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MINIJOJ SUVARŽYTI POLITINIO 
PARTIJŲ SUSIRINKIMAI

Iš Meksikos Ištremti Šeši 

Ispanai Kunigai

PORTUGALIJAI PASIDAVĖ MADEIRA 
SALOS SUKILĖLIAI

IŠ BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ KELI VAIZDELIAI

RUMUNIJOJ PASKELBTI 
POLITINIAI VARŽYMAI

IŠTREMTI 6 ISPANAI 
KUNIGAI

BUKAREŠTAS, geg. 3. — 
Paleidęs sau nepalankų parla
mentų, naujas Rumunijos mi- 
nisterių pirmininkas prof. Jo- 
rg^ paskelbė politinius varžy
mus. Uždrausti politiniai su
sirinkimai pirm busimųjų rin
kimų. Politinėms, partijoms 
susirinkimus leista turėti tik 
sekmadieniais ir rinkimų 
kampanijoje dalyviai gali bū
ti tik turį vyriausybės leidi
mus.

Šiais suvaržymais labiausia 
paliesta valstiečių partija, ku
ri paleistam parlamente iš vi
sų 370 atstovų turėjo 320 at
stovų.

BAIGĖS SUKILIMAS 
MADEIRA SALOJE

MEXIC0 MIESTAS, geg.
4. — Einant vyriausybės pa- Į
rėdymu, iš Meksikos ištremta , _ ... „ _ . , . . , , . .
v v. - . . . . . , 1. Nebraskos Sėjikas. Tai Lee Lowne skulptoriaus darbas. Si stovyla bus pasta-
sesi ispanai ^nigai, a n' tyta Nebraskos valstybės rūmuose. 2. Vienoj Madrido, Ispanijoj, gatvių reginys, pas-‘ 
gi u ami e si oj jie ėjo ke|bus ten respubliką; 3. Rinaldo de Lima e Silva, naujas Brazilijos ambasadorius 
savo kunigiškas pareigas. , Amerikos j Valstybėms.

SUIMTA DU KOMUNISTŲ AMERIKOS ČEKAMS SA- pTTTp
VADU KALAMS SUTEIKTAS ,ry VJ<7JA-/KALAMS SUTEIKTAS 

ŠVENTOJO TĖVO PA
LAIMINIMAS

TRAUKIAMI TEISMAN 23 
SMURTININKAI

MANILA, geg. 4. — Suim
ta du filipiniečių komunistų 
vadu už norėjimų surengti OMAHA, Neb., geg. 3. — 
komunistų demonstracijas šia- Amerikos Čekų Katalikų Ša
me mieste. Abu kaltinamu vai Lalų organizacija daug dar- 
stvbės išdavime. buojasi savo tautos jaunimo

, ir Bažnyčios gerovei. Tad ši 
organizacija tomis dienomis 
per savu dvasiškų vadų susi
laukė apaštalinio Šventojo

MOTERŲ TUSIŲ KLAU
SIMAS

NENORI BOTI KANDI. 
DATŲ

PARYŽIUS, geg. 4. — Ge- Tėvo Pijaus XI palaiminimo.
T-T«nnvA A T. 13 d- ivyks Frandjo" Šios organizacijos dvasiS-
LISBONA, geg. 4. — Por- T>rp7;f1piitn ,rinkimai Šimulio , , ., ... . y. -y ,, , • Preziaento 'rinkimai, šiandie- kas vaxjovas yra vietos Šv.

tugalijos vyriausybe iš Madei-1 • • •ninis prezidentas Doumergue Venčeslavo parapijos rėkto 
.. p , ... . , . v atsisako kandidatūros. Kalba- rius kun E j Chepnran.
is Portugalijos pasiųstai ka- kad> matyt, prezidento

j „.,1-1 „i,.. pateksiųs užsienių mi- čekų Katalikų Sakalų dar-
nisteris Briand. Jis to labai bas paskirstytas į penkias da-

ra salos gavo žinių, kad tenai

riuomenei pasidavė sukilėlių 
vadas Souza Dias. Pasidavė 
be jokių sųlygų. Visi sukilė
liai padėję ginklus pamačius, 
kad prieš juos veikia galinge
snės jėgos.

Kita pasidavimo priežastis, 
tai nenorėta didelio kraujo 
praliejimo.

geidžia.

MASKVOS SU ARGENTI
NA PREKYBA

lis: tikėjimas, socialia veiki
mas, fizinė kultūra, auklėji
mas, sportai ir skautai.

DEMONSTRACIJOS PRIEŠ 
VYRIAUSYBĘ

LISBONA, Portugalija, ge
gužės 3. — -Gegužės 1 d. čia 
suruoštos demonstracijos prieš 
vyriausybę. Kilo riaušės. Po
licija panaudojo kulkasvai- 
džius. Vienas demonstrantų 
nušautas. Daug sužeistų.

Vyriausybės nariai pasis
lėpė artilerijos tvirtumom

NUGALABINTI 88 KOMU
NISTAI

SWAT0W, Kinija, geg. 3. 
— Už dalyvavimų gegužės 1 
d. demonstracijose suimti ir 
šiandie nugalabinti 88 kinie
čiai komunistai.

KOMUNISTŲ RIAUŠES 
BARCELONOJ

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
3. — Barcelonoj komunistai 
sukėlė riaušes gegužės 1 du 
Įsimaišė policija. Nušauta du 
riaušininku.

PLEČIAMA ŠV. TOMO
BUENOS ATRĖŠ, Argen- j KOLEGIJA

tina, geg. 4. — Praėjusiais "
šešiais mėnesiais sovietų Ru- ^T. UAUL, Minn., geg. 3.— 
sija iš Argentinos pirko jvai- 'Pagaminta programa Šv. To
rių prekių vertės arti pus- Kolegijos padidinimui ir

septinto miliono dolerių.

PASIŲSIANTI KARIUO
MENĘ

SHANGHAI, Kinija, geg. 
4. — Nankingo vyriausybė 
planuoja pasiųsti kariuomenę 
į Kantonų ir sutriuškinti su
kilėlius. Tokiu būdu vyriausy
bė nutrauks veikimų prieš rau 
donųjų plėšikų gaujas.

NEW YORKE ATIDARY
TAS < AUKŠČIAUSIAS

PASAULY BOTAS

įvairiems pagerinimams. Tam 
tikslui bus išleista vienas mi- 
lionas dolerių. Viena šios Ko
legijos įžymiųjų alumnų gru
pė pasižadėjo trumpu laiku, 
sukelti 100,000 dolerių.

Kolegijos prezidentas, kun. 
M. A. Schumacher pranešė, 
jog artimiausiuoju laiku bus 
statomas naujas Kolegijos ad 
ministracijos ir meno būtas 
300,000 dolerių lėšomis. Pas
kiau bus statomas kitas — 
mokslo salė ir knygynas.

AMERIKOJ JKURTA NAU
JA VYSKUPIJA

NEW YORK, geg. 3. —
Čia atidarytas naujas ir vi
sam pasauly aukščiausia* bū
tas ties 5 avė., “The Empi- 
re.”

Pastatydintas buvusio gub. 
Al Smith priežiūroje. Yra 1,- 
265 pėdas aukštas. Jo ofisuo
se gali dirbti 25,000 žmonių.

WASHINGTON, geg. 3.— 
Šventasis Sostas įkūrė naujų 
Reno vyskupijų Amerikos J. 
Valstybėse. Nauja vyskupija 
apima visų Nevada valstybę.

Pirmuoju vyskupu paskir
tas kun. Dr. T. K. Gorman 
iš Los Angeles, CaL

Mirė Gerb. Kun. Ig. Albavi- 
čiaus Motina

Gerb. kun. Ig. Albavičius, Liet. Kat. Federaci
jos pirm. Ir Dievo Apvelzdos par. klebonas, gavo 
kablegramą iš tėvynės, kad gegužės 1 d. mirė jo 
motina a. a. Sofija Albavičienė.

Pamaldos už velionės sielą bus Dievo Apvelz
dos par. bažnyčioje, Union avė. ir 18th st., 'PIR
MADIENYJE, 9:30 vai. Giminės, gerb. kun. Al- 
bavičiaus draugai ir prieteliai prašomi pamaldose 
dalyvauti.

Brangiam kataliku visuomenės vadui šioje liū
dnoje valandoje, netekus mylimos motinėlės, reiš
kiame giliausios užuojautos žodžius. ,

Dienraščio “Draugo” Redakcija ir Adm.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KARJERISTŲ VALDININ
KŲ NETAKTAS

VILNIAUS KRAŠTAS AP
RŪPINA LENKIJĄ 

VAISIAIS
i Širvintos. Širvintų intelige
ntų gražus sugyvenimas pra
dėjo irti, kai jų eiles papildė 
nesenai apsigyvenę Širvintuo- 
se karjeristai. Seniau gyvena-

Federalinė “grand jury” 
patraukė teisman 23 Cliicagos
ir apylinkių smurtininkus svai ntieji ’iateĮigentai buva jriį. 

IU.no.8 valstybės Įstatymų galų pirkliautojus, Capone Hnę kad Jioje apvlinkėjej n0.
„idimo rūmams ruošiamas gaujai prigulinčius. rint dirbti tantin; darbą
naujas sumanymas pripažinti,------------------------------------- s, grupi, lietuviams reikia iŠ-
moterims teisę būti prisieku- į LATVIJOJ IŠKILUSI DĖME- vien birbti. Bet jie to nepaisv- 
siomis teisėjomis klausant bv-i TOJI ŠILTINE (temi pradėjo kibinimo dar
ių teismuose. • • • bų. Nuoširdumas inteligentų

Vyriausias valstybės teis- I BERLYNAS, geg. 3. Ži- tarpe dingo. Įsteigus intelige- 
mas, kaip žinoma, sugriovė ■ niomig iš V aršavos, Latvijos ntų klubų, Širvintų visuome-

-

tos rūšies gyventojų balsavi
mu (referendumu) pravestų 
įstatymų.

PAŠAUTI TRYS VAGYS

Geležinkelių policija užtiko 
vagonus kraustant ant Cbica- 
go, Mihvaukee, St. Paul rf 
Pacific geležinkelio ties 158 
gatve, Phoėnix. Trys vagiliai 
pašauti ir suimti, gi kiti trys 
pabėgo.

NUODĖGULIUOSE
LAVONAS

Arti Barrington vienam ū- 
ky sudegė keli tribesiai. Nuo
dėguliuose rastas lavonas. Po 
licija sako, kad tai būsiąs M. 
Heitler, žinomo Chicagos triu 
kšmadario lavonas.

Matyt, jis nužudytas ir no

rėta jo lavonaų sudeginti.

DVIEJŲ MOTERŲ 
LAVONU

“Dziennik Wilenski’, pra
neša, kad 1928—29 metais Le
nkijoj iššalo beveik visi sodai. 
Dabartinių metu Vilniaus kra
štas beveik vienas aprūpina 
visų Lenkijų vaisiais. Vilniaus 
krašte priskaitoma apie 650,- 
000 vaismedžių, kurie duoda 
gerais metais iki 150,000 tonų

* v - joMaBELlHvaisių. ««i ft

Padauguviu (išilgai Daugu- ng p^yta į 2 kategorijas; 
vos upės), kur tomis dieno- inteligentų ir tarnautojų. Ko
mis įvyko dideli potviniai, v0 22 d. politiniais sumeti- 

kai-kuriose vietose nukentė- mais padarytas skandalas ba- 
jusių žmonių tąrpe iškilo dė- tyčioje. Kunigui per pana
rnėtoji šiltinė. Netoli Druja ksją įg sakyklos aiškinant vy- 
vienam nuo potvinio nukentė- riausybės santykius su bažuy- 
jusiam sodžiuj susirgo kelios čįa, vienas valdininkas susa- 
dešimtys žmonių. Latvijos vy- Vo žmona ir kitas padėjėjas 
riausybė . sergančius atskyrė Į pradėjo siųsti replikas ir ga
rnio sveikųjų. * lOp giedoti. Tokiu būdu sųmo-

Išilgai Dauguvos vanduo ningai buvo sutrukdytas pa
buvo užliejęs daug latvių so- f mokslas ir padarytas bažny- 
džių. 1 ' mėn. Varnių koncentracijos

_______ ;_____ ‘stovykloj, balandžio 6 d. po
AMERIKA SIOLO SOVIE- pietų grįžo į Kauų. • “R.” 

TAMS PAGELBĄ

STEIGS INFORMACIJŲ 
BIURĄ

Amerikiečiams informacijos 
įvairiais biznio reikalais (kur. 
pirkti žemės, dvarų, namų, ve
sti kokių prekybų ir kitokiais) 
bus teikiamos už pinigus tam 
tikro informacijos biuro, ku- 
■ris steigiamas prie ekonomi
nės studijų draugijos. Tų biu
rų ir jo veikimų rems valdžia.

“R.”

AREŠTAVO ARCHYVO ? 
PRIŽIŪRĖTOJĄ I

ŠIAULIŲ KRONIKAWASHINGTON, geg. 3.—
Del įvykusio didelio žemės 
drebėjimo Užkaukazy, knr žu- ' ~ Balandžio 3 d. didžiajame 
vo šimtai žmonių, Amerikos valstybinio mono-
J. Valstybių Raudonasis KrylP°Uo kr“tuvli8 atidaro nuo 2 
žios pasisiūlė duoti pagelbos vai..Apie 2 vai. žmonių sto-

Rasta dviejų nežinomų mo
teriškių lavonu — vienas per 
kasė palei Stiokney, kitas Mi-; 
cbigan ežere ties Gary. Abu 
lavonu ilgokų laikų yra išbu
vusiu vandeny.

SUIMTA 5 ĮTARIAMI

Policija puolė vienų pagy
venimų namuose, 3040 W. No- 
rth avė. Rado ir areštavo pen
kis įtariamus plėšikus. Pagy
venime rasta 13 revolverių ir 
2 šautuvu.

vėjo ilgos eilės.

— Velykų Rezurekcrjos ritė
tu abiejose bažnyčiose žmonių 
buvo pilniausia ir daugelis dar 
netilpo bažnyčioj.

— Balandžio 7 dienų Šiau-
-------------- liuose dar apie pusvalandį

JERUZALE, geg. 3. — Ke- snigo. “R.”
Ii tūkstančiai musulmonų su-1 ... . , , ■
kėlė demonstracijas priešais
Italijos konsuliatų Tripoli,

Sirijoj. Francuzų žandairmai 
ėmė šaudyti į demonstrantus.
3 nušauti ir 39 sužeisti.

nukentėjusiems. Iš Maskvos 
tuomi klausimu dar negauta 
atsakymo. •’ r - I • f 7

FRANCUZAI ŠAUDO 
SIRIJIECIUS

Valstybės kontrolės archyvo 
prižiūrėtojas, kaip girdėti, ,ė- 
sųs areštuotas. Jis esųs įtat> 
tas, kad nuo dokumentų ne
imdavęs žyminius ženklų^, 
juos apvalydavęs ir pardavi- 
nėdaves. Ar kaltinimas pasi
tvirtins, paaiškės iš kvotos.!, .

V i ’•
.............................................. ;;i.

BRANGSTA REIKMENS

VIENAS ATRASTŲ MIRĖ
i SAO PAULO, Brazilija, g. 
3. — Du italu lakūnu, vairi
ninkas ir mechanikas, buvo 
prapuolusiu Brazilijos rais
tuose 18 parų, kol jiedu su
rasta. Dabar pranešta, kad 
mechanikas miręs nuo šilti
nės.

BUENOS AIRES, Argenti
na, geg. 1. — šis miestas turi 
2,153,000 gyventojų.

PLATINKITE '•DRAUGĄ’*

Pakėlus muitus, beveik visi 
reikalingieji daiktai ima bra
ngti. Taip dabar silkių bačkos 
kaina nuo 125 litų pakilo ligi 
140, cukraus maišas nuo 97 li
tų ligi 103. Panašiai brangsta 
kiti dalykai. Tuo tarpu ūkio 
gaminiai ir maisto produktai 
vis dar pinga. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.90 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.90 
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.24
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Oetoa kaadien, lSakyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — M »0, Pu- 

eut Metų — $1.60, Trims Mėnesiams — t J.00. Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metama $7.00, Pusei Me
tų — 94.00, Kopija .OSo.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neirų- 
Mna. Jaį neprašoma tai padaryti ir neprlslunčlama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai. 
kasdien. LiaUok!

Bkelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.
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Atsiliepime pažymima, kad atatinka- 
miausias minėjimui laikas, tai gegužės 10— 
17 d., t. y. tomis pačiomis dienomis, kada 
tas sukaktuves Romoje minės skaitlingos iš 
visų pasaulio dalių katalikų maldininkijos.. 
Tenai suvažiuos dešimtys tūkstančių maldi
ninkų. Bus pamaldos, Romos gatvėse mani
festacijos, pas šventąjį Tėvų audiencijos.

Sakomas Sočiai io Veikimo departamen
tas paduoda keletą nurodymų, kaip suruošti 
to minėjimo programas. Štai nurodymai:

Mokslo įstaigų auditorijose studentams 
plačiai išaiškinti tos enciklikos turinį.

Sukaktuvių minėjimui atlaikyti studen
tams šv. Mišias ir per pamokslų, išaiškinti 
enciklikos svarbų.

Kitose mokyklose taip pat suruošti ata
tinkamus mokinių susirinkimus. Newmano 
kliubuose galima turėti paskaitas apie enci
klikų.

ŠTAI IR VASARA, ty DARYTI?
I.

Didelių miestų gyvenimas 
kai kam įdomus, bet kai kam 
nepakenčiamas. Įtemptas dar
bas, nervingas rūpesnis ne
nustoti “džiabo”, beviltis ieš
kojimas darbo, nuolatinis kul
tai skubėjimas, trankymos po 
“subways”, gazolino smarvė 
ir dulkės — vis tai civilizuo
to miestiečio kasdieninio gy
venimo draugai. Kam tas ne
nusibosta? Del to tai vasara 
yra taip maloni viešnia.

Šimtų metų tam atgal musų 
garbingas poetas Kristijonas 
Duonelaitis taip aprašė mies-

vtm, — parsivežtieji įspūdžiai 
būtų neišsemiamas atsimini
mų šaltinis visai šeimai il
giausiam laikui. Tat su tokia 
kelione neišvengiamai suriš
tos išlaidos yra daugiau negu 
100% pateisinamos, nes tai 
yra protingas investmentas i 

šeimos laimę, sveikatų ir tau
tinį — kultūrinį jaunosios 
kartos auklėjimų.

II.

Jauni žmonės yra reikalin
gi jaunos draugystės. Kas gali 
būti įdomesnio ar tikslinges- 
nio kaip Amerikos lietuvių 

ir kaimo jaunimo broliavįmos su Lie
tuvos jaunimu! Kaip daug

PAMINKLAS NOVELISTUI.

Prof. J. Livingstone (dešinėj) iš Harvard ir Oxfordo u- 
niversitetų atidengia paminklų Tarnui Hardy žinomam rašy
tojui — novelistui. Paminklas pastatytas Anglijoj gimti
niame rašytojo kaime.

f
DIENOS KLAUSIMAI

ENCIKLIKOS “RERUM NOVARUM” 
SUKAKTUVĖS.

Šiuo gegužės mėnesiu Romoje įvyks ne
paprastos iškilmės. Bus minimos popežiaus 
Leono XIII paskelbtos enciklikos “Reruių 
Novarum” 40 metų sukaktuvės. Tas didysis 
popežius tuo savo garsiu raštu skelbia, kaip 
Katalikų Bažnyčia yra nusistačiusi darbi
ninkų reikalais ir darbo sąlygų klausimais. 
Smerkiamas socializmas, kurio pagrinde y- 
ra panaikinti visokias privatines savastis. 
Teikia išganingų nurodymų darbdaviams, 
kaip jie turi apsieiti su darbininkais, kaip 
teisingai nustatyti jiems už jų darbus atlygi- 
nimus.

Enciklika “Rerum Novarum” yra Ka
talikų Bažnyčios katekizmas darbininkams ir 
darbdaviams. Viskas nuodugniai išaiškinta 
Kristaus mokslo pagrindais.

Tad, štai Europoje ir kaidkur kitur jau 
senai gyvuoja katalikų darbininkų organiza
cijos — unijos, taip pat darbdavių sąjungos 
einant’ tos enciklikos nurodymais. Amerikos 
katalikai sociologai prie kiekvienos atatin
kamos progos aiškina tų enciklikų ir joje 
patiektas išganingas mintis. Mūsų laikais 
Amerikai yra reikalinga arčiau nusipažinti 
su tuomi raštu, persiimti krikščioniška dva
sia, visais nurodymais. Tada sumažėtų čia 
darbo su kapitalu nepaliaujamos kovos, dar- 

’ bininkų išnaudojimai, našlių ir našlaičių var
gai. Gyvuotų susiklausymas, kitų kitais pasi
tikėjimas.

Šalies . Katalikų Gerovės Konferencijos 
Socialio Veikimo departamentas paskelbė 
atsiliepimų, į visus Amerikos J. Valstybių ka
talikų Universitetus, Kolegijas ir Newmano 
kliubus ragindamas šįmet minėti enciklikos 
M Rerum Novarum” sukaktuves.

tiečių (dvariškių)
Be kitko galima atspauzdinti mažas bro-' :

šiurėles apie enciklikų ir tai išdalinti stu-i j-aįp jaUg mieste ir tarp ju bendro, bet ir kaip
dentams ir mokiniams. dvaruose prisistena: daug tarp jų naujo ir skirtin-

Pagaliau enciklikos sukaktuves galima j £įa vįens dėkąudamas dur- #° atsb'astU ir šnekoje ir ap- 
dar paminėti ir per radio. nai su padagre pjaujas, ! siejimuose ir būde ir sieloje.

Iš tų nurodymų, sako Socialio Veikimo. q kitas ten dūsaudamas Trumplaikinės pažinties ryšiai 
departamentas pravartu pasirinkti bent kurį daktaro šaukia”. 'gali t»ūti visam gyvenimui
vienų. Į Toliau jis sako: reikšmingi. Asmeninės lietu

viško jaunimo pažintys abie
jose Atlantiko pusėse yra 
! rimčiausias kultūrinio bendra- 

kentėt v*nw> pagrindas netik tarpe 

j Amerikos lietuvių ir Lietuvos, 
Dievui būk garbė, sveiki pa- *r ^arPe Amerikos ir Lie-

KAS DAUGIAU NUVEIKĖ.

Toliau jis sako:
“Kad mus atlankyti vėl va

sara rengias
Mes lietuvninką’,..
..... poniškos ligos 

neprivalom.

jaunimo ekskursantų grupė ST7Z TEI TZ.3.
iš New Yorko rengiasi Lietu-į ------ ------
von plaukti birželio 27 d. — Painios mieste, ispanams 
švedų kompanijos laivu priklausančioj Mallorkos sa- 
“Gripssolm”. loj, Viduržemio jūroj, yra

Antroji A. L. jaunimo eks- ■ seniausia pasauly privatinė

“Garsas” rašo:

“LRKSA. „pasiskelbus milijonine organi
zacija, liberališkoji spauda pasiskubino pa- 
briešti, kad kita organizacija, būtent, S. L. A. 
jau anksčiau yra priaugus milijoninio turto.

Liberališkoji spauda čia užmirštų ar ne
nori dalykų geriau nušviesti. LRKSA. Išau
gino į milijoninę organizacijų vieni katalikai,
o S. L. A. visos kitos srovės, kokios tik Ame- sweetheart. Norisi važiuoti,'" . .. r
įikoje lietuvių tarpe pasireiškia, kaip tai, tau- įbėgti, lėkti. Tačiau ’ Lietuvos 'Jaunų nie™ °S. le uv^ sav&’
liniukai, socialistai, sandąriečiąi, komunistai išeivių vaikai, eU Dėdės Šamo' n°rni nuvy‘° ie uvon ir ia;
ir kitos visos sudėtos i viena krūva ... . . , . . ,remų uniformoje dalinosiix kuus \ įsus suueios j vienų Krūvų. zemeje gimę ir augę, dažnai! ..... . T.

.. , . ... o , . .. įvargaisirdziaugsmaissuLie-,Katalikams rūpėjo ne vien tik Susivienv- nebesupranta savo tėvelių' . ?, , • , -x ... t .y . . . . .... tuvos jaunuoliaimas, bet ir kitos organizacijos. Jie išaugino jausmų ir jų pasiilgimo savo
senosios Tėvynes Lietuvos. IrVyčius, Darbininkų Sąjungų, Moterų Sųjun- 

gų (fraternaliais pamatais) ir kitas centrali- 
nes organizacijas. Katalikai išstatė apie pus
antro šimto bažnyčių, mokyklų, salių, prie
glaudų, ligoninę, keliatų vienuolynų, dvi 
aukštųsįas mokyklas. Visam tam darbui į- 
vykdįnti ir išlaikyti katalikai sudėjo ir tas 
jų darbas vertas ne vienų, ne du, bet dešimtis 
milijonų. Kuogi kitos srovės gali pasirodyt?

kursija plauks Skandinavų 
Linijos laivu “Fredrik VIII”, 
iš New Yorko liepos 3 d.

spaustuvė. Ji įsteigta 1579 
metais.

— Berlyne, senų rinkoje,

vasarį baigiam 
Ir visi drūti pygryštant va

sarų matom.”
Vakacijos, -«•

tuvos.
Abiejų okeano pusių lietu

viškojo jaunimo bendravimo
svarba yra visuotinai prųa-

atostogos! .. x • • i-x .. įzįstama ir jau pradėta vykdy-
Jos vilioja kaip meilužė, kaip , ti. Štai 1920 metais būrelis

Štai vė
liau vienas kitas Amerikos

kas fia iii akys ^“7 ~ ^“,7^
. . i į Lietuvos universitetų ir ki-
jų 3aunosjtas mokyklas. Štai “Vyčių”, 

organi-

Lietuvos neregėjo, 
sielos neturėjo progos Lietu-', 
vos įspūdžiais pagyventi

Vietoj beviltiškai verkšlen-'reliai skina

štai “Susivienijimo” 
zuoti Amerikos jaunuolių bū- 

| rotai ntnua piriHUOSlUS SVe-

ti dėl jaunosios kartos ištau-I čįavipiosi Lietuvoje takus, 
tėjimo, duokite progos Jūsų-Į šio reikalo svarbumų įsižiū- 
jaunuoliams bent sykį tikrųjų rėjo ir Vaizbos Butų Sąjunga 

x\jnerikoje ir tos Sąjungos 
(Ekonominio Centro) pirmi-

Daugiau atkreipus dėmesio į savo nacio- Į Lietuvą pamatyti! Patys vyk- 
nalę haternalę organizacijų Lietuvių R. K. darni Lietuvon svečiuotis, —
Susivieny mų, jis, be abejonės, pradės kur kas pepalikite savo vaikų užpaka- nįųkų įpareigavo šiuo reįka 
sparčiau augti, didėt nariais ir turtu. Pats imkite drauge su savim.; lu, visuomenei sąndarbinin-
gvvenimas prie to verčia. Šimtai lokalinių dr- 
jų, neva fraternalio (savišalpinio) pobūdžio, 
sužlugo, kitos baigia nykti. Tuo tarpu Su-

Kai tėvai vieni, sugrįžę iš Lie 
tuvos, bando su čia namie 11-

kaujant, rūpintis. 
Miela pažymėti,

Trečioji A. L. jaunimo eks-! pasirodė rusų caro Aleksan- 
kursija išplauks liepos 25 d. J^1'0 IT meilės laiškų rinkinys.

“ United1 Laiškai rašyti Kataripai Dol-Skandinavų laivu 
States”.

Ketvirtoji A. L. jaunimo ek
skursija išplauks rugpiučio 19 
d. Švedų laivų.

Su viena įš tų ekskursijų, 
kaip girdėti, žada vykti Lie
tuvon pats Am. Liet. Ekon. 
Centro pirmininkas. Gi eilinė 
“Vyčių” ekskursija šių va
sarų žada plaukti Lietuvos ap
lankyti birželio 6 d. „Skandi
navų laivu “Męllig Olav”.

Panašios jaunimo ekskursi
jos tai tikros pavasario kreg
ždės: jos suteiks daug links
mumo Lietuvai. Lietuvos jau

kad Klio
kusiais vaikais pasidalinti įs- noriu Centras nesnaudžia ir

sivienymas tarpsta, tvirtėja pilnai patenkin- Įpudžiais, — kokis jiems (vai-į eina prie realaus darbo. Jau 
namas savo pašalpgavius. jkams) “malonumas” kiaušy-įteko girdėti, kad Ekon. Cen-

Katalikų vadams, veikėjoms daugiau pa- tis apie nematytus ir nesu-.trp globoje šių vasarų rengią-
dirbėjus — LRKSA. išaugs į didžiausių A- 
merikos lietuvių organizacijų.”

gorukai, kuri vėliau buvo A- 
leksandro II žmona. Laiškai 
parduoti iš varžytinių.

— Italijoj norima įvesti 
naujų garvežių rūšį, kuri pa
sižymi didele skuba. Bundy- 
mai parodė, kad nauji garve
žiai gali išvystyti 120 kilome
trų skubų per valandų.

— Amerikos mokslininkai, 
darydami kasinėjimus piie 
piramidžių Egipte, rado dį- 
džiausiu ligsiol žinomų sarko
fagų (akmeninį karstų), kuris 
sveria 20,360 centnerių. Kars
tas padarytas iš Raudono gra
nito maždaug 2,500 metų prieš

nimas iš savo pusės pūsis- Kristaus gimimų.
,tengs malonius svetelius pa
sitikti broliškai — lietuviškai, 
kad jie jaustųsi ‘kaip namie’. 
Kad šios pastangos užsitar- 

į nauja pilno visuomenės prita- 
limo rodos negali būti abejo
nės.

Jauniems keliauninkams 
— turistams ir jų palydovams 
palinkėkime laimingos kelio
nės!

P. Žadeikis, L. G. K.
prantamus dalykus? O jeigu mo$ net trys ekskursijos, 
būtų drauge keliauta Lietu- Pįnnoji Amerikos lietuvių PLATINKITE “DRAUGĄ”

— Naujai pastatytame Em- 
pire State 86 aukštų dango

raižy, Naujorke, gyvena apie 
25,000 žmonių, taigi tiek, kiek 
didokame apskr. mieste. Saky
sime, Panevėžy yra tik apie 
20,000 gyventojų.

— Vermonce, Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse, įsta- 
tymdavystės susirinkimas pri 
ėmė įstatymo projektų, ku
riuo visi silpnapročiai ir be
pročiai turės būti sterilizuo
jami (atimamas vaisingumas).

x Juozas Žukauskas.

PONO DIREKTORIAUS LIMUZINAS
Departamento direktorius nusipirko 

limuzinų.
Omuzinas mėlynas, nikeliuotais kan

tais, gražiai dengtas, pailgas, žemas. Vi
dus minkštais apmušalais išmuštas, še
šių vietų. ,

Limuzinas — pusei sostinės aukštųjų 
kategorininkų pavydo krepšįs. Šnekėjo, 
kųd limuzinas ponui direktoriui dvidešim
tį algų surijo.

Tuo tarpu nė vieno.
Ponas direktorius išnaudojo puikins 

aplinkybes prirašyti mėnesinio įstaigos 
balanso pasyve prie skaitlinės du
nedidelius rutuliukus.

Tiktai du nedidelius rutuliukus, ku
rie davė galimybės poniu direktoriui pa
siimti savo reikalams 59460 litų.

Reikėjo manyti, kad niekus nepaste
bėjo.

Tačiau ponas direktorius nuo ano lai-

ko, kada prirašė tuos du rutuliukus, ne
begalėjo užmigti. i

Tik nuo vidunakčio užmigdavo, Bai- 
j sūs sapnai vėl pažadindavo — kankino
ponų direktorių.

Jo ramybę drumstė viena šypsena, 
kuri įsirausė vyriausi t departamento 
buhalterio veide, kai šis pasilenkęs ra
šė po mėnesinio balanso savo pavardės 
zigzagų.

Labdaringas, aklo invalido naudai, 
balius surinko vienon vieton sostinės žy
menybes, nugriebė nuo verdančio miesto 
katilo pačius riebiuosius sluoksnius.

Žalsva šviesa pasigėrusiame korido
riuje žemai nusilenkė atėjusiam departa
mento direktoriui žemesnės kategorįjps, 
išdidžiai linkterėjo galvas aukštesnės.

Į matinius žmonos ir dukters rūbus 
susmigo pavydžios, aštrios grakščių mote
rų akys ir godūs vyrų žvilgsniai. \

Balius buvo prasidėjęs. Kaip pope- 
rosų dūmai rūkomųjame kambaryj, plau
kė erdviose salėse puošnios sųkpejės, juo
di baltais krūtinių trikampiai •"frakai- 
dryžotos, diplomatiškos kelnės.

Ponios direktorienės dėmesys nu
krypo į besišypsantį jai svetimos valsty
bės pasiuntinį; popas direktorius vogčiom 
pradėjo akimis sekioti nesenai grįžusių iš 
Italijos dainininkę. Jaunutė, septinolikos 
metų, duktė jau senai barstė sidabrinio 
juoko nuotrupomis tamsiai mėlynų avia
cijos kapitono mundiių-

Elegantiškas svetimos valstybės pa
siuntinys išvedė ponių direktorienę šokti 
tris kartus iš eilės. Šis faktas raudonai 
išteptomis moterų lūpomis nušlamėjo į 
visus pakampius ir paleido smarkių žvilg
snių ir margų šypsenų ugnį šokančios po
ros- adresu.

Ponas direktorius duoti tain dalykui 
svarbesnės reikšmės neturėjo laiko — jis 
rūpestingai saugojo kiekvienų dainininkės 
judesį ir kombiųavo lyg šachmatų lentoj, 
planus sušokti su ja bent porų valsų ir 

trejetų foxtrotų. ,

Ponia 'buhaRerįunė neporoinis atsaki
nėjo šnekinama apiseuio pulkininko ir, 
kramtydama lūpas, neramiai sekė sveti
mos valstybės pasiuntinį. Audringi jos

■m

žvilgsniai raižė pasitenkinimu garuojan
tį ponios direktorienės įkaitus į veidų.

Ponąs direktorius vaikščiojo nepaten
kintas. . .

Jis mėgino privilioti dainininkę jan
kiu, turtingu rateliu, kurį jis sudarė prie 
apvalaus stalelio. Tačiau įš to nieko neiš
ėjo. Sukišo kaip į duobę tris šimtus ir 
baigta.

Kai balius persirito į antrųjų vidu
nakčio pusę, ponas direktorius sustiprinęs 
šampanu savo drąsumo potencijų, pradėjo 
smarkiau veikti.

Dainininkė vaikščiojo ir linksniui 

juokavo su vyriausiu departamento bu- 
cbultoriu ir žymiausiu operos tenoru.

Palaukęs pirmųjų muzikos garsų, po
nas direktorius netikėtai prie jos žemai- 
nusilunkė ir pakvietė dainininkę šokti.

Dainininkė šyptelėjo ir, atsiprašiusi 
savo kompanijom/, padavė ponui direkto
riui minkštų, nedidelę rankutę.

Vyriausia* departamento buolmlteris 
sulankstė savo kaktų ir įpynė i juodų po

no direktoriaus figūrų dar juodesni žvilg 
snį.

Tuo tarpu ponas direktorius suimsi 
valso bangose ir šnibždėjo dainininkei 
paskutinius sostinės gyvenimo įspūdžius. 
Dainininkė buvo patenkinta. Ji gerai ži
nojo, kad jos partneris buvo žymus vals
tybės vyras, be to nėmenkesnis moterų 
svajonių objektas.

Netikėtai ji paklausė.
— Girdėjau, kad Tamsta įsigijot * 

puikų limuzinų. Sako, labai pikantiškas.
Ponų direktorių užliejo šiltoj, minkš

tos pasitenkinimo vilnys. Net užkaito.
— Sunkų kų nors pasakyti. Tikra 

supratimų apie savo mašinų turėsiu tik 
tada, kai išgirsiu apie tai Tamstos nuo
monę.

— Cha! Cha! Cha! — išsirito pro plo
nas lūpas skambus juokas. — Ponas di
rektoriau, nejaugi aš mechanikas ?!!

Ir vėl nusijuokė.
Ponus direktorius buvo benusimenųs, 

tačiau vėl susigriebė.

(Bus daugiau)



fw»sv£9ftl\ i t., i»si
X—.  ------------------------ - —

p p a u n
A V

r ' p - > it ri'

NUMATO PAVOJŲ KAS TAS AEKIVYSKU 

PAS” AGLIPAY.

TYMAI DAVnilMftA IICA ”os- Vaikai turi lovoje gulėti, I fBIAI T AYUJINbA LlbA kuomet kar§tis pasirodo ir at-

Philadelphijoj suvažiavęs 
organizuotas darbas reiškė 
nuomonės, kad 72-asis kon
gresas pertaisysiąs probibici-

AngliSki laikraščiai prane
ša, kad iš Filipinų salų į A- 
ineriką atvykęs “arkivysku- 

jos įstatymų — Įeisiąs gainin- pas” Gregorio Aglipay. Kas 
u alų ir vynų, ko organizuo- jis per vienas. Štai kas: 
tas darbas ilgas laikas reika- Gregorio Agiipay buvęs ka- 
lauja. t talikų kunigas Filipinų sato-

Capper’s žurnale Wm. Al- st. Kunigu jis įšventintas 1890 
len White rašo, ,kad abi di- metais, gi iš Bažnyčios paša- 
džiosios politinės partijos, Untas tais laikais, kada fili- 
svarstydamos probibicijos piuiečiai sukilo prieš Amerl- 
k J aušimą, daugiausia vaduc- ^os J. Valstybes. Sukilimai 
jasi jausmais, bet ne protu, buvo įvykę 1899 — 1901 me- 
Tokiu būdu iškyla nepaprasti tais. Aglipay buvo vienas va- 
užsivarinėjimai. Tas gi pa- dų sukilėliams. Kada sukili- 
vojinga. Šiandie su prohibici- mai numalšinti, jis į savo 
ja žaidžiama kai su ugnimi, pusę patraukė apie 20 filipi- 
Anot’jo, slenka šaliai politi-, niečių kunigų, neva apdraus- 
nis pavojus, ko čia neimta 70 ti filipiniečių kunigiją, už
metu. Tas reiškia, kad iš pro- grobė daug bažnyčių ir tuo 
hibicijos gali kilti naminis būdu suklaidino nemažą skai- 
karas. Žmonių.
• . . .. ’ Miręs vyriausiojo teismo

Vidurio kelio prisilaikanti w H kur9 k-
spauda, ty. tie laikraMai, ku- buvo

. . j.............. bern&tonus, buvo palankus

n būt gen prohib.<u.,a, ir jos Neanrint t0> jis
£ne , nuro o, jog pro ,i- buVQ ūoįus Aglipay sektos re- 
biajos klausimas esąs reika- mbjag . laikraMo i.^e
bngaa gilaus ir nuodugnaus bnv0
abiejų pusių svarstymo Git- garbės vice-prezidentas.
di, reikalinga bendra kokia, anoma; AgIipay n5ra
nors sąjunga, kuri turėtą būt konsekruota9 „ysku.
autorizuota keliauti per šalį

pu, tad jo pasivadinimas “ar-
i. ištirti žmonių nusistatymą.|kiTyskūpu„ lygas jo pa. 

Kaip organizuotas darbas, sivadinimui “popežiumi”.
taip tas p. White, lygiai ir Kada Filipinų salas valdė
sakyt, spauda iui ilgai a t-1 Ispanija, tenai darbavosi a-
sine-a į probibicijos klausi- 

|inę.

Prohibicijos likimas pri- 
Iguli nuo kongreso narių nu
sistatymo. Kongreso narių gi 
nusistatymas priguli nuo pi
liečių. Jei piliečiai kongresan 

I siunčia sausąjį atstovą, vadi- 
Įnasi, jie stovi už probibiciją.

Fei siunčia šlapiąjį, gi tasai 
ten savo asmeniniais motivais 
miršta sausuoju, ir apie tai jį 
siuntę piliečiai tyli, kalti pa

piliečiai.

Tatai probibicijos likimas 
pirmiausia priguli nuo kon-
reso atsinešimo. ,

Kitas dalykas, tai šioj šaly 
neikianti nematoma valdžia.

pie 5,000 katalikų kunigų. 
Šiandie salose yra vos 500 
kunigų. Salų gyventojai iš pa 
grindo yra katalikai, bet ka
dangi ten permaža kunigų, 
tad pasitaiko įvairių tikėji
mo reikaluose išklydimų.

Pastaraisiais laikais imta 
ten darbuotis išnaujo parū
pinti katalikų kunigų iŠ pa
čių filipiniečių tarpo. Bet tas 
ims laiko. Ir jei filipiniečiai 
nesulauks nuosavų kunigų li
gi salas paskelbsiant nepri
klausomomis, yra baimės, kad 
ten Bažnyčiai gali kilti •ne
mažas pavojus.

Kadangi jau šiandie maso
nai ir protestantai išsijuosę 
dirba Katalikų Bažnyčios ne- 

siandie tokią valdžią sudaro £?eroveb ypa& kada Bažnyčia

gausieji fanatikai. Šalies ad- 
inistraciją tie fanatikai lai

pto žnyplėse, ty. savo įtakoje.

Kad to nebūtų, reikalinga 
įtsakominga ir drąsi adminis- 
I racija. Ir tas priguli nuo pa

pų piliečių. Nes kokios admi- 
Įiistracijos piliečiai nori, tokią

turi.

Prohibicijos klausimas nė- 
nei taip daug svarbus, nei 

up daug pavojingas, kaip 
; ;ai-kurių jis vaizduojamas. 
Patys piliečiai prohibicijos pa 
Įeidavo ir ją turi. Jei jiems 
Įrohibicija įkirėjo, jie gali ją 

inaikinti savo balsais. Jie 

isuomet gali pašaukti tvnr- 

lon visus tuos, kurie jų nu
statymą laužo arba jų bal-

ueklauso.

Tad skelbiamas iŠ proliibici- 

is šaliai kilsiąs pavojus yra 

ištntėlis dalykas.

Akstinas.

savo pažangoje susiduria su 
didelėmis kliūtimis. Tokia 
proga visados naudojasi prie
šai.

Pirmoje vietoje Katalikų 
Bažnyčios darbui daug kliū
čių stato įvestos betikybinės 
valstybės mokyklos.

Pirmučiausioji ir svarbiau
s

skirame kambaryje. Nereikia 
jų per greit laukan leisti, nes 
kartais senesni vaikai leng
vai užsikrečia pinučių užde
gimu. Kaip tik vaikas suser
ga, tuoj reikia jį lovoj pagul-

LIETUVOJE
Didesnės vietos šioje šaly

je, kuriose tymai nepasirodė 
per pereitus tris metus, gali 
tikėtis, kada šiais metais turės 
tymų epidemiją. Daugelis tė
vų, išgirdę tai, pasakys: jdyti ir neleisti kitų prie jo

Kas manf Kuo greičiau ma- jprjejtų ypatingai kuris šalčiu 

no vaikai ta liga sirgs, tu0'serga, arba kosti. Tuojau 
greičiau pasveiks . Bet tame gaukti gydytoją. Libonis turi 
sakinyje randasi maža teisy- iovoje gulėti, kol gydytojas 
bes ir ištikro yra baisi klaida, patars atsikelti. Daryti vis- 
Viskas priklausys nuo vaiko k^ k^ ^ik gydytojas įsako, 
senumo, jo fizinio padėjimo, Laikas tarpe užsikrėtimo ir
sveikatos ir kaip gera. vaiką pirmų apsireiJkim, yra nu0 
p ūresi toje igoje. j 7 jki dieną, kartais tęsiasi

Nors ši liga beveik visuo- iki 18 dienų. 70% mirčių nuo 
met pavojinga, bet mažiau tymų pasirodo tarpe vaikų, 
pavojinga tarpe penkių ir 15 nesulaukusių trijų metų senu- 
metų amžiaus, negu vėliau, mo. Dėlto dėdama pastangos 
Tymai yra baisi liga jaunes- nukreipti ligą nuo tų vaikų, 
niems nei penkių metų senu- Ir kaip tik greitai ta liga pa- 
mo vaikams. sirodo, motinos turi prižiurę-

Jeigu vaikas suserga liga kad tokie Taikai nelOTky-
dar neturėdamas vieną metą, TieS” ™t”’ nevaž,not’

retai pasveiksta. Jei apserga 
tarpe 1 ir 2 metų, kartais pa-

vekariais ir t. t.
Jeigu vaikas .tymais serga

sveiksta, o tarpe 2 ir 3 metą ir ’is žaidSa kl,als Tal’ 
turi geresnę progą pasveikti. kais- reikia » vardus pnsta- 
Ir todėl motinos turi atsar- sveikatingumo atstovu,, 
giai prižiūrėti vaikus nuo pir- arba praneSti vaikų t5vams'
mą ir penkią metą. ikad jic žinot» ka <larJli'

j Jeigu pats negalėjai praneš- 
Tymais sergantį užpuola į- fį sveikatingumo atstovui,

vairios ligos ir nuo jų vaikai ka(j tavo namuose kas nors 
miršta. Iš tų ligų pavojingiau ta liga serga, tai paprašyk gy 
šia yra plaučių uždegimas, dytojo tą padaryti. Jis neda- 
Tymai yra nykštukas, kaip ryS kvarantinos, nelipdys pla- 
paprastas šaltis, kuris įeina kato ant durų ir nesulaikys 
į namus per rakto skylę ir at- kitų vaikų nuo mokyklos. Su
rakina duris milžinui — plau- teiks tik reikalingų informa- 
Čių uždegimui. , cijų įr reikalingos, pagelbos.

Motinos neturi tikėti, kad : T. L. I. S.

“Jonukas jau liga sirgo ir da- ------------------------
bar gali žaisti su Vincuku, ku- j Skaitykite ir platinki-
ius ką tik sveiksta”. Reikia lietuvių katalikų die-
laikyti vaikas atskiltai. i^tį “DRAUGĄ” it

'Ligos aštrumas gali būti « .. <• • •v. . . . . i . remkite tuos biznierių*sumažintas vartojant kraują
vieno tėvo, kuris ta liga jau ir profesionalus, kurie
sirgo kada nors praeityje, garsinasi jame.
Žmogus, kuris sykį liga sirgo, —
retai antru kartu serga. Įlei-
džiant kraują to, kuris jau sir
go į kraują sergančio vaiko, 
liga susilpninama.

Tymai retai pavojinga liga 
vaikams, senesniems 5 metų 
amžiaus, kurie randasi geroj 
sveikatoj, jeigu gerai prižiū- 
romi ir per greitai neleidžia
mi iš lovos. Be| labai pavo
jinga tiems, kurie netinkamai 
maitinami ir kurių sveikata 
nėra geriausia.

Kiekvienas tymų atsitiki
mas reikalauja geros priežiū-

šioji Bažnyčios pergalė įvyks, 
kada tarp filipiniečių ims 
darbuotis nuosavi katalikų 
kunigai.

NA. IR “PASKAITOS”

Palanga. Kaip žinome, šie
met įsikūręs liaudies Basana
vičiaus vardo universitetas 
gyvuoja; paskaitos vyksta kas 
sekmadienį. Neseniai buvo lai
kyta paskaita iš gamtos: iš
aiškino kaip pasaulis atsira
do ir kur tikėjimas atsirado 
ir t.t. Sukosi, skriejo, pynėsi, 
pift paft ir atsirado; sugrio
vė perkūnas, sužaibavo — nu
sigando ir įtikėjo: mat, juk 
visur evoliucija, tik kas pre
legento galvoj evoliucija ar 
revoliucija sunku suprasti. 
Kas manoma tokiomis paskai
tomis pasiekti! >

Kovo 29 d. prelegentas at- viena. Tada priėjo antra ~
vyksta iš toliau ir labai susi- nutrenkė ir ją. Taip buvo m 
jaudinęs laiko politišką pas-įtrenktos visos trys begelbėda 
kaitą. Džiaugėsi, kad dabar- mos viena kitą. Riekt ra taip 
tinę politiką “remia” ir Lie- jas apdegino, kad vos begali 
tuvos “aukštieji” dvasiniu- ma pažinti. Vienos iš jų rauk;, 
kai. Klausytojų buvo apie 10 visai nudeginta—likę tik kam 
laisvų piliečių ir kitų nuola- Inkai.
tinių. “R.”

Toki įvykiai jau ne pirmie 
na. Todėl reiktų, kad kabeliai 
būtų įkasti į žemę kaip ka 1 
yra padary ta kitur. Tada įv- 

|būtų nė tiek nelaimingų atsi
Prieš pačias šventes Alek- tikimų. “B.”

TRIS MOTERIS SUDE
GINO ELEKTRA

sote elektros buvo nutrenktos1 
trvs moteriškės: Maikauskie-
nė, EI. Gudauskaitė ir Marėį 
Nenoitytė. Beeidamos jos pa
matė ant elektros kailelio ka 
žin keno užmestą vielą ir ją 
norėjo nutraukti. Vos tik iš
lietus vielą, elektra nutrenkė

SIU ITCHIHG [10$
tvhen soolblng Žemo fa osedf

Right from the fint touch, antise(ftic,
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DEPOZITŲ SAUGUMAS
Pirmas Banko rūpestis privalo būt 

Saugumas.
Šiame banke depozitorių pinigai y- 

ra apsaugoti dideliais turtais ir pasto
via tvarka vedama patyrusių viršininkų, 
kurie nenukrypsta nuo saugaus bankinio 
biznio principų.

Jus privalote pradėti sąskaitą šian
die. Patirsite pasitenkinimą ir 'saugumą, 
kurs pareina nuo turėjimo ryšių su stip
riu ir pagelbstančiu banku.

J šį banką deda pinigus 
ILLINOIS VALSTIJA 
COOK PAVIETAS

CHICAGOS MIESTAS

CENTRAL^I&'BANK
ATRUSTCOMPANY

1110Vfert35th Street 
A State Bank* • • • ACleann^HouseBaak

Valstijinjs Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

"■"B........ . —S - 1,1....

•-F. '.',U

ta

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

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

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

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

Didis Pasi rink Imas Radijo 
Visų ISdirbysčių

E8a3k TIKRI, KAD NAUDOSITftS 
SIAI8 MUSŲ BARGENAI8 —

— LAUKIAM. 
L.IETUVIftKA8 RADIO 

PROGRAMAS,
Kiekvieno panedėlio vakarą ifi 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

healing Žemo takes the itch_„ 
miaery out of moeąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also lor itehing, peeling toes. 
Bathere and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
aatiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Anydruggist. 35c, 60c, $1.00.

PROBAK-
teikia

barberišką

skutimosi
patogumą

namie

< PROBAK BlADE)

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health oualities in 
tsholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT

yelveeta
y The Deliciou* N«w Cheaie Food

. BBY Hia Argument F’.ta Both Sidea of the Question.

i
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LIETUVIAI AMERIKOJE

SHEBOYGAN, WIS.
Naujas klebonas.

“Draugui” pranešama, jog 
gerb. kun. J. Shlijsas yra pas
kirtas Slieboygan, Wis. lietu
vių parapijos klebonu. Svei
kiname jaunų Kristaus Bažny- ]4UOpOS j, &v. Rožančiaus Am-

tano parapijos draugijos, ne- 
pamirškit paremti Seimų, gau
siomis aukomis.

Po to iššauktos draugijos. 
Atstovai atsilankė šių dr-jų: 
šv. Antano draugijos 2 ųtsto-1 
vai, Dievo Motinos 2, Visų 
Šventų 3, Moterų Sujungus 2

čios. darbininkų.

CICERO, ILL
žinojo 1, Šv. Pranciškaus 1, 
Apaštalystės Maldos 2, Susi
vienijimo 48 kuopos 2, Šv. Gri 
galinus elioro 1, Labdarių 3 
kuopos 1, Jaunamočių Sųjun- 
giečių L

Paklausta afstovių, kų drau 
gijos veikia. Visos užimtos

Iš Federacijos skyriaus veiki- 
• xno.

Federacijos 12 skyriaus su
sirinkimo buvo 26 dienų Ba- .
, ,v. . . . ,. darbais. Vienos rengia vaka-landzio, Šv. Antano mokyklos. .
8 kambary jo rus, kitos Bunco party , ki-

Susirinkimas atidarytas ly
giai 1 valandų. Valdyba bu
vo visa. Bravo, valdybai. K.
Žilvitis moka tvarkingai vesti 
susirinkimus. Susirinkimas 
atliktas į. dyi valaudi.

Tik kaikurie draugijų atsto
vai vėliuos. Visi turi žinoti, 
kadi Federacijos. 12 skyriaus 
susirinkimai prasideda 1 va
landų.

Po, to skaityta nutarimai 
iš praeito, susirinkimo. Priim
ti.

Skaityta, laiškas su kvieti
mu, į šv. Karimiero. Akademb 
jos Rėmėjų draugijos Seimą, ! 
kuris įvyks Gegužės 17. diena,
Laiške paminėta, kad seimas 
įvyks Gegužės 24 dienų, bet 
mūsų klebonas pranešė, kad, 
seimas bus 17, dienų, iš- priežas 
ties Vytauto daržo atidarymo.

Seimas prasidėsiąs šv. Mi- 
šiomis 10:30 valandų, Šv. Ka
zimiero Vienuolyno koplyčio
je. Po pietų seimo dalyviai sur 
sirinks Gimimo P. Š. parapi

jos rengiasi prie parapijos 
'pikniko, kuris šį niet bus Vy
tauto parke. Čia turiu pažy
mėti, kad šv. Grigaliaus cho
ras turėjo šokius parapijos 
naudai ir padarė pelno $75. į 
Pranešimas iš prof. M. Biržiš 

kos prakalbų. Prakalbos pavy! 
ko. “Mūsų Vilnius” užsakei 
30. Prakalbose buvo įžymių 
svečių: kun. Albavičius, Fe
deracijos Centro pirmininkas 
“Draugo” redaktorius L. Ši-• i*' • • ' ' ~ •mutis ir kiti.,

Federacijos ; 12 skyriaus jau
įsitaisė dvi graži voliavi: J. Iteracijos

jos svetainėn ir 1:30 prasidės
posėdis, gi 7 valandų /*«™Įrore^kšiėn“ė, 
seimo dalyvėms bus vakarienė 
su programa vienuolyno Au
ditorijoje. Mūsų 12 skyrius 
nutarė dalyvauti seime, išrin
ko atstovus ir paskyrė aukų 
$10. Atstovai yra šie: Ona 
Laugaudįenė, J. Vilkas, Anas
tazas Valančius. Federacijos 
12 skyrius ragina visas drau
gijas prisidėti prie šio, taip 
svarbaus, darbo ir padėti, kad 
seimas kuogeriausiai pavyktų 
Seserys Šv. Kazimiero yra 
mūsų seserys, tai mūsų prie
dermę jas remti. Tat, šv. An-

KELIONE PO EUROPĄ,

■f.

- »<»■»
|ines giriamės, kad tiek ir tiek 
uždirbome piknikuos ar buza- 
re, ar vakarienėj. Mes nesigi
riame, bet tikrų tiesų sako
me. Pavyzdžiui, teko man vie
nos parapijos- bankiete būti 

; Parapija du syk didesnė už 
Šv. Antano parapijų, o ban- 
kietu visai mažaii žmonių buvo, 
gal koks porų. šimtų. Aš nu
sistebėjau, kad tiek mažai pa*

rapijonų. Pas mus tokiais at-, JEI TURJT KĄ. PARDUO- 
sitikimais nėra vietos nei pa- įTI PASISKELBKIT “DRAU 
sisukti. Nuo ko tas priklauso? GE”.
Nuo parapijos vado.

Mes, ciceriečiai, atjaučiame,1 
gerbiame jūs, brangus klebo
ne, gerus darbus ir meldžia
me, kad Dievas duotų sveika
tos ir ilgų amžių su mumis 
darbuotis.

A. Valančius, rašt.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5-00

“DRAUGO KNYGYNE
Galima, gauti:

8PECX.ALI.8TA8
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

tikrą specląllstą, ne naa kokį ueaą- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus Jūsų ka» Jame kem 

Įkla, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
i po pilno iiagzaminavkno. Jua su
taupysit laiką ir pjnlgus, Oaugelle 

1 kitų J a k tarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi rell^lingo p*- 

į tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggi. 
X-ftay Roentg&no Aparatas ir vi. 
slškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atideug* n»ao Ju*ų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy-

komedijos, dramos btc

Amenkoa Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių vumas sugrys um, taip kaip buvo 
aktų komedija. Pareis V. K. Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pusi. X .
27į Kainai . . ................  20c. Širdies, reumatigmo. kirminą.

. „ i- ’ - • *- T, x- užde*lrao žarm*- Prusai arbaAušrele. Dramatiška vienoje veikmeje operete. Paraše jeigu turit kokią u^sen^uMa. irt* 
n i -< 4 m • i kerėjusią, chronišką ilgą, kurį ne-Prųnaa. Puali 14 Kaina................................ . ......................10c, į pasidavė bot gabiam, šeimynos- gy-

Bąltajsė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto-“ea«<»ėii©ut neatėję pas 
ras Dineika. Kaunas 1924* m. Lošime dalyvauja apie 16 as- j 
menų, Pusi. 71. Kaina .. . ........................ .......................... 20c. I

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun.
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46, Kaina ..... 20e.

Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose.
Antroji kiek pataisyta laida, Perdirbo'J. Maskvytis senasis.
84 Pusi. Kaina ..................... .................. ......................... 20c.

Dešimts. Metų Smuklėje, Penkių aktų drama. Veikia 15 
40c.

Gyvų Rožįų Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa-
i tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina, .................................... 20c.
1 Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden-

Artistas PETRAS PETRAITIS, baritonas, kure atvyks
ta iš Pililadelpliijos į Cliicagos Lietuvių Auditorijų duoti k°n‘ Į asmenų. Vertė Jonas M Širvintas. Pnsl. 100. Kaina . 
certų, sekm., Gegužio — May 10 d.

tarimui dėl Vytauto parko visur taip būtų, tai nebūtų
atidarymo, visi sueikit. 

Gerbiamas klebonas kvietė 
12 skyrių, kad 

A. V. ir Lietuvos. Manau, kad rengtųmemės jau prie parapi- 
jnei viena draugija neturi to- pikniko, kuris bus Vytau- 
kių gražių vėliavų. Vėliavas *-° naujame parke, 31 d. ge- 
padarė vietinės Seserys Kaži- gu^ės mėnesy ir paliko 50 ti- 
merietės (darbas sesers Kiuri- kietų išparduoti.
ei jos), Federacijos skyrius ta- noriu truputį pažyme-
ria širdingiausiai ačiū Sese- ti> kad mūsų gerbiamas kle- 
rei Kluricijai už tokį gražų bonus kun. H. J. Vaičiūnas 
darfojj [visados lankos į Federacijos

Skyrius nutarė vėliavas pa- susirinkimus ir gražių patari- 
šventinti ir vakarų surengti, lul? duoda. Garbė Federacijos 
pakviesti visas draugijas į iš- skyriui turėti tokį dvasios 
kilmes. Tam išrinkta komisi- va(ių. Dėlto cieeriečiams ir sė
ja. Kazimieras Žilvitis, Bar- kasi visi darbai dirbti. Gerb.

klebonas visus mus raginaau-

DK J. E. ZAREMBA
specialistas.

Inėjimaa Rūmas 1015

20 W. JACKSON BLVDi
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos-' Nuo 10 ryto iki, 
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
NedėHoa>ią upo 10 ryto iki. 1. 

po piet

ADVOKATAI

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvą. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų 
dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Taip yra padaręs gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai Į 
žinomas veikėjas, Nekalto Pra 
sidėjimo Panelės Šv. par. vi
karas. Jo knyga vadinasi “Ko 
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 
kontestininkus.
Knyga ypatingai indomi bus 

vykstantiems į Lietuvą, o 
taipgi gera yra ir visiems ki
tiems.

dįenė, Adomas Stulginskas. 
Komisija darbšti, tai vėliavų 
pašventinimas bus gražiai 
surengtas. (

Mūsų klebonas pranešė, 
kad Vytauto parko atidary
mas bus 24 d. gegužės, 2 v^- j 
landų. Visus kvietė dalyvauti, ’ 
nes bus imami judamieji pa
veikslai. Skyrius išrinko ko
misijų, kad pąkvestų visas 
Ciceros draugijas, kiek jų čia 
yra. Komisijon įėjo Adomas 
Stulginskas, A. Valančius. Čia 
noriu pažymėti, kad bus šau
kiamos draugijų valdybos. 
Tai nepamirškit ateitį į šv. 
Antano parapijos svetainę. Ki 
taip nebus galima draugijų 
sušaukti, nes laiškų negalima 
suspėti pasiųsti. Bet mes, ci
ceriečiai, galime sueiti visi, 
visos draugijos, tik reikia no
ro. Aš manau, kad mes pasi
rodysim kuogražiausiai. Tat i 
da kartų pažymiu, kad kaip 
išgirsite, kadi kviečiami pasi

us....................................................... ......

prie gerų darbų; jis pirmas į 
darbų, paskutinis iš dirbo. Jei

bėdos katalikiškame darbe, girnų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Cliicago 1920. 
nebūtų bedievių ir visokių iš- Kaina .......... ........................................................................... 50o.
ganių. Kiek aš žinau, klebono,“DRAUGAS” PUB. CO.
pastangoms daug paklydusių
žmonių sugrįžo į, geia kelių.; 2334 South Oakley Avetiuč Chicago, III.
Savo gražiais darbais visue - -......  — - »■«»««» J -■ —......jį 11 - - - -
traukia ir-gi prie gerų darbų.

Gal, kas pasakys, kad5 ąš' 
giriu, norėdamas įtikti savo 
klebonui. Ne, aš čia tikrų tie
sų rašau. Mūsų klebonas į vi
sus dr-jų susirinkimus ateina 
ir gerų pamokinimų dnoda; 
ne vienas parengimas nebūna, 
kad klebono nebūtų. Visados 
ir visur matysi jį kalbant, va
karus vedant, žmones prie ge
rų darbų raginant. Jis? nesi
gaili savo sveikatos ir aukų.

| Daugelis žmonių, sako, kad

RADIS PROGRAMAI
Gegužio tO d., Nedėlioję

Kaip ir Visados

Nuo 1 iki 2 vai. po pietų WCFL Stotis

1Jr-.

JOHN B. BORflEN
(John Bagdzlunas Ęorden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117 

Telephone Randolph <727 

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

Name;. 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9#M

PABli M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyje 
Room 2414

ONB, NORTH- UA SAUpB BUDO.
ONE NOJOTU UA SAULĘ OT. 

(Cor. ha Šalie and Madison Sta)
Qfl»O Tok STATĘ 27fH;,

J. P. WHTCHES
Lietuyos Advokatas

(ki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 
Subatomia nuo. 9i iki 9;

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠKAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukšta»-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) .............. 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ........ 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dziemo-dziemedčli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- .............. 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj- girelėj, (Chorui) ................ 30c
8. Vai dariau lyscles-Motinėlė mano, (Chorui) ......... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo i>at Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Cb.) 30e

1Daugiau perkant duodame nuošimtį.
Reikalaukite tuojau

‘ DRAUGAS” PUB» CO.„ 
2334 So. Oakley Ave.„ Chicago^. Uli

- —r n - J,

M.

1

Į- ~

M)
T

Naujas Radio 9 tūbų gražus Walnut Kabinetas

kaina su tūbomis ......... S49.QQ
Padarytas General Motors

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-^2X South Halsted Street

Tel: Boulevard 8167, — 4705

ŽUTT AND RUNNr—Y« Indecd, Bull l< Very Ckreful.Abmit Who o*- What Ht Giro i LiftJ

TORkOfUl

lAvtoro aFtu-ta. 
zca. RtrujtHA to 
HARpy ME

-atą, TUt anrot u*- 
|-V*Ab’

■.““ssr

IT Miątfl 09
rxwosmou vtnu um 
PftaFkMUMA VMAR- 
M TUC -m£N(HS3Vl 
cotuieaitM. nuene*

BY HHT

52 Baat 107th, Street
Kampas Michifah A^a 

Tel. Pullman 5950—namu PulJ, <377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 005-7-

FzMMMRUft
A D V O K A. 91 A S- 

160 Nprth La Šalie Street 
UOOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Locai Office: 1990 S. UNION. AVĖ. 

TeJ. Roosevelt 8710 
Vai,, nuo 6 iŲ 9 vai. vak. 

(Itskiriant Sercaaa)

A. *. 011S
ADVOKATAS

11 8outh La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolpli 0311

I
Valandos nuo 9 ryto iki < vai. vak. 
8241 S. Halsted St. Tel. Victory 0542 

Valandos. — 7’ iki • vakare 
utaro.. Ratv. trr Suktos vakar*

G. V. 6HESN81
LIETUVIS. ADVOKATAS 

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal M5P 

Trečladleniaią Ir Penktadlenlaie
vakarais namie pagal sutartĮ.
6503 So. OamflbeU Avanue

Telefonas Republio 4499,

A. A. SUKIS:
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyje 
Rąofn 1502

CHIOAOO TEMPLE BLDO.
77 West Washlngton St.

Cor. Wsmhlngton and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 297*

Namą Tel. Hyde Park 2891
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C H I C A G O J E LINK PBTRAIdlO KON 
GIRTO.

WEST SIDE ŽINIOS. IŠ SĄJUNGINIŲ VEIKI
MO.

IX Šiandien po gegužinių 
pamaldų susirinkimas Mergi
nų Sodalicijos Aušros Vartų 
mokykloje septintame kamba
ryje.

X Šiandien vakare įvyksta 
West Sidė Namų

Gražiabalsis baritonas 4»r- 
tistas Petras Petraitis, 
kelių dienų bus Chicagoje, 
kad davus sųvo koncertų, 
Lietuvių Auditorijoj, sekm., 
geg. 10 d., 6 vai. vakare. Tai

meluosi”, Visai teisingai “ga 
rantuojame kad juoksies per ( 
tris dienas”. Tai yra teatras — 
kurio nieks dar šitoj formoj t«i. canal «tm 

už nėra matęs vaidinant. Šių 
programo dalį išpildys drama
tinis Rūtos Ratelis, po vado
vyste Juozo Buleviėiaus, vie-

DAKTARAI:

OR. A, RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTBTRIKAS

na iš gabiausių jaunimo artis- 
bus nepaprastas vakaras Gili- tų grupių Chicagoje. Ji/ pa- 
cagos dainos mylėtojams, nes įrodymas šioj komedijoj bus

Gydo stalgia* ir chroniškas 
vyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

ligas

West Side. — Moterų Su
jungus 55 kuopai darbų nie
kad netrūksta. Kad ne tus, 
tai šis vis yra kas nors vei
kiama. Balandžio mėnesio su-

Savininkų sirinkime, apkalbėjus kuopos 
dr-jos mėnesinis susirinkimas, bėgamuosius reikalus, nutar- 
Praneša p. K. Kulbis. j ta: prisidėti prie bendro pa-

X Maldos Apaštalystės kon' lapijos jubiliejinio apvaikš- 
ferencija nutarė “in corpore” čiojimo birželio 7 d. Sų'jungie- 
dalyvauti parapijos Šidabri- tės be jokio atsisakymo vi- 
nio Jubiliejaus iškilmėse ir sos turės bendrai dalyvauti, 
sudaryti sveikinimo dovanėlę pasirėdžiusios vienokios spal- 
— vis# šimtinę; tam tikslui vos suknelėmis.
pasidarbuoti išrinkta komiai- ToHau patvirtinta pin,rea.
ja iš žiu narių: T. Barauskai- nis nutarilllas “Motinų Die- 
tės, P. Šliogerienės, U. Mažę-

šis svečias pavaišins visus vi
sa eile gražiausių lietuviškų 
dainų. Kurie nors karių jį y- 
ra girdėję žino, jog jo talen
tas ir muzikalis išsilavinimas 
yra pirmos rūšios ir jo dai
nomis galima būtų gėrėtis be 
perstojimo. Tai yra visai 
mums ne kasdieninis dalykas, 
kad šis jaunikaitis kurs ilgų 
laikų važinėjo po Amerikų su 
amerikoniškais teatrais, duos, noje” dalyvauti bendrai Aps- 

nienės, V. Kerpauskienės, A.,kri?io rengiamose iškilmėse mums dabar progos P“«ikla«- 
Karaitės, M. Mikšienės, Rad->Ciceroj Gi vakare turgti J syti mums artimiausių damų 
zevičio. Visi Maldos Apašta-1 vybėg vakarglį parapijos saJ- lietuviškų dainų. Ir visuo 
lystės nariai dalyvaus Jubilie- lgj Vakarėlio programų su
jaus bankelių konteste, į kuiį (jai.yS pačios sujungietės su
lig šiol jau stojo 21 narys,

Akademijos/Remėjų Seiman
17 gegužio įgaliotos nuvykti .. . ... ,.7 , 47 , . įvažiavimų, tik diena nenus-su dovanelė L. Danikauskienė . . , ,. _ _ v. .. kirta, bus pranešta venau.ir G. Daciolienė.-T , , , , x . Šiais metais liepos mėnesyNutarta dalyvauti lietuvių . • , ,_ . _ kuopai sukanka 10 metų gy-spaudos atgavimo 27 metų pa ,. , ... ..x ivavimo. Kad paminėjus sias 

j iškilmės kuopa jau po trupu-
_ v. . v. jtį iš anksto pradeda prie jų6 gegužio, tuojau po geguži- Į
nių pamaldų ir ateinančiame i J * • »i ., x ,. . . . . Nepamirškite, brangiosiospenktadienyje toje pat vietoje I . . ,; sųjungietes, kad nei pavasa-»r tuo pat laiku suseiti pasi-1 . , .w. ... T. . . rio bei vasaros šiltos dienelesŽiūrėti Lietuvos judamuose .... ... , ,x . Jai jūsų nesulaiko nuo lanky-paveiksluose A. P. Kleivos pa-< . , , . . .t- kuopos susirinkimų.

minėjime Aušros Vartų sve
tainėje trečiadienio vakare,

gamintuose.

M.wJT. '1X.:

JUOZAPAS
STRIPEIKAS

mirė gegužės 1 d., 6 vai. vaka
re, 1981 m., sulaukęs 54 metų 
amžiaus; gimęs Telšių apskr., 
mieste ir parap. Amerikoj iš
gyveno 27 metus. Paliko dide
liame nuliudime moteris Pran
ciška, po tėvais Gečaitė, 4 su- 
nai — Juozapas, Stanislovas, 
Adomas ir Antanas, dųktė-se- 
suo Florencija iš Sister of 
Mercy vienuolyno, Erie, Pa., 
ir giminės. Kūnas pašarvotas 
randasi 6129 S. Troy St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
gegužės 4 d.. 8 vai. ryte iš na
mų į Užgimimo Panelės šv, 
parapijos bažnyčių, kur bus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Stripeikos 
giminės, draugai ir pažįstam, 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląidotuvėse Ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamk
Moteris, Vaikai ir Giminės.

Laįdotuyėse patarnauja grab. 
Eudeikls, Yards 1741

r

savo dukrelėmis bei sūneliais. 
Nutarta turėti savybės iš-

111OK1

Kiekvienai narei, kiekvienas 
kuopos susirinkimas lai būna 
visados mintyse. Darbų pas 

į mus netrūksta, todėl būkime 
visos ir darbininkėmis. Se
kantis kuopos susirinkimas į- 
,vyks gegužės 12 d. Taip pat 
nepamirškime visos iki vie
nai “Motinų Dienoje” daly
vauti Ciceroj bendrose sųjun- 
giečių mišiose ir šv. Komuni
joj. Tų dienų vienai valandžiu 
kei pasiliuosuokim iš namų. 
Taigi, mokėkime tinkamai 
savo vardų išlaikyti.

I Sykiu nepamirškime, kad 
šiuo metu eina M. Sų-gos va
jus, naujų narių įrašinėjimas. 
Kiekvienos priedermė prira
šyti nors vienų narę. Jei per
nai mūsų kuopa laimėjo ke
letu naujų narių, kodėl šį me
tų turėtumėm apsileisti 

Į Tik daugiau gyvumo, dau
giau darbo!

į Ta pati.

1 met jis išpildo savo dainas ar
tistiškai. Jo dainavimas yra 
žavėtinas. Jo dainos pasiekia 
pačias gelmes mūsų jausmų. 
Jo interpretacija daro bega
linį efektų. Mylėsime jo klau
sytis dar ir dėlto, kad ir to
liausiai nuo jo sėdėdami, jo 
dainų žodžius suprasime.Trum 
pai, p. Petraitis yra pilnai iš
silavinęs dainininkas, kurio 
malonu yra klausytis ir kurį 
visi privalome šia proga iš
girsti.

Šiame koncerte taip pat da
lyvaus viena iš gabiausių pia
nisčių, p-lė Silvija Sabonytė, 
kuri rengiasi išpildyti stebė-I
tinai įdomų piano solo. Nėra 
abejonės kad šis solo bus vie
nas iš gražiųjų šio vakaro 
punktų. i

Po neilgo koncerto, kaipo 
specialis “Motinų Dienai” pa 
įvairinimas, bus vaidinimas 
juokingiausios lietuvių kalboj 
komedijos “Moterims Ncišsi-

neužmirštinas.
Bet dar ne viskas. Šis mil

žiniškas ‘ ‘ Motinų Dienos ’ ’ 
programas bus baigtas su 
smagiais šokiais, kurie prasi
dės apie 8:30 vai., prie pui
kios orkestros. Turėsime ta
da progos susipažinti su p. 
Petraičiu, su visais “teatrinin 
kais” ir linksmai užbaigti 
dienų. Taigi aišku, kad šis 
Lietuvių Auditorijoj vakaras 
pralenks visus savo svarbume, 
įspūdingume, muzika, juokais, 
ir šokiais.

Komisija.

Ligonius priims kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Jr seredomla tik 
tškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHIOAOO

Tel. Dearborn 1883

DR. BENJ. W, MACh,
DENTISTAS

Sulte 1920 Tbe Pittsfield Bldg.
55 E. WASHINGTON ST.

PADĖKA.

Brighton Park. — Šie biz
nieriai aukoję parapijos va
karienei, nebuvo paskelbti:

A. Stankus daugiausiai au* 
kojęs vakarienei. Jis aukojo 
daug mėsos ir kitų daiktų. F. 
Šatienė, Namovičienė abi. da
vė daug dalykų iš savo krau
tuvių. Ručinskas, L. Louis, J. 
Čepanskis, Kolyčienė, A. Me- 
launis, J. Ainoris, P. W. Lem- 
bke, M. Vatęlk, A. Vilkas, J. 
Skriskus, Kastiukas, C. Striu
kus, W. Grabauski, W. Slep- 
ka, A. Tebelskis, J. Miksas, 
J, Rupšlaukis, J. Paukšta, J. 
Barkauskas, K. Karanauskas, 
Ig. Paurazas, M. Dargvainas, 
A. Kraučiunas, J. Morauskas.

Ačių p. Grybui iš Marųuette 
Park už dovanų ir gražių pra
kalbų.

Širdingiausiai ačių visoms

GRABORIAI:

I F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFI8AJB
868 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 3388 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vietory 4088

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausta. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2618

2314 W. 23rd PI., Cbicago 

8K1 YRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ. 

Tel. Cicero 6987

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

■

Phone Boulevard 4.139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, grali ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS ORABORIU8

O t 1 s a s
4603 So. Marsbfield Avenue

TsL Boulevsrd 9877

Telefonas Groveblll 8262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 
4 Ir 8:20 Iki 8 vai. vakare. 

Seredomla nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti.

Ofiso Tel. Vietory 6893

Rezidencijos Tel. Droxel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Weat‘*m Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 8o. Leavltt 8t 

Tel Canal 2380
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v v 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 6798

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

Office: 4459 S. California Aw
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Prospect 1157

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

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. I. STRIKOL’IS

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. WALLACE STREET

OFISAI:
4901 - 14 St. 2934 Washingtoc

8-4, 7-8 12-2, 4-4. Riv<

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentwortb 3000

Office Phone 
Wentwortb 3000

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Pilone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir t:30 — 9 v. v.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cbicago, IU.

I. «l. Z O U P
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ

▼RDBIAS
1850 Weet 46th Bt

Lietuvis Gydytojas ir Clii- lt.Ui 
rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na- 4739* “S pi

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

mai; 6641 So. Albany 
Tel. Prospect 1930.

Avė. Tel. Cicreo 2888
Nedėliomis
Susitarus

Tel. Hemlock
Rez.

8700

Tel. Prospect 0810

šeimininkėms už pasidarbavi
mų.

Širdingai ačių chorui už 
programų.

Trumpanosė.

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wibpple 

V*L 8-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

Ofiso Tel. Virginia 0034
Rezidencijos: Van Buren 6868

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 Franklin Blvd 

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

A. L. DAVIŪONIS, M. D, DR. S. BIEZIS
AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

4910 SO. MICHIOAN AVENUE 
Tel. Kenwood 6107

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakare 
Apart šventadienio Ir

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofiso Tel. Vietory 3687
Of. ir Rez TeL Hemlock 8874

- DR. J. P. POŠKA
OF. 8^83 b. HALSTED STRETT 
REZ. <604 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-6 po piet Utarn. ir Subat. 
3-1 vak. Šventadieniais pagal sutartį

LIETUVIS AKIŲ

, SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastim gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotn- 
mo, skaudamą aktų karštį. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą ragya- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 v 
kars. Nedėlįomis nuo 10 ryto iki 18 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
PĄ LAIKĄ SŲ NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaieomoe 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

TeL Tardo 1829

DR. G. SERNER
UETUVIB AJOŲ 8PEOIAUSTAS

Ofisas 2201 West 22nd 
ketvirtadienio Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <288 

Rezidencija: <640 So. M»ple*ood
Avenue Tel Republlc 7808 

Valandos 1 — 3 4 7 — 8 vai. vak 
Nedėlioj: 1< — 18 ryto.

D E N I 1 S I A 1

Pbona Boulevard 7042

DR. C. Z. YEZEUS
DENTISTA8 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marsball Drug Store 

Arti 47tb Street

Tel. Canal 0267 Rez Prospect <650

DR. P. L ZALATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 gOUTH HALSTED ST

Rezidencija 8600 So. Artesian Avė 
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų 

8 iki 8:30 vakare

Res Tel Mldvvayi 6011

Tai. Canal <231

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTA8

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Ląavltt St.)

Valandos Nuo t iki 13 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7889
Rez Hemlock 7691

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų į 

[patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S 8i CO.
JŪSŲ ORATORIAI 

Didysis Ofisas

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

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Ro .sevslt TI»S

«th ir Paulina Sta
lai. Boulevard 5808 > 8418

Nullndimo valandoje kreipkitės 
prtą maaąa. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Kųplrčla Aal 
dykai.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvš
756 West 35th St
Kampas HaUUd 8t.

Valandos: nuo 10—<; nuo 8—8 
Nedaliomis: ano 10 iki 19

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

DR. R. C; CDPLEB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

Oakley Avenue Ir 34-tas Stree. 
Talef Wllmette 198 arba 

Canal 1718
Valandos: 8 iki 4 p. p. PanadėUato 

ir Ketvergei* vakar* '

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ilgų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p* 
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

710

BUTKUS
um, BUTAS INO oo.

>. p. Ha4i«y
Koplyčia Dykai

WEST 18th STREFT
Canal 8161

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
Tat Virginia 1290 

Yards 1138

Cbicago, Iii.

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE 
J»latt Bldg., kamp. 18 St. 8 aukštas

Pagtabškit meno Mtabos 
Vai 8:10 ryt Iki 8:80 vak. Berado

8:80 iki 11 v. Nedėliomis nėr 
skirtų valandų. Room S

Tai. Cicero 1288

DR. GUSSEN
LIETUVI8 DENTI8TA8 

Tat: kasdien nuo 10 v. ryto iki 8 
vai. vakare

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Residencllos Tel. Plaaa
VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 11

Tol. Lafayette 5820
Rez. Grovohill 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-Ray A Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
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C H I C A G O J E
PRANEŠIMAS VISUOME

NEI.

1 J^abdaringosios Sąjungos 
centro laikytame susirinkime, 
bal. 29 d., nutarta surengti iš
leistuves p-nei K. Sriubienei, 
kuri, laimėjusi “Draugo” 
konteste pirmą, dovaną —

riuni, važiuoja Lietuvon su 
dienraščio “Draugo” ekskur
sija, kuri išplaukia iš New 
Yorko Scandinavijos — Ame
rikos laivu “United States”, 
gegužės 15 d.

Pasirodo, kad ši ekskursija 
bus skaitlinga. .Ton dedasi žy
mus Amerikos lietuviu veikė-i

rims užpirkusioms net 5 šv. užuojautas per “Draugo”,
Mišias.

Organizacijoms.
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Centrui (atskirai dar 
aukojo Centro valdybos na
rės), A. R. D. 2 sk. iš (Bridge- 
port), Moterų Są-gos 1 kp. 
(Bridgeport), Moterų Są-gos 
4 kp. (Nortli Side), Moterų 
Sų-gos 20 kp. sųjungietėms 
(Brighton Park), Apaštalys

skiltis ir į namus atsiųstus, 
kabelius, telegramus bei laiš
kus.

Dienraščiui “Draugui”, re
dakcijai ir Adm., “Mot. Dir.” 
Redaktorei, Labdaringos Sų- 
gos Centrui, L. R. K. Cfti. 
Fed. apskričiui, Lietuvių Ra
tai. Mot. Mr-jos Centrui (Kau 
ne), p. F. Pikčilingienei (Kau-

PRANEŠIMAI
Svarbus pranešimas Chica- 

gos ir apielinkės kriauČiams.

PRIVERSTINAS PRA
DŽIOS MOKSLAS

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

tės Maldos dr-jai ir šv. Onos

Priverstinas pradžios moks- 
į las nuo gegužės 1 d. įvedamas

laivokartę, važiuoja Lietuvon jfti m to ke]ion6 bug 8m* 
gegužės 15 d, laivu “United ir linksma> Klaipėdoje eks- dr^ai (Bridgeport).

su Diaugo eks- kurgįjaj ruošiama atatinka- šeimoms ir pavieniams: 
kursija. nias pasitikimas, Tat, patar- Asmenims lai Dievas atlygi-

. Išleistuvės bus gegužės 7 tina važiuojantiems Lietuvą na už suteiktas dvasios gė- 
d., 7:30 vai. vak., šv. Antano aplankyti, važiuoti su šia ek- lės: pp. Pr. ir Uršulei Gudams,
par. salėj. Bus vakarienė ir skursi ja. 
gražus programas.

• P-ni K. Sriubienė yra uoli 
visuomenės veikėja. Ypatingai 
daug jėgų yra įdėjusi Labda
ringoje Sąjungoje besidarbuo
dama.

Rengimo Komitetas.

ŠIRDINGAI, ŠIRDINGAI 
AČIŪ...

užpirkusiems mišias šv. Ro
moje, p. M. Mickevičienei 
(Pittston, Pa.), Jurgiui ir Ce- 
ciliai Petraičiams, komp. A.

goj. Sekantis susirinkimas bus 
gegužės 6 d., 8 valandą vaka
re adresu: Ramova Cleaners 
& Dyers, 1338 W. 87tb St., 
Chicago, III. Malonėsite atsi- 

ne), Lietuvos Ministeriui p. lankyti nariai ir kurie nepri-

Tapo suorganizuotos lieta-j A]ylnus „pskrity Aiytan8) A 
vių kriaučių kliubaa Chica- Į ntnemunio, Ūdrijos, Kriokia-

laukio, Simno, Miroslavo ir 
Seirijų valsčiuose, be to, Kre
tingos apskrities Kulių vals
čiuj. ‘R. »»

B. K. Balučiui (Wasbingto- 
ne), Dr. M. Bagdonui (Wash-

klauso prie klubo. Turėsime 
daug svarbų dalykų aptarti.

NEPATENKINTI SIN* 
DIKATU

ingtone), Lietuvos Konsului' Daug turim naujų sumanymų, 
p. Kalvaičiui ir poniai Kalvai- kuriuos svarstysim šiajne su- 
tienei (Chicagoje), pp. Kra- sirinkime. Nevėluokite, nes 
vetz (Wash.), Šv. Kazimiero
Akademijos Rėmėjų centrui, 
šv. Kazimiero Akad. Rem. 2 
sk., Mot. Sų-gos 1 kp., Mot.
Sų-gos 20 kp., M. S. 21 kp.,
M. S. Chi. Apskričiui, A. R.
D. 4 sk. (Roseland), p. O. A-

susirinkimas bus svarbus ir1 
nepaprastas.

Valdyba.

------------- Pociui, pp. Dikšams, p. A
Seniai jaučiau norų ir prie- V., p. Dom. Žukienei, pp. Gu 

dermę padėkoti visoms ir vi- rinskams (visai šeimai), p.1 leliunienei, pp. Vaičekauskų 
eiems parodžiusiems tiek Jos. Šaltenas, p. Jos. KielTe-I šeimai, pp. Broniui ir Onai

LAIŠKAI PAŠTE

daug palankumo ir švelnios nei, šeimai Overlingų, p-lei 
PR. ZDANKUS VYKSTA SU užuojautos skaudžiausioj ma- Jos. Adomaitytei, p. L. Yell,

“DRAUGO” EKSKUR
SIJA.

Pranas Zdankus, 
“Draugo” Redakcijos

buvęs 
štabo

inariu ir “Vyties” Redakto-

ši VAKARĄ
RADIO PROGRAMAS

IR

Ir kas Panedėlio vak.
Nuo 7 iki 8 vai. vak.

IŠ STOTIES WHPC 1420 
KILOC.
Duoda

LIPSKY’S MUSIC & 
RADIOSTORE

no gyvenime valandoj — ne- pp. J. ir Z. Leškauskams, p. 
tekus mylimiausios motinėlės. B. Naugžemienei, pp. Aleliu-

, . nams, p-lei V. Galnaitei. Iš to-Privalečiau kiekvienam as- ’ r 
! meniai padėkoti
gerumą, bet, dėja, nepajėgiu 

: to padaryti — per daug liūd-

už patirtą ^mesni kolonijų aukojo mi- 
* šias šv.: pp. Vaičekauskų šei

ma, J. M. Mikšiai, pp. Rei-

Jakaičiams, A. L. R. K. Mo- 
terųSų-gos Centrui, Gerb. Se
serims Kazimierietėms (Lie
tuvoje), Seserei M. Imakula- 
tai (Minersville, Pa.), p. S. 
Dovidauskienei, p. M. Micke
vičienei, p. Jonui K. Miliui, 
muzikui A. Aleksiui, Susiv. L.

28 Miešlaiskiui P. G. F. 
30 Paulikui Julijonui
34 Pocaitei Anai
35 Rekašienei A.
36 Rimkui Alek.
44 Stamačiui Petrui 
47 Urbanowieziui V.

KALĖJIMO STATYMAS

kauskai, šeima Račkauskų,1 k. K. Centro rast.,’ J. ir O. Marijampolės s-jų darbų ka-

Pirkliai skundžias, kad alie
jaus dirbtuvių savininkai, ta
rp savęs susitarę, sudarę sin
dikatą ir numušę sėmenims 
kainas. Mat, paskutiniu laiku 
sėmenų kainos buvo pakilę net 
ligi 25 litrų ir rodė tendenciją 

'vis kilti, tačiau dėl savininką 
susitarimo dabar nukritusios 
ligi 19—20 litų. “R.”

Chicagog teatre rodoma 
gramatiškas vaizdas “Tami- 
shed Lady.” Dalyvauja garsi 
artistė Miss Bank — Nead. 
Per aštuonis metus ji vaidi
no Londone. “Tarnished La- 
dy” yra veikalas, kur paro

doma, kas atsitinka mergi
nai, kuri išteka dėl pinigų.

Ręosevelt teatre rodoma 
“The Prodigal.”

United Artists teatre rodo
ma moderniška drama “In- 
discreet.”

McVickers teatre rodoma 
veikalas “Strangers May 
Kiss”.

Oriental teatre rodoma dra
ma “Daybreak.”

TARDYMAS DEL PLUN
GĖS GAISRO

Victor Radio Screen G,rid
Dynamic Spykeris $39.50 

Majestic radio 8 tūbų $59.00 
Lyric radio 8 tūbų $99.00 
Zenitb Screen Grid 1931

modelio ............. $99.00
Philco Screen Grid Radios

Dynamic Spykeris $59.00 
Ali America 7 tūbų ra

dio .. .................. $23.00
Steinite Radio visas elek

triškas  ..............  $19.50
Bremer Tully visas elek

triškas, power six $18.00 
Wurlitzer be tūbų visas e-

lekrtiškas.............$10.00
Victor radio ir Phonograph 

kambinacijų .... $25.00 
Phonograpliai Victor, Co- 

lumbia, Brunswick ir ki
ti ............................ $5.00

1 METŲ PATARNAVIMAS
DYKAI

Atnešk pas mus savo tū
bas. Dykai jas išbandysime 
su musų mokslišku instru
mentu vadinamu

ACREMETER“

LIPSKY’S MUSIC &
. RADIO STORE

LIETUVIŠKA KRAUTUVE
4916 W. 14 Street

Tel. Cicero 1329 Cicero, UI.

;na man, širdį spaudžia kartus R _r R B 2^^'. galiūnams, p.]ei A.' Bcreckai lfji,nas Si1 vasar» ->a"

'minčių sugaulyt bei ikreikšt’ P15 JiCTa Žanai- tei, PP- Garuckams, pp. J. ir statytas nors dar sun-
idakin™,, k,i„ ’vrfkfai.. Seimą, Mironų geimą, Sass S. Šunskams, p. ir Rlėms * Mno^Vsos rėb

kalingos lėšos. Naujame kalė
jime, manoma, tilps į 300 žmo
nių. Centralinis šildymas ir 
kanalizacija jau baigiama re
ngti. Dirbtuvėms (stalių, kal
vių, siuvėjų, kurpių, knygų ri
šėjų) vietos parengtos, tik lau
kiama mašinų. Užsakymai bus 
priimami ir iš šalies. Čia pat 
įtaisoma su vortėmis ir dušais 
pirtis, kuria galės pasinaudo
ti ir šiaip piliečiai. Kalėjime 
dar bus ir koplyčia.

Šis Marijampolės kalėjimas 
skiriamas vyrams; čia moters 
bus tik laikinai, nes joms yra 
kalėjimas Zarasuose. “R.”

dėkingumų kaip reiktų...
Tad prašau per “Draugo”

skiltis priimti mano giliausio

šeima, N. N. (dvejas mišias 
šv.).

Junokams, p-lei B. Stann, p. 
J. Bulevičiui, Adv. ir poniai 

dėkinguuio žoilžiušj" musų-vi- . 1>r®us6s Telio"ies anuk5s P’ A- Thomas, Adv' ir P°”iai
sos šeimos ir mano mirusios £ Peliciios užPirko dvejas 

Misiąs šv. Rosary College, 
taipgi p-lė Stella Bitaut ir p- 
lė O. Grigonytė.

Gėlės.
Dėkojame brangiems prie-

mamytės vardu ir visos mūsų 
giminės.

Bažnyčiai.
J. M. Gerb. Prelotui M. L.

Krušui už paskutinį patarna-

J. Borden, Adv. ir p. Oliams.
Didžiai gerb. kunigams Ma

rijonams, kult.“ A. Dexniui, 
kun. F. Jurgaičiui (iš Albu- 
querque, New Mexico), kun.
A. Bubliui (iš Keiiosha, Wis.),

vimų ir gražų, turiningų pa- Wia,"s už PaP'«'8™<J SermanU kun. J- Zabnlionini (iš Bo-

mokslų pasakytų bažnyčioje. ,r kapo brankiomi» želėmis: 
Gerb. kunigams: Ant. Martin- pp' J' ir H’ dvarams, F. ir 
kni, Juozui šaulinskni, gerti. E’ Šatkauskams, p-lei Adelei 
kun. Ig. Albavičiui, kun. Ur- Valančiunaitei, pp. J. ir O. 

’ bonavičiui. Vargonininkams s‘a"ku"a™. PP- Lovikams 
p. A. Pociui, B. Janušauskui PP- M- J- Ki“ms> P- Jos- 
ir J. Brazaičiui. Dainininkėms Nork’™«'i. PP- Segždams, p. J. 
pp. M. Janušauskienei ir Ele- Nausėdai, Benediktui Nansė- 
nai Rakauskienei, kurių gra
žus, jautrus giedojimas ne vie-

dai ir N. N.
Širdingai ačiū už pareikštas

nų širdį sujaudino ir mintis 
amžinybės linkui pakėlė.

Šv. Jurgio par. mokytojoms 
Seserims Kazimierietėms už 
altorių išpuošimą gedulu ir 
gėlėmis.

Mittiv iir artima karl* ui ,abal maž* ka,n*- Norėdami
mišią Bv, aUKOS. pirkt pidai serų karų kreipkitės |

A. a. mano mamytė gyva- p“
būdama pasižymėjo dideliu ųįčhite Sox Motor Sales 
pamaldumu, taigi iš Dievo ma 
lonės jai prietelių bei draugų 
buvo suteikta brangiausių do
vanų — Mišių šv. aukų dide
lis skaičius.

Širdingai ir giliai dėkoja
me už paaukotas mišių šv. in
tencijas ir užuojautą gerb. 
kun. Dr. J. Navickui, M. I.
C., gerb. klebonui kun. Jer.
Vaičiūnui, gerb. kun. Ant.
Šmulkščiui, iš Waterbury,
Conn., Šv. Kazimiero Sese-

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimu vartotų i

A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 
S. Rumchaks savininkas

610 WEST 35 STREET
Tel. Yards 0899

FREE WHEELING

STUDEBAKER
Vlenintėlė Stndebaker Lietuvių 

{staiga Chlcagoj
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

už žemiausias kalnaa

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė.

Tel .Lafayette 7189 
K. Kasu 1U lr J. Žabu kas. Sav.

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

tai mes galime Jūsų karui grųžlntt pep. Jėgų lr ekonomijų. Speclja- 
llal įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj IRlavlntl darbininkai pajėgs 
Jūsų senų karų padaryti kaip naujų. Lalks nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas lr lftvalymaa sutaupys jums pinigų.

MARYEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE A VENUE

Esame pasirengę taisyti Bulck, Nash, Hudson & Essez, Oakland 
Ir Pontlac, Oldamoblle, Vlklng. Oraham-Palge Ir kitus.

mos).
(Bus daugiau)

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Loag Distance Reįmoval
3244 SO. HALSTED ST.

Office Tel. Calumet 3399 
ReA Tel. Yards 3408

ĮVAIRQS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZ A S
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina i

Telef. Republic 8398

D. GRICIOS
7217 S. CALIFORNIA AVĖ. medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.

Kainos prleinatniausios.

2452 WEST 69th STREET
Telefonas Hemlock 8526

M. YUSŽKA 

PlombiDg Heating
Kaipo Hetnvla lietuviams patar 

„ausiu kuogeriausla

4426 So. Western Avė
Tel. Lafayette 8227

J. H. RIGZKUS/
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

t »»av.

Geros išdirbystės pilnai už
tikrintos maliavos.

Kainos numažintos 

Wall blot maliava .... $2.40 
Aliejinė maliava $2.10
Aliejinė maliava .......... $3.00
Aliejinė maliava .......... $3.65
Kopėčios 6 pėdų .......... $1-30

Pasklidus gandams, kad 
Plungės didysis gaisras bus 
kilęs iš 1 padegimo, dabar ve
damas tardymas tikrai gais
ro priežasčiai nustatyti. Kad 
tikrai ten būta padegimo, žmo
nės, kaip sako, plepėję, ta
čiau liudininkų tvirtinimai ką 
kitą rodo. Galutiniai daviniai 
paaiškės po kelių dienų. “R.”

Dr. Pet. Karvelis, buvęs fi
nansų ministeris, Katalikų 
Veikimo Centro Kauno rajo
no pirmininkas, išlaikytas 3 
čioje triukšmas. “R.”
AB ŽADI KKAUSTYTIB’

A. ALEŠAUSKAS & SON
Tise Bo. BockveU St.

Tel. RepuMie 5099

Mes permufuojame pianus, 
fortiičius ir kitokius dalykus.

1 . -t

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Pigiai gerai Įsteigtas valg. daiktų
; Storas. Renda 150, gyv. kamb. Lie- 
| tuvių apylinkė. 116 E. 95 St.

| Gražios žuvys, žolės akvariumai 
tr tt. katalogas dykai atstlanklu- i
siems. 25c. su pasiuntimu. Gertnan- | Nelmam komiso nuo 350 iki |S00 

Sis departmentaa yra po valstijos

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių 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 8180

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo. Sau
kit _____

GREEN VALLkj Y 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4844 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad sėsdamas .visus reikalus pe>

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

CHICAGO
TEL. BOUL. MII ARBA 0774 

sutaupysi daug ISlaldų

Perkam Jlortgečtus Ir Ponus 
Skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam, Unialnom Ir Inžiuri 

oam visokį turtų.
Padarom davernastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlallftkus raitus 
Slundiam Pinigus ir Laivakortes. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

Yra pamatu musų Paaekmlngumo 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

Skolinam Pinigus
GENERALIS KONTRAKTORIUS n’s Aųųarium 3823 No. Richmond 
Statau namus kaip muro taip Lr Visada atdara.

JOHN PAKEl & CO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehill 1680

Pbone Vtrglnla 2014

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

Šapas Telef. 

Hemlock 2867

Namų Telef. 

Republic 8888

JOHN YERKES
riumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

NAMŲ SAVININKAMS.

Popleruoju lr malevoju kambarius. 
DSrbų keletu didelių sieninės pople- 
ros knygų, kurias pristatau | namus 
lėsirinkti. Už rolę 7c. Ir aukėčlau.

AtsiSauklt lalAku ar asraenlėkal.

K. ANDREJUNAS
1337 So. 00 Ot Cicero, UI

priežiūra

REAL E8TATE

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

Skolinu ant pirmų mortga-1 
čių; mažas komišinas, teisin-1 
gas patarnavimas.

JUSTIN MACKIEWI0H
2342 South Leavitt Street 

Ganai 1678-1679

Naujas 5 kamb. bung. maudlnė, 
vanduo, elektra, lotas 80x140, Woos- 
ter Lake. 13.000, caab 3500. |S5
mėn. Emll Strld, Grayslake, III. 
Tel. Orayalake 81-J-2.

Taipgi paskolos ant pirmų morgtčlų

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

IOWA. 240 ak. Cedar county, go
riausia vieta Iowoy. Mod. namas, 
2 geros bar n ės, dvigubas komų san
dėlių 2 kiaulidės, vlltlnyCla, arti 20 
kelių Ir geros kooperatyvėa pieninės, 
U mali. | shlpptng polnt 3160 ak. 
114,000 caSh. Kiti pirmas morg. A- 
merlean Trust A Savings Bank, Low- 
den, Iowa.

6 kamb. plytų bung., kieto me
džio trilęaa, 120 p. lotas, pigiai. 
10249 So. Spauldlng Ava

Nuo sav. vasarnamis prie Bro*’s 
ei., Wls. <0 mailių nuo Chlcagos. 
Prie kieto kelio. 1 mali. J Bur
lington, Wls. Reik tuoj parduoti. 
Yra golfas. Nandasl 7 kamb. na
mas. 2 rpaud., 2 porėtai. 3 karų 

gar., pirtis Puikus paežerts, 48 
puikus medžiai. Pigiai už 38,009. 
Likusi pirmi morgiėtal po 0%. Rą
žyk P. O. Bot 149, Burlington,
Wls Tel. 712 W.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuelunėlame pinigus Lietu

von pafttu | dvi savaites, tele
gramų 1 dvi ar tris dienas

Lalvskortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilusi prirengiame kelionei 
1 Lleturų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Daromo įgaliojimus Ir visus 

Icgallėkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Daromo paskolas pirmų lr 
antrų morglClų.

Apdraudžiama nuo ugnies 
tarnado; taipgi automobilius

Naudokitės musų lirų metų 
patyrimu lr nuožirdiln patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST.

, Chicago, III.
TeL Yards 4669




