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Tūkstančiai Katalikų Vyksta Į Kartageną, Afrikoje
TENAI ĮVYKS 30 TARPTAUTINIS 

EUCHARISTINIS KONGRESAS
Dalyvaus Daugiau Šimto 
Vyskupų, 10 Kardinolų

MONSIGNORAS PIZZAR- 
DO KONSEKRUOTAS 

VYSKUPU

KARTAGENA, Tunisija, 
geg. 1. — Gegužės 7—11 die
nomis čia Įvyksta Trisdešim
tasis Tarptautinis Eucharis
tinis Kongresas.

Iš visų pasaulio dalių j 
Kongresų vyksta tūkstančiai 
maldininkų. Daugybė laivų, 
kuriais atvyks maldininkai, 
Kongreso metu apsistos Tu
niso užlajoj ir tenai pasiliks 
ligi pasibaigsiant Kongresui.

Tarp maldininkų bus daug 
įžymiųjų žmonių; 10 kardino
lų, daugiau vieno šimto arki
vyskupų ir vyskupų. Švento
jo Tėvo atstovu bus kardino
las Lepicier.

“Kartagena nepasitiks ma
ldininkų taip daug iškilmin
gai, kaip kiti miestai gali at
likti,” pareiškia vietos arki
vyskupas Lemaitre. “Bet an
traip vertus, maldininkai ap
lankys kraštų, kurs ilgais ši
mtmečiais persisunkęs krikš
čionių krauju ir griuvėsius 
bazilikos, kur šv. Kiprijonas

-ir šv. Augustinas skelbė Die
vo žodį; taipat didelę gladia- 

i torių arenų, kur šv. Perpetua, 
šv. Felicita ir tūkstančiai ki-Į 
tų mirė už tikėjimų.”

, ROMA, geg. 1. — Praeitų' 
sekmadienį Šv. Petro Bazili-J 

,'koj vyskupu konsekruotas Ne-' 
ppaprastų Bažnyčios Reikalų 
j Kongregacijos sekretorius 
’imonsign. Pizzardo. Jis paski
rtas tituliariu Cirro arkivys
kupu.

i Konsekratorium buvo Jo E-
minencija kardinolas Pacelli, 
popiežiaus valstybės sekreto-

i rius. Jo Eminencijai apeigo-! 
! se gelbėjo Romos vice-regen- 

Kartagena nuo Tuniso yra' tas arkivyskupas Palica ir Ti- 
už 10 mylių. Pačioj Kartage- kėjimo Propagandos Kongre- 
noj yra keturi nedideli vieš-j gacijbs sekretorius arkivysku- 
būčiai, Tunise gi toli dau-ipas Marchetti Selvaggiani.
giau. Maldininkams bus per- 
maža vietos. Dėlto, jų kelio
lika tūkstančių turės nak
voti savo laivuose. Apie 2/)00 
gaus vietos privatiniuose na
muose. Daug musulmonų ir 

žydų pasiūlė maldininkams sa
vo namus. Francūzų militari- 
nė valdžia parūpins 5,000 pa
lapinių.

Kadangi į Kongresų suvy
ks keli tūkstančiai kunigų, Į --------------
tad parūpinta apie 400 kilno-į BOMBAJUS, Indija, geg. 
jamųjų altorių šv. Mišias at-,'2. — Indijos! sostą pilis Delhi, 
našauti. duris virš 300,000 gyventojų, į1

Po apeigų naujų arkivysku-i 
pų Šventasis (Tėvas priėmė 
audiencijon ir apdovanojo vy
skupišku kryžium su aukso

VAIKŲ PRAMOGAI ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVOS DERYBOS 

SU VOKIETIJA
IŠVIRĖ GYVI PARŠELIAI

JONAVAS, Mariampolės 
Kaune ėjo Lietuvos Vokie- lapskr. Vienas Gulbiniškių kai 

tijos derybos Klaipėdos kra- [mo ūkininkas nusipirko už 
•što einamais reikalais. Pla-''250 litų senų surūdijusi garo 
įčiausiai buvo svarstoma klau-1 katilų ir jį vartojo tvarte bu
simas, kokias kalbas turi mo-ilvėms šutinti. Smarkiai bekū- 
kėti Klaipėdos krašto valdi- Urenamas katilas sprogo, nu- 
ninkai. j plikino tvarte stovėjusius ar

klius ir kitus gyvulius, o du 
jauni paršeliai visai išvirė

i Lietuviai laikosi nusistaty
mo, kad Klaipėdos krašto va
ldininkai turi mokėti dvi kal
ybas — vokiečių ir lietuvių. 
Vokiečiai sako, kad dviejų 
kalbų klausimas esųs užtikri
nta teisė piliečiams pasinau- 

• doti viena kuria kalbų pagal 
kurių įstaigoj ar per vertėjų 
ar per1 valdininkų, mokanti a- 
ibi kalbas, piliečiai turi teisės 

1 reikalauti susikalbėti abiem

įkarštame sprogusio katilo va- 
indenyje. “M. R.”

ŠVENTASIS TĖVAS DĖ
KOJA Už MUSSOLINIO 

PASIŲLYMĄ

Italij

Ampthill, Anglijoj, išlaikomas privatiškas žvėrynas, 
retežėliu ir vyskupišku žiedu.>Žvėryno užvaizdo vaikai, kaip čia atvaizde matoma, turi ,ka hom'

I, nrkivvskiinns Lrnn.1 Pro8os joti lamomis. Tai ypatingi sunaminti gyvuliai. 7 Lietuvos delegacija nuo sa
į, naujas areivysKupas oran .........—-i,— ......... -,vo nusistatymo nenusileidžia,
gintinų dovanu gavo ir iš A-

‘merikos.

ROMA, geg. 1. — Mussoli- 
nio valdžia Šventųjam Tėvmi 
pasiųlė karo laivų nuvežti Į 
Tunisu kardinolų Lepicier, 
kurs yra Popiežiaus atstovu 
(legatu) Tarptautiniam Euy

. ŽMONĖS BE LAIKRAŠČIŲ
i > SUŠAUKS ĮSTATYMŲ 

LEIDIMO RŪMUS

GegUŽSs 1 d. ChlcagOj 10 Vokiečių sutikusi, kad nau- į charistiniam Kongrese Kar-
,, ». „ . . . jai priimami valdininkai turi tagenoj, Afrikoj,

i Gegužes 1 d. Chicagoj se- . m. «, įmokėti abi kalbas. I Šventasis Tėvas užmiau buvo nepaprastai tnuks-' P . T., .. . , . , ..i Konferencija įsklause Klai-[inmga. Pirmoje vietoje tų die ., c, . .., v. . v . . pėdos Seimelio atstovų pra-na tūkstančiai žmonių. persi- v., ...... mesimu.įkeldavo gyventi iš vienų vie- „ . y. .... , . ■ „ x . .. , .1 Kaip žinoma, Vokietija ugi,tų i kitas. Be to, socialistai

Tėvas už pasių- 
lymų padėkojo, liet nepripa
žino reikalingu daiktu naudo
tis karo laivu.

Illinois valstybės guberna-
, yra be jokių laikraščių. Leidė-! toriu® Emmerson pranešė, kad patriukšmaudavo.

Kartagena šiandie yra ma- ' nutraukė laikraščių leidi- Ps išsprendęs sušaukti speci-, Mūsų laikais to nėra. So- 
cialistų vietą uzeme komunis- 
tai. Šie, kaip kas metai, va
kar turėjo tik susirinkimų. 

Nehegryž pergyventi laikai.

žu miesteliu. Tunis turi 186,--^ fuo bfldu protestuodami alėu sesijon i gegužės 12 d.
1 prieš įvestų cenzūrų. Gyven- leidirao rūmus '(le*(XX) gyventojų

ija Pradeda Didinti Karo 
Laivynų

Britanija Remia Indijos Valdžios Pastangas 
Numalšinti Šalį

ITALIJA DIRBDINS 29 i BRITANIJA REMIA INDI-
NAUJUS KARO LAIVUS

ROMA, geg. 1. — Pataria
nt karo laivyno ministeriui, 
ministerio pirmininko Musso- 
linio kabinetas išsprendė šį
met pradėti vykinti karo lai
vyno programų. Būtent, į vie
nerius metus pastatydinti 29 
įvairios rūšies karo laivus, 
kurie sudarys 42,900 tonų.

Tai išspręsta pasirašius 
Londone padarytų karo lai
vynų sutartį.

SUMAŽINTI UžMOKES- 
NIAI MAINIERIAMS

MIAMI, Arizona, geg. 2. — 
Trys vario kasyklų kompani
jos sumažino užmokesnius mai 
nieriams.

AURORA, III., geg. 2. — 
Vakar čia prasidėjo pavasa
rinis arklių lenktynių sezonas. 
Tęsis 21 dienų.

tojai reikalauja laikraščių.

KINIJOJ EINA DIDELI 
MŪŠIAI

gislatūrą). Rūmams svarsty 
ti bus patiekti iškalno nusta
tyti klausimai ir daugiau nie
ko.

šiol Klaipėdos kr. valdininka
ms, buv. Vokietijos vald., iš- 
mioka skirtumų tarp Vokieti- 
i jos ir Lietuvos algų, Anks- 
įčiau jau buvo susitarta, kad 
(Vokietija tų kompensacijų iš- 
nnokėtų vienu kartu. “I. D.”

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJ

SHANGHAI, geg. 1. — Iš Gal1 biit patraukti tieson

Mirė vargonininkė

Chicagoj mirė žymi vargo 
nininkė Miss Sarali O’Byrne,

ORO SUSISIEKIMAS EIS 
PER KAUNĄ

INankingo praneša, kad Anh-', Cook apskrities aukštesnio-, 79 ni amžiaus. 57 metus ji-1 Vokiečių oro susisiekimo

JOS VALDŽIĄ

LONDONAS, geg. 1. — 
Britanijos ministerių kabine
tas išsprendė perdėm remti 
Indijos valdžios visas pasta
ngas apraminti tų šalį.

Tuo reikalu ministeris pi
rmininkas MacDonald aplan
kė karalių. Gi paskui kabine
to išsprendimas pasiųstas I- 
ndijos vice-karaliui lordui Ir- 
win.

Einasi daugiausia apie Ma
hatma Gandhi areštavimų, 
kas gali sukelti kraujo pra
liejimus.

NUBAUSTAS GANDHI 
SŪNUS

\ wei provincijoj prasidėjo di- jo teismo teisėjas Hebei Chi- 
(deli valdžios kariuomenės su )Cago aldermonų tarybai pa- 
■ sukilėliais mūšiai. Valdžia rėdė ligi gegužės 7 d. paskir- 
siunčia daugiau kariuomenės. tį 145,000 dol. jo departame-

--------------------- 'ntui, kas reikalinga šių metų
BEDARBIŲ RIAUŠĖS išlaidoms

LENKUOSE Aldermonai neturės susiri
nkimo ligi gegužės 12 d. Pa
tys aldermonai pripažįsta,

irbių" riaušės.'SlUmta<U«g'kad ’» kiekvienas «•« bat 1~ <>° automobiliu, 
.komunistų, tarp jų ir vadas trauktas atsakomybėn už tei

VARŠAVA, geg. 1. — Lod- 
ziuj vakar įvyko didelės be-

Tadas Carski.

FRAKCIJA PABŪGUS ITA
LIJOS GINKLAVIMOSI

BOMBAJUS, Indija, geg. 2. 
— Vieneriems metams kalėji
mu teismo nubaustas Mahat
ma (Gandhi sūnus Dėvi Das

nai vargonininkavo Švenčiau-(bendrovė nutarė šiais metais 
siojo Vardo katedroj. Rytoj 1 iš oro susisiekimo linijos Be- 
katedroj Įvyks už velionę ge- rlynas—Maskva Rygų išskir- 
dulingosios pamaldos. i ti. Susisiekimas būsiąs palai-

------------------ ikomas per Kaunu ir Smolen-
Apiplėšta krautuvė įskų.

l)u vyru ir viena moteriškė' »» <«», Ry(O»
apiplėšė kailinių kra„tuvf, »to valdyba pareiškė Imndro- 
3198 Mibvaukee avė. Pasprū- ' vei P™testų, nes, bendrovei

įsmo paniekų, jei neišpildys 
reikalavimo. Bet kaip tai iš-1 
pildyti, tai klausimas. Kitas 
dalykas — nėra fondo.

PARYŽIUS, geg. 2. — Fra- 
ncijai labai nejauku pasidarė

Alkoholio pirklių gauja

Federalė “grand jury” ap-
kada ji nugirdo apie Italijos kaltino 25 italus siciliečius už 
ginklavimąsi juroj. Spūjamn, prohibicijos peržengimą. Visi 

j kad į tai Franci ja atsakys apkaltinti, kaip paaiškėjo, 
(taipat ginklavimosi. .Chicagoj buvo sudarę bendro-

--------- ‘-------------- ,vę alkoholio gamybai ir pirk-
SUTARTIS JAU SENATE Jybai. Jie turėjo savo ofisą, 

----------- • 521 W. 26 gat. Susirinkimus

Bus apmokėti

įprašant, pernai Rygos aero
dromui sutvarkyti buvę išlei
sta 100,000 Intų. “M. R.”

Cl.icagos miesto ir mokyk- VAIKAS VAIKĄ PERŠOVĖ
lų tarnautojai ir darbininkai; _________
bus apmokėti gegužės 7
nų.

TOKYO, geg. 1. — Šian
die tuojaus po pusiaunakčio 
šį miestų palietė smarkus že
mės supurtvmas, kurs su ma
žomis pertraukomis tęsės a- 
pie pusvalandį.

Didelių nuostolių neatlikta, 
bet sukelta daug baimės. Pra
nešta, kad žemės drebėjimo 
centras buvęs jūroje, už 75 
mylių į šiaurrytus nuo Tokyo.

KIEK JINAI IŠLEIDO

AVASHINGTON, geg. 2. — 
Mrs. Rutli Hanna McCormick 
paskelbė, kad politinei kam
panijai Ulinoise laimėti kan
didatūrų į senatų jinai išleidu
si 252,572 dol. Tai esu jos sa
vi pinigai. Jų įėmusios tik 
dvi politinės organizacijos 
Cook apskrity.

, PABIRŽE, Biržų apskr.
1 Pasvaliečių kaimo kovo 30 d.r

------------------- iŠ. Kukulienės 12 metų sūnus
PAPIRKIMAI STATYBOJE muejo pas kaimynų ir tenai

1 ------------- ' -žaidė su to kaimyno 13 metų
Chicagoj “grand jury” ve- sūnumi. Bežaisdami vaikai ra 

da tardymus apie įvykusius d0 daržinėje padėtų šautuvą. I 
papirkimus sąryšy su būtų ^autuvas buvo užtaisytas. Kai 
statymo leidimais. myno sūnus padilgino šautu

vą ir šūvis pataikė Kukulie
nės vaikui į kaklą. Kol pa
šautasis vaikas nubėgo namon, 
nutekėjo daug kraujo. Vaikas 
nugabentas į Biržų ligoninę.

“M. R.”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nusakomas lietus it 
griausmai; šiandie saulėta ir 
šalčiau.

PINIGŲ KURSAS

AVASHINGTON, geg. 2. — 
Japonijos imperatorius vakar 
minėjo savo gimimo dieną.

AVASHINGTON, geg. 2. — laikė salėje, 2901 Wentworth 
Karo laivynų sutartį prezide- avė. Be kitko, pas suimtuo- 

,už pasakytą kurstančią kalbą ntas Hoover pasiuntė senatui «iu* rasta komunistiškų raš- Jam sveikinimų pasiuntė ir 
į studentus kovo 20 dieną. patvirtinti. tų. prezidentas Hoover.

Lietuvos 100 litų ..$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.85
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ir tai be jokių kompromisų, ne tik paprasti 
piliečiai, bet ir tautų vadai laikytųsi Dešim
ties Dievo Įsakymų.

Gerai yra, kad šaukiamos nusiginklavi
mo konferencijos. Tas gana daug padės 
taikų pasaulyje vykinti. Tačiau tol, kol Kris
taus mokslo šviesa neapšvies viso pasaulio, 
tol nebus galima įvykinti pasaulyje nuola
tinės taikos.

PERSPĖJIMAS.

KĄ TAI REIŠKIA?

Tik nesenai pasibaigė Londono konferen
cija. Per keletu mėnesių didžiųjų valstybių 
atstovai svarstė jūrų nuginklavimo klausimų. 
Pasirašyta sutartis, kuri šiomis dienomis iš
kilmingai įteikta Jungtinių Valstybių prezi
dentui. Prezidentas jų įteiks kongresui rati
fikuoti.-

Bet dar nespėjo rašalas nuo tos sutar
ties nudžiūti, kai pasirodė nemalonūs ženklai, 
iš kurių tenka spręsti, kad kai kurios vals
tybės tų sutartį laikys paprastu popiergaliu.

Šiomis dienomis skaitome spaudoje, kad 
fašistų vyriausybė Italijoje dideliu intensy
vumu pradėjo vykinti karo laivyno didinimo 
programų. Jinai stato net 29 naujus laivus 
ir tam tikslui šiemet išleidžia $31,200,000. Vi
so karo laivyno reikalams šiais metais išlei
džia $69,628,000.

Prancūzijos vyskupas Gonon savo gany
tojiškame laiške kalba apie savo krašto 
mokyklas. Jisai nurodo liūdnų padėtį valdžios 
užlaikomose mokyklose. J. E. pabrėžia, kad 
neutralės mokyklos priruošia ir auklėja 
Prancūzija be idealo, be Kristaus, be Dievo.

Tokių tautų likimas yra nepavydėtinas.
Vyskupo Gonon žodžiai turėtų būti gy

vu perspėjimu ir Jungtinėms Valstybėms, 
kurių viešose mokyklose nėra tikybinio auk
lėjimo, kur ir prisiminti apie Dievų yra bijo
ma.

Šis perspėjimas tinka ir Lietuvos tau
tininkams, kurie uždarinėja katalikiškas 
inokyklas, persekioja katalikus mokytojus, 
kurie veda prie to, kad ir Lietuvos mokyklos 
auklėtų jaunimų be idealo, be Kristaus, be 
Dievo.

POPIEŽIUS IR RUSIJOS KAIMIEČIAI.

IVAIRįĮS STRAIPSNIAI
VEIDMAINYBĖ KONGRESE

“Ryto” žiniomis, Pragos laikraštis “Čes- 
koje slovo” įdėjęs J. Štromo iš Maskvos ko
respondencijų, kurioj rašoma apie charakte
ringus antireliginės kovos Sov. Rusijoj pada
linius. Bol&ęvikų laikraščių straipsniai ir vi
sa kova prieš popiežių pasiekė to, kad Pijaus 
XI vardas Rusijoj tapo nuostabiai popularus. 
Šv. Tėvo autoritetas dabartiniu metu pasiekė 
viršūnės, nes rusų kaimiečiai įsitikinę, kad 
dėl popiežiaus spaudimo Stalinas nusigręžė 
nuo strimagalviškos sodžiaus kolektivizici-

Amerikos J. Valstybių ku
luarų (lobby) komitetui patiek 
ta sųrašas tų kongreso atsto
vų, kurie patys svaigalus vi
sur ir visuomet vartoja, bet 
kongrese balsuoja už griežtų 
prohibicijų.

Tų kongreso narių sųrašų 
parūpino “Association A- 
gainst The Prohibition Amen- 
dment”. Reikalauta, kad se
nato komitetas tai įtrauktų į 
rekordus, kaipo viešų dalykų.

Komiteto sausieji nariai pa
sipriešino sųrašų padėti į re
kordus. Pažymėta, kad dauge
lis tų kongreso narių šįmet 
yra kandidatais. Jų vardu 
paskelbimas esu butų labai 
neetiškas, nes tuomi butų pa
kenkta jų kandidatūrai. Kam 
reikia žinoti visuomenei toki 
dalykai, toliaus pareikšta. Vi
suomenė, girdi, pasitenkina 
šiandienine padėtimi.

Šalies spauda didžiumoje 
smerkia tokį senato komiteto 
nusistatymų. Pareiškia,' kad 
tos rųšies veidmanybė kon
grese negali būt ilgiau paken
čiama. Visuomenė turi žinoti 
atstovų darbus ir darbelius.

ffi’ Karo laivyno stiprinimo žvilgsniu Itali- i 30S> 
ja eina į lenktynes bu Pfancūaųa. Ji nenori j' f* ‘TdHflu I Sromks rašo; “Šiuo metu RĮUsi- 
nuo pastarosios pasilikti. Kadangi Prancūzija^ joj nėra populatefenių žmonių, kaip Pijus XI 
turi 96 submarinus, o Italija tik 59, dėl to už ir... Stalinas. Kaimuose žmonės netgi nežino,
metų ir Italija jų jau. turės 81.I

Italijos spauda rašo, kad jos vyriausy 
bės vykinimas karo laivyno didinimo progra-

jie neskaito laikraščių. Tad ŽINO KIEKVIENĄ APSKRL

kalingas patento. Bet tuo rei 
kalu ilgiausius ųietus. buvo! 
atliekami tyrinėjimai. Tas ap
eina visų žmonijų.

Bet štai automobiliaug išra
dimo negalima pavadinti neti
kėtu išradimu, nors ši maši
na visam pasauly susisieki
muose atliko didelius pervers
mus. Ilgus metus tuomi reika
lu daug giliai studijuota, gal
vos džiovinta, kol atsiektas 
pageidaujamas tikslas.

Tatai atlikti kokius nors iš
radimus, ypač technikoje, vi- 
supirma yra reikalingas mik
lus protas. Profesionaliųi iš
radėjai yra didžiumoje inži
nieriai arba chemikai. Didžio-

per laikraščius propaganda 
neturi pavykimo.

Kas-kita yra radio. Visi 
gali klausytis, kas kalbama. 
Daugiur sodžiuose komunis
tai turi įsitaisę radio instru
mentus (priimtuvus). Iš Pet
rogrado arba Maskvos kalbų 
klausyti sukviečiami valstie
čiai. Žmonės eina. Kurgi nei
si, jei radio rusų tarpe skai
tosi nepaprastu dalyku.

Visko tie neapšviesti žmo
nės prisiklauso, visko jiems 
prikalbama. Yra nuskirtos 
taip vadinamos bedievybės 
skleidimui valandos. Tomis 
valandomis iš bolševikų radio 
stočių kalbama ne vien rusiš
kai, bet žydiškai, lietuviškai.

TĮ (COUNTY).

Arthur V. Swift, narys Ore-
vokiškai, lenkiškai ir kitomis,gon valstybės legislaturos, 

lyra atlankęs kiekvienų J. A.• kalbomis.sios bendrovės dažnai turi 
nusisamdžiusios profesiona
lius išradėjus. Jų visas dar- 
bas, tai tik tyrinėjimas ir min, • b°!Sevikl’ kalbos «&<*«» »’ Jia gan kiakvien,
tijimas. , vairiose kaiminingose šalyse. į apskritį ir pasakyti, kurioj

Patentų ofisan kas metai 
susiunčiama dešimtys tūks
tančių įvairiausių išradimų.

Tas atliekama tų tautų į Valstybių apskritį (county), 
klausytojų “naudai”. Kaipgi kuriu iš viso randasi 3,076.

Be kalbų bedievybei platin- valstybėj jis randasi. 25 me
ti, bolševikai per radio ruo- tus jam ėmė, kol atlankė kiek- 
šia dar ir bedieviškus kon-.vienų apskritį ir, sakos, viso 

Jų didžiuma atmetama. Nca<ertua- F» I»rl«litr.'.i miiionu
susekama, kad kai-kurie tos I katalikl! laikn.3- mylių. Dabar yra 56 m. am-
rųšies išradimai jau gyvuoja,'/'1“ klausia> koki« Pr*emonnl žiaus.
arba padirbdinti senųjų išra-[imtis> kad sustaMyli
«- «••• « *

tų patį dalykų matyti Lietu- čiaus.buvo iššventintas į ku- 
vos laikraščiuose. Lietuva yraj11^^8' Kapelionaro ir vikara- 
arčiau Rusijos. Lietuviai lu-v0 Ukmergėje. Rozalime ir 
retų būt įspėti prieš tos rų- Ratiliuose. Vėliau liko pas- 
šies Maskvos propagandų. kirtas į Gegrėnų filijų. Kle-

Abelnai imant visi įvairių 
mechaniškų išradimų išradėjai

kokiu vardu šv. Tėvas vadinasi. Ten girdi 
liktai Popiežius, Popiežius... ir kaimiečiai 
meldžiasi ir laimina Popiežių ir lenkiasi... 

mo, tai yra tiesioginis atsakymas į Londono | draugui Stalinui dėl to, kad Šv. Tėvas pir- 
komferencijų, kuriai visiškai nepavykę nu- ; niasis išdrįso pakelti balsų prieš bažnyčių 
siginklavimo plano pravesti. Italija esanti uždarymų ir draugas Stalinas prieš pieningų

karvių kolektivizacijų... Tokiam nepaprastam > ti kokj nors daį]^'ar daiy. 
sųmišy susitiko abu žmonių supratimai — kų. Ir tas, girdi, įvykę visai 
priešreliginė kova ir kaimų ūkių kolektivizi- jišnetyčįų> ’ty& vis’aį netikėtai.

clJa> i Taip nėra, sako Rossman.
Katalikų Bažnyčia, — baigia L Šromas, i Išnetyčių susekti kokį daiktų

verčiama sekti kitų tautų nusistatymų.
Kų tas viskas reiškia, mums rodos, nėra 

sunku įspėti. Valstybių tarpe tebeina lenk
tyniavimas, tebėra kerštas, pavydas ir no
ras būti galingesnėmis už viena kitų. Iš se
novės jos turi atsiskaitymu ir vis dar tebe
mano, atėjus gerai progai, “atsilyginti”. 
Del to ir nusiginklavimo konferencijos ir jų 

■ pasirašytos sutartys nesustabdo ginklavimo
si.

Ir nesustabdys.
Kad pasaulį nuginkluoti, kad pašalinti 

naujų karų pavojus ir užtikrinti taikų, ki
tokia programas yra reikalinga vykinti.

Reikia, kad visose tautose būtų pilniau
sia prigydytas Kristaus mokslas, kad visur

Mūsų Išminti*

Rašo: Dievmedis.
(Kaikurios mintys paimtos iš kun. D. 

Chisholm ir Frater s. Teresae).
Žmogui augant, pradeda plėtotis jo 

protas ir mąstyti apie tai, kų aplink save 
fHsrto, ir girdi. Nuo tėvų ir mokytojų iš 
Mokom*1 kalbėti, skaityti, rašyti, o turi 
progos išmokti aukštesnių mokslų, įvai
rių darbų, amatų ir jais palengvinti savo 
gyvenimų.

Be šių yra vienas dalykas labai reika
lingas ir naudingas, tai yra, pažinti Die
vų, išminties šaltinį. Gerai žinote, kad 
©ievas viekų padarė, viskų gali ir viską 
tino. Jei mes Dievų pažįsime ir žinosime 
fcų Dievas mums padarė ir kų Dievas no- 

kad mes darytume, tada būsime iš- 
krintingi. Dievas yra išmintis, kas išmintį 
|b7o, tas yra išmintingas. Pirmi katekiz- 
ktet žodžiai nurodo,, jog Dievas mus su- 
tvėrė. Ir dėl to Jisai vra mūsų Tėvas.

Kai-kurie laikraščiai reiš- yra iš jaunatvės turėję palin- 
kia vilties, kad tų atstovų I kimo griauti ir statyti viso- 
vardus viešumon paduos “As- kias mašinerijas ir jų mecha- 
sociation Against The Prolii-•■niamus. Išradėjų didžiuma y- 
bition Amendment” preziden-'ra profesionalų arba pačių iš-j 
tas Curran. 'radėjų vaikai.

.... ------ I Pasirodo, kad ne visi išra- J
PIRM VISAKO REIKALIN- dėjai siekia sau pinigiško at- 

GAS PROTAS. lyginimo arba didelio pelno
------------- iš savo išradimų. Daugelis

Jungtinių Valstybių paten- jų dirba vien idealiais tikš
tų ofiso kvotėjas (ekzaminuo-! lais, nors patys nieko neturi, 
to jas) J. Rossman pareiškia, dažnai varge skursta, 
kad nauji išradimai neiškįla j Taipat pasirodo, kad dau- 
iš kokių nors netikėtų ateiti-1 giausia išradimų atliekama 
kimų (išnetyčių). ' į pavasarį ir rudenį. Tas ata-

Mat, daugelis kalba, kad tinka ekonomiškam verpetui.
štai tam ir tam pavyko išradi D. C.

BOLŠEVIKŲ PROPAGAN
DA.

Vokietijos katalikų laikraš-
turėjo ir čia didelę laimę: jos autoritetas! ar dalykų labai retai pasitai-' čiai labai susidomėję Rusijos 

Rusijoj dabar iškilo iki aukštybių”. j ko. Tas liečia vien tik dide-• bolševikų vedama propagan-
lius dalykus, svarbius visai da per radio. Tos propagan- 
žmoni jai. Ir tas pavyksta to- į dos priešaky yra komunizmas 
kiems, kurie tais dalykais nuo ir bedievybė.

Ottawa universitetas gegužės 10 ir 11 dd. 
Iškilmingai minės Šv. Augustino 1500 metų 
mirties sukaktuves.

Lenkija pastaruoju laiku pergyvena di
delį ekonominį krizį. Ekonomai spėja, kad 
tas krizis dar labiau padidės, nes importas 
viršija jos eksportų.

Ir tu esi Jo vaikelis. Ar tai nedžiaugs- 
mas turėti tokį galingų Tėvą!

Šventoji Domicėlė dar mažutė būda
ma dažnai verkdavo. Žmonės manydavo, 
kad ji esanti nelaiminga. Jos ašaros bū
davo ne liūdesio, bet džiaugsmo. Ji verkė 
iš džiaugsmo, prisimindama savo gorųjį 
Dangiškų j į Tėvų, kuris tiek daug gero 
padarė, jų sutverdamas. Dažnai ji savo 
maldoje kartodavo: “Viešpatie, ne iš 
prievartos Tu sutvėrei mane, bet iš mei
lės, ir didelėmis malonėmis apdovanojai. 
Neapsakomas Tavo gerumas, kad Tu pa
žvelgei į žemės dulkę.”

Vienų kartų kunigas aplankė jų ir, 
kaip paprastai, rado apsiašarojusių, be
skaitant knygų. — Delko tu verki gerų 
knygų skaitydama? — paklausė kunigas. 
— Dvasiškas Tėve, kam klausiate? — at
sakė mergaitė: — Ar gali kas būti gra
žesnio, saldesnio, ir malonesnio kaip var
das mano brangiausio dangiškojo Tėvo? 
Kiekvienų kartų Jo Vardų ištarus ar per
skaičius užsidega mano širdyje tikra Die
vo meilė. Nes Jis sutvėrė mane ir dėl

lat rūpinasi, apie tai ilgus 
metus studijuoja.

Štai nesenai išnetyčių su-

LIETUVOJE
A. A. Kun. J. Rupkevičia.

A. a. kun, J. Rupkevičia gi
mė 1839 m., gruodžio mėn. 
10 d., Dimšių kaime, Gruz
džių parapijoj, Šiaulių apsk. 
Mokinosi du metu Gruždžių- 
Švėgždos mokykloje, kurioje 
mokino tik lenkiškai ir loty
niškai, nes lietuviškai rusų 
valdžios buvo draudžiama mo
kytis. Vėliau buvo atiduotas 
į kun. J. Majauskio globų, kn 
ris jaunų Jurgutį išvežė Že
maitijon. Mokinosi Sėdos ir 
Rietavo dviklesėse mokyklo
se.

1861 m. įstojo Šiaulių gim- 
nazijon III klasėn. 1866 m., 
baigęs Šiauliuose VII klases, 
dvaruos# mokino ponų vaikus. 
Kunigų Seminarijų perkėlus 
iš Varnių į Kaunu ir jų užda
rius, reikėjo 6 m. mokytojau
ti. 1870 m. įstojo į Dvasinę

Kaip žinoma, žurnalizmas 
(spauda) bolševikams Rusijo
je yra menka priemonė pro- 

sekta kadir devintoji dar be-• pagandai skleisti. Tai dėlto,
,varde saulės sistemos planeta • kad valstiečiai ir didžiuma 
Žinoma, tas susekimas nerei- darbininkų yra bemoksliai ir Į Žemaičių Seminarijų. 1875 m..

1 . - ,--------------- ' --------------- ' ' ■■■—
to aš esu Jo duktė ir aš žinau, kad jis 
mane myli, nors ir menka ir neverta esu. 
Aš tų mintį visados turiu savo širdyje. 
Tos mintys man suteikė be galo didį 
džiaugsmų ir tos ašaros, kurios dažnai 
pasirodo, yra tai džiaugsmo ašaros.

Tu esi Dievo vaikelis, kaip toji šven
toji, atsimink, jog Dievas ir tave pasi
rinko ir myli. Ištiesų, jei tu mylėsi Jį, 
tavo širdis visados bus pilna džiaugsmo 
ir norėsi viskų Dievui gerai daryti.

Suprask ir mylėk.
Kartais Lietuvoje būna labai šaltos 

žiemes. Be kailinių, ar šiaip šiltų drabu
žių negalima eiti laukan.

Vienų šventadienį trys vaikučiai išė
jo į' katekizmo pamokas. Neturtingi bū
dami, neturėjo šiltų drApanų ir dėl to 
pradėjo juos kankinti šaltis Jo vyresnio
ji sesutė suprato, kad jis jau šalčio ne
gali pakęsti, atsigrįžusi tarė: — Broleli, 
geriau grįsk namo, nes gali sušalti. Die
vas neužsirfistins, jei šį kartų apleisi ka
tekizmo ptmokų, nes galr sušalti. —, Bet 
vaikutis atsakė: — Ne, ne, aš eisiu kar

tu. Tiesa, mano kojos jau baigia šalti, 
bet aš noriu eiti mokyklon, kad geriau 
galėčiau pažinti Dievų ir kelių į dangų, 
nes kitaip negalėsiu Dievų mylėti, jei Jo 
gerai nepažįstų. —

Londone vienas ponas nuėjo su savo 
vaikučiu Albertu į parodų. Vaikutis iš 
įvairių įvairiausių daiktų su nepaprastu 
žingeidumu stebėjosi ir norėjo žinoti ko
kiam tikslui tie visi padaryti daiktai. Tė
vas aiškino, kiek galėjo suprasti, kiekvie
nų daiktų kad tokiam ir tokiam tikslui 
padarytas. Tada vaikutis pamatė, kad 
kiekvienas savam tikslui buvo padarytas. 
Apėję viskų, tėvas tarė: — Brangus ma
no vaikuti, tu matai, kad kiekvienas daik
tas padarytas su tikslu. Dievas irgi tave 
sutvėrė su tikslu, — kad pažintumei Die
vų, mylėtumei Jį ir Jam tarnautume!. — 
Taip tėve, ir katekizmas taip sako. Die
vas sutvėrė, kad Jį pažinčiau, 
mylėčiau ir Jam tarnaučiau ir kad po 
mirties su Dievu amžinoje laimėje gy
venčiau. — Tėvas jam atsakė: — Mano 
vaikuti, jei tų, kų man pasakei, visados

bonavo: Gadunave, Alsėdžiuo
se, Kartenoj, Viešintuose ir 
Lygumose. Viešintuose ir Ly
gumose pastatė gotiko sti
liaus bažnyčias. Lygumų baž
nyčioj didįjį altorių ir Gruz
džių bažnyčioj didįjį ir šaluti
nį altorių savomis lėšomis pa
state.

1918 m. atsisakė klebonauti 
pasilikdamas gyventi Lygu
mose monsionoriu. 5 metus 
išgyveno aklas. Buvo uolus ir 
ištikimas Bažnyčiai kunigas. 
Turėjo poetinių gabumų, yra 
parašęs keletu eilėraščių. Iki 
pat mirties buvo linksmas ir 
energingas. 1929 m., gruodžio 
26 d., nuėjęs į bažnyčių Mi
šių laikyti, nusilpo ir, parne
šus į klebonijų, numirė. Pa
laidotas Lygumų naujuose ka
puose gruodžio 28 d.

Buvo uolus tretininkas.
Dieve, duok jam dangų!

Prašoma giminių ir pažįs
tamų už a. a. kunigo sielų su
kalbėti po dalį ražančiaus.

Leonas Kontrimas.

turėsi savo mintyje ir stengsies vis dau
giau ir daugiau išmokti apie Dangiškąjį 
Tėvų, tai atrasi tikrųjų laimę.

Vienas misijonierius man papasakojo 
tokį atsitikimų. — Aš buvau nusiųstas į 
Amerikų indijonų mokyti. Nuo mano mi
sijų koplytėlės gyveno už septynių mai
lių viena indijonų šeimyna. Iš šios šeimy
nos kas rytų per šešis mėnesius ateidavo 
du vaikučiai katekizmo mokytis. Vienų 
šaltų rytų atėjęs radau jau juos belau
kiančius. Tada tariau jiems, kad galėję 
neiti į pamokų tokiame šlapiame ir šal
tame ore. Bet jie atsakę, kad ir daugiau 
šalčio reiktų kentėti, bet nenorį apleisti 
vienos pamokos, nes norį išmokti daugiau 
apie Dievų.

Daug žmonių dėl menkos priežasties, 
ar visai be priežasties nenori klausyti 
Dievo žodžio ir kitokių pamokinimų. O 
kaip daug tokių, kurie klausosi, bet pa
klausti apie kų buvo pasakojama, visai 
nežino apie kų buvo pasakojama.
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[ Prašau Į Mano Kampelį

Prof. Kampininkas tis, o daugiau koridoriuose 
kalbėti apie tai, koks geras 
yra “išmislas” viengun
giams uždėti mokestį. Jos sa
ko: “Gerai jiems, jei nenori 
vesti, tegul pabaudas moka’’.

“Ure! Pieno Lašo Draugi
jai, kuri sudarė tokį prospek
tų sulig kurio dabar ištekc- 

I sitį visos Lietuvos merginos.

Mnlianojaus “Saulė” rašo, 
kad Bostone vienoje karčia- 

"'moje tūlas komunistų “orato
rius” “davadžiojo” apie as
tronomijų, Kopernikų ir kitas 
“zofijas”. Ant galo pradėjęs 
posmuot, kad žmogus paeinųs 
iš beždžionės.

Vienas žmogelis, sėdėdamas 
prie stalelio, visa išklausęs 
tarė “oratoriui”.

“Ar 'žinai, tamstelė, aš 
netikiu, kad sveikas paeitum 
nuo beždžionės, greičiau nuo 
"kokios karvės, nes ar-gi bez-
džionžmogis galėtų 
toks didelis jautis..

PROF. KAMP. RADIO

Kaunas. —
universiteto 
laiku pradėjo

Chicaga. — Bedarbis Pru- 
seika džiaugiasi geru laiku 
pataikęs atvykti Chicagon, 
kada atstatytas ofisas šven
čia vožnias savo išsivystymo 
dešimts metų sukaktuves ir 
kada yra “čenčius” prašyti 
aukų politiniams kaliniams 
vaduoti.

piems uždrausta ir streikuoti. 
Darbininkai visais žvilgsniais 

'suvaržyti taip, ko nėra visam 
pasauly. • j „ •

Visgi jie dar šiek-tiek šel
piami ligose ir senatvėje mo
kamos pensijos. Suprantama, 
tos pensijos ir visokia pašel- 
pa yra nyki, kadangi valdžia 
visas laikas jokiu budu nega
li sudurti galu su galais.

Reikia įsivaizduoti tad, 
kaip daug valstybė turi būt 
ekonomiškai sužlugusi, jei 
darbininkai pigiai apmokami
ir iš darbo neapturi ina jokio metai 
pelno. rųšies

keti mažiausia po 15 dolerių 
savaitėje.

Pirm kelerių metų antai 
Dennison Manufacturing Co. 
iškėlė iš 75,000 dolerių fondų 
šelpti savo bedarbius darbi
ninkus, kurie prieš jų norų 
palinosuoti iš darbo pablogė
jus laikams. Paliuosuoti dar
bininkai iš to fondo

CHICAGOJE j Seni Žmonės Pripažįsta, Kad 

Dr. Caldvvell Tiesų SakėJONIŠKIEČIŲ L. K. KLUBO 
PUOTA.

ta įvyks sekmadieny, geg. 4 
d., Lietuvių Auditorijoj. Jo- 

buvo niškiečių klubo tikslas yra 
'šelpiami. Tai yra savos rųšies rūpintis vien tik labdarybės
apdrauda nedarbe. Nors tas ir kultūros reikalais, šelpti 
šelpimas menkas, bet visgi ge- našles — našlaičius, nelaimėj 
riau, kaip nieko.

nesikeitė
Joniškiečių L. K. klubo puo "u° k“Į nr.caidweii baigė

* r Medikalę Kolegiją. 1875, nel-gi nuo
to laiko, kai jis išstatė rinkon liuo-

Pamatas ligoms gydyti

Procter & Gamble Co. 1923

čelįabinsk&s. — čia komu
nistai, nesulaukę iš savo ta- 
vorščių — Amerikos komu
nistų — žadėtų traktorių, nu
tarė įsteigti nuosavų fabrikų,

užaugti j kuriame kas met bus padaro
ma po 40,000 sunkių trakto
rių. Visas fabriko pelnas eis 
Stalinui. Išgirdę tokių žinių 
mūsų tavorščiai lengviau atsi-

Net Lietuvos duso, kad jau nebereiks dau- 
studentės šiuo'giau čia kiauran traktorių
mažiau mokin- Į fondan aukų dėti.

NEDARBO CENZAS. į mas departamentas visados
---------- j skelbia tik apie vienas ger-

Šįmet gyventojų surašymo būvį
(cenzo) metu be kitko visi 
žmonės buvo klausiami ar jie 
dirba ir kokius darbus dirba.
Sakoma, tuo budu valdžia 
gaus progos patirti, kaip daug 
yra visoj šaly bedarbių.

Kai-kas tvirtina, kad

Aš.

BOLŠEVISTINIO “RO
JAUS” DARBININKAI

patikus savo klubo narius, 
taip pat ištiesti pagelbos, ran- 

staip pat įvedė tos kų ir Lietuvos biednuomenei, 
bedarbiams pašelpų. suvargusiems nebepajėgian- 

Iš 11 milionų darbininkų Šiandie ši kompanija kiekvie- tiems užsipelnyti sau duonos
vos 700,000 dirba 7 valandas nam savo darbininkui garan- kąsnelį, kų jau Joniškiečių 
dienoje. Visi kiti dirba 8 va- tuoja į metus 48 savaites dar- klubas ir yra padaręs. Rodos, 
landas. : bo. Tas liečia arti 10,000 jau pora kartų suteikė pini-

Kaip žinoma, sovietai yra darbininkų. 'giškos paramos senelių Joniš-
Corning Glass Works dirb-ky. Reikia žinoti, kad ir atei- 

tuvių, Pennsylvanijoj, mana- tyje Joniškiečių klubas neuž- 
džeris klausiamas apie nedar- mirš paremti, kaip Lietuvos, 
bų atsakė: j taip ir šios šalies labdarybės

“Mes neturime bedarbių, taip ir kultūros reikalų.

žinoma
įvedę naujų darbo sistemų, 
kad daugiau pakenkus krikš
čionybei. Jie panaikino sekma 
dienius, kad darbininkus ati
traukti nuo pamaldų. Nauja 
sistema yra ta, kad kiekvie
nas darbininkas po keturių 
dienų darbo kas penktųjų die
nų ilsisi ty. turi liuosų laikų.

Neteko sužinoti, kaip nau
dinga ta sistema. Bet jei bol
ševikai apie jų garsiai nešu- 
kauja, tas reiškia, kad iš to 
maža naudos. Lygiai nežino
ma, kaip didį skaičių darbi
ninkų paliečia ši sistema.

Sovietai ne vienų’ dar siste
mų išgalvos siekti gerbūvio. 
Kaip ilgai tos sistemos bus 
statomos ant baudžiavas pa
grindo, nebus iš to jokios nau 
dos.

Toksai tai darbininkams 
‘ ‘ rojus ’ ’ raudonojoj Rusijoj.

Grūdas.

suotoją, vartotą Jo praktikoj. Tas 
liuosuotojas aptiekinlnkams Ir vi
suomenei žinomas nuo 1892 vardu 
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin.

Po to gydymas sukietėjimo, gelt
ligės, galvos skaudėjimo, ūpo nupuo
limo, nevirškinimo, surūgusių vidu
rių ir kitokių negalių,kurios kjla 
per sukietėjimą buvo tik per aug- 
meninius laksatyvus, žoles ir šakne
lės Iš jų ir yra pagamintas Dr. 
Caldwell’8 Syrup Pepsin, kurs yra 
mišinys sennos ir kitų švelniai lluo- 
suojančlų žolių ir pepsino.

Juo paprastesnis vaistas nuo su
kietėjimo, tuo saugesnis vaikui ir 
jums i.r bendrai visų sveikatai. Jei 
gali gauti saugiai geras pasekmes su 
Dr. CaldweU’s Syrup Pepsin, tai ko
dėl rizikuoti su stipriais vaistais?

Butelis Dr. Caldwell‘s Syrup Pep
sino užteks visai šeimynai keletui 
mėnesių ir visi Jj gali vartoti. Jis 
geras vaikui dėlto, kad jis gardus, 
švelniai veikia ir neturi narkotikų.
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dytose ant butelio, tinka ir suau
gusiems, Senesnieji ypač juo paten
kinti. Gaunama visose aptiekose.

Bandyk ir pamatyk, kaip Dr. 
Caldweil’s Syrup Pepsino gali pa

vartojant prideramose dozose nuro- Į gelbėti jums ir jūsiškiams.

Musų dirbtuvės yra vienintė- Tad,
loniai kviečiami atvykti į pa- 

mylintieji šių prakil-!įrenginių ir linksniai su joniš-
lės miestely dirbtuvės. Darbo i(lejlĮ ir gražios joni8kic. | kiečiais laiką praleisti.

Pirmiau buvo daugiau.

RUPINASI SAVO DARBI
NINKAIS.

daug,
Tada darbininkai dirbo tri
mis paroje atmainomis. Šian
die dirba keturioms”.

Tas reiškia, kad kuomet 
darbo buvo daug, darbininkai 
galėjo dirbti po 8 valandas die 
noje, gi šiandie dirba po G 
valandas. !

Drabužių gamyboje daugiur . 
įvestas darbininkų šelpimas 
kilus laikinam nedarbui.

Tai vis gražus dalykai. Bet 
gali būt aišku, kad tos kom
panijų pastangos nebūtų rei-' 
kalingos, jei darbo laiku dar
bininkai butų teisingai apmo
kami. Tada jie patys galėtų 
apsidrausti nuo nedarbo.

X.

ATYDŽIAI PERSKAITYKI-

čių L. K. klubo darbus, ina- Klubietis.

PAVASARINE EKSKURSIJA 
LIETUVON „

| VYTAUTO IUBILE1U
Cunard Linijos Didžiausiuoju Greitlaiviu

Į . ‘ •

BERENGAR1A
Gegužio (May) 14 d. 1930 m.

Iš New Yorko Per Southamptoną 
J Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
Ekskursija asmeniškai lydės East St. 

Louis R. K. Parapijos Klebonas

Gerb. Kun. S. E. Kolesinskis
914 N. 15th Street, E. St. Louis, UI.

Gegužio mėnesis — tai smagiausis laikas keliavimui 
ir Lietuvos aplankymui 

Kelionėn išrengia visi Cunard Agentai

CUNARD LINE

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI (5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą Bpecialistą, ne paa kokj nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryfi jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba- 
Jelgu turit kokią užslsenėjusią, {at
kerėjusią. chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit neatėjo pas

esųs pirmasis valdžios žygis 
tuo budu patirti apytikrį be
darbių skaičių. Kiek žinoma, 
nėra tai pirmasis. Ir praėju
siais laikais kelis kartus buvo 
atliktas nedarbo cenzas. De
ja, tik tų išdavų valdžia nepa
davė viešumon. Nežinia tad, 
kaip šįmet bus tuomi klausi
mu. Gal ir pastarojo nedarbo 
cenzo neteks sužinoti visuo
menei. Jei bedarbių skaičius 
pasirodys nedidžiauaias, gal 
apie tai bus paskelbta. Bet 
jei bus milžiniškas, nereikia 

znei laukti paskelbimo.
Tikroji nedarbo padėtis tuo 

tarpu turėtų būt žinoma kiek
vienam piliečiui. Pilietį val
džia turėtų informuoti apie vi 
sų šalies padėtį, kad jis galė
tų orientuotis, kada ateina 
kandidatų skyrimai ir gene- 
raliai rinkimai. Be tos orien
tacijos žmonės negali žinoti, 
kokius sau viršininkus rink
ti, už kuriuos kandidatus bal
suoti, kurie jų butų atatinka- 
mesni užimti nukštųsias ir že- 
mesnięsięs vietas.

Reikia spėti, kad cenzo iš
davos nedarbo klausimu tu
rės patekti kongresan, kurs 
taip pat apie tai įdomauja. 
Gi iš kongreso gal išgirs ir vi
suomenė. r

Einant Darbo departamento 
statistikų biuro pranešimais, 
nedarbas šaly laipsniškai ma- 

»žėjųs. Ar taip yra, kas gali 
žinoti. Žinome, kad ir di
džiausio nedarbo laiku sako

i Iš Rusijos sovietų laikraš- 
tai čių sužinoma, kaip tenai eina-

si pavergtiems (sukomunis- 
tintiems) darbininkams.

Sovietai yra įvedę taip va
dinamus socialės apsaugos įs
tatymus, kurie liečia apie 11 
milionų darbininkų. Apskai-

“ Kiekvienas darbininkas, 
kurs praeitą spalių mėnesi 
buvo kompanijos apmoka
mas, ir ligšiol apmokamas”.

Taip pareiškė Delawaęe ‘ 
and Hudson geležinkelio kom 
panijos prezidentas L. F. Lo- 
ree “National Metai Trades

TE BIZNIERIŲ BARGENUS

čiuota, kad kiekvienam darbi- Association” susirinkime, 
ninkui uždarbio į mėnesį, ap
lamai imant, išpuola apie 36
doleriai.

Aukščiausia apmokami me
talo darbininkai. Jiems išpuo
la į mėnesį apie 46 doleriai. 
Pigiausia apmokami audeklų 
pramonės darbininkai — 31 
doleris į mėnesį kiekvienam.

Darbininkams užmokesnius 
nustato taip vadinamas ekono 
miškas biuras. Patys darbinin 
kai negali reikalauti aukštes
nių užmok esnių. Taip pat

Šios kompanijos valdyba, 
sakė prezidentas, išsprendė be 

j svarbių kliūčių iš darbo nepa- 
liuosuoti nei vieno darbinin
ko. Su darbininkais sutarė, 
kad sumažėjus darbams, jie 
turi dirbti trumpesnes valan
das dienoje arba ne visas die
nas savaitėje, kad visiems bu
tų darbo.

Ta pati valdyba, be to, iš
sprendė neapleisti ir paliuo- 
suotų darbininkų. Paliuosuo- 
tiems per šešias savaites mo-

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 1 
kitę kūną. Vaistinėse trijų dy- I 
džių. Ieškokite “Gold Medai’* ' 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

▼NAARL1M OILW*C>

RADIO IŠPARDAVIMAS
KAINOS SUMAŽINTAS

R. C. A. Radiola 33 už $32.00 
Every Ready 8 tūbų už $35.00 , 
Atwater Kent 7 tūbų už 35.00 j
Bosb 8 tūbų už ......... 39.00
Crosley 8 tūbų už .... 28.00 
Brunsivick Radiola už 24.00 I
Majestic 8 tūbų dvnamic 49.00 ( 
Philco 8 tūbų dvnamic 49.00,

Visos sėtos elektrikines A.• 
C. su tūbomis ir garantuotas.' 
Galite pirkti ir ant išmokėji
mo.

REX RADIO SHOP '
I

3343 80. HALST1D ST. 
Tel. Boulevard 3986

346 N. MICHIGAN AVĖ.
25 BR0ADWAY
1135 OLIVE STREET

Ctiicago, III. 
New York 

St. Louis, Mo.

D».J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 101Š
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 1 

Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1
■ po pietų

Got
oCOLD?

Af the first sign of a 
cold or tore throat, 
gargia with full 
strength Lisferine. 
These ailmenfs are 
caused by gsrms, 
and Lisferine kilis 
germs in 15 seconds.

PIRKIS LAIVAKORTES 
ČIONAI

Del savo kelionės į tėvynę šį pa
vasarį ar šią vasarą. Jus galite pas mus 
pirktis laivakortę tiesiai į Klaipėdą šiame 
banke.

Mes reprezentuojame visas laivų li
nijas. Jokio extra primokėjimo už musų 

• patarnavimą.

Kad apsaugoti savo pinigus kelionėj, 
išsipirk musų Travelers čekius.

Šis bankas atdaras visą dieną suba- 
toj nuo 9 vai. ryto iki 8 v. v. ir Seredo- ’ 
mis nuo 6 v. iki 8 v. v. •

Central“SS^Bank
ATRUSTCOMPANY 

1110 We«t35tb Street 
ASUte Beak • • • • AClešringHoussBsali

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

LISTERINE
KILLS OIRMS IN 

18 SICONDS

PROBAK
AKIEM PUSĖM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus. 
50c. už 5 — 11 nž 10 

Sempelis — 10 c.

PROBAK CORPORATION

Žiūrėk, kad 
gautum tikrų 

EAU DE QUTNINE

''V"’" Pinaud
•— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina
pleiskanai stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud. Dept. M, 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Sempelis dy

kai.



DRAUGAS Penktadienis, Gcg. - d., 1030

LIETUVIAI AMERIKOJE

■domu.
Išlaimėjimai.

Bal. 27 d. jau nuo antros 
valandos Šv. Petro ir Povilo

Kuip prasidėjo laimėjimui, 
tai visi svečiai sujudo. Vienos 
dovanos teko visiems akučių 
pardavinėtojams, toliaus du 
žymesni išlaimėjimai tiems 
pat pardavinėtojams, paskui

X Trečiadieny po pietų pamokinus vaikus dalyvauti 
kun. A. Valančius vėl išvyko 'procesijoj Velykų rytą. Ir tik- 
seminarijon. rai per Velykas malonu buvo

X Gerb. kun. A. Valan- į procesiją žiūrėti. Altoriai bu
čiaus primicijų puotoje daly
vavo šie svečiai kunigai: A.

vo papuošti gyvomis gėlėmis. 
Velykų rytą ir klebonas bu-

Skrypka, A. Linkus, A. Dex-' vo pasipuošęs nauja auksota 
nis, Pralotas M. L. Krušas, kapa. Taip pat buvo nešamas 
A. Baltutis, Jurgis Paškaus-Į naujas, gražus baldakimas,

par. svetainėje buvo daug -patikrinimai, kas laimėjo' kas, Karalius, A. Briška, Vai-: kurio iki šiol Šv. Izidoriaus 
žmonių. Toliaus ji visiškai - akugįų badytojų. Visos do- į tukaitis, Mačiulionis, Drau-. bažnyčioje neturėjo. Baldaki- 
prisikimšo. Visi laukė išlai- vanas įr laimėjimai riste rito- g«lis ir B. Szudžinski. Taip •mą nešėjai buvo pasipuošę 
mėjimų. Iki jie įvyko vieni g.. !pat klierikai: Katauskas ir baltais sutonais, baltomis pir-
svečiai žaidė žaislus, kiti šo-Į Didžiausią išlaimėjimą'Petrauskas. Ištinėmis, raudonomis palerino
ko, kiti taip sau draugiškai,.«parior Buįte” pelnė jaunas j X Moterų Sąjungos kuopa'mis ir raudonais kaspinais 

vaikinas Juozas Paračka, 918 pereito sekmadienio vakare'persijuosę per kairįjį petį netšnekučiavo.
Darbščios šeimyninkės Ade

lė Misevičienė, M. Girnienė, 
Emilija Daugirdienė vaišino 
svečius valgiais ir gėrimais. 
Jos padarė ir gražaus uždar
bio.

“Kutų Darželis”, prie kurio 
darbavosi Pr. Geležius sutrau
kė daug lošėjimų. Šie links
miausiai ir trukšmingiausiai

leido laiką.
M. Sautilas daugiausiai pa-

— 3rd Str. Rockford, III.
Susirinkimas.

Šv. Petro ir Povilo draugi
ja turėjo savo susirinkimą ba
landžio 27 d. Ši draugija dar-

turėjo puikų vakarą. Pono J ligi žemės. Tie patys baldaki- 
Zolpo kompanija iš Chicagos | mo nešėjai ir Mišioms patar- 
lošė veikalą: “Gudri Močiu- navo.
tė”. Žmonių buvo nemažai. 
Veikalas pasisekė. Vakarą ga-

buojasi rimtai, pelno daug vedė P- Vaičiūnienė, kuo- 
naujų narių, veda reikalus ge- Pos Pirm
r ai.

Choras.
Šis eina dideliais žingsniais J,us pamaldos 7:30 vai. Pane- 

pirmyn. Jis tiek dirba, kad Švenčiausios garbei: pas-

=

RICHMAN
BROTHERS

Merginos, kurios nešė bažn. 
vėliavas buvo apsitaisiusios 
baltomis suknėmis, baltomis 
pirštinėmis. «

X Gegužės mėnesy šv. An- j Vaikinai, kurie nešė vėlia - 
tano bažnyčioje kas vakaras, vas ir-gi buvo baltomis pirš

tinėmis Žodžiu procesija bu-

ESTABUSMH)
1879

• '■i fc \

vo įspūdinga.
Bažnytinis choras, nors ne

senai susiorganizavo, bet, daž
nai darydamas praktikas, po

kaita, litanija ir palaimini
mas Šv. Sakramentu.

X Prie Šv. P. M. Liurdes 
Jis priverstas turėti daug prak Srotos musii bažnyčioje įvyko J vadovyste varg. Mrs. Simone, 
tiku. Gegužės ketvirta jis vėljnet keturi stebuklai. Per^švJ gražiai giedojo “Linksmą die 
žada svetainėje ant scenos pa-j^n^ano užtarymą, nuo Naujuką apturėjom” ir kitas gies- 
sirodyti. Jis ne tik pasirodys, ^etų jau keturi stebuklai į-Įmes.

vyko musų bažnyčioje. Į Gerb. klebonas V. T. Abro-
X Visos mūsų kolonijos' maitis, sveikindamas su Šv. 

moterys ir merginos rengiasi į Velykomis, kartu dėkojo vi- 
visu uolumu prie apvaikščio-j siem.s dalyvavusiems iškilmė-
*• k C 1 i 1 • T\ • « « I •je.
žio 11 d.

X Visų Šventųjų dr-ja sek
madienio vakare, gegužio 4 d., 
parap. svetainėj loš labai gra-

baisu, idant “nepa trūktų”.
raukė prie savo saldainių. Ten Į Bet jig daryg> kad jam da 
ėjo tikros lenktynes, kam lai- Rar d,UO(įailia darbo kupinai? 
mikis teks.

St. Valiulis vedė tvarką.
Jam tas darbas vis geriau 
ima sektis. Bet jis pabaigoje 
kartais padaro “siurpraizų”.

Gerai palinksmino svečius 
p. J. Kailiukaitis su savo cho
ru. Jis davė pasiklausyti ir 
rimtų ir juokingų dalykėlių.
Viskas labai gražiai ir sklan
džiai ėjo.

Įvairumo dar įnešė E. But
kutė ir Adelė Zakariaviči li
kę, kurios gražiai paskambi
no duetą ant piano.

bet ir gražiai padainuos.
Lošėjai.

Lošėjai prakaituoja. “Moti
nų Diena” jau čia jau. Reikės 
motinas pagerbti, o čia da ne- 
kuriems lošėjams reikia daug 
miksėti. Bet kliūtis trupa. 
Darbas tobulėja. Kaip ims loš 
ti... na tai pamatysite, tik at-

L. Kontrimas.

BUDAS PABAIGTI KŪDI
KIO NEGALAVIMUS.

“Kalpir visos jaunos motinos aš 
rūpinaus kaip tik kūdikis pravirk
davo”, sako moteris iš Syracuse, N. 
Y. "Keletą kartų, kuomet jis ne
galavo arba jo vidurėliai sukietėdavo 
aš duodavau ricinos, bet jis jos nt- 
užlaikydavo. Musų daktaras pasakė 
apie Tiecherio Castorią, nes ji no
kei.ksmuiga ir vaikai mėgsta jų. Po 
to mar o rūpesčiui pasibaigė ’. Cas- 
toria n uola t ai džiugina motinas, nes 
ji pagydo vaikų slogas, dieglius, už
kietėjimų ir tt. Beito ji taip popu- 
leriška ir neišpasakytai daug par
duodama. Kaip visi geri daiktai ji 
imituojama, bet t’kra Castoria — 
grynši augmeninė — visada yra su 
parašu Flecheiio.

silankykite gegužės 11 d. Šv. į^u veikalą “Pasiilgimas Auš- 
Petro ir Povilo par. svetainė- 10s Vartų . Kalbės atstovas 
je. Jau rengiamas i ‘Mažas
Kryželis, bet Sunkus”.

“Siurpraizai”.
J. Kailiukaitis padarė vi

siems “siurpraizą”, į trumpą 
laiką išmokslinęs chorą giedo
ti ir dainuoti. Bet štai žynius

NUO SLOGy --
PAŠALINK RŪGŠTIS 

Iš SAVO KŪNO
Daktarai visur gydo slogas šiuo 

budu; tūkstančiai džiaugiasi greita 
Į pagelba, kuomet tinkamai vartoja- 
, niu.
t Pradėk, kai pijusi slogas turįs. 
.Imk šaukštą Phillips Milk of Mag-

Kalvaitis. Kviečia visus.
_____ *■ •» __

WEST PULLMAN, ILL
Trumpos Žinelės.

. į nesia vandens stikle ryte, vidudieny 
Geg. 4 d., vakare, Akademi-^ir vakare pirmą dieną. Sekamą dieną 

• n -• r i • T pakartok. Po to imk tik vakarais.
JOS IvOinCJll i skyriHUS, parup. j Slo-gos pripildo jūsų sistemą. rugŠ- 

asmenų skaičius, vadovaujantĮ svetainėje, rengia labai šau-'^®m^us8 Ekaarį't"a’ Ph'nnps^Mlnč 
Marcelei Sautilienei, M. Bud-jnų banketą su įvairia pro-
vidienei, J. Šliauteraitei irjgrama. Vakarienė ir progra- 
dar kitoms, ėmė ir padarė Ima atsilankiusius pilniausiai 
“siurpraizą” J. Kailiukaičiui patenkins. Banketo surengi-

JIS JAUČIAS KAAP
20 METŲ VAIKINAS

"Altoona, Pa., April 14. — Esu 74 
metų amžiaus, bet Trinerio Kartusis 
Vynas padaaė mane 20 metų vaiki
ną. Aš neradau tokio vaisto nei Vo
kietijoj, nei šioj šaly. John Lohmer.”

TRINERIO , KARTUS VYNAS 
yra puikus vidurių tonikas. Juo 
greit pašalinsi apetito stoką, sukie
tėjimą, galvos skaudėjimą nemiegą 
ir panašius vidurių trubelius. Ban
dyk jį šiandie! Visose aptiekose. Ne
mokami sempciiai iš Jos. Trlner Co.,
1338 S. Ashland Avė., Chicago, Iii.

bal. 29 d. Visi įvertino jo gra
žų darbą, jo pasišventimą ir 
pagerbė jį. Į “siurpraizo” va
karą susirinko daug žmonių. 
Viskas ėjo linksmai.

Moterą Sąjunga.
Geguž. 4 d. Šv. Petro ir Po

vilo par. svetainėje turės pra
mogėlę Moterų Sąjunga. Jos

mui dirba Rėmėjos, ypač. sky-

ot Magnesia yra vaistas nekenks
mingas, gardus. Jis atitolina slogas, 
panaikindamas viduriuose rūgštis.

Po 50 metų vartojamas, kaipo ge
riausias priešrug.itiius vaistas. Dak
tarai įsako vartoti Phillips Milk of 
Magnesia; vartojamas ligoninėse • 
milijonai žino. kaip jis palengvina

riaus pirmininkė p-niu Gūdžiu — n^tokfus’^gšrnmo 
ženklus. Visos© aptiekose patariamas. 
Po 25e. ir 50ę. buteliai su pilnais 
r.ni'odjmais. kaip vartoti.

v i- • “Milk of Magnesia” buvo Chas.JOS ŠV. Kaz. Seseles ir lllUZ. H. PWnip8 Cbeinlcal Kompanijos 
R. V. registrup.-es vaizbos ženklas ir 
jos pirmtakuno Chas. H. Phlljps

nienė. Programos surengimu: 
rimtai rūpinasi gerb. mokyto-

V. X. Medonis. žodžiu, bus 
nepaprastas įvykis.

Visas pelnas skiriamas šv. 
Kazimiero Vienuolyno nau-

turi parengusios ir gražų dai. Nepamirškime savo atsi- 
programėlį. Choras žadėjo ten! lankymu paremti tą kilnų 
ką nors naujo patiekti. Bus darbą
linksma, nes moterys yra su

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tek Lincoln 3044

Ra&t. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI;

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba 
2328 W. 23 rd St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,

M. Šlikas
10555 So. State SL 

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 

agitatorius.

manios ir moka svečius pa
linksminti.

Sodalietės.
Gegž. 5 d. vakare turės savo 

susirinkimą Sodalietės. Visos 
narės kviečiamos atsilankyti. 
Yra naujų sumanymų ir rei
kalų. Reikės pasitarti ir apie 
“Motinos Dienos” šventimų.

Raporte ris.

Šiuo pranešu nelabai links
mą naujieną: mūsų koloniją 
apleidžia visų mylimas, o y- 
pač jaunimo, būtent p. V. X. 
Medonis. Mums gaila, kad p. 
V. X. Medonis negalėjo su 
mumis pasilikti ir dirbti nau
dingą darbą, su jaunimu, mu
zikos srityje.

Rap.

nuo 1875.

KIEKVIENAS PIRKĖJAS 
MUSŲ DRAUGAS

ŠIRDINGAI norėdami, kad kiekvienas pirkėjas
Richmano drabužių taptų musų draugu., tai 3800 

narių Richmano “šeimynos” įdeda į savo kasdienini 
darbą gabumą, energiją ir ištikimybę tokio laipsnio, 
kuri neturi lygaus visoje drabužių pramonėje.

Kiekvienas darbininkas esantis prie Richtnan 
Brothers, pradedant nuo prasčiausio ir baigiant aug- 
ščiausiais viršininkais, moka is savo algų ketvirtą sub- 
skripciją kompanijos serų po $50....tuos pačius serus, 
už kuriuos biržoje moka po $90....tai viena iš priežas
čių, rodančių musų augštą kokybę ir didelę vertę mu

sų drabužių, kuriuos mes išdirbame. 1
Jus lengvai galite pamatyti kokybę ir vertę, jei 

pasižiūrėsite į musų naujus pavasarinius siutus ir over-
kočius.... jus pamatysite tikrą stailę, materijos gerumą,
ir tokį gražų pasiuvimą, koks randasi brangiuose rū
buose....po teisybei, jų nebūtų galima parduoti už mu

sų kainą, jei ne sutaupymas per gaustą gamybą ir par
davimą tiesiai is dirbtuvės jums, kas sutaupo jums per- 
kupčio pelną. y ■

Įvairumas stailtų, materijų, ir spalvų yra toks didis, 
kad bile vyras, ar vaikinas, gali būti tikras, jog gaus 
sau patinkamą drabužį, tinkamą saizą ir jums pritai
kintą modelį. 1

CICERO, ILL.
Radio SAP.

X Balandžio 27 d. Šv. An-

BRADDOCK, PA.
Žinutės.

Bal. 15 d. kleb. kun. V. T.
tano bažnyčioje įvyko kun. i Abromaičiui pakvietus, vyrai, 
A. Valančiaus primicija. Žmo-!moterys ir merginos susirin- 
nių daugybė dalyvavo ir baž
nyčioje ir primicijos pietuose,
svetainėje.

X Primicijantas labai pa
tenkintas savo primicijomis 
ir ciceriečių draugiškumu bei 
duosnumu.

ko apvalyti nuo dulkių Vely
koms mūsų bažnyčią kuri at
rodė daug dailesnė. Visiems 
pasidarbavusiems klebonas 
dėkoja.

Bal. 16 d. buvo atvažiavę 
seserys Pranciškietės, kad

TT*S a long rood (kot Iuumus 
A no turning out for soaae 
reckless driver! What you 
really need is one of our Auto 
Combinotion Policiet!

Only one premium—and a great 
big otganization “at the wheet" 
to hely ateer you out of trouble 
whcn trouble cometl

-A’TN A-IŽE
Phone for rate 

V. RUKSTALIS 
Insurance

8423 W. Marąuctte Rd. 
Telephone Heanlock 521# 

l.oop Office 
230 8. Clark St.

Bile biznio siutas, over- 
kotls, golfo ar išeiginis 
siutas kekvlenam RIchman 
Brothers Store Suv. Val
stijose už tą pat kalną.

. *

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY

TRYS CHICAGOS STORAI:
II4-II8 South State Street 6400 So. Halsted St. 

4011 W. Madison Street

F
į_____________________ :___________ ■4

- t. :
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GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
LIEIUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau- 
ala. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place
Chlcago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

CHICAGOJE
L. V. “DAINOS” CHORO 

NARIŲ DĖMESIUI.
tetas šiame susirinkime darys 
pranešimų iš centralio susirin
kimo. Juosas Blankus,

Simpatiikas — 
Mandagia —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDfiJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 Ir 1741

4447
SKYRIUS

So. Falriltild Avenue
SKYRIUS

1010 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
S301 Aubum Avenue 

Tel. Boulevard >201

J. F. RADZIUS

Paskutinė choro repeticija 
prieš vakarų bus penktadieny, 
gegužės 2 d., Mark Wliite par
ko salėj, 8 vai. vak. Visi na
riai, alei vieno, būtinai turi 
suvažiuoti.

Nepamirškite. Valdyba.

Dievo Apveizdos parap. —
Vytauto 500 m. sukaktuvių 
minėjimo draugijų atstovų. Į 
susirinkimas Įvyks gegužės 
2 d., po pamaldų, parapijos 
knygyne. Gerb. draugijų at
stovai, kurie esate išrinkti lan
kyli susirinkimus, malonėsi

te atsilankyti. Visų tikrų lie
tuvių yra pareiga rūpintis tuo 
reikalu. Ligi šiol rūpinos mū
sų gerbiamas klebonas. Jam 
sergant, mes rūpinkimės, gi 
kai klebonas pasveiks, tai pa
dės mums darbuotis. Konii-

PRA NEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

atidarė antrą ofisą (»u Dr. Laural- 
; člu —. viršuj Belsklo-Rakščio aptle- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd.

' Valandos: nuo 2 iki 4 pu piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačio] vietoj: 
4601 So. Asbland Avė. Val&Ddos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rea 6041 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su- 

i tartį.

Rea Tel. Mldiray 8818

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir S4-tas Street 

Telef. Canal 1718-0341

Valandos: > Iki 4 p. p. Panedėllals 
Ir Ket vergais vakare

A. L. DAVIDONIS, M. B.
4910 So. Michigan Avenue

I' Tel. Kenwood 5107 
į Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
i nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
į Šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Virglnia 0088
Rezidencijos: Vaa Bureu 6808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki 4 Ir 6 iki 8 v. v. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Tolefon

DAKTARAI:

Boulevard 1880

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 0 Iki 21, 1 Iki S 

dieną. Ir 8:80 Iki 0:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 4lth Street Chicago, UL

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Mestam Avenue 

Tel. Prospect 1088 
Rezidencija 8850 So. Leavltt Bt 

Tel. Canal 0880
Valandos: 1-4 po pietų Ir 7-0 v. v. 

Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso VaJ. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

Į vak. Antro Of. Val.: Nuo 3-6 po 
į piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 0764 Republio 8400

A. A.

ANTANAS STANKUS

Į Tel. Htsmleck 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON i

Ofise Tel. Canal 8118
Namų TeL Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau pri-į ųrabų iš- 
dirbystės,

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tol. 
Victory 4088.

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET|

Tel. Victory 4088-89
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel. Virglnia 1290

Phons Boulmrd 4139

A. MASALSKIS

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

mirė baland. 30, 1930 In. 5:50 
vai. vak. 40 metų amžiaus. Ki
lo Iš Ponevėžio Apskričio, Ra- 
govelės Parap. Noriškių Kai
mo. Amerikoje išgyveno 23 
metus.

Paliko dideliame nuliudlme 
moterį Aleksandrą, sūnų Sta
nislovą, dukterį Juozefiną, bro
lį Vincentą Stankų, seserį Kas
tanciją Sargantlenė, pusbrolį 
Zakarą, o Lietuvoj 3 seseris ir 
2 broliu1.

Kūnas pašarvotas 1604 So. 
48 Ct. Cicero, III. Laidotuvės 
įvyks panedėly gegužio 5. Iš 
namų 8 vai bus atlydėtas į šv. 
Antano bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines;

Nuoširdžiai kviečiame ' isus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, . Sunirus, Duktė,

Brolis, Pusbrolis ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grali. 
Lachawicz, Roosevelt 2515.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 6622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. V. Išskiriant Ket.

DR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.

3236 S. HALSTED STREET
Tel. Victory 6965

Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare

ADVOKATAI

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
I Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
't Namuose 2-4 po piet, ofise 8-8 v. v.

Tel. Wentworth 3000

Rea. Tel. Stewart 819]

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

DR. A. RAMUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima k'asdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

6EABMIU3

DR. J. R1MDZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878 

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J, JAYOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vok.

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėliojo pagal sutarti.

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netart
am Išlaidų užlaikymui 
riiyrtų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

Telefonas Yards 1188

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKOBAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7682'

A. f A. 
MYKOLAS ’ 

YUOBAGAIVIS
mirė balandžio 29, 1930 m. 1:15 
vai. po pietų, 38 metų amžiaus. 
Kilo Iš Vilniaus Red., Švenčio
nių Apskričio, Vydiškių Parap. 
Balaveckų Kaimo. Amerikoje 
išgyveno 17 metus.

Paliko dideliame nuliudlme 
moterį Kastanciją po‘ tėvais 
Šedaitė, dukterį Emiliją, brolį 
Jurgį, 2 brolienės Marijoną Ir 
Juzefą, 2 pusbroliu Stanislo
vą MaškaMuną ir Antaną Aba
ravičių ir gimines, o Lietuvoj 
motinėlę Kristiną, 3 seseris Lu- 
clją, Teofilę ir Kastanciją ir 3 
švogerius.

Kūnas pašarvotas 4423 So. 
IVood St. Laidotuvės įvyks su- 
batoj gegužio 3 d. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus bažnyčią, kuri-oj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:
moteris, duktė, brolis ir giminės
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

u A.
DOMINIKAS BUTKUS

mirė baland. 30, 1930 m. 10:15 
vai. ryt. 38 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskr., Nemak
ščių Parap., Lygų Kaimo. A- 
merikoje išgyvena 17 metus.

I’a'tko dideliame nubudime 
2 pusbroliu Dominiką Gudavi
čių, Dominiką Petraitį, 3 pus
seseres, Kotriną Andriulaitie- 
pę, Oną Lužeckienę, Uršulę 
štasevičienę ir gimines, o Lie
tuvoj motinėlę Petronėlę, 3 
brolius Izidorių, Petrą ir Ma- 
teušą ir seserį Oną. Laidotu
vėmis rūpinasi Dom. Gudavi
čius. Lafayette 7597.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioje^ 44 47 S. Falrfield av. 
Laidotuvės įvyks Subatoj ge
gužio 3 d. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas j Nekalto Prasidėji
mo bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Pusbroliai, Pusseseres ir 

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

J. Lulevi&us
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Vlctary 1110 JONAS ŽILVITIS

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First National Bank Bidg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 5136-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku) 
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 So. La Sabe St.. Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0333 Vai. 9-0 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm, 2117
Telephone Randolph 6727

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

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Victory >270

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKHJ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. ▼. 

Nedėlioj 10-13

DR. VAITUSH, 0. P. D.

METUVM AKĖS

Ofiso Ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų Ir 8 iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2301 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St. TeL Canal <318 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel, Republio 7808
Valandos 1 — S&7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

DENTISTAS i
4901 W. 14 St. Cicero, III

X-Ray ir Gas i
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 Ir 6-9 
vai. vak. Seredolnis ir Ned. susitarus

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

Vai.: 8 Iki 10 ryto 
6-8 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
10-12, 2-4, 7-9

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 0159

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

i
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava 
; Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų ' 

8 iki 8:30 vakareI

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 We>t 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina 8ts.

Tel. Blvd. 6208

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu stmpatiB- | 
kai, mandagiai, garai Ir pigiau 
Degu kitur. Koplytia dėl šermenų 
tykai. 

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykaino Wwt 18th Street

mirė balandžio 29, 1930 m. 2:30 vai. po pietų, 58 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno Red., Panevėžio Apskričio, Naujamiesčio 
Parap., Mazgaigabų Kaimo. Amerikoje išgyveno apie 38 metus.

Paliko dide'.iame nubudime sūnų Juozapą, 2 dukterį Oną 
Mnnkų Ir Rtella Kohler ir anūkus Roman ir Liudviką Mankus. 
Dolores ir Alfred Kohler ir žentus, 4 seseris Pauliną Kowars- 
kienę, Karoliną Artišausklenę, Marijoną Jasnausklenę Ir Juzefą 
K'ikunlenę, 4 švogerius Juozapą Kowarską, Jurgį Artišauską, 
Mykolą Jasnauską ir Joną Klikuną, švogerkas Karoliną Mišuns- 
kienę Ir Elzbietą Jakševlčienę. taipgi švogerius Stanislovą Ml- 
šunskį ir Petrą Jakševlčių ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 3308 Emerald avė. laidotuvės (vyks Hu- 
batoj, gegužio 3 d. Iš namų 8 vai. bus atlydėtas Į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos paklaidos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas J šv. Kazimiero kopines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimine®, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: suirus, dakterys, žentai, seserys, antikai, štngeriai Ir 
giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 8. P. Mažeika. Yards 1138.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W«rt 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki’ 8:00 va
kare. Seredeuis ir Pėt nykio
mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearbom Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

Įtempimą
esti pitutastloa galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų 
mo, skaudamą, 
sau kreivos aklą nulmu eotkroctua 
Atitaisau trumpą regyvtę Ir tolimą 
regystą

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egsaminavlmas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaldaa

Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451 I

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
12-2, 4-6, Blvd. VoL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 iki 18

Telef. Midway 2880

8p
klos

eclsJė atyda atkreipiama moky- 
vafaučl

Rezidencija 
4729 OT. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis 
Susitarus 1

Tel. Boulevard IMI

DENTISTAI

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė.

Tol. Pullman 5950
Nuo 8 Iki 9 vak. Ir Subatomls

Telepbono Central 8088

F. W, GHERNAUGKAS
advokatas

184 Nortb La8aile 8treet 
CHICAGO, ILLINOI8

Nuo 0:80 iki ■ vai. vak. 
Offloo; 1900 Bo. Union .

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo I Ud 1 nL rak.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
karo. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
18 po plotų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Office Boulevard 7000

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

0046 Bo. Asbland Avenao 
Ant Zaleskio Apttekoe

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 8 — 0 p. gt 

7—t vakare

DR. HERZMAN
18 RUSIJOS

Tel. Canal 1388

Gerai lietuviams žinomas per 80 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušerla

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikymo akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, D. D.
0PT0METRISTA3

DR. D. I. BLOŽIS
DBNTI8TAS

2201 WEST 22nd STREET
Leavltt BL>

Valandos* Nuo 0 Iki 18 ryto 
nuo 1 Iki 0 vakare 

SeredoJ pagal *m^tartį-

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gydo staigias Ir ehronllkao h- 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nao- 
Jaaslus metodus X-Ray Ir kitokias 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija 
Ngtoll Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOM: Nuo 10 — 10 00000 N 
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakarą 
Tol. ofiso Canal 8110 Rea Bo. Okon 
1838. arba Randolph 8880.

Eksportas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bidg., kasnp. 18 St. 3 aukštas 

Pastebėktt mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va- 

Seredomią nuo 9:30 iki 12 ▼.
ryto. Nedėliomis nėra skirtų 

valandų. Room 8

Boalevard 7100
Re*. Hemlock 7091

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo I ryto iki S vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Piaza 3800

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
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Paremkite Bernaičių Kolegija Išvažiavime Geg. 4 d. Chernausko Darže
C H I C A G O J E

GRAŽIAI PARĖMĖ GERĄ 
DARBĄ.

P-nų Ališauskų šeimyna, 
6442 Stany Island avė., gra
žiai parėmė Lietuvių Kolegi
jos naudai rengiamų pikniką 
Darbo Dienoje. Tikietų paėmė 
net už $10.00.

P-nios Ona Praninskienė 
ir Marijona Šapainienė, gyv. 
630 W. 61 St. taipgi to pik
niko tikietų paėmė už $10.00.

Tikietni tik dabar pradėta 
platinti. Juosius platina Mari
jonų rėmėjai ir “Laivo” skai
tytojai.

Yra maionu pranešti “Dr
augo” skaitytojams, kad pa
čioj darbo pradžioj tokių rė
mėjų atsirado. Vilirnės, kad 
pirmųjų rėmėjų pavyzdį pa
seks daugelis kitų.

Pikniko Komisija.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų parapijo
nai, mokykla, draugijos ir vi
sos bažnytinės brolijos stro
piai rengiasi prie keturdešim- 
ties metinių atlaidų, kurie mu 
sų bažnyčioje bus ateinančia
me sekmadienyje, pirmadieny
je ir antradienyje, t. y. gegu
žės 4, 5 ir 6 dd.

Tuo tikslu pp. Kunickienė 
ir Kaimenė pasirūpino, su pa 

gelba Seserų Kazimieriečių, 
6Š. Jėzaus Širdies Altorių pa
puošti ir aukso lapų vainiku, 
vynuogėmis išpintu, labai su
maniai uždėti stovylų, kuriai • • 
nušviesti pritaisyta spalvuo
tos elektros šviesos.

X Baltramiejus Urbanavi- 
čia su p. Cibulskio pentorių 
pagelba atnaujino didžiasiąs 
bažnyčios duris.

X Pirmų keturdešimtės die
nų su pamokslais pasižadėjo 
atvykti Quigley seminarijos 
profesorius kun. Urba per su
mų ir per mišparus kun. Si- 
tavičius iš Waukegano šv. 
Baltramiejaus parapijos asis
tentas tik pereitais metais at
vykęs iš Lietuvos laikinosios 
sostinės Kauno.

X Antrų keturdešimtės die
nų su pamokslais lauksime 
Dr. kun. Krušo iš Roselando 
ir kun. Jakaičio iš Marian 
Hills College.

X Trečių dienų pasižadėjo 
atvykti su pamokslais kun. 
Bublis ir kun. Linkus.

X Maldos Apaštalystės kon 
ferencija bus penktadienio 
vakare, parapijos mokykloje 
tuojau po vakarinių pamaldų.

X Aušros Vartų bažnyčio
je gegužinės Marijos garbini
mo pamaldos bus kasdieną 
per ištisų mėnesį: šiokiomis 
dienomis vakarais 7:30 vai., o 
šventadieniais po pietų 3 va
landų vietoje mišparų.

X Moterų Sąjungos 55 kuo
pa ruošiasi gražiai minėti 
“Motinų Dienų”. Gegužės 11 
d. ryto pusę aštuonių kuopos 
intencija bus šv. Mišios, per 
kurias visos sųjungietės ir 
jaunametės “in corpore” eis

prie šv. Komunijos. Gi vaka
re parapijos salėj įvyks šei- 
miniška sųjungiečių vakarie
nė, kurioj dalyvauja visos sų
jungiečių šeimos. Laike vaka
rienės programų pildys, jauna- 
metės sųjungietės bei sųjun
giečių vaikučiai. Sųjungiečių 
parengimuose visuomet būna 
jaukus, gražus ūpas, taigi ir 
šį kartų, tikiu, kad jos skait
lingai susirinkusios su savo 
šeimomis gražiai minės mūsų 
organizacijos metinę šventę 
“Motinų Dienų”.

> Ta patu

KURĮ PASIRINKSI?

{ Kurį rengiamų vakarų pa
sirinksi gegužės 4 d.? Tai klau 
simas? Atsakymas bus leng
vas, jei turėsi minty L. V. 
“Dainos” chorų, kuris nedė- 
lioj, gegužės 4 du, 7:45 vai. 
vak. Meldažio salėj (West Si- 
de) rengia įdomų vakarų su 
gera programa. Sakau gera, 
nes “Dainos” chore susispie
tę gabiausi mūsų menininkai 
ir visi dalyvaus programoj. 
Bus atvaidinta premjera “Te- 
odolinda” (Ai, kiek joj juo
ko!), prašmalnusis mišrus dvi 
gubas kvartetas išpildys sce
nų iš Petrausko operos “Eg
le — Žalčių Karalienė”. So
lo dainuos mūsų solistai, daly
vaus ir visas didysis “Dai
nos” choras.

O ant galo! — po progra
mos — šokiai. Grieš rinktinė 
orkestrą. Jaunimas, Vyčiai,

visi kviečiami suvažiuoti.
Dušiukas.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Bal. 28 d. 
Juodagalvių šeimų ištiko ne
laimė. Einant į darbų pakliu
vo po traukiniu Mykolas Juo
dagalvis, 38 metų am., ir abi 
koji nutraukė. Mirė bal. 29 d. 
St. Lūkės ligoninėj. Laidotu
vės įvyks geg. 3 d., iš Šv. 
Kryžiaus bažnyčios. '

X Serga Juozapas Merke
lis, 2518 W. 46th St.

X Geg. 4 d., 2 vai. įvyks 
Moterų Sų-gos 21 kp. susirin
kimas.

X Labdarių 1 kp. susirin
kimas bus geg. 4 d., 3 vai. 
Nariai, ir nenariai, ateikite. 
Bus svarbus susirinkimas. 
Kviečiama kuodaugiausia pri
sirašyti.

X Apaštalystės Maldos su
sirinkimas bus sekm., geg. 4 
d., po Mišparų.

X “Motinų Diena” šįmet 
pripuola geg. 11 d. Kadangi 

tų dienų šv. Kryžiaus bažn. 
prasideda 40 valandų atlai
dai, tai “Motinų Dienos” pa
minėjimo programa rengiama 
sodaliečių bus geg. 4 d. vak., 
parapijos salėje. Programa 
bus graži, nes mergaitės rū
pestingai prie to rengiasi.

X Šių snbatų, geg. 3 d., pri
puola šv. Kryžiaus Atradimo 
šventė ir gerb. klebono kun. 
Alėksandro Skripkaus vardi
nės.

IŠVAŽIAVIMAS. | X . Kazys Kulbis plačiai ži- 
------------ nomas West Sidės darbuoto-

X Kun. A. Baltutis įsigijo jas, baigia įtaisyti prosinimo, 
“Drauge” sau du išvažiavi- valymo ir taisymo ir siuvimo 
ino bilietus, ketino atsilanky- .šapų po num. 2305 So. Leavitt
ti, nors tų pat dienų yra jam jSt. Prosinimo mašinų įsigijo
ruošiama vakare vardinės.

X Kaip kas rūpinasi, kas
bus su šiuo pikniku, nes “Jur 
gių piknikas”, atidarant dar
žų, buvo lietingas. Vladai ir 
Antanai užtikrina, kad tų die
nų* saulė švies. Drųsiai važiuo
kite.

1 OTTAWA, Ont., Kanada, 
geg. 2. — Kanados parlame-
nte paaiškėjo, kad valdžia mo- 

X Brolis Aleksandras paza-;ka ij>a 57 (M4 pastaroj„ 
dėjo žymią pagalbą. Ketino veteranams j mė„eaį is.
atvykti nauju troku su far 
mos dovanomis: jaunais kep
tais paršiukais, kumpiais, deš 
romis etc.

X Šio pikniko ruošėjai kvie 
čia į talkų visus tuos kurie 
savo kolonijų piknikuose pra
tę darbuotis. Bus darbo — 
nereiks' nuobodžiauti.I

X Sv. Onos dr-jos narės iš 
26 skyriaus (Dievo Apv. par.) 
pasirengė viską kuogeriausiai 
iškepti, paduoti, patarnauti. 
Atvažiuosit — įsitikrinsite, 
jog jos yra geriausios Chica- 
goje šeimininkės.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėtn. ir Sub. gegužio 2, 3 
“THE SKY HAWK”

Dalyvauja John G ar riek, He- 
len Chandler. Visiems patin
kantis paveikslas.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

PRANEŠIMAS MANO 
DRAUGAMS, *

YPAČ CICERIEČJ4MS

Norintieji gerai nusifotogra
fuoti meldžiu atvažiuoti pas 
mus į Downers Grove. Patar
nausime mielai ir sąžiningai. 
Atvažiavimo išlaidų neatboki- 
te — padarysime jums pigiau 
ir dar dovanų duosime.

Važiuokite Ogden Rd. 18 i- 
ki Downers Grove ir tada
Iri n 11 V i f P
D0WNERS GROVE PHOTO 

STUDIO

P. Pučkorius, Savininkas 
928 Warren Avenue

Tel. Downers Grove 1104

JOHN PAKEL A CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mčrtgičus. Per
{įaskutiniūs 5 metus pastatome 68 įvairins namus, kas 
indija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namns, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose konapa- 
nijoseJSu visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą:
2621 W. 71«t St., Hemlock Grovehill

pagal naujausios mados. Prū
sini ino darbų jau pradėjo.

KANADA DAUG IŠMOKA 
KARO VETERANAMS

mokama 2,256,221 dol.

PITTSBUBGH, Pa., geg.
2. — “Pittsburgb Golf” kliu- 
bo sustinkime 100 moterų iš
kilmingai pasižadėjo kovoti vietos muitinėje. Už tai turė- 
prohibieijų. jo užmokėti 213,286 dolerius

bausmės.
ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

A. ALESAUSKAS r | Darbas ant visados. Geras už- 
MOTOR BKPRESS mokestis. Gali dirbti-pilnų lai 

Mes permufuojame-perveža- kų ar pusę. Taipgi ir į kitus 
me pianus, fornieius ir kito
kius dalykus.

Taipgi pardtlodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7128 80. Rėckwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus."'

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo "karo Šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
{taisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash ga'.i papuošti- Už tokias pri
einamas kalnas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ 

4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

B U t C K
Per 2# Metns T.'žima Pirmenybė. 

Pirm negru pirksi automobilių, pamė
gink BŪICK irMARQUETTE
ARCHER BUIOK CO. 

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kėdelė Avė/
JONAS 8LEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

LEAVITT STREET 

GARAGE
Viktoras Vuknis, Savininkas

Visokis automobilių dar
bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red CrownI
gazolinas.

2226-30 So. Leavitt St. 

Tel. Ganai 6954

=±c

FORDO TRAKTORIAI Iš 
AIRIJOS J AMERIKĄ

NORFOLK, Va., geg. 2. — 
(Fordas turi automobilių dir
btuvę Airijoj. Tenai darbai 
pigiau atliekami, negu Ame
rikoj, tad automobilius ir tra
ktorius galima pigiau parduo
ti.

Fordas tad 1,000 traktorių 
į Ameriką partraukia iš Airi
jos. Šioj šaly bus parduoti. •

UŽMOKĖJO 213,286 DOL. 
BAUSMES

NEW YORK, geg. 2. — 
Turtuolė Mrs. R. L. Dodge, 
parvykdama iš Europos par
sivežė daug visokių parėdų ir 
brangenybių ir neįregistravo

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Man reik žmonių—vyrų ar 
.moterų virš 30 metų amžiaus.

miestus. Atsišaukti:
3133 So. Halsted Street 

Chicago, UI.

Wm. J. Kareiva
Savininkai

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiaušl- 
alų. sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIU

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

lukslnlų ir slda- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
sto. planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muslkos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8889

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus Ir kas tiktai 
reikalingų prie mašinos viskų 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yarda 1808 
Chicago, III.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusiplrklt materljolų, o 
aš padarysiu gražių dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2288 

Valandos nuo 10 ryto Iki 6 vai. 
vakare, utarnlnke, ketverge Ir su- 

batoms Iki 9 vai. vakaro.

Phone Lafayette 2519
3TEVE MARKŪNAS

Būdavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 
konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET OHIOAGO, ILLINOIS

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAIįSVEIKATOS KOMISIJONIE 
RIUS PATARIA UŽLAIKY-

STANLEY CIBULSKIS
MOIiIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

PopturloJu, mollavoju Ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

Phone Virginia 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar- 
'nausiu kuogerlausla.

4426 So. Westera Avė.
Tel. Lafayette 8227

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street 

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.’

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom, mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojlmo Kontraktorius

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

LIETUVIS KAHJPENTERIS 
Atlieku visokį darbų, kaip tai:

taisau namus, porėtus, dirbu šėpas 
ir kitokį darbų. Taipgi atlieku ci- 
mento darbų. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

CHARLES YU8HAS 
_ 2223 W. 2Srd Placc
Tekt. Rooscvelt 2721

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU

Naujausios mados poplera.
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7554

MORGIČIAI-PASKOLUS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. KomiŠas 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Ezchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS

Mes pasirengę Ifigražyti jūsų kam
barius 10% pigiau už visų darbų. 
Maliavojam. Ir popieruojam ir aps
kritai padlrbam pagal jūsų norų. 
Teisingas Ir greitaas patarnavimas 
už prieinamų kainų. Nesvarbu, kaip 
Tamlstos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes prlbusim ir apkainuoslm visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS
Palnting & Decorating Contraetor 

3939 West <15 Place 
Tel. Republic 4139

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Kauras Ir gražus didelis, riešuto 
medžio naujausios elektros radio. 340. 
3937 No. Long.

National cash register, naujas, O. 
C. Llndh, 2946 Lincoln, Buckingham 
1959.

Pilni rakandai, kaurai, deskos. Pi
giai. 229 No. Central avė. Austin 
7111.

Išvažiuojam turim parduoti labai 
gražius 4 kamb. foru,, vartotus 2 
rnėn. Pigiai. 2002 Humboldt bul.
kam p. A.rmitage.

PROGA JAUNAI PORAI 
PRADEDANČIAI

GYVENIMĄ.
•

Už 3475 gausi rakandų vertės 33,- 
000. Dei 4 kamb. Vartoti 60 dienų.
3 šmotų seklyčios setas, 8 šmotų 
gražus bedruimio setas. 5 šmotų 
valg. setas, du 9x12 Wllton kaurai, 
maži kaurai, lempos, veidrodis, in
dai. Viskas už 3475. Pristatysime. 
Galima skyrium. 8228 Maryland
avė., 1-mas apt., 1 blokas į rytus 
nuo Cottage Grove avė. Tel. Stev/art 
1873.

REAL ESTATE

Did. mod. '5 kamb. plytų bung.
2 karų gar., šoninis įvaž. 39,900. 
5631 Warwick Avė.

7 kalnb. plytų bung., žibalu šild.
2 karų gar. 313,000. 2712 Asburg 
avė. Evanston. University 0668.

RETAS BARGENAS
5 kamb. namas 1 extra lotas, gar.

farn. apš. cemento beizmentas, mod. 
4855 So. Kildare avė.

Medinis namas furn. apš. 2 karų 
gar, tik 3500 įmok. 1251 W. 72 St. 
Vincenncs 7821.

Sav. paaukuos 2 fl. plytų namų, 
akmens frontas, 5-6 kaimb. furn. apš.
2 karų gar., gera prapertė. 4949 VV. 
Huron.

Paankuosim 4 kamb. med. namų, 
furn. apš., kieto medžio fl., 2 karų 
gar., visi pagerinimai, 1 bL nuo 
strytk. Išvažiuojam. 31.000 cash.
3048 No. Rutherford avė.

Greitam pardavimui, 5 kamb. mod. 
bung. Sav. 2241 W. 109 St.

6 kafcnb. rezid., furn. apš. pama- 
tykit. 2241 No. Lawndale.

Mod. 2 fl. namas, 38,500, cash 
31,200, furn, apš. gar. 40 p. lotas. 
5349 No. Sawyer.

BIZNIO PROGOS

PARSIDUODA bučernė ir 
grocernė. Biznis per ilgus me
tus išdirbtas. Priežastį patir- 
sit ant vietos. Kaina pigi.

12300 Emerald Avė. 
Pullman 3990

Delic. grocerls, įsteigta 30 metų, 
geraš biznis, pigiai. 7032 St. Law- 
rence.

Delic. groc. aplinkui tirštai ap
gyventa, geri fikščlerial, geras sta- 
kas, pigi renda, geras listas, gyv. 
kdmb. A-l cash biznis, tinka jau
nai porai, priimsim gerų pasaulymų, 
išvažiuojam. Kreiptis bile kada 6665 
So. Mozart.

PARMOS.

Mainysim — 120 ak. šiaur. India
noj, gera žemė, budinkai, miškas, 
upė jauki vieta. Pigiai. 350 ak. Pe- 
terhans, 8 So. Dearborn SL

ISRENDA VIMUI

f 014 PRINCETON — Rendon 7 
kamb. Rymu šild., gera transp. arti 
mokyklų.

Rendon Storas, renda pigi. 574 3 
Wentworth Avė. Englewood 3919.


