEIKATOS SKYRIUS
Sj skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

PASTABĖLĖS DANTŲ HYGIENA

DIENOS KLAUSIMAI

VIENYBĖS REIKALINGUMAS

.Kadangi dabar yra vedamas katalikiško
jo veikimo ir spaudos vajus, vienybės reika
lingumo klausimas plačiai yra keliamas mū
sų spaudoje ir įvairiuose susirinkimuose. Y- 
patingai A. L. R K. Federacijos centras yra 
gyvai susirūpinęs lietuvių katalikų vienybės 
reikalu. Tuo tikslu išsiuntinėta keli tūkstan
čiai draugijoms laiškų, vienybės obalsis sis- 
tematingai keliamas spaudoje.

Žymusis mūsų veikėjas kun. K. Urbo
navičius, savo skaitytame referate Federaci
jos kongrese yra pasakęs:

“Vieningo katalikiškos veikimo reikalų 
mes matome, tik su jo įvykdymu yra daug 
vargo. Pirmiausiai mūsų liaudyje matosi di
delis katalikiškojo susipratimo trukumas. Iš 
didžiulės katalikų masės tik menka dalelė 
jaučia būtinumų palaikyti katalikiškų spau
dų, tų galingų įnagį katalikybei ir tautybei 
palaikyti. Jei katalikiškas susipratimas mū
sų liaudyje būtų normalus, turėtume kitokią 
proporcijų katalikiškų laikraščių skaičiuje. 
Dabar viskas stovi aukštyn kojom, nes toji 
;proporcija išeina griežtai mūsų nenaudai.”

Mūsų veterano veikėjo Sodžius mes čia 
pacitavome tam, kad labiau įtikinti visus lie
tuvių katalikų veikėjus, kiek daug darbo 
yta keliant mūsų tautiečiuose katalikiškųjų 
sąmonę. Kadangi tas darbas nėra galimas be 
galingos spaudos pagalbos .ir be vieningo 
darbo, dėl to Federacija ir rūpinasi, kad su
jungti lietuvių katalikų draugijas į vienų 
didelį centrų ir išplatinti katalikiškų spaudų. 
Nes, anot kun. K. Urbonavičiaus: “Federa
cija kaipo vieningas katalikų organizacijų 
kūnas turi daug įtakos. Jos žodis — mani
festas gali atskleisti naūjų lapų mūsų išei
vijos istorijoj.” Dėl to svarbu, kad visos 
Amerikos lietuvių katalikų draugijos, ’ dide 
lės ar mažos, prisirašytų prie Federacijos.

Mūsų lakūnai, kap. S. Darius ir S. Gi
rėnas, rimtai rengiasi prie skridimo per pla
tųjį Atlantikų. Laimingai nuskridę į Kauną, 
jie tuo pačiu orlaiviu žada grįžti atgal į 
Ameriką. Drąsus užsimojimas. Linkėtina 
jiems pasisekimo ir spėti sugrįžti Pasaulinės 
Parodos rengiamon aviacijos šventėn, kad 
tuo būdu dar labiau mūsų tautos vardų iš
garsinus. ' iii

Žydai su komunizmo pagalba parbloškė 
Rusiją, jie tų patį mėgino padaryti ir su 
kitais kraštais. Komunistų darbai Italijoj pa
gimdė fašizmų, kuris plinta visoj Europoj 
ir šiandien ypatingai triumfuoja Vokietijoj, 
skelbdamas mirtį ir komunizmui ir jo svar 
blausiems palaikytojams žydams. Aišku, kad 
komunizmas yra kenksmingas pasauliui. Tai 
rodo Rusijos gyvenimas. Nėra ko džiaugtis 
ir fašizmu. Vis tai yra liguisti reiškiniai, 
iš kurių negreit Europa tepasigydys.

♦ • •
Įsigalėjęs fašizmas Vokietijoj savaime tų 

kraštų suveda į artimus santykius su Itali
ja, taip pat Vengrija ir gal būt Austrija. 
Dėl to susirūpino Prancūzija ir iš tos prie
žasties ji stengiasi labiau susiartinti su So
vietų Rusija. Nemažai jų ton pusėn pakreipė

Rašo Dr. G. Bložis, Dentistas, 
Chicago, IU,

Gerbiamas skaitytojau, ar 
turėjai kuomet skaudantį dan 
tį ? Labai yra nesmagu turė
ti dantgelį. Dantgelį turint, 
kelios minutos pavirsta ilgiau

.tumėnie šalčio, kad nekentėti 
skausmus.

Kodėl nepadaryti taip ir su 
dantimis ? Kodėl dantis neap
rūpinti ir nepadaryti tvirtais, 
kad jie visuomet galėtų su
tikti savo priešų bakterijas. 
Bet didelė didžiuma mūsų ne

ra uždaryta. Kvėpuojant per 
burnų, ne per nosį, mums be
veik nuolatinis pavojus grę
sia, nes šimtais įgauname ne
geistinų bakterijų, kurios bi
le miliutu gali mus padaryti 
nelaimingais.

(Gal bū i, gerbiamas skaity
tojas mąstys, kaip gali bakte
rijos pakenkti kietiems dan
tinis, kuomet )įos ieško minkš
to kūno įlysti. Dantys yra kie
ti, tas tiesa. Reikia nepamirš 
ti, kad dantys yra subudavo 
ti iš) įvairių dalių, kurių vi
durys gyvio yra minkštas,

Kun. A. Petrauskas, M. I.C.

Sveika Marija

(Tęsinys)
Dabarties svarbumas

Ar žinai, kas tai yra tasai — dabūrf 
— Jis yra nelyginant anasai girnakalio 
kirtis. Kų tiktai tu dabar darai, ar kalbi, 
ar ko geidi — tai visa yra į amžinatvę lyg 
kad į kokį akmenį kalama; arba lyg kad 
į amžinatvės knygas rašoma, kurias pats 
Viešpats savo nepajudinamuoju antspau
du užantspauduoja.

Tau numirus — bus suskaityti visi 
tavo gyvenimo dabar ir teisingumo svaru 
pasverti. Vai, tuomet vienų vienas dabar 
daug, laimi daug galės nusverti! Taip, 
vienas trumputėlis, mažytis dabar, jei bus 
jis tamsus ir dvokiąs, kaip anas kolera 
mirusio lavonas, — galės jis tau visą am
žinybę aptemdinti, užnuodinti ir amžiną 
ugnį nugramzdinti. Juk tu ir pats Žinai, 
ką gali vienas mažytis dabar. — Jis an
gelus velniais pavertė ir užkūrė pragaro 
ugnį, kurios visi amžiai užgesinti nebe
gali !..

Taigi suprask, koksai galingas tas 
dabar, kurį mu; žemėje ligi kol kas gy
vename. Koks jisai svarbus! Aiškiau pa

tik nemąstome, aprūpinti 
dantis, einant pas dantų gy-jkUr bakterijos gauna progos

Kuomet i Rytojų vienų aiba du kartu yįdun įsigauti. Dar viena 
proga bakterijai yra įsigauti

šiomis valandomis, 
jūsų dantys yra sveiki, vis-H mrius, kad apžiūrėtų, ar ne
kas gerai, tyku ir nieko neiną į r'a pradėjusių kiurti ir nuva- 
stai apie juos. Jiems burnoje Udi juos. Ne tik neduodame
esant paslėptais, nėra mato
ma, ar jie yra švarūs arba 
purvini, aplipę moliu, ar ki
tais nešvarumais apžėlę. Bet 
gavus sukinėjantį skausmų, 
tuomet jaučiame lyg kas kel 
tų ant syk šimtų vinių į gal
vų. Tuomet jau žinome, kad 
turime dantis burnoje ir įsi
vaizduojame skaudantį dantį 
tokiu dideliu, Kaip tas na
mas, kuriame gyvename. Ir 
nieko kito negalime mąstyti, 
kaip tik apie tų skaudantį 
dantį.

Dabar kila klausimas, arir Anglijos premjero kelionė Romon ir pasi
tarimai su Mussolini. Žodžiu, gudrieji pran-J^ums to reikėtų dasileisti! 
cūzų diplomatai dabar yra labai užimti. j Visai ne. Mes to galime išveli 

gti pasirūpindami su danti
mis iš anksto taip, kaip ir su 
kitomis kūno dalimis. Pav. 
kuomet mes perkame žiemi
nius drabužius? Ar kai išei
name į lauką ir jaučiame šal
tį? Visai ne. Mes drabužiais 
pasirūpiname iš anksto, kad

C
Politikieriai svarsto ir ginčijasi dėl Chi

cagos majoro linkimų klausinio. Vieni norė
tų, kad miesto taryba ji rinktų, kiti reika 
lauja, kad kandidatus į majorus skirtų par
tijų konvencijos ir rinktų visi piliečiai, treti 
kitokį projektą siūlo. Mūsų manymu, majoras 
turi būti visų žmonių renkamas ir kandida
tai taip pat pačių žmonių turėtų būti pa
rinkti. i

• i r

Prezidentas Rooseveltas stengiasi atsta
tyti žmonių pasitikėjimą bankais, legalizavo 
alų, mėgina pakelti ir sutvarkyti žemės ūkį, 
įveda ekonomiją į valdžios įstaigas, svarsto 
darbo planą. Taigi, sulyginamai trumpu laiku 
daug svarbių klausinių iškelta, o kai kurie 
jau ir visai išrišti. Jei naujoji vyriausybė 
visada bus taip veikli, atsiras žmonėms dar
bų, ekonominis ir finansinis gyvenimas ir
vėl sugrįš į normales vėžes.

• * •
Darbo žmonėms unijos yra naudingos ir 

reikalingos. Jos padeda kovoti su darbda-

gydytojui apžiūrėti, bet kad 
ir matome arba jaučiame šu
kę dantyje, arba išpuvinią, vie 
nok bile neskauda tai ir lau
kiame. Na, o kai jau prade
da skaudėti, tai tuomet turi
me net iš darbo išlikti ir gaiš 
ti dieną arba dvi, kas lėšuoja 
net keli ' doleriai; o kiek ‘dar 
skausmo reikia pakęsti ir ga
lų gale dantį prarandame.

Bakterijos .yra labai maži 
gyviai arba organiamai, ku
rių su neapginkluotomis aki
mis negalima matyti, liet jos 
turi tokią didelę spėkų, kad
net didžiausius ir tvirčiausius_ ,
milžinus .sĮunaikina. Bakterijų 
yra daugybė ir įvairių rūšių. 
Jos pas žmogų įsigauna įvai
riais būdais. Pav., kūnui esant 
perplautam, perdrėkstam, tai
pgi jos įsigauna per norį, ar
ba per burnų. Nosies glėvės 
dar yra apsaugotos nuo bak
terijų, bet burntt tai neturi

Dovydas Feinsof, paprastas 
philadelphietis duonos išvežio 

į dantį be nudėvėjimo, l>e iš-į to jas vienoj Kubos (Pietų A- 
puvimof arba perskilimo, tai merikos respublika) lioterijoj 
yra, kur stiebas aiba “karū
na” susiduria su šaknimis, 
nes dažnai smegenys (aiba

už $2 tikietų laimėjo $300,€00. 
Iš tos sumos Kubos vyriausy
bė painia $60,000. Jis nepaiso, 

dėsnos) būna pasmukę arba kad iš tos sumos ir J. A. Val-

sakysiu. Vienas trumputis dabar yra svar
besnis už milijonus amžinatvės metų! Ma
tai, yra kiekvieno mūs gyvenime tokių da
bar, kati pagal juos bus sutaisyta ir visa 
mūs amžinatvėje ateitis. Tokis dabar yra 
tai Pirmosios Komunijos valanda, arba 
kada apsitenkame sau kokį pastovų luo
mą: vienuolių, kunigystės, inoterystės ir 
t.t. Tokis dabar yra kai ryžtamės užimti 
kokią rimtą vietą ir svarbias pareigas ei
ti. Tokia svarbi dabar bus ir tuomet, kai 
sunkiai susirgsime ir mūsų gyvenimas ka
bos kaip ant siūlelio. Svarbus dabar yra 
taip gi, kai klausome pamokslo^ laikome 
rekolekcijas, Misijose dalyvaujame — nes 
tuomet Šv. Dvasia kalba mums į širdį ir 
nori apmirusią ne vieno sielą atgaivinti...

Net šie mano žodžiai gali ne vienam 
mūsų sudaryti tą svarbų dabar. J r man, 
juos rašančiam, ir jums, juos skaitan
tiems, gali kilti gražių naujų į Dievą ke
liančių minčių, gali širdis užsidegti di
desne Marijos meile...

Vai gi, kiek naudos žmogus galėtų 
turėti, jei mokėtų ir sugebėtų tuos visus 
svarbiuosius dabar (>astebėti lr jais pasi
naudoti! Tasai iš mūsų, kuris lengvai be 
jokio rūpesčio tas svarbiąsias valandas 
praleidžia, panašūs esame į pasivėlinusį 
į paskutinį traukinį keleivį: norėtų jis 
keliauti, bet traukinio jau nebėr!

stybių vyriausybė paims $253,- 
600, bet dirba, kad laimėtus 
pinigus gautų. Mat ir šiais 
depresijos laikais kai kam lai
mė, kad toli, už kalnų, nusi
šypso.

užgauti, o šaknys yra minkš
tesnės, negu kita dalis dan
ties. Nįa, ir tarpdantų neišva 
lyt į neišvalius, bakterijos 
ten gerai įsigauna ir labai 
sparčiai dauginasi.

Dar noriu priminti, kad 
mes dažnai įgauname bakteri 
jų valgydami. Valgiai gali bū
ti švarūs, vienok neretai jie 
esti suteršti vienokiu ar kito 
kiu būdu. Pamąstyk, skaity
tojau, kiek kartų pirkai vai
sių ir valgiai" juos nemazgo
jęs, o kad ir apšluosei nešva
ria skepetaite, tai mažai kų 
tereiškia. Mes nepamąstomo 
apie tuos vaisius, kuriuose 
gatvėje parduoda, kad jie y- 
ra dulkini, įvairių musių ir 
vabalų apvaikščioti, bei ap
krėsti nuodingomis bakterijo-

bakterijomis, dažnai apsikre- 
čianie pavojingomis ligomis.

(Bus daugiau).

NAUJOS KNYGELĖS
M 1 >

Ką tik iš spaudos išėjo, 
kaip tai:

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis, 
kaina .............................  10c

ŠvenČ. Jėzaus širdies Troš
kimai, to paties autoriaus 15c

Viršminėtos knygelės vra la
____________________________________________________ n is- ^^8 tokių vaisių sujbai naud=ngos ir kiekvienam
viais už teisingų atlyginimų ir geresnį duo- Kun. kan. K. Prapuolenis minėjo 75 me- įeikalingos, patartina,
nos ką nį. Bet daugelyje unijų reiktų daryti lų amžiaus sukaktį. Jis yra žynius lietuvių & a n',ge,6 US1 le 
u • , • ,, T v , . ., .. . . vienuose katalikiškuose na-spring cleaning. Jose įsigalėjo tokie žino- tauto:; veikėjas ir nenuilstantis kovotojas dėl j 
nės, kuriems ne darbininkų gerovė rūpi, bet tautos teisių. Dėl to jis yra daug nukentėjęs niuose'

savi reikalai. Jų viršūnėse jau perdaug įvyk- nuo rusų, o ypatingai nuo lenkų. Plačiau Reikalaukite tuojau pas pa
sta tokių dalykų, kurio neturėtų būti tote- apie šį garbingų veikėjų parašysime kitų jų autorįų 4557 So,Wood St.,

nenušaltumėme, kad nepagau jokios apsaugos, nebent ji y-

ruojann. kartų.

Legalizuotojo alaus statinė bus aptuk-- A. L. R. K. Federacijos centro valdybos 
suota nuo “kojų iki galvos.” Jų “sunkins” paskelbtas katalikiškojo veikimo ir spaudos 
federaliai, valstybės ir miestų mokesčiai, ku- vajus eina gana sėkmingai. Taigi, daugiau 
riuos, 'žinoma, turės pakelti vargšai “ištroš- drąsos, daugiau veikimo, nes tik nuolatiniu 
kusieji.” Bet vis dėlto ta našta bus leng veikimu tegalėsime išlaikyti kas mums'yra 
vesnė negu butlegerių. brangu: tikėjimas ir lietuvybė.

Dabarties nepastovumus ir amžinumas
Dabar yra tokis greitas, kad kol per

skaitysi šį rašto puslapį — jau daugybė 
dabar pralėks vienas paskui kitą, kaip 
kad žaibai audros metu. Bet ir vėl, tasai 
dabar yra amžinas, kaip amžinas yra Jė
zaus kentėjimas, ar .Judo pabučiavimas, 
ar Piloto sprendimas.

Kiekvienas dabar bus ištrauktas iš 
amžinybės jūros ir tau prieš akis amžinai 
stovės — danguje suteikdamas tavo sie
lai neapsakomos laimės, o pragare — di- 
deliausių kentėjimų.

Ar teko tau kada stovėti ant upės 
kranto ir žiūrėti į bėgantį jos vandenį? 
Nė mažiausios sekundos nesutrUks, nepa
silsės, bet bėga jis vis pirmyn, vilnis stu
mia, kad tik greičiau jūrų plotus pa
siektų!.. Tasai upės vanduo — tai mūsų 
gyvenimo dabar. Jis nė sekundos ant vie
tos nestovi — vis lekia pirmyn ir pirmyn, 
vienas amžiiiumos jūrėse nyksta, jo vie
ton naujas atsiranda; tas išnyksta — ir 
vėl nauji ateina. Ir taip nuolatos visame 
mūsų gyvenime! Nieko tvirto jame nebe
rasi! Ir net tasai kūnas, kurį tu nešioji, 

nuolatos vis mainosi ir neesti tas Į»ats.
Kūno atmainos

Kaip tai — gal paklausi — neesti tas 
pats mano kūnas? Kokį vakar aš turėjau 
kūną, tokį ir šiandien turiu!

Visai ne! Tavo kūnas nuolat keičiasi 
ir mainosi. Kad geriau suprastum tą da
lyką, paklausyk kų pasakysiu.

Viskas, kų tiktai valgai ar geri, tavo 
viduriuose krauju pavirsta, lšaugusis 
žmogus nuolat nešioja savyje netoli 20 
svarų kraujo. Tas kraujas tavyje nestovi 
ramiai, kaip nelyginant vanduo kibire 
(viedre), bet nuolat jis juda ir teka gys
lomis ir gyslelėmis po visų tavo kūnų ir 
nešioja kiekvienam sąnariui ir dalelei rei
kalingų maistų. Akiai atiduoda, kas jai 
reikalinga. Kaulams — kas kaulams pri
klauso. Odai, plaukams, nagams — vėl 
kas jiems tinka.

Kraujas būtinai turi tekėti mūsų gys
lose. Jeigu jis tik vienų vienai valandžiu
kei stapteltų — jau po žmogui! Jo gyvy
be tuomet gęsta, kaip ana lempa, kuriai 
aliejaus pritrūko. Mokslininkai išskaitė, 
kad per vieuą valandą kraujas suskumba 
21 kartą apibėgti apsukui visą kūnų. Kiti 
sako, kad dar greičiau kraujas teka. Ba
ko, jis galįs per vienų valandą net 150 
kartų aplink visą kūną apibėgti...

Nuostabus greitumas! Bet — kas tų 
kraujų mumyse sujudina ir greitumo pri
duoda? Štai kas. Dievas į vidų tavo krū
tinės įdėjo širdį. Ji tai ir yra visa judė
jimo priežastis. Ji tolydžio tai išsiskečia 
ir pilna paplūsta krauju, tai vėl susitrau

Chicago, IU.

arba

“DRAUGAS” PUB. GO.
2334 SO. OAKLEY AVE.,

Chicago, III.

kia. į gumuolėlį ir išstumia kraujų į gys
las. Ir teka kraujo vilnys, viena kitų ve
jasi aplink visų žmogaus kūnų. Ir vėl at
gal sugrįžta į tų širdį, iš kur buvo išėju
sios, kad vėl išeitų ir .vėl sugrįžtų. Ir 
taip nuolatos kraujas mumyse juda ir 
mainosi...

Taip pat esti ir su visu mūsų kūnu: 
jis nuolat mainosi. Pastebėta, kad į ke
lintus metus žmogaus kūnas visai atsi
maino. Matai, toki dalykai, kaip sunkus 
darbas, prakaitavimas ir kk., kasdien ge
rokų žmogaus kūno dalį sunaikina. Sunai
kintos gi vieton atsiranda nauja. Ir taip 
pamažu iš vienos pusės senasis mūsų kū
nas vis dyla, o iš kitos — pamažu vis nau
jas priauga.

Tų mūsų kūno keitimąsi net akimis 
galime pastebėti. Žiūrėk, tasai tavo pa
žįstamas kaimynas šiandie barzdų ir il
gus ūsus turi, ale prieš dešimtį metų, kai 
jis buvo jaunutukas, nei barzdos, nei ūsų 
neturėjo. Arba tas senelis, visas keliomis 
eilėmis susiraukšlėjęs, mažas būdamas 
kaip lelija žydėjo. Matai, per tas kelias
dešimt metų kokia atmaina jame įvyko, 
net pats stebiesi!

(Daugiau buiĮ

1



T

Ketvirtadienis, kovo 30, 1933

KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius 
2128 karkins Wav, Pittsburgh, Pu. 

Telephone llEinlock 1490 
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas

1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, l’a. 
Telephone Hemlock 2204

B R A TT Q X S
ir mes visuomet būsime pasi- JONAS: Kiekvieną penkta- 
rengę viską kantriai nukentėti, dienį susilaikymas nuo mėsos, 
net ir mirti už jį. Nebus tada Į Bertaininiai pasninkai, visa 
jokio pavojaus mums nuo jo[gavėnia (i’ kyrus sekmadie- 
atstoti nei jo atsižadėti. Ant nius) ir vilijas: prieš Sekini 
galo šventas Raštas ir perspė-! nes, Ėmimą į Daugu švč. I*, 
ja prieš tokį pavoju sakytlu-i M., Visus Šventuosius ir Ka
inas: “Žiūrėkite, broliai, kad
kartais nebūtu kuriame jū n 
piktos netikėjimo širdies at-

1< '< lits.

n

KOKS 1 ORI BOTI MŪSŲ 
TIKĖJIMAS?

sustiprėjo tikėjimu, duodamas stoti nuo gyvojo Dievo’’ (Žyd. 
Dievui garbę, ir buvo pilniam 3, 12).

SOUTH SIDE

Mūsų išganingas Tikėjimas 
turi būti: 1. Visuotinas; 2. Tvi 
rtas; 3..Gyvas; 4. Nepajudi
namas.

šiai įsitikinės, kad ka tik Jis! 
yra pažadėjęs, gali ir daryti, j 
Todėl tai ir buvo jam įskai-1 
tyta į teisumą. Kad gi jam bu
vo įskaityta į teisumą, tai pa
rašyta lie tik dėl jo, bet ir 
dėl mūsų, kuriems bus įskai-

1—Visuotinas. Mūsų Tikėji- tyla, jei mes tikėsime“ (Roni. 
mas yra visuotinus kada mes 4, 20-24).

Todėl:
Jeigu mums čia rūpi išgany

mas,
Nenorim pražūti, 
Nepajudinamas Tikėjimas 
Visų mūs tur būti.

Kun. M. J. Urbonas

ŠVENTIEJI METAI

tikime ne kelias, bet visas 
tie as, kurias Dievas apreiškė 
ir per savo Šventą Bažnyčią 
dėl tikėjimo padavė.

Ar tad mes ne liuosi pri
imti ir tikėti tik tai kas mums 
patinka? Ne, nes Kristus be 
jokios išimties pasakė: “Ei- kada mes sulig jo gyvename; 
darni į visą pasaulį skelbkite tai yra kada mes saugojamės 
Evangeliją visam sutvėrimui, pikto, o darome gero kaip mū 
Kas tikės ir bus pakrikštytas, sų tikėjimas mums nurodo, 
tas bus išganytas; kas gi ne- 1 Vienas tikėjimą.;, be gerų 
tikės, Ims pasmerktas“ (Mork. darbų nesisaugojant pikto, 
1G, 15-1 G). mums nieko negelbės. Šventas

i i

kyti visa, ką tik esu jums įsa- “Kaip kulias be dvasios, tai 
kęs” (Mat. 28, 20). ’• Tikėjimas be darini yra nii-

Aišku tad: jeigu mes pri- ’ (’-Jok. 2, 26).
imtume ir tikėtume tik tai kas į Patyrimas rodo: 
mums patinka, o atmestume

Aišku:
Jei tikėjimas netvirtas, 
Žmogus negal būt pagirta”. 
Priešai greit jį pergalės; 
Nuo Dievo atsižadės.

3—Gyvas
Mūsų Tikėjimas yra gyvas

PASNINKAS

Tai nepaprastų malonių me 
tai. Tai prisiminimas Kris
taus mirties ant kryžiaus 19 
Šimtmečių atgal. Už tat visi 
kuo iškilmingiau iai n-engia- 
si tuos Šventuosius Metus su
tikti.

I Šv. Kazimiero R. K. Dažny
Čioje nepaprastos Šventųjų

■Metai sutikimo pamaldos įvy-Į 
ks sekmadienį, balandžio 2 d- j

susilaikvn?o Įmygiai <;.>() vai. vakare bus
! išstatytas Švč. Sakramentas,

Vėl 2’i■ “Mokvdami ino4; lai- Rastas mums aiškiai pasako: 1 ,• , •v ei gi. aiok}neimi juos iai- 1 'pusrytis ir vakariene yra už
kandos, o pietūs pilnas val
gis. Bet galima ir pamainyti; 
* • • • galima pusrytį ir pietus pada
ryti užkandomis, o vakarienę 
pilnu valgiu.

KAULAS; Ar visi turi su-

R A ŪDAS: J orai, aš nesu] > 
rantu, koks yra skirtumas ta 
pe pasninko ir
(susiturėjimo ?)

JONAS: SUSILAIKYMAS !.Pa*kui mokyklos vaikai ir vi- 
yra tai, kad mes turime susi- Js’ ž».\ines giedos septynis kar 
laikyti nuo mėsos: penktadie-1 Ji^uviskai, o paskui Šv. 
niais per ištisus metus. PAS- iKn/dmieio parapijos choras 
NINKAS yra tai, kad mes jf9e(^0S; Paskutiniu*)-
galime tik vieną kartą į die-rs’Wt<f h-ristaus Žodžius Pasaka 
ną pilnai pavalgyti, o du kar- ^,lft an^

tu tiktai užkąsti. Paprastai,

kas mums nepatinka, tai mes 
neturėtume visuotino Tikėji
mo. Nevisuotinas tikėjimas tai 
nepilnas ir netikras tikėjimas; 
nes tuomet mes tikime ne Die-

Jei tikėjimas negyvas, 
Žmogaus gyveninis netyras; 
Gerume yra pastyrąs,
O link Dievo vra miros.

silaikvti? 1
.JONAS; Taip, visi, išsky- 

4—Nepajudinamas ligonis.
Mūsų Tikėjimas yra nepa-' RAUDAS: Nuo kokio am- 

vui, liet savo nusistatymui. įjudinamas kada mes esame pa ' žiu

' Po kiek
vieno “ŽoicAži'o“ bus trumpas 
pamokslėlis paaiškinantis “Žo 
džio” reikšmę. Visą tai tęsis 
ištisą valandą ir baigsis to 
Šventoji valanda palaiminimu 
Švč. Sakramento. Kaip įsigy
ti Šventųjų Metų jubiliejinius 
atlaidus, bus vėliaus paaiškin
ta, kai]) tik greitai vyskupas 
atsiųs atitinkamus parėdy
mus. Kun. M. J. Kazėnas

. 3U

Taigi:
Tikėjimas Visuotinas 
Yra žmogui būtinas. 
Jei tiki, tikėk pilnai; 
Ne dalims — savotinai 

2—Tvirtas

:> j Y įsirengę viską prarasti, net ir 
savo gyvastį, negu jo užsigi
nti arba jo atsižadėti.

Toks nepajudinamas tikėji
mas buvo visai Kristaus kar-

žiaus (senumo) Žmogus turi 
susilaikvma užlaikyti ?

-j- Mėnesinis Pittsburgho 
provincijos kunigai susirinki-

anciškaus Vign uolyne. Daly va 
vo sekantieji kunigai: Vaišno

žygių — kareivių, kurie daug 
Mūsų Tikėjimas yra tvirtas'kantriai nukentėjo, savo krau-'yra ir tokių žmonių, kurie ne 

kada mes tikime į visa tai ką
Dievas apreiškė ir per savo 
šventą Bažnyčią dėl tikėjimo 
padavė, be jokios abejonės.

Abraomas buvo gausiai ap
dovanotas paties Dievo užtai 
kad jisai tvirtai tikėjo. Štai 
ką apie jį skaitome Šventraš
ty: “Jis neabejojo netikėjimu 
apie Dievo pažadėjimą, bet

JONAS; Vaikai, kai tik a- mas j^-ko kovo 21 d. Šv. Pr- 
teina į protą; kai pradeda ei 
ti išpažinties ir prie Sakia
mentų. Kada vaikas pradeda raSj Skripkus, Misius, Čepana 
atskriti gerą nuo blogo. (Bet uis, Vasiliauskas, Jurgutis,

Urbonas, Abromaitis, Piku-
ją praliejo ir savo galvas už gali atskirti gerą nuo blogo tjs įr Kazėnas. Valdybos ir 
jį paguldė. Jie katalikų Baž-Į per visą savo gyvenimą, pav., | įvairių komisijų raportai pri- 
nyčioje yra skaitomi ne šim- bedieviai). .imti su pagyrimu. Nežaliežni-
tais ir ne tūkstančiais, bet Į KAULAS; Kas turi pasniu 1 rikams ištirti veikia toji pati
milijonais. Nekuriu vardus ką užlaikyti?
mes priėmėme per krikštą, ir' JONAS: Pasninką turi už- 
savo gyvenime juos laikome laikyti visi, kuriems suėję 21
didžiausioje paga rbo j e.

«Jeigu ir mūsų tikėjimas ti

PASIRINK SAU GERIAUSIĄ ‘DRAUGĄ’

K

■

komisija, susidedanti iš kuni
gų: Vaišnoro, Misiaus ir Pi
laičio. Lietuvių kambario rei
kalui išrinkti kunigai: Vaišno 
ras ir Vasiliauskas. Kas link 
Lietuvių Vaizbos Buto noro, 
kad kunigai prisidėtų, išreikš

RAI LAS: Ar tai aš turiu pa pageidavimas,'kad Vaizbos 
badu mirti pasninke? - 1 Butas perkraustytų iš klubo

JONAS: N e, Raidai, pasniu j susirinkimus laikyti į by ku

ni. amžiaus iki 59 metų. Iki 
21 metų jaunimas yra liuesas

krai bus nepajudinamas, tai : nuo pasninko, o seni žmonės 
sulaukę G0 metų.

Šv. Pranciškaus Seserys išleido labai gražią paveiksluotą knygą pa
minėjimui 10 metų Jubiliejaus savo Vienuolyno įsikūrimo. Apart daug ki
tų žymių geradarių randame joje aukščiau paveiksluose kunigus, kurie yra 
žymiau prisidėję paremdami kilnią įstaigą. Matyt toje knygoje Šv. Pran
ciškaus Seserys reiškia gražaus dėkingumo savo Rėmėjams ir Geradariams 
už jų nuolatinę paramą ir rūpestį šiam vienuolynui. Galima pasidžiaugti, 

‘kad mūsų tauta tiek daug pasiaukoja tikybos reikalams.

kai pasakė pamokslą. Reikia Joms rūpi kiekvienas parapi- , rupijoms nebus

Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau-; . 7* . - T ‘ jnjJ ka(abkiską mokyklą ir kan Į - tik t , ai
tas kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pnpa- ujo. Paskui pieną, sviestą, stlJ visu, kuiliffus ....... ~ " .......................................

ŽJSta. kiaušinius. prie yaizkos Buto.
RtAULAS; O kepti blynai 

su taukais ar galima valgyti 
penktadienį ?

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis.

“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties 
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas-

“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura-! 
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame daug

pnl 
prisidėti

Rep.

reikalingos
* į pažymėti, kad Briglitwood pa jos judėjimas bei darbuotė ir J nei kitos Įstaigos. Linkėtina 

p! visuomet prie visų parapijos į mūsų sąjungietėms taip ir a- 
įsteigta, bet laljai gražiai gy- darbų uoliai prisideda. iteityje nepamiršti parapijos

reikalų. Kep.: vuoja po vadovyste sumanaus 
klebono kun. Juozo Pikučio. 
Žmonės čia labai maišvtu tau-

+ Lygumų Jonas pasakojo,
„ _ . kad buvo susitikęs Dėdulą,
JONAS; Taip, valia. Bažny ,kur tf,n North Si(,p P>aklaus.

čia leidžia. tas, kolei neberašo į “Pitts-
RAULAS: O viralą (zupę) 1 t, t *U ' ’ v,iburgho Lietuvių Žinias,“ at

virtą su mėsa ar galima valgv I 1 , 1 ,. į sakęs, kad pasenęs, neliega-
I lįs. Stebėtina, kad Dėdula nei

JONAS: Ne. Porą metu at
v* - •* A i* • 1 1 • - ,v t • I ‘ 1 kiek nepersenas zenvtis,Žinių 1S Amerikos lietuvių kolonijų IS Lietuvos gal Bažnyčia išleido paniški- L 
ir viso pasallio. ' nirwb kad nevalia valgyti vi-

Nebūk be “DRAUGO” - užsisakyk šiandien raį\ Tk"ria"ie ™sa vi? 
urAn ai TC AC» OO I RAILAS: Ar visi žmonėsDK AL J CiAS metams $6.00. I lygiai turi pasninkauti ?

Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie

stai, aną dieną sąjungietės 
imaukojo $5.00 dėl anglių ba- 

1 žnvčiai. Garliė sąjungietėms,
tų. Dausnausia. bus ameriko- ,(is snpranta sva,,fianj<j į ku,aižia, kad «.bi>ra gerų žmo

-j- Šiandien nevienas nusis-

nų ir lenkų. Uaudnsi keletas km.. ,nių, ka<l pasaulis pasidarė
ir lietuvių. Visos tautos labai 
suvargę, bet visi remia para-

tuvoje. Metams $7.00.

“DRAUGAS" PU8. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

JONAS: Ne. Paliuosuoti 
nuo pasninko yra visi ligo
niai arba sveikstanti iš sun
kios ligos. Taip pat motinos 
•su mažiukais, net ir sunkiai 
dirbantieji žmonės ir tie, ku
rie labai sunkiai mokinasi.

labai žiaurus, be širdies be 
jausmų. Tas nevisados atatin 
ka tiesai, nes daug dar yra pa 
šaulyje ir gerų žmonių, tik 
tuos gerus velnio agentai no- 

I ri sunaikinti, sugadinti, tai

bių laikais labiausiai reikia 
remti — tai parapijos užlaiky 
mas. Jei ]>arapijos ]>ergyvens 

j šiuos sunkius laikus, tai gy^ 
-f- Čia South Side jau nuo^mos ir mūsų draugijos, są- 

senų laikų gyvuoja Moterų jungos, vienuolynai ir visos 1 
Sąjungos 23 kuopa. Sąjungie- kitos įstaigos, o pakrikus pa 
tės gražiai darbuojasi; remia
Šv. Pranciškaus vienuolyną, 
rūpinasi savo narėmis ligonė
mis ir mirusiųjų laidojimų, 
bet kas svarbiausia, kad jos 
neužmiršta savo parapijos.

P'.la- Ten buvęs

juk pats pasisakė, kad šįmet 
turi būtinai apsivesti. Būtų i 
gerai, kad |>ats Dėdula apie 
tai pasisakytų. Lauksime.

Rep.

4- Brightown, Pa., 40 va
landų atlaidai užsibaigė kovo 
22 d. Žmonelių buvo pilna ba 
žnytėlė. Be klebono, svečių ku 
nigų buvo; Vaišnoras, Jurgu-

(<tis, Vasiliauskas, Rokosz ir ki 
KAULAS: Ar daug ištisus ti. Kun. Vasiliauskas laikė pa

metus yra pasninkų? maldės, o kun. Rokosz angliš-

(Tąsa ar»t 4-to rusi.)

PAIEŠKAU ALENOS ŠIMKAITĖS (OZERSKIENĖS)
paeinančios 1S Lietuvos, Skaudvilės miesto, dabar gyvena rydos Chlca- 
goje. Palefiko Aleksandras Gimus, 403 Stndium St., Gorilas Sta., Pi'tts- 
burgh, Pa.

NAUJA CENTO PRAMONĖ TUOJAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno Iki penkių centų ”Big Fiasb” Special. Krautuvės perka vieną, du tris nr 
daugiau po 41.00. Pardavėjui (eina 42.20 Cash Ir pardavėjas gauna "Dovaną” kurtą 
gali parduoti uS 41.00 Viskas relkailnira parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite 
išmėginimui tuziną už |7.80 ar pasiuskit 72c paStu. Chicagos vyrai atsiSaukite Į ofisą.

PARISIAN RING COMPANY
S0 North Dearborn Street, “Dept. J.” CHICAGO, UI*
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DRAUGAS Ketvirtadienis, kovo 30, 1933

Pittstarjto Lietu
viu žinios

(Tęsinys nuo 3-eio pusi.)

kia, nei už 10 metų nesitikima | cit mos u. a. Antanus su virš gyvai ir artistiškai atlieka sa- sa minia su kltbonu ir tar- bininkų, kurie paaukoja savo gyveninio, buvusio Federaci-
Į klebonijos susilaukti. Iš toles' 20 metų prigulėjo prie choro, vo dalis, lštikrųjų, yra verta nais susėdę į\ui>mobilius nu-'jėgas prie minėtojo darbo. Įjos seimo 1932 ir. atvaizdas,

Atsimenu tas vakarais prakti kiekvienam pamatyti. Net kai lydėjo j BraddpVko katalikui j^. jie^baigs darbų P^nnoJ° Pranciškaus Rg-
.. „i.i---------  ! vaka '“ėjų Ur-jos seimo atvaizdai ir

daug kitų. Ši knyga yra tik
inus namų papuošalas. Užsa
kymus siunčiant reikia adre
suoti:

'•nia su klebonu pasikalbėjimo

1
Įne
;daugiau “camp’ėmis” susirfi' jauslias, dar kartų pergiedo- met, gražus vaikučių būrelis kteris. Valerijų, Alenų ir Mari- . darbu

dar nereiškia, kad jau viskasjn( j.Qj parapijos palaiky kime, dar kartų, tai bus ne- vyksta veikalo pamatyti. Ti- jų. Velionis labai gražiai su 
pasaulyje tik bloga. Nereikia! ‘ .....................................
nusiminti. Juk gerai žinon

|IVJ1UVB VIT7&HUV0 JIIVVIJ IMU UJIUJIV f **• v«*«£-k7AMr*. ---- 7 ---------------- |-------

Amžinų atilsį duok jam, Vi

lltt mu. Taip dalykams esant už įdėlioję drąsu...” Na, žinoma, kimusi, kad jie ir-gi grįš su visais sugyveno ir visiems iš! J^emų per salti ir man bus 
ie’,kokios dešimts metų klebonija, d. a. Antanas drųsiai tenoru gerais įspūdžiais, nes vaiku- širdies padėjo ir šelpė. .vigados skiepe P^tuP;‘*L ,

kad gyvenimas tai kova K«’|visai bus nebereikalinga, nes ir traukdavo. Už tat kaip pir- čiai geriau išmoksta matymu, | Amži"“ '«*•« v •’ K* 2virWi3
ro su blogu. Tik \ isi stokime ‘ gtlnĮejį p>us įjįjuirę, o jaunieji mųjam šv. Kazimiero parapi- negu klausymu. Mažiutė špatie!

Sisters of St. Francis,

Mt. Providcnce R. D. 9

South Hills, Pittsburgh, Pa.

į kovų su blogu, o, lengvai jį 
pergalėsime. Juk nepaslaptis, 
kad yra žmonių, kurie uolini 
kovoja su blogu. Parodo šis 
įvykis: Čia pas mus šv. Kazi
miero parapijos klebonija at
rodo lig senos akėčios, per 
kurias vėjai ir sniegas švil-

1 išvažiavę į “Cemp’es,” tai
svetimtaučiai airiai (Šv. Kry 
■žiaus parapijonys) paims vis

ikų į savo gloljj. Skaudu būtų, 
J kad taip įvyktų, bet jei jauni- 
jinas tiek tesirūpins savo tėve 
lių įstaiga — parapija, kas 
nors ja turės pasirūpinti. Į-

pauja, grindis kiauros, duris- . . , , 4 , , -*•1 ’ įvairiose kolonijose teko būti,
langai nebeuždaromi, persik- . , . , ». ..° 1 bet niekur nemaciiau taip nt-
reipe, rakandai suuilę, aplū- . , • • • •1 šalusio nuo parapijos jauni-žę. Kunigų Draugiausias tur
tas — knygos sukrautos krū
vomis ant grindų, nes neturi 
atsakančios vietos nei spintos 
joms sukrauti. Taip ir vargs
ta, laukdami parapijonų pasi
gailėjimo. Kartų ten pas kuni 
gus atsilankius savomis aki

nio, kaip čia. Jaunime, susip
rask, nes ant tavęs remiasi 
visa ateitis ir ant tavęs kris 
visa atsakconybe.

Svečias iš toliau

. . , ,po sumos Hv. Pranciškaus Visnūs pamačius net griaudu pa- ,, . , , . i . nuolyno Rėmėjų ivvko pirmassirode, kad mes taip apleidžia . . , . , . ‘ ,. . , . i susirinkimas, kuriame išlaukine savo dvasios vadus ir ne- . . .. . ,, . ,.. Itu valdyba sekanti: Agota Sumokame jų pagerbti. Sužino- - . .v. /.. . . . ,, . .. . itkaicmtcjęs apie toki klebonijoje var-1 . . . . . . ,' ... _ niekis — vice jurui., Antanasgų, Domininkas Stanelis imi-1.... ,, . „ , _ Sikorskis — rast. ir Petrone-sų kunigų vargšų knvgų įsrne . ... _T ,* * . , . lc Blažaitlenė —ižd. Nutartatylų ant grindų ir negailestm M ; ,, ..... . kita “ex'tra ’ susirinkimų lai-gai mindžiojamu, anų dienų'. ... ... £, . , . v. ., . , , . ... kyti balandžio 2 d. toje pačiojpadovanojo labai gražių ir x
brangių susidėti knygoms šė
pų, už kų kunigai

jos choristui laidotuvių Mi
šias šv. choras labai gražiai 
pagiedojo. A. a. Antanas taip 
pat buvo uolus ir parapijos 
rėmėjas ir darbuotojas. Nors 
pastaruoju laiku toli gyveno 
(Brentvvood), bet kas sekma-

PITTSBURGH’O UETUVIĮĮ X Nulifidome išgirdę, kad 
vienų iš mūsų geru parapijon-

VAIZBOS BUTAS kų, Anelia Šeštokienė, sunkiai
■serga savo namuose. Lai Die-

Vasario mėnesį savo susi- |vas duoda jai sveikatos! 
rinkime nutarta pakviesti iš' .X B; KamPis> kurla P? 

dienis atvažiuodavo į savo amerikoniško Chamber of Co-ikiek .la^° s“g0 JPenn Ii- 
l ažnyčių, prie kurios įkūrimo'nimerce ir daugiau susipažint s°n'“ėje> dakar Srlžo “ain0 
kaip (Virbu taip ir aukomis sn amerikonišku Vaizbos Bu- ^ek Bek ^ikesnis. Linksma 
daug buvo prisidėjęs. Todėl tu, kokis jų sųstatas, veiki- ,mums tai g,rtlėti
liūdi jo visa Šv. Kazimiero mas. Tat kovo 9 d. pakvies- X Girdėjau, kad mūsų kle-
parapija, kunigai, auklėtinės, tas kalbėtojas gražiai nurodė ^onas Iank6hi Pas kun. J. Pi-
sūnūs, dukterys, o labiausiai lietuvių nuveiktus darbus Briglituood, Pa., 40 vai.

atlaiduose ir kad sakė ange-

PRANEŠIMAS
Š». Pranciškaus 

Seserį! Vienuolyno 
Istorija

jau išėjo is
SPAUDOS

ĮPRAŠO DRAUSTI ŽEM. Ū. 
DARBININKUS NUO NE

LAIMIŲ

Žemės ūkio rūmai pasiuntė 
vyriausybei raštų, kuriame 
prašo susirūpinti laukųdarbi- i ninku draudimų nelaiminguo- 

Įse atsitikimuose. Ritimai nuro 
do, kad toks draudimas reika
lingas. Jį įvedus netektų už 
viskų atlyginti vien ūkinin-j 
kui, kaip buvo lig šiol, o ne-'

jo ištikima iki pat mirties žiro Į stebėjos kad suradę istorijoj, ...
m Agota, tari per tris die- Į jog lietuviai yra labai Įsigyti ir pamatyti. Knyga būtų aprOpintas ateičiai. Dra

____________ 'vardu “6v. Pranciškaus Se- udiii.as numatoma prijungtii nas netsitrauk? nuo ligonio tauta. Po to, išdėstė, koks jų- 
+ Sukmadienį, kovo 2o d. I Ievos South Side ligoninėje. J jų veikimas ir žadėjo, jei bus

Tai žmogaus gyvenimas,, reikalas, visados patarnauti.
kaip koks sapnas. Rodos, kaip 
vakar organizavotn parapijų, 
chorų, o čia žiūrėk jau 40 me- 

pirin., Jonas Zim Dj prabėgo nei kiek n epas t e- 
betų. Baigiasi senieji choris- į 
tai, senieji jiarapijonys... Dar 
keletu miltelių ir jaunoji karta 
užstos, o senieji Į Castle Sbu-

vietoj ir tuo pačiu laiku, kad 
pasidalinti ir pasiimti VienuoStanehui• . • - , ,, rn-i i • - Mvno istorines knvgos parda-be galo dėkingi. Tik nelaime,! . ... . ,, . . ,

. ,.. , t , ivinejnnui. Mėnesiniu mokes-girdejau, kad kun. Kazėnas _. , .. .,nri. ~ ,icių sumokėta $13.2o. Dabarlabai susirūpinęs, kaip tų šė 
pų dabar Įprašyti į 
rastų” klebonijų —

J. B. T.
YOUNGSTOWN, OHIO

Knyga labai graži, v'vta jų tekęs sveikatos -darbininkas

serų Vienuolyno Istorija.” į prie vietos savivaldybių. Tam 
Šita įdomi istorija yra albumo j reikalui sutvarkyti tektų iš- 
pavydalo: didelio formato, Iii i dirbti įstatymas.

Mūsų kolonijoj, kaip prade- ksiukinės poperos. Šv. Pranciš
BENTLEYYIliE, PA.

Kovo 19 d. S. L. R. K. A. 
92 kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimų, kuriame sumokėta tik 
mėnesiniai mokesčiai ir dau-

jo jaunimas progresuoti, tai 
net linksma darosi. Mat, jiems 
labai gerai nusisekė išpildyti 
programa Lietuvos nepri k lan

kaus Seserų Vienuolynas, Pit
tsburgh’e, švęsdamas 10 me
tų sukaktį tų istoriją lei 
dzin sukakčiai paminėti. Is- PO 40

VIDUBiy NETVARKA 
LABAI PAVOJINGA

somybės šventės paminėjime, 'toriia yra 90 piuslapių, su 
daugiau kaip 80 paveikslųTat dabar vėl subruzdo kų

. giau nieko nenutarta — ati- ;nols Sra^aus surengti, tuoja.i
ro R. K. .bažnyčios kapines, d-ta kitam su,irinkimui. 'P» Velykų. V.s. deda pasta.,-
ten kur nuvažiavo a. a. Anta-j ,, . , gu kuo geriausiai išmokti pa-

ti i • ,.. . .IX Buvau manęs, kad gavę-1 , . , ?. , i < • ,. . ,nas Palucis. Kaip smagu ir ’ . . . . . , . ... skirtas jiems roles. Lauksime1 jr savojo, šv. Pranciškaus vie-moj tufesiu daugiau laiko pa-

nnon išvažiuos, į šv. Kazimie- Joje )*W smulkiai aprašyta 
lietuvaičių seserų atsiskyrimas I 
nuo lenkių seserų nazeretiečių Užkietėjimas gali lengvai tapti 

ehronišku po 40. Nuolatinis už
kietėjimas tuose metuose gali už
vesti raudonąją, gyslą (pilės) ir 
daugybę kitokių suirimų.

Tčinyk vidurius bi kuriame atn- 
ž -je.. Sergėk su ypatinga priežiu- 
r. po 40. Kuomet jiems reikalin
ga pagalba, atsimink, kad dakta
ras žino kas jiems geriausia.

“Dr. Caldvvell's Kyrup Pepsin” 
yra daktaro preskrlpclja dėl vidu
riu. Išmėgintas pe.r 47 metus prak
tikos. Kastas pilnai pasekmingas 
atleidime užkietėjimo ir jo nege
rumų vyrams, moterims ir vai
kams visų .'Tnžių. Parodytas sau
gus ir kūdikiams. Pagaminta iš 
Šviežių, liuosuojančių žolių, tyraus 
pepsino i,r kitų nekenksmingi, su
dėtinių dailų, nėra diegimo; ne- 
npsirgdina nei nesilpnina; gali bū
ti vartotas be baimės kada tik 
kvapas atsiduoda, liežiuvis aptrau
ktas. kada Ilk svaigimas, guzai 
perspėja užkietėjimo stovį.

Kitą kartą paimk pilną šaukštą 
šio šeimos daktaro laxativo. Tė- 
įnyk kaip gardus; kaip švelniai 
ir nllnai jis dirba. Tada žinosi 
kodėl jis yra pasaulio tinkamiau
sias liuosuotojas. Didelis butelis 
— visose aptiekose.

linksmo vakarėlio.
Kita naujiena

Anų dienų nuskridau

linksma būtų, kad aname pa- » ,. , . . - .. . . , . . rašyti, daugiau haujienų, bet,šaulyje danguje vėl visi kar- . • - , . . , ,. ...... kaip pasirodo, kau kur kastu galėtume susitikti ir per a- L .. t, -». ... . . 1 mažiau tėra laiko. Reikia i
niztus linksmintis. Būkime iš- . - t-inei per ' * - * .... . , . . . i bažnytėlę nueiti, stacijas a-rors pramonių renginius nti- tikinu Dievui ir Bažnyčiai

syk ir užsitarnausime t.. : žnytėlės per skiepo langus ve

li epą p-
be įeičftj už knygų pardavinė
jimų ižde yra $33.25. Kokių

duris, nei per langu neilenda. ... ... 1Z1. ... , ... c... 'dėtas iki seserų vaiaus spa- tU!Girdėjau, kad Antanas bikors . . ...., . _ v bų menesvje, dabar gi visaskis musų zvmus dailvde is- ., pastangas dėti, kad kuo dau-mieravęs vienų langų ir sura- . ... .... ..... . v. ginusiai jubiliejinę knvgų išdės, kad j;o langu esančių ...... , .. , .... A. platinti. Rėmėjasskylę galima bus padidinti, o

au amžinų laimę

peiti, pasimelsti. Malonu šįmet 
ni(! ir į bažnytėlę ateiti, kuomet

dangujc.erunjį gražų būrelį susirinku- r<"*a!<i 'auk žemes. Atsitūpęs

nuolyno, Įsteigimo istorija. Pa 
veikslai labai įdomūs: len- 

prjc kių nazeretiečių vienuolyno, 
lietuvių bažnyčios, ir kų aš j lietuvaičių seserų, atsiskyru- 
pamačiau. Abiejose pusėse ba- na0 lenkių, įžymių dvasi

ninku, kurie darbavos už at
skyrimų. pirmųjų seserų įėju-

legal Aukščiausias suteikia Hįu žmonių ir visi vadovai- Pr’e vieno lango pradėjau žiū- į sav° motiniškąjį namų, 
amžinų laimę a. a. Antanui. jant klebonui, širdingai mel-irėtl i sklel’° vidlb Kokie Pau vadovių, naujojo vienuoly- 

ylžiasi.Senas eks-choristas ir

išėmus langų lengvai bus ga- + Kovo 24 d. mirė a. a. A. 
Įima anų brangių dovanų įga- Palucis, kuris kovo 27 d. tapo 
benti stačiai j kun. Kazėno palaidotas iš šv. Kazimiero 
knygynų. Tada tai jau prasi- R. K. bažnyčios parapijos ka 
dės tikras gyvenimas, nes ku- pinėse šeimynine sklype. A. a. 
nigai galėsią šiaip, taip savo Antanas Palucis Amerikoje'

Senas a. a. Antano Driujas: "j<ovo
jkščiai taip smarkiai žemę ka- 

28 d. buvo >svetlmų's^-Žiūriu, mūsų lclebonasap 
kunigų, tad patogu buvo vi- sūnovęs overauzėm dilba, 
sieins atlikti velykinę išpaži- Jaiu padeda keletas parapijo-
Įntį. Tik gal viens kitas tingi- nil

no apylinkės ir statybos vaiz
dai, kunigai ir pasaulionys, ku 
rie daugiausiai darbavos i: 
rėmė naująjį vienuolynų jąn’ 
įsikūrus, mokyklos, kuriose

Kaip kas mat, taip ir šįmet n9lis Pasiliko np“‘lik«s' Ypač
..................................... . - . . - - —....... ..,8v. Mykolo parapijoj, S. S., Jurtjo Pasinaud°ti S. U R. K.

knygas sutvarkyti. Kad dau- išgyveno su virš 10 m. ir buvo 'kuri yra vedama Tėv, Pasi. ; “ “Į>“' ”espijonys gai5s susirinkimuS lal-
gn atsirastų tokių parapijų vienas iš pirmųjų šv. Kaži- .lamstų, gavėnioj statomas vei . P' ! . kyti, o taip pat bus paranku.
nų, kaip Klanelis, tai ne tik miero parapijos organizatn- |kalas vadinamas “šv. Vero- .„.lieidSIis atsirastu mfl kai kuriems bažnytiniams dai
visus patogesnius rakandus rių. Taipgi jurnuutinis choris- nikos Velionas.” šiame 'veika- to a^‘ e s at ira i __ j_v_.
klebonijai įtaisytų, liet ir kle- tas. Kuomet 1894 m. persike- Je labai gražiai piešiama Kri-
lonijų naujų pastatytų. ’lia iš Katedros skiepo į naujų 8taus Kančia, nuo Judo pabu- 

Užklausus gi klebono, besi- bažnyčių ant So. 7-tos ir Car|a:avinio iki Kristaus mirties
<3idžiuojančio šėpa, kaip grei- son gatvių, tuolaikinis vargo-,an^ kryžiaus, 
tai manoma pradėti klebonijų nininkas Jonas Grajauskas | Toliau parodoma katakoin-
statyti, atsakė: “Jei tik tiek tuojau grieliėsi chorų organi- bos ir krikščionių persekioji- Praeitų savaitę mirė a. a. Jaudami atlyginimo, 
žmonės tesirūpins klebonijos zuoti. Pirmutinis atėjo a. a. ’mai. Vienu žodžiu, šis veika- ^Aleksandra Uolius, vos tik 40 ‘ Reikia pasakyti, kad šis

Mat, jis pasiryžęs iškasti’ seserys pranciškietės mokyto-
skiepų ir padaryti porų gra
žių kambarių, kuriuose para-

ų kuopoje jktams sudėti. Kadangi dabai
“Draugo” Draugas tiniu laiku bedarbė, tat klebo 

• ____________ 'nas pasikviečia parapijonis ;

K, PA. pagalbų. Geros valios vyra*. 
'kurie turi laiko,, ateina ir dir 
ba po keletu valandų nercika-

tiin-
statymu, kaip dabar, tai nei Antanas anais laikais jaunas las yra labai sujaudinantis 'metų sulaul^ęs. Palaidotas iš- 'sų klebono sumanymas buvo 
auksiniam parapijos jubilic- vikius vaikinas kokios 18 ar taip kad ne vienam žiūrėtojui kilmingai. Kovo 24 d. iš namų labai pageidaujamas, o dabar 
jui nepastatysime...” Tai rciš W metų amžiaus ir nuo tos ašaros ištryška. Lošėjai labai išlydėjo klebonas kun. V. T. bus ir įvykintas, savomis jė- 

Abromaitis su tarnais, minia'gomis ir mažomis lėšomis, iš- 
giminių, kaimynų ir pažįsta- skyrus medžiagų, už kurių rei 
nių jų. Bažnyčioje atgiedota e- kės užmokėti. Aš patarčiau vi- 
gzekvijos, atlaikyta šv. Mišios.!sietus j»arapijonams neužmirš- 
Pamaldoms pasibaigus, vėl vi- ti savo klebono ir visų tų dar-

■■ * t. c® ..
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jauja, vienuolyno koplyčios pa 
šventinimo iškilmės, įvairūs 
vaizdai iš seserų ir mokinių

VmiANCIU | LIETUVĄ 
DĖMESIUI

UtSISTATYKITE RADIO 
ANT STOTIES WHFC

6:46—7:00 Ketvirtadienį, Kovo 30 
6:46—7:00 Penktadienį, Kovo 31 
6:46—7:00 Šeštadienį, Balandžio 1 
1:00—1:16 Sekmadienį, Balandžio 2 
6:46—7:00 Sekmadieni, Balandžio 2

. Pamokinančios kalbos knslink rinkimų, kurie įvyks
Ciceroje balandžio 4-tų bus duotas per radio balsuojan
čių naudai.

Gerai suprantęs balsuotojas yra brangus pilietis.

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, 
visadu geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys. *

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija J Pasaulinę 
Parodų Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
teiktos.

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

» , , )C
J. A. Valstybių karo laivai manevruose Pacifiko vandenyse, netoli California pakraščių
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iais dalyvauti. Pamokslai bus 
sakomi ir pamaldos laikomos 
6 ir 8 vai. rytais ir 8 vai. va
karais. I

"DRAUGO" GIMTINĖ įsmingu vargonų balsų paleidi- Ig. Zimblis ir kun. J. Ilala- 
'mas didelį įspūdį visiems darė. 'burda.

Kas nežino, kad “Draugas’
Roseinio “Cujus Animam,” 

kurį išpildė artistė E. Miekū-
O Salutaris ir Tantum Ergo

Kovo 28 d., Šv. Andriejaus 
parapijos choristės surengė 
kortų vakarų. Žmonių buvo

. . . giedojo Šv. Kazimiero parapi-Į pilna svetainė. Daug dovami
gimė VVllkes-Barre, Pa., 9)8 nait- ĮjUV0 pra(jžios koncerto įjos choras; vargonais pritarė suteikta laimėtojams. Vedėjos 
metais, lada ‘ Draugas bu- puikiausia dalis. Savo švelnu A. Dzikas. z:§į0 vakaro buvo: A. Bekeriū-
vo savaitraštis. ■ir išlavintu balsu, kuris kas Gerb. P. Garmus savo pa-tė ir A. Stanisfciūtė. Be jų, se-

i
K

Jei “Draugas butų ir pa- 'kart jaro8į turiningesnis ir moksle nuodugniai išdėstė pra-'kančios choristės pasižymėjo 
silikęs Pytų Rennsylvanijoje, gtipresnis> auk§tų gaidų leng- 'džių kazimieriečių istorijos. Su darbštumu; A. Sapailiūtė, A. 
kažin ar mes čionai būtumėm vu jgiaįkymu labai didelį įs- atsidavimu, puikiai išaukštino ’Zigmontaitė, M. Lekšaitė, O. 
susilaukę Šv. Kazimiero aka- pfltjį padarė ir visus sužavė- 'pirmąsias tris vienuolyno į-1 Juškaitė, O. Tubelifltė, E. Ple-

GAMDEN, N. J.
Kovo 25 d. mirė a. a. Myko

las Paicius, virš 180 m. amž. 
Velionis buvo vienas iš seniau
sių ir didžiausių geradarių Šv. 
Kazimiero parapijos, Philade- 
llphijoj. 1924 m. iškilmingai 
šventė auksinį jubiliejų savo 
vestuvių su pirma savo žmo
na, kuri už poros metų mirė. 
Velionis palaidotas kovo 29 d. 
iš Šv. Jurgio bažnyčios, Cam- 
dene. 1 n

se, nes tai lietuvių tautos bra
ngenybių aprašymas.

Tų knygų galima gauti vi
suose Kazimieriečių Seselių 
namuose prie parapijų ir jų 
Motiniškuose namuose.

GONVENT OF ST. 
GASIMIR,

2601 W. MARQUETTE RD. 
Chicago, Illinois

demijos, Maiijonų kolegijos, jQ. ypa£ kada aukštose gaido- 
Šv. Kryžiaus ligoninės ir daug puikiai buv0 išpildytog in. 
pradžios parapijinių mokyklų, flekcijog> j. Hodelio pritari-

steigėjas: Motinų Marijų Ima- 
kulatų ir Motinų Konceptų. Di-

skūnaitė, M. Keršifltė, O. Ven- 
ckiūtė, R. Rukšaitė, M. Bulo-

Levvis A. Fonseca, menedže
ris Chicago AVhite Sox base- 
balo komandos.

Nusa-Tonc

kurias šiandie turime.
dėlę garbę teikė gerb. kun. A. vaitė, O. Paloniūtė, E. Starin-

mas vargonais taipgi buvo ge- Staniukynui ir trumpai palietė'skaitė. Prie valgių pagelbėjo
Kas yra galingesnis už ka- rai atliktas, 

talikiškųjį dienraštį ? Kas su- į

cementuoja sukoncentruoja vi I iveiliim» k“1'i’ne akademijų, H-1Adomaitienė. Rėmėjai Šios pra
Si, katalikiškąjį veikimu , A- beleznuutea su u buv0. M Bieksienė) A. |

tų perstatė neigiamąjį veikimų staniškienė, E. Petkienė, P.

!jo vargus kuriant vienuolynų, nenuilstančios parapijos dar- 
Creator” buvo |Nųodugniai išaiškino seselių buotojos: P. Staniškienė, ir A.

North Sidės varg. P. Staniš-ne katalikiškas laikraštis? Pa
rasta šeima gali pasitenkinti Pr^e vargonų. Gaila, kad 
Įien tik kalbančiais žodžiais, i®’ pasižymėjusi dainininkė ne-J i • »v . • -j • • AilJlU V CllOlCli • JOl UI I IX IO tCH'iu k/0

Kad aprūpintų savo reikalus, P™g°s pasisvęsti daiaai-ligoninės? Iggyrg parapijos
bet. kur šeima skaitosi šimtais Nepaisant 5 to kad giedojo ch ir vigus isidėjusiu-

tuojau po artistes E. Mickū- . . „ , A... .... , prie surengimo s v. koncerto.naites, savo rendicija padare

bet kur šeima skaitosi šimtais 
ir tūkstančiais, be laikraščio 
negali kaip reikia gyvuoti.

Nors “Draugas” ir persikė
lė iš savo gimtinės Wilkes- 
Barre, Pa., į Chicagų, Rytų

didelį įspūdį. Vargonininkas 
P. Staniškis taip pat šį sunkų

Pennsylvanijai nereikėtų jo iš 
sižadėt ir paleist. Katalikams Į d°jo Dubois “O Jūs Visi.” 
reikalingas dienraštis. Ne taip ^on^os Juozaitienės balsas taip 
svarbu, kur tas mūsų dienraš- 'Pftt švelnus ir stiprus, kaip vi- 
tis išeis: Chicagoje, Philadel- suomet-

NAUJA KNYGA

bedievių ir klausė, kur jų vei- vaiasįnienė, A. Urbienė ir V. 
kimo vaisiai? kur jų įstaigos gtraguuskas. ,

Žmogaus patriotizmas ma
tuojamas jo darbais. Taigi Cbi 
caga labai džiaugiasi dideliu 
lietuvių patriotu, kun. J. Ku
ru, kuris taip gausiai yra pa
rėmęs Chicagoje lietuvių bra
ngias įstaigas, jam linkėdami 
sveikatos ir dar daug stipry
bės darbuotis Kristaus Bažny
čioje.

Tuojau po pamokslo pada
ryta kolekta seselių naudai.

veikalų kuo puikiausiai per- Nepaisant bedarbės, graži su
statė. Ponia L. Juozaitienė gie llna buvo surinkta; tarp au-

kotojų buvo ir tokių, kurie 
nesigailėjo ir popierinio “ru
blio.” Tokių buvo viso 24.

Šv. Andriejaus 
Parapija

Balandžio 6 d., 2 vai. po
piet ir 8 vai. vakare bus rodo
mi Kristaus gyvenimo juda
mieji paveikslai su pritaikin
ta muzika.

Didžioje Savaitėje mūsų pa
rapijoje prasidės Rekolekcijos, 

šventus idealus ne bile kaip, tan-Operoj klausau garsaus kurias ves kun. misijonierius

phijoje, ar New Yorke, svar
bu, kad kiekvienas katalikas 
lietuvis savo dienraštį skaity
tų, platintų ir visomis pajėgo
mis remtų.

Katalikams priešingoji spau 
da išleidžia net tris dienraš-

P. Staniškio puiki rendicija 
vargonų solo A. Mozarto keb
laus ir grandioso veikalo “Ro
ndo in A Minor” labai įdomi
no publikų.

Vyrų choras tikrai Palest- 
riniškai pagiedojo “Ak, mano

čius lietuvių kalba, todėl lie-'Jėzau.” Sėdėdamas ir kiaušy- 
tuviai katalikai privalo apgi- damas jų crescendo ir decres- 
nti savo aukštus, brangius ir cendo maniau, kad Metropoli-

bet išleisdami savo katalikiš- Palestrino choro, 
kųjį dienraštį, kuris pasiektų!

La Salietis Ig. Abromaitis.

A. Sargeliuiė ir po jos A.

Kovo 23 d. North Sidėje la
nkėsi J. E. vyskupas P. Bū- 
čys. Ant rytojaus gerb. sve
čias išvyko į New York. Apie 
Velykas žadėjo sugrįsti.

Sv. Jurgio 
Parapija

A. a. Agota Miciulienė, 60 
m. amžiaus mirė. kovo 22 d. 
Palaidota kovo 27 d., Šv.. Pet
ro kapuose. (

KUN, J. KURAS 
CHICAGOJE

Nedėlioję, kovo 26 d. į Chi 
cagų atvyko kun. J. Kuras, 
šv. Juozapo parapijos, Scran
ton Pa., klebonas. Apsistojo

Kadangi Šv. Tėvo ir Baž- Aušros Vartų parapijoje pas
kiekvienų katalikų šeimų, ne gobcak puikiai giedojo Mil- nyčios valia vra, kad šiais me Tėvus Marijonus, 
žiūrint kur ji gytfTėntų J. A............... -- - -žiūrint kur 
Valstybėse.

Amerikoje lietuviai yra 95 
nuošimčių katalikai. Bedievių 1
kaip nebėr, socialistų maža 
saujelė, tat negalima leisti be
dieviams ir socialistams iZita- 
likus už nosies visur vedžioti. 
To jau gana.

tais Kristaus Kančios ir Mir
ties dėl žmonijos atpirkimo 
1900 m. sukaktuvėse kiekvie

nais puikiai pritarė J. Hode- nas katalikas stengtųsi daž-

laido “Avė Maria,” AVilliam- 
so “Avė Maria” ir Millardo 
“Avė Verum.” Joms vargo-

lis ir A. Dzikas. . i ' 
i Smuikininkai, A. Dambraus
kas ir A. Hodelis sykiu su J. 
Hodeliu atsižymėjo savo ren-

m . , . ,• x • • 1 x .dicija puikaus Handelio vei-Tegul visur lietuviai kata-
likai susirūpina savo spauda 
ir kur tik yra lietuvių kata
likų šeimų, tegul jos siunčia 
žinias į “Draugų” ir kiekvie
na iš jų teskaito katalikų die
nraštį.

i Antroje savo giesmėje arti 
stė E. Mickūnaitė nudžiugino

niau mąstyti apie Kristaus 
gyvenimų ir mūsų tikėjimo pa 
slaptis, taigi, kaip tik bus ge
riausia proga visiems, pradžio
je šių Šv. Metų, pamatyti Vie
špaties gyvenimų paveiksluo
se, kad geriau suprastų Jo gy
venime taip svarbius įvykius.

Pirmadienį, kovo 27 d. kun. 
Kuras aplankė šv. Kryžiaus 
ligoninę ir Marijonų įstaigų 
Marian Hills, III.

Amerikoje yra maža tokių 
geradarių, kurie būtų tiek 
daug aukoję lietuvių įstai
goms, kiek aukojo kun. J. Ku
ras. Nors Chicaga gana tolo
kai nuo Serantono, bet gi iš 
Šv. Juozapo parapijos klebo-

publikų, lietuviškai sugiedo- O lankydamiesi į rekolekcijas 110 5ra susilaukus daug sykių

PHILADELPHIA, PA,
Šv. Kazimiero 

Parapija
Sekmadienį, kovo 26 d. į- 

vyko Šv. Kazimiero parapijo
je šv. koncertas, kuris visais 
atžvilgiais pavyko. Nepaisant 
beveik nuolatinio lietaus, di
džioji bažnyčia buvo pilnutė
lė žmonių. Solistai, choristai 
ir choro vedėjai labai daug 
darbo įdėjo ruošdami šį kon
certų. Programa buvo ilga ir 
įvairi.
"Šv. Kazimiero parapijos cho 

ras pirmų programo dalį A. 
Pociaus “Šv. Kazimieras” la
bai gražiai išpildė; balsai cho
ro stiprūs; inf lėkei jas puikiai 
išlaikė.

Vargonų duetas, kurį išpil
dė A. Juoząpaitis ir J. Hode
lis puikiai nusisekė; iš palen
gva pradžioje ir vietomis graū

dama \Veatherly “Šventas 
Miestas”. Su šia giesme ir 
baigės koncertas; po to sekė 
palaiminimas Šv. Sakramen
tu. Palaiminimų davė kun. J. 
J. Kaulakis, diakonu buvo 
kun. J. J. Čepukaitis, subdia- 
konu, kun. P. Garmus, cere
monijų magistru, kun. P. J. 
Laumakis. Be šių kunigų, da
lyvavo sekantieji svečiai: kun.

ir išklausę gerb. misijonie- 
riaus pamokslų tinkamai prisi-

didelės paramos.
Tad kun. Jonas Kuras pa

ruoštų prie priėmimo Šv. Sa-'matęs tas gražiąsias įstaigas, 
kramentų Kristaus Prisikėli-'kurias visa savo išgale rėmė 
mo 1900 m. sukaktuvių die- ir remia, jautėsi laimingesnis 

už jaunesniuosius, nes tose į- 
staigose mato didelius darbus,

noje.
Ne lik patys lankykime re

kolekcijas, bet žiūrėkite, kad

SKAITYKITE IR PLATU/ 
KITĘ “DRAUGĄ”

Tik kų išėjo iš spaudos dai
li, didelė, 350 pusi. knyga: 

l“ Švento Kazimiero Seserų Ko- 
mgregacija — 1907 —1932” if 
Seserų Kazimieriečių pirmo
sios mokyklos istorija. Knyga 
iliustruota 35-kiais paveiks
lais, daili, įdomi. Jos kaina — 
kietais, stipriais apdarais $2 
egzempliorius, minkštais ap
darais $1.50.

Stovi už gerosnę Sveikatą, Didesnį 
Stiprumą—kas reiSkia daugiaus gy
vumo — Stimuliuoja nervus. NUGA- 
TONE yra įžymaus Gydytojaus U- 
radimas, jisai siūlo jums TONIKĄ, 
Vnrls padarė stebuklus dėl tuks&n. 
Zlų. padarydamas tuos nusilpnintuv 
tvirtais ir aktyvlškuis. ftio Gydytojaus 

I preskripeija dabar parduodama visose 
rantuotas treatmentas už Vieną Do- 

,lerj — gaukite butelį šių tabletkų 
šiandien, bet persitikrinkite, kad ant i iaibelio butų pažymėta. — NUGA- 
TONE.

J Šita knyga turėtų būti kiek
vieno lietuvio kataliko namuo-

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS katalikiškus 

LAIKRAŠČIUS

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 W. Broad- 
way, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GĄRSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., AVilkes-Barre, Pa. 
Metams $2.00.

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėne
sį. 4736 S. AVood Št., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos 
žurnalas. 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 AVest 24th St., Chicago, III. Me
tams $2.00.

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų die
nraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, IX 
Metams $6.00.

“ROOSEVELT 7790 ?”

kuriuos ilgai, ilgai atlikinės
reikalai namie taip būtų su- i jo suteikta parama. Čionai sle- 
tvarkyti, jog visi šeimos na- |piasi didelė išmintis, kaip savo 
riai galėtų rytais arba vaka- [turtais nusipirkti jaunatvės.

“Taip, DRAUGAS” — “Norite pager inti namų 
ant rendos?” — “Gerai, dabar skelbimų kainos 
nupigintos galima garsintis už tų pačių kainų du 
kartu. Ilgesniam laikui dar teikiame ir nuolaidų.”

Jeigu turite namų, lotų, ūkę, biznį pardavimui; 
norite kų nors mainyti, išrenduoti ar pinigų pasi
skolinti, tuojau pašaukite ROOSEVELT 7790 ir 
“DRAUGAS” maloniai suteiks Jums patarnavimų.

Visokius skelbimus priimame nuo 7 ryto iki 
7 vul. vakare.

S/IIK’S UNCLE
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TOLOSEFAT
Mlu M. Katner of Brooklyn, K. T. 

vrftea: “Have uied KroMhen for tha 
pait 4 months and bare not only lošt M 
ponnda bnt feel so much better ln svory 
orny. Iren for people oho don't saro M 
reduee, Krnsehen lt nonderfnl to keep 
the oystom bealthy. 1 befng b uatae 
ahemld ktto« for I’re tried so many 
thlnge birt only Kruaehen anoistrod aU 
pnrptfses.** (May 12, 1932).

TO 1OM fat ŠAPELY and HAKMLBM- 
LY, take a half teaspoonful of ItruschOn 
Salts ln a glasa of hpt water ln the 
morfiing beforb breakfast—ddb't misa n 
mornlng—a bottle that lasts 4 weeka 
costs būt a trlfle—got Kruschen Salts at 
any drugstore ln America. It not Joy- 
fully satlsfled after the flrSt bottle— 
money back.

VISADA
UŽMIRŠTA

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

LAMBERT PHARMACAB 

j COMPANT
I St. Louis, MO.

LISTERINE
promptiy ends odors ordinary 
antlaeptlcs cen’t hlde ln 4 d«y»

RHEUMATISM
Pala—Agony Starta To Leava in 

24 Hourg
Happy Dtya Ahead fot Von
Tfilnk of lt—hoiv thls old broftd

does make progresą—now comes a 
presrrlption whlch Is knotvh to phar- 
macists as Allenru and w!thln 4( 
hours after you Start to taka tltla 
ewlft beting formuia paln, agony and 
lnf'ammntion caused by excess urlas -ld bas started to depart 

Allenru does Just what thls— notice 
•ays lt wlll do—it Is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
ing drugstores every*here fof g| 
cents ana if lt doesn’t brlng the Joy- 
ous resulta you expect—your ntohey 
whol< heartedly returned.
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KAS LAIMĖS “DRAUGO” VAJUJE?
Tik Septynios Savaitės Beliko 

Iki Pabaigos!
Visi kontestininkai subruz-i Pirmeilių stovis:

do. Veikimas iki šiol buvo1 r. Labutis, 917 W. 34th st., 
smarkus, bet nuo šiandien ga jn.................

V. Stancikas, 1706 R. 47th 
st., Chicago, III. .... 641,852

KRISTAUS KANČIOS KANTATA
G I ED O S

SEKMADIENI, BALANDŽIO 2 D. kia priminti

GARSUS L. V. “DAINOS” CHORAS 
3 vai. popiet: Aušros Vartų bažnyčioje,

—.... ........................uja "1,........
, Ačiū seselėms už ją pastan
gas ir trasą. Ačiū yarg. J. Ra
kauskui už akompanaviiną pro 
'gramai; jis niekuomet neatsi
sako rėmėjom patarnauti. Rei- 

kad varg. Ra
kauskas Roselando jaunimą 
mokina visokiais muzikos ins-

itetvirt&dĮeftis, kovo 30, 1933

KAS GIRDĖT WEST SIDFgauli "^ii,plvat>las, "-1pirmųjų morgicių, kreipkite* 
pas minėtos “spulkos” sekre
torių p. Justiną Mackevičių,GALITE GAUTI PA

SKOLOS '2324 So. Leavitt St.
Ponas J. Mackevičius jau 21 

metai kai tarnauja šiai “spul-

lime tikėtis, kad bus dar smar 
kesnis. Mat, vajus eina prie 
pabaigos.

Vajus baigsis gegužės 14 d. 
su pirmuoju “Draugo” pikni

A. Švilpauskienė, 103 N. 20 
Avė., Melrose Pk., III. 551,735

ku, Vytauto parke. Tą dieną Į S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 
žinosime, kas liks laimėtoju, st., Chicago, III.
Ar pirma vieta teks P. Labu-1
ėiui, V. Stancikui, A. Švilpau Av% ęįcero> ni......... 294,316
skienei, S. Balčiūnienei ar ki I g Slaniu&i 6651 s. Ta|man 
tam! Niekas nežino. Per pas A chicago, III. .. 186,531

c.nvoitn „oi; "kiit-i
A. Valančius, 1226 S. 50th

WEST SIDE

7:30 vai. vakare Šv. Antano bažnyčioje,
CICERO, ILL.

Vargonais gros pats choro vedėjas musikas J. S AURIS 
Pamokslus sakys KUN. A. VALANČIUS

D. K. L Gedimino “spul- 
ka”, kad ir šiais sunkiais me-

jtrumentain groti. Jaunimas ji ** gan gerai gyvuoja. Kaipo 3 ™‘u8 hllv0 »"™nln 
labai myli. lietuviška “spulka”, ji pirmu- KU 1

Ačiū visiems. kas

ir jau 118 metų yra sek re-
itinė buvo priimta į Federal |toriun*- Mla jo W™ieriškiems 

kuomi Home 1- n/nt- H™™ gabumams, nors ir slinkiaisdraugiją.
Ši paskolos draugija suor

ganizuota 1909 metais. Kas 
rbininkų, nes valgiai ir gėri- ,net augo, didėjo ir, pagaliau,

, *. o. , T ... , • • i-i • , t n v, niai vakarienei buvo suaukoti. Iihhu.j°j0 Į didelę finansinę į-
388,257 21 d. U,skus kviesti ga. dėkoja kun. J. Paskalis- • T). K. Gedimino

A. Stulgiu,kas, 1C28 So. 50“•», ‘“'P J»t visiems p,■ogia-1 ,la,.hllotoianls 5irdin l“’P»lk“” <“"« yra pagelbė.
_ m QOlQlf Seserys Kazinuerietes. mos dalyviams Jv. Pazarsknu, ■< ° mrauoiojams s.rrtm | -sigvti nuQsavvbps

Sekantis A. R. D. Centro E. Bartuškienei, T. Koncutei, &ai a<lu- Rėmėjų 4 sk. taip _

nors prisidėjo. Mes turime ge
raširdžių biznierių ir šiaip da-

krizio laikais, D. K. L. Gedi
mino paskolos bendrovė gerai 
stovi ir gerą biznį daro.

Westsidietis

REDAKCIJOS ATSAKAI

Rep. (North Side). Apie tai 
namus. Ji ir šiandien sko- .jau įdėjome anksčiau gauta

kutinę savaitę gali būti to
kių didelių atmainų, kokių ir 
nesitikėjom. Gali visai .netikė
tas įsmukti j pirmąją vietą. 
Pamatysime.

V. Stancikas vėl pradėjo 
smarkiau veikti. Per paskuti-

susirinkimas, iš priežąsties Ve Mileriūtei, Jesinovičiui, A. pat širdingai visiems, visiems ]jna pinigus ant nuosavybių, koresp. kito mūs koresponde 
lykų švenčių, nukeltas j ba- Nausėdienei, A. Ru D. centro Įtaria ačiū. Rėmėja Taigi, lietuviai, kurie norite nto.

pirm., kuri gražiai nupiešė va-
Bendras Įspūdis 'karienės tiksi,, Sv. Kazimiero

T .. . . .. 'Akademijos reikalingumą bei1 šv. Kazimiero Akademijos . .. . , . , . . . . .reikalą visuomenes paramos. riui susirinkimus lankosi atstovės . . / .. , . ..O. Rašinskiene, 1639 S. 50th . . . kad toji akademija gyvuotų.. „. ,.. onAJnn visuomet labai skaitlingai, ne-1 . v. . , , .Avė., Cicero, III.........  200,409 |v._ . _ . iAciu vienuolvno kapelionui« . n-r - oi9i t? ,, žiūrint ne blogo oro, nei kitu . TT . • .
a. Giliene, 3131 Emerald ‘ kun. Urbonavičiui uz gražia

Ave., Cicero, 111. 283,156
Stašaitis, 1413 S. 4l8th

Ct., Cicero, III. 204,258

nes kelias savaites biskutį bu- Avė., Chicago, III. .. 188,794 
vo susilpnėjęs, bet dabar ir Į K. šerpetis, 1710 N. Girard

landžio 30 d.

kliūčių.
Susirinkimai vedami tvar- kalbą ir nurodymą, kaip sese- 

kazimierietės reikalingos
vėl su smarkumu vejasi P. La st., Chicago, UI............ .171,324 ikiaL X lsa/’• V; supratusi di- ypflv. giaig depresijos
būtį,

A. Gilienė, A. Valančius ir 
Staniulis kasdien didina savo 
balsų skaičių.

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS
RADIJO STOTIS A. J. J. i ŠVENTAS KONCERTAS

V. Mandravickas, 815 — 45 rbti — visa eina sklandžiai. laikaig 
st., Kenosha, Wis. .. 160,252 l>as ir dvasia visi* susirinku-

P PnbLnnnitis 90?i iv 93 šių pažymėtinai gražus. Rėmė-
PI Chicago III ’ 100 200 JOs tai kultūringos moterys ir |Z«™eriete«is uz davimą aka-
Pl., Chicago, III......... lū0’200lmergaitgs. Kalba mandagiai> demikių orkestras, kuri džiu-

ramiai, švelniai. Jos nerėkau
ja, nesikolioja, kaip daroma

Taip pat ačiū seselėms ka

gino klausytojus. Ne viena pi
rmą sykį nematė lietuvaičiu

Šį vakarą, kovo 30 d. dide- L. V. Chicagos Apskr. “Dai

net senesnėse draugijose... Čia ^kademikių orkestrą. Garbė 
visa rodo gražų moterų išsila
vinimą ir pagarbą viena kitai.

.10 visgi susirinkimai nėr nuo-

lę charity buneo party rengia nos” choro, mūsų Šv. Antano L.bodus, nėr “stiff”. Čia ir gra-

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Visų Šventųjų moterų ir vyrų 
draugija parapijos svetanėje. 
Pradžia 7:'30 vai. vakare. Ko
misija kviečia visus atsilan-1 kare 
kvti; tfus daug gražių dovanų. 
Jžanga 15 c. Visas pelnas ski
riamas

Misijomerius jėzuitas.

bažnyčioje bus išpildytas šv. žiu juokelių ir jumoro pas de-
, , .. . , , .legates tiek ir tiek. Visuometkoncertas si sekmadieni, balau1, , . ... «...

o j t> u- - on i laukiama atstove yra p. Šho- dzio 2 d. Pradžia < :30 vai. va- • _ • „ . o., T.genene iš Vest, Side. Ji vis 
moka raportą sąmoningai pa- 

Šis choras, susidedąs iš su- tiekti. A. R. D. viešpatauja

seselėms mokytojoms ir aka- 
demikėms. Jos parodo gabu
mus muzikos srityje.

Ačiū S. ŠidlaUskiūtei, O. Če- 
pulioniūtei ir R. Plekavičiūtei 
už daineles, kuriomis svete
lius linksmino.

Vietinių seselių pastangomis 
buvo atloštas veikaliukas. Sto 
čkūnaitė lošė motinos rolę, o

zjem&ra c. v i&ttb penias ski- . v v. . . . v a •• .... ... . v virs. šimto narių yra pasizy- teisingumas, geri norai ir au- Pociūtė sūnaus. Labai gražiai
«• •• • .P •- * mėjęs. Visi žino, kad “Dai- kštas susipratimas moterų. Dėl lošė; nevienam net ašaros a-

ros” choro koncertai visuo- to rėmėjoms sekasi ir nariu kyse pasirodė, žiūrint, kaip
. & 1 "v v”. į met kuo geriausiai išpildomi gauti. Gerb. Kapelionas duoda .motina sūnų iš bado alpstantį
jos, v. - n ano tiznyf įoje.iir sutraukįa daug publikos, gražių patarimų. Visa.3 nares mokina ištesėti iki galo; ge- 
Bus gera proga pasinaudoti vifd cieeriečiai> nuo., vienodai traktuoja ir laikosi riau badu mirti, negu Kristaus

levo ma onenns n po o in v kviečiami skaitlingai teisybės. Katalikių organizaci- išsižadėti. Veikalukas
atsilankyti ir paklausyti Kris 3°3 kitaip ir būti negali. Valio pamokinantis.
taus Kančios kantatos. lėmėjos! Lai Dievas ir ant to- -

jliau laimina jūsų. darbus. Vi
suomenės pasitikėjimas ir pa
rama su jumis visuomet bus.

smiai sulaukti šv. Velykų.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ” Plunksna

Aida

IŠ ROSELANDO PA
DANGĖS

ANUPRAS F. DOLIK

labai

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus,
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,
CHICAGOJE

IŠ ŠV. KAZIMIERO AKAD. Dobrovolskieuė. Jos sveikini- 
RĖMiJŲ DR-JOS CENTRO mas sutikta garsų delnų plo- 

SUSIRINKIMO ’jimu.
----------- ' Gerb. kapelionui, . kun. M. . .

Skaitlingas, gražus ir turi- Urbonavičiui, centro pirm. A. V* . az^m^ro Ak. Rėmėjų 
ningas A. R. D. įvyko kovo Nausėdienei, centro rašt. V. _S ^riaus vajus pilnai pasise- 
22 d. Šv. Kazimiero Akademi- Galnaitei, A. R. D. skyriai dė- . kovo 19 d., parapi
joj susirinkimas. Dalyvavo vi- kojo už kalbas pasakytas lai- į°S. sve^na3‘ Darbas buvo la
ša centro valdyba, dr-jos ka- ke vajaus kolonijose. 5-tojo A. kai sunkua» nas šeštadienis ir 
pelionas kun. M. Urbonavi- R. I). sk. naujoji pirmininkė sekmadienis buvo lietingi; ne
įėjus ir Sesuo M. Rita, atsto-Įp. Ivanauskienė gražiai svei- buvo voties, kad vakarienė pa
vės veik iš visų Chicagos sky- kino rėmėjas. Ji sutikta džiau
giu, jaunametės iš Cicero, Brl- gsmingai.
dgeport ir Dievo Apvaizdos 
parapijų.

Raportai iš vajų ne visų 
skyrių pilni, nes nesuvestos są
skaitos.

Pažymėtinas didelis atgiji
mas 5 sk. Dalyvavo visa nau
joji valdyba ir gražiai patie
kė raportus.

Iš 1-mojo sk. iš Town of 
Lake turėjom moterų viešnių- 
rėmėjų pirmu kart Centro su
sirinkime, tai p. Ogintienė su 
dukrele ir p-lė Onytė Navlc-

B. Abromaifcė ir Plekavičiū-

kaitė, labai simpatinga mer- rių 5-tan sk. Aug. Vardaus- 
gaitė, kuri gražiai išdavė ra- kas laimėjo dovanų — gražią 
portą iš A. R. D. 1-mojo sky- knygą apie Seserų Kazimierie-

! liaus vajaus. Dalyvavo susi- čių Kongregacijos jsisteigimą.

siseks. Vienok žmonių prisiri
nko pilnutėlė svetainė.

Programa buvo kuo gražiau 
tė išdavė raportus iš Vakari- šia. Ją vedė gerb. kun. J. Pa-
nių Valst. konferencijos. škauskas. įžanginėj kalboj jis

A. R. I). keli skyriai užpra
šė šv. Mišias už gerb. Motinė
lės Generalės sveikatą ir taip
gi paaukota “dvasinis bukie
tas” rėmėjų 5-tojo sk.

Sesuo M. Rita pranešė rėmė
joms, kad Motinėlė Marija, 
nors labai silpna, bet kiek svei 
kesnė. Susirinkimas su džiaug 
smu tą žinią sutiko.

Už prirašymą 10 naujų na-

labai įvertino rėmėjų darbą, 
geraširdžių ir atsilankusių sve 
čių. Rėmėjos ir sesutės širdin-

Mirė Kovo 28 d.. 1933 >n„
3:30 vai. popiet, pueamžlaus. 
. nierlkoje išgyveno apie 30 m,.

Paliko dideliame nubudime 
moterj Joanną, po tėvais Klr- 
kiskivi'lę. penkis sūnūs: Jonų.. 
PranciSkų, Antaną, Juozapą lr 
Edvardą; 2 dukteris. Anella ir 
Veroniką, pusbrolį Martyną Do
bk ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4628 So. 
Wood St. laidotuvės įvyks šeš
tadienį, Balandžio 1 d., IS na
mų 8 vai. bus atlydėtas Į Sv. 
Kryžiaus parapijos bažnyėilą, 
kurtoj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J šv. Ka
zimiero kapines.

NuoSirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-maa dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Moteris, Runai. Du
kterys, Pusbrolis lr giminė*.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis Yards 1741.

rinkime ir reta, bet brangi mū
sų rėmėja, 10-tojo sk. pirm. p.

A. R. D. 14-taa Seimas su
tarta laikyti sekmadienį, ne

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CIIICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

BIJLL RUNN “■“Temti* I* All Right ln a W«y Būt lt Caused Nora to Wei(jh too Much—She Broke the Scale*' BY CARL ED
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Ketvirtadienis, kovo .30, 1933

LIET. KAT. VAKARINIU VALSTYBIŲ 
lUOil KONFERENCIJA

DRAUGAS
nyiuo Amerikoj, vardu. Kun. Mot. Są-gos apskr. vardu. A. 
Urbonavičius Liet. Vyčių or-1 Bacevičius, Marijonų Kolegi 
Iganizacijos centro vardu ir ga- jos vardu, kun. Vaičūnas die
vo nuoširdžioje kalboje ragino niaščio “Draugo” vardu, 
remti Vyčius. Sriubienė —I (Bus daugiau)

DAKTARAI:

Lietuvių Katalikų Vakari- na lįsti į naujų skolų. Konfe- 
nių Valstybių 10-ji konferen- nencijos dalyviui nuoširdžiai 
cija įvyko kovo 19 d., 1933, jos kalbų parėmė ir žadėjo pa- 
Šv. Jurgio parap. salėje, Chi- dėti.
cago, 111. | Gana įdomų referatų patio-

Konferencija pradėta vieti- kė inž. A. Žvirblis, tema Liet. 
nčs parap. bažnyčioj šv. Mi- katalikų visuomenė ir jos dar
giomis 10:30 vai. rvto. Mišias buotė. Referatas užgirtas ir• i
laikė vietinis vikaras kun. Pe- entuziastiškai priimtas, 
trauskas. Jam asistavo kun.j “Draugo” redaktorius L. Ši 
Švarlis ir kun. Kloris. Pamo- niutis įdomiai referavo ir ra
ksiu sakė pralotas M. L. Kru-gino katalikus prie susiprati
mas. . mo, prie įvertinimo katalikiŠ-

Per Mišias parap. choras, kos spaudos, skaitymo knygų, 
vadovaujant varg. Pociui gra- laikraščių ir t.t. Po to, L. Ši- 
žiai giedojo. • mutis perskaitė (rezoliucijas,

Konferencija pradėta parap. kurios vienbalsiai priimtos, 
salėje, 2:30 vai. popiet. Posė- (Jos jau tilpo atskirai “Drau- 
dį atidarė konferencijos ren- ge”). Tų pačia proga L. Ši-! 
gimo pirm. dr. P. Atkočiūnas, mutis plačiai kalbėjo apie or

is gražioje kalboje sveikino ganizacijų reikalus, ir jų svar-! 
singai susirinkusius atsto- bų, kad mums, lietuviams bil

us ir svečius ir pakvietė pre- tinai reikia spiestis į katali- 
latą M. L. Krušų sukalbėti ma- kiškas organizacijas po Fede

racijos vėliava; kad reikia or
ganizuoti Spaudos Savaites vi 
sose kolonijose; kad reikia 
tverti Fed. skyrius tose kolo
nijose, kuriose dar nėra; kad 
jau pribrendo laikas eiti prie 
susitvarkymo ir vieningumo.

Toliau seka sveikinimai. 
“Vyties” red. A. Lapinskas 
sveikina Vyčių organizacijos 
vardu, apt. V. Petrauskas Chi
cagos Fed. apskrities vardu, 
R. Maziliauskienė Moterų Sų- 
gos centro vardu, A. J. Sut
kus Liet. Romos Kat. Susivie-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
O WISSIG,

Specialistas iš 
„ Rusijos ,

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PFI\ 28 METUS NEŽIŪRINT 
KAIP VZS1SENĖJUSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Spceinllškal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų lr pūslės, užnuodljimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per dungelj metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai. 
4300 WEST 26Ui SI\ kampas Keclcr Avė. Tel. (ruwfortl (1573

GRABORIAl:
Ofise Tei. Republic 8340

TĖVAS IR SŪNUS, JUOZAPAS, 
EUDEIKIAI

—1 GRABORIAl
Nuliudhno valandoje širdingai patarnauja. Reikale esanti, 

malonėsite mus pašaukti.
5340 SO. KEDZIE AVĖ. CHICAGO

VIENAS OFISAS — NĖRA KITŲ SKYRIŲ

Res. Tel. Prospect 2423

Ofiso: Tel. Calumct 4039 
Kės.: Tel. Ilcmlock 8298

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYJ?/£PJA8 1H CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak 
Rezidencijos Ofisas; 2858 U. 89tb St 

Valandos:^ 10—12 ryto 
Seredomls lr Nedėllomla pagal sutarti

DENTISTAS
1448 So. 49th Ct. Cicero.

UUr. Ketv. lr Pėtnyčlomia 
I įo — B vai.
8147 8. Halsted St.
Paued., Sered. lr Subat. Chicago 

8 — 9 vai.

Phone Boulevard 7942

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St :

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 8 Iki 8 vai. vakaro 
Seredomls lr nedėliomis pagal

sutarties

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTI8TA8 

Vai.; kasdien uuo 10 v. ryto Iki 9 
, valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14th St Cicero, III.

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Offlca 
2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2408 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

8 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8420 VVest Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto: 7 Iki 9 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea 6458 S. MAPLEVVOOD Z VE.

lvlų. Po to, sekė prezidijumo 
ii komisijų trinkimas.

Į pirmininkus perstatyti 3 
kandidatai: dr. Poška, J. Mic- 
keliūnas ir aptiekorius V. Pet
rauskas. Viešu balsavimu di
džiumų balsų į pirmininkus iš
rinko dr. Poškų, vicepirm. J. 
Mickeliūnų ir apt. V. Petraus
kų. ;

Į irašt. perstatyta O. Aleliū- 
nienė ir p-lė Vaišvilaitė, ku
rios viešai užgirtos konferen
cijos raštininkėmis.

Į rezoliucijų komisijų išrin
ktas “Draugo” red. L. Šimu
tis, kun. J. Vaičūnas, “Mote
rų Dirvos” red. S. Sakalienė, 
kun. Mačiulionis, Pr. Bizaus
kas ir Jakutis iš AVaukcgan,
IH. , ,

Mandatų komisijon įėjo 'A. 
Bacevičius, O. Ivinskaitė, O. 
Žilienė ir Plekavičiūtė.

Konferencijos tvarkdariais:
J. Dimša ir Kakta.

Pakviestas prelatas Krušas, 
kuris savo įžangine kalba svei
kino gausingai susirinkusius 
atstovus.

Po to seka prof. Mastausko 
referatas tema Katalikų Ak
cija. Savo turininga paskaita 
(ragino katalikus prie vienin
gumo if susipratimo, lš gerb. 
prelegento moksliškos paskai
tos buvo galima daug ko pa
simokyti. Po referato sekė di
skusijos, kuriose dalyvavo 
“Vyties” red. Lapinskas, Ka
zlauskas, A. Nausėdienė, prel.

įrašus, Al. Manstavičius, J. 
jičeris, apt. V. Petrauskas, 
iferatas priimtas.
Antras referatas skaitytas 

kun. A. Valančiaus tema Ka
talikų jaunimas, katalikybė ir 
tautybė. Referatas aiškus ir į- 
domus. Kun. Valančius, nors 
Amerikoj gimęs, bet savo gra
žia ir nuoseklia lietuvių kal
ba stebino ir ateivius. Valan
čių patriotiška šeima pavyz
dys visai mūšų išeivijai. Pa- , 
si rodo, kad ir Amerikoj gali
ma išlaikyti savoji kalba ir J 
tautybė, jei tik norima. Prie 
referato kalba kun. Vaičūnas ' 
apie tėvų pareigas kas link 
vaikuose katalikybės ir lietu
vybės. \

A. Nausėdienė, šv. Kaz.
Ak. R. dr-jos centro pirm., sa
vo kalboje plačiui apibudino 
seserų kazimieriečių vienuoly
no sunkių padėtį, kad ne tik 
nebeatmoka skolų, bet prisel-

I.J.ZULP
GRABORITTS TR LAIDOTUVIŲ 

VKDfi JAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Bonlevard 6299—8411
Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABO RTTTS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ni $35.00 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 R 50th Avo., Cicorn. Tll

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

LACHAVICH 
IR SONOS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2615 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

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

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, IU.

Tel. canal (132

DR. G, I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

TEL. LAFAYETTE 7(69 ‘

DR. F. C, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL (4(3

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

2420 W. Marųuette Road
arti AVestern Avė. 
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

AKIŲ rtTDSTOJAIi

DR. VAITDSH, OPT.

Tel. Canal 9257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Residencija (609 So. Arteslan Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 

( Iki 8:39 vakare

OR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso TaL LAFAYETTE 7SSf

Ofiso vaL kiekvieną dieną irao 8 IU 
12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vai. vakare Utamlnkals 
tr Ketvergals.

Res. TeL Hyde Park HM

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
6 917 S. Washtenaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street 
Telefonas Republic 7868

Tel. Lafayette 3572
J. Liulevičius

Graborius
lr

Balsam uotojas
Patarnauja Chi

cagoje lr apielin- ] 
kėje.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

1092 Archer Avė.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

* CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdlrbystės.

OFISAS
(68 WEST 18th STREET 

Tel. Canal (174

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko ucrokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

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, nežlū 
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniško* Koplyčios 
Del ftermenų. Palaukite KUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis

PRANEŠU
Dft.MJ, STRIKŪL’IŪ.M.D.

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland A ve.

____ ()fiso valandos:
atsitikimuose, egzaminavimas daro- NltO 2 iki 4 ir I1UO 6 iki 8 Vftk. 
anas su elektra, parodančią mažiau-

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
Mti priežastim galvoj skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio. nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
lataractus. Atitaisau trumpą regystt 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose

Mas klaidas.
Speclalė atyda atkreipiama moky-

, klos vaikučiams.
j Valandos nuo 19 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 

j LA IK 4 BU NAUJU IŠRADIMU.
I Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar katro perpus pi-

SSTkSr Mwq k*ino"Bt- 
. <712 s. ASHLAND AVĖ. 

Teh Bonlevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ BPCIALIBTAB

""S :
į- Jis

.į

» J

■ H

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hcrmitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

J. J. BAGDONAS
GRABORIUS

Laidotuvėms patarnauja mandagiai, 
simpatiškai ir labai pigiai.

Paveskite visus savo rūpesčius liūd
noje valandoje tikram prieteliui. 

Pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 West 63 rd St., Marqucttc Parke

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

PHONE GROVEHILL 0(27 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgai 

(859 SO. AVESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

Phone PULLMAN 0856

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 East lllth Street

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

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 19—4: nuo (—8

■•AAHnmls* nwo IS Iki 19.

Boulevard 7688
Res. Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue

25 METU PATYRIMO
; Pritaikyme akinių dėl visokią 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

Z/

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

Į1801 S. ASHLAND AVENUE
j Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
stas. Pastebčkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
j 8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
Iškirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

Ofiso: Teh Victory 6893
Rez.: Tel. Drerel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas >lst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, S—4, 7—9 v. v 
Nedėliomis lr šventadlenlala 19—12

DR. T. DUNDULIS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesne lr patogesni 

vietą
832S SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto lkt 2 po pietų U 
nuo ( Iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8488

TeL Grovehill 1(96

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 3-4 tr 7-9 vak. 

Šaradomis po pietų Ir NedėldlenlaU 
tik susitarus

1431 W. MARQUETTE ROAD

I Res. Phone 
Englewood 6641

Office I’hone 
\Ventworth 3000

DR. A, R, McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare ROOM 210

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

DR,MAURICE KAHN
- Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tek Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 18 Iki 11 dieną
Nuo 2 Iki 9 po pietų
Nuo 7 Iki 8 vakaro
Nedai nuo lt iki 11 dtaną

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

TaL Wentworth 3000
Bes. Tet Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVC.
SPECUALISTAS

Mktvų. Moterų lr Vyrų Ligų 
iVfcL: ryte neo 19—ll nuo 1—4 *• 

pietų: 7—8:89 vaL vekkre. 
Nedėliotai! 19 Iki 11

Telefonai Midvray 2880

Tel. Ofiso Boulevard 6913-14 
Rez. Victory 2343

DR. A. J. BERTASH ,
756 \V. 35th STREET 

Ofiso vnL: nuo 1-8: nuo «;8O.g;(S

l
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P. M. PARAPIJOS SALEJE K < ’ b ™ IBM CHORVEDŽIŲ SUSI 

RINKIMAS .

RUS IŠPILDYTA TURININGA PROGRAMA

Ši vakarą, kovo 30 d., 8 vai. vak., Nekalto Pra: id. P. Š. 
parapijos salėje, Brighton Parke, įvyksta didelis lietuvių 
susirinkimas katalikų spaudos talkos reikalu.

Bus keletas įžymių kalbėtojų. Rus išpildyta turininga 
programa. .

Dabar eina katalikiškos spaudos platinimo vajus. Kas kat. 
spaudą platina, tas ją remia. O kas taip daro, dirba 
lakai kilnų apaštalavimo darbą. Toks žmogus dirba dar ir 
kitą kilnų darbą: lietuvių tautinį dailią. Toks žmogus 
yra katalikyliės ir tautybės apaštalas. Jam tenka Bažnyčios 
teikiami nuopelnai ir tautos garbė.

Ypač šiais neramiais laikais katalikų spaudos platini
mas yra gyvas reikalas.

Tat, gerbiamieji, Šį vąkarą kuo t kaitlingiausiai susirin
kime pasiklausyti kalbų spaudos reikalu.

(Th I C A G O J E

M ’ v •. r

>•
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WEST PULLMANO 
ŽINELĖS

buvo. Kas nori sužinoti, pra
šomas atsilankyti. Rep.

TŪWN OF LAKE ŽINUTĖS

Ketvirtadienyje, kovo 30 d., 
ITniversal klube, 814 W. 33nl 
1 vai. popiąt, įvyks visų 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 
chorų vedėjų susirinkimas pa 
gitariniai dėl Lietuvių Dienos 
Pasaulinėje Parodoje. Visi che 
rvedžiai prašomi susirinkti.

SUGRĮŽO DR. STRIKOL

Po keletos savaičių atosto
gų dr. Striko!’is nugrįžo į Chi
cago ir vėl rūpestingai rūpina
si savo pacientais. Jo ofisas 
randasi num. 4645 So. Ash
land Avė.; yra atdaras kasdien 
nuo 2. iki 4 ir nuo 6 iki R; 
nedėliomis pagal sutartį.

* NEW DEAL ’ GRAB( 
RYSTĖJDidžiausias ir geriausias Chicagos lietuvių mišrus b. V. ‘‘Dainos” choras, vedamas muziko Juozo Šiurio, ateinantį 

sekmadienį Aušros Vartų bažnyčioje 3 vai. popiet išpildys šv. koncerto programą: giedos Kristaus Kančios kantatą; cho
ro solistai taip pat giedos. Tą, pačią dieną 7:30 vai. vakare choras išpildys šv. koncertą Šv. Antano parapijos bažnyčioje, 7nrinf 30 m prityrimo Eiulei-

X Bal. 2 d., 7 vai. vakare,
parap. svetainėje įvyksta se-j x Labdarių Sąjungos 1 kuo'įt .J-.. aesitmep \lien\ 
dm vi ų laukiamas parapijos’pa rengia hunc<> party baian. |Slatklut ’ g ’ *
metinis banketas. Ponas Žitkc- džio r d> 7 val yak yazniij į
vičius sako, kad viskas jau ' 1

Cicero, III. Kitų kolonijų lietuviai, kurie nori paklausyti gražaus giedojimo, prašomi atvažiuoti arba i West Side 3 vai. 1 •
. . , , *■ r on • t* • 1 1 • * KIS lHUilvSniU SUHU 0 UOZUpUpopiet arba vakare t :3b Cicero. Įžanga dykai. • , .., .
__________ . Rikardu atidarė naują biznio

vietą ant 5340 S. Kedzie Avė., 
ir teisingai gali užtikrinti vi-

prirengta kuo geriausiai; val
giai ir gėrimai bus pirmos 
rūšies, gaspadinėms ir kepė
joms vadovauja biznierka Bro 
nislova Zubienė.

Programa bus įvairi ir gra
ži; išpildys soli. tai M. Janu
šauskienė, ,J. Savičius ir kiti; 
dalyvaus ir parap. choras, ve
damas varg. S. Railos, moky
klos vaikučiai, akordiną or
kestrą ir keletas gerų kal
bėtojų.

Klebonas kun. A. Linkus ir 
parap. komitetas iš 16 darbš- 
čių vyrą kviečia svetelius iš

rgaitės, ateikite pamatyti nau-|ku nukentėjo pramonės, biz- bar. Mat, žmonės netekę pasi- kuomi nors prie to darbo pri-
jausių madų, nes p. Sylvia j/iiai ir finansinės įstaigos. Ma- tikėjimo bankais, ėmė netekti sidėti.

žesnėms bankoms sprogus, ė- pasitikėjimo ir poperiniais pi-. Kad būtų sėkmingiau ir iš- siems Chicagos lietuviams
mė pasitikėjimo netekti ir di- nigais. Iškeitę pinigus į auk-, kilmingiau Lietuvių Dieną <<new deflL’ laidotuvių iškas-
džiosios bankos. Visas Ameri- są ir visokiais būdais slėpė j apvaikščioti, Amerikos Legi- šiuose.
kos ekonomiškas kūnas, taip namuose. Dabar kas kita, Vai-j jono Skyrius 271 šaukia ne- Visi Chicagos ir apylinkių 
sakant, buvo taip susirgęs, džia užtikrino veikiančiųjų fi- paprastą susirinkimą visų lietuviai gerai yra supažindi- 
kad skubi operacija buvo bū- nansinių įstaigų saugumą ir lietuvių ex kareivių į McKin- nti su Eudeikio kainoms, jo 
tinai reikalinga. Tą operaci- žmonės atgavo pa .įtikėjimą jo ley Park svetainę, 39th ir pasitikėtinu ir simpatišku pa
jų sėkmingai daro naujasis A- mis ir tas eis visų naudai. pVestern avė., kovo 31 d., 7:39 tarnavimu. Jo pasekmingumas 

šėrininkas

įr
naktį kerpa ir siuva. Girdė
jau, kad bus dvylika lietuvai
čių, kurioms reikia pasiūti. 

Visi kviečiami kuo skaitliu-ĮPnblika bus patenkinta, nos 
glaustai susirinkti ir paremti lppalv|J jyairunlaij o mados, i5. 
kilnitj pramoga rengiam, gra-,tikrljM bus tiesiai B Pary- 
žiam tikslui. Vazniai visus at-

namuose, 4544 So. Paulina st.

žiaus. Muzika bus kuo geriau-
silMlkusins maloniai priima iflsia «<Wa||y Moran Orellpstrn,.. merikoa prezidontai Roo«.Vel.
pavaišins. Lauksim svečių ir 
iš kitų kolonijų. Bus gražią 
ir įvairią dovaną.

X Balandžio 23 d., parapi
jos svet. Labdarių Sąjungos 1 
kuopa rengia margą vakarą. 
Bus atvaidinta “Karo Metu”, 
3-jų veiksnių veikalas. Progra
ma bus labai įvairi. Komisija 
darbuojas, kad vakaras pavy
ktą. Komisiją sudaro: pirm.

Girdėjus tas.
i vai. vakare.

Minėtam susirinkime

biznyje praeityje pasižymi tuo, 
kad jis visuomet parodė nžuo-

k,t,j kolonijų t, dien, į West M Sndeikien5, 0. Navickaitė, 
PullmanVinis priimsime T; Ogintaitė, E. Gedvilienė ir 
kuo gražiausiai. Įžanga 50c. 0 yaznienė. Visus kviečiame 

X Kovo 26 d., padirbėjus atsi|ankyti jr paremti IaMa. 
Ak. Kėni. 7 sk., mūsų para- rjug
rijoj jvyko šv. Kazimiero Vie. ;, ” Kar{anskai rengia bunc0
nuolyno naudai metinis vajus. party (fe| velykinių g?lių gy.
Gerb. kleb. A. Linkus tam dn, Kryžiaus tyčios altoriams 
ubui labai pritarė; bažnyčioje papuo5tL Pramoga jvyks ba. 
per abejas Mišias buvo rink- landHo g 7 yfl| yak Rar. 
liava ir kas Įdėjo nukėlę į vo. -aHsk„ namPj 4642 So Pal]1!. 
keli. buvo Įteikta seselėms. Be na R, Pra5olni yisi skai,|in. 
to, vakare parap. svet. buvo atsilankyti ir par„mti pra. 
graži programa, mokyklos 7
ir 8 sk. mergaitės atvaidino ( 
gražų veikalėlį “Du Keliu.”
Ačiū mokytojoms sesutėms už 
tinkamą mergaičių išlavinimą; 
publikai labai patiko. Kalbė
jo kleb. kun. A. Linkusir kun.
M. Urbonavičius.

Po programo buvo bunco 
žaidimas. Publikos buvo pilna 
svetainė ir kuo ne kiekvienas

mogėlę kilnams tikslui.
X. Y. Z.

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

PASKAITA APIE SVEI
KATĄ

gavo po dovanėlę. Moterų Sąjungos 20 kuopos

+ Šį sekmadienį, balandžio 
2 d., parapijos salėje lygiai 
7 vai. vakare Apaštalystės 
Maldos draugija rengia bun- 
eo party. Įžanga 25 e.

Turime d|ug gražią it- nau
dingų dovanų, taip pat bus 
duodama door prize.

Jauni ir augę

programa, žymūs kalbėtojai, >".«• kiekvienom
, .. . i i- • » be jokio išskyrimo,kurie įsaiskins kokioje forma *

________ I je mes leareiviai galėsime da- Dabar, kaip ir pirmiau, Eu-
Visi jau girdėjome,kad Cl, i' l.vvouti Pasauli,ės Parodos^ pritaikys kain, prie

. engus lietuvi,, Pasaulinės P,. Die""8 apvaikščiojl- kiekvieno išgalės. Visiems ko-
-ei priimti piąigų. Toks įsa- rRflog Komi;p,tas subnizdo me. Taipgi bus apkalbėta a- P‘3™1 d>’kab teisingas pata-

i * * , • - * , nie reikalo ir Kaniniu dienos rnavimas. Remkime visi, savosmarkiai rengtis prie tinka- 1 ivinaią u rvupinių menos ..................... >
i------ ti vv. ,. geną bizmerj graboną Eudeikį.

Pirmas naujojo preizdento į 
darbas tai buvo uždaryti vi- i 

.1 sus bankus. Visi bankai gavo ’ 
pranešimą nedaryti jokių biz
nio transakcijų, nei išduoti,

CHICAGOS PASAULINĖS 
PARODOS REIKALU

kymas buvo duotas ir “spul- 
koms.” Keistučio “.pulką”, 

!840 West 33rd Street, gavo 
aipdann į va|d^įos įsakymą sulaikyti bi- 

bet “spulka” galėjo al

ksclojuną.
lietuviams paskirtoj dienoj, j Todėl visi lietuviai cx ka-' 

šią pramogą. Užtikriname, o-alėjo a* Į darko kviečiamos reiviai kviečiami atvykti se-
kad būsite patenkinti. !naujinti biznį1 kartu° su stip-1 •lvairb)S dranfJjos ir klubai, kantį penktadienį į McKinley ADVOKATAS

Nariai, kurie galite, inalo-l^ iausiais bankais. Tas liudija D§lt° ir meS’ lietuvbi didžio .Park svetaine, 7:30 vai. vak. 105 W. Monroe St., prie OUrk

nėkite prisidėti prie šios bun'Keistuči(>uspillkosn gerą gto.p° Ka™ veteranai, turime| . Koresp.
T)art-V‘ Koinisija. . perniatė mūsų ko/,tu-! ' -,.

ino pasirodymo liepos 16 d.,

JOHN B. BORDEN

co

inieriai ir kiti lietuviai. Kaip 
'tik “spulka” atnaujino biznį, 
į lietuviai ėmė gausiai lankytis 
! į raštinę taupymo reikalais.

-------------J Ypatingai tas, kad daugelis
PASITIKĖJIMAS PAVYKO" žmonių atnešė daug aukso.

------------- Į P-nas Evaldas, senas Keis-j

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

1NSURANCE
NOTARY
PUBLIC

e B R. ’ 
’*PlETKItWICZiTO-

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

Prezidento Hooverio valdy- tučio “spulkos” vedėjas, ša
mas Amerikai buvo pragaiš- ko, kad niekuomet tiek žmo- 
tingas. Jo prezidentavimo lai- nės neatnešė aukso, kiek da-

SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

Telefoną* State 7««0 
Valandos # ryte iki t popiet 

\Vest Side: 2151 W. 2and St.
Panedėlio, Seredoe lr Pėtnyčlos 

vakarais < Iki •
Telefonas Canal 0««0 

Namai: 6459 S. RockweU St.
Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos 

Vakarais T Iki •
Telefonas Republic »«00

Vadinasi, vajus gerai pasi- ivyks pirmoji paskaita apie 
sekė ir Šv. Kazimiero Vienuo- sveikatą balandžio 2 d., lygiai 
lynui padaryta nemaža nau- 3:30 popiet, parap. salėje. Pa- 
dos skaitą moterims ir mergaitėm!

duos Dr. Snzanna A. Šlakis.
X Mūnii kolonijoj manoma Jjįanga dykai Brigb(on

sutverti Federacijos skyrius. park>o motorys ir mergaitės 
Visi žinome, kad sus,organu a(vykite į STCtainę nM da„. 
žavu, galima daug daugiau nu ga| toki()R pr0g0R mbni(
veikti, Bažnyčios ir Tėvynės Bfikit(i |aik(] paskajta 
naudai. Yra žmogus, kuris|ygiai 3;30 ya) kt 
tuonii pasidarbuos. Kas bus
veikiama vėliau pranešime
spaudoje. g g Minute Fasbions Club

X Parapijos komitetas ir rengia nepaprastą madų pa
vykėjai rengiasi prie bal. 23 rodą ir šokią vakarą. Įvyks 
dienos. Tą dieną, parap. sve- balandžio 1.8 d., 7:30 vai. vak.,* I •
painėje įvyks toki u dalykas, į Cameo Ballroom, Archer ir 
kokio da West Pullmane ne- |Wliipple gatv. Vaikinai ir me-

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS. RUSTfiKOS SUTiFERINfcS VANOS IR ELEKTROS 

TRFATMENTAI 
• Švediški mankStlnlmnl ir elektros masaLa** 

Treatmental visokių Ilgi,, reumatizmo, nervų atitaisymo. Saldo
lr taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima lSsigelbėtl nuo visokių Ilgu.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų sKynus atdaras Utamlnkals nuo D Iki 12 vai. nakties,

1657 W. 45th Street
Kaimpns So. Paulina St. Tol. Boulevard 4552

S P E C I A L S
.... $1.75

E. S.

Ringlet End Permnnent ....
Shampoo and Finger Wave

Ali Week ................................ 50c
Finger Wave ............................. 35c
Othcr Pennancnts $2.50, $3.50, $5.00

MARŪS REAOTY SHOP
5004 West 16th St.

Tel. Cicero 2738
DARBAS GARANTUOTAS

CLASSIFIED

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaunlnlnkals. Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose 

, namų savininkų lr rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 
kasdien nuo 8 vul. ryto iki 8 vai. 
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki 
Piet. Jžymųs namai orlginalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chica
goje.

LANDLORDS BUREAU OP 
CHICAGO

Inkorporuotas 
1842 West ,Dlvlslon 8t.

Tol. Armltage 2951—2952 
Męs esame jau Šiuo adresu viri 40 m.

CASH UZ JŪSŲ SENA AUKSĄ- 
Mes mokame 'augičiuslų kalnų už

sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.

HOME REFTNERS,
Kesner Bldg.

8 No. IValuusli Avenue
Ksmbarvs 800

Jei mansi pirkti antomobtll. ateik 
pas mus pirmiau, nes mes ullatkome 
vienų ti geriausių rulių automobi
lius — STUDEBAKER. kurie 
pagarsėję savo stiprumu lr gražu mi

Taipgi mes turima pilnų pasirink 
■na vartotų karų labai prieinamų 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR BALIS

44M ARCHER AVENUE 
Talephone Lafavetta 7119

Geriausia kaina — Cash ūž 
Real Estate Gold Bonds, mor
gičius ir eertifikatus depozi
tų. 134 North La Salio St., 
Room 316.

Parsiduoda kendžią ir ice- 
cream’o Storas. Renda tiktai 
$25 su pagyvenimu ir garad- 
■žium. Kaina tiktai $75. Pri
verstas apleisti miestą.

1325 S. 50th Court 
Cicero, Illinois

GARSINK1NTFS
“DRAUGE”

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus Pirmus Mor
gičius Namus, Fa r mas Ir Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom (vai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu, tas Jums bus naudinga.

J. NAMON FINANGE CO.
6755 S. Western Avenue

Tel.
Chicago, III.. 

GROVEHILL 1081

5332 S&.įjONG AVC.

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis bet daugu
ma gauna Illinois anglis visto] 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės l Crane Ooal 
Kompanijų, ten Jus gausit* ge
riausias anglis Ir ui mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lnmp-
aai tiktai tenas ........... $8.50
Pocahontas lumps ....$9.00 
Summer Creek lump ..$8.00

l
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