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INDUOS MESTE SHDLAPUR 
GRAŽINTA TVARKA

Indiečių Vadas Patel Ima 
Veikti Prieš Valdžią

ISPANŲ VALDŽIA SPAUDŽIAMA 
IS VISŲ PUSIŲ

KAIP IŠMIRĘS MIESTAS ISPANIJOS VALDŽIA 

PAVOJUJE

LONDONAS, geg. 11. —
Iš Indijos gauta žinių, kad 
Sholapur miestas, kurį po 
kruvinos kovos buvo apvaldę 
indiečiai sukilėliai, šiandie 
kaip išmiręs. Kariuomenė tvar 
ko miestų.

Valdiški būtai su visais 
svarbiaisiais distrikto rekor
dais sudeginta.

Kovos laiku virš 50 žmonių 
žuvę. Keletas policininkų gy
vi sudeginta vienoj policijos 
stoty. Kiti keli policininkai į- 
mesta j šulinį, vienam jų. a- 
kys išluptos.

Po baisių įvykių padangė
mis ėmė skraidyti karo orlai
viai. Tuo būdu įspėti nera
mieji gaivalai.

Indijos valdžia visoj šaly 
parėdė suimti indiečių tauti
ninkų vadus. Jų daug jau nu
bausta kalėjimu.

Indijos musulmonų sųjun- .morosai nukauta. Nemažai 
ga reikalauja valdžios aštriau nukentėjo ir policininkai, 
imtis malšinti šalį. Musulmo
nai Indijoj sudaro mažų gy
ventojų nuošimtį.

MADRIDAS, geg. 11. — 
Ispanijoj baisiai nerimsta 

kraštut i niausi kairieji ir deši
nieji gaivalai. Valdžia tad 
atsidūrusi lyg tarp kūjo ir

LENKTYNES LA/MĖJO “TEXAS” LAIVO VYRAI

Guantanamo užlajoje Am. J. Valstybių karo laivų jurininkai turėjo galutinas valti
mis lenktynes. Laimėjo “Tex,as” laivo jurininkai. Čia atvaizduojamas tas karo lai
vas ir jurininkai valtyse..

TEKASE KAREIVIAI LEIDO GAUJOMS 
SUDEGINT! R0TU2E

SHERMAN, Tex., geg. 10. 
•— Šis miestas turįs apie 16,- 
J(XX) gyventojų vakar ir pra- 
jeitų naktį praleido baiseny
bes.

J miesto rotužę teisman 
pinu pietų pristatytas 41 me-

riaušinin-kalėjimų ir leido 
kams sudeginti rotužę.

Kada padegta rotužė, iš ten 
visi išbėgiojo negrų Hughes 
uždarę į geležies ir konkreto 
narvų (vaultų). Tenai jis žu
vo. Sudegus rotužei, riaušinin 

tų negras' George'Hughes už kai dinamitu suskaldė narvų, 
vieno ūkininko žmonos krimi
nalinį užpuolimų. Jis išpaži
no.

BAIGĖS EUCHARISTINIS 

KONGRESAS

į MEKSIKOS DARBININKAI 

! GELBĖSIĄ INDIEČIAMS

i
CHICAGO JE

Tuojaus pradėjo rinktis bal 
tųjų būriai ir pareikalavo 

į negrų išduoti, kad jį be teis- 
i tuo nužudyti (nulinčiuoti). 
Šerifo padėjėjai pabūgo. Iš

iš ten ištraukė negro lavonų,, 
nuvilko prieš vienų nėgių iš
laikomų būtų ir įkabino į me
dį. Uždegė tų būtų ir leidosi 
kitus negrų namus deginti.

Apie 2,000 nėgių tuo laiku 
jau buvo apleidę namus ir iš
bėgę į artimuosius miškus.

KARTAGENA, geg, 11. —' MEXIC0 CITY, geg. 10.—
priekalo. Būtų gera paskelbti Šiandie čia baigiamas įspu- į Meksikos darbininkų organi-
kitų Ispanijai diktatūrų. Bet din^aR ir Pilnas brangintinų; zacijos kovojantiems už lais-
bijoma. Nes tas galėt,į sakai-1 ™aloni* ir Trisde- t vę indiečiams Indijoj reiškia

: uimtnais Tnrntnntinic J’P.nėhn- i frilnns srn Mnsmn ir tšimtasis Tarptautinis Eucha 
rištinis Kongresas.

Kongresas baigiamas popie 
ty Eucharistine procesija ap
link amfiteatro (kolizeumo)

MANILA, geg. 11. — Min-‘^uv^us* 
danao salos Lanao provinei- Dešimtys tūkstančių maldi- 
jbje valstybinė policija kavo-

ti revoliucijų.

KOVOJA MOROSŲ 

PADERMĘ

ja morosų padermę, kuri ne
nori prisitaikinti tvarkai ir 
dažnai išpasalų žudo polici
ninkus.

Pastarųjam susirėmime 9 
morosai

CEILONE POTVINIAI

COLOMBO, Ceilonas, geg. 

10. — Po keletos dienų smar
kaus lietaus saloje iškilo pot
vyniai. Tūkstančiai žmonių ne 

SURAT, Indija, geg. 11. — teko pastogės.
Atsistatydinęs iš Indijos par- Į-----------------------
lamento pirmininkas indietis j ROBERTS NOMINUOTAS

PATEL PRIEŠ BRITŲ 
VALDŽIĄ

Patel pakilo veikti prieš bri
tų valdžių.

Jis šaukia indiečius patrio
tus nemokėti valdžiai mokes-

TEISĖJU

WASHINGTON, geg. 10.— 
Senatui pasipriešinus pripa-

čių, neklausyti viršininkų, kol žinti teisėju į vyriausiąjį tei-
valdžia nepaliuosuos 
Mahatma Gandhi.

ninku šiandie iš ankstybo ryto 
dalyvavo pamaldose.

KARDINOLAS PAŠVEN

TINO BAŽNYČIĄ

AVAUKEGAN, UI., geg. 11. 
— Jo Eminencija Kardinolas 
Mundelein, Chicago Arkivys
kupas, šiandie čia pašventino 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčių, 
pastatytų 350,0<X) dolerių lė
šomis.

Bažnyčia atidaryta gruodžio 
4, 1929 m. Del blogo žiemos 
oro pašventinimas atidėtas 
ligi šios dienos.

DUBUQUE SUSILAUKĖ 
NAUJO GANYTOJO

DUBUQUE, Iowa, geg. 10. 
Ši arkivyskupija susilau-

gilaus sųjausmo ir planuoja 
Mahatma Gandhi žygius pi- 
nigiškai remti.

------ *>-------------- —
NUBAUSTI 7 STUDENTAI

, NEW itAVEN, Conn., geg. 
11. — Už vtaačes septyni Ya- 
le Universiteto studentai teis
mo nubausti po 25 dolerius 
pabaudomis. Kiti 3 paliuosuo- 
ti, gi vienam byla atidėta, ka
dangi tas yra ligoninėje.

. Kada išdegė keli negrų namų
Dalias greitai prisiųsta apie1,, , . , . . , v.. i blokai, tuojau po vidunakčio
70 valstvbės kareivių kuopa. . , . .v 1 atvyko nauja kariuomene.

------------- ( Kada gaujos ėmė pulti ro- j Riaušininkai išsislapstė.
Prohibicijos agentai uždarė tužę, kareiviai gindamies pa- j Kariuomenė paskelbė karo 

salyklų ir apynių krautuvę, leido keletu šūvių ir ,kelis su- apgulų, suėmė keliolikų riau- 
210 M. Madison gat., visas žeidė. Po to įvykio pabūgę šių vadų ir grąžino negrus į 
prekes ir visus daiktus iš kareiviai užsidarė į apskrities savo apleistus namus.
krautuvės paėmę į valdiškų '■ ---------------- ■—------------------------  -..-
sandelį. Tai atlikę einant vy
riausiojo teismo išsprendimu.

IŠKRAUSTYTA VIENA 

KRAUTUVĖ

Pagaliau ima protestuoti
“National Association of 

Real Estate Boards” direkto
riai susirinkime pagaliau iš-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
VYTAUTAS BACEVIČIUS ^sekimu praėję jo koncertai. 
PIANISTAS VlfcfUOZAS ! Paryžiuj — GaveaU, Sorbo

nos ir Majestic salėse ir ra
diofone ir neseniai įvykęs Ry
gos konservatorijos salėj. Be 

vienas rimčiau-

V .Bacevičius gimė 1905 m. 
kėlė protestų prieš Volsteado (Lietuvoj. Muzikos pradėjo mo 

lįstatvmų, kuriuomi einant ga.' kvtis būdamas 6 metų amžiaus ,to, jis yra ir 
Ilybės būtų uždaroma už prohi ir Jau turėdamas 10 metų pra-sių mūsų jaunųjų kompozito- 
bicijos peržengimų. :dgj° komponuoti mažtis muzi- irių, “R.”

Qrp maunu vr mi Ilirektoriai protestuoja, !^08 veikalus. Savo jaunatvės
ST. JOSEPH, Mo., geg. 10.gavininkai negali ži. metuos yra parašęs kelias dė

lioti, kų nuomuotojai veikia ir 1veikalų fortepionui, 
už jų darbus savininkai ne- ^uuukui, be to, porų trijo. 
gali atsakyti.

ŽUVO 17 DARBININKŲ

Armouro skerdyklose vienam, 
būtų įvyko sprogimas ir gais
ras. Žuvo 17 darbininkų. Ve
dami tardymai.

BAŽNYČIOS SAVASČIŲ 

KLAUSIMAS INDIJOJ

MAURAS, Indija. — Indi
jos valdžia 1917 metais parė-4
įdė nepavesti nei neparduoti 
j Indijo j žemės svetimšaliams, 
išėmus vienus britus ir indie-
Z'ius.

suimto j smų teisėjų Parker iš No. Ca- kė naujo ganytojo, arkivysku- 
rolina, prezidentas Hoover į į po F. J. Beekman. Sostan į-

VEIKIA KARO ATPILDY- 
MO SUTARTIS

PARYŽIUS, geg. 11. — 
Karo atpildymo sutartį (Yo- 
ungo planų) patvirtino visos 
penkios valstybės ir sutartis 
pradėjo veikti..

Kaip žinoma, tąja sutarti
mi nustatyta, kaip daug Vo-

jo vietų nominavo Owen J 
Roberts iš Philadelpbia, įžy
mų advokatų.

Kalbama, kad sausieji se
natoriai kovosią Roberts’ų.

PRASIDĖJO V. KANČIOS 

VAIDINIMAS

OBERAM M ERČIAU, Ba
varija, geg. 10. — Vakar Čia 

kietija turi išmokėti rantai-- |pragidėjo igtori„ig kaa deSira 
v« kuro kontribucijos - apie ti metai vipipati(.g Kanfiog 
9 Inlionus dolerių. Išpradžių vaidinimag akyvaii!doj 5,000 

santarvė reikalavo 26 Mltonų žmoniy Orag buVQ ,je.
dolerių.

RIAUŠĖS PRIEŠ ŽYDUS 
BUKAREŠTE

tus, bet nustatyta programa 
savo ražu buvo rūpestingai

vedama.
Oberammergau miestelis 

skaito apie 2,800 gyventojų. 
Iš jų trys ketvirtdalys prisi-

BUKARĘSTAS, Rumunija, 
geg. 11. — Šio miesto gatvė
se įvyko prieš žydus atkreip- deda prie vaidinimo. 400 yra 
tos riaušės. Nukentėjo nema- • vaidintojų, 'kurie aktualiai da 
žns žydų skaičius. • lyvauja šioje šventoje dra

PAŠALPA TILTAMS 

STATYTI

Vidaus reikalų ministerija 
Studijuodamas Lodzės kon-i-v v . .I . . . . ,iš šių metų savo sąmatos ne-

! servatornoj (fortepiono ir ko-. . •». j. .. , „ .. . ^paprastoms išlaidoms skirtų
mpozicuos kl.) parašė eilę i-;, ,.V. , . (kreditų numatė išduoti savi

valdybėms 154,660 litų subsi-
Viešas aukų rinkimas
Norimai susiaurinti Chica- Įvairių veikalų, jų tarpe ir

goj viešąjį aukų rinkimų (ta-j vienų kvartetų. 1925 m. para-i^ ;iems gelžbetoniniam8 
gavimų). Tuo tikslu miesto šė dideliam orkestrui simfom-statvti.
taryboje iškeltas sumanymas. 
Pasiųlyta tik keturios au-

jų op. 2. 1926 m. baigęs gim- Ventos tiltui Šiaulių apsk-
nazijų ir konservatorijų, grį 

koms rinkti dienos: gegužės/ta Lietuvon ir pastoja Lietu- Survili£kiais Kėdainių 
27 ir 28 d. karo veteranams,'

rity 44,000 litų, Nevėžio tiltui

rugsėjo 8 d. labdarybįų orga-
vos Universitetan. , 50,000 Kir5pno t-.

Gyvendamas Lietuvoj ko,^ j,anpv(.žio apgkrity 19j00O.

evdimo iškilmės be daugelio 
dvasiški jos dalyvavo ir apaš
talinis delegatas, Jo Eksce
lencija arkivyskupas Fumaso 
ni — Biondi.

moje; 50 asmenų sudaro cho
rų; 50 orkestrų ir apie 200 
technikiniams darbams teatre.

Kančios vaidinimas nėra 
teatrinis lošimas ir ne pelno 
tikslais tas atliekama.

Žiūrėtojų tarpe vakar buvo 
daug įžymiųjų asmenų. Šven
tojo Tėvo atstovas Bavarijai 
arkivyskupas Alberto Vassa- 
lo di Forre-Grossa. Visi Ba
varijos aukštieji valdininkai, 
įėmus ministerius, buvusio 
kaizerio sūnus princas August 
Wilhelm, Dr. Hugo Eckener, 
daug vokiečių žurnalistų (lai
kraštininkų) ir užsienių1 spau 

dos atstovų.*

Dabar valdžia tų parėdymų 
ima taikinti ir Katalikų Baž
nyčiai Indijoj. Aiškinama, kad 
Bažnyčia negali įsigyti žemės, 
mes Bažnyčių savasčių savi
ninku skaitosi Popiežius, ku- 
jris nėra nei britas, nei indie- 
tis. Šis klausimas bus spren
džiamas teisme.

Bažnyčios savasčių klausi
mų gins Pietų Indijos Kata
likų Indiečių Sąjunga. Eina- 
int Bažnyčios kanonais (įsta
tymais) visų bažnytinių sava
ičių visam pasauly Popiežius

nizaeijoms ir spalių 6 d. — certuoja Kaune, Klaipėdoj, j. Kalvarijos tiltui Telšių
“Children’s Benefit” lygai. Šiauliuos. Tuo pat laiku su-1 ft,avpg utpnos

kuria ir šiuos fortepioninius 1 
3,

apskrity ir Vištyčio — Vilka-
' p ą4 P' ‘'’ viškio apskrity po 10,000 litų,

Praeitų penktadienį: nežino-J Sonatų op. 4, poemų Konte- p,agaup6s tiltui A]ytaus aps.
inas vyras Lincoln parke pri-Įmpliacijos” op. 5, Mirtinų P°* krįĮV _  11,650 litų. “R.’*
ėjo prie dviejų sėdinčių mo-[em9 op. 6, Astralę poemų op.
terų ir prašė palaikyti kūdikį,!7 ir didelę simfoninę poemų

Paliko kūdikį moterims

kol jis nupirksiųs jam pieno. 
Nuėjo ir negryžo.

Kūdikis — penkių mėnesių 
berniukas — atiduotas Šv. 
Vincento prieglaudon.

orkestrui op. 8.
1927 m. vyksta Paryžiun,

PLEČKAITININKŲ VEI- 

K1MĄS

Plečkaitininkų veikimas, po-

Uodams kova
Chicagos priemiesčiuose iš- gavimų

kur studijuoja fortepionų pas licijos žiniomis, sumažėjęs kiek: 
prof. S. Rieza.; 1928 m. Pa- šioje okupuoto j L i e t u v o- 
ryžiuj gauna kompozitoriaus je. Igenkai jiems atėmę subsi- 
ir pijanisto (priemier pix) di- dijas. Taip pat nutrauktos su- 

iplomų, o 1*929 m. baigia dili- bsidijos ir „jų organui “Pir-

yra tik kaipo vyriausias ad- keliama kova uodams, kurių
myli.” Apskritai, jų veiku 

Paryžiuj būdamas parašė kaskart vis silpnėja. “R.” 
keletą fortepionui veikalų,ministratorius, bet ne savini- jau priviso ir gyventojams 

inkas. Visos Bažnyčios savas- grųsina. Pastarosios šiltos die Į dainų solo ir uvertiūrų ope-‘ 
tvs priguli vyskupijoms ir pa-1 nos uodus atgaivino ir visur*rai “Vaidilutė” op. 11.

Pereitą vasarų parašė fo- 
rtepioninį koncertų ir savo o- 
perai “Vaidilutė” baletų, di
deliam simfoniniui orkestrui.

Bacevičius tai vienas ge
riausių mūsų pianistų, kų į- 

rodo su dideliu meniniu pa

rapijoms.

■ PARYŽIUS, geg. 10.— A- 

nų dienų pranešta, kad ser

gąs Franci jos maršalas Jo- 

ffre. Dabar patirta, kad jis 

yra sveikutėlis.

jų galybės plinta.

Ties 93 gatve /upėje rastas 
kažkokio vyro lavonas. Darbi
ninkiškai apsitaisęs, apie 30 
metų amžiaus. Sakoma, van

deny išbuvęs apie 6 mėnesius.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . .$10J 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.8( 

Francijos 1X)O frankų 3. 

Italijos 100 lirų 5.2'
Belgijos 100 belgų 13.! 

Šveicarijos 100 frankų 19.! 
Vokietijos 100 markių 23»
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“DRA'UGAS”
Uelna kasdien, Mskyrui sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *4.00, Pu* 
•ei Metų — *3.50, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam 
Mėnesiui —- 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me* 
tų — 14.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų necrų- 
Bna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlsluneiama tam 
tikslui pašto šankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 ral
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

Trečia nelaimė tai buvo žiaurūs ir nuola
tiniai krikščionių persekiojimai. Kartais Šv. 
Kiprijonas pasislėpdavo, kartais jojo ne
kliudydavo, bet kuomet vėl iškilo naujas 
žiaurus persekiojimas, jisai pasiliko savo vie
toje. Iš pradžių valdžia ištrėmė } netolimų 
kaimų Kurubis. Po metų laiko sugrąžino ji 
ir čia, skaitlingos minios akyvaizdoje nu
kirto jam galvų. Krikščionys išanksto atsine
šę baltus lininius skudurus, vilgė juos kauki-

DRAUGAS

“RERUM NOVARUM” ENCIKLIKOS 
PASKELBIMO SUKAKTUVES

VAIZDAS Iš KARTAGINO.

Pirmadienis, Beg. 12 3., 1030
M ■■»■*>

(Pabaiga)

Ogan'sacijos.
Darbdavių ir darbininkų 

atskirios organizacijos yra

j nes. Kadangi žmonės turi pro- 
, tų ir gali planuoti apie savo 
i dabartinius ir busimuosius rei 
kalus, tad jie turi teisę įvai- 

’ rilis daiktus turėti savasty.
ir

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publisbed Daily, Except Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Tear — *6.00. Six Montbs

«— *2.60, Three Montbs — *2.00, One Montb — 76c. 
Burope — One Tear — *7.00, Slx Montbs — *4.00 
Copy — ,03c.

Advertising ln "DRAUGAS” brijags best results, 
Advertlsing rates on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago

EUCHARISTINIS KONGRESAS

naudingos ir kaipo tokios yra . . v.
. ,. , , . Ta pati teisė liečia žemę igeistinos. .Jos gali tinkamiau-1. . .

nio kraujuje, susemdami kiekvienų ištryškusį |šia spręsti soeiales problemas į 
lašų, paimdami su savimi kiekvienų jojo krau ir iškelti tarpusavius sutiki-
ju apšlakštytų akmenėlį.

Šv. Kiprijonas buvo pirmutinis Afrikos
vyskupas kankinys. Jisai už savo raštų dau
gumų ir didelius nuopelnus Bažnyčiai yra 
pygiųintas Bažnyčios tėvu. Jisai iškėlė Kar
tagos Bažnyčios vardų ir garbę į amžinų at
minimų.

Šv. Augustinas f— Kartagos Akklėtinis.
- Vienas žymiausių ir garbingiausių Kata

likų Bažnyčios vyrų yra šv. Augustinas, ku-

Šeimyna turi nepalaužiamų 
teisę gyvavimui ir nepriklau-mus. Darbininkų unijos, apart ....

., . , . . ... jsomvbei. Šeimynos savastissavitarpio šelpimosi, gali de-' , ... ,
. , , . . ... tvarko šeimynos galva. Mirdarėtis su darbdaviais visais dar .. .

■i

bo klausimais.
Organizacijas turi teisę

kurti darbininkai ir darbda
viai. Jos turi būt apsaugotos 
įstatymais. Kada darbininkų 
unijos nepalankiai ima atsi
nešti į tikėjimų, katalikai

Šv. Perpetua gražiais žodžiais ramino tė
vą, bandydama ji patį prikalbinti į krikščio
nybę. Tėvas, matydamas, kad nieko negelb
sti, atnešė į kalėjimų savo dukters kūdiki, 
kad jojo vaizdas priverstų jų atsižadėti tikė
jimo. Tačiau niekas nepalenkė jos atsižadėti 
Kristaus.

Josios draugė Felicita buvo nėščia. Ka
dangi Romos teisės draudė toje padėtyje mo
teris bausti mirtimi, tai jinai, norėdama į- 
gyti kankinės vainikų, pati karštai meldėsi 
ir kiti kaliniai meldėsi, kad jinai pagimdy
tų prieš laikų ir tokiu būdu nenustotų progos 
kentėti už Kristų. Dievas jų maldų išklausė.

Kalėjimo sargas, matydamas Felicitų 
gimdymo skausmuose, išmetinėjo jai, sakyda
mas, kaip jinai galės iškęsti baisesnes kan
čias, jeigu dabar taip sielvartauja. Felicita at
sakė, kad tuomet jinai ne viena kentės, Kris- 

• tus padės kentėti ir dangaus vainikų pelny
ti.

ris panašiai kaip ir šv. Kiprijonas yra pra- darbininkai turi susiorgani-
mintais Bažnyčios tėvu. Dažnai Šv. Augustinas 
yra vadinamas “Motinos Ašarų Kūdikiu”; 
nes jojo motina šv. Monika per kelias de
šimtis metų jį sekė, saugojo, verkė ir malda
vo Aukščiausiojo, kad pagrąžintų josios bran 
gų, bet paklydusį, vaikelį į tiesos kelių. Vieš
pats motinos ašarų bei maldų išklausė.

Šv. Augustinas buvo nepaprastai gilaus 
proto žmogus. Palikęs krikščionimi, kunigu 
ir pagaliau Tagostos vyskupu, jisai parašė 
daug gilios išminties knygų, kurios ir šian-

zuoti į katalikiškas unijas. 
Valstybės įsimaišymas.

Politinė valdžia, kuri paei-

, mas jis savastis paskirsto 
'namiškiams. Be privatiškų sa 
vastių negalėtų gyvuoti šei
myna.

Prigimtoji teisė turėti pri
vatiškų savastį tečiaus nepri- I ri klausimų Lawes ir kitu Didžiuma kalimų nemoka jo-
pažįsta teisės jų naudoti iš- kriminologu tarp kitkojkio darbo, jokių amatų. Tad 
imtinai sau. Jei savastis dide-|stai kų atsako: Nepaprastas j reikia juos mokinti amatų, 
lė, iš jos pirmoji pareiga sa- Į kalėjimų užgrudimas, taip Į Antgalo reikia atskilti di- 
vįninkui aprūpinti save ir sa-!^a^ kaliniams trūksta \ ietų; tižiuosius kriminalistus, žino
vo šeimynų ir po to yra prie-' kalinių liuosai praleidžia- mus nepataisomus, nuo

Čia matome koplyčių Kartagina ^Amfitea tre, toje vieto
je, kur buvo kalėjimas šventųjų Perpetuos ir Felicitos. Da
bar Kartagine įvzksta Eucharistinis Kongresas.

dermė šelpti vargšus. Musų
na nuo Dievo, yra ne valdo-j visl} pareiga visas Dievo do.
vų, bet žmonių gerovei. To-tvanas panaudoti abelnam la
kia valdžia be kitko turi ru- |jUį Grūdas
pintis ir darbininkų gerove,_____________

su kaliniasi apsiejimas ne pa
vieniai, bet kartu su visais. 

Bet svarbiausioji netvarkos 
kadangi jie daugiau už kitus i ALINIŲ RIAUŠIŲ KLAU- ir riaušių priežastis, tai kali- 

SIMU. nių beviltis gyvenimas. Ne
betekę vilties kaliniai virsta

mas laikas; neatatinkama mažiau nusize^gn ?;‘ų. 
maistas; menka drausmė, ir! Tik tokiu budu butų galima

išspręsti kalėjimų ir kalinių 
klausimus.

zx«• .*Ui-r
Po kelių dienų šias šventas moteris, kar

tu su keliomis dešimtimis kitų krikščionių, 
nuvedė į garsųjį amfiteatrų ir atidavė lau
kiniams žvėrims sudraskyti. Kurie paliko 
pusgyviais buvo kardais sukapoti.

ftv. Kiprijonas — Kartagos Vyskupas.
Patsai garbingiausias Kartagos kanki

nys, tai Šv. Kiprijonas, kuris šiame mieste 
gimė 200 metais, čia augo, mokslus ėjo ir pa
liko miesto mokytoju. Tapęs krikščioniu isi- 
švente į kunigus ir greitai tapo vyskupu.

Šv. Kiprijonui valdant Kartagos arkivys
kupijų, buvo iškilę keletas nelaimių. Visu pir
ma, pačioje Bažnyčioje būta suirutės. Pasi
dariusios atskalos išsirinko savus vyskupus. 
Kiprijonas turėjo daug vargo ir rūpesčio iki 
kol jisai tuodu neteisingu atskilėliu vyskupu 
išskyrė iš Bažnyčios.

Antra nelaimė tai buvo didysis maras, 
kuris išnaikino didelį skaičių gyventojų. Šv. 
Kiprijonas maro metu pasirodė esųs tikras 
savo avijos ganytojas, nešęs pagalbų kiek
vienam žmogui. Savo pasišventimu jisai 
atkreipė į save net stabmeldiškos valdžios a- 
kis, kuri persekiojimu metu už didelį pasidar 
bavimų maro laiku nedrįso kliudyti šv. vys
kupui.

OIDŽim DALYKAS.
feašo Kun. J. Jusevičius 

PIRMOJI DALIS.

(Tąsa)
Kitoje vietoje Išganytojas lygina 

meilę su ugnimi ir sako: “Aš atėjau ug
nies siųsti į žemę ir ko-gi norėčiau, jei 
ne, kad kūrentųsi.” Koks gražus paly
ginimas! Dievo meilė, tai ugnis!

Žiūrėkime į tikrus ugnies privalu- 
mus. Ugnis taip ilgai dega, kol yra me
džiagos deginti. Yra daug žalingų daly
kų pasaulyje. Liga yra blogas dalykas. 

‘Dar blogesnis yra įnirtis, nes atima nuo 
<fanogaus gyvybę, jo sielų. Tačiau ji nenai
kina žmogaus kūno. Lavonas pasilieka. 
Bet ugnis viską naikina. Ji naikina me
džius, tirpina geležį, keičia vandenį į ga-

Ugnį sunku sustabdyti. Net ir vėjas

pasitarnauja visuomenei ir jie 
negali savo teisių ginti taip, 
kaip gali turtingieji. Kada

ĮVERTINI!T IETU7ZŲ
kalbos.

dien po 151X1 metų yra vadovybės šaltiniai darbininkų ir darbdavių or
visiems tikėjimo mokslo mokiniams ir moky
tojams. Svarbiausi jo veikalai yra apie Die
vo Malonę.

Šv. Augustinas, norėdamas geriau išaiš
kinti Švenč. Trejybės paslaptis, ėmėsi stro
piai savo darbo. Tiktai Viešpats Dievas jį 
pamokino ypatingu būdu. Šv. Augustinas 
susimųstęs vaikščiojo pajūriu ir pamatė ma
žutį vaikelį varlės lukštu pilstant vandenį iš 
jūrų į savo iš smilčių išlipintų duobutę. Dva
sios milžinas suprato šio vaizdo prasmę.

Šv. Augustinas per daugelį šimtmečių

ganizacijų derybos neturi pa- 
vykimo, tada įstatymais turi 
būt taisomos blogos darbo są
lygos ir tvarkomi atatinkami 
užmokesniai ir darbo valan
dos. Be to įstatymais turi būt 
pašalinti nuolatiniai apie dar
bo sąlygas ginčai, kurie yra 
kenksmingi patiems darbinin
kams, darbdaviams ir visuo
menei.

Privatiška savastis.
visospaliko idealu ir įkvėpimu tūkstančiams sielų, ... . _ T; . v, v. . Dievas davė žemękurios ieško tiesos, doroves ir Dievo pažini- „ .. , . .. .

,T ,x • X J , X , X X- - X I- -• • žmonijos naudai. Privatiška mo. Ne veltui todėl tūkstantines tikineiuju
minios šiandien suplaukė į Kartagos Kon
gresų, kad šalia Švenčiausio pagerbimo, ga
lėtų nulenkti savo galvas ir tam Bažnyčios

Atatinkamiausia priemonė 
išspręsti Amerikos kalėjimų 
klausimų, tai visus kalinius 
paliuosuoti ir pasiųsti juos na
mo.

Taip pareiškia New Yorko 
valstybinio kalėjimo Sing — 
Sing viršininkas L. E. Lawes.

Tas nereiškia, kad jis pa
geidautų paliuosuoti visus lig 
vieno kalinius ir jais užsiun
dyti visuomenę. Jis priduria, 
kad šimtai kalinių, kurie šian 
(iie laikomi uždaryti, visai 
nepriguli kalėjimams. Juos 
reikia patikrinti ir paroliuoti.

Pastaraisiais laikais įvai-

Nevien mes, lietuviai, įver- 
desperatais, imasi desperatiš- tiname savo senų, turiningų 
kų žygių, kad patiems pari-rir gražiai skambančių kalbų, 
liuosuoti. Žūt — būt jie pakį-lbet jų įvertina ir mokslinin-
la desperatiškon kovon. 

Neliečiant didžiųjų krimina

kai.
Vienas žymiųjų kalbų žino-

listų, pareiškia kriminologas J VV> T)e Paul universiteto prof. 
Dr. Kirclnvey, didžiuma lali-jP* Francis R. Preveden yra 
nių turi būti ne kalėjime, bet^a^a^ susidomėjęs lietuvių

,namie ir dirbti naudingų dar
bų.

Štai šiandie visuose kalėji
muose visi narvai (kameros) 
kaliniais užkimšti.' Tenai nei 
ventiliacijos, nei kitko. Visur 
nešvarumai, visur pilnų vabz-

kalba. Jis yra jų daug studi
javęs ir dabar jau gana lais
vai jų vartoja. Jam praktiš
kai studijuoti gelbsti p. A. 
P. Stulga.

Prof. F. R. Preveden paei
na iš kroatų tautos. Jis yra 
gerai susipažinęs su Europos

šių. Privatiška savastis, tai
. ...... . . . . . .prigimta kiekvieno žmogausdidvyriui, kuris šiame mieste ir jojo apvlm-!, . . . .. . .. ’ , . m. . , . teise. Ši teise turi pirmeny-kese klydo, kovojo, Tiesų atrado ir šventu

paliko.
bę už valstybės teisę.

Įvairių daiktų naudojimas 
Kongreso dalyviai. be jų savasties gali patenkin-

Malonu pabrėžti, kad šitame garbingame ti tik gyvulius, bet ne žmo-
ir jubiliejiniame kongrese dalyvavo ir lietu- '."■'"■r ", 2__'. • —~
viai. Gaila, kad tasai kongresas įvyko ne la-

žemės savastis palengvina 
žmonijai gyventi iš 2emės vai-1 riuose šalies kalėjimuose ka

liniai buvo sukėlę kruvinas 
riaušės. Kame yra tų riaušių 
priežastis ? Šį klausimų iškėlė

džių. Kad apsidrausti kalėji-'v • r, i x- 1 . salinus. Budapešto universi
tnnnun urvrnnumn ” rm Izę> 11 rr_ # t

tete yra gavęs A. B. laipsnį,muose ''sprogimų", reikalin
ga kaliniams duoti darbo ir 
atatinkamo maisto.

Berlyno univ. — A. M. ir Clii 
cagos univ. — Pb. D.I

Be to, kalinius reikia įti- į Jis yra daug rašęs apie 
New Yorko laikraštis “Ti-i kinti, kad jie patys save gerb- svarbų Pabaltijos krašto kal
ines”, kada Oliio valstybės tų. Kad tai atsiekti, yra rei-
kalėjimo gaisre žuvo 320 ka- kalingas su jais žmoniškas
h nių. ir krikščioniškas apsiėjimas.

bai patogiu laiku; vykstantieji turėjo išva
žiuoti į kelionę ant rytojaus po Velykų. To
ji aplinkybė daugelį sutrukdė.

Vis-gi lietuvių sekcija, sulyginamai su 
tolima kelione yra gana skaitlinga. Jeigu 
tikėti Lietuvos laikraščių pranešimams iš 
Lietuvos kongresan buvę nuvykę 70 žmonių. 
Lietuviams tai yra didelis daiktas, tuo labiau, 
kad didesnės tautos neįstengė nė tiek, kiek 
mums pasisekė padaryti.

ugnies negesina bet tik padeda degti. Ug
nis niekados nesako: “Užtenka! Daugiau 
nedeginsiu medžiagos ’

Šie privalumai atsiranda ir tikrojo 
Dievo meilėje. Tikra Dievo meilė nepri
valo paliauti veikti, būti patenkinta jaus
mais, gražia kalba. Ji privalo veikti. Mei
lė laikys Dievo įsakymus, nugalės pagun
das. Nugalės nuodėmingus į pratylu us ir 
visados bus pasirengusi pasiaukoti Dievo 
garbei. Ji bus pasirengusi dienų ir naktį 
dirbti didesnei Dievo garbei.

Geriausis Dievo meilės ženklas yra 
kantrumas kentėjimuose. Tai yra lengvas 
dalykas mylėti Dievas, kai mums viskas 
geriausiai klojasi. Tada kiekvienas žmo
gus galėtų sakyti: “Viešpatie, aš myliu 
tave visa savo širdimi.” Bet jei mes taip 
pat galime pasakyti, kai kenčiame, esame 
persekiojami, kai mums kiti įvairiais bū
dais keršija, tai tada mes mylime Die
vų, nes šv. Paulius sako: “Meilė yra

Be Lietuvos žmonių buvo keletas iš už
sienio lietuvių, kaip tai — patsai mūsų sekci
jos pirmininkas prof. kun. P. Bučys, M. I. C. 
Iš Amerikos lietuvių dalyvavo: kun. J. Ani- 
botas, kun. J. švagždys, kun. A. Balinskas, 
kun. J. Mikšys, p-ni Šaulienė ir p-lė Vaišvi
laitė.

Lietuviai savo sekcijoje turėjo keletą pa
skaitų. Vienų paskaitų patiekė prof. kun. Bu
čys, antrų paskaitų paruošė kun. dr. J. Na
vickas, Bernaičių Kolegijos direktorius. Kon

kantri, maloninga... visa nukenčia, visa 
tiki, visako viliasi, visa pakelia.” Kada 
šventieji daugiausiai mylėjo Dievų? Jie 
tada Jį daugiausiai mylėjo, kai daugiau
siai kentėjo. Ir juo daugiau jie mylėjo 
Dievų, juo lengvesni buvo visi jų sun
kumai. Senajame Įstatyme Tobijas tada 
daugiausiai mylėjo Dievų, kada jis sirgo, 
kai jo akys aptemo, kai jis skurdžiai ir 
neturte gyveno. Tas pats buvo ir su šv. 
Jobu. .

t) kaip šventieji buvo kantrūs ken
tėjimuose! Kaip jie juos priėmė! Štai, 
didžiausis Kristaus mokslo skelbėjas, šv. 
Paulius, persekiojimų metu taip kalbėjo: 
“Esu pilnas paguodos, gausiai turiu 
džiaugsmo visuose mūsų sielvartuose. Šv. 
Teresė taipgi panašiai kalbu. Ji dažnai 
sakydavo: “Kentėti ir mirti”. O šv. 
Pranciškus Salezas aiškiausiai sako: “My
lėti arba mirti”. Iš tikrųjų, šventieji 
gerai suprato, kas yra Dievo meilė ir

grese šių paskaitų paskaitė kun. J. Švagž
dys. Kitas paskaitas skaitė Lietuvos kunigai.

Be to, viso pasaulio krikščionys vienijo 
savo maldas su Kongreso dalyvių maldomis, 
prašydami, kad Išganytojas savo Meilės Sa
kramente laimintų savo gausiausiomis malo
nėmis, suteikdamas tikybinės drąsos, atspa
ros ir narsumo, kuriomis tai dorybėmis taip 
ryškiai pasižymėjo Kartagos šventieji kanki
niai. J. N.

(Pabaiga)

, dėl to taip kantriai priėmė kentėjimus.

Visi Katalikų Bažnyčios narių dar
bai yra meilė pasaldinti ir pastiprinti. 
Tik meilė verčia juos karžygiškai veikti. 
Meilė nuvaro misionorius pas laukinius 
žmones. Meilė verčia mūsų seseris moky
ti jaunimų. Meilė prirakina gailestingas 
seseles prie ligonio lovos. Del tikros Die
vo meilės nėra nieko sunkaus ir negalimo.

Žmogus, kuris myli Dievų, jis taip
gi myli visus Dievo tvarinius. Bet jis 
privalo juos mylėti tiek, kiek jie padeda 
jam mylėti Dievų. Kitaip negali būti. 
Jis negali neprigulmingai nuo Dievo my
lėti Jo tvarinių. Šv. Rašte Dievas yra pa
vadintas pavydus. Tai tiesa. Dievas ne
nori, kad mes mylėtume Jo tvarinius dau
giau negu Jį patį. Jis vienas nori viešpa
tauti mūsų širdyje. Jis nenori, kad kasi 
kitas turėtų joje vietų. Del to mūsų Iš
ganytojas ir sako; “Kas myli tėvų arba

bų dėstymo Amerikos univer
sitetuose. Užtad ateinančių 
vasarų prof. Preveden dėstys 
Pabadės valstijų kalbas Clii- 
cagos universitete, tarpe ku
rių bus dėstoma ir lietuvių 
kalba. Prof. Preveden klasėse 
dėstvdamas grekų ar lotynų 
kalbas visuomet suranda žo
džių šaknis, giminingas lie
tuvių kulbai ir visuomet jų 
stato pirmoje vietoje.

Be abejo, prof. Preveden 
ir ateityje bus artimas lietu
viams. Ex.

motinų labiau, ne kaip mane, tas manęs 
nevertas”.

UI. Del Ko Dievas Mylėti?

Niekas neatsitinka šiame pasaulyje 
be priežasties. Visame yra priežastis. 
Kiekviename saulės spindėjime, kiekvie
name žemės drebėjime yra priežastis. Net 
mažiausia žemės vabalukas nekruta ir ne
juda be tam tikros priežasties. Jei nepro
tingi Dievo tvariniai nieko nedaro be 
priežasties, ar galima manyti, kad žmo
gus veiktų be jos. Jis yra protingas Die
vo sutvėrimas ir dėl to jis ypač privalo 
žinoti ir suprasti, dėl ko jis šitų, o ne 
kitų darbų atlieka. Jis privalo žinoti, dėl 
ko jis taip, o ne kitaip elgiasi.

Svarbiausia žmogaus uždavinys yra 
mylėti Dievų. Jis privalo mylėti Dievų. 
O dėl ko jis privalo daryti šitų? Atsaky
mas yra labai lengvas. Dievas šios mei
lės reikalauja. Jis mums sakyti sako:

(Bus daugiau)
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Jaunųjų Žiedai.
■--- JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS. =

REKOLEKCIJOS ŠV. KAZĮ-n apijų mokyklų vyresnieji ir 
MIERO AKADEMIJOJ. i atsiuntė aštunto skyriaus mer

gėlės atlikti rekolekcijas:
Aušros Vartų 19 mergelių. 
Dievo Apveizdos 27 merge

les.
šv. Antano (Cicero) 33 mer

geles.
šv. Baltramiejaus (AVauke-

“Bonher Bucligeineinde. ” Jos
■ tikslas išleisti kasmet visų ei-

_____________ lę kuo geriausių, bet sykiu
Gegužės 12 diena šiais me- lion, Loyolos universiteto me- kuo pigiausių knygų, kurios 

tais yra paskirta kaipo Ligo
ninių Diena. Ta proga pasi
naudojant ligoninės organizuo 
ja atatinkamas iškilmes, daro 
paminėjimus. Tos dienos tiks
las yra supažindinti visuome
nę su tuo darbu, kurį dirba li
goninės žmonių gerovei, kaip 
praeityje, taip ir dabar.

Ta dienų visuomenė yra

LIGONINIŲ DIENA

dicinos skyriaus regentas, priitiktų i kiekvieno kataliko šei-
pažino, kad jo žiniomis, Lietu-j mynę. Iki šiol toji draugija
vių Šv. Kryžiaus ligoninė yru i išleido visų Šv. Raštų, tikrai
pirmutinė, kuri taip trumpu ! rimtų Šv. Tėvo Pijaus XI gy-
laiku gavo Amerikos Cliirur-1 veninio aprašymų, “Šventa-
gų Kolegijos pripažinimų ir į dienių Mišias” žmonėms, ke-
užgyrimų. Tai yra garbė ligo-'bdų gerų vertimų iš Longfel-
ninei ir jos vedėjams. ; low, Manzoni, Xewmann, Clau-

Xt v, . ,, ., dėl ir kitų kat. rašytojų vei-Neuzilgo Amerikos Mediku , , T. .... j kalų. Bet, žinoma dar uoliauSąjunga egzaminuos lummiu' 1 »

DAINUOJA PER RADTO

Trijų dienų rekolekcijos, 
kurias visos Akademikės atli
ko nuo balandžio 30 d. iki ge
gužės 3 d., yra šios įstaigos 
brangios dienos. Visos Akade
mikės nuo senai laukė tų šven
tų dienų ir jomis rimtai pa-(gan) 6 mergelės, 
sinaudojo. Pripažįstu, kad Šv. Kazimiero (Cbicago
buvo tai nelengva mergelėms Heigbts) & mergelės, 
ištylėti per tris dienas. Bet, Šv. Kryžiaus 43 mergelės,
jos supratusios rekolekcijų Šv. Petro ir Povilo (Pull-
tikslų, visos stengėsi iš reko- man) 8 mergelės,
lekcijų išeiti turtingesnės dvn, K visQ an AkademikSmig 
šioje ir tvirtesnė, valioje. 'TOkolekcijaa atliko 276 mer.

Yra žmonių, kurie nemoka gelių. Joms rekolekcijose va- 
atskirti rekolekcijų nuo misi- dovavo gerb. kun. V. Drau- 
jų. Jie skaito kelis misijų pa- gelis ir gerb. kun. K. Matu- 
mokslus lygius trijų dienų re- laitis, kuriems visos merge- 
kolekcijoms. Jie klysta. Reko- lės yra dėkingos už jų bran- 
lekcijos visai kitoje tvarkoje gų laikų pašvęstų per tris 
ir dvasios susitelkime yra ve- dienas.
damos. Štai mūsų įvykusių re-1 už vis daugiaugiai d5koJa.

me gerb. Seselėms, kurios su
teikė mums progos rekolekci
jas atlikti. Jos per tas diene- 
jlės turėjo daug darbo prižiu- 
' rėti tvarkų ir pagaminti ir 
| pietus tokiam mergelių bū- 
jriui. Jų graži koplytėlė, šva- 
■rųs vienuolyno rūmai, ir pa
čių Seselių malonus patarna
vimas traukte traukė gyventi 
Seselių tarpe. O tas vienuoly-

kolekcijų dienotvarkė:
8:30 Šv. Mišios.
9:00 Pusryčiai.
10:00 Pamokslas.
11:00 Šv. Rožančius.
12:00 Pamokslas.
12:30 Pietus.
2:00 Pamokslas.
3:00 Stacijos.
4:00 Apmąstymas.
4:30 Šv. Sakramento Palai

minimas. << v ,,no ‘parkelis nevienai pa 
Iš dienotvarkės aišku, kad'kėl8 Hrdį prie Mct0 Pagi.

tai vienas misijos pamokslas vaikSiiojimai ijuosiaikyje po

jie leidžia savo pačių kat. ra
šytojų knygas, k. a. plačiai iš
garsėjusios llandel-Mazzetti

..... . . i 1as reiškia, kad Lietuvių įr paula Grogger raštus, Wei- J
gydymu .r kuktos pnemones Kryžiaus |igoni„f y,.u J DrosteJ
yra tam t,kalu, naudojamos. gkaitolua pl.i(J jr Hl||4„,r|. k„„7. ir ki„,

.. ' “.T11. '• 'X- derniškiausini įrengtą ligoni-i katalikų rašytojų bei moksli-į
maus ligonine yra pasinio- |ail) ne(i|. -iau|e mj,,st(,i bet vj_ I 1|i]lk knv Kiekviena iš tų j 
susi tų dienų tinkamai paini- jsam krajte
nėti. Paminėjimų ruošia Li
goninės Rėmėjų organizacija, 
kuri tam tikslui yra sudariu
si komisijų iš: p-nios A.
Javois, kaipo pirmininkės, ir 
narių: P. Lusk, J. Adler, B.
Aron, D. Conaco, E. Peters,
A. Lauraitis. Kaip jau žino
ma, šios naudingos organiza
cijos pirmininkė yra p-ni O.
Biežienė.

Komisija yra suruošus! tai jnasi LiSoninės Rėmėjų Orga- "tuose leidiniuose. O kiek čia 
nkama programa I nizaei.ia, kuri taip trumpu lai- iaa suspėta išleisti gerų kata-

kviečiama atlankyti ligonines jir, nėra jokios abejonės, duos 
ir susipažinti su tuo, kas yra | jai pilniausių pripažinimų, 
veikiama sergančių žmonių1

Labai svarbu, kad ligoninė 
ir toliau išsilaikytų tkiooje 
aukštumoje. Tam reikalinga 
plačiosios visuomenės para
ma ir finansinė pagalba jų

knygų turi po 200—300 ir 
daugiau puslapių. Jos yra! 
taip dailiai išleistos, kad ir į 
užsienių leidėjai gali iš to 
daug ko pasimokyti. J

Kiekvienas narys gali pasi-
išlaikyti gerai įrengta, turin-j jr pįtvj. jam patinka-
čia ligonių priežiūrai užtek-įmų knygų. jaunuoiįs ga]į gau_ 
tinai reikmenų ir gydymui j ti ir puikiai išleistas Brolių 
priemonių. į Grimų pasakas, moksleivis ras

Tais reikalais gražiai rūpi- i rimtų patarimų jam pritaiki-

negali atsverti vienos rekole- 
’ kcijų dienos. Rekolekcijų ty-

darželj sustiprino mūsų svei
katėlę. Mūsų geriems tėve-

la, susitelkimas ir dažnus pa-:,iamg esame d5king0S) kad
mokslai bei apmąstymai | jie nesigaili išleisti savo bran
kia sielai gausesnius vaisins j giai u2dirbtlJ pinig1J mūslJ 
ir gilesnį savęs pažinimą. Imokglni katalikiškoje mokv-

Aišku, kad mąstą ir pla-, k|oje. Mes t,j malonės dieneliu 
čios pažiūros žmonės įvertina nebfltumSm gavusios kitar. 
rekolekcijas ir jomis naudoja-iTik kataiikiįkoje įstaigoje 
si ir kitiems mielu noru tei- nwg gaanarae progos savo ti- 
k.a progos rekolekcijas atlik- k8jimiJ pažintij gave įvcrti„ti 
ti. Štai Šventasis Tėvas Pijus ir gj|jau pažinti rekokkoijų 
XI. ragina rekolekcijas atlik-'metu Jomg karžtą. d{kog -odj 
ti ir platinti tą darbą. Jo E- tarianie už 8nteiktas brangias 
minencija Kardinolas J. MUn-;progag niokintis ir angti 
delein pavedė Tėvams Pran- gelitJ globoje
ciškonams erdvę ir brangių
Dievo Kūno bažnyčių ir mo-> BaiSdania ši straipsnelį, ne- 
kyklų rekolekcijų tikslams. Saliu užmirštit ir mūsų brolių, 
Jau nuo rudens viskas ten į., kuriems dar iki šioliai nebu- 
rengta ir kas savaitės pabai-™ suteikta progos rekoiekci- 
goje vyrai atlieka trijų dienų 3as &tlikti. Argi ir jiems ne-

dienai atatinkamų programų, 
kuri prasidės 2:00 po pietų.

Nors Lietuvių ligoninė gy
vuoja tik pusantrų metų lai
ko, tačiau jinai jau nepap
rastai gera rekordų yra pada
riusi. Per tų laikų jų nuodug
niai apžiurėjo Amerikos Chi
rurgų Kolegija, davė ligoninei 
gerų pripažinimų ir nžgyrė 
jų, kaipo ligoninę, teikiančių 
ligonims šaunų patarnavimų.

Tai buvo tikrai netikėtas 
surpryzas. Net kun. P. J. Ma-

likiškų apysakų, romanų, eilė
raščių ir t. t.!

Del to ir nenuostabu, kad

ku jau daug yra nuveikusi.
Jos narės suruošė bazarų, taip 
vadinamų “Bunco party” (jų 
net keletu) ir kitokių parengi- į jau j)er trumpą laikų toji kil
nių turėjo ir gražaus pelno , nį katalikiškų raštų įstaiga 
šiai šauniai įstaigai padarė. į sutraukė apie 60,000 narių.

Ši organizacija dirba gražų 1 Reikh| pagri,lauti, kad ir 
ir pagirtiną darbą. Ji dėl to Lictuv0, kat. inteligentija, iš- 
privalo susilaukti mūsų I*'a‘Į siražinėdama įvairiausių kitų 

veikalų iš Vokietijos, nepa
mirštų pasinaudoti ir šios 
knygų Bendrovės leidiniais, 

kime jų paruoštas pramogas. Irpuo jįe sau sutaupytų bent
~~ — --------- pusę išlaidų (adr. Buchgemei-

nde, Bonn, \Yittelsbacher-Ring į 
9). Nario mokestis metams 9 ■' 
Mk. 90 Pf.

ciosios visuomenes paramos. 
Padėkime Ligoninės Rėmė
joms dirbti kilnų darbų, lanky

Kaip Vokiečių Katalikai Platina 
Knygas.

Pralošusi didįjį karų, Vo
kietija turėjo susilaukti ir da
ug nelaimių savo šalies ūkyje. 
Nuo to nemaža nukentėjo ir 
Vokietijos knygų bei laikraš
čių leidėjai. Mat, markėms 
krintant, knygų kainos šuo- 
liais kilo aukštyn. Daugumas 
turtingesniųjų knygų mėgėjų 
liko beturčiais, Tačiau vokie-

rekolekcijas pradedant nuo būtų galima surengti panašių mo dėka įsikūrė net keletas
ketvirtadienio vakaro iki pjr. (dvasiškę puotų ateityje? Jie 
madienio rytų. Taipgi Pran-1inums Pavydi, ir teisingai. Tu 
ciškonų Vienuolyne, Mayslake, r’u vilties, kad ir jiems neuž- 
Ulinois, tas pats įvyksta. Ce- ^us ParuOf<ta proga, 
naculum Seselių Vienuolyne Akademike.

P-lė Francis Garuckaitė šį vakarų dai
nuos iš AYHFC radio stoties “Draugo” 
ir Peoples Furniture Co. programe.

rence Tibbett.
Roosevelt Teatre tebeina

“Happy Days.”
Oriental Teatre eina “Re-

demption.”
United Artists Teatre eina 

“Be Yourself.”

Bet dar karščiau mes turė
tume palinkėti, kad mūsų ka- į 

Aišku, kad tokios bendro- talikiškųjų knygų leidėjai,' 
vės, norėdamos savo nepapra-1 ]{ajp šv. Kazimiero draugija į 

tnip pat galėtų'stu pigumu patraukti įvai-1 
riaušių luomų ėmėjus, buvo 
priverstos derintis prie viso
kio skonio skaitytojų. Na ir 
žinoma, čia tuojau paaiškėjo 
viena stambi tų bendrovių 
spraga: knygos, kurios pati- 

[ ktų protestantui, negali įtik-
čiai ir po karo vis dėlto pa-jti nei katalikui nei socialis. 
siliko vokiečiais. Jų sumanu- į tui, kas džiugina moksleivį ar

didelių knygų bendrovių “Bu- 
chgemeinde” vadinamų. Tos 
įdomios bendrovės greitu lai
ku susilaukė po 50—150 tūk
stančių narių—skaitytojų. Kie

valdininką, tas gali atbaidyti 
i'ikininką ir paprastą kaimo 
žmogelį. Todėl ir tų nepapra
stai pigių knygų parinkime 
pasitaikydavo daug leidinių, 
kurie visiškai neatsižvelgdavo

ir "Žinija 
susilaukti tokio milžiniško pa- j 
sisekinio ir tokio didelio na- i 
rių skaičiaus. Ir mums jau ! 
būtų laikas surasti kat. kny- Į 
gos verte ir visomis jėgomis 
paremti tikrai apaštališkas į 
mūsų katalikiškųjų leidėjų pa- > 
stangas! Vienybėje—galybė! į 

>J. M. P.

B
EFORE hopping on 

the gas, why not hop 

to a Combination Auto 
Policy- one that will hop 

you over trouble! — 

anyvvhere!

Over 20,000 Aetna agente, located 
from Maine to Califomia, assure 
Aetna Service to Aetna policyhold. 

en, wherever they may bei

>£ T N A -1 Z E

V. RUKSTALIS 
Insurance

2423 W. Manpiette IU1. 
Telephone Hemlock 5219 

Loop Office 
One La Šalie St. 

Telephone State 3380
. I Chlcago, III.

llliiiiiiAiiiiiiil

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą specialistą, ne pas kok} nepa- 
tyrėlĮ. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ISegzamlnavlmo. 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 bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjusla, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kur] ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

SK1NITGHIHG EHOS
Mtfran aoofhfny Žemo fe uaedt

Right from the first touch, antiseptic^ 
healing Žemo takea the itehing 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
ąnd many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathere and other outdoor folke 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-amart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

TEATRUOSE

proga teikiama moterims ir 
mergelėms. Ten kas savaitę 
susirenka būrelis moterų pa
švęsti tris dienas savo sielos 
gerovei. O vasaros metu dau
gelyje vienuolynų rekolekci
jos yra vedamos moterims ir 
vyrams. Taip mūsų lietuvių 
vienintelė Šv. Kazimiero A- J 
kademija iki šiol savo auklė- j 

, utinėms teikė progos rekolek-, 
cijas atlikti. Pernai ir šįmet 
Seselės kvietė į rekolekcijas 
mergeles iš visų lietuvių pa
rapijinių mokyklų iš Cbicagos į 
ir apielinkės. Seselių tikslas j 
buvo duoti progos mergelėms 
pažinti rekolekcijas, kad mer- 
gėlės jomis pasinaudotų ir su
pratusios jų rekišmę vėliau 

r savo gyvenime panorėtų reko
lekcijas atlaikyti.

Pakvietimų priėmė šių pa-

SKELBIMAI “DRAUGE”
PASISKELBUSIEMS DUO

DA DAUG NAUDOS.

kvienas skaitytojas įnešęs čia J j kataliko įsitikinimus, 
nedidelį nario mokestį gauna' Todėl jau 1925 m. prie šv.į 
kasmet net po kelis didelius

Cbicagos Teatre dabar ro-. 
(loma “Jligli Society Blues,” 
Dalyvauja Gaynor Farrell.

McVickers Teatre eina!

ir rimtus vcikalus-knygas.
Karoliaus Baromėjaus drau- “The Rogue Song,” kur da- 
gijos įsisteigė katalikiškoji lyvauja garsus artistas Law- MurinaCo., Dpt. H. S.. 9 B. Ohie St., Chicago

Tyros, Aiškios, Sveikos

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis tartas

Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba “Kye 
Beauty” ant pareikalavimo.

TUBBY
A Retreat



k

DRAUGAS Pirmadienis, Geg. 12
t 2 i

1935

LIETUVIAI C H I C A G

ROSELAND, ILL.

klebonas kun. Kloris ir asis
tentas gerb. kun. Sitavičius.

Laikas linksmai praleistas
uiuloniu balseliu žaidžiant įvairius lietuviškus j 18 SV. KAZ. AKAD. RĖMĖ

Gerb. Kun. P. Karaliaus iš
leistuvių vakarienė.

Gerb. kun. P. Karalius, 
kaikurį laikų pabuvojęs C'lii- 
cagoj, savo taktingumu ir 
draugiškumu įsigijo nemaža 
simpatijos iš žmonių, su ku
riais jam teko susidurti.

savo gražiu,
padainavo keletą, gražių dai-1 žaidimus, kuriuos tų vakarų
nelių. Visiems akompanavo juokino gerb. kun. Sitavičius. j -------------
J. Jankus. Smuiką pritarė J. j Pažadų ir pašokę visi sėdo Brighton Park. — Nors tru- 
Stanevičius. Nors tai jaunutis prie gražiai paruošto stalo už-' pūtį vėlai su žiniomis apie 
vaikinas, bet griežė kuogeriau kandžiui. Visiems bevalgant ir mūsų skyriaus veikimų, bet, 
šiai. Tikimės, jog savo tarpe besišnekučiuojant, p-lė Anasta! kaip paprastai yra sakoma, 
sulauksime gerų smuikininkų, zija Kundrolaitė, vakaro ve-

Po vadovyste inuz. J. Jan-'dėja, paaiškino tikslų. Kalbė-

JAS 6 SKYRIAUS.

kad “geriau vėliau, negu nie
kad,”.

kaus choras dainavo naujų jo gerb. kun. Kloris, gerb.
gražių dainų. Nors ir trumpas kun. Sitavičius, p. G. Karašau kurie atsilankė į praėjusių 

Paskutiniu laiku buvo atsi- buvo laikas programai pri-'skienė, p. Vereckas ir ant ga-j “bunco party”, kuri buvo pa
lankos Visų Šventų parapijon, rengti, bet ji kuogeriausiai lo pats gerb. varg. p. Žylius. !rapįjos saigje bažnyčios nau- 
Roselandan. Bal. 27 d. mūsų: išpildyta. Bendras choras pa-

Širdingai dėkojam visiems,

dį tiems, kurie prisidėjo prie 
mūsų vajaus ir nepamiršo 
gerb. sesučių aukomis.

Sekantieji aukojo:
Po $5.00: Kun. P. Vaitukai

tis ir J. Anglickas;
K. Gruzdys $3.00;
Po $2.00: J. Paulius ir M.

Rudys.

Po $1.00: J. Feravičia, M.
Mackienė, A. Dieringis, J. Ze-

paltas, A. Pakeltis, S. Sta- ligoninės porai sav&iČjų ižva- 
liauskis, E. Rudienė, Z. Juno- žiavo į Hot Springs pasilsėti.
kienė, Mikužis, Gendralienė, ---------------
Grybas, Bambalienė, K. No- Serga Antanas Bagdonas, 
reikis, S. Juškienė, M. Notei- Guli Šv. Kryžiaus ligoninėj, 

j kienė, M. Švenčiskienė, Žiau-
berienė, Mikutaitė, A. Satkus.

S. Juškienė.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS.

Mūsų klebonas, kun. Albavi 
čius, grįžęs iš Šv. KryžiausĮdavo.

Gegužės 6 d. palaidota a. a. 
J., , kūri ilgai , sirgo. Pąliko 3 
sūnus ir 2 dųkteri. Vykiau
sias sūnūs 18 ių., o jauniau
sias 4 m, Vyriausius sūnus 
dirba ir maitino visų šeimyną, 
o vyras, palikęs sergančią 
žmoną su vaikutis, girtuokliau-

bažnyčioj buvo padaryta jo dainavo “Jaunimo daina” 
rūpesčiu ateitininkams kolek-1 (J. Naujalio), “Tai gražios 
ta. Mūsų kolonijos lietuviai, • dienos pavasarėlio” (M. Pet- 
suprasdami reikalų šelpti Lie- įausko). Merginų choras pa- 
tuvos katalikiškų, mokslus ei- dainavo “Valia Valužė” (M. 
nančių jaunuomenę, nemaža į Petrausko). Vyrų choras pa- 
sudėjo aukų. dainavo “Tekėk Dukrel” (A.

dai, taip-gi visoms narėms, 
kurios prisidėjo ir nešė do
vanų.

Susirinkimas.
Šv. Baltramiejaus choras 

mėnesinį susirinkimų laikė ge
gužės 3 d., mokyklos kambą-į “Bunco” gan gerai pasise- 
ryje, tuojau po gegužinių pa- kė is ko buvo mums nemaža
maldų. džiaugsmo, kad galėjom mūsų,

Kadangi kun. Karalius i Pociaus). Bendras choras vėl
apleidžia Chicagų ir vyksta Lpadainav o“Vienas Žodis” iI '
New Yorką, kad pavaduoti: (S. Šimkaus), “Aš mergytė”

Susirinkimų atidarė pirm. parapijai šiek tiek pagelbėti. I 
Bet nenuleiskiin rankų, ma-! 

nydami, kad jau darbas mūsų ]
J. Junčius.

,, skaitlingai
Narių atsilankė 
Jau ilgas laikas

■Y

kun. Šeštoką, tai jo brolis Juo i (A. Kačanausko), “Šiltas, gra 
zapas ir brolienė Agota drau-.žus rudenėlis” (J, Gruodžio).
ge su pajevoniškiais ir kitais į Dainoms pijanu pritarė kun.
draugais, bei pažįstamais su-'J. Čižauskas.
ruošė gražių vakarienę. i Vakaro surengimu daugiau-

tt , • ... šia pasidarbavo šios’ ypatos:valgius pagamino ir prie 1
, , . * n i i niuz. J. Jankus, p. J. Kulikausstalų patarnavo sv. Onos dr- j ’ 1

v, • r t kas, p. M. Stankienė, jos nares. Išleisti gerb. sve- - . . .
v. . - v , v. • p-lė Cepulioniutė ir kiti dar-, .. v. m • • ■icių atvyko nemaža aukštų i | . * ro išvažiavimui. Taipgi įs-
svečių. Atsilankė gerb. Lietu- ’ . teigta fondas naujiems vąr-

< nolnn lilz'zv i.’nr
gonams. Nutarta, kad kiek-

kaip choras turėjo tokį en- į atliktas. A isai ne. Be tsu nau 
tuziastiškų susirinkimų. Na ' j°ln pastangom darbuokimės 
rių gyvumas buvo nepapras- į dei ateinančio “bunco”, kuri 
tas, atsirado net keli debato- i bus gegužės 10 d., 7 vai. va
riai j kare, Lindžių namuose. 2511

Sumanymų buvo daug, kad į • ^5 PI. gerb. seserų nau- 
net susirinkimas tęsėsi suvirs į dai.
keletu valandų. j Visi esame prityrę iš praei-

Išrinkta komisija parinkti, tų laikų Lindžių šeimynos 
patogausį ežerų metiniam cho i malonumų kas link savo sve

čių. Todėl bukime tikri, kad

h

.c.

vos konsulas p. Kalvaitis su 
žmona, gerb. kun. J. Vaičiū
nas, ‘ ‘ Draugo ’ ’
p. Šimutis, p. Nausėdienė, 
daug pajevoniškių ir pažįsta
mų iš kitų kolonijų. Vakarų 
vedė gerb. kun. J. Paškaus- 
kas. Buvo ir programa. Iš 
Brighton parko viena trupė 
gražiai suvaidino vienų dra-

Gryno pelno liko nuo kon
certo parapijos naudai liko a-

redaktorius * ^^5.
Geras pavyzdis jaunimui 

ir kitose lietuvių kolonijose.

vienas narys-(rė) 
aukotų į fondų,

kas mėnesį 
pagal savo

lįttb

išgalės. Kada bus statoma 
nauja bažnyčia, choras jau ! 
turės surinkęs pinigų fonde Į 
naujiems vargonams pirkti.

ir dabar laikų linksmai pra 
leisime.

Taip-gi brangios narės, mel
džiu nepamiršti dovanų at
nešit.

1 • . J . . i ■ i - ■

Da noriu tarti padėkos žo-

I š

Žinutės.
Gegužės 1 d., Šv. Baltramie- 

mo — komedijų; p. Lukbšiutė Į Jaus clloras surengė pasilink- 
padainavo, p. Vaičikauskiene sminimo vakarėlį, pagerbimui'

TORONTO, KANADA.
ir tikras lietuvis į visa tai ne
kreipia demėsio, bet šaukia vi 
sus brolius ir sesutes į darbų.

’ ‘ Vilnietis. ĮVYKS

su dukterimis gražiai paskam 
bino ir pasmuikavo.

lošėjų “Valkatos”, kuri taip!
Serga veikėjas.

Labai mums liūdna, ypač
puikiai chorui nusisekė, va-^šv. Jono pašelpinės draugijos

Gerb. kalbėtojai iškėlė kun.! dovaujant gerb. varg. Žyliui.! nariams, kad serga didžiai

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold PIRMAME!

ik Į

P. Karaliaus naudingų Lietu
vos jaunimui misijų Amerikoj 
ir jo darbuotę Lietuvoj, kaipo 
jaunimo auklėtojo, gimnazi
jos steigėjo ir direktoriaus. 
Nuoširdžiai kalbėjo p. Konsu
las, artimas kun. Karaliaus 
draugas, kartu su juo augęs i 
ir mokinęsis.

Ant galo prabilo patsai 
gerb. svečias, nupiešdamas 
savo pirmuosius įspūdžius A- 
merikoj, sunkumus bekolek 
tuodamas ir pabrėžė, kad ge
riausia kolektuoti yra Chica- 
goj. Čia lietuviai geriau susi
organizavę ir nuoširdžiau at
jaučia Lietuvos reikalus.

Vakaras, gerb. kun. J. Paš- 
kausko gabiai vedamas, buvo 
įdomus, jaukus ir garbė mū
sų kolonijai, kad ji pasirūpi
no tas išleistuves suruošti.

Gerb. svečiui linkime ge
riausio pasisekimo!

A. Gorainius.

Į vakarėlį atsilankė gerh.

Pranešu visiems lietuviams 
vaukeganiočiams ir taipgi vi
siems aplinkiniams, kad aš e- 
su priverstas išparduoti savo

mylimas draugijos sekretorius 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-

Juozas Krasauskas.
Linkime jam kuogreičiausia

pasveikti, nes laukia jo mū
sų dirbamoji dirva.

Jisai savo pareigas sųžinin- į kitę iš kūno nuodus. Suvikrin
gai atlieka ir stovi visų prie- kitę kūną. Vaistinėse trijų dy- 

. . .. ... ja:..
šakyje bei dirba, kiek tik jam 
jėgų ištenka. Nors visokio

krautuvę dėl sveikatos suma-iplauko prieSai jj Smeižia> kiek 
žėjimo. Tad dabar gera proga Įmanydami, bet jis to nepai- 
jsigyti krautuvę geroj vietoj so. BU(iainas geras katalikas 

~ gerų žmonių tarpe ir apgy-

džių. Ieškokite “Gold Medai" 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

SSRSg

Ventoj per daug metų. Mel
džiu atsilankyti ir datirsite.
O gal kam iš chicagiečių įky-' 
rėjo didmiestis ir norėtų ra
maus gyvenimo. Tai tokiam 
kaip sykis tiktų mano vieta.

Dabar aš darau išpardavi
mų. Viskų parduodu labai pi
giai. Daug tavoro parduodu, 
pigiau, negu mokėjau.

Tavorų turiu dėl moterų 
merginų ir vaikinų —'šiušių, 

ipančekų, dresių, apatinių ir 
Į viršutinių ir kitokių visokių' 
daiktų visiems gyvenime rei-į 

Į kalingų. Vyrams kelnių, marš- į
_________ i kinių, šiušių. Negaliu visko,

Koncertas pavyko. p<ų Giriu išpasakoti. Tik pa-1 
Šv. Jurgio parapijos choras kartoju tų, kad viskų parduo- Į

DETROIT, M1CH,

bal. 26 ir 27 d. surengė kon
certų ir operetę “Adomas ir

du nepaprastai pigiai.
Visų krautuvę parduočiau

Jieva”. Adomo rolę vaidino Į visai žemų kainų, 
p. G. Valiukas. Rolę atliko ar-! Ateikite ir pamatysite, kad 
tistiškai. Savo gražiu balsudabar pas mus pirkdami su
žavėt* žavėjo publikų. P-lė' čedysite du pinigu. Ateikite 
S. Bukšaitė taipgi kuopui- j vietiniai ir iš apylinkių 
kiaušiai savo rolę atliko. Ji'
buvo “Jieva”. P. M. Pranai
tis gerai nudavė grafų. Vieti
nė solistė p. M. Širvaitienė

DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ

EKSKURSIJA
TIESIOG KLAIPĖ DON

Išplauks iš New Yorko
GEGUŽIO-MAY 24, 1930
Skandinavian American 

Linijos Gidžių Laivu 
O Š 6 A R II

; . • •
Iš Chicago pasažieriai specijaliu traukiniu po 

vadovyste p. P. Baltučio bus palydėti iki pat laivo. 
Visi jūsų reikalai bus pilniausia prirengti ir kelionės 
patogumai užtikrint.

Tad kelionės į Lietuvą ar pinigų siuntimo rei
kalais tuoj kreipkitės į mus asmeniškai, laišku, te
lefonu ar telegrafu. •

programą išpildys

Šv. Jurgio Par. Choras Ir Jo Sblisfa? 

Vadovaujant Komp. A‘. Pčfeiffl

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUČSlA

e 1 • • •• ii «•1 ' ' i L. a v !
DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

I R

PEOPl.ES FŪftNlTURĖ CO.

. Savo bastatas dėl šiiį koncertų rašykite ‘‘DfeĄŲ- 
GUI ”.?»4 So. OAjCLEY ĄVE., CHICAGO, ILL.

JRE CO., 2536 W. 63rd

j. mATul^na's
906 - 8 Lincoln St.

WAUKEGAN, ILL.

3327 So. Halsted St. Chicago, tfliiioiš

Telefonas Yards 4669

.» -.1 •*

PEOPl.ES


I

Pirmadienis, Gi 12 d., 1930
aa-

D B I U a 2 B

GRABORIAI: C H I C A G O J E
S. D. LACHAWICZ

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuoplglau- 

ala. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tol. Roosevelt 2515 Arba 2518

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

MOT. SĄ GOS CHICAGOS 

APSKRIČIO “BUNCO 

P ARTY ” PUI

KIAI PAVYKO.

nausko darže ir t. t.; yra lei- R** T#1- MMway.ini 
džiama trys dovanos: uutomo- 
bilis, radio ir rankinis laikro-

gerbimo vakaras, kurį rengė dėlis. Malonėkit visi pasidar- 
Nekalto Prasidėjimo Panelės |juoį ^ikiety pardavinėjime. 
Švenčiausios mergaičių sodali-’ Valdyba
eija. |

Vakaras pasisekė visais i
Balandžio 30 d., Šv. Kry- žvilgsniais. Žmonių prisirinko 

žiaus ligoninėj įvyko Apskri- pilnutėlė svetainė, o tiems, ku
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

D A K T A R A

DR. R. C. CUPLER
GTDTTOJAB IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-8241

Telefonas Boulevard 1911

DR. S. A. BRENZA
į Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllali of‘®° Ta*an*0«: 8 *’• * 1M 1
J ir KetvergaJ. vakar. , 11 *:M lld »:M

ASHLAND AVĖ.
Chlcago, UI.Ofiso Tel. Virglnla 0038

Rezidencijos: Van Buren 6888

4608 S.
Netoli 46th Street

1439 S. 49 Court Cicero, III. čio “bunco” žaidimas, kuris rie pasivėlino, net vietos pri-į GTDITOJXS IR chirurgas IJR T DUNDULIS
Tel. Cicero 5927 • pavyko kliogražiausia. Žaidė- • stigo. atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- 1 1į pavyko kuogražiausia. žaidė- stigo 

i jų tiek prisirinko, kad visus
Simpatiškas — 
Mandagia —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

Laurai
. čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle-

Susirinkusiejl programa bu- kos) po nr. 242S West Marąuette Rd.
, , . i i • i • i , i • , • • • i ' Valandos: nuo 2 iki 4 po ptet. Tel.sunku buvo ir sutalpinti; kai į vo patenkinti ir po visako ne-'Prospect 1930

.Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
j 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 

6 iki S vakare. Tel. Boulevard 7820 
Res. 4441 S. Albany Avė. Tel. Pros-

kurie turėjo grįžti namo ne • i norėjo net skirstytis.

J. F. EUDEIKIS KOMP.r ’
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofla5s:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 h 1749 
SKYRIUS

4447 Bo. Fairftold Avenue 
SKYRIUS

1418 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
9291 Aubum Avenue 

Tel. Boulevard >201

gavę vietos žaisti. Jei būtų iš 
anksto tas pramatyta, beabė- 
jo, būtų pasirūpinta daugiau 
vietos kitame kambary.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH iCAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 Wešt 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Te!. 
Victory 4088.

*JPhonh Boulevard 4138 L

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymai 
■krrlų.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

8307 Auburn Avenue

Telefonas Tards 1198

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

8319 AUBURN AVENUE 
Chicago, IH.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7832

J. Luleviftus

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 8. Halsted 
SL Chlcago, III.

Tel. Victory 1118

Už gražias “bunco” sek
ines daug priklauso padėkos 
darbščiąjai komisijai p. p. H. 
Mickeliunienei ir J. Pumpu
tienei, kurios, 'ištiktųjų, 
daug triūso padėjo. Juk tai ne 
juokas tokią šiltą dieną pa
čioms atvežti staliukus ir kė
des susinešti ir vėl išnešti. 
Taip pat komisijos pasidarba
vimu staliukai iš airių parapi
jos gauta paskolinti veltui, 
gi gera širdis p. J. Drevens- 
kis, turintis mesinyčią po 
num. 2553 W. 69 St., buvo 
toks geras juos savo troku 
atvežė ir parvežė, už ką ir 
jam nuoširdus dėkui.

Besiruošiant prie ‘ ‘ bunco ’ ’ 
komisijai prigelbėjo ir Aps
kričio rašt. p. D. Kamins
kienė, gi žaidimo metu padė
jo dirbti vietinės kuopos są- 
jOogietė O. Butkienė. O mū
sų dainininkė Marijona Janu
šauskienė tikietų iš anksto 
pardavė virš 30. Taigi maty
ti, kad iš anksto dirbta nuo 
širdies, jog “bunco” pavyktų. 
Ačiū joms. Beabejo, ir Aps
kritys joms bus dėkingas už 
gražias sėkmės.

Nėra žinios, kaip kitų ko
lonijų sąjungietės pasidarba
vo platindamos tikietus. Kad 
pačios sąjungietės skaitlingai 
būtų atsilankę, neteko paste
bėti. Tiesa, iš kaikurių kuo
pų buvo kiek daugiau atvykę. 
Kur-gi buvo kitų kuopų na
rės. Matomai, joms nerūpi M. 
S. Cli. Apskričio reikalai ir 
ligoninėj kambario įrengimas 
už $500. Jei rūpėtų, nebūtų 
taip šaltai žiūrima į šį darbą. 
Be to, pas sąjungietės vis da 
yra kaip ir pavydo, kad jei 
“jos” rengia, tai te rengia. 
Ateityje stengkimės nuošir
džiau paremti tą reikalą. Kuo- 
greičiau atsikratysime $300 
skolos, tuo Apskr. bu? leng
viau.

Gi šį kartą dėkui toms, ku
rios su pasišventimu dirbo.

Ta pati.

P-iė A. Mikolaitytė pradė
jo vakarą įžangine kalba ir 
perstatė mergaičių sodalicijos 
chorą, kuris daina “Motin” 
pasveikino motinėles. Ta dai
na ne vienam širdį sujaudino 
ir ne vienam ašarą išspaudė. 
Kita daina “Zilelė” buvo p- 
lės Cecilijos Ivaškevičiūtės 
suarmonizuota.

Dailiai smuiką pagriežė 
Jonas Bekus ir Augustinas 
Biliauskas.

Visiems žinoma mūsų dai
nininkė, p-lė N. Mauriutė, pa
dainavo porą pritaikintų tam 
vakarui dainelių. j

P-lė Zofija Mikolaitytė gra
žiai padeklamavo eilės “Moti
nėlės kalba”. Po to sekė due
tas, kurį padainavo p-lė M. 
Vilainavičiutė ir E. Kegavi- 
čiutė. Pasirodo, jog pas mus 
yra gerų dainininkių, tik rei
kia jas “atrasti”.

Visiems gerai žinomas kal
bėtojas, gerb. kun. A. Linkus, 
savo įsĮMidingoje kalboje iš
dėstė motinos reikšmę.

pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 Ir 6 iki 8 v. v. 

Nedėliomia nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Frauklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ’

Ofisas 2403 W. 63 Street i
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1928 
Resldenclja 9869 So. Leavltt Bt 

Tel. Canal 2»(
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 

Nedalioj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. Ir Itez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.f
Ofiso VaJ. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 

, piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8464

DR. A. RAČKUS

PAVYKO.

Tel. Hemleck 8700 
Rez. Tel.

DR. R. ARON
Prospect 0610

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

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 9098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

i 4193 ARCHER AVĖ.
į Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
i Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirnrgas 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
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

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis Ir seredomls tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
, Ir X-RAT
1 2130 ĮVEST 22nd STREET 
i CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878 

Nuo 10 vai. ryto Iki 8 vai. vak.

DR. A. J, JAVOIŠ
I Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti.

I. J. 2 O L 0
OkABORIUH IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1690 West 46th Street

Kampas 4 6 ta Ir Paulina 8ts 
Tel. Blvd. 8298

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatll- 
kal, mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyfta dėl lermenų 
dykai.____________________ _____________

BUTKUS
ųndertaking co.

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street

Oaaal didi

Veikalas “Nastutė” visiems 
labai patiko. Jį vaidino šios:

Nastutės, gražios mergai
tės rolę — C. Bartkaitė, Onos 
Braukienės, jos motinos — 
M. Mažeikatiė, Petro, Nastu
tės numylėtojo — N. Mauriu
tė, Jono, Onos tolimo giminai
čio — B. Vabalaitė, Stripavi- 
čio, raštininko — J. Paukšty
tė, Drimbos, viršaičio — O. 
Sudeikaitė.

Lošėjos taip vaizdingai lo
šė, kad nestigo nei juokų, nei 
ašarų. Valio! Daugiau tokių 
vakarų.

Programa baigta mergaičių 
sodalicijos choru “Rūtų Dar
želis”, tai mylima lietuvių 
dainelė.

Per visą programą p-lė C. 
Ivaškevičiūtė, piano mokyto
ja, visiems dainininkėms ir

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 6130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. JoHn” ICuchinsku) 
Vai.: 6-8; ser. Ir pėL 5-6.

Tel. Canal 2552

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
34C4 SO. HALSTED STREET

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

Res. 3201 S. WALLACE STREET

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <929 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republlo 784d
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. ▼. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Town of Lake. — Gegužės 
4 d., Šv. Kryžiaus parapijoj 
įvyko “Motinų Dienos” pa-

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tol. Victory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Tol. Virglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O C t a a ■

4603 S. Marslifield Avenue
Tai. Boulevard 9277

muzikantams akompanavo.
Po programo visi buvo vai

šinami skanu bot chocolate ’ 
ir “cookies”. O prie to mūsų 
brangioms motinėlėms buvo 
įteikta po mažą dovanėlę — 
“Motinų Dienos” atminčiai.

Peoples Furniture Co. pas
kolino scenas tam veikaliui.

Visos mergaitės, kurios dar 
nesate sodaiietiems, prisirašy
kite ateinančiame susirinki
me, kuris įvyks sekmadieny
je, gegužės 11 d., 1 vai. po 
pietų.

Sodalietė.

A. A. ŪLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

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

PėtnyčloM

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas 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

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street 

Telefonai Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Seredecois ir Pėtnyčio- 

mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street

Room 928 
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Vai.: 10-12, 1-3, 6-3; Ned. 10-12 
Rez. 2506 Wcst 69 Street 

Vai. 4-5:30 vai. vak.

DR. VAITUSH, 0. P. D.

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 6C2. Tel. Kedzie 2450-2451

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava, 
1 Valandos 11 ryto iki S po pietų 

6 iki 8:30 vakare

DA. S, I. OMUI i DR. CHA«L£S SEBAl
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

PRANEŠIMAI.
Bridgepor.t — Chicagos 

Lietuvių Auditorium korpora
cijos direktorių ir draugijų 
atstovų susirinkimas įvyks 

f gegužio 12 d., 7:30 valandą 
vakare. Malonėkit visi laiku 
susirinkti. Yra svarbių reika
lų svarstymui: piknikas, ku
ris įvyks birželio 29 d., Cher-

52 East 107-th Street

Kampas Michlgan Avė.
Tel. Pullman 5950

Nuo 8 lkl 9 vak. ir Subatomls

Telephone Central (918

F. W, GUERNAUCKAS
ADVOKATAS

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą kuriai 
sstl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt]. Atitai
sau kreivas akla, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystą ir tolimą 
regyst*.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama.

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto iki 
12 po pistų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Ken>vood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakaro 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALlSTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis 10 lkl 12 

Telef. Alidway 2880

Tel. Boulevard 1491

DENTISTAI

Office Boulevard 7941

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 Bo. Ashland Avenoe 
Ant Zaleskio Apttekos

i DR. V. A. ŠIMKUS
j Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 9 — 4 p. p.

7—9 vakare

TaL Canal 8219

25 METŲ PATYRIMO DR. G. I. BLOŽIS
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

J

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

12*4 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIB

Nuo 9:19 Iki 6 vai. vak. 
Office; 1999 Bo. Ualon Ava.

TsL Roosevelt 1718▼< im • IM I vaL galh

DENTIBTAS 
2201 WEST 22nd STREET 

(Kampu Leavitt Bt.)

Valandos* Nuo 9 lkl 11 ryto 
nuo 1 Iki • vakare

Beredoj pagal sutart]

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTI8TAS 

4712 So. Ashland Avenue

▼ai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare
■a «'A'v • w NįW

DR. HERZMAN
16 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per II 
metus kaipo patyręs gydytojas, skl> 
rurgas Ir akušeris.

Gydo stalgias Ir chroniškas U- 
gasvyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija

Nstoll Morgan Btrest

1025 WEST 18 STREET

VALANDOS: Nuo 19 — 19 pietų |> 
nuo 6 iki 7:39 vai. vakar a 
Tel. ofiso Canal 3119 Ru. Bo. ahore 
1238. arba Randolph <899.

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHERPlatt Bldg., ksmp. 18 St. t aukštas 
Pastebėklt mano Iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto lkl 8:10 va
karo. Seredomls nuo 9:80 lkl 12 v. 4901 W. 14 8t. Cicero. III

ryto. Nedėliomis nėra skirtų X-Kay Ir Gan
valsmdų. Room I Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 Ir 6-9
Phons Caaal 9621 vai. vak. Seredomls Ir Ned. susitarus

DENTIST AS

DR. MAIIRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tol. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedtl. nuo lb lkl 13 dUuą
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C H I C A G
WEST SIDE ŽINELĖS.

Smarkiai ruošiasi prie “bun 
co party”.

Kuopos išrinktoji komisija 
iš p. p. M. Dobrovolskienės, 
Karlavičienės ir Brazaitienės 
visu smarkumu ruošiasi prie 
“bunco”, kuri įvyks kitą 
sekmadienį, gegužės 18 d., pa
rapijos salėje. Kad ‘ ‘ bunco ’ ’ 
sėkmės bus gražios, tai nerei
kia nei abejoti, nes komisija 
darbšti ir, kaipo tokiai, vis
kas puikiai sekasi. Nors iš an
ksto nenorima girtis, bet vi
siems padaryti “surprizą”, 
bet mano smailus liežuvėlis 
negali užtylėti. Taigi “slap
ta” raginu visus kuoskait- 
lingiausia atsilankyti į šią 
“bunco”, nes iš tikrųjų iš 
komisijos pusės; bus “sur- 
prizas”. Mat, jos tokių gra
žių ir brangių dovanų turi, 
kad būtų gaila savo laimės 
nepameginus. Pp. Dobrovols- 
kienė ir Karlavičienė neap
lenkė nei didmiesčio krautu
vių k. t. The Fair, Marsh al- 
field, Boston ir kitų, kur ga
vo šiai “bunco” dovanų. Be 
to, pati komisija ir tikietus 
smarkiai platina. Kaip girdė
jau, p. Karlavičienė pati iš
pardavė 50 ti kietų. Kiek p. 
Dobrovolskienė — nežinau, 
bet, aišku, ir ji nepasiduos, 
nes tai mūsų smarkioji dar
bininkė.

Smagu žymėti gražius ko
misijos darbus, tik visi nepa
mirškime kitų sekmadienį su
sirinkti į svetainę savo lai
mės pamėginti.

Ta pati.

VAKARĖLIS “DRAUGO” 
NAUDAI.

Town of Lake. — Bal. 27 
d. dr-ja N. P. Šv. P. Marijos, 
Dimbelio salėje, suruošė vaka
rėlį “Draugo” naudai. Iš ry
to 8 vai. buvo atlaikyta šv. 
Mišios, per kurias varg. 
Daukša gražiai giedojo. Prie 
N. P. Šv. P. M. altorio degė 
daug lempučių.

Vakare įvyko sakytas va
karėlis. Orkestrą buvo Mitrų 
šeimynos, kuri gražiai griežė.

Į vakarėlį atsilankė gražus 
būrelis dr-jos Š. Š. V. Jėzaus 
narių ir p. B. Kavaliauskie
nė sveikindama įteikė “Dr
augui” aukų $5. Susirinkusi 
vakarėlin publika gražiai lin
ksminosi iki vėlybo vakaro. 
Past salės savininkas p. Dim- 
belis ir-gi sykiu su svečiais 
žaidė ir linksminos.

Šino tariam ačiū p. Y. S., 
kuri nuo savęs aukojo gėlių 
svečiams, p. Krekščiunienei, 
kuri pasidarbavo parduoda
ma 10 tikietų; p. Druktenie- 
nei, kuri pakvietė daug sve
čių; p. Martinkienei, kuri 
gražiai vakarėly darbavos ir, 
pagalios, visiems svečiams už 
atsilankymų ir paramų.

Likęs pelnas bus “Drau
gui” pasiųstas.

S-va.

Kiekvienas “Draugo” skai
tytojas gali būti bendradar
bis. Reikia tik tuojau laišku 
ar telefonu pranešti, jei kas 
Įdomaus atsitiko.

IŠ LIETUVIŲ POLITIKOS 
KLUBO NORTH WEST

SIDE.

North Side. — Klubo mėne
sinis susirinkimas įvyko 5 d. 
gegužės, parapijos svetainėj.

Nutarimai pereito sus-mo 
tapo vienbalsiai priimti. Pir- 
jnininkui neatvykus sus-mų ati 
darė M. Andruškevičius.

Parapijos komitetas kliubų 
kvietė į parapijos piknikų 
kuris įvyks 25 d. gegužės, 
Jefferson miškuose. Kvieti
mas priimtas.

V. Rėkus kvietė klubų į 
vietinio jaunimo ir parapijos 
choro rengiamų ekskursijų į 
Lietuvą, operetę ir šokius, ku
riuos rengia šv. Mykolo para
pijos choras 18 d. gegužės pa
rapijos svetainėj. Tat, visi 

,northšides lietuviai į minėtų 
ekskursijų, nes tai pirmas 
toks atsitikimas North Side.

Kvietimų davė M. Andruš
kevičius į Aušros Vartų drau
gijos bankietų, kuris įvyks 
11 d. gegužės parap. svetai
nėj.

Ekzektyvio komiteto rapor
tas iš politikos lauko prane- 

išė, kad vienos ir kitos parti- 
{jos kandidatai pralaimėjo 
“primary”. Ekzektyvis komi
tetas apgailestavo.

M. Andruškevičius kvietė 
klubų į vietinės vardos demo
kratų rengiamų balių, kuris 
bus 24 d. gegužės.

M. Andruškevičius dėkojo 
klubui už paramų.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

Z" \
AWm. J. Kareiva

Savininku 
Del geriausios rųšies 

Ir patarnavimo. Saukit Hm OREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klaušl- 
alų, sviesto Ir sūrių

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 118*

MARODETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

lukslnlų ir sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
Taisau laikrodžius 
Ir musikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK III*

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslplrklt materljolą, o 
aš padarysiu gražią dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

Raportų išdavė Pranas Va
laitis iš buvusio balio. Gryno 
pelno liko $93.78.

Raportų iš vietinio Vytauto 
500 m. sukaktuvėms minėti 
k-to išdavė P. Plečkaitis. 
Paaiškino, kad komitetas su
darytas iš 15 narių ir imasi 
veikimo.

Klubas nutarė rengti išva
žiavimų birželio mėnesy, Jef- 
fersono miškuose. Surengimas 
paliktas ekzektyviui komite
tui.

J. Jankus užkvietė į vieti
nio aldermono bankietų, kurį 
jam rengia jo draugai repub- 
likonai, kas įvyks 21 d. geg. 
Visi lietuviai stengkitės daly
vauti tame bankiete. Mums 
reikalinga yra susipažinti su 
vietos politikieriais. Mūsų klu 
bo narys M. Rugis dirbo kai
po enumeratorius J. A. Valsty 
bių gyventojų surašinėjime. 
Reikia paminėti, kad nors p. 
Rugis yra da jaunas, bet ga
bus politikas ir veikėjas. Rei 
kia tikėtis, kad ateity turėsim 
gabų savo tarpe politikierių.

P. K. P.

METINĖ EKSKURSIJA.

Brighton Park. — Liet. Vy
čių 36 kuopa kasmet turi ek
skursijų Goodrich Transit Li
nes laivu. Šiais metais vėl

AUTOMOBILIAI

Tel. Lafayette 7139 AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $800.00

114 W. S. 
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVĖ.
A. KASIULIS,'Savininkas

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

6RAHAM PAIGE
Kaina <845.00 F. O. B.

J Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 

i pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą. kainą.

Taipgi turime ivalrių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažą kainą.

! BRIGHTON MOTOR SALES
t INC.
i Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras 

J. Leskys
Telefonas Lafayette 6000

3962 Archer Avenue

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAG IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS. Sav.

80*—8 We«t 31 Street 
Tol. Vlctory 1«O«

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

i Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kainą.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės į gnus

WHITE SOX MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tai. Tards 0698

bus į Milwaukee, Wis., birž. 
29 d. Visi kviečiami dalyvau
ti. Tikietai tik $2.00 į abi pu
ses. Tikietaį jau gatavi ir ga
lima nusipirkti arba rezer
vuoti vietas pas Zig. Vyš
niauskų (Red Cherry), 2517 
W. 43 St.

Laivas S. S. Christopher 
Columbus turi didelę salę šo
kiams. Restorantas ir vieta 
tiems, kurie savo valgius ve
žasi. Be to, žemės krantas 
matyti lig pat Milwaukee. Ir 
vakare, grįžtant, matyti sau
lė leidžiantis ir atvykus arti 
Cliicagos atsiveria gražus vai
zdas: dideli namai, Navy Pier, 
Buchingham Fountain, Ste- 
vens Hotel, Strauso Building, 
Tribūne Tower, Wrigley Buil
ding ir visa iliumnacija.

Red Cherris.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Šiandie Gegužio 12 
“VENGEANCE”

Gražus veikalas, pritaikin
tas Motinos Dienai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios.
*

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

U I C K
Per 20 Metais Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirjc*)-automobiltų, pamė
gink BUICfc ir MARQUETTĖ
ARCHER BUIGK CO. 

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS ŠLEGAITIS
LIETUVOS PARDAVĖJAS

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 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALBgj 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigią Kainą.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500
Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 
gazolinas.

2226-30 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 6954

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutalnom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingą prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1808 
Chicago, III.

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Frances Garuckaitė, Bri- 

dgeporto žvaigždutė, narė 
“Kanklių” (Šv. Jurgio para
pijos) ir L. Vyčių “Dainos” 
choro, šiandie dainos solo per 
radio “Draugo” ir Peoples 
Furniture Co. programoj.

ĮSIGYKITE šią knygą

Šimtai lietuvių pasirengę 
vykti Lietuvon, o tūkstančiai 
kitų lietuvių norėtų vykti ten 
vakacijų praleisti.

Taigi laikai daugelio lietu
vių mintys dabar nukreiptos 
į keliavimą.

Tad dabar yra pritinkamas 
laikas nusipirkti keleivių kny
gą. Visi įsigykite gerb. kun. 
P. Vaitukaičio knygų “KE
LIONE PO EUROPĄ” Kai
na tik $1.50. Su daug indo-

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbą.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 652*

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 

Kontraktorius 
4556 So. Rockwell Street

LIETUVIS KARJPENTERIS 
Atlieku visokį darbą, kaip tai:

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

CHARLES VISHAS 
2223 W. 23rd Placc 
Telef. Roosevelt 2721

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

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.

JOHN PAKE L & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

mių paveikslų.
Įsigykite visi,,kurie keliau

site Europon ir visi norintie
ji keliauti. Bet ji indomi ir 
nenorintiems keliauti. Tad pil
kite jų visi.

Gauti galima pas gerb., au
torių, 2745 W. 44 st. “Drau
go” Knygyne, 2334 So. Oak- 
ley avė. arba Gudų krautu
vėje, 901 W. 33 st.

NAUDINGOS KNYGELĖS

I Gegužės Pamaldos, skaity
mai kiekvienai dienai per Ge
gužės mėnesį. Parašė kun. V.

A. Kaina .....................  35c
Štai tavo Motina. Skaity

mai kiekvienai dienai gegu
žės mėnesiui. Taipgi Ražan- 
čiaus paslaptys Spalių mėne-

Man reik žmonių—vyrų ar 
moterų virš 30 metų amžiaus. 
Darbas ant visados. Geras už
mokestis. Gali dirbti pilnų lai 
ką ar pusę. Taipgi ir į kitus 
miestus. Atsišaukti:

3133 So. Halsted Street 
Chicago, III.

OPERATORIAI — reik su paty
rimu prie drošiu. I.ipson Bros. 325 
W. Adams St.

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

SVEIKATOS K0MISIJ0NIE 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS
Mes pasirengę išgražyti jūsų kam

barius 10% pigiau už visą darbą. 
Maliavojam, ir popiernojam ir aps
kritai padlrbam pagal jūsų norą. 
Teisingas ir greitaas patarnavhnn-s 
už prieinamą kainą. Nesvarbu, kaip 
Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes pribusim ir apkainuosim visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS 
Paintlng & Deeorating Contractnr 

3039 West *5 Piace 
Tel. Republic 4139

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Budavoju naujus namus ant 
orderių. Senus priimu į mai
nus.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

WM, BEHECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados poplera. 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju 

Reikale telefonuoklt 
Lafayette 7554

siui, Kaina ...................... 30c*
Galima gauti “Draugo”

•Knygyne.

Tel. Virginia 2481

A. S. PRECIN :
(PREČINAUSKAS)

Fotografas

Vestuvės - musų specijalybė
4309 Archer Avė. Prie 43 St.
(5 durys į vak. nuo Albany)

M0RGIČ1AI-PASK0L0S
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

IŠRENDAVIMUI

Rendon 4 kamb. mod. fialas, *30 
arti Fullerton—Western stryt. 2416 
No. OakJey.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Kauras ir gražus didelis, riešuto 

medžio naujausios elektros radio. *40. 
3937 No. Bong.

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

Mokyklų deskos, sėdynės, išrviso 
100. Turime jų daug parduoti. Pi
giai. Midwest Furniture House, 1345

' W. Madison St.
J - —-
j Gražus 9 šmotų valgomosios se- 
Į tas. $75. 1318 Norwood St.

REAL ESTATE
BARGENAS mūrinis 2 fiatai, po 

penkis kambarius, pirmas flatas su 
hot water heat, antras nuo kampo 
su 2 karu mūriniu garadžiu, randa
si Marąuette Park, blokas nuo gat- 
vekarių po num. 7004 S. Campbell 

Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS 

2115 West Coulter Street

Roosevelt 8410
5 kamb. plytų bung., furnace šild., 

2 karų gar., g-vė ir jėla išpeivyta 
ir išmokėta. Kaina *8,500. Cash *2,- 
500. 2247 No. Kilpatrick Avė.

Arti Rock Island gelžk. Halsted 
st. karų linija, 6 kamb. graži bung., 
karštu vand. šild., tailių maudinė, 
didelė ugniavietė, knygų šėpa, iš
grįstas atikas, plieno konstr. Plaste- 

! riuotas beizmentas, vaisioms skiepas, 
anglių vieta, lotas 30x125. Aptverta, 

l *9,800, geros išlygos. Matyk 8923 
ir 8927 Aberdeen St Vak. nuo 3-5 
v. arba šauk Beverly 4709. Savinin
kas.

Naujas 5 kamb. namas prie Fox 
Lake, III. Norint ant išmokėjimo 
geromis išlygomis. Chas. Harbaugh 
Lumber Co. Highland Park, III.

HEAD OPERATORĖ
Geriausia tiktų jauna moteris. Pri- 

siuvinėti .rankovės, sujungti kautu ir 
i apsiuvinėti. Nuolatinis darbas. Mo
kestis nuo šmotų ar dienų. Turi būt 
patyrusi. Atsišauk laišku, pranešant 
kiek norėsi algos, apie patyrimą ir
tt.

BRAZIS BROS.
*965-07 Supcrlor Avė.

Clcvcland, Ohlo

MACHINE OPERATORĖ 
Geriausia tiktų jauna moteris. Turi

turėti patyrimo prie rankovių Siuvi
mo ir pamušų. Taipgi ‘‘padding” ir 
‘‘felllng” ant Specijalių mašinų — 
Kreiptis laišku, pranešant kiek no
rėsi algos, apie patyrimą Ir tt.

BRAZIS BROS.
•905-07 Supcrtor Avė. 

Cleveląnd, Ohio

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

BIZNIO PROGOS

Bekernė pardavimui, daro gerą 
biznį. *5,000. 5815 No. Clark St.

Valgių ir smulkmenų štoras, gy
venimui kamb., pulki vieta porai 
name su 100 apt. gerae stakas. Del 
ligos parduosim už Jūsų paeiulj-mą. 

•' Tai maisto šapą. 2358 Indiana Avė.


