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ŽEMĖS DREBĖJIMAS KAUKAZE; 
ŽUVO DAUG ŽMONIŲ

Nepaprastas Triukšmas Čeko

slovakijos Parlamente

PENKIOLIKAI KROATŲ BYLA 
BELGRADO TEISME

ŽEMES DREBĖJIMAS 
KAUKAZE

ČEKOSLOVAKIJOS PAR
LAMENTE TRIUKŠMAS

MASKVA, bal. 39. — Pra
eitų sekmadienį vakare' Kau-

VIENNA, Austrija, bal. 30. 
— Agrarų partijos atstovai

kazų palietė smarkus žemės Čekoslovakijos parlamente pa-

LAIMĖJO DIDELIUS TURTUS.

I

CHICAGOJE
PERDAUG UŽMOKĖTA 

UŽ SKLYPĄ

Šalies vyriausybė Chicago j 
statys naujų paštai būtų. Tam 
tikslui jau nupirktas žemės 
sklypas. Už kiekvienų ketvir- 

! tainę žemės pėdų užmokėta 
17 dol. 50 centų.,

Iškelta priekaištų, kad per- 
brangiai mokėta. 1928 metais 
ta žemė buvus apkainuota. 4 
dol. 55 centai ketvirtainei pė
dai. Tatai arti poros milionu 
dolerių permokėta.

DRAUGAS

The most influential 

Lithuanian Daily in 
America.

3c A C OP Y METAI-VOL. XVI
Telefonu: Roosevelt 7791

ŽINIOS K LIETUVOS

KUNIGŲ TEISMAI IR TAR
DYMAI TAURAGĖS 

APSKRITY

SUĖMĖ KONTRABANDĄ

.Policija rado pas Juknevi
čių Stasį, gyv. Drabukšcių kai- 

Pajūrio klebonas kun. St. me, Kvėdarnos valsčiuj, Tau- 
Steponaitis už pasakytų baž- ragės apskritys kontrabandos 
nyčioje pamokslų kovo 21 d. — 56 litr. denatūruoto spirf-> 
Šilalės nuovadijos taikos tei- to, 30 ltr. eterio ir 11 litrų 
sėjo- nubaustas 500 litų arba (naminės degtinės. Kratos m&- 
1 mėn. arešto. Paduota ape- tu pas jį rogėm atvažiavo du
liacija.

— Kvėdarnos vikaras kun. 
St. Jocas už vyskupų laiško 
bažnyčioje aiškinimų patrau-

I Chicagon atvyko senato pa kt“ trisman- J» "aitri-
komitetas ir tyrinėja ta <Wv-in?s •Rietavos taik,,s ‘<‘is<ias 
ką ' (balandžio 9 d.

vyriškiai. Pastebėję policinin
kų, jie leidosi bėgti. Tačiau 
policininkas pradėjo bėgan
čius vytis ir vienų iš jų sulai
kė.

drebėjimas. Kaip praneša, dre 
bėjimo vidurys (centras) esųs 
Nakičevane.

Anot pirmutinių žinių, žu
vę apie 100 žmonių ir apie 
tiek sužeistų. Tečiaus spėja
ma, nukentėjusių skaičius bus 
didesnis, kadangi sunaikinta 
daug sodžių.

Nakičevan yra tuomi vardu 
respublikos sostinė, apie 100 
mylių nuo Ararato kalno. Pa
ti respublika mažytė, turi a-

kilo pulti ministerių kabinetų,! Clayton C. Woods šeimyna iš Buffalo, N. Y. Woods 
ypač užsienių ministerį Benes ilgas laikas neturėjo darbo. Bet štai vienam lošime Airi-, 
už jo netaktingų nusistatymų JQJ laimėjo 861,541 dolerių.
Austrų—Vokiečių ekonominės KATALIKAI ŠIAURINĖSE
unijos reikalu. Agrarai yra, SALOMONO SALOSE
priešingi sakomai unijai, bet
jie nurodo, kad ministeris Be- 
nes perdaug ta unija užsiimųs,

I SYDNEY, Australija, bal.
29. — Tarp svarbių pastarai-

, . . , „ . ’ siais laikais Okeanijoj įvykiųperdaug apie jų kalbus ir tuo , , .
, _, . . , . tyra konsekravimas vyskupobudu jai darus puikų neap- i, , .

, . „J T. J. Wade, kurs paskirtasmokamų skelbimų. . . .
pirmuoju apaštaliniu vikaru 

Agrarai taipat priešinasi, šiaurinėms Salomono saloms, 
kad ministeris Benes nori mui Vyskupas Wade paeina iš 

pie 77,000 gyventojų — toto- tų sųjungos su Jugoslavija ir Providepce, L. I. Jis yra pir- 
rių ir armėnų, sovietų valdo-' kitomis šalimis. AgraraUjrųįį masis angliškai kuiliu vyskn- 
ma. Žmonės užsiima žemės kalauja aukštais muitais ap- pas Okeanijoj, kuriuo varnu 
ūkiu, galvijų auginimu ir dru- drausti pačius Čekoslovakijos yra vadinamos salų grupės
skos kasimu. ūkininkus.

Nukentėjusieji šaukias pa-
gelbos. . ! i *

Be to. žemės drebėjimas pa
lietęs iir Tiflisų. Tik ten esu 
maži nuostoliai. Tiflisas yra
Gruzijos vyriausias miestas.

KINIJOJ PLĖŠIKAI PA
GROBĖ VYSKUPĄ IR 

3 KUNIGUS

Ramiųjam vandenyne..
Kaip kitas, taip ir Šiauri

nes Salomono salas apgyvena 
neapskaičiuota daugybė pago- 
nų. Didžiuma tų žmonių dar 
nėra matę jokio baltodžio žino

KROATAMS BYLA 
BELGRADE

BELGRADAS, Serbija, bal. 
30. — Čia prasidėjo byla 15- 
ad kroatų, kurie priešinosi ka
raliaus diktatūrai ir mėgino 
jų kovoti bombomis.

Šis jų žygis yra skaitomas 
dideliu nusižengimu.

Teisme aktualiai yra tik 13 
kaltintojų. Du pasprukę į už
sienius.

Kaltinamajam akte pareis-1

TAXI VAŽINĖJIMO 
KLAUSIMAS

Lietuvoje yra 40,000 džio
vininkų, iš kurių kasmet mir
šta 4 — 5,000. Jei skaitysime,— Šilalės vikaras kun. Ad.

Alminas kovo 24 d. buvo tar- kad ^eno žmogaus užaugimas
domas apygardos teismo, 

i — Pagramančio klebonas
ISPANAS BENEDIKTINAS Taxi kompanijos Chicago j i kun- «L Latvys kovo 14 d. bu 

IŠVYKO I FILIPINŲ .perbrangiai ima už patarna- 
SALAS vimus, iškelta nusiskundimų.

________ v. Kainų norma palyginta su ki-
, LATROBE, Pa., bal. 29. — miestl? texi kompanijomis.
Kun. Leandro Galdeano, ispa- Pasirodo, kad visur kitur žrųo- 
nas Benediktinas, išvyko į Fi-;11®8 vežiojami pigiau.
lipinu salas tenai darbuotis' Yellow Cab Co. ir Checker 

katalikų tųrpe. iTaxi Co- viršaičiai pareiškia,!
i Kun. Galdeano į St. Vin- kad Chicagoje kompanijos 
•cent atvyko iš Manilos vienuo-, naudojančios puikius ir puoš-

vo tardomas apygardos teis
mo.

— Kovo 14 d. buvo tardo
mas ir Gaurės klebonas kan. 
Šleivys. “Ž. P.”

GAISRAI

— Likiškėlių kaimfe, Alytaus 
valsčiuj. geležinkelio zonoje

kainuoja 5,000 lt. gausime,, 
džiova kasmet išplėšia iš mū
sų tautos 25 milijonus lit To
kio džiovininkų mirtingumo 
dar nebuvo per visų mūsų ne
priklausomų gyvenimų.

“P. B.’-

ISPANIJOJ KOVA SU 
NEDARBU

MADRIDAS, bal. 30. — 
• ■ 

Jaunai Ispanijos respublikai
lijos 1928 metais baigti tuo- nius automobilius, ko nesama sudegė valdiškas sargo gyve- kasdien iškįla nauji nesmagu- 

inius mokslus ir išsilavinti kituose miestuose.1 . namas namelij?. Gfiiyrd pilė®®-imai i

F00Č0W, Kinija, bal. 29. gauSi Tarpe tų pagonų yra 
Vietos ispanai Dominiko- nernaj^s skaičius ir žmogėd- 

nai gavo žinių, kad balandžio
22 d. raudonųjų plėšikų gan- t ipose saiose katalikai znisio- 
ja pagrobė katalikų vyskupų nįerjaį jaa j]gj metai darbuo- 
Prat ir 3 kunigus, jų tarpe jasį įr to vaisiai yra gausingi, 
du kiniečiu kunigu. šiandie jau dirba 22 kuųįgti

Vyskupas su kunigais vyko misionierių, 6 broliai ir 22 se- 
į Fengting, už 75 mylių Į pie- serys vienuolės. Katalikų yra 
tu8 nuo čia, šventinti naujų 12,514. Be to, apie 10,000 žmo- 
bažnyčių. ‘ nių yra pasirengę priimti ti-

Pranešta, kad vyskupas dėjimų, tik visas vargas, kad
Prat buvo silpnos sveikatos. į trūksta kunigų.

____________ ! 1905 metais šiose salose bu-
SENIS TEISME NUBARTAS vo 3 kunigai, 3 vienuolės ir 

________ - 20 pasauliečių katalikų.

loginius
muzikoje. \ . -j -------------------

13 metų amžiaus jis apleido BUS PAŠALINTI NEREI-
tėvo namus ir nuvyko Į Be- ' KALINGI 'TARNAUTOJAI
nediktinų vienuolijų Pueyo,! “
Navarra, Ispanijoj. Tenai pri- Į1 Chicago majoras Cermak 
imtas noviciatan, gi paskiau pradeda atsakyti algas iš mie- 
priėmė vienuolio įžadus. Iš 's^° ^d’° visiems tiems, kurie 
ten jis pasiųstas į Italijų eiti; visokiais politiniais sumeti- 
filosofijos mokslus. Paskiau mftis išlaikomi miesto lėšomis, 
persikėlė į Romų ir ten duVisi nieko naudinga mies- 
metu mokėsi teologijos , tui nedirbu tarnautojai turi

Iš Romos jis* -pasiųstas į pasitraukti, pareiškia majoras. 
Manilos vienuolijų, gi iš ten Tik tuo būdu miesto reikalai

stis, spėjama, netvarkingas 
dūmtraukis.

— Šiauliuose, Vilniaus g. 
nr. 26, sudegė Jacheso medi
nis namas. Kartu sudegė ir 
Vaišvilo Vlado kilnojamas tu
rtas. Nuostolių 6000 litų.

— Pakruojaus miestely ki
lęs gaisras suųaikino pradžios 
•mokyklų ir daržinę. Gaisro 
pavojus grėsė visam mieste
liui.' < • „

— Mikoliškių bažnytkaimy,
į Amerika. Kadangi neturėjo bus vedami ekonomiškai, ir Kartenos valsčiuj, Kretingos1
dar 24 
nigo mokslus, 
eialis Šventojo Tėvo leidimas

metų, kada baigė ku- bus sumažinti žmonėms mokė 
>kslus, tad gauta spe- s&iai. - t J

kiarna, kad kaltintojai ginklų LOGANSPORT, Ind., bal. -
gavę iš Ungarijos. Ungarijos 29. — Teisman pašauktas F. Į UŽSILIEPSNOJO ŽIBALO
vyriausybė tų griežtai užgina.

TORNADO MEKSIKOJ

MEXICO MIESTAS, bal. 
30. — Cbiapas miestelį ir a- 
pylinkes palietė tornado (vė- 
sulos rūšis) ir ledai. Daug gy
venamų namų apgriauta, ki
tiems gi sulamdyti stogai.

Beeckleman, 109 metų am
žiaus, kaltinamas muštynių

VERSMĖ; 7 ŽUVO

GLADEWATER, Tex., bal.
sukėlime. Teisėjas jį nubarė 29. - Už poros mylių nuo čia
ir paliuosavo.

POLICIJOS MAIŠTAI

iškilo žibalo sprogimas Sinc
lair No. 1 Cole žibalo vers
mėje, iš kurios nesulaikomai 
veržės žibalas.

7 darbininkai žuvo ir 10 su
žeista, kurių 5 pavojingai.

Iš pragręžtos versmės pla

ir įšventintas kunigu. Dabar 1’ PLĖŠIKAMS TEKO 43,000 
jis ir išvyko į sakomas salas.' DOLERIŲ

J ------------  , , .
Keturi kaukuoti plėšikai į- 

sigavo į namus, 913 Galt avė. 
Septynis šeimynos narius su
varė į vienų kambarį ir pas- 

SAN FRANCISCO, Cal. kiau pabėgo su kiek tai pini- 
Šįmet rugpiūty Amerikos J.'gų įr brangenybėmis vertės 
Valstybių Šv. Pranciškaus '18>000 dolerių. f
Trečiojo Ordeno organizacijai *įjta piėSįkų gauja įBilaužė 
,(Tretininkai) čia turės penk- į kittla nwnud> 2600 Lake View 
metinį suvažiavimų. Numato-Namiškių nebuvo. Pagro- 
mas skaitlingas tretininkų at- brangenybių ir įvairių dai- 
stovų ir šiaip katalikų svečių 'ktŲ vertės apįe 35,000 dolerių 
į šį miestų suplūdimas mg-'

apskritys sudegė Juozo i Broni- 
šo kumetynas. Nuostolių pa
daryta 8,500, litų. ,“B.”

MIESTO MAJORAS PA
SKIRS KOMITETĄ TRE
TININKŲ SUVAŽIAVIMUI

DAR APIE VOtDEMARI- 
' NINKU BYLĄ

RIO DE JANFJRO, Brazi
lija, bal. 29. — Sao Paulo mie
ste valstybinė policija sukėlė

maištus. Paskelbta, kad matt-. (».įaj jr nesulaikomai veržės £i- 
NKW YORK, bal. 30. tai numalšinti be kraujo pra-1^^ Darbininkai per žibalo

Atlantike gaisras palietė ku- liejimo, 
bilinį švedų laivų Caator. Jo 
įgulų išgelbėjo pro Šalį plau
kęs britų laivas.

DREZDENAS, Vokietija, 
bal. 30. — Čia seimo rūmuo
se įvyko komunistų ii* fašistų 
atstovų muštynės.

LISBONA, Portugalija, ba- 
land. 30. — Sausminė ekspedi
cija turi taikos derybas su 
Madeira sukilėliais.

PUERTO CABEZAS, Ni- 
karagua, bal. 30. — Tautinė 
sargyba nukovė 4 sukilėlius, siekti.

lietų nuėjo pasiimti paliktus 
įrankius. Sakoma nuo įrankių 
stuktelėjimo iškilo kibirkštis 
ir staiga pasibaisėtinas žibalo 
sprogimas. Liepsnos dideliau- 
siu stulpu ūžtelėjo į padan
ges. Versmė liepsnoja. Kelių 
žuvusių lavonų negalima pa-

piūty. Į
Miesto majoras paragintas1

paskirti pilietinį komitetų, ku
riam bus pavesta surengti su-1 
vykusioms atstovams priėmi-! 80n užPno1^ du plėšiku,
mus, paradus, sukelti reika- '^uo viduj buvo du po
lingų fondų suvažiavimo iškil- l’cmonu- Vienas . piktadarių 
mėms ir rūpintis Nuvykusių vien$ PoKcmonų pašovė, gi ki-

PLĖŠIKAS PAŠOVĖ 
POLICMONĄ

Valgyklų, 4740 W. Hairri-

patogumais.

WASHINGTON, bal. 29. — 
Pramoninio alkoholio biuras 
praneša, kad praeitų žiemų a- 
pia 406 žmonės žuvo vartoję 
nuodinguosius svaigalus.

tas poliemonas ~ piktadarį. 
Pašauto plėšiko sėbras su

spėjo pabėgti.

CHICAGO IR APYLJN 
KĖS. — Saulėta; popiet šil
čiau.

. Voldemarininkų ir atentato 
darytojų' prieš pulk. Rusteikų 
byla kariuomenės teismo pro
kuratūroj dar. tebestudijuoja- 
ma su visu stropumu. Sudaro
mi bendrieji bruožai kaltini- 
ftio aktu. Byla yra labai dide
lė, sudėtina, sudaryta iš 3 di
džiulių tomų, kurių puslapių 
skaičius jau prašoko tūkstan
tį. Tikimasi, kad su byla bns 
susipažinta galutinai šio mė
nesio pabaigoj. Tada būsiąs 
kaip reik sustatytas ir viso 
kaltinimo aktas.

1 Kaltinamųjų yra 25. Ar Vo
ldemarui pareikštas kaltini
mas būsiųs patvirtintas, ar jį 
prokuratūra pasiūlys teismui 
nutraukti, paaiškės po poros 
savaičių, kai byla bus visa 
nuodugniai išstudijuota. Grei
čiausiai kaltinimas jam būsiųs 
paliktas. Bylų atsidėjęs studi
juoja ir pats prokuroras, gen. 
Įeit Vimeris. “R.”

ir" vargai. Šiuokart daug" 
susirūpinta nedarbo klaurittrtL 
Praūžė republikonų džiaugs
mas ir apsižiūrėta, kad šimtai 
tūkstančių žmonių neturi dar
bo ii duonos.

Antai Seville ir kituose mie
stuose išalkę bedarbiai puola 
ir plėšia maisto krautuves. 
Eina kova su policija.

Kitur rengiamos darbinin
kų demonstracijos. Reikalau
jama darbo.

Be to, kataloniečių vadai, 
keičia savo pasižadėjimus ne- 
atsimesti ’ nuo Isparfijos. 4S&- 
mieno. Jie skelbia, ’ kad -Katu
lo ni j a stovi uŽ savo ‘ nepri
klausomybę.

-------------- Ų
P-L6 PAULINA MAKAVEC-

KAITĖ SUNKIAI SERGA
t h U

Peoplea Furniturė Co., di
rektoriaus p. Makavecko duk
tė Paulina smarkiai susipgė, 
balandžio 14 d. buvo nuvežtu 
į Šv. Kryžiaus ligoninę, ku
rioje globoja . Dr. Ęiežis ig 
Dr. Yuška. Kadangi ligonė td- 
gėjo labai silpnų kraigų, tai 
prisėjo kraujo imti iš motinos 
kad pavyktų operacija. Šjan- 
dien Šv. Kryžiaus ligoninėje 
jai bus padaryta operacija. 
Linkime ligoniai greitai pa
sveikti. , . RapU

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

*, ,r . į" 1- “ , jū, j*.- J t '' ' ’mĮj " |p' ' 1 • "t ‘ ‘
..i.?
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Redaktorius priima — nuo Iki 12:00 vai.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
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vai. po piet
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Šiuose susirinkimuose nekalbėta apie politi
nius dalykus, neliesta valdžia. Jais norėta pa
brėžti protestų prieš tiranijų.

Kunigams iškelta apie 30 bylų. Spėjama, 
kad jų ir daugiau būsiu. Bet ir tas katalikų 
nuo veikimo nešustabdys. Priešingai — pa
kels jų ūpų ir susipratimų,

Ir dėl to mums pranešama, kad nežiūrint 
įvairių sunkumų, katalikų ūpas visai geras. 
Visi jaučių, jog kovoja už teisėtumų ir teisy
bę, už Lietuvos garbę ir jos reikalus. 
Plačioji Lietuvos visuomenė esanti įsitikinus, 
kad diktatūros žlugimas yra tikras dalykas. 
Jai žlugus, be abejo, padidės atsparumas 
prieš svetimtaučių įsigalėjimų (vokiečių ir 
net lenkų) Lietuvoje.

Nejaukios žinios ateina, kad dabar Klai
pėda yra dideliam pavojuje. Valdžia privers
ta nusileisti ir vokiečiams ir lenkams, nieko 
iš jų negaunant.

Uz lu teisiasi kabdiku vi 
Lstroje?

(Tąsa)

Kvočiant stud. Štaupas pa
reiškė, kad jo kambaryje tik
rai buvo sudėti' kolų e tai 
spausdinti lapai, kuriuos at- 
x ykstantieji studentai parim
davę, bet kas juose buvę pa
rašyta ir kas tuos lapus at
nešė į jo kambarį nešinąs (b. 
1. 61).

1930 m. lapkričio SC d. Pa-- 
uevėžio apskrit. Pokvėnio 
miestelyje policija suėmė be-
skaitant “Pavasarininkų su- 

Taigi, kuo greičiau Lietuva nusikratys ^'rinkime atsišaukimų “Kata- 
tautininkų partijos diktatūros, tuo jai bus Ūkiškoji visuomenė” studentų

DIENOS KLAUSIMAI

NENUGALĖS.

Tautininkų vyriausybė visas pastangas 
deda, kad suardyti visų katalikiškųjį veiki
mų Lietuvoje, likviduojant ne tik politines, 
bet kultūrines ir religines organizacijas. Iki 
šiol jau daug žalos katalikų visuomenei pa
daryta. Suardyta katalikų ekonominės orga
nizacijos, uždaryta visa eilė privatinių mo
kyklų, bęreikalo laikomi kalėjimuose ir ištrė
mime katalikų veikėjai. Tačiau dėl to kata
likai rankų nenuleidžia ir nenusimena.x* *

Mes esame gavę pranešimų, kad katalikų 
ūpas Lietuvoje dabar yra žymiai geresnis, 
optimistiškesnis ir gyvesnis, negu prieš metus 
yra buvęs. Pasirodė, jog toji kova, kultūrkam- 
fas, kuris vis aštrėja, katalikų veikimų savo 
teisės beginant labai stiprina. Uždrausta atei
tininkams, katalikų moksleiviams, organiza
cijų palaikyti, bet mdksterrnj veikimas gim
nazijose vis labiau yra išvystomas. Trys 
moksleivių žurnalai ‘‘Ateitis”, ‘‘Ateities 
Spinduliai” ir ‘‘N. Vaidilutė” skaitytojų 
turi daug daugiau negu pernai. Ateitininkų 
gimnazijose šiemet ešų keliais šimtais dau
giau, negu pernai. Per pastarąjį pusmetį su
organizuota keletas naujų kuopų ir pašven
tinta trys naujos vėliavos. Iki šiol kalėjimu 
ir pinigais nubaustų ateitininkų skaičius sie
kia-iki dviejų šimtų. Šitos bausmės labiau su
stiprinę idėjinį atsparumų ir pasinžimusf 
Susirinkimai einu reguliariai, nes masinių a- 
reštų valdžia nedrįstanti daryti — neturėtų 
kalėjimuose vietos.

.Taipgi plintąs ir bendrųsai katalikų ju
dėjimas, pagal Gandlii metodus: daromi dr- 
jų susirinkimai be leidimų (nes jų neduoda), 
leidžiami aplinkraščiai. Balandžio 12 d. įvy
kę apįe trys šimtai katalikų susirinkimų 
šventoriuose, salėse, kambariuose. Jiems 
leidimų neprašyta, nes vis vien būtų negauta.

geriau. Katalikų-gi, kaip jau ir jie patys tu
rėtų suprasti, nenugalės, nes jų pajėgos yra 
per silpnos. Ne tokios galybės katalikybę 
mūsų tautoje norėjo panaikinti, bet nepajėgė. 
Nepajėgs to padaryti nei tautininkai, nors ir 
viso pasaulio bedievių paramų turėtų.

GRAŽI PROGA.

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

IGĖLIS.
(Tąsa)

— Vaikai jauname miške rado ežį su 
lizdu ir atnešė į sodybų. Senųjų paėmė 
vežikas, taręs, kad jo taukais gydysiąs 
arklius ar kų kitų gydys, o tų niekų, — 
Simas parodė į mažų ežiukų, — atidavė 
’/aikiūkščiams... Mano Tadukai taip pat 
vienas teko, štai aš ir atnešiau tamstos 
malonybei.

— O kas jums leido mano mišk? ežius 
naikiu. i '* *

— Bet kaip gi, ponas, juk tai kenks
mingi gyvūnai: jie gyvates veisia. Ežiui, 
sako, p:lve įvairios gyvatės gyveiiHi-čios,

— Na, ar jūs ne laukiniai žmonės! 
Ežys vienas naudingiausių gyvulių, o jūs 
kurias jis paskui ir paleidžia į miškų.... 
apie jį nebūtus dalykus pasakojate! E- 
žys ėda vabalus, jieles, ‘gyvates, o jūs iš 
jo taukus lydote! Eik tuojau į sodybų ir 
atimk iš vaikų visus ežiukus ir atnešk

zempliorių, su užvurdymu 
“Katalikiškoji Visuomenė”, 
atsišaukimų, kur tuo metu 
buvęs ir kokis tai studentas, 
kaip vėliau paaiškėjo stud. 
Mikala (b. 1. 1499151).

i abokų' Juozų, pas kurį, laike 
asmens kratos, rastas vienas 
te atsišaukimo egzempliorius, 
o jo buto kratos meta rasta '■ 
dar 9 tokie egzemplioriai. Kvo 
čiant stud. Labokas pareiš
kė, kad rastas pas jį atsišau
kimus jis paėmęs lapkričio 29 
d. į« stud. Štaupo kambario 
(ateidninkų rūm.), kairiame 
tu > metu buvę Štaupas ir 
stud. Mockus (b. 1. 16)

1930 m. gruodžio 6 d. Kau
ne tapo sulaikytas studentas 
Mikaila Jurgis, kuris buvo į-

P-nas A. Ceri na k ’as paėmęs miesto -Val
džių į savo rankas, kaipo naujas majoras, 
turi gražių progų atitaisyti miesto vardų, su
tvarkyti apgriuvusius reikalus, išvalyti jį 
nuo visokio visuomenės tvarkai pavojingo e- 
lemento. Jisai turi visuomenės paramų ir pri
tarimų, kas žymiai palengvins jo darbų. tartas, kad lapkričio mėn. pa

Reikia prisakyti, kad naujasis majoras 
ne vien žodžiais, bet ir darbu jau spėjo paro
dyti, kad Chicaga juo neužsivils. Savo duo
tąjį žodį p. Cermak’as yra pasiryžęs išpildy
ti visoje pilnumoje. Taip ir reikia. Nors kar
tą reikia įrodyti, kad Chicagos žmonės gali 
savo miestų sutvarkyti ir išvalyti nuo įvairių 
šiukšlių, kurios teršia jo vardų. Taigi, pir
myn, p. Cermake, visuomenė yra su tavim!

KIEKVIENA PRADŽIA YRA SUNKI.

Ketvirtadienis, Bal. 30, 1931
KELIONĖ PO EUROPĄ

I
Šimtai lietuvių šiemet vyks 

aplankyti Lietuvą. Keliautojai 
Žiežmarių kunigų Žvinį. ku- visu keliu pamatys nematytų 

dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu

mus jis, tikrai platinęs, bet 
jų turinio neskaitęs. Be to, 
pareiškė, kad lapkričio 30 
jis, Leksevičius, užėjęs pas į

ris buvęs savo kambaryje 
Apart kun. Žvinio ten buvę 
dar keletas asmenų, kurių tar ir malonu.
pe buvęs visai nepažįstamas 
vyras. Kalbamų asmenį kun. 
Žvinys rekomendavęs, kaipo 
savo mokslo draugų ir gerų

1930 m. lapkričio mėn. 30 pažįstamų ir sakė, kad jis y-
d. Vyžuonių miestelyje Ute
nos aps. parapijos salėje buvo 
Vyžuonių skyriaus K. V. C. 
susirinkimas. Šiame susirin
kime pirmininkavo kun. Stru
mila ir sekretoriavo vargo
ninkas Puodžius Pranas. Pa
sibaigus susirinkimui ir dar 
neišsiskirsčius Puodžius pa
ėmęs nuo prezidiumo stalo

re atvykęs iš Kauno. Šis ne
pažįstamas asmuo, kur. Žvi
nio akyvaizdoje, davęs jam, 
leksevičiui pluošta atsišauki
mų, kuriuos kun. Žvinys lie
pęs išplatinti gyventojų 1 ar
pe, kų jis, Leksevičius ir pa
daręs (b. 1, 241).

Kriminalinei policijai pa
vyko nustatyti,

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Taip yra padaręs gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomas veikėjas, Nekalto Pra 
sidėjimo Panelės Šv. par. vi- 

! karas. Jo knyga vadinasi “Ke 
lionė po Europą ir Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
ir indomiai parašyta. Kaina 
,♦1.50. Galima gauti pas gerb. 
autorių, “Draugo” knygyne, 
arba per “Draugo” vajaus

kokius tai lapus popierio pra-' Leksevičiui 
dėjo dalinti susirinkusiems. LKatalikiškoji Visuomenė”

; Vėliau paaiškėjo, kad tie la? i asmuo, yra studentas Masionis 
Antenas, kuris parodytas Lėk

baigoje nuvežė Skapiškio mie
stelin. — “Katalikiškoji Vi
suomenė” atsišaukimų ir juos 
įdavė išplatinti kunigui Pri-

kati davęs ]<ontestinin?ns. 
atsišaukimus

pai yra aukščiau aprašyto tu
rinio anoniminiai atsišauki
mai “Katalikiškoji visuome

Knyga ypatingai indomi bus 
vykstantiems į Lietuvą, o 
taipgi gera yra ir visiems ki
tiems.

Leksevičiui jų nedavę. (b. 1, 
277).

Visi kiti kaltinamieji parciš 
k ė, kad nors jie atsišaukimus 
“Katalikiškoji Visuomenė” ir 
platinę, bet kaliais save ne
prisipažįsta (b. 1, 113, 191. 

i 211, 212, 229, 256, 200}.
(Bus daugiau)

sevičiui buvo pripažintas už 
tų patį asmenį, kuris buvo da
vęs jam kun. Žvinio kaniba- 

įryje atsišaukimus “Katalikiš
koji Visuomenė”.

Apžiūrint šituos atsišauki
mus pasirodė, kad jų turinys 
yra tas pats, kų ir kitų buvo 
platinami atsišaukimai, su 
tuo pat nžvardinimu.

Išklausti kaltinamaisiais 
susirinkime dalinęs kalba-!Baranauskas Jenas, B” J.a 
mus atsišaukimus, bet jų tu- Kazys, Štaupas Jonas, Moc 
rinio nežinojęs, nes tuos at-jkus Kazys, Labokas Juozas, 
sišaukiinus atsinešęs kun.! Mikaila Jurgis, kun. Šalčius

ne .
Liudininkai Šukytė Vladis- 

lava, Balaišytė Veronika ir 
kiti parodė, kad kalbamame 
susirinkime vargoninkas da
linęs susirinkusiems atsišau
kimus “Katalikiškoji Visuo
menė” (b. 1, 181, 182).

Kvočiamas Puodžius Pranas 
parodė, kad jis tikrai šiame

Kiek Lietuvoje automo
bilių.

Pernai Lietuvoje buvo 2,344
jalgauskui, kų paskutinysis t•»,. ° 1 Strumila ir liepęs jam isda-
ir padaręs. Kvočiamas stud. j
Mikaila prisipažino, kad auk- v. ’ ,Kvočiant kunigas Strumila

Juozas, kun. Prijalgauskas 'automobiliai - 1,4+4 lengvie

Tik kų užgimusi Ispanijos respublika, 
ilgiausius amžius buvusi monarchų valdoma, 
šiandien svarbų istorinį momentų pergyvena. 
Nuversti senųjų valdžių, suorganizuoti naujų 
yra lengviau negu jų išlaikyti. Naujosios Is
panijos respublikos vyriausybė dabar turi su
sidurti su daugeliu didelių dalykų: reikalin
gomis ekonominėmis ir politinėmis reformo
mis, kova su monarchijos šalininkų liekano
mis, saugojimu krašto nuo besisiūlančio bol
ševizmo, kuris turi vilties pasinaudoti esamu 
Ispanijoj nedarbu, dėl kurio daug žmonių 
kenčia badų. Reikia palinkėti, kad Ispanijos 
vyriausybė sugebėtų sėkmingai perlęisti tų 
esamų krizį, kad nepadarytų tokių klaidų, ko
kias padarė Kerenskis Rusijoje, nes kitaip, 
ištikro, susidarytų bolševizmo pavojus Ispani
joje,

į namus. O tų atiduok šeimininkei ir pa
sakyk, kad pašertų.

Simas nuėjo, Milordo beprotiflgo loji
mo lydimas, o paskui jį nuėjau ir aš. šau
lė jau visiškai nusileido, pasidarė vėsu ir 
drėgna, Sode užviešpatavo tyla retkar
čiais sutrukdoma nuo šakelės nuskridusio 
mieguisto paukščio.

Šeimininkė, prasta, bet labai gailia
širdė moteris, išauklėjusi mano tėvų, ma
ne ir mano brolius, labiausiai susirūpino 
vargšo našlaičio* Likinu. Ji pagirdė ežiukų 
iš šaukštuko pienu ,padarė iš plunksnų ir 
vatos lizdelį dėžutėje ir paguldė ten su
šlapusį ir išsigandusį žvėrelį.

Aš grįžau j savo kambarį, įžiebiau 
lempų ir atsisėdau prie stalo. Mano pasi
piktinimas kaimiečių tamsumu pasikeitė 
rūpesčiu apie auklėtinį: kų su juo daryti! 
Jeigu jis būtų didesnis, tai, žinoma, ge
riausia būtų išleisti jis i sodų arba nuneš
ti į miškų, kamo jis visuomet rastų sau 
maisto. Bet tas ežiukas, rodosi, taip dar 
mažas, kad neįstengia pasirūpinti reika
lingu maistu ir dar yra reikalingas rū

sėjau kalbamus atsišaukimus, 
tiknd nuvežęs Skapiškiu ir 
ten davęs išplatinti kun. Pri- 
jalgauskui. Be to, pareiškė, 
kad prieš išvykstant į Ska
piškį, t. y. lapkričio mėn. 29 
d., kunigas Šalčius liepęs jam 
užeiti į ateitininkų rūmų IV 
•kambarį ir pasiimti iš ten. li
teratūros. Tų .pat dienų užėjęs 
j kalbamų kambarį, nieko iŠ 
kambario buvusių ten atsišau
kimų “Katalikiškoji visuome- 
,nė” iš su jais išvykęs Skapiš
kiu (b. 1. 98).

Liudininkų 'Šukienės Bro
nės, Kaladės Petro ir kitų 
parodymais nustatyta, kad 
1930 m. lapkričio mėn. 30 d. 
Skapiškyje K. V. G. skyriaus 
sušauktame susirinkime kun, 
Prijalganskas išdalino susi- 
rinkusiems keliasdešimt eg-

pareiškė, ka4; kalbama atsi
šaukimus gavęs iš studento, 
kuris buvo atvykęs iš Cen
tro K. V. C. organizacijos, 
kaipo instruktorius. Kun. 
Strumila atsišaukimus pave-

Henrikas, kun. Strumila Bro
nius, Puodžius Pranas, Sve- 
tulevičius Petras, kun. Žvi- 
nys Jonas, Leksevičius Niko
demas ir Masionis Antanas 
pareiškė sekantį:

Baranauskas Jonas ir Dau
ba Kazys, — kad jie, tikrai

dęs išplatinti vargoninkui vežę, norėdami išplatinti, at-
Puodžiui, bet jų turinio pat
sai .neskaitęs (b. 1, 186). Vė

si šauk i mus, su 
“Katalikiškoji-

uzvaruimmu
Visuomenė”,

liau paaiškėjo, kad ankščiau bet kaltais neprisipažįsta (b.
kalbamus atsišaukimus kun?3, 107, 109). 
Strumilai atvežė iš Kauno! 
stud. Svetnlevičius Petras.

I Studentai Štaupas Jonas 
lir Mockus Kazys neprisipaži- 

1930 m. gruodžio mėn. pra--no kaltais ir pareiškė, kad 
džioje Žiežmarių apylinkės jie nelegalių atsišaukimų ne
gyvent. pranešė policijai, kad p'atinę, o kun. Šalčius vise
to pat valsčiaus gyventojas Į kai atsisakė duoti savo paro- 
Leksevičiua Nikodemas plaJdymus (b. 1, 111, 120, 203).
tinus nelegalius atsišaukimus 
“Katalikiškoji Visuolnenė”.

Kaltinamasis Masionis An
tanas neprisipažino kaltu ir

Kvočiant Leksevičius pareis-. pareiškė, kad jokių atrišauki- 
kė, kad kalbamus atsišauki-J mų į Žiežmarius nevežęs ir

pestingos motinos priežiūros. Aš panorė
jau susipažint isu priimtinuku. f r pasiun
čiau pakviesti •šeimininkę. Ji atnešė man 

.ežiukų priejuostėje ir paleido ant stalo.
— Įsivaizduok tamsta, — tarė ji su

jaudintu balsu, — kokie blogi tie vaikė
zai! Jie pririšo .nelaimingus žvėriukus vir
vutėmis už kojų ir bėgioja su jais gat
vėje. Aš pati dar Tadukui ir virvutę da
viau: buvo atėjęs į namus prašyti. Tai 
koks išdykėlis!.. Simas nuėjo tamstos lie
piamas į sodybų, o jie jau visus ežiukus 
užmušė ir numetė. Tamsta turėtum juos 
nubausti! ,

— Bet kų aš galiu su jais padaryti? 
•Skųstis jų tėvams bergždžias darbas, o 
bausti svetimus vaikus — aš negaliu.

Didelėje tėvo knygų spintoje, stovė
jusioje mano kambaryje, buvo sena zoolo
gija vokiečių kalboje. Tai jos pagalbos 
aš ir nutariau imtis. AI buvau įsitikinęs, 

' kad žinojau apie ežį daugiau, negu ten 
parašyta, tačiau dėl tikrumo paėfrriau iš 
spintos storų knygų ir priėjau prie stalo. 
Man reikėjo ieškoti sąraše žodį “Igėl”,

kas vokiškai reiškia “ežys”. Greitai 
peržiūrinėdamas surašo eilutes, aš mino
je kartojau: “igėl, igėl, igėl...” Pagaliau 
aš suradau tų žodį, radau nurodytų pus
lapį ir pamačiau ežio piešinį su parašu: 
“Igėl”.

Aš nenorom pažvelgiau į savo ežiu
kų ir nusišypsojęs tariau: “Ak tu, igėli, 
igėli! Tu net dyglių neturi!..” Iš tikrųjų, 
visas jo kūnas, didumo kaip maža žiurkė, 
buvo apaugęs trumpa pilka vilna, kurios 
tarpe vos matėsi standesnės adatos, būsi
mų dyglių pradžia. Aš žinojau, kad ežiai 
gimsta beveik nuogi ir kad tikri dygliai 
išauga jiems tik po mėnesio, ir todėl nus
prendžiau, kad mano auklėtinis turi nc- 
dangiau 10- arba 12 dienų. Vadinas, ma
no apskaičiavimu ežiukas gimė gegužės 
viduryje. Tai buvo kiek anksti ežiams, 
kurie paprastai atsiranda birželio pra
džioje ir ne anksčiau gegužės* pabaigos. 
Tačiau, tais metais buvo nepaprastai 
ankstyvas ir šiltas pavasaris, kas, mato
mai paveikė ir kai kuriuos gyvulius.

Ko! aš taip galvojau, mano auklėtinis

ji, 519 sunkiųjų ir 381 auto
busas. Kitose Pabaltijo vals
tybėse automobilių yra kiek 
daugiau, būtent, Latvijoj 3,- 
915 ir Estijoj 2,910 automo
bilių. Tik autobusų Lietuvoj 
yra daugiau negu Latvi jų j ir 
Estijoj.

Palyginus su 1929 metais, 
automobilių skaičius lūetuvo- 
je pernai padidėjo .21%, Lat
vijoj — 30% ir Estijoj — 
7,6%.

Visame pasauly šiuo metu 
yra apyvartoje bemaž 36 mi- 

i Ii jonai automobilių, daugiau
sia Amerikos Jungtinėse Val
stybėse. Europoj pernai auto
mobilių skaičius padidėjo 
9,6%, o Amerikoj — tik 
2,7%.

JEI TURIT KĄ PARDUO 
TI PASISKELBKI? “DRAU 
OI”.

tupėjo susirietęs ant stalo, bet iškištas pir 
myn snukutis ir smalsios akutės rodė, 
kad jis buvo ne tiek išsigandę.1*, kiek 
nustebęs. Pagaliau, jis buvo dar taip ma
žas, kad vargu kų nors galvojo ir supra
to..,

Vokiškoje zoologijoj aš perskaičiau, 
kad ežys yra gyvulys ėdųs vabzdžius, tu
rįs 36 dantis, labai naudingas, nes be va
balų ir jų kirmėlaičių ėda gyvates jr pe
lės, o kartais ir mažus paukštelius, kas 
jau negirtina, žodžiu, aš sužinojau iš kny
gos tai, kų žinojau, todėl ir nutariau sa
votiškai išauklėti Igelį (tas vardas taip 
jam ir pasitiko). Aš liepiau atnešti į 
kamarį popierinę dėžutę su lizdu, mano 
šeimininkės padarytu, ir pudėjau jų ker
tėje tarpe sienos ir rašomojo stalo. Pas
kui aš pareikalavau šilto pieno ir ėmiau 
prievartų šerti Igelį. Gal būt, jam tai 
buvo nevisai malonu, bet užtųt aš žino
jau, kad mano auklėtinis bent nebita al
kanas.

(Bus daugiuu)
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Prašau Į Mano Kampelį
Rašo prof Kampininkas-

Bridgeporto (Cliicagoj) 
sandariečiai dabar nykščius 
už kamizelkų parankoVių už- 
kišę ir krutinės išpūtę di
džiuojasi, kad pagalios naba
gė “S.” surado žmogų, ku
ris politikų išmano nemažiau, 
kaip guzikų j kautų Įsiūti, 
arba apivarų, j vyžų įverti.

Priklodui, anų dien tas “po 
litikas” savo “Bruožuose” 
sandarieeiains taip išdėstė 
Lietuvos politikų: “Jei Lietu
va nepriėmė popežiaus atsto
vo — tame nieko nuosta
baus”. “Tautininkų valdžia 
■^ra taip pat katalikiška. Tik 
jos politinis nusistatymas ski
riasi nuo kun. Krupavičiaus 
sekėjų”.

Sandariečiai, kaip matote iš 
to, daro didelio progreso. Se-
niau tokie pampalai tiko tik ( Tų vergų gaminiai komunistų
jaučiams stok j arduose bielyti,
q dabar pakviesti 
politikų rašyti.

S.” apie

LABDARYBĖS SKYRIUS
AR PASTATYSIME PRIE

GLAUDĄ.

Mūsų žmonėse girdima daug 
calbų, kuriomis keliama abe- 
onių, ar Lietuvių R. K. Lab- 
larįngoji Sųjunga pastatys 
cada nors prieglaudos na
rius, ar ne? Yra tokių, kurie 
temano, jog lietuviai pajėgtų
i padaryti.
Kalbos, žinoma, neblogas y- 

*a dalykas. Tik reikia žiūrėti, 
ad jomis nenžkirtns kelių 
ainiam tikslui.
Man išrodo, kad čia abejo- 

lems visai nėra vietos. Juk 
aug kas manė, net ir iš žy- 
lesnių žmonių tarpe, kad 
labdaringoji Sųjunga ir li- 

oninės nepastatys. Tomis a- 
ejonėmis lyg ir norėta tam 
arbui realizuoti kelių pasto- 

Bet nieks iš to neišėjo, 
iš vien lietuviai šiandien 
ži augias i turėdami savo gra 
ų ir aukštai visais žvilgs- 
iais pastatytų ligoninę. Ir 
etnviai gydytojai ir lietnvai- 
»s slaugės dabar turi kur 
vo gabumams vystyti, o lie- 
iviai, netekę sveikatos, savo 
taigon važiuoja jų pataisy-
J" • I
Taigi, man išrodo, kad ir
1 prieglaudų įsteigimo a- 
sioti netenka. Senelių prie- 
andų greiti laiku galime į- 
įrti ir įkursime. Reikia tik, 
id kuogreičiausia nupirk to- 
ūkio skolas išmokėtumėme, 
jas lengvai išmokėsime, jei 

sos labdarių kuopos iki bū
nam organizacijos seimui 
rildys savo kvotų, būtent— 
ekviena sukels po tūkstantį
lerių.'
Kada jau skolos bus išmo
tos, tada tikrai bus galima 
statyti kad ir nedidelę lab- 
rių ūkyje namų, kuriame 
Įima bus apgyvendinti mū- 

seneliai, kuriems yra roi- 
linga ir prieglauda ir prie-

3 ra. Dabar juk yra kuopų, 
rios užlaiko tokių senelių. 
»da jau turėsime bent prie- 
trados užuomazgų, tada if

Brooklvno lietuviški tavorš- 
čiai smulkiai surokavo, kiek 
Rusijoj yra komunistų. Pasi
rodo, kad iš arti 160 milionų 
gyventojų Rusijoj, komunistų 
yra nepilnas milionas. Ta- 
vorščius tai labai džiugina. 
Mat, buvo pasklidę gandų, 
kad, pritrukus Rusijos komu
nistams vergų katorgos dar
bams, čeką pareikalaus visų 
užsienių tavorščių važiuoti 
Rusijon dumpingui palaikyti. 
Esu, nusiganę laisvėj užsienių 
tavorščiai ilgiau galės kator
goj- ištrivoti, negu Rusijos ba
du primarinti ne komunistai. 
Dabar bet-gi mūsiškiams ta- 
vorščiams baimė atslūgo, nes 
daug da yra Rusijoj milionų 
ne komunistų, kuriuos čeką 
pirmiau išdumpuos priversti
nėms — katorgos darbams.

siunčiami į užsienius ir pigiai 
parduodami, kad darytų įspū
džio, jog Rusijoj visko di
džiausias perteklius.

paramų iš plačiosios lietuvių 
visuomenės lengviau bus gau
ti, atsiras daugiau noro dirb
ti ir visas labdarių judėji
mas eis daug gyviau.

Pirmoje vietoje dabar rū
pinkimės, kad kuogreičiausia 
sukeltumėme kapitalo, kuriuo 
būtų galima išmokėti ūkio 
skolas, kurių sulyginamai su 
nuosavybės vertė nėra daug. 
Kada jau tų būsime padarę, 
tad neliks jokių abejonių — 
senelių, o vėliau ir našlaičių 
prieglaudas turėsime.

Tat, į darbų, metant į šalį 
visokias bereikalingas abejo
nes, kurios mus pačius gali 
suklaidinti ir sutrukdyti nuo 
taip kilnaus ir taip mums 
reikalingo darbo. Labdarys.

LABDARIŲ ŽINIOS

X Gegužės 30 d. yra “Vai
nikų Diena”. Šv. Kazimiero 
kapinėse įvyksta iškilmingos 
pamaldos už mirusiųjų sielas. 
Suplaukia keliolika tūkstan
čių žmonių. Tų dienų Labda
ringoji Sąjunga su kapinių 
direktorių žinia daro rinkliavų 
labdarybės naudai. Svarbu, 
kad • visos kuopos gerai prie 
to darbo pasiruoštų, kad 
kuodaugiausia rinkikų suor
ganizuotų.

X Gegužės 30 d., Vytauto 
graižiame parke įvyksta lab

TUBBY Well, VVbat’g the Ūse of Running, Then?

.................. » * i Iii
DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE
rfMMl

ŪETROIT, MICH.

Didelis Koncertas.

Gegužės 3 d., Lietuvių sve
tainėje, prie 25 ir W. Vemor 
Higliway, 4:30 vai. po pietų 
bus didelis koncertas.

Įžymiausi artistai vaidins 
operetę “Lietuviškas Milio- 
nerius”. Gerb. artistė Marijo
na Čižauskienė išpildys liau
dies dainų, “Sevillaba” (ari
ja). Duetų iš operos “Taust” 
išpildys artistai Čižauskai. 
Taipgi muz. J. čižauskas, ba
ritonas, išpildys kitus veika
lus.

į “Oi, Berneli” (dvigubas 
kvartetas) išpildys šie solis
tai: B. Petkienė, T. Jesilio- 
niutė, C. Permenaitė, V. Sta- 

ilioniutė, P. Medonis, J. Kai- 
|ris, Pr. Tautkus ir Pr. Valut- 
kevičius.

Piano solo išpildys T. Bn- 
kantaitė.

“Linko Eglės” (duetų) iš
pildys solistės p. B. Petkienė 
ir p. M. Stankienė.

Solo dainuos žymi solistė p. 
M. Širvaitienė.
Klasiškus šokins pašoks p. 

A. Žirniutė.
Šv. Jurgio parapijos didžiu

lis choras, vedamas muz. J. 
Čižausko, išpildys dalį progra
mos, — da niekam negirdėtų 
naujų* dainų.

Chorui ir solistams akom
panuos piano gerb. kun. J. B. 
Čižauskas.

Po programo abejose sve
tainėse bus šokiai.

Gerbiamieji detroitiečiai! 
Visi atsilankykit į didelį kon
certų, nes mes da nesame to
kio turėję.

Detroitietis.

darių piknikas, kuris bus pa
margintas žaislais, sporto įvy
kiais, ristynėmis ir t. t. Pra
šoma kuodaugiausia tikietų
paskleisti po žmones.■

X Šiemet išvažiavimas į 
labdarių farmų bus birželio 
14 d. Šiemet mūsų farma 
yra išnuomota Marijonams, 
dėl to daug laisviau jausimės, 
.nes niekas jokių priekaištų 
nedarys.

X Jonas Dimša, žinomas 
labdarių veikėjas jau pasvei
ko ir dabar stiprėja. Be abe
jo, neužilgo Jonų vėl matysi
me energingai dirbantį kilnų 
labdarybės darbų.

X Vakar buvo skaitlingas 
labdarių centro susirinkimas, 
kuriame tartųsi svarbiais rei
kalais. Apie tai plačiau bus 
parašyta vėliau.

CICERO, HLL

Šposų nestoka.
Pereitų penktadienio vaka

rų Liet. Liuosybės svetainėj 
buvo šauktas susirinkimas ko 
kių ten taksų mokėtojų.

Taksų klausimas visiems 
svarbu, tad patėmiję žmonės 
atsišaukimų susirinko nema- 
žum skaičium. Buvo visų tau
tų, o daugiausiai lietuvių.

Susirinkę pradėjo vienas ki
to klausinėti, kas čia bus, 
kas šaukė tų susirinkimų. Tik 
atidarius susirinkimų tuojau 
paaiškėjo, kad daroma šposai 
iš taksų mokėtojų. Susirinki
mo vedėjas ir kalbėtojas visai 
nepažįstami Maskvos garbin
tojai, prisidengę bedarbių var 
du, ir apie taksus nieko nenu- 
simajių. Esu, organizuokitės į 
bedarbių eiles, tai taksai bus 
maži. Susirinkusieji gardžiai 
iš jų pasijuokė, nes du kalbė
toju iš publikos rengėjus to 
susirinkimo labai gražiai pa
šiepė, išrėždami karštų spy- 
čių, ir ragindami rengtis prie 
miestelio rinkimų ir senuosius 
šluoti laukan. Tas obalsis da
bar labai plačiai skleidžiasi.

Gyvensime, pamatysime. 
Lietuviai, verbuokite savo kan 
didatus — gerus vyrus, o jų 
turim gana.

“Draugo” konteste Cicero 
užėmė pirmų vietų. Bravo p. 
Sriubienė! Laimingai pasiekti 
Lietuvų, o mes lauksime 
“pyrago”.

Raudonos Rožės kliubas jau 
pradėjo beisbolo lošti senojoj 
vietoj, prie Cicero avė. ir 12 
St. Gražus didelis piečius.

Pereitų nedėldierų pirmų 
geirnį laimėjo 7 prieš 2 iš 
West Side.

Vakaras pagerbiu ui basket

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

1. Parlor setas, kaina 91 SO. 
parduodama už ... *75.00

2. Bedrulmlo setas kaina 9ISO,
parduodam už . .. *69.00

3. Dinlng-room setas*, kaina
985, parduodam ui *49.00

Didis Pasirinkimas Radto 
Visų ISdirbysčių

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
ŠIAIS MUSŲ BARGENAIS —

— LAUKIAM. 
LIETUVIŠKAS RAMO 

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

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

RAUSKAS ir J. BERTULIS—sAvinln.

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

bąli žaidėjų bus vakare 2 d. 
gegužės, Liuosybės svetainėj. 
Įžanga pigi, nes visi sal>o 
“liard time.”

Korespondentas.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Kuriuos siuntė per ‘ Draugų’’ šie asmenys:

O. Daujotienėh
Sesuo M. Lindgarda 
Mrs. Rašinskienė (2) 
Ona Augaitė 
Agota Kasmauskienė 
Rozalija Brazauskienė 
Berili. Yushkiewitz 
J. Paulikas (4)
Zuzana Šuržinskienė 
Kaz. šerpetys 
St. Josgevičius 
Jonas Šautafas 
Barb. Masiliun'enc 
Ant. Rimkus 
Teklė Vasiliauskienė 
Ver. Martinkienė (2) 
Barb. Domini utė 
Juoz. Blažys
P. Čolkienė

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

$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 į 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 RUKSTALię
6942 South Maplewood Avė. Chicago, III.

TELEFONAS HEMLOCK 5219. -

SUVAŽINĖJO TRAUKINYS

Tarpustoty Rokiškis—Pane
munėlis traukinio buvo mirti
nai suvažinėtas važiavęs per

Ant. Stambiu a Y 
Povilas Bielskis 
Julijonas Paulikas (2) 
J. Dameikis 
St. Gužauskienė
A. Peldžius (4)
Pranas Valuckis 
Magdelena Brainskieftė
B. Vertelkienė 
Sofija Česnauskienė 
Ona Budavičienė 
Jonas Šeštokas 
M. Masiliunaitė 
M. Milerienė 
Ona Aleksienė 
St. Bukauskas 
Sesuo Valentina 
J. Žalimas (2)
Leonas Geniotis 
E. Lecaitė

geležinkelio pervažų Aleksiū 
nas Adomas, kilęs iš Toki r i 
kaimo, Panemunėlio valsčiaus.

PROBAKI

ABIEM PUSĖM 
AŠTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus 
SOc. už 5 — 91 už 10 

Sempelis — lOc.

PROBAK CORPORATION
Aaastora* SMatr «a*a* C*.. Mm.

A«« PIBfcT AVTNUf NfW YO*K

From Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys 

išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. Pink- 
namis Vegelable Conipound 
gelbsti atgauti sveikatą ir 
gajumą. ą

I YDI A E. FINKHAM’S 
X I GE I.AB1 I COMPOLNI)
ItllH I PINKU AM MED. CO- 1 M ASS

■ BY ANTISEPTIC ŽEMO
If itching, burning skin makes life 
unbearable, ųuiekly apply Žemo, the 
soothing, cooling, invisible family 
antiseptic. Thousands find that Žemo 
brings swift relief from Itching, helpa 
to draw out local infection and re- 
store the skin to normai. For 20 yean 
Žemo has been clearing up skin, re- 
Įieving pimples, rash and other skin. 
irritations. Neyer be vithout it. Sold 
everywhere—35c, 60c and 91.00.

SKIN IICHIHG ENDS
tvfien aoetfhto* Žemo fa us««f f

Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itching 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, 91.00.

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenori? Ji pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
liuodami su Listerlne, Išva- 
lystane burną ir užmušime 
Ilgų perus. Vartok kas
dien.

LĮSTE Rl NE
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SHARKEY KUM&ČUOSIS 
DEL PASAULINIO 

ČEMPIONATO.

, POŽĖLA PRIPAŽĮSTAMAS 
PASAULINIU RISTIKU.

BOWLING.

North Side vs Brighton Park
Before we give you the de- 

tails of the great inatch, North 
Side versus Brighton Park ve 
mušt tell you hov it came to 

| takg place: North Side hap- 
pened to i’inish in sixth place 
of the league’s finai standing, 
būt only one game ahead of 
the famous Brighton Park

Karolis Požėla sportininkų council, and this one ganie 
Jack Sharkey (Juozas &u- yra pripažintas kuipo žymiau- Was won hv North Side by a

margi n of one pin, thus this 
mateli gailio for ti e sivth pla
ce and a few $$$. It was de-

kauskas), pasaulinis kumšti- sis ir geriausiai išsilavinęs 
įlinkas ir Amerikos sunkiojo ristinas pasaulyje. Jis Chica- 
svorio kumštininkų čempio- goję per visų. žiemų ritosi su 
nas, birželio 10, Ebbets Field, žymiausiais ristikais ir visosįcided to watch the foul line,
Brooklyne, kuinščiuosis pašau paguldė. Rytuose ritosi su Į t0 the regret of Air. Švilpa 
linio čempionato pirmenybėms Jimmy Londos, kuris tik poįw]lo daslied across the line, 
laimėti su Prinio Carnera,1 ilgos ir sunkios kovos, dau- 
milžinu italu. Taip oficialiai1 giau dviejų valandų, perga- 
praneša New York Kumšti-, Įėjo Požėlų. Kitas susirėmi- 
ninkų Komisija, kuri praeitų nias su Londos rengiama da- 
žiemų atėmė titulų Max į bar Chicagoje.
Schmellingui iš priežasties, 
kad jis (Schmelling’as) atsi
sakė kuinščuotis su Sharkey 
antrų kartų kaip buvo pasi
rašęs kontrakte. Schmelling 
laimėjo čempionatų- kaip visi 
žinome teknikaliu punktu, ka
da Sharkis netikėtai jam už
drožė, žemiau diržo, Sclunel- 
ling’ui pašokus aukštyn. Ko
misija visai išbraukė Sclime- 
llingų iš kumštininkų eilės.J

Advokatai Madison Sąuare 
Garden korporacijos, kurį per 
savo skyrių yra suruošus 
kumštynes čempionato pirme-į 
nybėms tarp Schmellingo ir'
Willie Stribbling, (kurį Shar
kis smarkiai sumušė keli me
tai atgal), mėgina teismo bū
du sulaikyti Sharkio-Carnero 
kumštynes, įtardami kad Car-, 
nėra yra pasirašęs kontraktų 
su jų firma. Bet Carnero'at-, 
stovai tvirtina, kad kontrak
tas nelegalis ir teismas nepa- ( 
laikys.

Jack Conway, Sharkio lega-; 
lis patarėjas, pranešė, kad 
Sharkis šį metę kumščuosis 
tris kartus Johnsono Ebbets 
Field, Brooklyne. Pirmų kar
tę su Carnera, antrų — su 
Tommy Loughran, ir trečia su 
Mickey Walker. Pastaruosius 
du Sharkis yra mumušęs pir-! 
miau. Ebbets Field talpina a-' 
pie 60,000 žmonių. Promotoriai 
spėja, kad Sharkio-Carnera 
kumštynės atneš virš $500,- 
000 įeigų, iš kurių po 25% 
bus skiriama abiem.

Sharkis pradės rengtis prie 
kumštynių gegužio 11, o Car
nera apie gegužio 4, netoli 
Orangeburg, N. J.

Rytiečių laikraščiai labai 
daug rašo apie Karolį. Anta
nas Plaskis prisiuntė mumis1 
iškarpų iš “New York En- 
ąuirer”, kuriame rašoma, kad 
Karolis risis su John Pesek,

f

žyniu čeku ira>£iikflrt nasau

only to l'ind that ir did not 
count for a touclidovn and 
instead of a vhistle he heard 
a heli ring and the lights 
flash in front of kini. At the 
end of the first game Brigh
ton Park found themselves 
113 pins in arrears. In the 
second game the North Si
ders seemed to \veaken and 
came out in front by only 47 
pins. In this game Mr. Swil-

lio čal^«»^ęwWTO»Reh}’^a ont‘ more walUed over the 
halandžįtt^’^krk, N. J., for a strike ^‘ich did 
113th Hegimetit Arinpry. Spė- no^ coun^ lke finai to North 

ijama, kad ir šį kartę, mūsų ^ide Mas just a matter of roT-
iing the third game and ru- 
nning up the bill for their 

iplaymates, and tlien tliev did 
PLATINKITE “DRAUGĄ” Į not relent, winning by 138

Karolis laimės 
miau.

kaip ir pir-

RADIO PROGRAMAI
»

BALANDŽIO 30 d. Ketverge WHFC 1420 Kiloc.
Pradžia 7 iki 8 vai. vakare 

GEGUŽIO 2 d. Subatoj WCFL 970 K. ir W9XAA 
Pradžia 11.-30 vai. v. Bus'Bandoma Pasiekti ir Lietuvą 

GEGUŽIO 3 d. Nedėlioję kaip ir Visados
Nuo 1 iki 2 vai. po pietų WCFL Stotis 

....-------------- ---------------------------- £

LABDAMĮI CENTRO 
VALDYBA

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

Rast. P. Fabijorfaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša
3230 Sb. Eknerald Avė.

•M. Šilkas
10555 S. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdybę arba 
agitatorius.

pins. The North Siders won 
the sei ies by 298 pins, success- 
fully defending sixth place 
and the honor of their name.

BRIGHTON PARK 
C. Šeputis 111 169 157
Kupris 158 149 158
Juškevičius 
Swilpa 
P. Šeputis

161 123 119 
158 200 194 
235 171 211

823 '812 839

NORTH SIDE
Kisielus
Kaminskas
Naikelis
Drazdauskas.
Manstavičius

237 174 187 
170 192 189 
201 168 187 
160 176 18S 
168 149 226

936 859 977

koti jam už jo darbuotę, ren
giama vakarėlis su gražiu 
programų. Sužymėti p. K. Ža- 
romskis visų darbuotę Vyčiuo
se negalima, nes per daug 
vietos užimtų.

Visados ramus, visados, duo 
dus gražių sumanymų kuo
pos gerovei. Visi kilnūs dar
bai jo nuoširdžiai remiami. 
Žodžiu, tai idealis Vytis pil
noje to žodžio prasmėje.

Eidamas per keletę metų 
kp. kasininko pareigas, tvar
kingai vede visus darbus. Be 
to, kada tik būdavo rengiama 
koks vakaras, vis neapseida- 
vo be p. Žaromskio.

Kp. didžiuojasi turėdama 
gabų darbuotojų. Už jo dar-

PAGERBS SAVO DARBUO- bus kP- negalės atitin-

surengė vakarėlį, parodžius, 
jog kp. įvertina jo kilnių dar
buotę per daugelį metų. Ma
lonu, kad Vyčiuose yra žmo
nių, kurie visados nenuilstan
čiai dirba kitų labui.

Vakarėlis p. K. Zaromskiui 
pagerbti įvyks šiandie, balan
džio 30 d., 8 vai. vak., Mc 
Kinley Park svet.

Visi p. Žaromskio giminės, 
draugai pažįstami, Vyčiai iš 
visų kuopų kviečiami į šį va
karėlį.

Jūsų atsilankymas priduos 
didesnio noro jaunimui dar 
buotis, taip pat parodys p. 
Zaromskiui, kad atjaučiame 
jo veikimų.

Naujas Radio 9 tūbų gražus Walnut Kabinetas 
kaina su tūbomis ...... $40.00

Padarytas General Motors

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 — 4705

sveikatos da ilgai su niurni 
darbuotis.

36 Kp.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pi

tikrą specialistą, ne pas koki nept 
tyrelį. Tikras specialistas, arba pre 
fesorlus, neklaus Jūsų kas Jums kei 
kla, ar kur skauda, bet pasakys pat 
po pilno išegzaminavllno. Jus si 

| taupyslt laiką Ir pinigus. Daugel 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jus 
deltą, kad Jie neturi reikalingo pi 
tyrimo, suradymui žmogaus kėni 
mingamu.

Mano Radio — Scopo — Ragą 
i X-Ray Roentgeno Aparatas ir 
' slškas bakteriologiikas egzaminav 
i mas kraujo atidengs man Jūsų tiil 
ras negeroves, ir Jeigu aš paims| 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir 
vumas sugryi ulms taip kaip būti 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų ski) 
vlo, žarnų, inkstų, odos. kraujo ne 
vų, širdies. reumatismo. kirmlnl 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių ari) 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį n| 
pasidavė net gabiam šeimynos 
dytojui, neatidėliokit neatėjo 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018

20 W. JAOKSON BLVD. 
Arti State Gatvės

Ofiso Valandor“ Nuo 10 ryto 
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 
Nedėliotais nuo 10 ryto Iki 1

po plet

Unkime p. Kaštui Zaroms- 
kamai atsimokėti. Tat nors kiui ilgiausių metų ir stipriosTOJĄ.

Vienas pavyzdingiausių vei
kėjų L. V. 36 bei kitų kuopų, 
yra mūsų nuoširdusis vytis p. 
Kastas Zaromskis, kuris labai 
daug pasidarbavo 36 kuopai 
nuo pat jos įsistengimo. Jis 
visados dėjo pastangų kuo
pos vardui kelti, jų ant tvirtų 
pamatų pastatyti. Tat padė-

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 
K patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

ADVOKATAI

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2lJ 

Telephone Randolph 8727

2151 W. 22 St. € iki 9 vs
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 96|

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmlestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALI,E BI 
ONE NORTH LA SALLE ST.

(Cor. La Baile and Madison 
Oflso_ TeL STATE 2704; 4412

/ I

. /

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

• z 
Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž

mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa- 
garsįnimę “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienrašti “Draugę”.

Remkime ir Platinkime Savo Dienraštį 
“Draugę”!

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, 111.

Hitt and RuOIl —lt Appeara A» Thouįi SiwH b la EmtneprPtnger* BY HfTT

i iuo^TMt’eooį-Mt’1
IM TUlS OSEI

1 .ąu .m-.T-Į-,

I
.A——.—

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 8 iki| 
Sub&tomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michlgan Avė.

Tel. Pullman 5960—namų Pull. 63
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn Street
Ketvertais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERN AUCK AS|
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Stre^
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1300 S. UNION A1 

Tel. Roosevelt 8710
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

A. A. OLIS j
ADVOKATAS^ 
11 South La Baile Street

Room 1701 Tel. Randolph 0|
j'

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory

Valandos — 7 Iki 9 vakarei 
(Jtarn., Ketv. Ir Subatos vakaj

G. V. CRESNUL
LIETUVIS ADVOKATi

Ofisas 2221 W 22nd St
Telefonas Ganai 2863 

Trečiadieniais Ir Penktadiei
vakarais namie pagal sutartį.
6503 So. O&mpbell Avenį

Telefonas IMpubllc 4499

A. A. S L A KI
ADVOKATAS

Ofisus vldurmlestyje
Room 1602

CHICAdO TEMPLE BLDG.
77 West Washlngton St. 

Cor. Waehlngton and Clark Stj
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 2395

HhI_________________ i_________ __________ :______
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C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Prisiartino Gegužės - 
Marijos garbei skirtas mėnuo) 
Mūsų Aušros Vartai Marijos 
vardu atžymėti rūpestingai 
puoš josios altorių, prie ku
rio vakarais visi rinksimės, 
kad iškilmingomis pamaldo
mis garbinti mūsų Malouin- 
giausiųjų Motinų.

X Šiandien Aušros Vartų 
mokyklos 7 kambaryje vnka«

re 8 vai. parapijos Sidabrinio 
Jubiliejaus Komiteto visuoti
nas susirinkimas dėliai rinki
mų įvairių komisijų: bažny
čios ir svetainės puošimo, 
procesijos ir parado sutvar
kymo, išvažiavimo ir puotos 
rengimo, bankelių išplatini
mo, svečių pakvietimo, J. E. 
Vyskupo P. Bučio sutikimo ir 
t. t -

X Ryt pirmasis gegužio 
mėnesio penktadienis. Aušros 
Vartuose vakare drauge su

Gegužinėmis pamaldomis bus gia prie “Motinų Dienos”,
atliktos ir J'ėsaus Širdies par.geg. 10 d.
maldos ir tuojau po jų Mal- į Pasitarus kitais bėgančiais
dos Apaštalystės mėnesinė}I
konferencija. tas.

X Quigley Seminurijos rek
torius visiems šį pavasaryje 
pradines mokyklas baigian
tiems praneša, kad priėmimo 
ekzaminai paskirti gegužės j Marąuette Park. — 
28 d. ryte, 9 vai. Seminarijos vos Vyčių 112 kuopa

V. Petrauskas.

MES LAIMĖJOM.

PRANCIŠKUS SKIRKA
mirė bal. 28, 1931 m. 5:30 vai. 
vak. 25 mėnesių amžiaus. A. 
a. Pranciškus gimė Cicero, Jll.

Paliko dideliame nuliudinie 
motiną Antaniną po tėvais Ka- 
reckaitė, tėvą Povilą, broliu
ką Joną ir Sesytę Oną, dėdes, 
tetas ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1024 Inde- 
pendence Blvd. La.idotuvės j- 
vyks ketverge, balandžio 30. Iš 
namų 9 vai. bus atlydėtas ) 
Šv. Antano par. (Cicero, Iii.) 
bažnyčią, kur įvyks pakrapl.il- 
inaa. Po to bus nulydėtas į šv. 
Kazimiere kapines, o pap.ral- 
dos įvyks pėtnyčioj gegužio 1 d. 
8 vai. ryte toj pat bažnyčioj.

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

Nuliūdę:
Tėvai, Brolis, Sesuo. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741

STANISLAVA
SIMONAITE

Mirė balandžio 29 d., 1931 m., 
,7 vai. ryto, 17 metų amžiaus. 
A. a Stanislava gimė kovo 18, 
1914 m„ Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Oną po tėvais Dumb- 
Iauskaitė, tėvą Joną, seserį Ju
lijoną, brolį Pranciškų, dvi te
tas: Oną Stonienę ir Marijoną 
Šetkauskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4431 So. 
California Avė. Laidotuvės į- 
vyks Subatoj, gegužio 2 d., iš 
nAnų 8 vai. bus atlydėta į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės sv. 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamua-mae dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Tėvai, sesuo. Brolis, 
Tetos Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Telefonas Ya
rds 1741.

3 JŲ METŲ SUKAKTUVĖS MIRTIES MYLIMOS 
DUKRELĖS

AlA

KAZIMIEROS TAMO&AITĖS
Mirė balandžio 28, 1928, vos sulaukus 18 metų 

amžiaus. Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse gegužio 
1 d. Paliko budinčius tėvus Kazimierų ir Barborų, 
cioces, dėdes, gimines įr drauges, Šv. Kazimiero A- 
kademijos mokines.

• i
Jau suėjo trys meteliai kaip netekome savo myli

mos dukrelės. Ugi ir skaudus buvo tie meteliai dėl 
musų.

Užprašėme šv. Mišias subatoj gegužio 2 d. 7:30 
vai. ryto Gimimo Panelės šv. par. bažnyčioj, 68 ir 
So. Washtenaw Avenue.

Visi giminės, pažįstami ir katrie atjaučiat musų šir 
dies skausmus nuoširdžiai kviečiami dalyvauti tose 
pamaldose ir pasimelsti, kad Gailestingas Dievas su
teiktų jos sielai amžinų atilsį.

rūmuose 103 East Chestnut 
Street, Chicago.

X Fed. 3 sk. sus-mas įvyko 
balandžio 26 d., š. m., tuoj po 
sumos.

Komisijos vardu P. Atkočiu 
nas darė pranešimų iš prakal
bų prof. M. Biržiškos, taipgi 
ir apie prisirengimų prie Ka
talikų Spaudos ir Veikimo Sa
vaitės, kuri įvyks trumpoj 
ateity.

’ Tartasi kaslink Aušros Var
tų parapijos Sidabrinio Jubi- 
lėjaus, kų Fed. 3 sk. galėtų į- 
nesti į programų. Tas palik
ta atlikti valdybai.

Skaitytas laiškas nuo Šv. 
K. A. R. Centro kviečiantis 
į 12 Seimų, kuris įvyks Gi
mimo P. Marijos parap. svet., 
gegužės 17 d. Išrinkti atsto
vais p-lė K. Usaite ir ?f. Pet
rauskienė. Taipgi gautas laiš
kas iš Vilniaus nuo L. Š. K. 
Dr-jos prašantis paramos. A- 
pie teikimų paramos bus svaru 
tyta sekančiam susirinkime.

Gerb. kleb. kun. L. Drauge
lis pranešė, kad:

1) Vytauto daržo atidary
mas įvyks geg. 24 d.

2) Mar. Kol. Rėmėjai rengia 
exkursijų į naujai nupirktų 
rytuose Bernaičių Kolegijos 
ūkį.

3) Katalikų Spaudos Dr-I
įjos centras rengia spaudos 
atgavimo painihėjinių. Pami
nėjimas įvyks gegužės 6 d., 
Aušros Vartų parap. svet.

4) Mot. Sų-gos 55 kp. ren-

Liet il
siomis 

nes,

D A K T A R i
/

Tel. Canal 67|^ Telefonas OrovehlU 8202

DR. A. 6. RAKAUSKAS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutartį.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų Ir valkų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomla tik 
lškalno susitarus 

ofisus. Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

Ofiso Tel. Vlctory 6893
Rezidencijos Tel. Drcxel 9191

CHICAGO
1 ’• DR. A. A. ROTHi1 Tel.. Dearborn 1883 Gydytojas ir Chirurgas

AI:

DR. BENJ. W. MAGH,
DENTISTAS

Sulte 1920 The Plttsfleld Bldg.
55 E. WASHINGTON ST.

DR. J. J. KOWARSKIS į
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS: 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. *West«m Avenue 

TeL Prospeet 1028
Rezidencija 2359 80. Leavltt 8t 

Tel. Canal 239*
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v 

Nedėlloj pagal susitarimą

Tei. Lafayette 5791

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 81 Street

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

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak

Office: 4459 S. California A ve 
Nedalioje pagal sutart].

Tel. Prospeet 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1637 WEST 51 STREET

Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKO

Ofiso Boulevard 5913
Res. Kenwood 5147

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki S po 
" pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 3201 S. WALLA.CE STREET

OFISAI:
T . , z-, j, , . • 4941 — 14 SL 2934 WashlngtonLietuvis Gydytojas ir Cln- 10-12, 3-4, 7-9 12-2. 4-4. biva

rurgas perkėlė savo ofisus į TeL Ctcoro’e*2 Tel- Kedzle 2450-2451-

DR. A. R. McCRADIE

naujų vietų po num. 4645 S. 
Avė. Vai. 2 iki 4 ir 

8 vak. Ned. pagal sutar- 
Tel. Boulevard 7820. Na

mai; 6641 So. Albany Avė.,
Tel. Prospeet 1930.

Office Pho: 
Wentworth 300

DR. $. A. DDWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nubudę: Tėvai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

,/

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

J. F. EUDEIKIS & CO.
J08Ų GRABORIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

dienomis yra laiminga, 
kaip žinome, laimėjo 1 
pirųių dovamų. Reiškia, pri
rašė daugiausiai naujų narių.
Ta proga kuopa rengia, pui
kų bankietų Gegužės 10 d.,
7 vai. vak., Gini. Šv. P. parap. 
svetainėj ir tų dienų bus į- 
teikta puikus sidabrinis vazas.

Tat matote, kad Marąuette 
Parko Vyčiai nemiega, bet 
dirba išsijuosę, kad tik kuo
pų kuogeriausiai sutvarkius 
ir narių skaičium padidinus.

Nors 112 kuopa yra nuo se
niau sutverta, bet buvo veik 
pakrikus. Dabai- išnaujo per-' 
organizuota ir viskas tvarkin- Į
gai vedama. Turi net kelias ! Hes PhOn, 
sporto šakas, kuriomis jauni- 36J04J
mas labai domisi. Turi gana 
stiprų base bąli tymų — vai- 
kinų ir merginų, taip-gi tenms 6&58 SQ HATiRTRn STREET
ir k. Suorganizuotas dramos Vat 2-4 ir 7-9 vai. vakare 
ratelis. Kuopa turi gerų vei- - ■■ 1 ■ -
kėjų. ir talentingų narių. tis kilniuose darbuose. Tad 

Per bankietų bus surošta ,ia karti> kviečiame visus į 
puikus programas. Jį išpildys bankietų Gegužės (May) 10 
vien kuopos nariai (išski- d-> b'r>'ai 7 vak vak. į parap. 
riant kalbėtojus bei svečius), svetainę, prie 68 ir Washte- 
nęe prie % kuopos priklauso naw Avė. 
gražiabalsį dainininkių, bu- Stengsimės visus kuogeriau 
tent p. Ona Juozaitienė, kuri palinksmint.
kas sekmadienis mus visus į 
linksmina per radio, taip-gi, 
K«nijtancijp.^ĄUckaitė ir daug 
kitų. .'■

Taigi, kviečiame visus at
silankyti į šį bankietų.

Vytė K. M.

STATYS PAMINKLĄ

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tek Clcreo 288»

Nedėllomle 
Su si tarus

Tel Hemlock 8700
Rez. TeL Prospeet

Z-
0010

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiaaz 6156 South Kedzle 
Rez. 6622 S. Wlhpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. ▼. Išskiriant Ket.

Vadaktėliečiai savo mylimų
klebonų a. a. kun. Lukošiūnu

Jūsų "aUUankyinžs suteiks pagerbdami žada pastatydinti
mums paramos ir priduos'ant 3° kaI>° «*»*» I'a'““kl»-
daugiau antuziazmo darbuo- Tu0 reikalu A' Sh'

žys. “P. B.”

R A B O R 1 A L

J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAOOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 1A- 
diabystėe.

OFISAS
448 Weat 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street. Tel. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4.139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
pebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenue

Tai. Boulevard 9277

■šTOSbaš
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WSST 18 STREET

Vak Boosevell 7188

BUTKUS I
UNDBRTAKINO CO.

R. B. RadTey Ltn.
. Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET 
Canal Siti

PLATINKITE “ DRAUGĄ M

A. L DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. M1CH1UAN AVENUE 

Tel. Kenvood 5107
Valandos:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Re*. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 b. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytate: 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vak: 3-4 po piet Utarn. Ir Subat 
8-8 vak. Šventadieniais pagal sutartį

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglauala. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu Busite užganėdinti.
Tek Boosevelt 2515 arba 3518 

2314 W. 23rd PI., Chicago 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, BL

Tel. Cicero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama. *
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, 1h.

I. J. Z O L P
ORABORIUB M LAIDOTUVIŲ

1600 West 48th St

4Sth Ir
Tek Bonlevard 8208 - MIS

Nulludimo valandoje krelpkltds 
Prie manęs. petarneunde elmpatl*- 
kAL mandagiai, gerai Ir 
negu kitur. Koplyčia
dykai.

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman.' Avė. 
TeL VirginU 1290 

Yards 1138

Chicago, UI.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT,

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

DENI 1STAI
Phone Boulevard 7442

DR. C. Z. YEZEUS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marshall Drug Store 

ArU 47th Street

Ofiso Tel. Vlrginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

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. J
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Namų ofisas 3413 Franklln Blvd.
Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 2£nd Street d 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tek RepubBo 7808 
Valandos 1 — S A 7 — 8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto.

Tel. Canal 0257 Rea Prospeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED ST j

Rezidencija 6600 So. Arteslaa Av« 
Valandos 11 ryto iki S po pietą 

I Iki 8:80 vakare

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esU priežastim galvos skaudėjimu, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotn-Į 
mo, skaudamą aklų karšt). Nulotu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
t» ir tolintą regystp.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egsamlnavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

8 pėdai s atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliotais nuo 19 ryto Iki 19 
po pietų.
KREIVAI AKIS ATITAISO I TRUM
PA LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU
Dsapeik aėsUėklaeą akys atltslssmne
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ttl. Canal 9221

DR. G. L BLOŽIS
DKMT1BTA8 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt SL)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Šaradoj pagal sutartį

Res. Tsl. Nldiray 6611

DR. R. 6. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 94-tas Street 
Telef. Wllmette 196 arba 

Canal 1718 
Valandos: 4 iki 4 p. p. PanedėllaB

vakare

Trt. Tards 182»

DR. G. SERNER
LIBTUVlfl AKIŲ SPECIALISTAS

Ofitas ir Akinių Dirbtovš
756 West 35th St
Kampai Hahrted 8t. 

Valandoe: nuo 10—4; nuo 0—8 
Nedfiliomis: nuo 10 iki U.

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS• 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu.

4729 SO. ASHLAND AVI.

SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų. 

Vai.: ryto nno 10—12 nuo 2—4 p4 
platų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midway 2880

Tai. Cicero 1288

DR. GUSSEN
' LIETUVIS DENTISTAS 

Vai kasdien nuo 10 v ryto 11B 9
vai vakare

Nedėliomis pagal sutartį 
4847 W. 14 ST. Cicero. UI.

Del ausitarlmo Tel. Cicero 49

DR. 6. L MADGE
DENTISTAS

Vai.: 9 Iki 12, 2-4 Ir 8-9 v. v.
4830 W. 13 ST. CICERO, ILL. I

Del nedarbo kainos sumažintos
kukzinės crown» ................. 11.001

rmtng ....................... 9.oo

DR. MAURICE KARN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezldencitos Tel. Pis 8994
VALANDOS)

Nno 14 Iki 19 dieną 
Nuo 9 Iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 19 Iki 12 dina*

TeL Wentwerth 3000
Rez. Tsl. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytoja* ir Cldrurgpp

3ST.S7..«558 so. halsted STRErt
P1*lt0’ ............................................ 20.00: 2-4 ir 7-9 vai. vakari1
Brtdgework dančiui .............. t.001
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CHICAGOJE

Su “Draugo” ekskursija 
Lietuvon geg. 15 d. išvažiuo
ja V. Žilus, senas Dievo Ap- 
veizdos parapijos gyvento
jas, priklausąs per daugelį 
metų prie parapijos choro,

priežiūrą jo mokslo metu ir 
atnašaujant pirmas mišias.

Dėkingi asistentams: kun. 
A. Valančiui, diakonui Jone
liui ir kler. Černauskui, taipgi 
kun. A. Mačiulioniui už tam 
įvykiui pritaikinantų pamok
slą.

Bažnyčioj, kaip danguj, o

Į LIETUVĄ. Išrinkus valdybą, nutarta
■■■■— ■ žaisti tennis ir vėliau įstoti

P-nas P. Baltutis, plačiai į tennis tonmament; žaisti 
žinomas laivakorčių agentas, fbase bąli ir turėti vieną sykį
sako, kad šiemet pusėtinas A- 
merikos lietuvių skabius ap
lankys Lietuvą ir kad žymi 
ekskursantų dalis pienuoja 
apsigyventi Lietuvoje.

Tarp ekskursantų pažymė
tinas palinkimas yra tas, kad 
milžiniška jų didžiuma ke
liauja per Klaipėdą. Keletos 
metų ekskursijos per Klaipė
dą įtikino lietuvius, kad tai 
patogus kelias. Tą kelią, gi
ria kaip paprasti žmonės, taip 
ir inteligentai. Keliavimą per 
Klaipėdą ypač karštai reko
menduoja gerb. kun. J. Paš- 
kauskas, “Rožių Žemės” lie

į mėnesį sočiai susirinkimus. 
Kiti dalykai atidėti kitam su
sirinkimui svarstyti.

Organizatorė.

PRANEŠIMAI
prie Labd. Są-gos vietinio1 šv. Cecilijos choras užėmė 
skyr., ir buvo rašt., taipgi angelų vietą. Ačiū chorui ir 
prie Marijonų Kolegijos vie- varg. V. Daukšai už pastan- 
tinio skyrio ir daug kitų dr- gas, taipgi už puikias daine- 
jlj. Yra uolus katalikiškos lės pietų laiku.
spaudos rėmėjas, nuolatinis P-ni A. Pieržinskienė savo 
“Draugo” ir “Laivo” skaity- lakštingalos balseliu puošė 
tojas. Gyvendamas taupiai su- giedojimą bažnyčioje, taipgi 
sidėjo gražaus turto. Parvy- prisidėjo pagražinime progra- 
kęs Lietuvon žada visai apsi- mo svetainėj. Ilgai atminsime tūvių klebomis ‘Gal iabiau8ja
gyventi. jūsų geradarystę. todelei žinomi sonthsidiečiai

------------- Į Daug prisidėjo prie džiugi- vyksta p(.r Klaipad4_ Taip da.
Ponia Skudienė lipdama iš nančių pasekmių šv. Kasi- r0 p Jonas Pau.

automobilio išsinarino koją ir miero Seselės, ypatingai per- j. Tubutaitė n-lė D. Kru-
šaitė ir kiti.

P-nas P. Baltutis primena, 
kad keliautojai gali sutaupy
ti pinigų pasiklausdami pata
rimų savo agentų visokiose

dabar negali vaikščioti. Lin- dėtinė sesuo M. Paula. Ačiū 
kime jai greitai pasveikti ir jums už gražų bažnyčios pa 
vėl darbuotis draugijose. puošimą, prirengimą vaikučių 

prie procesijos, leidimą Šv. 
Mūsų kolonijoj katalikiškos' Kryžiaus mokyklos beno pa- 

spaudos plastintojas, “ Drau-! linsmint susirinkusius sveljfd- 
go” kontestantas P. Varaku-lnėj. Jūsų darbas labai įverti- 
lis konteste laimėjo penktą iš (namas.
eilės dovaną. Katalikiškos
spaudos rėmėjai nuoširdžiai; už puikų dainavimą' ir jo žmo 
parėmė jo pastangas užsisa- Į nai Florencijai už akompona-
kydami “Draugą” sau ir gi 
minėms į Lietuvą.

Sako mūsų kolonijoj daug 
yra tokių, kad sūnūs ar duktė 
katalikiško jaunimo tarpe gra 
žiai pasižymi, o jų tėvai yra 
skaitytojai bedieviškų laik-« 
ramų -ir niekintojai katalikiš
kos spaudos. Kuo tokius žmo
nes galima pavadinti? Šian
dieniais katalikais!

Rap.

ANKSTYVAS GARNYS.

Balandžio 27 d. ilgakojasl 
garnys pasisuko Marąuette 
Parke ir žinomiems veikėjams 
pp. Mickeliunams (6747 S. 
A r tesi an Avė.), dovanų pali
ko 9 svarų sūnelį. Motina 
ir sūnelis randasi šv. Kry
žiaus ligoninėj.

Veik tuo pat laiku garnys 
apdovanojo dukrele ir Dr. 
Narjausko šeimą. Motina ir 
duktė taipgi randasi šv. Kry
žiaus ligoninėj. Rap.

VAŽIUOJANTIEMS Į LIE
TUVĄ.

Žmonės, važiuojantieji Lie
tuvon automobilium iki New 
Yorko, o iš New Yorko dideliu 
laivu, prašo atsiliepti tų, ku
rie norėtų važiuoti kartu. Mo
kantiems automobiliu važuoti, 
kelionė iki New Yorko ir iš 
New Yorko bus veltui. Atsi
liepkite į “Draugo” adminis
traciją.

P-NŲ A. KATAUSKŲ 
PADĖKA.

Nors mūsų sūnelis, kunigas 
Petras, jau dėkojo, tačiau ir 
iš mūsų širdžių veržiasi padė
kos žodžiai ir todeliai norime 
ir mes išreikšti dėkingumą vi
siems, kurie prisidėjo prie mū
sų sūnelio primicijų iškilmių, 
balandžio 12 d.

Visupirmiausiai dėkingi e- 
same mūsų klebonui kun, A. 
Skrypkui už tikrą tėvišką

Marąuette Park. — South 
Side Lithuanian American De
mokratų Kliubo susirinkimas 
įvyks Gegužės (May) 1 die
ną, š. m., 7:30 vai. vakare, 
Rozenski — Macke ofise, 6S12 
So. Western Avė. Kadangi de 
mokratai didžiuifioje ląimėjo 
miesto valdininkų rinkimus, 
tad šiame susirinkime bus ap
kalbama kas būtinai yra rei
kalinga reikalauti iš miesto

ta daugybė laiškų iš South A- 
merikos, Kanados, Vokietijos, 
bet nežinom dėl kokiu priežas
čių Lietuvą nepasiekė. Taigi, 
gegužės 2 diena bus bando
ma pasiekti Lietuvą j>er stotį 
WCFL 970 kiloc. ir W9XAA 
Navy Pier, Chicago. Šį syk 
bus girdėtis ir visur Ameri
koje. Kepami rški te užstatyt 
savo radio Subatoje, Gegužės 
2 d. 11:30 vakare ant 970 kil.

Programas duodamas lėšo
mis Jos. F. Budrik krautu
vės.

Jos. F. Budrik, Ine. 
3417-21 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 8167-4705-398(5

J. BUDRIKO VALANDA.

NUBAUSTAS MERGELIŲ 
UŽKABINfiTČJAS

Leo Srokowski, 30 m., teis

mo nubaustas L00 dolerių bau
da už mergelių užkabi nė j imą.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
ĮVAIRUS PARDAVIMAI

NAMINIAI RAKANDAI PARDA
VIMUI.

Turi būt parduoti tuojau keturių 
kambarių aukAtoa rųfties rakandai', 
kauras, elektrinis radio, lempos Ir 
kitkas. Viskas pigiai, jei ateisite gr«i 
tai. Rus galima visus daiktus par
duoti Ir atskirai. Apleidžiame miestų.

8040 Mest 82 Street

Veik dykai, puikus 4 kamb, ra
kandai, kaip nauji. Gražiai ĮSmar- 
gintas parlorlaus setas vertas |S48 
už |S5. Pulkus 9x12 Wllton kauras 
920. Super Heterodyne elektros ra- 
dto 945. Coxwell kėdė Ir ottoman 
925, pulki lempa 99. "Valgomosios 
setas 905, francuzlžko pieno miegk. 
setas, stalas, varos Ir tt. 1749 E. 
78 St. 1-mas apt. Saglnaw 9780.

Sunės Bostono veislės, SikSn. au
sys, screw uodegos, taipgi pežinge- 
se, pigiai. Vietoj 910- 648 No Albany 
avė.

Radio programas, kuri pe-!No- Salle st 
reitą sekmadienį davė Jos. F.

Rooming House, 15 kamb. Visi 
iArenduoti, 6 karų gar. Pigiai. 1350

i , i. j x Budriko krautuvė, buvo ge-valdinmkų, kad pe» pagerintų • t>. ‘ ®
musų apielinkės p'iiečių inte

Beauty S h op. Išdirbtas biznis, fik- 
Cieriai, galimą skyrium. 2503 South- 
port avė.

CICERIEČip ATYDAI
A5 nupirkau Grant Work aptiekę 

nuo J. Malakausko, po No. 4847 W. 
14th St, Cicero, III. Esu lftėjęs augS- 
tesn) aptiekorystės mokslų, ir turiu 
daug metų patyrimo toje profesijoje. 
Turime didžiausi vaistų sandel), re- 
ceptams pildyti, Grant Worke. Vis- 
kų užlaikome pirmos rųžies. Pildau 
receptus su didžiausiu atsargumu. 
Patarimus suteikiu dykai.

Del Jūsų parankumo, laikysiu Am. 
Express Money Orderius, priimsiu 
Mažo Ir elektriko* bilas. Renduoju 
bankos dėžės (safe vaults) dėl bran- 
gmenų pasldėjtmo. Taipgi užlaikau 
visokių dalykų paslgrųžlnimui ir 
pasikveplnlmul.

6RANT WŪRKS APTEKA
Juozas Keserauskas, Sav. 

4847 W. 14th St. Cicero, III. 

Tel. Cicero 39

resus. Taipgi bus apkalbama, 
ką turim daryti su taksais 
(iTaxes), kad juos sumažinus. 
Kviečiam visus narius atsilan
kyti ir atsivesti draugus ir 
kaimynus prirašyti prie kliu-

ras. Birutės choras, po vado- Del- Gpoc- nėr konkurencijos, įce- 
. c.ream, kendės, kamp. Paulina ir

vyste Miko Yozavito, dainavo i658 /Meirose st. 
iš operetės “Raganius”, ku- į Barbemė su saldainių, cigarų, Ice-

• • , _ . . t • j ■ » creamo bizniu,ria Birute stato Lietuvių Au- Barry Avė. 
ditorijoj gegužės 3 d.
debutavo p-nia Nora

porai flatas. 1701

smulkmenose. Pavyzdžiui ke-|bo. Įstojimas ir metinė mokės- 
liautojui reikia “hakso”. Ir^is tik 50 centų į metus.

Valdyba.T\zi • - m e-r • ir »I 1 • ’ aPie tai agentas gali patarti.Dėkingi Teofiliui Kusleikai, J. . ,Vienas keliautojas, sako p- 
nas Baltutis, pats pirkosi 
“baksą” ir užmokėjo $27, o 
neprastesni “baksą” galima 
buvę gauti ir už $5.00.

Rap.

vinią.
Daug linksmumo davė mu

ms gerb. kunigų atsilankymas. 
Ačiū nuoširdžiai J. M. prela
tui M. L. Krušai, kun. J. Paš- 
kauskui, kun. A. Briškai, 
kun. J. Mačiulionįni, kun. M. 
Urbanavičiui,, kun. A. Deks- 
nini, kun. A. Valančiui ir kun. 
A. Vaitukaičiui už gražias 
kalbas.

AČin draugijom ir drau
gams už sveikinimus ir dova
nėlės.

Ypatingą padėką reiškime 
knn. A. Linkui už tvarkingą 
programo vedimą.

Kiek daug darbo pridėjo 
mūsų mylimos šeimininkės 
prirengime pietų, sunku ir įsi
vaizduoti. Tinkamai padėkoti 
joms nelengva. Nuoširdus 
jums ačiū, ačiū. ,

Taipgi negalime pamiršti 
malonaus patarnavimo pietų 
laiku. Dėkingi labai visoms 
patarnautojoms.

Ačiū visiems už skaitlingą 
dalyvumą bažnyčioje ir pie7 
tnofce. Jūsų linkėjimai ir do
vanelės nebus pamiršti.

Da kartą nuoširdžiai taria
me trumpą, bet labai daug 
reiškiantį žodelį ačiū.

Katauskų šeimyna.

Skaitykite ir platinki* 
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznieriui 
ir profesionalus, kurie 
garsinasi jame.

SUSIRINKIMAS

PER RADIO Į LIETUVĄ.

Radio programas Lietuvių 
muzikos ir dainų į visą pa
saulį ir į Lietuvą; taipgi bus 
girdėtis Chicagoje ir apielin- 
kėse. Subatoje gegužės-May 2 
dieną iš stoties WCFL 970 
kiloc. ir W9XAA Navy Pier.

Pradžia
Brighton Park. — Moterų 

Sąjungos 20 kuopos jauname-1 trumpųjų bangų 
čių mergaičių skyrius laikė !n:30 iki 12:30 naktį, 
susirinkimą balandžio 21 die
ną.

Organizatore O. Ivinskaitė 
atidarė susirinkimą.

Pirmiausiai eita prie rinki
mo naujos valdybos. Pirm. iš
rinkta Stanislava Ališauskai
tė, viena iš gabiausių jaunimo 
veikėjų, rašt. — Marijona Ma- 
snnaitė, fin. rašt. — Bronisla- 
va Walunaitė, iždo globėja— 
Alena Gritaitė.

Dalyvaus J. Souris ir p-nia 
Sauris, Stasys llttrfkus, Bud- 
rikas ir kiti Sudriko štabo 
artistai. i

Per storone ir lėšas Budri
ko krautuvės jau buvo bando
ma leisti Lietuvių muziką ir 
dainas į visą' pasaulį ir į 
Lietuvą. Tas bandymas tęsė
si keturis mėnesius. Aplaiky- į kitus miestus.

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų kalnų. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanlkas J. MENZOR.

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

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Tajrds 0699

PREE W HEETJN G

STUDEBAKER
Vlenlntėlė Stndebaker IJeUivlų 

{staiga Chloagoj
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

už žemiausias kalnas.

MIDLAND MOTOR SAUES
4492 Archer Avė.

Tel .Lafayette 7129 
A. Kasulls Ir J. Zabukas. 8av.

MES ŽINOM, U REIK DARYTI
Ar Jus patenkinti su savo karo eisena Ir greitumu? Jei ne, 

tai mes galime Jūsų karui grąžinti pep. Jėgų ir ekonomijų. Speclja- 
llal įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
Jutų senų karų padaryti kaip naujų. Laika nuo laiko carbureterto 
apžiūrėjimas Ir išvalymas sutaupys jums pinigų.

MARVEL & JOHNSON CARDURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVZNUE '

Esame pasirengę taisyti Bulck, Nash, Hudson A Essex, Oakland 
Ir Pontlae, Oldsmoblle, Vlklng, Graham-Palgs Ir kitus.

MARQUETTE PARK. Renddn ar 
p • Pa«'davinlul Storas. Tinka blle ko-
VuglS. kjam bizniui bu 5 p. k. 2 k. gar.

Tn« mnlnnns liri«lrn« ■jurnunn Xlnla’ naujas su visais įtaisymais.JOS malonus, UriaKaS bupiano Ran(ja8 prie W. 69 st. Kreipti* pa*

liuosai valdomas reiškė tikrą *'• ^p*"*1**. 8835 sacramesHo.
! Delicateasen, gražus fikfičieriai, ge- ► įclos jausmu. Gražiai daina- ras dideliam apt. name. $950

vo ir Elena Pecukaitis, Julė už viskfi- 4211 w- Euiierton avė. 
įGapshis ir Stasys Rimkus
Budriko radio orkestrą sugrie 
žė keletą naujų muzikos ga-j

PARSIDUODA didelė gro- 
cemė ir meat market lietuvių

balelių. Ketvirtadienio vaka- |aP5'links3- Verta $2,500, atiduo
_ i .. . .. -„rtr sim nž $1,400. Priežastis liga.rais nuo 7 vai. iš stoties WH „ «__ . ___

FC taipgi būna gražus Bud
riko programas.

Žemaitis.

1409 So. 49 Conrt Cicero, HL

REAL ESTATE

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

Skolinu arit pirmų mortgaA. ALEŠAUSKAS & SON čių; mažas komišinas, teisin
gas patarnavimas.

7126 So. RockureS St.
Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 
fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir

JUSTIN MACKIEWICH

2342 South Leavitt Street 
Canal 1678-1679

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų 8 ta tymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6525

M. YU8ZKA
Plambing A fleating

Kaipo Hetnvls. lietuviams 
liausiu kHogsrtausla.

4426 So. Western Avė

Tel. Lafayette 8227

J. H. RIGZKOS
4357 8. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

OVBI.SSI 1U<
■<au<

Geros išdirbystės pilnai už
tikrintos maliavos.

Kainos numažintos 
Wall blot maliava .... $2.40 
Aliejinė maliava $2-10
Aliejinė maliava ............ $300
Aliejinė maliava ............ $3.65
Kopėčios 6 pėdų..........$1-^0

Telef. Republic 6298

D. GRICIUS I
GENE RALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažlapsto iki didžiausio. 
Kainos prieinabilauslos.

2452 WEST 69th STREIT
*  

REALĘSTATE
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Pigiai 2 flatų plytų narna*, 99,258, 
arti mokyklų, bažnyčių. Elston Bu
šas. Kreip tls 6515 No. Llnder avė. 
arba 6117 Mllwaukee avė.

8 kamb. nam.as Cedar pz., Ind. 
tinka koteliui, pigiai už rasti. 1836 
No. Springfleld ava, Albany 1221

(Marąuette Jewelry & 

z Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių ir stda- 
brlnlų 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

,Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo. Sau
kit

43REEN V ALDE k 
PRODUCTS

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas ylsus reikalus psr

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

CHICAGO
TEL. BOUL. MII ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug IMaldų

Parkam Mortgeėlus Ir Bonus 
Skatinam pinigus ant Namų 
Parduodam, Ižmalnom Ir lnMurt

nam visokį turtų.
Padarom davernastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo NotarlalIBkus raktus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Tra pamatu musų Pasekmlngumo. 
MBS GVARANTUOJAM 8AVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo 150 Iki 9200 
Sis departmentaa yra pn valstijos 

priežiūra

JOHN PAKEL & CO.
OcnenUai Kontraktoriai 

Reti Įstate

2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehfll 1680

Phone Vlrginla 2864

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

, 60x125, 3 kamb. namas. Pigiai,
kad užbaigti reikalus. Duokit pasiū
lymų. Prie 54 ir So. Avers avė. 6618 
Ro. Mozart St.

Plytų bung. 6 kamb., gar., velk 
naujas, tik 67,800. Ineftti 9660. 7663 
Wentworth Avė. Vlnc. 6543.

Taipgi paskolos ant pirmų morgičlų

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

Aapos Telef. 

Hemlock 2867

Namų Telef. 

Republic 5638

JOHNYERKES
Plumblng ft Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 VVBST 69th STREIT

NAMŲ SAVININKAMS.

Poplsruoju Ir malevoju kambarius 
Darbų keletu didelių sieninės pople- 
ros knygų, kurias pristatau | namus 
Ižslrlnktl. Ui rolę 7c. Ir aukščiau.

Atsltauklt lalžku ar asmenlikal.

K. ANDRBJUNAS 
1337 So. 50 Ot. Cicero, HL

6 kamb. plytų bung. k. v. 6., tal- 
lių maudinė, lotas 31x125 arti R. I. 
Ir strytk. 8748 Hermitage Avė.

Lotas 25x125, ar^ Cravrfovd Ir
North Avė., 91900. Pažauktl Albany 
1221.

EARMOS
Penkių skėrių vištų, triuš- 

kių ir daržovių farma arti 
Chicagos ir prie geros trans- 
portacijos. Iš tos fanuos ga
lėsi gerai pragyventi. 500 de
dančių vištų užlaikys jns ir 
jnsų šeimyną. Paskolinsime 
pinigų namams pasistatyti. 
G esąs, vanduo elektra įvesta 
ir išmokėta, $250 inešęs galė
si pradėti darbą. Geriausias 
bargenas kauntėj.

Z. S. MIOKBVieiA 

2505 West 63 Street

60 ak. arti Huron ež. 30 ak. mo
lio, kita juodi, gari namai, kaltiniai, 
t mali. | gelžk. miestų. Henry M. 
Larsoat. Ortonvllls, Micb., R. I.

PINIGU SIUNTIMO IR 
LAIVAKŪRČiy 

AGENTŪRA
Nuslunčtame pinigus Lietu

von paktu J'dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvų. <•

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legalikkus dokumentus pirkime 
ir pardavimą

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgičlų,

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoklrdžlu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, m.
TeL Yards 4069
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