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ČIA ATVAIZDUOJAMA ITĄLŲ TAUTOS ŠVENTOVĖ

VILNIUJE 1,500 ŽMONIŲ ISPANIJOS PREZIDENTAS 
BE PASTOGES APLANKE BARCELONĄ

VARSA VA, bal. 27. — Vil
nius, jo priemiesčiai ir kitos 
išilgai Nemuno vietos pergy
vena. baisų potvinj, ko nebūta 
per 50 metų.

Nery vanduo palengva ima 
slūgti, bet šiandie yra dar virš 
1,500 žmonių be pastogės ir 
užlieta apie 11/) namų.

Vanduo užliejo Vilniaus e- bus renkami biržely 
lektros gaminimo stoti, tad J 

miestas naktimis nebeteko 
šviesos.

Šeštadienio vakare Vilniaus 
teatruose ir kitose vietose ki
lo pasiauta, kada staiga už
geso elektros šviesos.

MADRIDAS, tai. 28. — Is-*
panijos prezidentas Zamora 
lankėsi Barcelone, Kataloni- 
joj. Tenai jis buvo iškilmin
gai pasitiktas ir sveikintas.

Katalonija pasilieka krūvo
je su Ispanija. Tos provinei 
jos likimų išspręs tautinis su 
važiavimas, j kurį atstovai
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LIETUVIU KOLONIJA 
KINIJOJE

Tolimuose rytuose, Mand- 
žiūrijos teritorijoje yra dide
lis įdarbino miestas. Pratęsus 
rusams per Mandžiūrijų gele- 

, žinkelį, daug lietuvių šeimy
nų, ieškodamos pragyvenimo 
šaltinių, atkeliavo į Harbinų. 
Apie 1916 m. čia jų buvo per 

,400.
j Lietuviai užsiimdavo Įvai
riomis profesijomis: didelis 
procentas dirbo didelėse gele- 

, žinkelių dirbtuvėse, o kiti val
dininkavo, bet bendrai visi pa

spaudus uždraudimų. Todėl 
paskiau pasidarė vienas uo
liausių knygų platintojų ir 
žmonių švietėjų. Jo nuopelnus 
įvertindamas Ponas Preziden
tas Simanų Gumbelevičių. ap
dovanojo, už nuopelnus Lie
tuvai, Vytauto Didž. medaliu, 
kuris artimiausiu laiku jam 
bus įteiktas. “M. L.”

AUGA, KAIP ANT MIELIŲ

Čiobiškis, Ukmergės apskri
ty yra mažas bažnytkaimis. Jo 
puiki, kurortinė gamta ir da
bartiniu laiku susidariusios 

sitnrinčiai gyveno. Tačiau nuo į palankios sąlygos žada gražia 
1920 metų kinai pradėjo sma-j ateitį. Ateinančių vasarų Čio-
rkiai europiečiams darbe ko- biškis žada labai užaugti ir į- 

gyti reikiamus patogumus.

PABĖGO IŠ SALOS

SANTIAGO, Čili, bal. 27. 
— Iš Easter. salos Ramių,jhm 
vandenyne pabėgo trys sva,r- 

Daug būs čiliečiai politiniai kali- 
žmonių sužeista, kada pulta . niai, kurie ten buvo ištrėmi-
ši į išėjimus. j mp. Išvyko į Europą.

Mieste daug plėšimų. Daž
nai iškvla riaušės. NUŽUDYTA 180 ŽMONIŲ

FRANCIJA NORI PREKY
BOS SU RUSIJA

x PARYŽIUS, bal. 27, — Pra
neša, Francija .artimoj ateity 
žada pradėti derybas su Mas
kva, kad atnaujinti prekybų su 
Rusija. Francija numato, kad 
jai už akių gali užeiti Anglu 
ja ir Vokietija.

I T0K.Y0, bal. 27. — Japo
nijos valdomoje''Formoza sa
loje dvi puslaukinių žmonių 
padermės pakėlė tarpusavę 
kovų. Viena jųdviejų labai nu
kentėjo. Neteko 180 žmonių. 
Jų gaivūs pasiėmė pergalėto
jai.

ATIDARYTA SOISSONS 
KATEDRA

ATVYKSIĄS GRAIKŲ 
MINISTERIS

ATĖNAI, tai. 27. - Grai
kijos užsienių ministeris Mi- 
ehalakopoulos žada šįmet ap
lankyti Amerikos J. Valsty
bes.

SOISSONS, Francija, bal. 
27. — Atstatyta ir vakar iš
kilmingai atidaryta karo me
tu apgriauta vietos katedra. 
Vyriausybės atstovas katedrų 
pavedė vyskupui.

PERDAUG KARININKŲ
BUS IŠTIKIMU RES

PUBLIKAI

Italų tautos šventovė Romoj. Tenai palaidotas “nežinomas kareivis.” Seniau ši nknruoti ,,ie už keletn tai 
šventove buvo uždengta įvairiais senais namais. Šiandie jie nugriauti, taip kad šven- vienetas! Jau visai baigiama tvarkyti
tovė būtiį matoma pilnoje šviesoje.-------- -- ------------------------------------------------------------ -Šiitams) tuos pačius dar- seserų benediktinių vedama

DARBUOJASI ŠVEDIJĄ “ ".......... ........"
GRĄŽINTI ROMOS KA
TALIKŲ BAŽNYČION

CHICAGOJE
ĮVESTAS OFISAN 

MAJORAS
-----I------

SUKLUPO PLĖŠIKAS

MADRIDAS, tai. 27. — I- 
spanijos karo ministeris Ma- 
nuel Azana paskelbė kariuo
menės perorganizavimų. Jis 
nurodė, kad kariuomenė turi 
perdidį skaičių generolų ir ki
tų karininkų. Taipat perdaug 
kadetų. Žymi dalis generolų 
ir kitų karininkų, bus nukel
ta atsargom

PRAMATO ALAUS IR 
VYNO GRĄŽINIMĄ

MADRIDAS, bal. 26. — 
Paskelbta, kad Ispanijos res
publikai reiškė ištikimybės du 
broliu generolu Berenguer, ku 
rių vienas dar nesenai buvo 
karaliaus Alfonso valdžios mi 
nisteris pirmininkas. Kitas 
brolis kituomet buvo diktato
riaus Primo de Rivera kabi
neto narys. Jųdviejų ištikimy 
bės reiškimo reikalavo ka
riuomenės karininkai.

PHILADELPHIA, Pa., ba- 
land. 27. — Visos šalies orga
nizuoto darbo komitetas Vol- 
steado įstatymų pertaisyti čia 
suvažiavime atrado, kad neto
limoj ateity kongresas sutiks 
sakomų įstatymų pataisyti —- 
leisti gaminti alų ir vynų.

LONDONAS, bal. 28. — A- 
nglijoj ir Valijoj dideli plo
tai vandens užlieti. Tai įvyko 
po didelių lietų.

i LONDONAS, bal. 28. — 
iBuvU8į Ispanijos karalių Ai
rija pakvietė toj šaly apsigy
venti. Nesutiko.

STOCKHOLMAS, bal. 27.
— Gotlando, Švedijoj, protes
tantų ministeris (dvasininkas)
Skredsvik jau ilgas laikas da
rbuojasi į švedų valstybinę 
protestantų bažnyčių įvesti šv.
Mišias ir ttto būdu-Šve<Mjų kare^aša^e*prtSatbų apie sa^ 

grąžinti R. Katalikų Bažny-. vo būsimų Cbicagos valdymų 
čion.

Jis turi daug pasekėjų. Jis 
jau vadinamas “kataliku.”
Jis pats sakosi labai linkęs 
gryžti katalikybėn, bet jam fe
sų rūpinti visa Švedija. Todėl 
jis toliiaus pasiliekąs protes
tantu, kad švedų bažnyčių dau 
giau valyti ir tuo būdu jų pa
ruošti tikrojon Bažnyčion gry- 
žti. —

Vakar Chic-ągoj įvyko iškil
mės. Naujlas piiesto majoras 
Cermak įvesta# ofisan (inau
guruotas). JidL»er radio va-

ir nusistatymų. Jo prakalta 
buvo girdima visoj šaly.

LAIMĖJO TRUMPESNES 
VALANDAS

PALAIDOTA BUVUSIO 
KARALIAUS TETA

Radio stotyse groju muzi
kai unistai laimėjo 5 valandas 
darbo dienoje ir 6 dienas sa
vaitėje. Padarytas dviem me
tam sutarimas. Tas liečia vi
sos šalies radio stotis. Muzi-

PARYŽIUS, bal. 27. — Pe
re la Chaise kapinėse palai
dota čia mirusi buvusio Ispa
nijos karaliaus Alfonso teta 
kunigaikštienė Izabelė, 80 me
tų.

Velionė buvo tretininkė, tad 
palaidota tretininkės rūbuose. 
Už jos sielų laikytos trejos 
gedulingosios šv. Mišios.

IMTI AUKŠTUS MOKES
ČIUS IŠ TURTUOLIŲ

AVASHINGTON, bal. 27. — 
Milionierius senatorius Cou- 
zens iš Michigano valstybės 
reikalauja imti aukštesnius 
mokesčius iš turtuolių, kad 
palengvinti darbo žmonėms 
gyvenimų.

39 MIUONAI DOL IŠLEIS

TA LABDARYBEI
, AVASHINGTON, bal. 28. — 
Vienam šimte šios šalies mie
stų 1930 metais labdarybei — 
vargšų šelpimui, panaudota 
virš 39 milionai dolerių. Ir tai 
sakoma, jog to# skaitlinės su

graibytos tik apčiuopiamai. l^t.

bus atlikdavo, už kurį euro-į vaikų prieglauda ir ateinančių 
piečiui daugiau reikdavo mo- vasarų norima baigti jau se

nai daromas reikalingas re
montas. Turint tinkamai įre
ngtas patalpas ir žinant se
serų vienuolių savo pareigo
ms pasišventimų, galima lau
kti pilnai pavyzdingos vaikų 
priežiūros ir globos. Taip pat 
naujai statoma pradžios mo-

Vienas plėšikas užpuolė kran kėtj nes } maist<ls. kuriuo
___  T* 1_ utuvę AVaukegane. Iš krautuvi

ninko atėmė 12 dolerių.
jie maitinasi, yra labai pras
tas ir pigus.

Eidamas durių link išmetė; Europiečiai, netekę iš ko 
iš rankos pinigus, gi prie du- pragyventi, jų tarpe nemažas 
.rių visai suklupo netekęs sų- skaičius ir lietuvių pradėjo 
monės. ’ ieškoti kitų pragyvenimo šal-

Atsigtaiveliojo tik policijos tinių. Ypač nuo 1923 m. buvo
stcrty.' St&č jis keletu dienų priversti dangintis iš Kinijos, kvkla. P. T.umbis yra paėmę#

nevalgęs. Tai Tex AValters, 19 Lietuviai daugiausia grįžo į 
m., iš Cbicago. Lietuvą.

------------------- 1906 metais Harbine buvo
TURI MOKĖTI VISKĄ suorganizuotas gražus lietuvių

------------ “Aušros” draugijos būrelis.
Iškeltas sumanymas mokės- Sudarytas komitetas, kurio lė- 

čius (taksas) už 1929 m. mo- šomis šelpdavo našlaičius ir 
keti dalimis. Apskrities iždi- atvykstančius pabėgėlius, kol 
ninkas pranešė, kad tas nelei- jįe nesurasdavo darbo. Komi- 
stina. tetas dažnai rengdavo lietuvi-

------ ------------- Skus vakarus, turėjo knygynų,
Ties Edgewater viešbučiu išsirašydavo iš Vilniaus, Ry- 

automobiliaus užmuštas G. W. gos, Tilžės ,ir Amerikos laik-
kams bus mokama po 120 do- i J°hnson> 73 m. V ažiavę auto- naščius, žurnalus ir knygas, 
lerių savaitėje. Orkiestrų va- mobiliu pasprūdo, bet suse- dabartiniu metu Harbine 

kti ir areštuoti. . tebegyvena keli desėtkai lie-
či i r mm'r ~ ituvių kuriU paltis,
SU GENEROLU BUTLE- siaučiant pilietiniam karui, da-

dams — 240 dolerių.

PAŠAUKTAS IR POLICIJOS 
VIRŠININKAS

RIU NAUJAS TRIUKŠMAS j vis „epakenčianlesna. Pa,

. , JVASHINGTON, bal. 27. -i™"/'J*“™ k°"'
Cook apskrities specialė ~ ,. jfbktui, veik visiems lietuvia-Marinų gen. Butler, kurs ki-l“grand jury Saukia j tar- dirbanti pne geležų,-

už Mussolinio įžeidimų, iškėlė 
vyriausybei naujų triukšmų.

I
Haiti saloje kitados šis ka

rininkas su marinų būriu pa
ėmė Riviere tvirtumų ir už 
lai kongresas jam pripažino 
.medalį.

Haiti atstovas D. Bellegar-

dymus ir policijos viršininkų „x jkelio’ teko nukentėti.
Alcoek, kuris turės pasakyti 
apie savo finansinę padėtį, t. 
y. kaip daug jis yra turtin
gas.

UPEJE ADVOKATO 
LAVONAS

i Ties Clark gatvės tiltu upė
je rastas advokato B. McAVil- 
liams lavonas. Jis buvo pra
puolęs kovo 29 d.

NUKENTEJO KRAUTUVE

Apiplėštas Fish Fumiture 
Co. krautuvės ofisas, 1906 So. 
AVabash avė. Pagrobta 2,500 
dolerių.

Steve Metrick, 40 m., įšoko 
ežeran nusiskandinti. Jį laiku 
ištraukė parkų policmonas Ji-

A- aJj

D.’

APDOVANOTAS SENIAU
SIAS KNYGNEŠYS

Tetirvinu km., Pasvalio vai. 
Šiemet vasario mėn. suėjo pe
nkiasdešimt metų, kai seniau
sias Lietuvoj knygnešys Sima-

mokyklos statymo darbus, tai
gi ateinantiems mokslo meta
ms mokiniai susilauks tinka
mai pastatytos pradžios mo
kyklos patalpų. Vietinis kle
bonas kunigas K. Liesevičius 
taip pat suka galvų ir daro 
žygių pastatyti gražų para
pijinį namų, kuriam sienos 
.paliktos iš prieškarinio maga
zino patalpų. Ateinančių va
sarų manoma parapijinį na
mų jau pastatyti prie bažny
čios su tinkama susirinkima
ms sale. P. Steikūnas, pirkęs 
vietos vandeninį malūnų, nori 
jį atnaujinti ir dar vietos 'pu
šynuose pastatyti vasaros a- 
tostogaujantiems vilas,

de Washingtone andai apie tų, nas Gumbelevičius gyvena mo- 
įvykį kalbėdamas būk prasita-■ tėvystėje, laimingai sulaukęs 
,ręs, kad tokiu vardu tvirtu- aukso vestuvių jubiliejų. S. G. 
mos nebuvę. lyra gimęs 1838 meti, Tetirvi-

Gen. Butler įsižeidė ir karo nų kaime; vadinasi jau yra 
laivyno departamento parei
kalavo užgana padarymo.

Šis reikalas pavestas vals
tybės departamentui.

Atstovas Bellegarde sako, 
kad jo pasakyta prakalba lai
kraščių iškreipta.

sukakęs 92 ni. savo amžiaus. p^Jikty ‘pini^pi

NUŠAUTAS TARIAMAS 
SUKČIUS

SOUTH BEND, Ind., tai. 
27. — Čia nušautas G. L. Pe- 
rry, tariamas vienas iš trijų, 
sukčių, kurie kituomet miestą 
Springfield, III., kaži mojant 
viliugingai išgavo 50,000 dole
rių iš Mrs. Myrtle T. Black- 
lidge, buvusios vidujinių val
stybės mokesčių ofiso Chica- 
goj viršininkės. Mrs. Blackli- 
dge už tai neteko ir aukštos 
vietos.

į Policija dabar ieško ne tiek 
žmogžudžių, kiek nušautojo

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Saulėta, popiet šil-

S. G. mažas būdamas labai no
rėjo mokytis, bet teko mokytis 
vos penkias savaites. Buvo 
gabus berniukas. Paaugęs pe
rgyveno daug didelių įvykių 
— 1863 m. sukilimų (metiežų) 
ir dalyvavo su sukilėliais mi
ške; matė Pasvaly deginamos 
rusų valdžios įstaigų knygos, 
skaudžiai atjautė lietuviškos

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.90 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.90 
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.24
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Kalbant toliau apie nesutikimus tauti- j 
ninku partijoje, esama žinių, kad p. Sme-, 
tona amžinu “prezidentu” nebūsiųs pas-J 
kelbtus. Mat, jo vardui smarkiai kritus pa- į 
čių tautininkų tarpe, šiomis dienomis einan-J 
čios paskalos, kad to garsiojo tautininkų;

Už ka teisiami katalike veikėjai 
Lietmraje?

oram

(T«sa),kongreso birželio 13 d. jau nebešauksių ir
jokių “rinkimų” nebūsiu. ,*Be pradėjo kurti jaunimo or-

Apie tautininkų nesutikimus randame! ganizacijas, kurių nariais ga- į 1UttU« • Kus’
žinių ir Lietuvos spaudoje. Rašant apie tau-'d būti ir nekatalikai. jie at- iuta 1 <u’ luos 
tininkų apskričių atstovų ir tarybos šuva- Į (‘Hiė pašalpas katalikiškoms 
žiavimą, Įvykusį balandžio 12 d., Kaune,1 in°kykloms, galop jas suvals

kas, nes Kristus pasakė: 
“Kas ne su manim, tas prieš 

vadindaniasis 
vyskupų žo

džius kitaip aiškina — yra ap-j 
gavi kas, šių dienų fariziejus 
ir nuo tokiu žmonių katalikas

kuri buvo tam sukurta, kad suardžius kata- Italikiškų organizacijų veiki- 'Un Jolyn’ kalp 

likų ūkininkų saiumra. Ini9» pagaliau nutaiė visai už-

pranešama, jog atskįlanti ūkininkų vienybė, Įtybino; jie varžė ir varžo ka-

DIENOS KLAUSIMAI
nesutikimai tautininku partijoj.

Tautininkų partijos šulai nekartų yra 
pasakę, kad jų partija yra “pašaukta” Lie
tuvą valdyti. Kol toje partijoje, nors ji ir 
neskaitlinga, buvo vienybė ir šioks toks 

sutikimas, gal ir buvo tokių lengvatikių, ku
rie tam jų “pašaukimui” tikėjo. Bet nuo to 
laiko, kada prof. Voldemaras skandalingai 
buvo pašalintas iš vyriausybės, tautininkų 
partija suskilo į dvi dali. Atsirado volde- 
marininkai ir smetonininkhi. Pirmieji pra
dėta į kalėjimus sodinti, ištrentti, nes jie 
gana griežtai ėmėsi keršyti smetoiūnkams 
už tai, kad jie p. Voldemaru pašalino iš 
valdžios ir net ištrėmė.

Bet, matomai, ir to neužteko. Mums 
rašo, kad tautininkai ir toliau skaidosi.
Prezidentas Smetona _ vidaus, reikalų minis- 
teriu pastatė pulk. Rusteikų, atstatydamas 
p. Aravičių. Tuo nesą patenkinti patys tau
tininkai. “Smetąna labai sublogęs ir net 
suvargęs. Politikoj visai nebesiorientuoja. Gy 
vena tik Rusteikos ir jo šnipų informaci
joms”. Esą jau ir tautininkų partija nebv- 
patenkinta dėl programos ir karybos sto
kos ir jų centras ketinąs išeiti opozicijom

Įdomu, kad tautininkai kalbinę liaudi
ninkus padėti jiems kovoti prieš katalikus.
Bet ex-prez. dr. Grinius pasakęs: “Katali
kybė išgyveno jau 2,000 metų, gal dar dau- 
. giau išgyvens... o tautininkai prieš kelis 
metus atsirado, dar keletą metų pagyvens...
Tai su kuom čia dėsies?”

Reiškia, katalikų drąsa šimtais eiti į ka
lėjimus, įtikino visus laisvamanius, kad į 
katalikybė yra. nesugriaunama jėga. Liaudi- !
ninkai dabar kalbų, kad joki padori ir tvar- ' Vėlesnės žinios skelbia, kad vėliau įvy
ki valdžia Lietuvoje negalima be katalikiškų kęs teismas kuri. Mažeikų nuteisė dvi savai- 
grupių dalyvavimo. j ti arešto, arba sumokėti 400 lity, o dijakoną

sąjungų 
padariu

kartinę organizacijos padėtį, nevisiškų jos jAteitininkų Organizaci 
susiklausinių su centru, o taip pat centro ko- įj^ gimnazijoje, tada prabilo 
miteto neaiškius santykius su valdžia, jo'yisų katalikų mylimi Bažny- 
kalba susilaukusi didelės provincijos atstovų t;i°s Ganytojai A vskupai ir 
kritikos. Del to centro komitete įvyksią žy- savo rašte tikintiesiems, apie 
inių pasikeitimų. Bet kažin ar ir tas ką nors buri jau visi girdėjote, aiškiai 
gelbės nuo sulaikymo tolimesnio besiskaldy- pasmerkė šitų neteisėtų ir ne- 
mo tautininkų partijoje. Pagyvensime — teisingų vyriausybės žygį. 
pamatysime. P®sakė — “Tai yra Baž

nyčios teisių varžymas, tai y-! 
ra laužymas iškilmingos sutar

1’. Lajiėnui padarius pranešimų apie da-Įdaryti Lietuvių Katalikų Mok-

PAMOKINO ĮSTATYMŲ.

J Lotas iš Sodomos miesto. Dė 
ja, tokių žmonių Lietuvoje y 
ra. Tik išėjus Vyskupų raš 
tui “Lietuvos Aido” 24!) Nr 
tilpo M misterio Pirmininke 
paaiškinimas, kur jis sako, 
kad ateitininkų uždarymas 

j nėra Konkordato laužymas, 
kad Katalikų Veikimo Cen
tras, kuris yia Vyskupų ži
nioje ir kurio nariu yra atei
tininkai, tik politikuoja. Tam 
katalikų veikimo centrui svar 
bu sako Ministeris Pirminin-

S

_________ j ties "(Konkordato), Apaštalų
Skuodo taikos teisėjas iškėlę byl, kun.^ •» »,ūs,f vyriausybe su- 

Mažeikai ir diakonui L. Jurkui. Kun. 11a- ‘kirytos. lies katalikai turime! > . f
ii-zsu: J krikščioniškoji dvasia istatv-žeika ir diakonas nuvvkę į teisina ir pada- beiti balsą, kol moksleiviam*
ateitininkams 1>»« e™Hnt. įstaigomsbus grąžinta

Einant 1160 kanonu šventos vietos1' ūkinio lais\ė . Štai yra di- 
yra išimtos iš pasaulinės valdžios kontrolės, įdžiausio katalikybės autorite- 
todel ir pamokslus kontroliuoti, kurie sakomi
šventose vietose, pasaulinė valdžia netur 
teisė:

rę tokį pareiškimų: 
“i

Vyskupų žodis. Vysku 
i padaryti turėjo teise: 

ir pareigos. Teisės todėl, kad

to
ri pai tai padaryti turėjo feisės »' i nai katalikiškų. or

ganizacijų, kad vyriausybė

tas Evangelijos mokslo”... Todėl pasaulinė
valdžia, teisdama dvasiškius už pamokslus, draugijoms, kaipo katalikų 
įžeistų Bažnyčios šv. teises ir—kliudytų jai .Akcijos naiiams 
ivykdvti savo pareigas.

B* Lietuvos Respublikos Konstitucijos § esantiems-Vyskupų žinoję”. 
84-sakoi “Valstybė pripažįsta. Bažnyčiai' Turėjo,pareigos tųi padaiy- 

teises tvarkytis taip kaip jos kanonai rei- nes sls
kalauja.”

4. Lietuvos konkordato 1 str. Katalikų 
Bažnyčiai pripažįsta visas jos laisves.

5. Bažnyčioj sakyti pamokslus igaliavi- 
mus gavome iš Vyskupo, ir prieš Jį tik at- atnaujintu Kristuje. Kas tuii
sakome.

J.š to seka, kad pasaulinis teismas na
grinėti bažnyčioj pasakytus pamokslus — nu
kumpė te tingus, todėl atsisakome minėtoj 
byloj duoti betkokius parodymus ir prašome 
p. Teisėją šias bylas nutraukti”.

Anot “Ryto” koresp., teisėjas labai 
nustebęs sužinojęs, kad kunigai teatsako sa
vo vyskupui. Nurodžius teisėjui 1020 baudž. 
proceso str. ir XX straipsnį Lietuvos. Kon
kordato teismas pertrauktas ir atidėtas 
bal. 9 d. Vadinas, teisėją pamokė Įstatymų.

Caddugio.

(Perspausdiuta iš “liyto”).

Milionierius senis .John. I). Rockefeller vis da lošia golfą 
Floridoj. Atvaizde, prieš “gemę”, jis subrinkusiai publikai 
skaitą poėžijų.

J onas pagirsime už drąsų. Visas tas nėra, nugalinu ginti ir palai- 
Ministeįis taip pat tvirtina, j pono Ministerio Pirmininko kyti tikrais katalikiškais vi- 
kad Katalikų Veikimo Cent-Įluįn|įs> daug negražes-Jsuose dalykuose Dievo teises,
ras nepriima kartais į save njaįs žodžiais ir didesniais ne taip pat ir Bažnyčios teises, 

tikslumais išdėstė Lietuvos
Tautininkų Partijos Sekreto-

ai p mus moko Bažnyčios
Galva Šventasis Tėvas Popie
žius Pijus X. Priešingai lie
pia dp.ryti tautinįpkų vadai. 

(Bus daugiau)

Viša tai yra netiesa ir paskelbęs
buvo

Min. Pirmininkas,
siekintiems p‘a^a’ ka(^ nu~lslJ yriaus- ^s (dar smarkiau įžeidžiami mūsų' 

pirmiausią religinio tikslo jr ]Pl'iesaky stovintis z-noslls. iUyįįniieji Ganytojai ir šaipo-

smurtu ir klasta 
paremtas vyriausybės žygis 
užkirto kelių organizuotis ir 
veikti katalikų tėvų vaikams, 
veikti ir < siekti obalsio visa

drįsta tokias neteisybės skelb1
ti. Netiesos skelbimas yra įs-’teisią. Popiežius Pius X ka 
tatvmais draudžiamas — ii'kalikams liepė: “Giliausiai iiu 
mes tai turime atsiminti. 1 o -I širdin reikalus laudies, v- 

patingai darbininkų ir aki

masi iš švenčiausių kataliku

nas Ministeris Pirmininkas 
smerkia Katalikų Veikimo

būti auklėjamas ir dabojama.- 
nuo visokių pavojų? Aišku— 
jaunimas. Vyriausybė tą dar- j 
bų trukdė ir atidarė duris 
bedievybėj? ir ištvirkimo pavo
jui. Kiekvienas katalikas turi 
klausyti vyskupų balso. Kas 
jų neklauso, tas nėra katuli

ninku klasės interesus, nelik 
Centrą už tai, kad jis nori į-! .skiepijant į visų širdis tikybos 

dėsni, vienatini tikros paguo-kvėpti krikščioniška dvasia
įstatymams ir Įstaigoms. Čia 
p. ministeris užmiršta atsar-

dos šaltinį gyvenimo varguo
se, bet ir stengtis nušluostyti 

|gumą ir aiškiai pasako, kad agara>s> palengvinti sunkumus, 
pagerinti ekonomines sąlygas 
išmintingomis priemonėmis.

krikščioniška dvasia įstaty
muose jam netinka. Tad ko
kia dvasia Įstatymuose jam 
tada patinka? Tegu pasako 
atvirai, tada mes katalikai jį

Rūpintis padaryti viešuosius 
istatym
ir panaikinti iuos, kurie tokie

Keliauja augalai.«
. Pietą Amerikoj mokslinin

kai pastebėjo, kad Viena au
galų rūšis, panaši į mūsų sau
lėgrąžas, labai keistai auga: 
užauga vienoj vietoj, žydi ki
toj, ją vaisiai subręsta tre
čioj. To reiškinio niekaip tk> 
galėjo išaiškinti: sužymėdavo 
augalus, o kuriam laikui pra
ėjus, su tais ženklais rasda
vo jau kitoj vietoj. Tada pri( 
augalų buvo pastatyta sargy
ba dienų ir naktį- Įr kurtų sar 
gyba pastebėjo, kąd tuos au
galus iš vienos vietos į kitą

. , , x . ...perkelia žmones. Paaiškėjo
įstatymus teisingus, pataisytu; ... , . . .

. ... i*ao tie augalai vietos gyven.
tojams teikia daug maisto, be! 
negali vienoj vietoj augti dėl 
drėgmės stokos, nes jie su
vartoja daug vandens. Todėl 
gyventojai ir kilnoja juos i.- 
vieno^ vietos į kitų, kad au 

Į galai susirastų pąkankanuj 
drėgmės kiekį.

Jurkų mėnesį arešto, arba 1000 litų. Tai : būk tai nesenai įvykusioje Lietuvoje vvs-
buvo pirma kunigams byla Žemaitijoje. Teis
mas vis dėl to pąsielgė ne sulig įstatymų, 
o pildė laisvamanių nurodymus.

“L. 2.” o paskiau “N-nos” paskelbė,

kūpu konferencijoje buvę nesutarimų. Kata
likiškieji laikraščiai praneša, jog ne tik ne
buvę jokių nesutarimų, bet konferenciją ėjusi 
didžiausiu vieningumu. Bedievių spauda vis 
mat turi ką nors prasimanyti.

ir mano širdis plasdėjo laisvės džiūgėsiu. jimui, nė neparagavęs nunešė savo išloš
ei ano jauni draugai aplink apstoję liūd-

Kalėjimo raštinės prieangy mes vėl tiek jūsų neišleisime,, kad ir visą naktį

(Tąsa)
Kalėjimas man paliko neišdildomų 

įspūdžių prisiminus Jzipe de Vegos gat
vę, pro mano akis praslenku ilga filmu, 
kurios negali suimti trumpų atsiminimu 
rėmeliuose. Mane buvo aplankęs mano 
seminarijos draugas, dabar kalėjimo ka
pelionas. Pernai seminarijoje jis buvo 
dekanu, o aš obersenjoru. Jum sergant, 
ar šiaip negalint aš jį pavaduodavau ir 
“valdžiau” seminariją. Dabar jis buvo 
kppelionas, o aš paprastus kalinys, jam jei 
nant išsirikiavęs kriminalistų eilėje. Bet 
mes senoviškai jiaspaudėm kits kitam ran 
ką ir mūsų širdys po senovei plakė tuo 
piuūu taktu: O minia instaurare ir Cliris- 
tol

Paskutinis 99 tos kameros vaizdelis.
Aš jau sužinojau, kad tuoj būsiu laisvas meros seniūnas, dideliam mano nusistebė-

nai Į mane žiūri ir iš jų akiu trykšta ny
kus laisvės ilgesys. Prisiminiau, kad dar 
lentynėlėje tebėra nuo pietų likusi lėkšte
lė saldžiosios. Vėl siūlau loteriją. Vienos' 
iš kalinių įneša į mano pasiūlymą pa
taisą, kad^ saldžiąją padalinčiau į dvi 
dalis. Padarau tad du pilnu bilietu ir už
rašau ant jų “pusė”..

Traukiame.
— č'ielas! Čielas! — juokiasi ištrau

kę tuščius popieriukus.
— Pusei — ištraukė vienas guvus 

vaikas.

— Pusė! — ištraukė kameros seniū
nas. Aš jį įtariau per daug egoistiškais 
palinkimais ir žiaurumu, bent taip atro
dė iš to, kaip jis “valdė” kamerų. Bet 
tuo momentu jis man įrodė, kad visi žmo
nės turi širdį, tik leiskite jai plakti. Ka
meros kampe, susirangęs ant grindų sė
dėjo išblyškęs susirgęs vaikas ir laukė 
kol felčeris leis jam nutiesti narus. Ka-

tųjų “pusę” ir atidavė ligoniui.
— Caddugio, susirinkti daiktus! — 

jmsakė man prižiūrėtojas atidaręs kurnė
tos duris.

Suvyniojau patalinę, paėmiau indu-. 
Atsisveikinant Anan nereikėjo prisiversti 
atsibučiuoti su visais kaliniais, kaip su 
broliais:

— Tu daugiau neimsi svetimų daik-

— Neiimsiu.
— Tu .neneši kontrabandos ?
— Nenešiu.
Aš jiems, o jie man plojo per petį.
— Vyrai, daugiau čia negrįšite, ne

bent už idėjų?
— Negrįšiine.
— Sudiev! Garbė Jėzui Kristui!
Niekas neatsakė, bei jųjų.
Interdum lacrimae poftdcfa vocis lia- 

bent.
(Kai kada ašara tiek sveria, kiek žo

dis.)
Ir aš tikiu, kad jų ašaros dar dau

giau svėrę.

visi keturi susitikome, ne keturi — pen
ki, nes ir Miclielio buvo šiandien pakliu
vęs, bet ir šiandien jį ir paleidžia, jam ne
spėjo nė vienas plaukas nuo galvos nu
kristi. Čia pat buvo ir Dr. Columbo, ku
ris vargais negalais išsirūpino, kad mus 
paleistų.

— Na, vyrai, kaip jaučiatės? — pa
tenkintas mus kalbino ir spaudė mūsų 
rankas.

— Puikiai, pone Daktare, mes įsiti
kinome, kad per tris dienas vieną kame
rų galima atnaujinti Kristuje. — Atra- 
portaVoine. Dr. Čolumbo teko net ramin
ti kai kurių entuziazmų, juk kalėjimo sie
nos turi ne tik geležinius grotus ir... au
sis.

Mums rašė išleidžiamuosius raštus, 
savotiškus “brandos atestatus”, bet rašė, 
rašė, rašė ir rašė. Mes išstovėjome gal 
apie porų valandų, o jie vis .nebaigė. Pa
galiau atėjęs valdininkas atvirai pareiš
kė:

— Ponai, ten ant gatvės per daug 
publikos. Kol jio neišsiskirstys mes vis

Dr. Columbo išėjo į gatvę. Papru? 
susirinkusių mūsų draugų studentų eiti 
“Pax Romana” namus. Jie išsiskirstė. Ti 
da dar kartų mus pakvietė į kratos kam 
barį ir kratė. Ak, jau mes buvome p<t
kelis kartus ligi smulkmenų iščiupinėti 
ko jie dar norėjo? tur būt bijojo, kad ne 
išsineštunie iš kalėjimo valdiškų blusų.

Mes jau šiapus kalėjimo vartų, bučiui 
jamės su'sąjungos pirmininku ir korpo 
raciją pirmininkais, laisvai klegame, kvė 
puojame lengvu laisvės oru. Čia pat i 
geroji Apolonija, su kuria mes nesi bu 
čiuojame, bet kuriui nežinome kaip bes 
pausti rankų. Mums besėdint kalėjime 
rūpindamasi mumis, buvo parodžiusi tie 
siog herojiško pasišventimo. Bet ne, me 
dar nevisai laisvi: į Dr. Columbo auti 
mobilį su mumis sėda polismenas ir me 
dar važiuojami į Nemorum Plateu. Poli- 
menas liepia mums imti visus daiktus i 
eiti į kriminalinę policijų.

(Bus daugiau).
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Sveikata -- Laimės Šaltinis
—--------------Rašo Dr. A. G. Rakauskas--------------------

ERYSYPELAS.
(Rožė)

I kuosas, 
i bartą.

nors butu ja sirgęs

LIETUVIAI AMERIKOJE

WESTVH1E, ILL jdovaujnnt muz. A. Stulgai, iš
augo skaitlingas. Darbuojasi.

Iir»burelis kitų vietos veikėjų, 
i Po vakarienės 7:30 vak. sve- 
Įčias atidėtas į Šv. Petro para- 

I pijus svetainę, knri buvo taip

terysipelas 
yra staigus 
uždegimas o- 
don iš prie
žasties Stre- 
ptocoreus be 

molyticus 
mikrobo. Li 
ga pasižymi
karščiu irpr. a. g. Rakauskas

Klausimai ir Atsakymai.

Nors ne visada, bet sergan
ti šia liga ištinka įvairios kom 
pi i kurijos, kurios neikuomet 
nėra pageidaujamos.

Misijos ir 40 Valandų Atlai
dai.

6v. Petro ir Povilo bažny
čioj prasidės šv. misijos ba
landžio 30 ir tęsis per tris

KENOSHA, WIS.
pilna žmonių, 

atsistojo.
Svečiui įėjus

nė mūsų ir paprašytas kai- Banio, kuris nesenai pradėjo 
bėti svečias. Apie jo kalbų! vadovauti. Nors choras ne
jau nerašysiu, nes daug kar--skaitlingas, bet šauniai paim
tu buvo rašyta. navo 3 liaudies dainas, ypač

Prof. Biržiška kalbėjo

VISI

simp-

Puikiai pavyko.

Bal. 11 d. prof. M, Biržiška
; dienas. Gegužio 3,4, ir 5 die- aplankė ir mūsų nedidelę ko-
nomis bus švenčiama 40 vai. 

KLAUSIMAS. — Kreipiuo- atlaidai. Pamokslus sakys
loniją. Mat, garbus svečias 
buvo girdėjęs, kad Kenoshos

dvi valandi. Nors svetainė bu- 
įvo taip pilna, kad ir visi ta-

net (stebino publiką “K Pfls,ul

kai užpildyti stovinčiais, be 
visi rimtai klausės.

Po to pakviesta jaunutėj 
mergaitė. S. Stulgaitytė kuri 
padeklemavo eiles “Vilniui 
vaduoti”. Gal tik kietaširdis! 
galėjo susilaikė nuo ašarų. I 

Paskui pakviestas tautinin
kų “Dailės ratelio” choras.

pusi.)

Kleb. kun. Bubliui pasa
kius gražią įžanginę kalbą,: 
kuri klausytojus supažindino 

įsu prof. M. Biržiška ir jo1 
darbais, sveikino svočią ir ra-'

(gino žmones užsirašyti “Mū-'
1
sų Vilnių”.
' Programa tvarka pavedė J. 
Trakšeliui, kuris gražiai pa
sveikino visų vietinių katali-

prie gerb. daktaro patirti Pranciškonas Tėvas Augusti-1 lietuviai yra svetingi ir duos- 
nas Dirvelė.

Atlaidai — tai ypatingų 
Dievo malonių laikas, kuria
me visiems duodama ypatin
ga proga susivienvti su savo 

užaugęs gumbas, et kaip čia Sutvergju

kas mano do liga. Tikiuosi, 
kad “Draugo” skaitytojui bu-

na5 malonus duoti atsakymąkitais 
tomais.

Ši liga ypatingai pasitai
ko balandžio mėnesy ir daž
niausiai paliečia suaugusius 

nuo 35 iki 55 metų amžiaus, 
nors nuo šios ligos nei jau
nesnio nei senesnio amžiaus 
žmonės nėra liuosi. Tarp mo- 
erį ši liga pasitaiko dnžnian 
negu tarp vyrų.

Priežastis. — Infekcija vi- 
fd«

Ant mano nugaros, žemiau 
kairio mentės kaulo randasi

pavadinti, beveik arti kumš- 
ties didumo. Jau bus pusan
trų metų kaip jis man išau
go. č’iupinėjant, atrodo m inkš 
tas ir man jo niekados ne
skauda. Draugai patarė man 
pradurti, girdi tegul visas 
bradas išteka ir viskas bus

, ... , . gerai. Bet man taip atrodo,os prasideda atsivėrus nors i, . . . , _ , ._. . v . , . Įkad ten nieko nėra kas gale-
tų ištekėti. Taigi ir nuspren
džiau, jūsų daktare, tuo rei
kalu atsiklausti.

r mažiausiai žaizdai ar įtru- 
<imui odoje, kartais ant tiek 
nažam, kad žmogaus akis ne- 
lastebi, o vienok neprietelius 
nikrobas, patekęs į tą vietą, 
anda jam prirengtą dirvą 
r ' kuogreičiausiai pradeda 
irbti žmogaus sveikatai ža- 
ingą darbą. Liga greičiau 
:abinasi prie tokių žmonių, 
:urių ar iš vienos ar kitos 
riežasties atsparumas prieš 
gas sumažėja. Asmenys, kn- 
e yra turėję netolimoj pra- 
ty operaciją, motinos tuojau 

gimdymo yra labai pa
nką šia liga susirgti, gi ligo- 
iai, turį inkstų ligas, , džio- 
ą.įę kitas, nuo kurių nyksta 
nogaus sveikata, įskaitant 
rkiu ir girtuoklius, taipgi
ira šios ligos glamonėjami, 
y*

Simptomai. Įsibriovus odon 
os rųšies infekcijai už die- 
58 kitos pasirodo staiga ligos 
mptomai ir dažniausiai ligo- 

nukrečia gerokai šaltis, 
uom pačiu sykiu, infekcijos 
etoj pasirodo odos uždegi- 

ženklai. Ligonį apima 
rštis, galvos skaudėjimas, 
dies pyktis, kartais net pri- 
na vemti, o net ir klajoti.

Uždegimas odos dažniausiai
sideda bent kurioj daly
ogaus veido, ypatingai a-
e nosį, akis ir kiek rečiau
’e ausis. Infekcija taipgi
sigauna pro bambutės žaiz-

tik-ką gimusio kūdikio,
įsisenėjusias kojų žaizdas,

racijų ir įvairias kitas * •
as, ir pro gimdą, kudi- 

i ateinant j pasaulį.

Nežiūrint kurioj vietoj in- 
cija prasidėtų uždegimo 

seka ir ženklai yra tie pn- 
Ties uždegimo vieta oda 
udonuoja, sutinsta ir ją 

ndžiant, ligoniui skauda, 
degimas labai greitai ple- 
i ir plėtimosi pakraščiai 
aiškus. Ant uždegtos o- 
dažnai pasirodo mažesnio 

didesnio laipsnio 
Jeigu

arti akių arba plėtimosi 
u tos vietos pasiekiama, 
nio akių vokai kartais vi- 
ai užtinsta taip kad regė- 
as per nekurį laiką nėra 
imas.
mogns nuo šios ligos nėra

B

pusti ū- 
infekcija praside-

Su pagarba
P. M.

ATSAKYMAS. — P. M.
Tamsta labai gerai padarėte 
etsiklausdamas patarimo, nes 
kiekvienas nenormalumas ar 
jis butų iš išlaukinės ar vidu
jinės kūno pusės rankalauja 
ištyrimo ir pašalinimo. Prie
šingai elgiantės, žmogus ar
ankščiau ar vėliau įpuola pa- mojo. 
vojun. Bal. 21 buvo miesto rinki-

Gumbas , apie kuri Tamsta mai. P-nas P. Gladkauskas 
kalbate greičiausiai bus su-.vėl išrinktas majoru. Garbė 
augęs riebalų gabalas vadi- lietuviams.

Atlaidų dienos turi būti be 
galo brangios visiems, būtent 
kad paklydėliai sugrįžtų, 
apsileideliąi pasitaisytų, o ge
rieji geresniais taptų. Todėl, 
brangūs broliai ir seserys 
Kristuje, visus kviečiu pasi
naudoti šiais atlaidais Įsigi
nant Dievo malonių ir atlai
dus, per šv. Sakramentus, 
klausant Dievo žodžių ir da
lyvaujant pamaldose per vi
sas minėtas dienas. Ne vienam 
iš mūsų abejojant arba ei
nant klaidingu keliu, galėsi
me pataisyti klaidas ir susi
taikinti su Dievu. '

Kum. S. J. Bartkus,
Klebonas.

Žinutės.
L. Vyčiai turėjo margą va

karėlį bal. 19 d., p-lės atsižy

mimas Lipoma. Išskyrus kos- 
metiškumą, dėl kurio tuo rei-

Prie misijų ir atlaidų ren
giamasi labai, nes manoma,

kalu yra daroma ir ant šių kad bus daug svečių kunigų 
111- 'tokio j ir muzikų — vargonininkų. 
L. V. bažnytinis choras, va-

taihstai

dalykų operacijos, 
pavojaus nėra.

Pradūrimas kaip 
draugai patarė padaryti o
greičiausiai ant juoko, išėmus 
skausmą, o gal ir infekciją, 
būtų nieko negelbėjęs. Persiti
krinimo delei galite atsikreip
ti prie gydytojo ypatiškai.

KĄ DARYTI VAIKUI 
SU SLOGOMIS.

Kuomet Jūsų kūdikis turi slogas 
galvutėj, tai jam palengvinti j d ėdant 
koletą lašelių alboleno J šnervytes 
keletą sykių dienoj. Kad pašalinti 
Blogas, tai laikyk jj šiltai ir teestie 
jo Mdurėliai liuosi. Tam tikslui dak- į 
tarai pataria Fietcherio Castoria, Į 
dėlto kad ji yra grynai augmenine j 
ir nekenksminga Ji veikia kaipir 
ricina, bet netąso ir nesargina. Mi-, 
lljonai motinų žino, kaip greit Cas
toria nutildo verkianti vaiką ir kaip 
greit užmigdo nerimastingą kūdiki , 
| kaip greit pašalina dieglį, gesuą 
vidurių suirimą ir tt. Kad apsaugoti 
nuo imitacijų, tai Fietcherio para
šą rasi ant kiekvieno tikros Casto-' 
rijos butelio.

TUBBY

pūs visiems Lietuvos reika
lams. Tat neaplenke ir neap
sivylė, nes 10 katalikiškų dr- 
jų per Fed. skyrių (dalis ir 
tautininkų) stengėsi svečią 
tinkamai pasitikti.

Gerb. kleb. kun. Bublys sn 
buriu žmonių puikiu automo
biliu nuvyko j stotį. Trakiniui 
atėjus, prof. Biržiška, lydi
mas vietinio B. Pociaus, ma
loniai pasisveikino ir gražesnė 
miesto dalim nulydėtas į šv. 
Petro parapijos kleboniją, 
kur maloniai pasitiko rengimo 
komisijos nariai: Fed. sk. 
pirm. J. Trakšelis ir tautinin
kų veikėjas A. Kvedaras bei

kiškų dr-jų ir tautininkų S. 'Tiesa, choras skaitlingas, bet
L. S. A. kuopų, kurios oficia
liai dalyvavo svečio pasitiki
me. ’
Po to, parapijos choras ga

lingai užtraukė Lietuva, tėvy

daugelis mokėjo tylėti. Dai
nuota 4 dainos, bet tik vieną 
turėjo pakartoti.

Po to pakviestas šv. Petro 
parapijos choras, vedamas J.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS
Mūsų BARGENAI tarpe daugelio kitų yra dar sekami:

1. P&rlor setas, kaina $150.
parduodama už ................ *75.00

2. Bedruimio setas kaina $l$0.
parduodam už ... .................. *69.00

3. Dlning-room setas, kaina
$85, parduodam už ......... *49.00

Didis Pasirinkimas Kailio 
Visų Išdirbysč i'J

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
ŽIAIS MUSŲ BARGENAIS —

— LAUKIAM. 
LIETUVIŠKAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėlio vakarą, iš stoties 
WHFC, 1420 kilocykies nuo 7 iki 8 

valandai vakare.
KvieCiam klausytis—M. P. JAVA-

RAUSKAS Ir J. BERTULIS—savinin.

CITY UPHOLSTERED FURN1TURE CO.
2314-16 Roosevelt Rd. Tel. West 5743

PIRMAS PAS1ULIJIMAS
VISUOMENEI

THE MOTOR COACH SERVICE CORPORATION
(An Illinois Corporation) Inkorporuota ant $125,000.00

Siūlo visuomenei — 1500 šėnj savo Kapitalinio Stako (neasesuojamo) po $50 už šėrą .
Sakyta korporacija yra įgaliota eiti į motor bus transportacijos bizni Illinois Valstijoj. Ji yra vedama ga

bių žmonių turinčių daugelio metų patyrimo toje dirvoje.
Prie Illinois Commerce Cominission turi aplikacijų operuoti vietoj strytkarių busus mieste, turinčiame 40,- 

000 žmonių. Puiki proga ir galimas geras pelnas. Keletas vietų valdyboj dar neužpildytos.
Susižinok su Mr. THEO. SIRVID, 8638 So. Justine Street, Chicago, Illinois.

The fellows 
thatcause

SORE
THROAT
Colds and sore throat 
are infections caused 
by germs. The above 
are streptococcus 
germs. Help nature 
combat them by gar- 
gling every day with 
full strength Listerine. 
lt kilis germs in 15 sec- 
onds and heals tissue. 

Gargia wlth

listerine

PROBAK-
teikia

barberišką

skutimosi

patogumą
namie

Every Flea Mušt Have Its Dog.

\ •r



i DRAUGAS Antradienis, Bal. 28 d., 1

LIETUVIAI AMERIKOJE
KENOSHA, WIS.

(Tųsa nuo 3 pusi)
Ii”. Garbė Šv. Petro 
jos chorui!

Po to gerb. kun. Al. BuTTls 
padėkojo prof. M. Biržiškai 
už atsilankymu ir kalbų ir 
tuo baigėsi vakaras.

Vargšas.

parapi-

NEWY1
Prof. M. Biržiškos išleistuvių 

vakarienė.
t

Balandžio 23 d., Astor vieš
buty New Yorke, įvyko prof.
M. Biržiškos išleistuvių vaka
rienė. Nuo 8 vai. vakaro buvo 
šokiai, gi nuo 10 vai. vakarie
nė ir programa.

Vakarienė n susirinko svečių 
iš visų Amerikos lietuvių ko
lonijų. Buvo jų net iš tolimos 
Chieagos ir kit. Lietuviai ne
sigailėjo nei lėšų, nei laiko, 
kad pagerbti gerb. profesorių, 
kuris važinėdamas po lietuvių 
kolonijas užsipelnė daug sau 
palankumo; suartino lietuvius 
su gudais ir ukrainiečiais ir 
daugiau sukėlė noro lietu
viuose dirbti už Vilniaus at
vadavimų.

Vakarienė prasidėjo orkes- 
tai grojant Lietuvos ir Ame
rikos himnus. Vakaro vedėju 
— toastmasteriu buvo kun. J. 
Simonaitis, Elizbeth, N. J. 
liet. par. klebonas, kuris -su
pažindino visus su vakaro tik
slu. Iš eilės jis paprašė pa
kalbėti p. A. B. Strimaitį, p. 
Strimaitis savo kalboje kars
tai pabriežė apie dabartinės 
Lietuvos valdžios autokratijų 
ir paprašė prof. Biržiškų pra
nešti Lietuvos vyriausybei, 
kad Amerikos lietuviai dabar
tinio Lietuvos valdymo būdo 
nepakenčia, ir laukia atmainų. 
Šis pono Strimaičio išsitari
mas, kaikurius “fašistukus” 
sujaudino ir vienas jų net 
“suriko” “ne vietoj”. Bet 
dauguma p. Strimaičiui gau
sim plojo.

Iš eilės buvo pakviesta pa
kalbėti Dr. Mičiuga, ukrainie
čių laikraščio “Svoboda” re
daktorius. Jis savo jausmin
gu, ukrainiečių kalbų, pasa
kymu, sukėlė daug gyvumo 
tarp esamųjų. Tarp kitko jis 
pasakė, kad ukrainiečiai iš
gyveno su lietuviais vienybėj 
kelis amžius ir nei vieno ant 
lietuvių valdymo budo nėra 
skundo suradę; gi su lenkais 
vos tik suėjus į kontaktų, bė
gyje 3 mėnesių, skundų pa
reikšta nesuskaitoma daugy
bė. Tam reikalui išleista 500 
pusi., didelio formato brošiū
rų tai liudija. Galop linki, 
kad tos trys tautos: lietu viai- 
ukrainiečiai ir gudai, kuotai- 
kingiausiai sugyventi ir dirb
tų savo šalies gerovei, gi 
prof. Biržiškai linki laimin
gos kelionės ir parvažiavus į 
Lietuvų nenuilstomai kovoti 
už Vilniaus atvadavimų.

Svečias kalbėtojas chicagie- 
tis adv. Bročiulis. Jis linki 
prof. luimingim kelionės, ir ne
nuilstamo darbavimosi Vil
niaus atvadavimo reikalu.

Ketvirtu kalbėtoju buvo I 
kun. N. Pakalnis, Šv. Jurgio 
par. klebonas, Brooklyn, N.

Y. Jis sakė, kad jam teko ar
čiausia susipažinti su prof. 
Biržišku, nes pastarasis ir at
važiavęs į Amerikų ir išva
žiuodamas pas jį svečiavosi. 
Jis linki prof. gerų sėkmių 
kelionėje į senų tėvynę Lietu
vų. i

Penktas kalbėtojas buvo 
Lietuvos ministeris Washing- 
tone p. Balutis. Jis palinkėjo 
prof. laimingos kelionės, ža
dėdamas netrukus pasimatyti! 
Lietuvoje ir taipgi laimin
go dar kartų pas Amerikos 
lietuvius atvykimo.

Galop pats garbės svečias 
prabyla. Jis dėkoja Amerikos 
lietuviams už jų svetingumų. 
Pareiškė vilties, kad Ameri
kos lietuviai, nepaisant viso
kių pavojų ištautėjimui, pasi
liks ištikimi savo senai myli
mai tėvynei Lietuvai. Dėkojo 
už lietuvių ištikimybę savo 
tautai ir žadėjo dėti pastangų, 
kad Lietuvos lietuviai susi
jungtų kuo tampriausiais ry
šiais su Amerikos lietuviais.

Beto, programoje buvo dar 
ir dainų. Dainavo p-lės M. 
Kižiutė ir kita, kurios pavar
dės nenugirdau, taipgi p. 
Strumskienė, solo ir duetus. 
Buvo taipgi Elizabetli, N. J. 
par. mokyklos mergaičių cho
ras. Šis sudainavo kelias dai
nas ir sveikino gerb. prof. į- 
teikdamas didelį rožių bukie
tų. Prof. iš susijaudinimo 
sveikintojų paėmęs ant rankų
pakėlė į aukštų.«

Telegramais sveikino: gerb. 
prof. Benderis iš Princeton u- 
niversiteto, taipgi Mr. Hur-, 
witz, Lietuvos žydų sųjungos J 
pirmininkas ir pp. Giriniai ir 
Dr. Klimas iš .Plriladelphijos. Į

Grafas de Rpmanones, kuris 
patarė Ispanijos karaliui Al
fonsui atsisakyti sosto.

MONIREAL, GANADA
Montrealio Kairieji Neriasi iš 

Kailio.
/ Pradėjus Montrealo lietuvių 
katalikiškoms organizacijoms 

i gyviau veikti, iš kailio pradė
jo nertis laisvamanėliai. Žino
ma, didelis jiems smūgis tame, 
nes į katalikiškų organizacijų 
surengtas paskaitas, koncer
tus ir kitas pramogas visuo
met skaitlingai musų tautie- 
jčiai lankosi, o į kairiųjų pra
mogas rimtesni ir daugiau 
apsisvietų žmonės nesilanko, 
gi tokių, kaip patys, mažai

tėra. Ir kurgi tau lankysis, 
nes kairiųjų koncertai ir kiti 
jų parengimai ne vieno žmo
gaus neįdomina, nes jie nie
ko naudingo žmonijai nesutei
kia. Ištiktųjų, kų-gi norėti iš 
tų tamsuolių? Štai, jie patys 
savo tamsumų pripažįstą nu- 
siskųsdami savo mylimam lai
kraštyj “K.” 14 numeryje,
kuomet Šv. Teresės draugijos 
gerb. pirm. V. Baeys, kovo 6 
dienų, laikė paskaitų apie pa
matinį tikėjimų. Taip jau bu
vo suprantamai aiškirfama, 
darbo žmonėms pritaikinta 
kalba, bet ir tai laisvama
niams buvo neaišku ir nesu
prantama. Kas-gi tame kaltas, 
jei ne jie patys? Aš nepame
luosiu, nes visi dalyvavusie
ji šv. Teresės draugijos pas
kaitoje aiškiai patyrė laisva
manių protavimų, kuomet bu
vo iššauktas P. Liaukevieius 
apginti savo šmeižtų įdėtų 
“K.” ant Montrealio katali
kiškų draugijų veikėjų. Pas- 
tarasai ne tik neįstengė apgin 
ti savo melo, bet pasirodė, 
kad net nepamenųs kų rašęs. 
Su ašaromis maldavo V.
Bačio duoti jam perskaityti

*

tų savo straipsnį, iš ko aiškiai kultūroje atsilikėlių žmonių, 
matėsi, kad jei jis būtų ra- Laikas būtų susiprasti tiems
sės faktus, tai per keletu die
nų nebūtų galėjęs pamirš
ti.

Dabar vargšas kartu su sa
vo gizeliais beveik kiekviena
me “K.” numeryje lieja kro- 
kodiliaus ašaras, kam jam ne
pasisekė apginti savo melo.

Net skurdu darosi, matant į darbo žmonių veikėjus, 
tarpe mūsų tautiečių tokių! Dalyvis

tamsybės sekėjams ir mesti 
šalin šlamštimus laikraščius 
ir knygas, gi jų vietoje skai
tytį “Darbininkų”, “Drau
gų” ir katalikiškas knygas.

Tada tik atsivers jų aptemu
sios akys ir nereiks šmeižti

SKAITYKITE BIZNIEl
PLATINKITE “DRAUG

BARGENUS

Svečių vakarienėj 
vo apie 300 asmenų.

dalyva-

Vakarienė padarė didelio 
įspūdžio čia augusiam jauni
mui, kurių gana daug dalyva
vo. »

Rap.

Naudokite išlaukiniai nuc
Skaudamu Muskulų 

Peršalimų 
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio 8prando 
Pečių Skaudėjimo 

Išsinarinimų ir 
Išsi tempimų 

Neuralgijos

Perritikrinkitc, k»l gaunate tik- 
, rąjį! INKARO vaisbaženklis ant 
pakelio pagelbės jums apsisaugoti.

Knygutė, kurioje paduodama pilni 
nurodymai naudojimui PAIN-EŽ- 
PELLERIO daugely atsitikimi), pri
dedama prie kiekvienos bdfcutės.

Parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c. ir 70c. bonka.

Arba galima užsisakyti stačiai iš

77i» Ltborxton»i a?fjm. mcMTtn & ęo.
■SnSYANO SOUTH FIFTH 6TS. 

BRCOKLVN, N.V

KILLS P KI S *

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

COLUMBUS

NORTH
G L R M A n

LLOYD

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENIO 
Per Cherbourg — 6 dienos pe.r Bremen

TIK 7 DIENOS Į LIETUVĄ 
Specialis trūkis iš Iire>nerliaven

Arba keliaukite 
ekspresiniu laivu

Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais 
Berlin-Stuttgart-Gcn. von Steuben-Drcsden 

Informacijų klauskite pas bile vietinį 
agentą arba

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIALISTA
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

tikrą specialistą, ne pas kokį 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba 
fesorius, neklaus jūsų kas jums 
kia, ar kur skauda, bet pasakys 
po pilno lįegzamlnavimo. Jui 
taupysit laiką ir pinigus Dai 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt 

i dulto, kad jie neturi reikalingt 
tyrimo, suradymul žmogaus k 
mingumų.

Mano Radi o — Scopo — 
X-Ray Roentgeno Aparatas i 
siškas bakteriologiškas egzam 
mas kraujo atidengs man jusi, 
ras negeroves, ir jeigu aš pa 
jus gydyti, tai jūsų sveikata 1 
vumas sugryš uXns taip kaip 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo lig 
vio, žarnų, inkstų, Odos, kraųjc 
vų, širdies, reumatizmo, kf 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių 
jeigu turit kokią užsisenėjusią 
kerėjusią, chronišką ligą, kur 
pasidavė net gabiam šeimyna 
dytojuį, neatidėliokit neatėjo 
mane.

DR. J. E. ZAREMBj
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1014

20 W. JACKSON BL^
Arti State Gatvės

Ofiso Valandor' Nuo 10 r)ė< 
1 po piet. Vakarais nuo S 11 
Nedėljomis nuo 10 ryto ik)

po piet

ADVOKATAI130 W. Randolph Street, Chicago

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” kartu patėmijate mūsų Lietuviu ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų”.

$5,000.00 Už $10.00
VYRAMS IR MOTERIMS NUO 18 LIGI 59 METŲ

Apsidrauskit Nuo Automobilių Nelaimės
Mes Apdraudžiame — Insuriname į vienų iš didžiausių 
Insurance Kompanijų nuo automobilių accidentų. 
Ištikus nelaimei iš priežasties automobiliaus kaip tai 
važiuojant savo, ar svetimu, ar public automobiliu, ar 
einant gatvėje užgautų, ar expluoduotų bile koks auto
mobilius, tuomet ši apdrauda moka $25.00 j savaitę pa- 
šelpos per šešius mėnesius. Jei sužeistasis asmuo būtų 
ligonbutyje ar namie turėtų nursę, tada moka $40:00 
į savaitę. O mirus išmoka .. $5000.00
Mokesčiai tik $10.00 už visus metus.
Norintieji plačiau sužinoti kreipkitės:

VINCAS RUKSTALIS
6942 South Maplewood Avė. Chicago, III,

^ELETOXA^įIEMLgęK^219
ė

Remkime
‘Draugų”!

ir Platinkime Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

Hitt and Runn—a Dispute On tfce High Cost of Living WiH Kiek Up a Real Row Most Any Time? BY HITT

JOHN B, BORDEI
(John Bagdzlunas Bordei

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm.

Telephone Randolph <72

2151 W. 22 St. € iki 9
Telephone Roosevelt 909 

Name 8 iki 9 ryte Tel. Repub

PAUL M. AOOMAIT
ADVOKATA

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE 
ONE NORTH LA SALLE

(Cor. La Baile and Madison 
Ofiso Tek STATE 2704; 4

J. P. WAITI
Lietuvos Advokat

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3
Subatomis nuo 9 iki

52 East 107th Stree
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 5950—namų Pul 
Miesto ofise pagal sutar

127 N. Dearbom Stri
Ketvergais ofisai uždar

Telephone Dcarborn 0057

F. W. GHERNAUGK
ADVOKATA 

160 North La Šalie S
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vai
Local Office: 1900 S. UNIOI 

Tel. Roosevelt 8710
Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vai 

(Išskiriant Seredas)

A. A. OLI
A D V O K A T A 
11 South La Šalie Stre 

Room 1701 Tel. Randolp
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vi 
324-1 S. Halstcd St. Tel. Vlctoi

Valandos — 7 Iki 9 vai 
Utarn., Ketv. ir Subatos

C. V. GHESNI
LIETUVIS ADVOKA

Ofisas 2221 W. 22nd
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais ir Penkta 
vakarais namie pagal sutartį,
6503 So. Campbell Ai

Telefonas Republic 4 4!

A. A. S L A K
ADVOKATA

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAOO TEMPLE BL 
77 West Washington Si 

Cor. Washington and Clarl 
Ofiso Tel. Central 291

Namų Tel. Hyde Park 3
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CHICAGOJE
ĮGAUNA GRAŽESNĮ VAIZ 

DĄ.

Naujas Vytauto paikas už 
Sv. Kazimiero kapinių dienų

Vytauto parko atidarymas 
įvyks didelėmis iškilmėmis 
gegužės 24 d. Atidaryme da
lyvaus visos Chicagos ir apie- 
linkės lietuvių parapijos. Ba

kan, į atidarymo iškilmes.
Šv. Kazimiero kapinių Bi-

rektoriato Egzekutyvis komi
tetas deda pastangų, kad ati
darymo iškilmės būtų tikrai 
istorinės. Įžanga į parkų 50c.

, Sekr.

iindrin- 
to« kojos 
riaSasT

■T-T1

D A K T A R A I:

is dienos įgauna gražesnį, iyVaus jungtinis parapijų cho- 
vaizdų. Medžiui sprogsta, tau-' 
ki žolė želia, visas dengias 
žalia spalva. P. J. Krušo prie- j kalbėtojai 
žiūroj, darbininkai stropiai 
dirba, rengia visa, kas reika
linga piknikams. Moderniškas 
bus įtaisyta baras, restoranas, 
aiskriminė, visokie žaidimams 
įtaisymai. Bus įrengta vai
kams žaismavietė (play- 
ground) su visokiais žaisti Į-1 
rankiais. Bus įrengta aikštė 
basebolui lošti, naujas bow- 
ling alley ir t. t.

ras, rinktinės L. Vyčių base- 
bolo komandos. Bus įžymus

Programa prasidės lygiai 2 
vai. po pietų, Lietuvos ir J. 
A. Valstybių vėliavų iškėli
mu, ir benams grojant Lietu
vos ir J. A. V. himnus. Po pro
gramos seks pasilinksminimas 
iki vėlumai.

Visi Chicagos ir apielinkės 
lietuviai iš anksto kviečiami

✓

beliko jau tik trys 

savaites.

Daug turime visokių paren
gimų. Daug turime visokių 
koncertų — koncertėlių per iš
tisus metus ir visi turi pasi
sekimo.

Tarp visokių parengimų, 
vienas parengimas į • metus 
būna, tai yra šv. Kazimiero
Seselių Vienuolyno Rėmėjų 

Centro seimas. Jis bus gegu

Sloan’s
Liniment

lei. Canių 6764

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo utaigias Ir chroniškas ligas 
▼yru, moterų ir vaiky

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakarų. 

Nedėliomis ir seredomia tik 
Ūkai no susitarus 

O Ūsas, Laboratorija ir X-Ray

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGE

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. VVestsrn Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 2389 

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼- 
Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOS
Vai.: 2 Iki 6 po Pietų. 7 Ui 9
Office: 4459 S. California t

NedAlloje pagal sutarti-

Ofiso Boulevard 8913
Res. Kenwood 5

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STRĘI 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLA.CE &TI

Telefonas Grovehlll 8262

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE BOAB
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 
4 Ir 6:30 iki 8 vai. vakare. 

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliotais pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

teikti joms visokeriopų para
mų, ypač tie, kurie galite ir 
turite įtekmės visuomenėj.

Kur norima ten visuomet,
net ir per daug, duodama, ir ----------------------
dažnai ne svarbiems reika-! Tei. Dęarbom 1883 
lams, vien tik pabalevojimui 
arba tikslu ieškoti tuščios gar 
bės.

Seselių padėtis yra sunki.
Skola kaip koks slogutis ne
duoda ramiai atsikvėnti.

DR. BENJ. W. MACH,
DENTISTAS

Sųite 1920 The Pittsfield Bldg.

55 Ę. WASHINGTON ST.
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir^ šventadieniais 10-12žės mėnesy. Laikas trumpas, 

tų denų atvykti Vytauto par- liko vos tik trys savaitės,
- ’p . j nes seimas įvyks gegužės 17

’ d. ' ■ l
Centro valdyba ir seselės

kviečią mūsų, lįetuvįų visuo
menę remti seimų, skaitlingu 
dalyvavimu. Yra atspausdinti 
ir išdalinti laiškai draugi
joms, kaip® atsišaukimai, 
kviečiantieji išrinkti atsto
vus. Svarbiausia, tai su pini-r

j giška parama, kuri begalo
'šiandien via reikalinga. Brau 
gijos neatsisakykit dalyvauti, 
ir, pagal išgalės, suteikti 111a- 
terialę paramų. Seselės turi 
begalo daug išlaidų, o paja
mų nepaprastai mažai. Sunkus 

'joms gyvenimas be mūsų pa
ramos. Skola milžiniška, gi 
miestas spaudžia gatves tai
syti. Be to, yra ir kitokių iš
laidų.

Seselės mums tarnauja, au
klėdamos jaunųjų kartų. Jos 
prisideda prie palaikymo lie
tuviškų parapijų, nes auklėja 
ateinančių kartų, jaunus para
pijomis. Jos skiepija į jų šir
dis Bievo ir Tėvynės meilę.

Užtat turime jas palaikyti,

PAULINA KLAPATĄUSKIEN6
iš namų EišmantaitS

Mirė kovo 23 d., 1'JjU m. 87 metų amžiaus. Palaidota kovo 
25 d. Kražių kapinėse-

Kilo iš Raseinių Apskr., Pašilės parap.
Paliko dideliame nuliųdime sūnų Juozapų, marčių Justinų, 

dukterį Olesę, žentų Aleksandrų Petkevičių ir šešis anukus.
Gedulingos šv. Mišios įvyks Trečiadienį, bal. 29 d. 8 vai. 

ryte, Nekulto Prasidėjimo parap. bažnyčioje, Brighton Parke.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus 

dalyvauti šiose pamaldose.
Nuliūdę Sunūs Juozapas Klapatauskas, duktė Olose ir Alek

sandra Petkeviėia.

4 •«

A|A
STEFANIJA
MIKADAITE

Mirė Bal. 25 d., 1831 m., 3
vai. ryte, 31 metų amžiųus. 
Kilo iš Kauno i^d.. Telšių 
miesto. Amerikoje • išgyveno 21 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
motinų Antelę, tėvų Adolpą, 
seserį Stanislavų, dėdienę Bar- 
borų Stulpinas, o Lietuvoje te
tų Petronėlę Citavlčaitę, 2 dė
des Leonų Ir Tamošių Citavi- 
čius ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2231 VV. 
23rd St.

laidotuvės įvyks Trečiadieny 
Bal. 29, 1931 m. Iš nųmų 8:30 
vai. bus atlydėta J Aušros Var
tų parap. bažnyčia, kurioje Į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų |bus 
nulydėta i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu-ges Ir pažysta
mus-maa dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę Motinų, Ttnas, Sesuo 
ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grali. 

H. D. T,achawlvh. Tel. Itoose- 
velt 2515.

JUOZAPAS
VABALAS

Mirė Balandžio 25 d., 1931 m. 
6:45 vai. ryte, 63 metų amž.

Kilo iš Suvalkų rčd., Seinų 
Apskr., l^azdijų parap. Radžiū
nų kaimo. Amerikoje Išgyveno 
22 metu. <

Paliko dideliame nuliudimc 
moterį Marijoną, 3 sunūs: Al
biną, Viktorą ir Joną, 2 duk
teris: Veroniką ir Petronėlę,
pusbrolį Mataušą Vabalą, pu- 
seserę Kaminskienę ir kitus gi
mines. •

Kūnas pašarvotas 2230 W. 
24th St. •

tjildotųvča įvyks Antradieny. 
Balandžio 28 d., 1931 m. Iš
namų 8 vai. bus atlydėtas į 
Aušros Vartų par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pą- 
maldos už velionio sielą. Po pa 
maldų bus nulydėtas Į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu ir pažystamus 
dalyvauti (tose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Hunai, puk- 
tCffrs Jr visi Giminės.

laidotuvėms patarnauja grab. 
J. . Kadžius. Ganai 6174.

T-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

B2*?
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavįmų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JOSŲ GRABVRUl 

Didysis Ofisas

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

Tat, ruoškimės į seimų visi 
gegužės 17 d., kad jis ne vien 
būtų skaitlingas atstovais, bet 
pasižymėtų ir materiale para
ma.
/ Viena Rėmėjų.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1637 ĮVEST 51 STREET
Vai.: 3-4: 7-8 vai. vak. Ned. 11.Į2 d.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS

BRIDGEFORTO ŽINELĖS.
Res. Pitone 

Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIEBalandžio 19 d. buvo užpra-
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

syta šv. Mišios už a. a. K. 6558 SO. HALSTED STREET 
Ruųavičįenės sielų. Mišias UŽ- Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

prašė duosnūs geradariai pp.

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

OFISAI:
4901 - 14 St 2924 Washlni
10-12, 3-4. 7-9 13-2, 4-CT
Tel. Cicero (62 Tel. Kedzie 2450-1

OR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PL Nedėl!
Tel. Cicreo 3888 Sueit

J. ir C. Petraičiai.
• o .. . 1 ■ — 1

reiškia, kad tas klausimas
P-nų Nausėdų šeima yra be- priguli išimtinai pačių gvdy- 

galo dėkinga pp. PetYaičiams , tojų nuožiūrai, 
už pareikštų širdingų užuojau
tų.

Rap.

TAI GYDYTOJŲ DALYKAS

ŽEMES DRĖBĖ ĮIMAS 
KALIFORNIJOJ

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. R. ARON
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 S. Wlhpple 

VaL 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Ofiso Tel. Vlrginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5!

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurge 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryta J 
Namų ofisas 8413 Franklin Bietl 

Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak. 1
\

LOS ANGELES, Cal., bal.A
25. — Vakar šį miestą smar-

ALBANY, N. Y., bal. 25.— ikiai supurtė. žemės drebėji-
New <Yorko valstybės ĮStaty- Imas. • 7
mų leidimo rūmai pravedė suį ‘ 1 , ..., , j , . I Smarkiausias drebėjimas atmanymų, kad gydytojams gv-j. . ”
dytojavimui leisti vartoti deg-.
.. . . ... .... I plote sukelta daug baimes,tinęs, tiek, kiek reikalinga. 1F

Gubernatorius Roosevelt j 
nepatvirtino sumanymo. Pa-!

GRABORIAI:

, J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dirbyatės.

OFISAS
6(8 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

S. D. LAGHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Cbicago 

. SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Remkite tuos biznierius h 
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge/

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT,

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo t Iki t valandai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiąo Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TaL Hemlock 3874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. ŪALSTED STRETT 
REZ. 66Q4 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po piet Utarn. ir Subat 
3-8 vak. šventadieniais pagal sutartį

DENTISTAI

Phone Boulevald 7642

DR. C. Z. VEZELIS
D E N T I S T A S

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Viri Marshall Drug Store 

Arti 47th Street

DR. S.BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*’ 

X — Spinduliai. e.
Ofisas 2201 West 23nd 

Cor. So. Leavitt St Tel. Canal
Rezidencija: 6640 So. Mąpiev 

Avenue TeL Republlc 78481
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto.

Tel. Canal 0257 Rea Prospect

DR. P. Z. ZALATI
Gydytojas ir Chirurgas -I 
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian jtf 
Valandos 11 ryto iki 8 po p*į

< iki 8:80 vakare

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenue 

TeL Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WSST 18 STREET

TaL Roosevelt 7fil|

... BUTKUS
UNDSįnTĄJtrNG CQ.

P. B. Hadley Uo. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREF-T

I. J. Z O L R
GRABO RIUB ĮR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Weat 46tb St.

Kampas 4»th ir Paulina sta 
Tai. Boutovjkrd BIOS - |418

Nultudimo valandoje kreipkitės 
prie manės. patarnausiu simpatU- 
tat. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl termeaų 
4»hal-

LIETUVIS AKIŲ

SPECIALISTAS
«

Palengvins aklų įtempimą kurie 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karitį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę Ir tolimą regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas (u elektra, pąrodanča mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto 1IU 12 
po pietų.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 1X22

DR. G. I. BLOŽIS
DBNTI8TA8 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Laavitt et)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki • vakare 

Beredoj pagal sutartį

Res. Tel. Midvvay 6612

Dfi. R. Ci
GYDYTOJAS IR CHIRUI
Oakley Avenue Ir 24-ta«

Telef. WUmette 196 arba 
Canal 1718 

▼ąlandps: S iki < p. p. P«M*ėf 
ir Ketvergals vakare 1

Canal 3161

A. PEIKUS
LIETUVIU GRĄBORIUS

4443 So. Talmaa! Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
• Chicago, UI.

TeL ląrfc 1829

DR. G. SERNER
LIETUVM AKIŲ SPE0IAUMA8

Ofisu ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.
Kampas Halsted St.

| Valandos: nuo 10—4; nno fl—8 
Nedėliomis: nno 10 iki 13.

Boulevard 7589
Ęez. Hemlock 7691

DR. A, P, KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAN
Perkėlė savo ofisą po numeri

4729 SO. ASHLAND Al
SPECIJĄLĮSTĄS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 

pietų: 7—8:80 vakarą 
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midwaiy 2880

Tai. Cicero 12(8

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VaL: kasdien nuo 10 v. ryto iki • 
vai. vakare

Nedėtomis pagal sutartį 
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Del susitarimo Tel. Cicero 49

DR. 6. L MADGE
DENTISTAS ’ ’

VaL: 9 iki 13. 2-4 Ir 4-9 v. ▼.
4930 W. 13 ST. CICERO, ILL.

Del nedarbo kalnoa sumažintos
AųįtflP^s crovns ................  l« Q0
Porcellno fllllng ............................. 3.90
Sidabro fllllng ................................... 2.00
Pieltos . ............................   30.00
Brldgevvork dančiui (.00

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir ChirurgaJ 

4631 SO. ASHLĄND ĄV|

Tel. Yards 0994

Rezldenolioe Tel. Plaza

VALANDOS:
NUO 10 Iki 12 dieną 
Nuo t Iki I po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki II dloq|

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. StewarlĮ

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurg 

6558 SO. KALSTEI) STB
Vai.: 2 4 ir 7 9 vai. vi

.... lAk. s f 3 * 4
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MADOAS Ahtfadienis, Bal. 23 d., 1931

CHICAGOJE
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

ŽINUTĖS.

Šiandie Mažos Gėlelės Ko
mercijos mokyklos mergaičių 
draugijėlė rengia “bunco 
party”. Pelnas skiriamas pa
rapijos naudai, kurios pastan
gomis šita taip naudinga įs
taiga yra įkurta ir išlaikoma. 
Daug gražių dovanų žadama 
atsilankusiems svečiams. Mer
gaitės širdingai kviečia savo 

• tėvelius ir visus parapijomis.

Prie “Motinos Dienos” pa
rapijos vakaro, kuris įvyks 
gegužio 10 d., stropiai ren
giamasi. Ne tik šv. Onos drau
gija, bet ir kitos draugi jos,' darė O. Paplauskienė, 
ypač par. mokyklos vaikeliai ____________

keturdešimtės atlaiduose 
Kryžiaus bažnyčioje.

X Vyčių 24 kp. stropiai ruo 
šiasi ateinančiame ketvirta
dienyje prie “card party” pa 
renginio parapijos svetainėje.

X Šiandien Aušros Vartuo
se laidotuvės a. a. Juozo Va
balo, ant kurio karsto Labda 
rių 7 kp. aukojo dvasinį šv. 
Mišių giedotinių bukietų, o 
ryt laidotuvės a. a. Stefanijos 
Mikadeikaitės, jaunos mergi
nos, vienos iš pirmųjų Auš
ros Vartų mokyklos lankyto
jų dar pradžioje jos įsteigimo.

X Aušros Vartų tretininkai 
rengia parapijai jubiliejaus 
dovanų', kuriai pradžių jau pa

šv.

Švedijos karaliaus Gustavo 
duktė, princesė Ingrida, šven- 

I č i auti 21 “ birthday ’

gatvės, gegužės 2 d., šeštadie
nio vakare susirinks rinktinis 
lietuvių jaunimas šokiuosna 
— gegužinėm

Kas rengia tų gražių pramo
gų? Ogi baigusios šv. Kazi
miero Akademijų jaunos inte
ligentės, šv. Kazimiero Aka
demijos Alumnės.

Tai nebus paprastas “grūs
tims” šokis. Čia bus augštos 
rūšies gražus vakaras, tokis, 
kokį aukštos kultūros asme- 

!nis rengia ir kur mūsų gra
žusis jaunimas praleis malo
niai ir linksmai vakarų. A- 
lumnės visuomet remia savo 
“Alma Mater” — šv. Kazi
miero Akademijų. Visuomenės 
pareiga jas paremti.

Gabiosios alumnės: Ona

studentai vaidino labai gražų 
veikalų “Du Vainiku”.

Tebūn garbė Tėvams Mari
jonams, kurie taip gražiai iš
mokina savo studentus lietu
viškos kalbos. Publika jų lo
šimu buvo sužavėta.

Tebūn garbė ir jums, Kole
gijos mokiniai, kurie savo ga
bumus mokate reikšti gražia 
lietuvių kalba. Iš jūsų mes ti
kimės sulaukti vadų jaunųjai 
mus kartai Amerikoj.

Žmonių buvę daug, bet ga
lėjo būti da daugiau. Spau- ‘ 
doj mažai buvo garsinta, o 
ir bilietai paskleisti tik ke
liomis dienomis- prieš lošimų.
P. Gaižauskienė su Blankie- 
nė po pusę paėmė ir visus iš
pardavė. Ankščiau paskleidus 
bilietus, sėkmės būt buvę da 
geresnės.

J. B.

Antanas Perveneckis, 
Gabrielius Stakauskis, 
Antanas Jesaitis, .
Augustas Stakauskis, 
Anicetas Bagdonas,
Martha Stakauskienė, 
Mykolas Kuizinas,
Verną Gudonienė,
Zofija Ijoveikienė,
Petras liovei kis, Jr., 
Anieentas Skuncikas, 
Juozapas Laurin, 
Kazimieras Auškalnis.
Kiek girdėjau, 20% išva-

kuriuos savivaldybininkų pa
geidavimus, užtat savivaldy
bių departamentui centre bus 
suteikta ypatingų teisių. Ri
nkimai numatomi 0 savaitėms 
praslinkus po įstatymo paske
lbimo “Vyr. Žiniose,” taigi 
gegužės mėn. pabaigoj. “R.”

Suvažiavime dalyvavo 50 
kapelionų, tarp kurių buvo G 
katalikų kunigai kapelionai. 
Didžiuma kapelionų yra atsn- 
tgoje.

KARIUOMENES KAPE
LIONŲ SĄJUNGA

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus 
ir įvairius išpardavimus.

AVIASHINGTON, bal. 23. — 
Amerikos J. Valstybių Ka-

žiavusių pasiliks apsigyventi riuomenės Kapelionų Sųjunga,, 
ir išsivežė nemažų Amerikos kuriai priguli katalikų kuni- j
dolerių, o 80% tik apsilanky
ti.

Buvęs ant stoties.

SVEIKSTA.

rūpinasi suruošti gražų pro- GLOBĖJO ŠVENTĖ.
gramų savo motinėlėms pa- -------------
Igerbti. Taigi bus ko pamaty-1 Bridgeport. — Kadangi mū 
J6. sų bažnyčia yra dedikuota šv.

. ......... . , Jurgiui, tad ketvirtadieny j
• Mūsų mokyklos skautų dr- balandžio 23 dienų, čid įvyko 
jjtelė suorganizavo beisbolo ra- nepaprastai gražios, iškilmės,
-telį ir įstojo į Chicagos ar- švenčiant parapijos globėjo— 
kivyskupijos mokyklų lygų. Šventojo Jurgio šventę.
Praeitą penktadieni įvyko | , vaL i5kilming4 pri,
girnos rungtynės su Sy Jur- to gg Sakrament0, sn.
«‘° par. rateliu. Žaidimas kun A
tavo pralaimėtas keliais punk J>jak buv0 kun p Gasiunas>
tais. Žinoma, pradžia sunki -t subdiak _ knn p Vaitukai-
reikalinga daugiau praktikos. ,. r, .. .. , . . , , _ tis. Ceremonijų vedejum kun.
Ratelj gloooja gerb. kun. P. A R Martinkus GraŽŲ

asiunas. įkalą pasakė kun. A. Lankus.
. _ . " ~ . a , Mažosios Gėlelės choras, ve-Praeitų sekmadieni teko - . . o ~ ., . . v . ... , damas komp. A. S. Pociaus,nugirsti užsakus dvieili gerui • * • -><-*w*... . „ .Y. ' • gerai ir gražiai per Mišiasiinomy jaupĮkami, iš lunką Nors # diena>

•parapijos. a. no ir tožhyeioj'e žmoni, buvo 
Petro Mecioiuo. Abu trumpu 
laiku laukia vestuvių. Pirmas .
veda p. O. Kaaaitę iš Bndge- ,aikė ką„ A sesutes bmilia ir Elena Pro
porto, antrus p. O. Vaitkevičių BriJka_ k(]n j sevičiutės sudaro veiklųjį ko-
te, iš šios parapijos. Iš anksto T, ,.. .. .. ; , . Paškauskas, subdiak. kunimkime jiems daug laimės.

Town of Lake. — Po sėk
mingos operacijos sveiksta p- 
lė Stanislova Rokaitė, kuri gu
li Šv. Kryžiaus ligoninėj, kam 
bary 317.

gai, protestantų pryčeriai ir j 
žydų rabinai, turėjo metini 1 
suvažiavimų. Sųjungos prezi
dentu vieneriems metams iš
rinktas monsignoras W. Hu
ghes.

CICERIEČIŲ ATIDAI

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra groi 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ŽINIU-ŽINELĖS
X F. Bružas, gyv. fotografo 

Stankūno namuose po num.
3315 So. Halsted St. jau su
grįžo ir šv. Kryžiaus ligoni
nės.

X Jonas Dimša po sunkaus 
sužeidimo automobili aus ne
laimėje sveiksta.

X Dabar Bridgeporte dau
giausia žmonės kalba apie šv. 
misijas, prasidėsiančias atei
nantį sekmadienį gegužio 3 
d. Sv. Jurgio par. bažnyčioj. jri.te,.si} bus atdžv^gta’fkai

Aš nupirkau Grant Work aptieki), 
nuo J. Malakausko, po,No. 4847 W. 
14th St., Clcerd, III. Esu Išėjęs augš- į 
tesnj aptiekorystės mokslą. Ir turiu j 

Linkime Stanislovai kuo- dau* metų patyrimo toje profesijoje.
Turime didžiausį vaistų sandel), re
ceptams pildyti, Grant Worke. Vis
ką užlaikome pirmos rųSies. Pildau 
receptus su didžiausiu atsargumu. 
Patarimus suteikiu dykai.

1 Del jūsų parankumo, laikysiu Am. 
Express Money Orderius, priimsiu 
gazo ir elektrikos bilas. Renduoju 

i bankos dėžės (safe vaults) dėl bran-
' gmenų pasldėjimo. Taipgi užlaikau 
visokių dalykų pasigrąžlnimui ir 
pasikvepinimui.

greičiausiai pasveikti.
Rap.

SAVIVALDYBIŲ JSTATY 
MO PROIEKTĄ BAIGIA 

SVARSTYTI

R. ANDRELIUNAS
(Marquetxe Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

IŠVAŽIAVO LIETUVON.

Savivaldybių įstatymo pro
jektas jau baigiamas svarsty
ti ministerių kabinete. Įstaty
mų paskelbiant galima laukti j 
balandžio pradžioj. Šiame pro- ^847 W. 14th St. Cicero, III.

GRANT WORKS APTEKA
Juozas Keserauskas, Sav.

Tel. Cicero 39

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

PAIEŠKAU Povilo Urbelio,
------------ ! Benedikto Razmino ir Manjo-

Traukiiriti Niekei Plate 9:38 Į nos Pikturnaitės. Turiu svar-'

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

NAMINIAI NAKANDAI PARDA
VIMUI.

ryto, balandžio 23 d. išvažifU'K,, rpikoi,, Potvs ar inos ži- ’zTurt but Parduot‘ tuojau keturių7 M, —OU reiKaių. i aiys ar JUOS Al Rambarių aukštos rųftles rakandai,
_ , _ vo Lietuvon sekantieji lietu- nantieji atsišaukite.

190 tai. tak.5škHmi«guOOn» Grigonytė ir ™ Jtari M^etakurrija: • ALEX. BALVTAVKIUS

j initeto kvartetų: Visas jauni-
iMačinlionisį I. M. C.’ Ilgą pa- mas P"i«««jo dalyvauk Beta 
mokslą pasakė kun. K. Bič. ’,r «raži Pr0«a visiems pasi-

Ateinanti penktadieni musų ... « i • • ,. „ ikauskas. Svečių kun. irgi bu-
baznycioje prasidės gegužines^ nemaįa
pamaldos. Kaip paprastai, pra 1
tižia įvyksta iškilmingiausiai. i Sv' J'1^0 ,iklai
Mokyklos vaikučiai dalyvaus tada i8duoda saT0 yPatin*» 
gražioje procesijoje, kuria rū- «roži’ kada buna Palaia‘°a 
pinasi gerb. Seserys. Pamal

linksminti ir pasižmonėti.
A,

“DVIEJŲ VAINIKŲ” ĮS
PŪDŽIAI.

Juozapas Sher^itiB,
Netzelių šei myriu, susidedan 

ti iš 4 žmonių,
Stanislovas Paulakas, 
Pranciškus Andrekus, 
Stanislovas Aifflrekus, 
Stafonas Petrila,
Petras Markiewicz,
Petras Markiewicz, Jr.,

' f it *1 ‘•Duąuesne, Pa.,
49 North 3rd Street

kambarių 
kauras, elektrinis radio, lempos ir 
kitkas. Viskas pigiai, jei ateisite grei 
tai. bus galima visus daiktus par
duoti ir atskirai. Apleldžinme miestą. 

3040 We«t 02 Street

, Veik dykai, puikus 4 kamb. ra
kandai, kaip nauji. Gražiai iSmar- 

————parloriaus setas .vertas $300 
Praktiška nursė norėtų savo už $85. Pulkus 9xl2 VVIlton kauras 
... , , ,. ... $20, Super Heterodyne elektros ra-proiesijos darbų dirbti namuo- (j,o $45. coxweii kėdė ir ottoman 

«e, ypač prie gimdymo. Dakta-
rų rekomendacijos.

Mrs. May Scalley 
TeL Prospect 4628

$5/ Valgomosios 
setas $65, franeuziško pieno mlegk.
setas, stalas, vazos ir tt. 1743 
78 St. l-mas apt. Saginaw 9786.

Perkame vartotas
KONCRETINAS

1738 No .Callfornia Avė.

E.

dos šviesos.*
dos bus laikomos kas vakarų.

Aštuon.

WEST SIDE ŽINIOS.

Dievo Apveizdos Parap. —
Vtoriai gėlėmis, seselių iš- balandžio 12 d. mūs parapi- 

dekoruoti, procesija, vaiku-
čiai dailiai aprengti, didysis 
choras, vedamas ir mokina
mas- komp. Antano Pociaus, 
žmonių pilna bažnyčia teikė 
didelio įspūdžio.

Čia didelės padėkos žodis

jos salėj Marijonų Kolegijos

X Du westsidiečiu laimėjo 
“Draugo” konteste: Petras 
Fabijonaitis 4 dovanų ir Ste
ponas Straukas 7. Visi kontes- į priklauso parapijos šeimynin- kreiptis:

Budavoju naujus ir perdir
bu senus namus lengvais iš
mokėjimais. Atlieku visokį 
darbų prie namų. Užtikrinu 
gerų darbų. Reikale prašau

to darbuotojai sekmadienyje! kui prelatui M. L. Krušui,
“Draugo” ir “Dainos” cho
ro koncerte buvo gražiai pa
gerbti.

X Vakar skiriamas Sidab
rinio Jubiliejaus Komiteto vi- 
fcuotinas susirinkimas prašant 
jo nariams nukeltas į ketvir
tadienio vakarų.

’ X Vakar ir šiandienų Auš-

kuris taip iškilmingai, taip 
didingai visų sutvarkė.

T-la.

ANT EŽERO KRANTELIO— 
PAVASARIO VAKA

RĖLYJE.

Ispanų styliaus kambary, iš
taigingame Shoreland Hotel 

ros Vartų kunigai dalyvauja prie Michigan ežero ir 55

ša

MES ŽINOM, U REIK DARYTI
Ar Jus patenkinti nu navo karo olncna ir greitumu 7 Jei ne, 

tai mee galime juaų karui grąžinti pep, Jėtą Ir nlooncfnlją. Hpeclja- 
llal trankiai, tikro* dalya dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėga 
juaų seną karą padaryti kaip naują, tAike nuo laiko oarbureterio 
apžiūrėjimą* Ir išvalymą* sutaupy* Junta pinigų.

MARVEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRK AVENUE

Eaame pasirengę taisyti Buick, Naah. Mudaoa A Essex, Oakland 
ir Pontlac, Oldanroblle, Viklng, OrtkarM-Faiga ir kltua

■■ .... ■■ /a=MašMMMttsag=e=gg===g=sa

ĮVAIRŪS KONTRAKTOR1AI
I Rooming House, 15 kamb. Visi 
iSrenduoti, 6 karų ga.r. Pigiai. 1350 
No. La Šalie St.

P. SKRIABUTĖLIS 
5348* So. Halsted Street

Tel. Yards 2773

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS6IR8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažą kalnų. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J 
mus. Taisymo skyrių veda gerai p<- 
tyręa mekanikas J, MENZOR.

White Sox Motor Sales
A. Jankaitis, 3. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Tards OMt
- ------ ------------

PREE WHEELING

STUDEBAKER
Vlenintėlė Ntndebaker Lietuvių 

įstaiga Chicagoj
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

už žemiausias kalnas f

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė.

Tai .Dafayettai 7ll»
Az Kaaulis ir 3. ZAbukaa, Bav.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kalną

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6624

M. YUSZKA
Plnmbinf A fleating

Kaipo lietuvis lietuviams patar
nausiu kuogarlausla.

4426 8o. Western Avė
Tel. Lafayette 8227

J. H. RIGZKUS
4357 S. MAPLEW0OD AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

OVB
t- IM V. ,, < S « H H

Geros išdirbystės pilnai už
tikrintos maliavos.

Kainos numažintos 
Wall blot maliava .... 62.40 
Aliejinė maliava 62.10
Aliejinė maliava.......... 63.00
Aliejinė maliava.......... 63.65
Kopėčios 6 pėdų ...... 61.30

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
OENERALI8 KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip' Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinami Įaustos.
2452 WEST 69th STREET

JOHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estete
2621 WEST H STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res. GrovehiU 1680 .

Phone Virglnla 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

šapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 5688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvio 

K O NT K A K TO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

NAMŲ SAVININKAMS.
Popleruoju ir malevoju kambarlua 

Darbą keletą, didelių sieninės pople- 
ros knygų, kurtas pristatau ) namus 
išsirinkti. Už role 7c. ir aukščiau.

Atsigaukit laižku ar asmenMkal.

K. ANDREJUNAS 
1337 So. 50 Ot Cicero, HL

Beauty Shop, išdirbtas biznis, fik- 
čierlal, galima skyrium. 2 503 Houth- 
port avė. •

Del., Oroc. nėr konkurencijos, ice- 
cream, kendės, kamp. Paulina ir 
16 58 Melrose St.

Barbemė su saldainių, cigarų, ice- 
creamo bizniu, porai flatas. 1701 
Barry Avė.

MARQUrzi'i'E PARK. Rendon ar 
pardavimui Stonas. Tinka bile ko
kiam bizniui sU 5 p. k. 2 k. gar. 
Namas naujas su visais įtaisymais. 
Randas prie W. 69 st. Kreiptis pas Ij. iApinską, M35 S. Sacramento.

REAL ESTATE

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

Skolinu ant pirmų mortga- 
čių; mažas komišinas, teisin
gas patarnavimas.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 South Leavitt Street 

Can&l 1678-1679

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se> 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Pigiai 2 flatų plytų namas, $9,850, 
arti mokyklų, bažnyčių. Elston Bu- 
sas. Kreip tie 5111 No^ Liuder avd. 
arba 5117 Mllvvaukee ava

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus pe>

S. L FABIAN & GO.
809 West 35th Street

CHICAGO
fEL. BOUL. MII ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Perkam Mortgečlug Ir Bonus 
Skolina m pinigus ant Namų 
Parduodam, išmalnom ir inšluii-

nama visokį turtą.
Padarom davernastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlallškus raštus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes 
ATSAKANTIS PATARNAVIMA8 

Yra pamatu musų Pasekmlngumo 
Mes ovarantuojam savo

ATLIKTA DARBĄ.

Skolinam Pinigus
Neimam komiso nuo $50 Iki $800 
šis departmentaa yra pn valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morgičlų

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. WESTERN AVĖ.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčtame pinigus Lietu

von paštu į dvi savaites, tele
gramų į dvi .ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus ir visus 

Icgallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičlų. (

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALfiTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669




