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ATKAKLUS ITALIJOS FAŠISTU 
VYRIAUSYBESNUSISTATYMAS

Washingtone Iškilmės - Vieši 
Siamo Karalius

Maskva Dideles Sumas Panaudosianti 
Darbininkų “Kultūrai”

FAŠISTAI LAIKOSI SAVO 

ATKAKLYBES

S’AMO KARALIUS 
VVASHINGTONE

ROMA, bal. 29. — Vatika-j VVASHINGTON, bal. 29. — 
:o laikraštis “Osservatore Ro-i Šiandie čia atvyksta Siamo 

juano” paskelbė Šventojo Tė-: karalius su žmona. Jiedu bus 
vo Pijaus XI laiškų, kuriame oficialiai ir gerbtinai čia svei- į

POLITINIS SUBRUZDIMAS MIESTE TOKYO

...
ŽINIOS IS LIETUVOS

rciui. Tačiau antrojo byla, kur 
Įžiūrėtas kurstymas prieš val
džių ir raginimas neklausyti 
valdžios Įsakymų ar Įstatymų, 
būtent, kun. Matulevičiaus

VARNIAI

1417 metais Įsteigtosios ir 
i 1421 metais rudenį Apaštalų 
Sosto patvirtintosios Žemai
čių Vyskupijos centru iki lenk-' (Rokiškio apskrities Svėdasų 
mečio yra buvęs Varnių mies- į parapijos) byla su kaltina- 
telis. Ypač XIX-to šimtmečio 
antroje pusėje, valdant Žemai- riuomenės teismui 
čių Vyskupijų Vyskupui Mo
tiejui III — Kazimierui Va
lančiui — Valančiauskiui Va-I r
rniai buvo vienas tų centrų, iš 
kur pasireiškė kovos prieš 
pravoslavijų ir nurusino akci
jų. Mat, šių akcijų, vadina
mųjų akcijų prieš 'maskolius

muoju aktu persiunčiama ka- 
“R.”

NUSAVINIMO PROJEKTAI

Ministerių kabinetan atsių
sta projektas nusavinti pava
sarininkų, moterų katalikių, 
D-ro Nekvedavičiaus, p. Čepo
ir k. sklypus. Toje pat vieto- 

— nukatalikintojus Vyskupas j© esą Neo-Uthanų ir vokie-
Valančius buvo pradėjęs, be
ne, 1867 metais, Popiežiui Pi-Priešvaldiška, taip vadinama, seiyukai partija mieste Tokyo, Japonijoj, kaip čia

Jo šventenvbė tarp'kitko pykinamu. Jųdviejų iškilmingos 'atvaizduojama, kelia demonstracijas. Sakomos prakalbos, skelbiami protestai, daro- r,,
reiškia, kad jei fašistų vyriau-! pagerbtuvės fia tęsis ėjimai (matavimai). ? IX‘tam Pntarus- Ir J“

sybė nori skaitytis katalikiš-1 dienas. Bus suruoštas valsty- i MIRUSIOS KŪNE PAŠTE-
ka, ji turi taikintis prie Baž- binis bankietas Baltuose Rū- 
nvčios skelbiamojo mokslo irimuose, 
klausyti Popiežiaus sprendi
mų.

BETI IŠGANYTOJO ŽAIZ-. 
DŲ ŽENKLAI

GOJĘ 60 DIENŲ KALĖJIMAS

Geležinkelio stoty šiandie
svečius pasitiks vice-preziden- 

Kaip paprastai, laikraščių i, Curtig> valgtybėg sekreto- 
irdavėjai ėmė parduoti “Os- • „„„ • b;.. ;;pardavėjai ėmė j>a 

servatore Romano” kopijas. 
Policija laikraščio nekliūdė, 
bet pardavėjus areštavo ir tei 
smas juos nubaudė po 6 die 
LW (paras) kalėjimo. Bet bau
smė suspenduota.

rius Stimson ir kiti aukštieji 
viršininkai.

ROMA, bal. 28. — Nesenai į. 
Neapoly mirė vienuolė Maria 
Landi, buvusi maldinga ir į- 
žymi gailestingumo darbais. 
Jai mirus jos kūne susekta

MAJORO KALBA TARY
BOS RŪMUOSE

Vaistinės, 1362 Belmont a-j 
ve., savininkę, Mrs. Lillian 
Tully, teismas nubaudė 60 die
nų kalėjimu už neteisotų svai- gyventojų 
galų pardavimų.

tuomet Varniuose buvo dvi 
bažnyčios (medinė ir mūrinė) 
ir seminarija.

Dabar Varniai tėra mažas 
miestukas su 2-3 tūkstančiais 

Medinė bažnyčia
priklauso Senųjų Varnių pa
rapijai, o mūro — Naujųjų 
Varnių parapijai. Semmari- 
joų.^Ūmuose dabar ir yra toji 

šioji koncentracijos stovy-

čių sklypai paliekami ne tik 
neliečiami, bet vokiečiams, a? 
sų, dar išnuomuojama Vytau
to Pbrko dalis. Be to, toje pat 
vietoje neliečiama p. Sližio ir 
Žakevičienės sklypai, ant ku
rių tų asmenų rengiamasi pra
dėti namų statyba. , “R.”

GEN. D. BERENGUER 
KALĖJIME

Chicago majoras Cermak už
vakar vakarį ųldenpoųų ta-

pasakė pi

PASIRENGUS DIRBTI

TARDOMA MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ CENTRO 

VALDYBA

KAIP GIRIASI MASKVOS 
KOMISARAI

rybos rūmui
penkių Išganytojo žaizdų že- .ofisan (inar 
nklai (stigmatos).

Kardinolas' AscaTesi, "Nea
polio arkivyskupas, paskyrė’ir programų. Pirmoje vietoje 
komisijų ištirti tų dalykų. Ko- jis žadėjo darbuotis sumažin 
misijos nariai yra trys įžy-. ti mokesčius. Tiesioginiu ke-

Nauja Chicagos aldermonu

MADRIDAS, bal. 28. — Pa
skutinis buvusio Ispanijos ka
raliaus Alfonso ministeris pi
rmininkas gen. D. Berenguer

-------------- ! uždarytas kalėjiman, nežiūri-
R\GA, bal. 29. Iš Mask-1 j0 priesaikos ištikimai tnr- 

vos praneša, jog vyriausias i nauti respublikai.
komisaras Molotov paskelbęs,
būk šįmet bolševikai paimu-1 Jis t*"**®“ «<*»" už
dosię 3,311,000,000 doleri,, ku- keletl> 
ltūriųiain darbininkų lavini
mui. Ton jų kultūron įeina 
apdrauda, mokslas, laikraščiai, 
sveikumas, sanitarija ir darbi
ninkų atostogos.

mieji gydytojai. Jiems pagel- 
bon paskirti kiti trys padėjė
jai. Komitetas apie vienų va
landų tyrė tas žaizdas. Jų ty
rinėjimo sėkmės dar nepas
kelbtos.

UŽĖMĖ SUKILĖLIŲ 
TVIRTUMA

VIETOJE NUBARIMO 
REIKŠTA PAGARBA

Jau ištardytas jos n£ 
įas; kviečiam m ii 

Brunas.

REIKALAUJA TRAUKTI 
ATSAKOMYBĖN IŽDI

NINKĄ

sto reikalais. Sudaryta 18 i- mąjoras Rudaitis., 
vairių komitetų ir visi patvi- 1 Senųjų Varnių parapijos 
rtintL klebonas yra labai rūpestin-

______________ gas kun. St. Janeliūnas, o
SUIMTI PINIGŲ DIRBĖJAI Naujųjų — kun. Juozapavi- 

_________ čius. Tai pagyvenę ir daug gv-

liu jis negali to atlikti. Bet 
netiesioginiai — jis žadėjo su
mažinti miesto valdybos išlai
das ligi žemiausio laipsnio ir 
panaikinti visokį eikvojimų.I

Daug kalbėjo apie būsimų 
1933 metais Chicagoj pasau
lio parodų. Sakė dėsiųs visas 
galimas pastangas, kad ta pa
roda pavyktų kuogeriausiai. 
kad parodų galėtų aplankyti 
milionai žmonių, kaip iš Ame
rikos, taip ir iš svetur.

Žadėjo miesto gyventojams 
saugumų, kaip tik yra galima 
atsiekti žmogaus pastango
mis.

Pagaliau pasižadėjo visomis

AUSTIN, Tex., bal. 29. —
Federaliniai slapti agentai venimo praktikos turį klebo-1 q*exas valstybės kongreso at- 

suėmė tris banknočių (poperi- Reikia pastebėti, kad kle- g^vag Ąy Patman, demokra- 
nių pinigų) dirbėjus ir sklei- bonas kun. St. Janeliūnas yra tag, reikalauja traukti tieson 
dėjus. Banknotės buvo dirba- kilęs Šeduvos parapijos. jž<j0 departamento sekretorių 
mos namuose, 17£>G West 51 Vadinasi, — panevėžietis. Mellon. Susirinkus kongresui-

į posėdį, jis sakosi tuomi rei
kalu kongresui Įduosiąs rezo-, 
liucijų. ! 1 2S <1

Anot jo, Mellon peržengia 
įstatymus, jei jis užimą' sek
retoriaus vietų. Sakoj Mellon 
daug užimtas privatinių ’* ‘ biz
niu” ir prekyba ir todėl negu- 
Ii būt sekretoriumi.

BRITANIJOS SĄMATA 
PARLAMENTE

PRAHAI Čekoslovakija, ba- 
land. 28. —- Įžymus čekas ka
talikas poetas ir autorius (ra-

TEGUCIGALPA, Hondm
ras, bal. 28. — Vyriausybės
kariuomenė daro pažangų ko-lv , . . _ _

, ttv , sytojas) Dr. Jaro DurvVh pavodama sukilėlius. Užimtai . ...
Atrodo, kad bolševikai užsi

brėžia didelį kultūros darbų.
Gi ištiktųjų jie tik giriasi pa- viena sukilėlių tvirtuma arti
sauliui. San Pedro Sula.

5 ŽUVO CUKRAUS 
DIRBTUVĖJE

STOTY SUPLAIŠINTOS 
DVI BOMBOS

MAGDKBURG, Vokietija, 
bal. 29. — Cukraus dirbtuvė
je įvyko sprogimas. Žuvo pe
nki darbininkai.

ATNAUIINO PREKYBOS 
SUTARTĮ

. VARŠAVA, bal. 29. — Po- 
dbroda geležinkelio stoty su- 
plaišintos dvi bombos. Žuvo 
garvežio inžinierius ir apgriau 
tas stoties vidus. Piktadaris 
pasprūdo.

rašė laiškų Čekoslovakijos 
prezidentui Masarykui, reika
laudamas, kad prezidentas vie
šai pareikštų savo atsinešimų 
į tikėjimų ir Bažnyčių.

Valdžios , leidžiamas laikra
štis tuojaus prapliupo pulti 
poetų. Atrado, biik tuo būdu 
įžeidžiamas prezidentas.

Tada prezidentas Masaryk 
atsiliepė. Jis poetų už jo nuo
širdų atvirumų ne tik pager
bė, bet dar atžymėjo.

ROMA, bal. 29. — Italija 
su Maskva atnaujino prekybos 
sutartį.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
NIKARAGUOJ

SHARKEY SU CARNERA 
BIRŽELIO 10

išgalėmis remti rengiamas 
Chicagoj vienos savaitės pra
mogas, kad pakelti “biznio” 
dvasių ne tik vidumiesty, bet 
ir kitose miesto dalyse. Tuo
mi reikalu jis paskelbė atsi- 
Jiepimų į gyventojus.

Majoro kalba per radio bu 
vo girdima. Į klausančius pa 
darė nemažų įspūdį. Tikima,
kad Chicagos miestui aušta tūrų ir grąžinti demokratinę

Pats miestelis mažai kuo 
skiriasi nuo kitų valsčių mie
stelių: Trys keturios gatvės; 
paminklai: Vyskupui Valan
čiui ir dar kažkam, kuris, be-

LONDONAS, bal. 28. ne grejt baigs sunykti ir su- 
Britanijos iždo ministeris Ph. birėti
Snowden vakar parlamentui , Nuo Varnių iki Telgių 
įdavė pajamų.ir išlaidų suma- kelio gtotieg‘ skai.toma kelio 
tų. Iškėlė sumanymų padidin- ^j. g| kilometrų. Pusiaukelv 
ti žemės mokesčius. į tarp Varnių ir Telšių yra Ža-j

Išlaidų sąmata yra 3,904,- rėnų miestelis.
364,760 dol. Į “Turgai” Varniuose esti

'kas pirmadienis ir ketvirta-
TURI BŪT PANAIKINTAS fbenis be didžiųjų “jomarkų.
MAŽUMOS VALDYMAS , VarniHiiai ga„„a kas.

PH1LADELPHIA, Pa., bal. <««», be Sventodieni, Ir šiaip 
. , , susisiekimas Varniai — Tel-

28. — Organizuotas darbas'-. . .... , ,. i šiai arkliais nėra brangus Ir išsprendė darbuotis panaikin-1, , .... a ,kas vežtu nesunku surasti irti šioj saly mažumos dikta-' . . ,’ J Varniuose ir Telšiuose. ‘P. B.’

nauja gadynė.

NUKAUTA 1,800 KO
MUNISTŲ

MANAGUA, bal. 28. — šį 
apgriautų miestų palietė nau
jas smarkus žemės drebėji
mas.

BURKE NUBAUSTAS 
KALĖJIMU

ST. JOSEPH, Mich., ,baL 
28. — Fred Burke, 45 m. žmd- 
gžudis, teisme prisipažino kai
tas poliemono nužudyme ii* nu
baustas kalėjimu ligi gyvūf' 1 • H .
jo galvos* • ' ;

SUIRO CIU KABINETAS

SHANGHiAI, bal. 29. — Ki
nijos kariuomenė Hupeh pro
vincijoje apsupo ir nukovė a- 
pie 1,800 komunistų plėšikų, 
prigulėjusių Ho Lung vadui.

SUŽEISTA 87 ŽMONĖS

BOSTON, Mass., bal. 29. — 
Japonieti8 princas Takamatsu 
su žmona išvyko į Kanadą.

PARYŽIUS, bal. 29. — Su
sikūlė požeminiu traukiniu 
ties Bastile stotimi. Sužeista
87 žmonės.

PLATINKITE “DRAUGĄ” rtg.

. NEVV YORK, bal. 28. — 
Lietuvis kumštininkas Shar- 
key birželio 10 d. kumščiuo
sią su italu kumštininku Car 
nėra Ebbets stadijume, Broo- 
klyne. Pasirašyta sutartis 15- 
ai roundų.

New Yorko atletinė komisi
ja laimėjusį pripažins pasau
lio čempijonu, kadangi ši ko
misija vokiečiui Max Schme- 
lingui panaikino čempijono ga-

SUIMTAS KOMUNISTAS

Policija areštavo komunis-, 
tų agitatorių kurstytojų D. E.1 
Earley. Paskirta 100,000 dole
rių kaucijos.

Be kitko jis kaltinamas už 
žmonių kurstymus pulti ban
kas (išimti Įdėlius).

didžiumos valdžių.
v. . I1

Tas einasi labiausia apie
prohibicijų, kuriai gyventoji.: 
didžiuma nepritaria.

MIRĖ MILŽINAS NEGRAS

DVIEJŲ KUNIGŲ BYLA 
UŽ PAMOKSLUS

CHICAGO IR APYLINK. 
— Šiandie saulėta; truputį 

šilčiau.

NEW YORK, bal. 29. - 
Trumpai sirgęs Ilarlem ligo
ninėje mirė James Finch, 28 
metų negras. Miręs svėrė 678 
svarus ir buvo*7 pėdas 6 co
lius aukštas. Ligoninėje užė
mė dvi lovas.

Kariuomenės teismo proku
ratūra buvo gavusi kun. Tu- 
mosos ir kun. Matulevičiaus 
bylas už pamokslus. Tačiau 
pirmojo (kun. Kazio Tumo- 
sos) bylų prokuratūra pasiu-, 
ntė per Marijampolės apygar
dos teismų spręsti taikos tei
sėjui, nes tokios bylos, kur y- 
ra vyriausybės darbų kritika, 
nepriklauso kariuomenės teis-

. BUENOS AIRES, Argenti
na, bal. 29. — Anot žinių, at
sistatydino Čili (Chile) respu
blikos kabinetas.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.85 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrk

3.90
5.23

13.90
23.82

Šveicarijos 100 frankų 19.24
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DIENOS KLAUSIMAI
NEREIKIA IGNORUOTI VIENO DALYKO

Daugelį iš Maskvos skleidžiamu žinių 
reikia ignoruoti. Nes iš tenai praneša pa
tys bolševikai ir tai tik tų, kas jiems nau
dinga, gi kitoms šalims kenksminga. Jų ži
nios yra daugiausia klastingi pasigiriniai 
arba paprasta raudonoji propaganda, baugi
nimai, keršto siekimai ir kitokį nedori žy
giai.

Kaligula ir daugybė kitų žmonijos skriaudė
jų.

Ilgiau jie ištesės Rusijos valdyme, dau
giau nelaimių sukels žmonijai. Gi jų ilgesnis 
gyvavimas priguli daugiausia nuo jų agen
tų, svetimose šalyse dirbančių.

Tad nereikia ignoruoti vieno bolševikų 
dalyko, kada jie skelbia, kad netolimoj atei
ty ir kitose šalyse įvesiu sovietus, ty. rau
donųjų tvarkų. Tas jų grųsinimas turi pa
grindo, Kai-kuriose šalyse milionai žmonių 
skurde gyvena ir alksta. Tik nyki mažuma 
naudojasi gerbūviu ir laime. Skurstančius ir 
alkstančius žmones Maskvos agentai gali 
lengvai patraukti prie savo idėjų viliugin- 
gais žadėjimais, kaip jie yra daug ko žadė
ję Rusijos praletarijatui.

Taigi, šio bolševikų grųsinimo negalima 
ignoruoti. Reikia tuos raudonuosius agentus 
ko-voti. Ne ginklais, bet kultūringomis prie
monėmis. Svarbiausia tų priemonių, tai geri 
laikraščiai. Juos reikia platinti darbininkų 
tarpe. Iš katalikiškų laikraščių ir kitų raštų 
darbininkai gali patirti bolševikų klastas ir 
nepasiduoti jų įtakai.

Kitos priemonės priguli nuo pačių vy
riausybių. Jų pareiga milionams žmonių pa
lengvinti gyvenimų taip, kad jie jaustųsi pa
tenkinti būviu ir tuo būdu' neklausytų raudo
nųjų agentų plepalams apie “rojų”. Nes 
žmogus ant žemės negali turėti rojaus. Ir 
turtingiausi žmonės turi nuosavus vargus ir 
susikrimtimus.

TĖVŲ MARIJONŲ LAIMĖJIMAS.

Už k* teisiM* kstriilui veftejai 
Lietmje?

tTųsa) j teisės. Ji (teisė) yra duotu
Kurio iš jų tiesu, tesprendžia 1)i*‘v"’ IkvPpttt žl"°-
kas imli.‘Tiesa tėra viena 
Kauno Arki bazilikos pamal-

gaus prigimtyje, jos ne tik šė 

tono pėdomis einantieji žmo- 

, inės, bet ir pats šėtonur ne-dos kas šventadienis yra per 
duodamos per radio. Kada bu ^tengs atin,ti; (iafsus 
vo aiškinamas Vyskupų raš-i^us JA(,uas XIII sako. ki
tas tikintiesiems, perdavimas1^ dėtis į atskirų duugijų
, x A ... .... Į žmogus turi igimties si.redy-buvo nutrauktas. Ar gali būti Į n 7
... ... . .. . . . imu. Valstybė vra įsteigta pri-didesnis tikintiesiems spiovi- . e j

mas į veidų, kada už mūsų ginities teisėms ginti, o n.e nai 
kint”. Jokie įstatymai, kurie 
tam kliudytų, nėra įstatymai 
nors jie būtų iškilmingiausiai 
išleisti net ir tų, kurie turi 
teisėtų teisę. Jeigu Jėga nesu
kūrė ir nesukurs, teisės.

Tas pats Popiežius Ikonas

la* yra brangesnis už kalėji
mus ir mirtį. Tai įrodė pir
mųjų krikščionių pavyzdžiai 
tai įrodė Meksikos, Rusijos ir 
kitų šulių persekiojamieji 
krikščionys. 4) Turime gražiu 
kui,aringu būdu boikotuoti 
visus tautininkų ir Vyriau 
yyl.ės žygius, kurie yra daro
mi jų sustiprėjimui (išskyrus 
lues vyriausybės įsakymus, t 
kurie rišasi su mūsų reika- j 
tais, jos laisve ir gerove, nes i 
tautos ir valstvb-s interesą’ i 
n ums brangesni negu jiems. ■ 
n .s mes katalikai jai I’.isvę
iškovojoin). 5) Sivo maldose į „ , _

. ................... . P-ui Kotryna Snuoiene, žv-prasvl: Aukščiausia,jį r»g*--1 .
. , , • | mi labdarių, moterų sujungusuos musų kovose, visokios pa- Į ‘ .. .. .
, . . , . . ir kitų organizacijų veikėja.,laimus ir sėkmių,ūmo uur-; e o n
, _ . i laimėjusi “Draugo kontestebuose musu brangiems tauiy- į . ,
. . ,r , - “ - |pirma dovanų — laivokortę

Lietuvon į abi pusi ir gelzke- 
!io išlak’ v; ’- ta Lietuvon 
su “Drv.ugo” ek: 7 rsij:.,

VYKSTA LIETUVON SU 
•DRAUGO” EKSKUR 

SIJA.

pačių skatikus pastatyta ra
dio stotis ir mes tikintieji ne
galim išgirsti tikro aiškinimo 
balso. Tuo tarpu tautininkų 
agitatoriai pila pamazgas ant 
Vyskupų, kun. ir visų tikin
čiųjų galvų. Mums katalikams
gi nei laikraščiuose, nei gvvu|XIII sako: “Įstatymų terei- 
žodžiu neleidžiama atsakyti į kia klausyti tik tiek, kiek jų
jų ^begėdiškai skleidžiamas' sutinka su sveiku protu”, 
neteisybes ir neleidžiama iuu- Į Stovėdami kultūrinės kovos 

prieangyje, kada tautininkų 
spiaujama į akis visiems tik 
kintiesiems, kada jie metė ko
vos pirštinę ir iššaukė į ko
vų, mes turime rimtai ap>- 
svarstyti, tų pirštinę priimti 
ir ištesėti kovų iki galo. Vi

uis apsiginti. Mūsų garbin
giems Ganytojams Vyskupams 
yra net primetama priesaikos 
laužymas. Priesaikoje yra to
kie žodžiai, kuriuos reikia 
ypatingai įsidėmėti: “Prieš 
Dievų Šventomis Evangelijo-
mrs prisiekiu ir prižadu, kaip sas kančias turime sudėti po

-irimu mums ai .čdavu.-kii.s
kunitjtms, o taipgi kantrybe

• v - . . i • i ist vjrv. .. ..a ei i-.,ir i ’ erines tiems, kurie keti- °
į.-.i.-, ... .. v,.... igužės 15 d., Scandinavian A-

Ne visi Kusijų ir bolševikus aplankę a- 
merikiečiai praneša teisingai, kų jie ton ma
tė ir patyrė, kų girdėjo ir pergyveno. Bolše
vikams pataikauju pasakoja, kad tenai vals
tybės atstatyme sovietai padarę stebuklus, 
kad socialistinei valstybei dedami labai sti
prūs pagrindai, kurie išlaikysiu ilgiausius 
šimtmečius, žmonių jpsis bolševikams pa
lanki už tai, kad ten žiajšffailisioiiiis priemo
nėmis kovojama krikščionybė ir kitos reli
gijos.

| pridera Vyskupui, Lietuvos 
į Respublikai ištikimybę. Pri-“Darb.” rašo:

Tėvai Marijonai nusipirko naujų nuosa-> iekUl ir prižadu visu lojalu-
vvbę savo Kolegijai, Thompson, Conn. 
nuosavybė susidaro iš milžiniškos faunos, 300 ;tBO (fvasiškijai gerbti Konsti-
akerių, su gyvenamais namais, turinčiais apie 
40 kambarių. Keletu mažesnių namelių, mil
žiniškais kluonais, iš kurių galima padaryti 
puikiausius butus, ir dar keliais įvairių rųšių 
trobesiais. Ten yra gaa. aukštais .gjEąŽMŪ pa
statytas bokštas vandeniui traukti ir prie-

Nukryžiuotojo kojų, visus lai
mėjimus atiduoti jo garbei ir

čia ir kentės persckiojHKti* i 
G) Raginti visus katalikų va-! 
dus į vienybę ir vieningų ko
vų, prašant Die.vo palaimos 
jų darbams. Tuos šešis nuos
tatus turi vykinti kiekvienas 
katalikas. Tai jo šiandieninė 
pareiga. “Duokite laisvę ka
talikams moksleiviams, duo
kite laisvų katalikams veiki
mų savoj, jų pačių išvaduotoj 
tėvynėj” — “štai mūsų šių 
dienų šūkis. Visi katalikai,

meriean linijos laivu “United 
States ’.

SU jo pagalba laimėti. Kaip kaip vienas, petis į petį turi- 
^a'inu gerbti pats,ir įsakyti nia- turime tai daryti?!. Turime nie išsitiesti it Nemuno van- 

•ulaižęs lėtins ir sudau-

taisai savo elektrai gaminti. Toji fauna tai 
didžiausias, puikiai ištaisytas parkas, su iš- 

Tačiau tlorų mylį žmonės, kurie lankų4-vadžiotais gražiais keliais, kurių ilgumas šie-

tiMijos pastatytų Vyriausy
bę”. Čia reikia ypatingai įsi
dėmėti žodžius “kaip pridera 
vyskupui”. Vyskupai pama
tė pavojui Bažnyčiai ir kaip 
Vyskupams pridera, stoja

visi, kurie nešiojame širdyje «uo,
Kristaus mokslų ir meilę su vi žyti tuos pančius, kurie yra 
su atsidavimu klausyti mūsų kaltama katalikų rankoms, 
gerbiamų ir mylimų Ganytojų -katalikai neduosime že- 
balso. Kataliku šūkis — tas minti Vyskupų vardo, nedua

li’ Bauba pareiškė ^kar'i: 
Baranauskas, kad šių metų 
lapkričio 28 d., išeinant iš al- 
eitininkų susirinkimo, kuris 
buvęs Lietuvos universiteto 
didžiųjų rūmų III auditorijo
je ir kuriame buvo aiškinama, 
kad studentai nuvykę į Lie
tuvos Katalikų Veikimo Cen
tro susirinkimus turi paaiš
kinti susirinkusiems dėl at
eitininkų organizacijų uždary
mo mokyklose, stud. Mockus 
Kazys baigiant prakalbų lie
pęs, studentams vykstantiems 
į provincijų, užeiti pa- jį į

ne katalikas,., kuris- neklauso Mine -minti šventų Bažnyčios Peilininkų namus pasiimti lį-
Vyskupų balso ir neauko-ja teisių. Mes katalikai ne ’ver 

ginti katalikų teises. Taip pat savo laisvės ir gyvybės Baž- gai, bet laisvės sūnus savo

Rusijų, toli kitaip atsiliepia apie sovietus ir 
jų ten palaikomų “tvarkų”. Jie nesmerkia 
bolševikų, kurie išaugo nepakenčiamoje ca
ro biurokratų valdžioje. Juos smerksi ne
smerksi, visviea jie pasiliks laukiniai, be są
žinės. ir doros. Vistiek jie savo politinius prie 
šus ne argumentais, bet ginklais kovos. Juk 
visais laikais jie tuos priešus arba kankina 
arba žudo.

Ir štai tokiu būdu bolševikai negali į- 
kurti jokios stiprios socialistinės valstybės. 
Jie tai žino geriau už kitus. Dėlto, nesirūpi
na jie šalies ir gyventoju laiminga padėtim. 
Viskas, kas jiems rūpi, tai gelbėti nuosa
vų kailį, ilgiau išsilaikyti valdžioje, kuodam 
giau išžudyti savo politinių priešų, kuodą u- 
giau prikankinti žmonių, kad jie būtų mini
mi pasaulio istorijoj, kaip minimas. Nero,

kia 7 mylių. Prie įgimtų gamtos grožybių pri 
dėta daug darbo ir milžiniškų lėšų. Priso
dinta daugybė visokių brangių krūmų ir 
medžių, kurių vienas atseinųs net 3>W0 dol. 
Yra taip pat vaisinis sodnas iir keletas ake
lių išdi rbtos žemės. D kiek ten, puikiausių ir 
įvairiausių gėlių! Žymi fannos dalis apau
gus tankiu mišku. Žodžiu, ten yra visko: ir 
įgimtos grožės, ir meno.

Gyvenimas namas tai tikras palocius. 
Yra didžiausių kambarių, tinkamų koply
čiai, salei ir mokymo patalpai. Beveik ne
reikia perdirbti, rodos, kad tie namai kole
gijai ir pastatyti. Įrengimas puikus, skonin
gas ir turtingas. Perdaug, jau gal turtingas. 
Reikės daug rūpesčio ir 'lėšų jį palaikyti. 
Yra net pavojaus, kad mokiniai nevirstų a- 
ristokratais, pripratę prie tokių patogumų.

nereikia pro pirštus praleisti 
ir toliau sekančių žodžių 
“gerbti Konstitucijos pastaty
tų Vyriausybę”-. Jeigu tauti
ninkai drįsta begėdiškai kai- balinėsime. 3) Turime visuose

nyčios labui. 2. Turime klau- pačių išvaduotos tėvynes. Mes 
syti savo kunigų ir pn*aulie- j dar Vyriausybės prašome, to- 
čių katalikų vadų nurodymų, 1 dau reikalausime ir nu’imsi- 
nes tik būdami drausmingi ,,H‘ tada, kada iškovosime tai,

Caddugio.

(Perspausdinta iš “Ryto”)

(Pabaiga)
Į policiją einame, bet daiktų nei įna

mei mes taip nežmoniškai nuvargę ir tie 
daiktai juk iškratyti, išblusinėti, kam 
juos bevalkioti. Iš kriminalinės policijos 
tačiau mus gruziną ir liepia paimti daik
tus. Tenųiiaine savo patalines bei imlus 
ir su tuo bagažu be jokio tikslo mus va
rinėja iš kambario į kambarį. Pagaliau 
viename apsistojame ilgiau. Ten vėl sura
šo veik visų biografijų ir fotografuoja. 
Kaip paprastai fotografuojami krimina
listai: iš profilio su dideliu .numeriu, pri
kabintu ties pakaušių, toliau iš priešakio, 
su skrybėlė, be skrvliėlės, o akiniuotus 
su akiniais ir be akinių. Po to kiekvienų 
su visu bagažu kažin kur išvedu. Atėjo 
ir mano eilė. Mane veda tas pats storu-
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lis apsmuktkelnis polismenas. Per kelis 
kambarius, per kiemų tempiu savo- baga
žų ir pro kažin kokių kertę išeiname su 
pdismeiiu į gatvę.

— Tamsta laisvas.
Polismenas išnyko, kaip angelas sar

gas kaip fėja.
Dairausi ir nežinau kur eiti. Naktį, 

nuvargęs, gatvėj, su suvyniotai nesurišta 
pataline bei kitom smulkmenom ir be 
pinigų. Visų dėlto nutariau ieškot Dr. Co- 
lninbo automobilio, kuriam buvo Liepta 
važiuoti namo, ir kuris, be abejo, nenu
važiavo. Priėjau kertę ir sutinku Adolfo 
Domasca. Jis nučiupo mano kraitį >r pa
dėjo nunešti ligi automobilio. Tuo tarpu 
iš visai kitos pusės ateina, vilkdamas sa
vo bagažų ir glostydamas stebuklingai 
išlikusių barzdelę, Secretaro. O tačiau visi 
mos ncsirsirinkome. Kasbola taip ir neatė
jo, nors jį. buvo pirmų išleidę. Išėjęs iš 
ki iininalikos jis neatsigrįždamas dūmė 
namo. Na, vėliau paaiškėjo, kad jis vis 
dėlto nuėjo į “Pax Itoniana” .namus.

— Na, kų padaryti, vienų praganė

tinti mūsų Vyskupus priesai
kos laužyme) pagalvokime rini 
tai, ar tie patys tautininkai 
tokiu pat begėdiškumu negi
na tų, kurie kelis kartus yra

susi rink imliose ir sueigose 
siųsti Vyriausybei protestus, 
be jokios baimės, su visu at

kas m mus šventai priklauso. 
Visada pirmyn — atgal nė 
žingsnio, Kristaus pasiaukoji
mu, apaštališka kantrybe ir

b ratūros. Baranauskas sekan
čių dienų, nuvykęs į ateitinin
kų rūmų IV kambarį, kur ra
dęs stud. Mockų ir pastara
sis davęs pundų, rastų pas ji, 
atsišaukimus gavęs iš nepa
žįstamo jam studento, atei
tininkų rūmų koridoriuje (b. 
1. 4 ir 8).

Kvočiant stud. Mockus
sidavimu, nes ten, kur y m i ištverme į visuotinį laimėjimų, parodė, kad atsišaukimus “Ka
priaeipų klausimas, ten. bni-į Dievas su mumis. bdikiškoji visuomenė’

priesaikų sulaužę. Kat’dikai negali Imti. Principai, j Kvočiant kriminalinėje po-Į še į ateitininkų rūmus 1
organizuotis ir veikti turi i nusistatymai j Kristaus moks-’Jicijoje studentai Baranauskas

atne-
<un.

Bet tas išanklės juose gerų skonį ir išmo
kys tvarkingai elgtis ir gerbti viešų nuosa
vybę, kuri čia tokia graži, kad savaime šau
kiasi pagarbos. Tas ir didelis auklėjimo pliu
sas, .nes gerbtina auklėjimo įstaiga išvysto 
kilnių, artistiškų pasaulėžiūrų.

Dabar Naujosios Anglijos lietuviai gali

<ižiaugtiš ir didžiuotis ta savo nuosavybė. 
Nes, iš tiesų, juk tai mūsų kolegija, mūsų 
turtas. Gražu prieš svetimtaučius, kad lietu-j 
viai įsigalėjo nusipirkti tokių puikių vietų 
savo būsimujai kolegijai. Tėvų Marijonų 
kantrybė, sumanumas ir mokėjimas j>asinau- 
doti gera proga vertas didžiausio pagyrimo.

Šalčius ir padėjęs stnd. Štau- 
po kambary, iš kur atvykstan- 
tieji studentai tų atsišaukimų 
ir pasiimdavę. Apie ta:, kad 
kalbami atsišaukimai buvę 
atnešti kun. Šalčiaus, jis žinąs 
iš jiaties kun. Šalčiaus pasi
pasakojimo (b. I. 76).

(Bus daugiau)

me — tarė Dr, Colnmbo ir mašinos mo
toras fūikirzgė. Mes atsisveikinam su 
krim. palte. tvirtove” ir tie, kurie nie
kad nebuvo velniavę, iškošė pro dantis: 
Imi velnių!

— O tačiau, jūs nepriversite mus 
nukrypti nuo mūsų idėjų. Teroristiškas 
IKŪlis ir brauningus niekados nesuteps 
mūsų rankų liet visais kultūringais mo
rališkais ginklais mes kovosiem ir už 
jokių kainų nė per plaukų nenusiįeisinie, 
juk mūsų pusėje tiesa ir teisėtumas.

Taip mes galvojome, kai Dr. Cohim- 
bo užsigulęs ant vairo, leido savo m laši
nu Madrido gatvėmis, taip kol kas gal
vojome mes, kurie išėjo iš kalėjimo jaie 
ni, trumpai apkirpti ir šimtų kartų labiau 
pasiutę studentui, . '

Iš Ispasiško sulietuvino
K. Baubų

IGĖLIS.
Jacutos pasakojimas apie savo 

auklėtinį ežį)..
Buvo, gegužės įHibaigu Laukuose siū

bavo puikūs, dideli rugiai ir kviečiai. Me
džiai sode senui jau nužydėjo, ir jau pra
dėjo mėgstis vaisiai. Upė po didelio lie
taus ūždania plaukė, ir jos ūžimas taip 
aiškiai buvo girdėti kambariuose, kad 
net sunku buvo atskirti — ar tai virė 
prieangyje virduliu, ar sode ošė medžiui 
savo puikiais pavasariškais rūbais. Žvir
bliai, strazdai, liepsnelės ir kiti smulkūs 
paukščiukai beprotiškai čiulbėjo jirie sa
vo lizdų; retkarčiais kaleno ilgu shapu 
išdidus gandras, .nuolatinis seno ąžuolo 
gyventojas. Bet visus tuos garsus dengė 
nepaprastas, kurtinus varnų ir kuosų 
kliksmas. Tie įkyrūs paukščiai jokiu būdu 
nenorėjo apleisti mano sodo, nežiūrint 
visų mano pastangų išvaryti juos.

Po vakarienės aš išėjau į sodų ir vaik
štinėjau saulė* nušviestoje alėjoje, iki pa

(K.

skutinis spindulys neužgeso už kulno. 
Tuomet aš atsisėdau ant suolo po šimta
metė plačiašake, kaip lietsargis, liepa ir 
s.i«imųsčiau...

Mane- mintys buvo nutrauktos gar
saus lojimo, kuris buvo girdimas iš kie
mo, o }M> kelių minučių alėjoje, einančio
je namų link, pasirodė mano padėjėjas 
Simas. Jis greitai ėjo į mane, kažin kų 
prispaudęs prie krūtinės, o prieš jį garsiai 
lodamas šokinėjo ir, kaip gyvatė, raitėsi 
mano šuo Milordas.

— Štai) pone, vaikai ežiukų atnešė,— 
tur" iis, prieidamas prie manęs ir dėda
mas prieš mane ant žemės pilkntį kamuo
liukų. Milordas įsiutęs puolė ežiuką, bet 
gavęs nuo Simono į pašonę pušnimi pa
šoko į šalį. Būdamas gerokai toliau, ji- 
tai puolė prie mūsų, tai šokinėjo atgal 
garsiai lodamas ir laižydamasis.

— 15 kur tu gavai tų biam jbę? •— 
juiklausiau aš, su pasibjaurėjimu apžiūič 
damas kamuoliukų.

(Bus daugiau)
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| Prašau Į Mano Kampelį
Rašo prof. Kampininkas

Jeigu jūs norite prašmatnių 
navynų, tai paklausykite, kų 
rašo besibaigianti dėvėti s be
dieviška “andarokėlė”.

Jos “kuraspondentas”, at
silankęs į vienatinę autorizuo 
tą lietuvių muzikos ir daina
vimo mokykla — Beetlioveno 
Konservatorijų, pamanė pate
kęs į kokį beizmentukų, ir 
sutikęs konservatorijos di
rektorių — komp. A. Pocių 
pirmiausia paklausė: “Kaip 
biznis!” Gavęs patenkinantį 
atsakymą (nes koks klausi
mas, toks turi būti ir atsaky- 

' mas) “kuraspondentas” nu
ėjo pas Lulu Raben — smui- 
kos mokinimo skyriun ir jos 
paklausė: “Kaip biznis!” Po 
to sakosi įsibriovęs p-lės Ši- 
diskiutės kambarin ir jos pa

nkuojančių laukų, žydinčių me
džią, balsai čiulbiančių paukš
čių, žodžiu sakant, gamta pa
čioje grožybėje, o prie to vis
ko, kepti vištukai. Ar galima 
išsivaizdinti kokiu būdų būtų

LIETUVIAI AMERIKOJE

klausęs: “Kaip biznis!” P 
Grušo kambario “kuraspon- 
dentui” nereikėję ilgai ieš- įgalima linksmiau dieną pra
imti. Pučiamojo instrumento 
halsas buvo ištolo girdėt. Tai

ki sti f
Pavažiavus apie 60 mylių 

gi pabarškinęs duris ir įėjęs nuo namų, Kazys išsuko savo 
vėl paklausė: “Kaip biznis!” j mašiną nuo viešojo kelio ir 
Nekst buvo p. Gaubio kamba- 'nuvažiavo prastu, siauru ke- 
rys, kur ir-gi paklausė: liu į mažą giraitę ir ten sus- 
“Kaip biznis?” tojo. Kotryna lyg ir nusiminė,

“Kitų mokytojų nebuvo pa- pradėjo nerimauti, bijodama, 
klausta”, — sako “kuraspon- kad kas blogo jos neištiktų, 
dentas”, ale ir nereikėję, nes “Nesibijok, viskas baigsis 
iš paklaustųjų jis žiniąs, kad gražiai, jeigu neprieštarausi”, 
ir pas nepaklaustuosius yra serjoziškai kalbėjo Kazys, 
“biznis”. j “Aš tave myliu ir noriu ves-

Znočijas, sulig “andarokė- ti. Daugel kartų klausiau, bet 
lės” “kuraspondento” ražu-. įvairiais būdais išsisukinėjai 
mo išeina, kad Beetlioveno įr Su manim vis žaidei, atide- 
konservatorijoj mokinama ne Rojai, pažadėdama kitą sykį
muzikos ir dainavimo, bet — 
biznio.

Teisiu Skyrius

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 Št. Tel. Roosevelt 9090

Delei pasekmingesnio savo 
plano įvykdinimo, Kazys me
tė ant vėjų savo skupumą ir 

. j nusipirko sportiško modelio 
Į Vieni nuo pačių bėga, o kiti dviems pasažieriams automo-

ĮSIMYLĖJUSIO VAIKINO 
DESPERATIŠKAS ŽYGIS 

APSIVESTI

su pasiryžimu jų 
ieško.

CICERO, ILL
Radi o Stotis A J J.

ikos, kokios da Ciceroje nebu 
j va.

Vakaro renginio komisija 
įdeda pastangų, kad vakaras 
k aopuikiaušiai pavyktų.X Ponas Kastas Sabonis su 

savo šeimyna bus Ciceroje at- į p- Petronis pas bučerių P. 
einantį sekmadienį - Bul- Putrimą “užsteliavo” vaka- 
variškių rengiamam vukaie, irui keletą keptų paršiukų, o 
šv. Antano parapijos salėj —;Pas piekorių p. Kaikarį 
parapijos naudai. Programa j PY vagų ir lietuviškos duonos, 
susidės iš vaidinimo prak ai-'Vadinas, bulvariškių balius 
bu ir šokių. Bus suvaidinta bus tikra lietuviška veselė. 
labai juokinga ir įdomi ko- Tat nepraleiskim tos pro- 
medija “Knarkia Paliepus”.:gos; visi rengkimės į tą va- 
Loš visiems gerai žinomas
dain. p. K. Sabonis su savo

karą 3 d. gegužės.
Komisija J. Motekaitis ir 

štabu. Ciceroje jis keletą kar-jj. Paulauskas kviečia visus 
tų lošė ir visi cicerieeiai yra'atsilankyti. Radio stotis ti

riam vadovauja artistas Pet- di) eilėse ir su tokiu pusišvet
ras Petraitis, rengiasi persta- linui ir pasisekimu dnibnoju.-.
tvti scenoje Šimkaus įdomią' Į Chicago.
operetę “Raganius”, geg. 1G Viena savaitę prie opt n*i
d. ,1. y. geg. 10 d., p. Petrai i i

Iš laikraščių matyt kad tai duos “Motinų Dienos ’ b o
bus nepaprastas pbiladelphie- certą, Lietuvių Auditorijoj

ičių Vųkarus, nes visi atsime- Chiengoj. Ten jis negalė) ij
tm pirmesnius Įspūdingų.-, šio gai viešėti, nes tą savaitę i
choro pasirodymus. vyks paskutinės operetės r

.. .... , , 'peticijos; todėl, turės si:urtistiškas darbas 1 •'. '
Litu grįžti.

...... . t , Dainininkas.tnutaucių tarpt*, ir choro ve-!
dejas užsipelno daug kredito, Į Remkite tuos biznierius . 
kad jis savo muzikalumą ir'profesionalus, Kurie gar-1- 
patyrimą panaudoja savo tau-'nasi dienraštyje “Draug; 
liečiu tarpe. Gražu matyt, kad
šis jaunas amerikietis stovi va

To eboro ari 
yra jau žinomas

kietus jau nusipirko.
Visi valio į bulvariškių va

karą.

bilių, šviesiai mėlynos spal
vos, su blizgančiais pagraži-

i. t.- nimais. Kas gi nežino, kadOžkabardzių Kazys, 35 me-1.. . . v. , čion gimusios merginos limpa
Itų bernelis, buvo įsimylėjęs . , ,. .. , .... . prie tokios masinos, kai muses
lį Puškaičių Kotryną, kai kati- . , ..•iv*. , Pne medaus, jog pats Kazys
Inas į lašinius. Kazys buvo ... . . , .I, ' , . savo akimis yra matęs tokius
Idarbštus, skupus, ir taupus, >. , . T . , ... ,I . , , . įvykius. Jeigu kitiems pavyk-■~iekur bereikalingai cento ne- , , , , ... .... ... _ ., sta, kodėl negali jam pavykti.
Ipraleisdavo. Prezidentas ban- ...If , „ , . Pasimokinęs važiuoti, pradėjo
Iko, kuriame Kazys laikė savo ....... rr x ,■ .. „ įssivezti ir Kotryną, kuri ne-

nmgus, jį sutikdavo su syp-1... . ,.. . , • iškentė į tokį gražų gazolinos
Isena ir dar galvą palenkda- ..... ., . • .įvezimeų nesedus. Kazio auto- 
Ivo. Iš to galima buvo supras- .... . . ... , ,.I. , , ® , mobilis jai patiko labiaus ne-
ti, kad Kazys tame banke bu- . j_ ’ .... . gu pats Kazys, todėl ji naudo-

|vo pasi ėjęs porą gor ių auk jog. proga, išvažiuodavo
sinrų visus savo tnūso tau- • j£azįu beveįi< kožną vaka-
31111US. Į • • * «■j   •jr$, visai neturėdama nei ma-

Kazys daug kartų siūlė Ko- žiausios nuovokos kas jos lau-
trynai ją vesti, bet ji vis išsi
kalbėdavo ir savo atsakymą 
didėdavo tolimesniam laikui, 
turėdama mintyje, gal pasitai 
<ys jaunesnis, panašesnis 
vaikinas, pagal jos amžių, nes

kia. Mat, kad ir ilgas kelias 
vis kur nors baigiasi; nes nė
ra to kelio kuris neturėtų 
galo.
Vieną šiokią dieną, Kazys ne 

jo tyčia į darbą ir ant tos die-
fi buvo vos baigus 23-čius nos pragg Kotrynos kad ir ji 
netus. Kotrynos tėvai, pakar- nuo darbo, pužadėda-

į o tinai ją ragindavo, kad nz rnaR po provincijas pavaži-
iazio tekėtų, nes girdi, vyras 
lar nesenas, ne vėjavaikis, o 
pvarbiausia, gana pasiturin
tis, jo kišeniuose vėjas ne- 
pVilpia, ten skamba netik si- 

įbriniai, bet ir auksiniai.
Sulig jos tėvo pareiškimo, tai 

ras su auksiniu pamatu,
Įluonos netrūks. Bet Kotryna, 
lodemiška mergaitė, visai 
fitaipj į tą viską žiurėjo.

Kazio būta labai pavydaus
Įūdo. Jis sau mąstė, jeigu su 

įtre neapsives greituoju, tai 
įas kitas gali pasipainioti ir 

nuo jo pavilioti; o tada, tai 
iu ne gyvenimas, skausmu

Įirdis plyštų ir kelių metų 
jmansas nueitų niekais. Ka-

|vs sugalvojo planą ir pasiry- 
jį įvykdinti. Manė jis sau: 

‘Kad tik pavyktų paukštytę 
klėtką įvylioti, tai daugiau

Įebeišlėkti;, apsiprastų, ir vis
tas šventa.”

dnoti atsakymą, kurio iki šiol 
dar nesulaukiau. Šiandien duo 
si man netik atsakymą, bet 
ir mano žmona tapsi. Daugiau 
tu su manim, kaip katė su pe- 

jlė, nebežaisi. Važiuojam į se
kantį miestą, ten išsiimsim 
įleidimą ir apsivesim ir tokiu 
budu išsipildys kelių metų ma 
no šrdies troškimas. Pinigų 
turiu, įrengsiu stubą gražiai, 
nieko netrūks, galėsi kaip po
nia sau gyventi. Jeigu ant to 
nesutiksi, tai viena kulka tau, 
o kita man, ir viskas tuomi 
užsibaigs. Jog, geriau būti. 
gyvai ir gyventi gražiame na-J 
me, negu negyvai gulėti po šal' 
ta velėna, ar ne! Ka sakai, ar 
važiuojam!”

Kotryna, visa baimės per
imta, nebedrįso priešintis nei j 
išsikalbinėti, ant visko sutiko, 
kad tik išsigelbėjus iš tokio, 
baisaus likimo. Apsivedę, gryl 
žo namon. Kazys pažadėjo 
tuojaus užnuomnoti būtą ir 
supirkti reikalingus rakandus, 
o tuom tarpu ji galėsią būti 
pas savo tėvus. Kotrynos tė
vai, sužinoję apie min?tą įvy
kį, buvo pilnai patenkinti, 
jie to senai norėjo — žento 
su pinigais, o dabar jų noras 
netikėtai išsipildė. Bet Kotry
na visai kitaip mane. Sulig 
tos patarlės, arklį galima pri
vesti prie lovio, bet negalima 
jo priversti kad gertų. Už to
kį Kazio nežmonišką pasielgi
mą, Kotrynos širdyje, vieton 
meilės, kilo neapykanta. Ji 
apsisprendė su Kaziu visai ne
gyventi, perskyrų reikalauti. 
Nuėjo pas advokatą pasitarti, 
kuris paaiškino, kad vedybos 
tokiose aplinkybėse įvykusios, 
teisme bus panaikintos, jeigu

nėti ir gerus, keptų vištukų 
pietus užfundyti. Kotryna nuo 
tokio gundymo negalėjo atsi
sakyti, suklupo kaip ubagas ji to norėsianti.
l»e lazdos, pasižadėjo važiuoti. Kotryna, nieko nelaukus, 
Jos mintyse buvo vaizdas ža- tuojaus užvedė vedybų panai-

jį pamylėję.
Kalbės p. B. Mastauskas.

Bus ir daugiau kalbėtojų.
Po vaidinimo ir prakalbų, į 

lūs šokiai prie puikios muzi- DIDELĖ APTIEKA NAUJO-
--------------------------------------- SĖ RANKOSE.
kinimui bylą. Kazys, netik ne- ________
teko savo Katriutės, tat turė- CiceiA Iu _ Grant Works, 
jo užmokėti Tisus teismo lfc-:lfetuvj,, apti,.ka ilga lai. 
Sus ir jos advokatui kelis Siu,Jkl( ,,uvo vedama ga
tus dolerių už bylos užvedimų baūs apti(>kinillko p.„„ Mala. 
ir jos baigimų. Vedybos teis-|c),ausko 0(,ru patal.'
mišku atžvilgiu tapo panai
kintos.

Vedybos, teisių akyse, yra 
civilis vedybų kontraktas.

inavimu ta aptieka išbujojo.
Dabar tą aptieką, parėmė p-
nas Juozas Keserauskas, irgi
patyręs, gerai savo profesijos 

Taip kaip ir visi kiti civiliai mokshj žinanfls aptiekininkas
kontraktai, jis privalo turėti 
irisas reikalingas legales ypa
tybes, sudarymui teisėtos su
tarties. Viena tų reikalingų 
ypatybių yra, abiejų pusių 
laisvas ir pilnas sutikimas. 
Jeigu vienas iš sutarties da
lyvių yra į jas įtraukiamas 
prieš jo arba jos norą, gyvy 
bės atėmimo arba žalos pada
rymo grasinimais, h arba ko
kiu nors apgaulingu būdu, 
teismas tokios sutarties netik 
nevers pildyti, bet ją visai 
jianaikins, jeigu nuskriaustoji 
pusė to reikalautų.

ir priimno budo žmogus.
Naujasis minėtos aptiekos 

savininkas ir vedėjas be abe
jonės turės gerą pasisekimą, 
ko jam linkime turėti per vi
są laiką.

Toji aptieka randasi po 
4847 W. 14 St. Cicero, III. Tel. 
Cicero 39.

PHILADELPHIA, PA.
Rengiasi prie “Raganiaus”.
Pbiladelpliijos garsusis lie

tuvių choras “Daina”, ku-

tubb\
'THE tBTTEtt » WeOTB 
lašt migwt- 
vou setu it uyiuG 
AftOOT AMVišlRtae ?

SENIEJI
j Privalo daboti vidu

rius nuolatai!
Mums senstant viduriai darosi 

tingesni. Jie neišsivalo gerai. Kai- 
kurioinis dienomis jie nesijudina. 
Todėl senieji privalo saugoti vi
durius nuolatai. Tik tuo budu jie 
gali išvengti daugelio susirgimų, 
kjlančių per užkietėjimų. .

Kai jūsų viduriams reikia pa
galbos, tai žinok, kad daktaras ži
no, kas jiems tinkamiausia ir 
gauk butelį I>r. Cadwlell’s Sy- 
rup Pepsin. Syrup Pepsin yra 
daktaro receptas sutlngusicms vi
duriams bile kokio amžiaus.

Jokio' prisilaikymo nuo papro
čių arba valgių nereikia imant 
Syrup Pepsin. Pagamintas iš 
šviežių' liuosuojančių žolių, tyro 
pepsino ir kitų naudingų dalių, 
visai saugių. Jis netraukys, ne- 
sargys ir nesilpnins.

Imk šaukštų, kaip tik liežuvis 
apsivels, arba atsiranda blogas 
kvapas burnoj. Jis pašalina aitru
mų, galvos skaudėjimų, nusilpu
sį nemalonų vidurių stovį. Kuomet 
jus paragausite ir pastebėsite 
kaip jis švelniai veikia, tai pažinsit 
kodėl I)r. Caldwell’s Syrup Pepsin 
yra popuieriškiausias pasaulyje 
laksatyvas.

Or. W. B. Calowell's

SYRUP PEPSIN
A Doctor’s Family Laxative

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

1. Parlor setas, kaina $150,
parduodama už . . ............ *75.00

2. Bedruimio setas kaina $150,
parduodam už . . . .............. *69.00

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

; Didis Pasirinkimas Ra din
Visų Išdirhysėlų

ESA.M TIKRI, KAI) NAUDOSlTftS 
ŠIAIS MUSŲ BARGENAIS —

— LAUKIAM. 
LIETUVIŠKAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėlio vakarų iš stoties 
WHFC, 1420 kilocykles nuo 7 iki 8 

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

RAITSKAS Ir J. BERTULIS—savinin.

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

Būt a Letter is a Lettet*

'T

i F>OT A STAMP 
OM it AW M Al LtO' 
IT FOR. VOO, 

COOStM PATRieiA

BŪT Vou COULDU’t \ 
MAIL IT - |T HA£> 1 

AdO MAšAE OQ AOORESS 
l*T

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANY

COOK
with

KRAFT
American

Cheese
It melts to a smooth and creamy 
sauce. And wbat flavorl A rlch, 
time-mellowed flavor tbat only 

“cave euring” can give.

Try it for rarebits, sauces for 
vegetables, baltei dishes, toastrd 
sandarlches. Yourgrocerhas Kraft 
American Cheese. Order today.

I KMOVSJ - SO I 
V*J ROTE OA)E CMC 
etFORE « PUT IT 
IM THE M Alt 80X

CiitSTEI?’

Mimu*-



»

DRAUGAS Trečiadienis, Bal. 29 d., 1931

C H I C A G O J E Jie jaus komiteto 
■ susirinkimas.

visuotinas LAUCAITĖ SU MOTINA 
VYKSTA LIETUVON.

Kazimiero Akademijos Alum-|ba:-nycioj. Tos mišios įvyks vo Įdėti į antradienio nutr 
niečių gegužiniai šokiai įvvkj į gegužio 4 d. 7:45 vai. rvt.

• • V • • 1 *ateinanti šeštadienį, gegužės | —-----------------
11.

KONCERTAS IR VAIDINI 
MAS.

i prieš llemėjų Seimų. Kviečia- 
i me atsivesti naujų narių.

Valdyba.

HOLD UP BŪRO KRAUTU
VĖJ.

L. Vyčių Centro iždininkė 2 dienų, gražiame Costillian RED. ATSAKYMAI.

Dabartiniu laiku žmonės 
nusiskundžia bedarbe. Ir tik
rai taip yra. Bet šv. Mykolo
parap. choras dirba net susi- X Vakar laidojant a. a. 
lęs, ypač choro vedėjas. Mat .Juozų Vabalą’ Aušros Vartų 
ruošiamos prie savo metinio bažnyčioje palydovams kun. 
koncerto, kuris įvyksta atei- Draugelis pasakė gražų pa- 
nanČią nedėlią, parap. svotai- mokslą apie šv. Juozapo glo- 
nėj. O kad prie jo tinkamai bą mirštantiemsiems. Mirusio- 
prisiruošus, reikia daug laiko jo tėvo šeimyna aukojo trejas 
pašvęst ir energijos išaikvot, šv. Mišias o Kaminskai vie- 
ypač choro vedėjui. Inas.'

Ir tas jau atlikta. Kurie &ialwiicn laidotuvės a. a. 
atsilankys, bus sužavėti gra- ^1e)anbi°s Mikadaiiėr, ant ku 
žiomis dainelėmis, solais, due- 1!os kaisto š\. Mišių dvasini 
tais ir atskirais vyrų bei mer-;1 ’d.ietą aukojo Mr. & Mrs.« B. 
gaičių chorais. Beto, bus at-į " • Pasi
vaidinta labai graži ir juo- j X Parapijos Sidabrinio J u- 
kinga komedija “Teodolinda” 'biliejaus svarbą suprantantie-

WEST SIDE ŽINIOS.

ir 36 kuopos darbuotoja Iza
belė Laucaitė su savo motina 
Mare Laučiene penktadienio,

Room, viešbutyje Shoreiund, 
55 gatvės, prie ežero. M. K. R. Sk. Valdybai.

muzika (N'orth Side). Pranešimą ga-j

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pKaip jau minėta,

gegužio 1 d. naktį, didžiuoju <,era maloni ir kas nemėgsta 'om vėlai, dėlto negalima bu-’“kr» specialistą, ne pas koki neP 
. . <4,, >> -X i. 4 i • . . ° ! tyrėlj. Tikras Bpeclallstas, arba pr
laivu Kuropa išvyksta Kie- , šokti prie tokių subuojančių_____________________ _____ i tesorlus. neklaus jūsų kas jums ke
tuvon. Iš Chicagos išvažiuoja melodijų kaip kad jums teiks --------------- “---------- kla’ ar kur 8kauda’ bet pasakys pa
trečiadieny j, bal. 29 d. Judvi tje “Four Horsemen”? Ateik,
sako, kad tėvynėn vyksta tik persitikrinsi, nesigailėsi, lauk 
paviešėti, bet Izabelė pašnibž- :.į kitų tokių vakarų.

Jaunime, nepamiršk gegu
žes antros dienos! Susirink
savo draugus, drauges, trauk i si. mnra«tas hudasi"“ —°------  " ~° ’ į rytines ligos . sis papiastas būdas, jus gydytli tal jusų sveikata Ir „
i Hotel SllOreland, O tenai Pasil"°de palaima. Didžiuma slaugių vumas sugrya ums taip kaip bu 

, ... .... ± . . . tai žin0 ir tf> patarla 2ymlausi *>Pe- plrmiau. Jelgu kenčiat nuo ligų slinksminkis SU kitais tokioje cialistai. 1’rirengk biskutį susniulkin- vi0 tornų> inkstų, odos. kraujo 11 

j nepaprastoje vietoje.
| Visų atsilankymo laukia.

Komisija.

domis priduria, kad, jei pa- 
t'ks, tai ir apsigyvens.

MOTERYS PRIVALO 
IŠMOKTI VARTOTI 

MAGNESIJĄ
Moterims, kurios kenčia nuo Šir

dies pyklino, arba taip vadinamos

po pilno ISegzamlnavtmo. Jus s 
taupysit laiką Ir pinigus. Dauge 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jur 
dėlto, kad jie neturi reikalingo p 

į tyrimo, suradymui žmogaus kent 
mingumų.

Mano Kadio — Scopo — Ragi 
X-Kay Roentgeno Aparatas ir 

j Kiškas bakteriologlškas egzaminai 
i rnas kraujo atidengs man jūsų ti 
ras negeroves, ir jeigu aš paimt

Town of Lake. — Pereitą 
šeštdaienį apie 6:30 vai. vak. 
į Kaz. Būro valgomųjų daiktų 
k i autuve j po num 1848 \V. 47 
st. padaryta lmld up. Du pik
tadariai inėjo į minėtų krau
tuvę ir nežiūrint, kad buvo 
Inug žmonių, sukomundavujo 
visiems kelti rankas. Atstatė 
revolverius į darbininkus, pa
sigrobė išregisteri) pinigus Birželio 6 d., laivu “Ife 
i’ pabėgo. jiĮĮg Olav” vyksta Lietuvos

P-no Būro Meat Market ^lankyti šv. Kazimiero ka- 

yra vienas iš didžiausių ant P’n i U užveizda Jonas Krušas 
Town of Lake ir dwaro gerą'įr jo sesutė, mokytojavusi tu- 
bi/.nj, P-nas Būras yra rėmė-1^4 luiką, Domą Krušaitė. Pa» 
jas savo parapijos, “Drau- lar°P Lietuvoje lankėsi 1925 
go” ir Kolegijos parengimų. m.

IŠKILMINGOS LAIDOTU 
VĖS.

kuria net Vyčių Chicagos 
Apsk. vaidino ir žmonėms la
bai patiko. Be abejo patiks ir 
dabar, kurie tik atsilankys į 
tą vakarų.

Taigi, nepamirškite 3 d. 
gegužės ateiti į Šv. Mykolo 
parapijos svetainę, o pamaty- 
site ir išgirsite tai, ko da ne
sate girdėję ir matę. Tikietai 
labai pigūs: iš kalno perkant 
tik 35c., o prie durų bus 56c.

Nortlisidiečiai, žiūrėkit, kad 
mums nepadarytų ‘ ‘ šem ’ ’, 
nes, kiek teko girdėti, žada 
kitų kolonijų chorai atvykti 
“in corpore” pažiūrėti ką 
mūsų choras gali. Jeigu mūs 
bus mažiau kaip svečių, tikrai 
bus mums negražu.

Lauksime atsilankant visų, 
svečių ir northsidiečiu; visus 
gražiai priimsim ir busim de 
kingi.

Choro Koresp.

ji pavapi jonai do
vanėlei taupyti ima iš para
pijos ofiso tam tikslui paga
mintus' bankelius, kuriuose- 
daugiausiai taupmenų sudėję 
turės teisę pasirinkti kurią — 
nors dovaną iš Peoples Fur
nitūra Co. radio, iš J. L. Tei
sei- Furnitūra Store Walnut

BUNCO” SESELIŲ NAU
DAI.

Bengia-Brighton Park. —
ma “Bunco palty”, poną 
Vaičkauskių namuose, 4507 S. 
California avė., balandžio 30 
d.

Visas pramogos pelnas eis

Ir vienus ir kitus laivai.or- ■ 
temis ir kitais reikalingais do
kumentais aprūpino p. P. Bal
tutis, 3327 So. Halsted St.

Tėvynainis.

BRKJHTON PA K l< — Va-

1 to ledo — sakysim vyninį stiklelį. vų> širdies, reumatizmo, kirmii 
Užpilk ant jo arbatinį šaukštuką Uįdegimo žarnų, silpnų plaučių ar 
Phillips Milk of Magnesia. Palengva jeigU turit kokią užslsenėjusią, J 
gurkšnok iki išbaigsi arba iki blogu- kerėjusią, chronišką ligą. kurį

j mas visiškai praeis, Retai priseina pasiday£ net gabiam šeimynos 
dožų pakartoti, kad užbaigti pilvo , (jytojui, neatidėliokit neatėję
skaudėjimą artą tąsymą vemti. I,

Phillips Milk of Magnesia turi j 
i priešrugštiniij ypatybių Ir jis teikia j 
greitą pagelbą, kuomet ėda rėmuo, I 
surugę. viduriai, gesai. Jo švelni, bet 
tikrai liuosuojanti veikime užtikrina 
regulerį vidurių išvalymą. Vartoja
mas burnos plovimui jis neleidžia

mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018

REMĖJŲ DĖMESIUI.

Marąuette Park. — Įvyku
siam šv. Kaz. Akad. Rėmėjų, 
8 skyriaus, mėnesiniam susi
rinkimui, nutarta laikyti susi
rinkimus kas pirmą sekma
dienį mėnesio, vieto jpaskuti 
nio, nes paskutiniam sekma
dieny įvyksta daug susirinki
mų ir trūksta vietos.

Taigi, šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų 8 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, gegužės 
3 dieną, tuojau po sumos, jmi- 
rapijos auditorijoje.

Kviečiame visas nares atsi
lankyti ir grąžinti pinigus ar
ba tikietus nuo vajaus vaka
ro, nes galūtinas raportas tu 
ri būti išduotas šiame susi
rinkime kuris yra paskutinis

GEGUŽINIAI ŠOKIAI.

kar iškilmingai palaidotas a. a. ėst‘ ir dantims puti nestu-
1 I mo laiku.

Kazimieras Anuži s. Kadangi Į su kiekvienu buteliu Phillips Miik 
.. • • -i , . ,' i of Magnesia eina pilni nurodymai

Velionis OUVO (lilUS,- pasidai’i.a-'jo daugybės vartojimų. Visose aptic-
lli-iuo-n” lU fni i kose P° 26c- ir 50c- Reikalauk tik-Jliail00 pi Ut kuosų, Ifil ! pogįog daktaru užtikrintos De- 50 

pikniku i ui«tn. Mapneaia”

6 i

20 W. JACKSON BLVD.
ArU State Gatvės 

Ofiso Valandos-' Nuo 10 ryto ’ll
1 po piet. Vakarais nuo 6 iki 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1

po piet

Cedar Chest arba parapijos seselių Kazimieriečių naudai
garbės nario diplomą. Pana
šiai ir vaikučiai, kurie rinks 
į bankelius centinių taupme
nų, daugiausiai surinkusieji 
gaus teisę pasirinkti iš Jos. 
F. Budrik, Ine. Stars New Mū
šio Master “Petite” Radio ar
ba iš S. I). Telser Jevveler Bu
lovą 15 “akmenų” laikrodėlį, 
ant rankos nešiojamą.

X Ryt vakare Aušros Vai
tų mokykloje Sidabrinio Jubi-

Rengėjos darbuojas, kad 
vakaras pasisektų kuogeriau- 
siai. Bus svečių ir iš kitų ko
lonijų: Bridgeport ir Town of 
Lake.

Bus gražių prizųv Kas atsi
lankys, nesigailės ir seseles 
parems.

Rengėjos širdingai kviečia 
visus atsilankyti.

Rengėjos.

j ‘ ° ’ PO81OS,
'“Draugo” pikniku rentimo ;

‘Milk cf ADVOKATAI

200 KURIE kenčia Inksių, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
ras palengvinimo Gok! Medai Haarlem Oil Cap- 
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa

darė maloniomis >rBI| ĮMP |l I bandyk šiandie. Tri 
lengvai vartojamo-■■■■ ■■ I I^Bjų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-"™® ™ se 35c, 75c ir $1.50
lins skausmą. Po antspaudai
jūsų sveikatą apsaugos. Iš-

METŲ 
NAUJAS

HAARLEM OIL
C APJ5L£L F S

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje.

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

Apsidrauskit Nuo Automobilių Nelaimes
Mes Apdraudžiame — IiiKuriname į vieną iš didžiausių 
Insurance Kompanijų nuo automobilių aecidentų. 
Ištikus nelaimei iš priežasties automobiliaus kaip tai 
važiuojant savo, ar svetimu, ar public automobiliu, at
einant gatvėje užgautų, ar expluoduotų bile koks auto
mobilius, tuomet ši apdrauda moka $25.00 j savaitę pa
šalpos per šešius mėnesius. Jei sužeistasis asmuo būtų 
ligonbutvjė 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,
 TELK FON AS HEMLOCK 5219. 

rentimo
... v »_ v ! “Milk cf Magnesia” buvo Chas.

-------------- komisija užprašė SV. Misiąs H. Phillips Chemical Kompanijos S.
,, . . . , . v - • • i a » ir a ’V. registruotas vaizbos ženklas ir joDar kartą primenu, kad sv. uz jo sielą Ausros vartų par. į 1876

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziun&a Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2J

Telephone Randolph 8727

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

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

Kasdien, skaitydami mūsų dienrašti “Drau
gą,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių 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
garsinimą “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugą”.

PAUL M. ADOMAITI!
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA 8ALLE Bl 
ONE NORTH LA SALLE ST

(Cor. La Šalie and Madison St 
Ofiso Tel. STATE 2704; 441S

T P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

3 vai. kortuose -— nuo 3 ii 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6950—namų Pull.
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn Street
Ketvergals ofisai uždaryti.

Iki

Remkime ir Platinkime 
“Draugą”!

Savo Dienraštį
Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERN AUCK A!
Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich melkw cheese flavor 
plūs addcd health qualitics in. 
tvholeeomc, digestible form.

Velveeta retainsall the valuable 
elementą of rich milk. Milk sugar. 
calcium and minerals. Every ont 
< .m eat it frecly!

Velveeta spreads. slices, mclta 
and toasts bcautifully. Try a half 
pound packagc today.



......... ■*■ ■■ '■ m ■ n» ii ■' i i ' '-■■■ ' '■ ' ■■■ ... ...
l^:-.-*—•—1 WHPę^R w». •

DRAUGASTrečiadienis, Bal. 29 d, 1931

Pirmų kartų rastas kaltu ir I vežimų įsodino savo seserį, o 
nubaustas į kalėjimą visam pati nubėgusi pasislėpė pa
gyvenimui. Bet jo advokatui rengtoj duobėj. Jos seserį ka-

VARGŠŲ GLOBA. 3339 So. Morgan, st.; broliai 
Kučinskai (143 duonas). Br. 
Kučinskai kepa duonų: latviš
kų. bulbinę, juodų ruginę ir

DAKTARAI:

Bridgeport. — Beturčiams 
mokyklos vaikučiams vis da 
duodama pietūs. Biznieriai ir kvietinę. Green inill duona y- 
šiaip žmonės aukoja. Užjau
čiama beturčių vaikai.#

Aukos.

Šiuras (S sv. kavos), ltazba-

išgavo jam naują progų tei
sintis antram teisme teknika- 
liais punktais. Valstybės ad
vokatai reikalaudami mirties 
bausmės sutiko varyti bilų

, , . , . , . ., . . prieš jį dviem kaltinimais:ra labai skani, kaip tik balta „ v . ,1 izmogzudyste žiauraus pasiel
gimo ir žmogžudystė dėl mė

gti. A-

puošė lengvai atskyrė nuo nu- Tel. Canal 6764 

mirėlio, kurį ir palaidojo. Tik 
po kelių dienų paaiškėjo, Į<ad 
užkasta ir mirusiojo žmona.
Kapą' atkasė ir rado jame ne
begyvų nelaimingųjų arabę.

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. .CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo stulgias ir chroniškas ligas 
ryrų, moterų ir vaikų

dauskaitė (2 kor. agurkų), 
Lener (6 ken. pieno ir daržo
vių bus.), Vyčių Cliic. Apskri
tys (12 tuz. keksų), Varkalie- 
nė (galionų serdinkųj, Galac- 
ki (12 sv. mėsos), Stasiulis (3 
ken. pieno), Kakta (4 sv. ka-

suraikyta duona. New Process 
Baking Co., 949 W. 34 st., yra 
brolių Kučinskų nuosavybė.

Pp. Slepovičiai, geros šir
dies žmonės, nepamiršta be
turčių vaikų; iškėlė dvejus 
velykiškus pietus, atsivežė tu
zinų velyk, “avinėlių’' (tor
tų), 300 margučių, 
keptos mėsos su padažu. Vai
kučiai pamatę pietus, iš džiau

gi mmo žiauriai
biem kaltinimais, ‘ jei būtų 
rastas kaltu, teisės reikalauja 
mirties bausmės.

Vienas iš Kirklando advo

Išvadavo turtus nuo prakei- : 
kimo. o turtuolę nuo

turtų.

Pernai milijonierė ponia Si

monnot Nicoje kreipėsi į vie
nų kortininke, kad jai išaiškin.

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuc 
pietų Iki 8 vai vakaro. 

Nedėllomls Ir seredomla tik 
lllkal no susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Telefonus Grovehlll 1262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomla nuo 9 — 12 vai. ryto 
NediUomls pagal sutartį.

DR. J. J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. West«rn Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St 
Tel. Canal 2330

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-0 v. v 
Nedėlioj pagal susitarimą

TeL Lafayette 679-1

DR. A, J. JAVOIŠ
' Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 0 vak1'

T ei. Dearborn 1883tų kai kurias paslaptis. Ji
skundėsi, kad j» persekiojęs Į^QĮJ

vo kolegų, adv. Barrett O’ ■ likimas. Nicos “orakulas” 
llara, žymų Cldcagos advolca- konstatavo, kad ant ponios 
tą. Tdv. O’Hara jau buvo pa- Simonnot turtų esąs prakeiki-

katų, Osear B. Thiel, iš Gary, 
varškės, Indiana, mėgino atstatyti sa-

vos, 3 ken. pieno), Juraškie- gsmo pradėjo šokinėti aplink
nė (valgomų daiktų buš.), 
Aleksas (40 tortų, 9 buš. kek
sų ir buš. duonos), Aleksas y- 
ra savininkas duonkepyklos, 
kepa visokios rūšies duonų ir
keksus. Šviežių galima gauti i jus. 
rytais ir vakarais po num.!

stalus. Po pietų sesutės su vai
kais atkalbėjo trejus poterius 
už pp. Slepovičių sveikatų. Ir 
visada vaikučiai prieš ir po 
pietų pasimeldžia už aukoto

sirengęs rezignuoti, bet Kirk
lando motina reikalavo, kad 
jis pasiliktų. Jis sutiko*

Kiti ket uri jaunuoliai, kuri i 
su Kirklandu kaltinami ir
laukia teismo po Kirklando; r^.la^ tam tikros 

joms atlikti.

rnas. Ji galinti nusikratyti to 
prakeikimo atsiimdama iš 
bankų visus pinigus, surink- • 
dama visas brangenybes ir 
papuošalus ir perduodama bu- •

Kukorius. bilos, laikomi apskričio kalėji
me.

DENTISTAS

Sulte 1920 The Pittsfield Bldg.

55 E. AVASHINGTON ST.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THGRPE

Office: 4459 S. California Avė 
Nedfilloje pagal zutart)

Ofiso Boulevard 6913
Res. Kenwood 6107

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

DANTIS IŠIMTAS IŠ PLAU-Į prižiūrėjo ligoje. Toliau di- 
čių. | džiai gerb. kunigams: A. Lin-

--------------įkui ir A. Deksniui už aplan-
Mrs. Eilėn AVilliams, 28 įne-ikynių ir suraminimų. Esu dė

tų senumo, gyvenanti adresu' kinga savo mylimoms drau- 
8816 So. Aberdeen St., sugrų-■ genis: p-lėnis A. Mažeikaitei,
žinta į lietuvių Sv. Kryžiaus M. Laurinskaitei, A. Mikolai-
ligoninę po orlaivio kelionės tei, S. Urbonaitei ir V. Jan- 
į. Columbus, Oliio ir atgal, kur kus; ponioms: M. Sudeikic-
jai buvo padaryta specialu o-, 
peracija — išėmimas danties,

nei, J. Čepulienei, U. Mažei
kienei, M. Janušauskienei ir

kurį buvo nurijus dešimts die-į visoms, kurios mane lankė.
nų atgal Esu dėkinga už užprašytas 

Ligos apimta ji tuojau bu- šv. Mišias, už gėles ir už do-
vo nuvežta į lietuvių šv. K ry
žaus ligoninę, kur, po N Ray

varnas.
Širdingai dėkoju Nek. Pras.

ekzaminacijos, pasirolė, kad Pan. Šven. Merg. Sodalicijui, 
prarytas dantis užkluvęs plau-1 Labd. Sąjungos 1 kuopai, šv.

ĮVAIRENYBĖS.
Nepaprasta meilė.

Vienas europietis buvo ve 
dęs gražuolę arabe ir greit po 
vestuvių medžioklėje buvo su
žeistas ir mirė. Arabė labai 
mylėjo savo vyrų ir jam mi
rus pasidarė lyg ir pamišusi. 
Ji šaukė, klykė ir nieku būdu 
nesitraukė nuo negyvojo. Kai 
jų mėgino atitraukti nuo la
vono. ji draskė, kando ir tt. ir 
tvirtino, kad ji drauge keliau
sianti į baltąjį dangų. Paga
liau, negalėdami jos atitrauk-

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1637 AVEST 51 STREET
Vai.: 3-4: 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Ponia Simonnot taip ir pa
darė. Burtininkė voką su 
KM),000 frankų

j ponios akivaizdoje sudegino.

Paskum milijonierė padavė- 
, innnoA t? GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
burtininkei dar 400,000 frau- 655& g0 HALSTED STREET 

Jkų. *
1 Kortų metėja nuėjo į apy
tamsį kambarį sukalbėti kaž-

cerenioni-

lles. Pilone
banknotais

čiuose. Vietinis jos gydytojas Kazimiero Akad. Reni. 1 sky- *‘^3° jų į drauge

tuojau jų pasiuntė orlaiviu įriui ir Šv. Pranciškaus Reni. 
Columbus, Ohio, kur specialis- 3 skyriui už lankymų ir dova- 
tas Dr. Charles S. Bowen pa- ims.
darė operacijų, išimdamas dan. Visiems tariu širdingai a- 
tį. Sugrąžinta vėl Chicagon į čiu.
lietuvių ligoninę. R. Bennett Kalvaitė,

------------------------— į 4441 So. VVood Street.

su numirėliu ir vežė į kapus. 
Bijodama, kad vis dėlto jos 
paskutiniu momentu neatskir
tų nuo negyvojo, arabė keiy

PADĖKA.
VIRGIL KIRKLAND ŠIAN

DIEN STOJA ANTRĄ 
KARTĄ TEISMAN.

Virgil Kirkland, nuteistas

Priimkite šiuos mano padė
kos žodžius, kuriuos iš šir
dies noriu išreikšti per dien
raštį “Draugų”.

Buvau sunkiai ligos pri-įdel nužudymo jaunos mergi- 
spausta per astuonias savaites Tios, 19 metų senumo, Arlene 
ir nemanau pasveikti. Bet, Draves, keli mėnesiai atgal,
gero gydytojo priežiūra, pas
veikau.

Taigi, pirmiausiai reiškiu 
savo dėką Dr. A. R. McCra-
die, kuris mane rūpestingai į teisme.

šiandie antrų kartų stoja teis
man iš naujo gindamas savo 
gyvastį, Valparaiso, Indiana, 
teisėjo Grant Crumpacker

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

.. t
r-

i

6
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEDC1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas

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

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADE
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso Tel. Victory 6893

Rezidencijos Tel. Drc.vel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKO ,
T . , . „ , , . . I 4901 - 1< St 29/4 VTaablngtOB
Lietuvis Gydytojas ir Cln- 10-12. 2-4. 7-9 12-2. 4-4. biva

rurgas perkėlė savo ofisus į Tel C!cero 02 TeL Kedzle 

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- 4729 west 12 pi 
mai; 6641 So. Albany Ave.,,^1- Ctcreo g**8 

Tel. Prospect 1930.

DR. S. A. DOWtAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

Apgautoji puolė į policijų, 
kokių paslaptingų žodžių. Vo-!sujlu^110 niiestų, prasidė- 
ltus grąžino milijonierei frjj° tardymai, sekimai, klausi- 
liepė astuonioms dienoms pa- mojimai, liet be \aisių. 
slėpti juo® i kokį užkalnių 
ir nejudinti, Panašių ceremo
nijų atliko ir su turtuolės 
brangenybėmis.

Praslinkus astuonioms die
noms, 4 dąi^ą nusprendė vėl 
grąžinti bankams savo pini
gus. Tačiau praplėšusi vokus, 
rado juose įvairius popierga
lius. Su brangenybėmis tas 
pat. Tik dabar suprato mili
jonierė kortų metėjos seansu

Tel. Hemlock 8700

Rez. TeL Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzle 
Rez. 6622 S. Wihpple

Atydžiai skaitykite biznie-kai. 2-4. 7-9 v. v. išskiriant Ket. 
rių garsinamus bargenus 
ir įvairius išpardavimus.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VA1TUSH, DPT.

je nepastelčta vietoj savęs į paslaptį.

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

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

Pilone 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

ezeIrškT
LIETUVIS GRABORIUS

o t i « a ■
4603 So. Marslifield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

OrSKUŪAŠ
LIETimi GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STRBET
TeL Roosevelt 7681

fonus
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Ue.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 8161

Nedėllomlz 
Susitartu

Ofiso TeL Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų ofisas 3413 Franklln Blvd. 

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

A. L DAVIDONIS, M. D, DR. S. BIEZIS
4910 80. M1CU1OAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. Ir Rez. TeL Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
OF, 8133 fa. HALSTED STRETT 
REZ. <504 S. ARTESIAN AVĖ. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221

Rezidencija: 6640 So. Maplcwood 
Avenue TeL Republlc 7868

Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak 
Nedėlioj; 10 — 12 ryto.

S. D. LAGHAYIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, UI.

Tel. Cicero 5927

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimu, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
cataractue Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos? 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas stx, elektra, parodanča mažiau 

klatė

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

I. j. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDBJAS
1650 West 46th St

Kampan 46th ir Paulina Bta 
Tai. Boulevard 6208 - 8618

Mulludimo valandoje kreipkitės 
prie manse. patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermanų 
dykai.

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III.

. »

slas Idas.

Speclale atyda atkreipiama moky 
klos vaikučiams.

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

KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU'’ 
Daugėlų atsitikimų akys atitatsomoe 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Tardo 1829

DR. G. SERNER
UBTTJVIS ADŲ STBOIALISTAfl

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
Kampa* Halsted St.

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nekėliomis? nno 10 iki 12.

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 6<

DR. P. Z. ZALATORU
Gydytojas ir Chirurgas 

DENI1STAl 1821 SOUTH HALSTED ST

Phone Boulevard 7042

DR. G. L YEZELIS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marshall Drug Store 

Arti 47th Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietą 

• Iki 8:30 vakare

Tai. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nno * Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Rea. Tel Mldway 6612

DR. R. C. CUFLEB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
iMkley Arenus Ir 24-tas 8tiest 

Telef. Wilmette 196 arba 
Canal 1718

Valandos: t iki 4 p. p Panedėllal* 
ir Ketvergale vakare

. DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio I

4729 SO. ASHLAND AVS.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligą 
Vak; ryto nuo 10—12 nuo >—(

pietų: 7—8:10 vakar* 
Nedėliomis 10 iki 18 

Telef. Midway 2880

JOHN SMETAN A, 0. D.

OPTOMETRISTA8
Aktų Bksperta* Ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE
Matt Bldg.. kamp. 11 St 1 aul 

Peatebėklt mano Iškabas
VaL 1:26 ryt Iki 8:81 vak. Seredo- 
Mte 9:80 Iki 12 ▼. Nedėliomis 

skirtą valandų. Roem t

Tel. Cicero 136P

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

▼ai. kasdien nuo 10 v. ryto Iki 0 
vai. vakare

Nedėliomis pagal sutartį 
4847 W. 14 ST. Cicero, DL

Dal susitarimo Tel. Cicero 49

DR. G. L. MADGE
D E N T I 8 T A 8 ‘

Vai.: 9 iki 12. 2-4 Ir 6-9 v. v.
4930 W. 13 ST. CICERO, ILL.

Del nedarbo kainos sumažintos
crowna ............ <6.00

Porcellno fllllng .............................. 2.00
Sidabro fllllng ................................... 2.00
Ptettoa ................................................... 20.00
IBrldgeeork dančiui ... ............... 6.00

DR. MAURICE KAM
Gydytojas ir Cliirurgae 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezldencllos Tel. Plaaa 8SM

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietą 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 1S diena

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart

DR. H. BARTON
Gydytojas ir ChirargBN 

6558 SO. HALSTED STJ 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar*

.................



ORAUOAS Trečiadienis, Bal. 29 d., 1931

“DRAUGO” RADIO ARTISTŲ IR “DAINOS” CHORO , BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO”
VAKARAS PRAĖJO DIDELIU PASISEKIMU. RADIO KONCERTŲ.

dų, Aušros Vartų mokyklos 
kambaryje.

V. PetroSienė, pirm.

J fL. Vyčių “Dainos” choro Sasnausko kantata “Broliai’’ pada- “Draugas 
re didelę sensacijų; K. Sriubienė laimėjo pirmų kontesto do- Chicago, III 
vanų; išdalinta 16 dovanų; magikas, “prof. Kampininkas’’, Doar Širs: 

kvartetai, solistai ir gera šokiams orkestrą prisidėjo
prie gražiausio lietuvių programo šiam sezone.

VOLDEMARININKŲ BYLA

Tūkstantinė Cliicagos lietu-1 Kazimieras

į I am taking the liberty of 
j\vriting tliis letter to you to 
toli you tbat I enjoy vour 

Pažerskis gra radio programa over WBBM.
vių minia, susirinkusi balandžiai padainavo “Po platų svie The programa are varied and
džio 26 d., Lietuvių Auditori
joj, didelėmis ovacijomis pri
pažino, kad programas buvo 
vienas geriausių ir kad Lietu

ti) bekeliaudamas” iš operetės the singing is exeellent. I am 
“Koraevilio Varpai”. a Lithuanian būt am mar-

Elena ir Ona (Benaitieno ir riod to an American and live 
-Juozaitienė) žymios rųdio ar- jn a town where you liear on-

vos Vyčių “Dainos” choras tislės gražiai padainavo dvi Jy English spoken, so I feel
yra geriausias choras lietuvių 
tarpe Amerikoj.

Sasnausko kantata “Bro
liai,” yra klasinis lietuvių 
muzikos veikalas. Operos ar
tistai pripažįsta, kad ji yra 
viena sunkiausių išpildyti ir

chorus we had tliere, and ma
ny songs your folks sing 
bring back pleasant momo- 

ries to me. May I ask, your 
announeer Juozas Bulevičius, 
is be from Wilmording, Pen-
na. I happen to^ kn.ow a boy
, , , i , gavo. Dabar prokuratūra suback horne bv tliat name anai . .

gus, kurs, kaip paskui pasi
rodė, (*sųs Vacys Krapauskis 
— Krapočius iš Barstyčių. Ne
pažįstamasis po kelių prieka
bių ir pasityčiojimų sugriebė

.------------ t kunigų ir nežinia kuo visa tai
Voldemarininkų byla, kurioj j būtų pasibaigę, jei ne šeimy- 

centriniu punktu yra darytas na, kuri išgirdusi subėgo ir
prieš krim. policijos direkto
rių Rusteiką atentatas kariuo
menės teismo prokuratūra jau

wondered if bv 
would be him.

cliance it sipažjsta su byla.

simas, Iki šiolei tokių tranzi
tinių prekių Lietuva nepriini 
davo ir jos turėjo būti adn* 
suojamos Karaliaučiui arba 
Dancigui. Dabar Lietuva su
tiko leisti lenkų prekių tranzi
tų, tiktai su sųlyga, kad dėl 
galimų nuostolių Lietuvos ge
ležinkelių vadovybė tarsis su 
Estija ir Latvija. “R.”

Hoping it will be possible 
for you to ack,nowledge tbis 
letter, will again be listenlng

daini. Po jų sekė dvigubas ra- likę I’m back bome in Pitts- j įo yOUr program Sundav. 
ilio artistų kvartetas, kuris burgb, Penna wben I tune inl gincerely 
gražiai išpildė “Motinėlės to your programs and hear
sengalvėlė” ir “Per tamsių my native tongue again. Befo- 
naktelę”. Scena buvo ištaisy- re i came to Indiana, I was 
ta, kaipo radio studija. Soprano, soloist in the large 
“Prof.” Kampininkas, žilas, .

Elzbieta Valentukaitė,

(Mrs. Fred Hovrren.) 
New Castle, Ind.

ima daug laiko mokintis. Bet plikas senelis su kampuota visi moka gražiai lietuviškai š;is susirinkimas yra labai
Lietuvos Vyčių “Dainos” 
choras, vedamas žymaus 
komp. A. Pociaus, taip gra
žiai kantatų išpildė, kad sukė
lė dideliausias ovacijas ir pri
pažino “Dainos” chorų ge
riausiu lietuvių choru. Publi
ka nei nejautė, kaip liukas p. L. Šimutis, gražioj, turiniu- n*s> Antanas Vilkis, Povilas (|ar|>n 
prabėgo. Atrodė, kad tik ke-igoj kalboj papasakojo lietu- Giržaitis ir Tadas Aleliūnas. 
lios minutos, o jau čia arti j vių radio programų leidimo Larą suorganizavo p. Zalato- 
valanda praėjo. Solo p. -T. Ro-Itikslų ir apie “Draugo” kon- i’itis. Tikielus pardavinėjo bro 
manas išpildė pastebėtinai gra testų. Sveikino visus kontesti- Stasys. Prie atėmimo likie- 
žiai. Mergaitės lietuvių tanti- ninkus “Draugo” vardu, dė- tlJ L)UV0 P- Sekleckis, Vaiee- 

kodamas jiems ir visuomenei kauskas, Sutkus ir Paliliunas. 
už gražų pasidarbavimų. Trumpulis su savo dukrelėmis 

dirbo “check roomy”, Gubis-

didelio

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus,

pfikėlė triukšmų. Buvo tuojau 
pakviesti ir kaimynai. Pikta
darys, matydamas, kad gali 
kliūti, paleido kunigų ir jį ne
švariais žodžiais pravardžiuo-

' Į t-iMn, kaltinamieji grri.į‘>«n>as ir grtĮsindamas kitu ke-
ėiausiai bus patraukti visi 251liu alkerJ>',i “neSino. 
asmens. Ar pats Voldemaras Vadinasi, atsiranda nedorė- 
bus traukiamas kaltinamuoju. į kurie net senam kunigui, 
paaiškės kiek vėliau. Bvla vra! esane*ain savo kambarėly, ne- t .
labai didelė, susideda iš trijų; beduoda ramybės. “Ž. p.” J Smičius ir kitokius dalykus.
storų tomų. Susipažinus su vi
sa gauta iš tardytojo medžia
ga, bus rašomas kaltinimo ak
tas. Jei byla jš prokuratūros 
išeis balandžio pabaigoj ir bus

Musų patarnavimas yra grei 
PER LIETUVĄ EIS LENKŲ tas,-geras ir nebrangus.

PREKIŲ TRANZITAS ■ r . JMes pervezame daiktus iš ir 
į kitus miestus..Kaune įvyko Estijos, Lai-.

Lietuvos geležinkelių

barzdele prie mikrofono (kil- šokti. Valio, jaunime! Apie vi- svarbus. Centro Seimas jau 
basos) papasakojo savo lai- dumaktį visi skirstėsi, į na- •■čia j at. Jis įvyks gegužės 17 i nagrinėjama sį pus
aringus ir nelaimingus nuori- mus linksmi, patenkinti vaka-
kius radio studijoj. Gerai pa- ru.
vyko. į Darbininkai, kurie dalyvavo

Dainų programui pasiimi- v«kare, verti didelės padėkos.
gus,- “Draugo” redaktorius, -Priu baro dirbo: Juozas Bub-

persiųsta kariuomenės teis- n-)os ir 
mui, tai greičiausiai dar ga- ^tovų pasitarimas, kuriame 

buvo svarstomas tranzitiniu
d. Todėl kviečiami visi — r.e-me^'" byla yra labai di 
mėjos, rėmėjai skaitlingai su-Į^č, todėl su ja susipažini- 
si rinkti, nes bus renkama at-įinas’ kaltinimo akto surašy- 
*tov<s į seimų imas *r v’sa formalumų

i turi užtrukti ilgesnį laiką.
Jei kas da turit neužbaigtų' Ap ,,

nuo pereiti buvusio' ____________
10 vajaus, prašomi už

baigti ir atnešti oiiigus.
Valdyba.

I

lenkų prekių per Lietuvą klau :

R. ANDRELIUNAS
(Marąuetie Jewelry & 

Radio)

CICERIEČIŲ ATYDAI

niais rūbais irgi darė 
įspūdžio.

Vakaro Programas.
Vakaro programas prasidė

jo Beethoveno Konservatori
jos simfonijos orkestrą, ku
liai dirigavo p-lė Lulu Raben.

Magikas Karuža savo špo
sais gana prijuokino publikų. 
Tai gal nėra lietuvio gabesnio 
artisto magikos srytyje. Labai 
gerai yra išsilavinęs. ,

Duetas “Kareiviai”, Šim- 
kats, Jono Romano ir Antano 
Čiupo gražiai išėjo.

Svarbus — extra A. L. R.

AS nupirkau Grant Work aptieki). ! 
nuo J. Malakausko, po No. 4847 W. 
14th St., Cicero, 111. Esu išėjęs augft- 
tesnį aptiekorystės mokslą. Ir turiu 
daug metų patyrimo toje profesijoje. 
Turime didžiausĮ vaistų sandelį, re
ceptams pildyti, Grant Worke. Vis
ką užlaikome pirmos rųSies. Pildau 
receptus su didžiausiu atsargumu. 
Patarimus suteikiu dykai.

Mažeikiu apskr., Sedos vai., i De> parankumo, laikysiu Am.
Express Money Orderius. priimsiu

UŽPUOLĖ KUN. JONĄ 
PETRAUSKĮ

Užlaikau visokių 
auksinių Ir sida- 
brlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

KAIP JUMS PATINKA 
6IS LAIŠKAS.

Draugo ’ ’ admi-

Po to pakvietė kontesto ve . - , , .... • -.r i-., • ..t3 *artu su broliu Vladu par-de.jų, stud. V. Ed. Pajaujį, ...., . .v, . , , , ' aavnitjo lietuviškus saldai -kuris pareiškė, kad kontostas . .mus. Darbininkų suorgamza- 
pavy o, -vjnio jarhą, gražiai atliko p

Barsių kaime kovo 20 d. apie gazo ir elektrlkos bilas. Renduoju 
bankos dėžės (safe vaults) dėl bran-

. .... .. , - - -- gmenų pasidėjimo. Taipgi užlaikau
Apskriejo susirinkimas reika- Prauski įėjo nenažįstamas žmo dalykų pasigrąžinimui ir

Apskričio išvažiavimo jį ' ‘ ‘ paslkveptnlmul.

PAIEŠKAU Povilo Urbelio, GRANT WORKS APTEKA

K. Moterų Sąjungos ChicagOs’g vfl, pietų pfls kun j pp_ bankos dėžės (safe vaults) dėl bran-

le Apskričio išvažiavimo 
Marąuette Parke, šaukiamas
balandžio 30 d., Aušros Var- Benedikto Razmino ir Marijo- j

j tų- parap. mokyklos kambary. !nos pįkturnaitės. Turiu svar- Juozas Keserauskas, Sav. 
perskaitė visų kontestininkų uTrekščfuna^ !Kadangi P‘ K‘ Srubieng išva" bų reikalų. Patys ar juos ži- 4847 W. 14th St. Cicero, UI.
vaidus ir pąkvietė gerb. kur.. Pastarasig ir gcenog dekoraci- *1U°ja į Lietuvę’ nes laimė'!nantieji atsišaukite. ! „ , _ _

,Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN V.M.I.EY 
PRODUCTS

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

netikėtai gražiai

1. Albavičių, Draugo” kon
testo teismo komisijos pirmi- jas sutvarkė.

. . , . . ... i , Beje, per koncertų p. L.
ninku, kuris paskelbė kas ku T Tr ...L ., . Kreksciunas, L. V. “Dainos
nų dovanų laimėjo ir išdali
no liudijimus.

Pirmų dovanų laimėjo Ko- 
trina Sriubienė iš Cicero, III.
Antrą — Vincas Stancikas, 
trečią — Rozalija Maziliaus- 
kienė. Kitas dovanas laimėjo 
Petras Fabijonaitis, Petras Va

9 f

i nantieji
ALEX. BALUTAVielUS

Duąuesne, Pa.,

49 North 3rd Street

TeL Cicero 39

choro menedžerius gavo nema
ža naujų choro rėmėjų.

V. E. P.

PRANEŠIMAI
“ Brangi

nistracija: — Apturėjau jūsų j Pakulis, Florijonas Gubista, S. ms susirinkimas įvyks trečia- 
bilų. Atsiprašau, kad negalė- Straukas, M. Varkalienė, K.jdienį, bal. 29 d.. 1931 m., 8 
jau atsiųsti į trumpų laikų. Serpetis, J. Aukškalnis, Kons- vn|. vakare, Aušros Vartų, 
Po laidotuvių buvom tikri Ii- tancija Mickaitė, V. Mandra- parapijos svetainei. Kviečia 
goniai. Dabar jau geresni irpickas, St. Stanulis, Ona Ka- nia atstovus skaitlingai susi 
kuogreičiausia siunčiu pinigus zlauskienė, M. Misiūnas ir An- rinkti.

1 ai darybės centro mėnesi-

Neduok, Dieve, kad numir
čiau palikdama skolinga”.

Iš daugelio žmonių pasielgi
mų galima daryti išvadų, kad
daugelis neturi baimės mirti (bes. 
skolingas būdamas. Paskuti-1 Po koncerto

•jo “Draugo” konteste pirmą 
dovanų, tat tik viena narė Ii-Į 
ko komisijoj ir vienai negali-'
ma bus išvažiavimo suruošti. _________________________
Tat prašome visų kuopų at- Praktiška nursė norėtų savo

J siųsti atstoves į susirinkimą profesijos darbų dirbti namuo- ktu^n'eieaktrin°«8 mdio’ lempos“ “li
tam išvažiavimui aptarti. se, ypač prie gimdymo. Dakta- 

Įsidėmėkit, susirinkimas į- rų rekomendacijos. .
Įvyks ketvirtadienio vakare, I Mrs. May Scalley 
30 d. balandžio, 7:30 valan- Tel. Prospect 4628

(VAIRUS PARDAVIMAI
NAMINIAI RAKANDAI PARDA

VIMUI.
Turi būt parduoti tuojau keturių 

kambarių aukStos rųSies rakandai.

kitkas. Viskas pigiai, jei ateisite grei 
tat. Bus galima visus daiktus par
duoti Ir atskirai. Apleidžiame miestą. 

3040 West 62 Street

ĮVAIRŪS KONTRAKTOR1AI

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus p-,

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi dmig Išlaidų

Perkam Mortgečius ir Bonus 
Skollnam pinigus ant Namų 
Parduodam, lftmalnom Ir lnfiiuri

naro visokį turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bet Pardavimo NotarialiSkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes 
ATSAKANTIS PATARNAVIMA8 

Yra pamatu musų Pasekmlngumo 
MES GVARANTUOJAM 8AVO

ATLIKTA DARBĄ.

Velk dykai, puikus 4 kamb. ra
kandai, kaip nauji. Gražiai 15mar- 
glntas parloriaus setas vertas $306 
už $85. Puikus 9x12 Wilton kauras 
$20, Super Heterodyne elektros ra
dio $45. Coxwell kėdė Ir ottoman 
$25, puiki leimpa $5. Valgomosios 
setas $65, francuzlftko pieno mlegk. 
setas, stalas, vazos ir tt. 1743 E. 
78 St. l-mas apt. Saglnaw 9786.M. ZIZAS

Namų Statymo Kontraktorlus 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo $50 Iki $800 
Sis departmentas yra po valstijos 

priežiūra

I Roomlng House, 15 kamb. Visi 
ifirenduoti, 6 karų gar. Pigiai. 1350 
No. La Šalie St.

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Lr______________ ____ r _____ ____ r _ Beauty Shop, išdirbtas biznis, flk-

7217 S. CALIFORNTA AVĖ. medžio nuo mažiausio iki didžiausio. Kalima skyrium. 2503 South-Į
tanas Bacevičius. Visi kontes- 
tininkai buvo pilni ūpo, nes 
jautėsi — atlikę naudingą 
darbų. Jie verti didelės gar-

Valdyba.

Bndgeport. — .’jz. Kaziinie-
Telefonas Hemlock 5624

y Akademijos Rėmėjų Dr-jos
2 skyriaus įvyks susirinkimas 

sekė šokiai.1 gegužės 1 d., tuoj po pamaldų, 
nė.j valandoj ta laimė žiųoma Gera orkestrų, gražus jauni-A v. Jurgio mokyklos kamba- 
atsirauda, bet iki tos valandos mas ir suaugusiųjų būrys, ry.
gyvena skolų ir bilų nemokė- linksma atmosfera visus link
dami lyg ir nebūtų atsiskaity- j smino. Gražiausias vaizdas tai 
mo valandos, arba mintija, buvo gražus būrys merginų

M YUSZKA 
Plumbing & fieating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė
,Tel. Lafayette 8227

Kainos prieinafniauslos.
2452 WEST 69th STREET

port avė.
Del.. Oroc. nėr konkurencijos, lėe- 

Paullna ir

AUTOMOBILIAI

JOHN PAKEL & GO.
Grneraliai Kontraktoriai 

Real Estate

2621 WEST 71 STREET 

Telefonas Hemlock 0367 

Res. Orovehfll 1680

c.ream, kendės, kamp. 
1658 Melrose St.

! Barbemė su saldainių, cigarų, lco- 
creamo bizniu, porai flatas. 1761 
Barry Avė.

Taipgi paskolos ant pirmų morgičių

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

kad ant Juozapato pakalnės 
lengviau bus bilas ir skolas 
atmokėti.

Išmintingesnieji, vienok, el
giasi taip, kaip viršuje pa
duoto laiško rašytoja.

— chorisčių, lietuvių tautiš
kuose rūbuose; jos margino 
svetainę.

Kitas gražus pnžimys — 
lai mūsų jaunimo mėgimas 
lietuviškių šokių. Pasirodo.

MES ŽINOM, Kį REIK DARYTI
Ar Jus patenkinti su savo ka.ro eisena ir greitumu? Jei ne, 

tai mes galime Jiisų karui grąžinti pep, Jėgą Ir ekionovnlją. Speeija- 
llal trankiai, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
Jūsų seną karą padaryti kaip naują. Lalks nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas Ir išvalymas sutaupys Jums pinigų.

MARVEL & JOHNSON GARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Bulck, Nash, Hudson & Essex, Oakland 
Ir Pontlac, Oldsmoblle, Vlklng, Graham-Palge Ir kitus.

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažą kalną. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės į 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOR.

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

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Tardė 069$

J. H. RIGZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

Phone Vlrglnia $654

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

PARSIDUODA didelė gro- 
ceraiė ir meat market lietuvių 
apylinkėj. Verta $2,500, atiduo 

’sim už $1,400. Priežastis liga.
1409, So. 49 Conrt Cicero, HL

REAL ESTATE

Lm

ftapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 5688

FREE WHEELIN0,

STODEBAKER
Vienintelė Stndcbaker Lietuvių 

įstaiga Chicago J
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

už žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė.

, Tsl .Lafayette 7189 
A. Kasulls Ir 3. Zabukas, Sav.

Geros išdirbystės pilnai už
tikrintos maliavos.

Kainos numažintos 

Wall hlot maliava .... $2.40 
Aliejinė maliava $2.10

JOHN YERKES
Plumbing * Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8 
Mono darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

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

JUSTIN MA0KIEWI0H
2342 South Leavitt Street 

Canal 1678-1679

63 ST. BIZNIO NAMAS.
Pardavimui labai pigiai.

Popieruoju ir malevoju kambarius. .
Darbą keletą didelių eleninėn pople- SftV. ISVazJlUOjft. GGT*H Vieta.

Aliejinė maliava ..........$3.00 bile kokiam bizniui. Lietuvių

NAMŲ SAVININKAMS.

Aliejinė maliava .........  $3.65
Kopėčios 6 pėdų .......... $1.30

Atslšauklt laišku ar asmeniškai.

K. ANDREJUNAS

1337 So. 50 Ot. Cicero, HL

apylinkė.
2640 Weet 63 Street 

Tel. Avenue 5749

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

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

laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legali Skus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičių.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tamados taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669




