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AUSTRIJA SU VOKIETIJA IAU KAIPIR 
SUSIJUNGUSIOS

Rumunijoj Prasidėjo Prieš
rinkiminė Kampanija

LATVIJA SU ESTIJA BAIGIA PREKYBOS 
SUTARTIES DERYBAS

KOVOTI VĖŽIO LIGĄ

AUSTRIJOS SU VOKIETI- RUMUNIJOJ POLITINĖ
JA SĄJUNGA

BERLYNAS, geg. 6. — Čia

KAMPANIJA

BUKA RĘSTAS, geg. 6. —
neslepiama tiesa, kad Austri- Rumunijoj prasidėjo politinė 
ja su Vokietija jau knipir su-' kampanija artinantis rinki- 
sijungusios vienan valstybinin mams parlamentan.

Kalbama, kad rinkimus lai
mėsiąs karaliaus ministerių

kūnan. Tik to neskelbiama o- 
ficialiai.

DRAUGAS
The most influential 
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METAI-VOL, XVI

Trylika Dienų Ir Naktų 

Brazilijos Raistuose

SAO PAULO, Brazilija, ge-| landas staiga sustojo veikęs
gūžės 6. — Vietos ligoninėje 
yra Italijos karališkųjų oro 
jėgų lakūnas grafas Edmondo 
di Robilant. Jis išgelbėtas 
Brazilijos raistuose po 13 die
nų ir naktų klaidžiojimo be 
maisto tarpe vabzdžių ir žvė
rių.

Su mechaniku Quaranta jis 
nesenai iš Sao Paulo išskrido 
nedideliu greituoju orlaiviu į 
Matto Grosso. Tikėjosi tą pa-

motoras. Prisiėjo akimirkoj 
nusileisti, kur papuolė. Patai
kyta j vieną raisto aikštę ne
toli Parana upės.

Abudu leidosi paupio rais
tu rasti bent kur kokią sody
bą. Tryliką dienų ir naktų be 
maisto kamavosi. Pagaliau 
mechanikas susirgo ir pablū- 
do. Grafas jj paliko ir ėjo to
liams ieškoti sau ir mechani
kui pagelbos. Jį išgelbėjo in-

i k + va i + , DARBUOJAMASI J ŠVEN
Vokietijos priešai, ka.p tai ^adang, va s.ecn, . ĮSKAITrn

Francija .r kitos vidurinės ržomas j. MOTINĄ E. SETON

New York Memorial ligoninėje įtaisytas čia atvaizduojamas didelis 900,000 voltų tinkamiausių oro liniją tarp
X—spindulių vamzdis, koks bus naudojąmas kovoti vėžio ligą._____________________ Sao Paulo ir Bolivijos.

Praskridus apie keturias va-CHICAGOJE PASISAVINĘS 50,000 
DOLERIŲ

Kuropos valstybės, neturi a- 
tatinkamų jėgų sukoneveikti 
abiejų vienos tautos žmonių

Kai-kas numato blogumų 
monarchijai, jei valstiečių pa- j

ĮSIPRAŠĖ KALĖJIMAN

čią dieną vakare nusileisti i dionas. Kartu su indionu jis
Tres Lagoas. Matto Grosso y- j nuvyko pas pablūdusi mecha- 
ra ties Bolivijos pasieniu, j niką. Rado ji diržu pasismau- 
Skridimo tikslas buvo rasti! gusi.

■Grafas Robilant iš indionų 
sodybos atvežtas čia į ligoni
nę.

NEW YORK, geg. 5. — 
rtija ir vėl laimėtų rinkimus, i &ių vasarą iš Amerikos J. Va- 
■Valstiečių partija kitados lei- lstybių vyks į Romą skaitlin
go karaliui Karoliui gry^ti iš ga katalikų maldininkija. Ji

. . , .. užsienio ir užimti sostą. Šian- ve£ gventųjam Tėvui prašymą
tart j, tai tas yra tik dalis tos die karalius kovoja šią parti- , ...... ... . . .
istorinės būtinybės, kas turės gis jo nedėkingumas gali (pet,Clją) reikaJe !skaitymo l

šakų susijungimą.

Kad Vokietija su Austrija 
šiandie daro muitų unijos su

Alfred S. v Paršeli, 52 m., 
l>edarbis ir neturįs ko valgy
ti, nuėjo į policijos stotį ir 
pasisakė, kad jis būtų užda
rytas kalėjiman už kokį tai

Policija ieško Kane apskri- j 
ties ilgus metus buvusio au-į 
ditoriaus Fred A. Butke, 38 
m., iš Aurora, III., kurs neži-' 
nia kur dingo su 50,000 dole
rių iš apskrities fondų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

STEIGIAMA PIENO NU

GRIEBIMO PUNKTAS
statybos darbų, kurių gana 
daug bus vykdoma Tauragės 
apskrity. Jau pavasarį bus 
pradėta moderniškos eksporti
nės skerdyklos statyba. Be to

įvykti. • gaudžiai atsiliepti į sostą.
Vidujiniai abiejų valstybių- — *'*

reikalai taip arti suvienodin-

pirm 34 metų atliktą nusižen- 
Bažnyčios šventųjų tarpą Mo- girną.
tinos Elzbietos Seton, kuri, Pasisak^tą išpažinti— ^1

"karalių suvažiavimas ’> PriTOTt«8 ™rgi,s'koj, įkūrusi čia Amerikos Gai
.. ... . ... . x . TUTK A REMTAS m R — lestin£W Seserų kongregaci-
kietijos nėra jokių pnešgi- .. . ’ J’ . ją, pirmąją katalikų našlaičių
niaujančių skirtumų. Abi vai-, Jugoslavijos ir Rumunijos prieglaud^ pirmąją kataHkl} 
stybi turi vienodus įstatymus, karalių svainiu turėjo pasita- ligoniRę įr yienatinę §ioj gftly 
tarp abiejų šalių siena gyven-.nmų kažkokiais savo valdo- rau čifljns d kl (1 

tojams yra .atlapa, trafikos valstybių reikalais vienam

ti, kad tarp Austrijos ir Vo-

taisyklės tos pačios. Pagaliau j'Komunijos miestų 
auklėjimas vienodinamas. Ne-, 
tolimoj ateity abi šalys bus 
tampriai politiniai susiėju
sios, nežiūrint pokarinių su
tarčių ir francūzų šukavimų.

RIAUŠĖS ISPANŲ 
MOROKOJ

_ i Akmenė, Mažeikių apskr.
NORIMA NAUJOS TV AR- . Dabikinės—Gaudžionių pieno . .

KOS BEDARBIŲ ŠEL- perdirbimo bendrovė steigia ,)UP statomi apskritiem
PIMUl Mykolaičių kaime pieno nu- ^Sonjn(,i i* i* pagrindų

— - . griebimo punktą, kurs^Madės
v

“MAŽOJI SANTARVĖ 
TARIASI

99

GIBRALTAR, geg. 6. — 
Tetuane, ispanų Morokoj, su
keltas streikas ir kilo kruvi
nos riaušės. Iš 'Centą pasiųsta 
kariuomenė.

BUKAREŠTAS, geg. 5. — 
“Mažosios santarvės” — Če- I
koslovakijos, Jugoslavijos ir 
Rumunijos, užsienių ministe
rių suvažiavime tariamasi, 
kaip kovoti Austrijos—Vokie
tijos muitų uniją. Posėdžiai 
turimi uždarytomis durimis

GRĘSIA NAUJAS SU
KILIMAS

LATVIJOS SU ESTIJA 
PREKYBOS SUTARTIS

RYGA, geg. 5. — Baigia
mos sėkmingos Latvijos su E- 
stija prekybos ir muitų uni
jos derybos.. Padaryta sutar
tis bus atkreipta daugiausia 
prieš sovietus, kurie abi ša
lis užverčia įvairiausiomis pi 
giomis prekėmis.

LISBONA, geg. 5. — Por
tugalijai gręsia naujas suki
limas. Šiuokart Bolamoj, Po
rtugalų Gvinėjoj, vakariniuo
se Afrikos pakraščiuose. Pa
siųstas karo laivas.

Bolamoj nusileido vokiečių 
orlaivis D0-X, kurs gryžo iš 
Kanarų salų.

MIRĖ KARDINOLAS 
POMPILI

Vykstančių maldininkų tar
pe bus Arthur J. Būras iš 
Bellaire, N. Y., Šėtonų ainis.

Motina E. Seton mergystė
je vadinosi Elzbieta Ann Bay- 
ley. Paėjo iš Škotijos. Jinai 
susituokė su New Yorko laivų 
statytoju William Magee Se
ton. Neužilgo jos vyras susir
go, išleido didelę dalį turtų 
gydymuisi ir pagaliau išvyko 
j Italiją sveikatos ieškotų. Te
nai mirė. Jauna našlė E. A. 
Seton liko be pinigų ir gryžo 
i Ameriką. Bet iš tenai ji gry
žo jau katalikė. New Yorke j- 
kūrė vaikams mokyklą. Kada 
tėvai patyrė, kad ji yra kata
likė, atšaukė savo vaikus iš 
jos mokyklos. Tada ji išvyko 
j Baltimore, paskiau persikė
lė j Eramitsburg, Md., kur 
pradėjo mokytojauti ir kurti 
gailestingumo organizacijas.

Vežamas Šventąjam Tėvui 
prašomas turės virš 109,000

ROMA, geg. 5. — Mirė ka- parašų. Tuo reikalu daug da- 
rdinolas Basilius Pompili, šv. rbuojasi Tarptautinė Katali- 
Jono Laterano bazilikos rek-Įkų Alinmnų Federacija.
torius ir Romos vyskupijos; __________ »—
generalinis vikaras. Buvo 73

Jis uždarytas kalėjime ir 
vedami tardymai. Jei nebus 
rasti apie jį joki rekordai, jis 
bus paliuosuotas.

ŽUVO GELBĖDAMAS 
ANŪKĄ

Namuose, 7205 So. Hovne

LONDONAS, geg. 5. — veikti nuo š. m. balandžio 15 
Britanijos darbininkų unijų d. Vietos ūkininkams neberei- 
kongrese iškeltas reikalavi- kės kas rytas vežioti pieno 6 
mas įvesti naują bedarbių še- — 7 kilometrus. Tiesa, tiame 
lpime tvarkų. pačiame kaime nuo pernai va-

Ligšiol bedarbiai apmokami saros buvo įsteigtas nugriebi- 
,(šelpiami) fondu, koks sudaro- mo punktas, bet jis pasiseki- 
rtias ir darbininkų duoklėmis, mo neturėjo. Punktas buvo į- 
Kongresas reikalauja, kad da- steigtas ne pieninės pastan- 
rbininkų mokamos duoklės bū- gomis ir ūkininkų tarpe netu-

ave., kilo gaisras. Charles j tų panaikintos. Šelpimui fo- rėjo pasitikėjimo. “M. R 
Logsdon, 72 m., patsai palie-! ndas turi J,ūt palaikomas mo
gęs puolėsi gelbėti anūką J. kesčiais už pajamas. 
Logsdon, 6 metų, kurs buvo 
rūsy ir jau buvo pritroškęs.
Gelbėdamas vaikiuką pats žu
vo. Vaikiukas paimtas į Šv.
Kryžiaus ligoninę.

KEMAL IŠNAUJO IŠRINK
TAS PREZIDENTU

ŠEIMININKIŲ PARUO
ŠIMAS

9 9

RUMUNIJA LAIKYSIS 
“MAŽOSIOS SANTARVĖS”, m. amžiaus.

PANAIKINO SPECIALES 
TEISES

5. —BERLYNAS, geg. 
Rumunijos vyriausybė galuti
nai pranešė, kad ji neprisidė- 
sianti Austrijos—Vokietijos

ATIDĖJO PARVYKIMĄ SHANGHAI, geg. 5. — Ki
nija panaikino visas speciales 
teises (privilegijas) visoms 
svetimoms valstybėms Kinijos 
ribose. Am. J. Valstybės na-

LONDONAS, geg. 5. — A- 
mbasadoriu8 Britanijai Cb5 

muitų unijon. Atšaukiama. iš|Dawe® savo vykimą j Ameri- 
Bukaresto vokiečių delegacija. I ką atidėjo ligi gegužės 20 d. nori to pripažinti.

ntuojama mokytojų ppminąji- 
jos patalpa. Prie šitų darbų 
praktikavę amatninkai mano
ma galės būti labai naudingi 
ūkininkams specialistai.

“M. R.”

SULAIKĖ ORLAIVIŲ 
NAUDOJIMĄ

AVASHINGTON, geg. 5. — 
Prekybos departamento lakfl- 
nybės skyriaus pasekretorius 
Young laikinai sulaikė nau
dojimą keleivių vežiojimui a- 
pie 40 Fokker trijų motorų 
orlaivių, kurie padirbdinti 
1929 m. Tie orlaiviai yra F- 
10-A ir F-10 rūšių. Vienu tų 
orlaivių andai žuvo, futbolini
nkų vadas Knute Rockne.

------------ -—J v <1
ATSTOVYBĘ PAKĖLĖ 

' AMBASADA

------------  . I.,
MADRIDAS, geg. 5. — Is

panijos respublikos vyriausy
bė ispanų atstovybę Meksikoj 
pakėlė ambasada.

SUOMIJA TURI ALŲ

■Gargždai, Kretingos apskr. 
Kovo 16 d. Gargžduose pra
sidėjo pamokos dvisavaitiniuo- 

kursuose šeimininkėms.
ANHARA, Turkija, geg. 5.

— Turkijos tautos seimas res-1 se
publikos prezidentu išnaujo juos surengė žemės ūkio rfl- 
išrinko Mustafa Kernai pašą. į maį Kursuose buvo mokoma 
Jis išrinktas treciu kartu ke-jyj^ kepti, skalbti ir kitų šei- 

Cook apskrity ir Chicagojkuriems tarnybos metams. rųininkėms reikalingi} darbų.

ĮSPĖJAMI VAŽIUOJĄ 
AUTOMOBILIAIS

policijai parėdyta areštuoti 
visus automobiliais važiuoto- 
jus, kurie prie automobilių ne
turi reikalingų šviesų. Auto
mobilių priešaky būtinai turi 
būti du žiburiu, bot ne vie
nas.

APKALTINTAS UŽ KITĄ 
ŽMOGŽUDYSTĘ

“Grand jury” žmogžudį 
Frank Jordaną apkaltino už 
kito poliemdno nužudymą.

EŽERE LAVONAS

Ties miesto prieplauka (Na
ry Pier) ežere rastas nežino
mo apie 35 m. amžiaus vyro 
lavonas. Vienam kišenių ras
tas kažkoks adresas net New 
York®. Pranerta New Yorko 
policijai.

Atsirado labai daug norinčių 
tokius kursus lankyti, bet bu
vo priimta tik 30 mergaičių. 
Kursuose dėstė trys žemės ū- 

V ARHINGTON, geg. 5. kį0 rūmų atsiųstos lektorės ir 
Praneša, valstybės departa- vjetos kontrol-asistentės. Pa-į 
mentas skubiai ruošia visus geidaujama, kad toki kursai 
reikalingus planus ir visus da- dažniau būtų surengiami, 
vinius apie kariškąją šios ša
lies padėtį, kas reikalinga ta-

RUOŠIAS NUSIGINKLA
VIMO KONFERENCIJON

rptautinei nusiginklavimo ko- STATYBOS SPECIALISTŲ 
nferencijai. I RUOŠIMAS

, HELSINKI, geg. 5. — Suo- 
“M. R.’*|>mijoj imta gaminti, parduoti 

ir vartoti alus su 2.25 nuoši
mčiais alkoholio.

ŽUVO MOKYTOJA IR DU 
MOKINIU

GENESCO, III., geg. 5. — 
Valstybinės mokyklos moky
toja Miss II. Scott su vaikų 
būriu išėjo į laukus pasirinkti 
žolynų. Ant Grand Trunk ge
ležinkelio tiltelio du vaiku ir 
mokytoją užmušė staiga atva
žiavęs traukinis. Keli vaikai 
sužeisti.

Tauragė, ^ipmis dienomis 
pasibaigė mokslas tam tikruo
se kursuose molio ir betonoI
statybos specialistams amat- 
ninkams paruošti. Kursus pa
baigė ir egzaminus išlaikė 42 
asmenys. Vasaros metu jie tu
rės dar atlikti praktikos dar
bus statyboje ir tuomet gaus 
pažymėjimus. Praktikai kur-

CHiČAGO IR APYLIN-
KES. — Išryto pramatomas 
lietus; daug šalčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.85 
Franci jos 100 frankų 3.90 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.90 
Vokietijos 100 mrk 23.82

sininkai bus siunčiami prie Šveicarijos 100 frankų 19.24
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Hna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčlama tam 
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Bkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalai

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

dinas, čia bedarbių du kart daugiau, negu 
visoje Lietuvoje gyventojų. Mes neturime po 
ranka statistinių žinių iš praeities darbinin
kų būklės šioje šalyje, bet mums rodos, jog, 
tuo atžvilgiu taip blogai Amerikoje dar nėra 
buvę. Daug kur nusiskundžiama, kad vyriau
sybė iš savo pusės mažai tesirūpina tų skai
čių, kiek galima, mažinti. Yra net įtarimų, 
jog vyriausybė ir stambieji pramonės vadai 
susitarę palaiko tų padėtį, kad įvargintiems 
darbininkams būtų lengviau nukapoti algas.

LABDARYBE IR SOCIALES GLOBOS 
REIKALAI LIETUVOJE

Nors Lietuvoje badu dar 
nieks nemiršta, tačiau vargo 
ir čia rasim nemaža. Visi prie
miesčių vargšai darbininkai, 
fortų kanipehųnkai, pamesti
nukai vaikai, visų apleistos 
gatvių mergaitės pagalbos iš

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

_ , t........................ . , . , sakes, užuojautos patarimo ar
Gal taip visai jau ir nėra, o vis dėl to vy- . . .. y’. . . xv .. . matenales paramos prašyte 
nausybes pasyvumas darbininkų atžvilgiu
visokių abejonių sukelia.

Publisbed Daily, Except 8unday. 
SUfiSCRIPTIONS: One Tear — $9.09. 8lx Montha

— 41.69, Tbree Months — $2.49, One Month — 7U 
Snape — Obe Tear — 27.00, 8li Montta — $4.99 
Copy — ,03c.

Advertising in "DRAUGAS" brlngs best resuite,
. Adrertlsing rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
BIZNIS IR APSIGINKLAVIMAS.

Vašingtone Įvyksta tarptautinių prekybos 
rūmų konferencija, kuri daugiausia kalba a- 
pie esamų visame pasaulyje biznio depresijų 
ir ieško kelių, kuliais būtų galima kuogrei
čiausia iš tos sunkios depresijos išeiti.

Konferencijų atidarė prezidentas Hoovc- 
ris Įdomia savo kalba, kurioje jisai palietė 
tarptautinę prekybos padėti ir atskirų vals
tybių ekonominį slėgimų. Prezidentas, tarp 
kitų dalykų, pabrėžė, kad prekybos atgaivi
nimui pirmoje vietoje yra reikalinga suma
žinti ginklavimosi išlaidas. Ginklaviniųsis su
ėda daug valstybių turto. Mažinant tas išlai
das, sumažėtų ir karo baimė. O toji baimė 
daug prisideda prie laikų blogėjimo. Tada 
visa energija būtų galima nukreipti preky
bos, o neužilgo pasaulis ir gerovės susilauktų.

Gsi ginklavimąsi ir nėra taip jau didelė 
priežastimi dabar esamos biznio depresijos, 
tačiau prezidento žodžiuose yra gana daug' 
tiesos. Kada valstybės kala ginklus, tas reiš
kia,-jog jos rengiasi prie karo. Tas sukelia ne 
pasitikėjimų, iššaukia slaptas valstybių sutar
tis, atima pajėgas iš prekybos vystymo dar
bo, ardo tarptautinius santykius, komplikuo
ja tarifų nustatymų ir tuo būdu ekonominė 
depresija nelengvo ja, o sunkėja.

Gera, kad ir prekybininkų sferose yra 
kalbama prieš valstybių ginklavimąsi. Tas 
turės gana žymiai prisidėti prie tos propa
gandos, kuri yra varoma už nuolatinę pa
saulyje taikų, ries be taikos žmonės gerovės 
nesusilauks.

5i/2 MILIJONO BEDARBIŲ.

Darbo Federacijos skelbiamomis žinio
mis, Jungtinėse Valstybėse esu 5,500,(XX) be
darbių. Toji skaitlinė via begalo didelė. Va

Visiems katalikų pasaulio Broliams, Pat- 
riarkams. Primatams, Arkivysku

pams ir Vyskupams, su šven
tuoju Sostu malonėje ir vie

nybėj esantiems,

POPIEŽIUS LEONAS XIII.

Mano pasveikinimas ir apaštališkas pa 
tafrainimas Gerbiamiems Broliams!

I. DARBININKŲ KLAUSIMAS.

1. Darbininkų padėtis ir jos atsiradimo 
priežastis.

Atmainų troškimus, kurs jau nuo we- 
ik> daro perversmų# valstybėse, jtamažėli 
turėjo savaime iš politikos parsimesti į 
artimųjų jai ūkio sritį. Žymus piamoiiės 
jHididėjiiuas ir naujos gaminiu,o prieme
nės, darbdavių ir darbininkų savitarpio 
santikių pakitėjimas, neskaitlingos žmo
nių saujelės įiepapiustas pralobimus, o

#h>

PASKUTINIS ŽVILGSNIS.

ti organizuotai, nes be geros, 
tamprios organizacijos ir šioj 
srity nieko nebus.

Šv. Vincento a l’aulo d r-j a 
turi iš viso 100 skyrių su 3,057 
nariais. Pagal turimų 62 sky
rių apyskaitų, draugija turi 
nuosavos žemės 258 lia, nuo- 
muoja 119 ha, turi nuosavų 
namų 72, nuomuoja 41, turi 
rajoninių kuratorių 114, suše
lpė pavargėlių ne prieglaudo-

, prašosi. Taigi šelptinų yra 
daug. Kitur, j»v., Vokietijoj
«r Anglijoj, šalia privačios la- r .___ „ v x _____

kad patys sunkiausieji laikai jau praeina. | jįjuo reikalu se 1131, palaidojo 126, peu-
Viskas .krypsta geresnėn pusėn. Atsiranda''susirūpinimų rodo ir valdžia, 'kiose vaikų prieglaudose išlai
daučiau darbų, pramonė šiek tiek daugiau’’ .savivaldybės. Jos dirba glau-
pradeda judėti, prekyboje gyvumo rodoma. ’'ažiam kontakte su privačio- 
Mums rados, jog iš viso laikai jau turėtų eiti mįs organizacijomis, kurias 
geryn, o ne blogyn. 'valstybė kuo ir kiek begalėda

ma šelpia.
Lietuvoj valdžia labdarybės 

įstaigų taip pat tuii kelius j- 
steigusi, bet pajutusi sunku-

Spaudu pastaruoju laiku pradėjo skelbti,1

SPAUDOS GERADARIS.

Lietuvos katalikų dienraštis “Rytas’’ 
džiaugiasi gerb. kun. J. Kuro, Scranton, Pa. ■ mų, jas prižiūrėti ir adminis 
lietuvių par. klebono, stambia auka. Įdėjo sa- truoti pavedė labdaringoms o- 
vo geradario atvaizdų ir po jo pridėjo toki pa , rganizaeįjoins. Pirmoj eilėj 
rašų: “Kun. J. Kuras, žymus lietuvių veikė-!čia darbuojasi katalikiškos or- 
jas x\inerikoje. Jis ten gyvena jau 37 metus, f ganizacijos, o darbo vaisiai 
Gyvendamas laisvoj šaly ir pats patyręs rusų gana žymūs. Imkim kad ir Sv. 
priespaudos žiaurumų, jautriai pergyvena vi-j Vincento a Paulo draugijos 
sukins kultūrinio gyvenimo varžymus. Kun. * skyrius, kurie tegaudami per 
Kuras neseniai sušelpė “Rytų” gausia pini- 'metus iš valdžios nedidelę su
ni ne auka”.

Kaip žinoma, Lietuvoje ne vien katalikų
mų pinigų ir šiek tiek iš savi-’ 
valdybių, vis dėlto įstengia

veikimas yra trukdomas, organizacijos naiki- savo darbu ir iš visuomenė
narnos, bet ir katalikų spauda persekiojama, 
cenzūruojama, redaktoriai piniginėmis baus
mėmis baudžiami, į kalėjimus sodinami. To
kiame padėjime spauda yra reikalinga ir mo-,

aukų aprūpinti apie 1,000 žmo
nių. Tačiau tai dar ne viskas.

Darbo yra daug. Veikimų 
į reikia išplėsti. Čia piimūtusia
visuomenės vadai turėtų gerairalės ir medžiaginės paramos. Gerb. kun. J.

Kuras tikrai praktiškai parėmė Lietuvos ka-i’sitol,i ’•’> ' **1
ialikų dienrašti ir už tat pagarbos užsipelno ati >«*«'*<»'**”, «

TAIKOSI PRIE AFURKYBIŲ.
/■A
7

Jau esame rašę, kad “N-nos”, kurios bu
vusiais “prosperitv” laikais buvo virtusios 
kapitalistiniu laikraščiu, kurios apie darbi
ninkų reikalus kaip ir nieko neberašydavo, 
socialistų sąjunga jau visai buvo iširusi, o 
šiandien jau savo taktikų vėl barnio mainyti, 
jos jau savo socializmų pradeda pabrėžti, so
cialistų kuopas mėgina gaivinti, net gegužės 
1 d. prakalbas surengė, pasikviečiant kalbė
tojus iš socialistų internacionalo. “Naujie
nos” pačios pasisako, kad geg. 1 d. 4‘salė bu
vo kupina publikos, tai visgi* labiausia pasi- 
dėkavojant tai pasikeitusiai mūsų žmonyse 
nuotaikai, kuri reiškiasi pastaruoju laiku.

jį ^skleisti tarp visų žino
ti ‘■nių.

Toliau reikia į «išal irti tas 
priežastis, kurios gimdo sku
rdų. Tiesa, skaido iš žmonių 
gyvenimo visai nepašalinsi, 
bet su juo kovoti reikia viso
mis jėgomis. '<

Darbų, žinoma, reikia dirb-

Esą “Lietuvių masės pasidarė palankios so-!

ko 139 vaikus, 34-se senelių ir 
invalidų prieglaudose 678 žino 
nes; dvieose amatų mokyklo
se Panevėžio skyrius išlaiko 
78 vaikus, Ukmergėj moko 18
vaikų ir turi 6 vaikų darže-1 žvilgsnį j savo kraštų 
liūs. Iš visų skyrių veikliau
sias Kaune. Bet jų darbas v- 
ra žymiai didesnis.

Krikščioniškosios

Ispanijos karalienė Viktorija su sūnum ir duktere iš 
traukinio prie Ispanijos. Prancūzijos ribų meta paskutinis 

Ispaniją.

įstaigoms vesti su laiku tu-jsaviva! lybių. Joms itin tas

ii raugi ja turi Kaune šv. Luko 
ligoninę. Visa labdarybė Lie
tuvoj susibūrus j centrinę 
draugijų Karitas. Bet to vis 
dar maža. Reiktu veikimui a-

lės būti sudarytas kadras pro- 
meilės1 fesijonalų. Supažindinti su la-

bdarybės darbu reikėtų netru
kus įsteigti socialius kursus. 
A’okietijoj Karitas draugija 
turi net savo valdininkus. Jie 
ruošia paskaitas, ragina žmo

reikalas turėtų rūpėti.

Suvalstybins Įr labdarybę?

piniti visų Lietuvą. Visus el-,'i>e8 būti labdariais, adminis- 
getas ir pramones reikalingus truoja turimas įstaigas, siun- 
reiktii suorganizuoti į prieg-čia reikalingas instrukcijas ir 
landas, suieškoti jiems darbo. k. Tokių žmonių ateity turės 
Tada nuo netikrų ubegų ar- būti ir Lietuvoj.
ba. elgetų — profesijonalų, ku- j A argsams reikia ir ligoni-
rie iš elgetavimo sau biznį da-’nių, ypač tiems, kurie neturi 
ra, galėtum būti laisvi. kuo už gydymų užsimokėti.

Daugiau už senius turėtų Susirūpinti reikia taip pat 
rūpėti vaikai našlaičiai. Juos miestų mergaitėmis. Negalima 
padaryti gerus, naudingus, užrifiršti nė katalikų studentų 
žmones turėtų itin stengtis vi-'ir moksleivių, kurie dilba ka
si labdariai. Miestuos reiktų Irtais stačiai nežmoniškose sų- 
įsteigti jiems (inokyklas, prie- lygose.
glaudas, ama^^ąmęs. Nepa
miršti reikia nei lopšelių nei 
vaikams darželių. Daugelį vai
kų ateity už tam tikiu atly-

Vidaus r ikaių rrinė torija 
jau ruošia tam reikalui .«;> ri
alų socialūs globos įstatymo 
projektų. Tik gaila, kad visų 
viešųjų labdarybę norima lyg 
monopolizuoti, pavesti vidaus 
reikalų ministerijai, savival
dybėms ir policijai. Tuo būdu 
privali iiricijatyva ir organi
zacijos bus nustumtos į užpa
kalį. Kituose kraštuose daro
ma .kaip tik priešingai. Ten 
užtat gražus sutarimas tarp 
valdiškų ir privačių labdary
bės organizacijų ir vienų ki
tais pasitikėjimas atneša tie
siog nuostabių vaisių.

Gerų darbų daryti negali

ginimų
auklėti

įsenuas.

bus galima atiduoti 
į geras katalikiškas

<la laikai buvo geri, buvo pinigų, joms nerū
pėjo darbininkai, o socializmas visai buvo iš
garavęs. Tada jos suprato, kad iš kapitalistų 
geresnį bizni padarys. Bet tie geri laikai pra
ėjo, kapitalistų biznis sumažėjo. “N-mj” va
dai pamatė, kad vėl reikia kibti prie darbi
ninkų ir juos, žinoma, kol kapitalistų biznis

j pagerės, vėl prie socializmo tempti. Deja, šiuo 
. ialMMam judėjimui. Pirmiaus jau buvo L aBtlu k,rt„ žmogų

’l iTi/if i7oiruuii unioi'il’Arii ubo '^nrn.2_j
Į nelengva yra suvvlioti. įtaigi, šis laikraštis 
dėl savo biznio visada taikosi prie aplinky
bių. Juk buvo laikai, k^da jis prieš Lietuvos

dalinai užliypnotizavusi amerikoniška "pros- 
perity”, dalinai joms buvo sugadinęs ūpų de-1 
niagogiškas leomunistų skeryčiojimųsi.”

“N-nos” dar kartų parodė, jog jos neva- 
dovauja, bet eina ten, kur jas srovė neša. Ka- uepriklansomybę kalbėjo, o kuomet biznis

miniose; darbininkų pasitikėji- i rime šitame rašte tų klausimų visoj pla-
įiHis savo galia ir jų vienybės didėjimas, 
be to, bendras dorovės sumenkėjimas — 
visa tai pagimdė kovų. Tas įtemptas dė
mesin, kuriuo šita kova sekama, rodo, 
kiek svarbos ji turi. Ja užsiima ir mok
slo vyrai ir dalykų žinovų susivažiavi
mai, ir šiaip žmonių susirinkimai, ir įs
tatymų leidėjai, ir valdovai taip, jog ne
rasi dabar kito reikalo, k ura visiems tiėk 
rūjėtų.

Todėl, kaip seniau, turėdami omeny
je Alums pavestų Bažnyčios reikalų ir 
visuomenės gerovę, esame parašę jums, 
delbiamieji Broliai, raštų: apie politinę 
valdžių, apie žmogaus laisvę, apie krikš
čioniškų valstybių sutvarkymų ir kitus 
panašiais reikalais raštus, kurie Mums 
rodėsi, nlkalingais klaidingoms ntumio- 
nėins išsklanlyti, — taip lygiai ir dabar 
manome tikslinga esant dėliai tų pačių 
priežasčių tų imt padaryti darbininkų pa
dėties klausimu. Tų dalykų turėjome pro
gos jau nekurtų paliesti; tačiau, apašta
liškajai priedermei liepiant, atsidėję no-

bA.

Su džiaugsmu gailina kons- . . , * m •, x» x- .mete,-, .varavto. Tam nereiktu
nei jokių leidimų, kuriuos nu 
mato ruošiamasis įstatymo 
projektas. Darlio užteks visie-

tatubti, kad prie Kardas su 
sidarė emigracijos biuras, ku
ris rūpinsis mūsų skriaudžia
mais išeiviais. Bet reiktų dar 
daugiau paramos iš šalies, pi
rmoj eilėj iš vyriausybės ir

ms, tik reikia daugiau j»siti- 
kėti privačia iniciatyva. Mo- 
uojmlizacija gali visuomenę 
net atšaldyti nuo tokio gra-

reikalavo, jis ir prof. Biržiškai prakalbus su-1 £uus Įiasiryžimo. Panašių sta- 
rengė. ’ ' , j mbių trūkumų ruošiamas pro-

-------------- ; jektas turi, ir dauginu. Saky-
sim^kam žinių rinkimo darbų 
užmesti būtinai policijai? Juk

Brooklyno laisvamanių laikraštis pasipikti
no iš p. Strimaičio kalbos, pasakytos prof. Bir 
žiškos išleistuvėse, kurioje jisai prašė praneš- ji i*" turi daug darbo,
ti tautininkų vyriausybei, kad amerikiečiai aidžia gali duoti daugiau lė-
nori, kad jie kuogreičiausia darytų rinkinius 
ir sušauktų seimų. Mes manom, kad p. Stri
maičio kalba buvo vietoje. Prof. Biržiška yra 
Vilniui Vaduoti Sąjungos pirm. Ir, be abejo, 
aiškiausia nusimano, kad dabar, prie tauti- jro Pa(iaI>yta.
įninku diktatūros, nėra tautoje vienybės, o be į .............  ■“
vienybės sunku bus ViLnių atvaduoti. | PLATINKITE

sų, o visuomene is savo puses 
duos daugiau sąžiniškų darbi
ninkų. Tuo patiems šelpiamie
siems būtų tikrai daugiau ge-

‘ DRAUGA”

tumoje išgvildenti, kad paaiškėtų pama
tiniai dėsniai, kuriais,’ kaiį) tiesa ir tei
sybė reikalauja, turėtų būti rišamas ši- 1 
tas ginčas. Be abejo, sunkus yra tas 
klausimas išnagrinėti ir ne be pavojaus. 
Visų pirma, yra sunku nustatyti teises 
ir priedermes, kuriomis privalėtų būti 
tvarkomi santykiai turtuolių ir beturčių, 
(tart* 1 avių ir darbininkų; antra, ir pa>- 
vojingas yra tas klausimas, kadangi gu
drūs nenuoramos, dažnai jį kraipydami, 
temdo sveikų žmonių nusimanymų ir 
klastingai kiršina minias. Bet kaip ten. 
nebūtų, aiškiai matome, — ir visi tame 
sutinka, — kad vargstantiems reikia 
greit ir sėkmingai padėti, nes žmonių 
dauguma be kaltės didžiausiame skurde 
vargsta. ?

Kai praėjusiu šimtmečiu buvo {tenai- 
kratos amaduinkų draugijos, Neįvodts jų 
vieton kitokių, ir, kai. be to, įstatymų 
leidėjai bei viešosios įstaigos išsižadėjo 
krikščioniškosios tikybos, ■ ’tai palengva 
gyvenimas paliko darbininkus pačius vie

v,
IKi

nus be globos nežmoniškų darbdavių bei j 

nesuvaldomų konkurentų gobšumui.
(Bus daugiau)

PONO l’NJ

Juoaas Žukauskas.

[TOBIAIJS LIMUZINAS
(Pabaiga)

Po pusvalandžio {tonas direktorius 
departamente buvo areštuotas.

Teismo salėj tvanki, įtempta atmosfe
ra.

Visi užmirė, kai juodai apsirengę 
teisėjai išėjo skaityti rezoliucijos.

Ponas direktorius išbalo ir, nepajėg
damas ištaikyti lygsvaros, nusitvėrė viena, 
ranka už kaltinamojo suolo atramos.

Ik'zolittcįja ponui direktoriui rodėsi 
be galo ilga ir nesupiantama. Jo klausa 
ir {tratavimo aparatas tepriėmė , tik tų 
rezoliucijos išpiovų:.^ ir nubausti ketve
rtais metais sunkiųjų darbų kalėjimo su 
visišku tinsiu atėmimu”.

Teisėjai išėjo.

Ponas direktorius sudribo kaltina
mųjų suole.

Nuogais durtuvais ginkluoti sargy
biniai išvedė (jonų direktorių gatvėn.

Mieste — pavasario priešvakaris. 
Gatvėse ūžė automobiliai, autobusai,

motociklai, {riaukė margos žmonių vilnys.
Dar margesnė skelbimų lenta tiršto

mis raidėmis skelbė, kad tų vakarų teat
re įvyks operos premjera, dalyvaujant
žymiausiai sostinės, dainininkei — pono 
direktoriaus buvusiai svajonei.

Ponas direktorius nuleido galvų.
Staiga ponas direktorius sudrebėjo. 

Jo ausis pasiekė jiažįstamas automobilio 
signalas.

Pasuko gulvų. Iš gretimos gatvės 
kampo riedėjo mėlynas, nikeliuotais kan
tais limuzinas.

Jo limuzinas. Parduotas lonilmrde iš 
raižvtinių.

Ponas dir<*ktorius dar beiniau nubri
do galvų.

Išbrauktas iš piliečių tuq>o, gyvo la
vono teisėmis.
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[ LIETUVIAI AMERIKOJE

MELROSE PARĮ, ILL skaito, o katalikiškų spaudų 
niekina.

Kuo tokius žmones galima 
vadinti!

" ...... *■> ' !».'■■> »«. '« I '■me
dėjas, ir papasakojo, kad bus 
vaidinama operetė, kuri yra 
versta iš ukrainų kalbos. Na, 
ir pasirodė “aktoriai” — vi
si raudoni nuo galvos iki ko
jų. Ir pats vaidinimas — žu
dynės. Visom pusėm pasirodė

P R A U G A t
mergaitėms priklausyti prie 

'vienatinės Am. Liet. R. K. 
Moterų organizacijos.

Busiu a$.

Aukos Marijonų Kolegijos
naujam namui. | Seiminiški Pietūs. Rusijos bolševikų propagan-

Čia skelbiama geraširdžių. Lįetuvių Politikos Klubas da. 
žmonių pavardės, kurie prisi- ruo§ia savo narįų pagerbimui Partraukos buvo ilgesnės 
dėjo savo aukomis prie ši° 17 d., 3 Val. po pįetų, negu veikalo aktai. Pertrau-
kilnaus darbo. .Cominunity Hali. Visi klub. koše kalbėjo subolševikėjęs

Vienas asmuo aukojo $10.00. ]aujdand su <ji«įeliu. nekantru- chicagietis lietuvis. Girė Ru- 
A. Svilpauskienė $7.00
K. Žvirblienė $7.50

mu.

Vienas asmuo $7.00
O. Stoškienė $1.50
M. Barčienė $1.00
N. Vaitkevičiūtė $1.00
P. Vaičekauskienė $1.00
O. Bagdonienė $1.00
A. Mažeikaitė $5.00
K. Kuntautas $1.00
K. Kiselienė $1.00

O. Brazienė $1.00
P. Šakenas $1.00
O. Urbalienė $1.00
O. Vaitkienė $1.00
J. Aperavičienė $1.00
D. Gedzienė $1.00
J. Gedžius $1.00
P. Vaičunienė $1.00
Smulkių aukų $4.00.
Daugiausiai pasidarbavo au

kų rinkime pp. A. Švilpaus- 
kienė ir K. Žvirblienė. 
“Dviejų Vainikų” įspūdžiai.

Balandžio 19 d., Petro Vai
čiūno svetainėj Marijonų Ko
legijos studentai vaidino la
bai gražų veikalų “Du vainį-

u”.
Tebūna garbė Tėvams Mari 

jonams, kurie taip gražiai 
įokino savo studentus lietu-

iškos kalbos.
Publika jų lošimu buvo su

avėta.
Tebūna garbė ir Jums, Ko
mijos mokiniai, kurie savo 

įbumus mokate reikšti gra
sia lietuvių kalba. Iš jūsų 

les tikimės sulaukti gerų va
lų Amerikoj.

Žmonių atsilankė neperdau- 
lusiai. Kurie nebuvo, tai po

?aidinimo patys pyko ant sa
ręs nepamatę taip gražaus lo
šimo. <

Rap.

sijos tvarkų ir ragino visus 
imti iš jos pavyzdį.

Oras pas mus labai gražus, 
ypač pavasario metu.

Darbui mūsų apielinkėje da 
vis blogam padėjime. Daug 
žmonių randasi be darbo. 
Kožnas laukia geresnių laikų.

Melroseparirietis.

Prakalbos.
Labd. Sujungus prakalbos 

Įvyko bal. (ApriJ) 26 d. Kal- 
)ėjo Centro pirm. A. Naufeė- 
la. Kalbėjo labai gražiai a- 
)ie labdarybės nuveiktus dar
ius ir k da turi nuveikti, 

įgino žmones prisidėti prie
labdarių vietinės kuopos. 

Žmonių buvo neperdaugicu-
Įiai atsilankę, vienok keletas 
irisirašė prie Labdarių Su

ltingos.

ŪAYTON, OHIO.
Iš mūsų padangės.

Lietuviai katalikai negali 
atsigerėti klebono kun. S. 
Bystrajaus darbštumu. Ge
gužės 17 d. du metu sueis 
kaip Šv. Kryžiaus parap. di
delė permainų padarė. Išpuošė 
Šv. Kryžiaus bažnytėlę, kle
bonijų, pernai (500 m. Vytau
to sukaktuvėse) apsodinta me 
džiai apie parapijos nuosavy
bę, užvestas gražus sodnas. 
Tiesa, darbu klebonui pagel
bėjo patys parapijonai, bet 
tam reikėjo sumanumo va
do... Tas rodo, kad mūs kle
bonas išvien dirba su para- 
pijonais.

Misijos.
Prieš keletu metų čia buvo 

kviečiama tik svetimtaučiai 
misionieriai. Bet, atvykus ku
nigui S. Bystrajui, jau antri 
metai, kaip misijos vedamos 
lietuvių kalboje, nes ir jau
nimas nėra per daug ištautė- 
jęs: kiekvienas čia augęs mo
ka gražiai lietuviškai kalbė
ti.

Pereitais metais čia misijas 
laikė prof. kun. Vaitkevičius, 
šįmet/bal. 26 d. baigė 3 die
nų misijas kun. Petrauskas. 
Abu Marijonu. Jų pamokini
mai ilgai pasiliks daytoniečių, 
širdyse ir atmintyje. Dieve 
duok stiprios sveikatos misio
nieriams už gražus pamoks
lus. Garbė už tai priklauso 
mūs dvasios vadui.

Vaikų vakaras.
Gegužės 10 d. 'Sv. Kryžiaus 

par. svetainėj įvyks vakari
nių kursų vaikų vakarėlis ir 
motinų pagerbimas. Mažąjį 
chorų ves p. Pr. Ambrozaitis. 

Jurgis Spurgis.

Gaila, kad atsiranda lietu
vių Rockforde, kurie savo jė
gas pašvenčia Rusijos kruvi
nam bolševizmui dirbti.

Bet kaip girdėt, Roekfor- 
do lietuviai jau pradeda susi
prasti. Turi savo naujų, gra
žių bažnyčių, svetainę ir mo
kyklų. Ateitis šviesi. Tik gai
la tų, kurie vien patys prita
ria Trockio komunizmui, bet 
ir kitus stengias apgavingu 
budu pritraukti.

Svečias.

DETROIT. MICH.
Žinelės.

Jau savaitė laiko, kaip sun
kiai serga šv. Jurgio parap. 
klebonas, kun. J. Čižauskas. 
Parapijonys susirūpinę, gau
siai lanko ligonį. Linkėtina 
klebonui kuogreičiausiai pas- 
s veikti.

Kun. K. Valaitis laikiniai 
veda parapijos reikalus.

Artistė M. Čižauskienė pa
kviesta į “Detroit Womens 
City Club” duoti paskaitų a- 
pie Lietuvių Moterų veikimų. 
Diena dar nenustatyta.

Vos du mėnesiu, kaip Mot. 
S-gos 54 kuopoj įsteigta jau
namečių skyrius. Štai, gegu
žės 10 d. (“Motinų Dienoje”) 
pasirodys trumpo gyvavimo 
vaisiai.

Susirinkimas.
Balandžio 26 d. Labdarin
is Sąjungos 9 kuopos įvyko 
įs-mas italų mokyklos kam

bary.
Aptarus bėgančius reikalus, 

įšaukta vargšų globos komi- 
tjos narės, kurios prižiūri 
Jargšus. Komisija pranešė, 

keturioms šeimynoms
nkalinga pagelba.
Nariai ir narės, apsvarstę 

ii, ir nutarė sušelpti pini- 
hškai ir aukos išdalintos.

Mūsų kolonijoj yra daug to
lių šeimynų, kad nedėliomis 

co bažnyčių, o namie bumo 
bažnyčių ir bažnyčios tar

ia, bedieviškus laikraščius

ROttmtL
Bolševikų Apgavysčių Paty

ręs.
Balandžio 19 dienų besisve

čiuojant Rockforde pas pa
žįstamus, netikėtai buvau pa
kviestas į taip vadinimų “Lie
tuviškų perstatymų'”, kuris 
buvo rengiamas kokio ten cho
ro. Pamaniau, kad tai bažny
tinis choras ir paklausiau, ko
dėl ne lietuviškoj svetainėje. 
Sako, buk tai kad nepilnai į- 
rengta ir permaža; turėjo eiti 
į italų svetainę.

Nieko blogo nemanydamas 
nuėjau pažiūrėti. Baigianties 
3 valandai, išlindo mažiukas 
žmogutis, kaipo programo ve-

A. L. R. K. Mot. Sų-gos Jau 
naipečių prganizatorai M. Či- 
žauskienei vadovaujant, ren
giama nepaprastas progra
mas, šv. Jurgio parap. svetai
nėj 7:30 vai. vakare. Jauna- 
metės deda pastangų, ir su 
dideliu entuziazmu, lanko pa
mokas, kad savo motinėles tų 
dienų tinkamai pagerbus.

Patartina visiems vietos lie
tuviams atsilankyti, nes mūsų 
jaunimo darbuotė kiekvienam 
yra arti širdies. Atsilankyda
mi priduosim jaunametėms 
energijos toliau darbuotis 
Bažnyčiai ir Tautai. Be to, 
išgirsim ir pamatysim tai ko 
da iki šiol mūsų kolonijoj ne
buvo.

Programas susidės iš įvai
rių jaunamečių choro dainų. 
Bus mažyčių solo, duetų ir tt. 
Pagaliau bus vaidinama du 
veikalu: “Motinėlė” su pri
taikintomis dainomis (veika- 
lukas parašytas vedėjos M. Či- 
žauskienės) ir “Našlaitės Sap 
nas”. Vaidins gabiausios jau
nos vaidylos. Neklysiu pasa
kius, kad pastarasis veikalu- 
kas vienas yra vertas šios 
dienos įžangos bilieto.

Mūsų įžymi solistė ir veikė
ja p. B. Petkienė šiame pa
rengime žada pasakyti įdo
mių kalbų tema — reikalas

CIEVEIAND, OHIO.
Paminės “Motinų Dienų.”

Aušros Vartų moterų drau
gija kas met surengia gražių 
programų ir balių paminėji
mui “Motinų Dienos”. Ir šį
met jau stropiai rengiasi; ko
misija tuo reikalu darbuojasi. 
Vakaras bus 10 d. gegužės, 
Lietuvių svetainėj. Bus su
vaidinta trijų veiksmų tragi
komedija vardu “Lapkus”. 
Taipgi bus dainų ir monologų 
ir po programo šokiai. Taigi 
visi į galių. Mes, Clevelando 
lietuviai, nepamirškim pami
nėti tų brangių “Motinų Die
nų”.

Taip pat draugija rengiasi 
prie bendro pikniko, kuris 
bus 5 dienų' liepos. Komisijoj 
darbuojasi šios narės: Jan
kauskienė, Geldikienė ir Ra
manauskienė. Piknikų rengia 
bendrai Aušros Vartų draugi
ja, Susivienijimo Lietuvių 
Rymo Katalikų 142 kuopa, 
Moterų Sąjungos 26 kuopa ir 
Amžinojo Rožančiaus draugi
ja. Taigi, bus puikus pikni
kas.

M. P.

tinai reikia užsimokėti mo
kesčius.

Mergaites! Kur mes rasime 
geresnę organizacijų, kaip 
Moterų Sąjunga?

Gerbiamos mamytės, leiskit 
savo mergaitėms prisirašyti 
prie jaunamečių. Mokestis tik 
$2.25 į metus. Ne vien čia y- 
ra draugiškumas, bet nelaimei 
ištikus išmokama pomirtinės 
nuo $50 iki $125.

Jaunamečių Pirmininkė.

KENOSHA, WIS.
Koncertas.

Sekmadienyje, gegužio 17 
d., šv. Petro parapijos cho
ras rengia vokalį koncertą.

Girdėjau, kad busią išpildy
ta daug naują dainų. Dainuo
siąs ir Tėvų Marijonų Kolegi
jos dvilypis kvartetas. Po kon 
certo bus šokiai.

Gegužės 20 d. laukiama ap
silankant fietuvių parapijon 
arkivyskupo. Seserys Pran- 
ciškietės rengia nemažų buri 
jaunimo prie priėmimo sut
virtinimo Šv. Sakramento.

Sutikimui arkivyskupo cho
ras mokinasi labai gražų “E- 
ece Sacerdos. Visa parapija 
juda — bruzda.

Raporteris,

AUKOS RAGUVOS VAR
PAMS ĮGYTI.

prezidentas $5, Emilija Ru- Lukošaitė, O. Augaitė, M.
daitė $5, p. J. Mackevičius 
$3.

Kavaliūnaitė, K. Vinckaitė, 
A. Bašinskas 50c.

Po $1: E. Pundževičienė,! Ydingai ačių visiems au- 
J. Jaguckis, Dačiolienė, VI. kotojams. Komisija.
Jakaitis, U. Jakaitienė, J.

,HL
Bunco party”.

P-nas Jonas Krotkus, Met
ropolitan State banko vice-

GARSUS
Daktaro Budas Iš

judinti Vidurius
Ar jūsų viduriai kartais neatlie

ka savo pareigų? Ar kenti kro- 
nišką užkietėjimą ir jo pasekmių? 
Tai jums rūpės sužinoti, kaip vi
duriai galės pasigelbėti.

Dr. Caldwell specializavosi vi
durių ligose. Jis tūkstančiams 
gydė užkietėjimą. Jo receptas’ — 
išbandytas per 47 metų praktiką, 
šiandie gaunamas aptiekose. Jo 
malonus skonis ir jo veikimas pa
darė tą, kad iŠ laksatyvų jo dau
giausia parduodama visam pasau
ly.

"Dr. Caldwcll’s Syrup repsin”, 
kaip jis yra vadinamas y,ra su
manus sutaisymas ir liuosuojan- 
ėių žolių, tyro pepsino ir kitų 
Švelnių dalių. Nieko ame nėr 
«et vaikui pakenkti. Vaikams 
tinka jo skonis. Veikia švelniai 
be tąsypio ar nemalonumo. Bet 
pasiduoda jatn ir tvirtų vyrų vi
duriai. Greita tikra pagelba mi
lijonams rodo, kad Syrup Pepsin 
yra vaistas daktaro kurs žino 
kas geriausia tinka viduriams.

Kaip pajusi aitrumą, galvos 
skaudėjimą, išpūtimą, gesų, tuoj 
imk Dr. CaldweU’s Ry.rup Pep
sin ir tėmyk, kaip gerai jausies 
sekamą dieną., ir visada!

Dr. W. B. Caldvvell'š

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit/ pn» 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa 
tyrėlj. Tikras specialistas arba pro 
(esorius. neklaus jūsų kas jums ken 
kia, /vr kur skauda, bet pasakys pat. 
oo pilno išegzamlnavimo. Jus su 
taurysit laiką ir' pinigus. Daugelis 
eitų daktarų negalėjo pagelbėt jum, 
teito, kad jie neturi reikalingo pa 
tyrimo, suradymui žmogaus kenks 
mingumų.

Mano Radin — Seopo — Ragei 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi 

, slškas bakterlologiškas egzaminavl 
mas kraujo atidengs man jūsų tik 

1 ras negeroves. Ir jeigu aš paimsit
lūs gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy 
vuma/i sugryš ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skll 
vio, žarnų. Inkstų, odos. kraujo nar
vų, širdies, reumatizmo. kirminų

į uždegimo žarnų, silpnų plaučių arbs 
Į jeigu turit kokią užslsenėjuslą. jai 
‘kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy 
dytojui. neatidėliokit neatėjo pa*

i mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto Iki 
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki t

po piet

'■ >VOKATAT

M. S. 2 kuopa gegužės 10 
d. “Motinų Dienoj” rengia 
“bunvo party” su gražia pro 
grama ir užkandžiu.

Brangios sesutės,, sąjungie- 
tės, katros turite tikietus par
duoti, stengkitės parduoti. Vi
sos motinėlės prašomos atsi
lankyti “Motinų Dienoj”, 5 
valandą vakare, į Šv. Antano 
parapijos svetainę**

Širdingai prašome paremti 
tą vakarų, nes komisija dar- į 
buojasi nušilus, kad būtų už-; 
darbio. Pusė pelno eis labda
riams.

Viena iš Komisijos.

Moterų Sąjungos 2 kuopos 
jaunametės turės susirinkimų 
gegužės 7 d., 1931, 6:30 vai. į 

vakare.
Brangios mergaitės, labai 

kviečiu atsilankyti į tų susi
rinkimų, kad galėtumėm nu
sitarti, kų veiksim vasaros 
laiku.

Mūsų kuopoj dabar yra 
narių, bet kelioms narėms bū

ERAS telefono pa
tarnavimas yra svarbus 
reikalas bile kuriam biz
niui ir mes gamybos pra
monėj, atlikdami apie 75 
nuoš. biznio per telefoną, 
tikrai galime žinoti aipie 
svarbą telefono kompani
jai.”

JOHN B. BORDEN
(Jobn Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117 

Telephone Randolpb 6727

2151 W. 22 St. f iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. #«0«

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyje 
Room 2414

<>NE NORTH LA SAI.LE BLOG 
ONE NORTH LA SALLE ST 

• Cor Ij» Šalie and Madison St<> 
Ofiso Tel STATE 2704- 441?

PASLĖPTA VERTYBĖ JŪSŲ TELEFONO

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

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

I
52 East 107th Street

Kampas Micbigan Avė.
|Tel Pullman 5950—namų Pulk 4377 

Miesto ofise pagal sutarti
127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti

sią sakinys, nesenai gautas 
laiške, išreiškia opinija apie 
telefono naudą tirtus, kurie 
jj vartoja.

.štai firma, kurt atlieka 75 
nuoš. savo biznio per teefoną. 
O to biznio vertė siekia tūks
tančių, o gal ir milijonų dole
rių kasmet. Telefono nesant ki
tais budais tą reikėtų atlikti,

kas atseiki; - brangiau ir ilgiau 
truktų. Tie extra iškašėiai gul
tų ant vartotojo.

Kas teisinga apie gamybos 
biznį yra teisinga ir kitame 
biznyje. Todėl telefonas yra ne 
vien naudingas vartotojui, bet 
ir perkančiai publikai, nes jis 
palaiko žemas kainas.

★ ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY *

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

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

(Išskiriant Seredas)

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

1. Parlor setas, kaina |150,
parduodama už ... ................ •75.00

2. Bedrulmlo setas kaina 1150,
parduodam ui . .................... ..  ’69.00

S. Dlnlng-room setas, kaina 
>85. parduodam ui .......... M9.00

Didis Pasirinkimas Radto 
Visą Išdlrbysėly

ESAM TIKRI, KAD 'NAUDOSITĖS 
ŠIAIS MUSŲ BAROENAIB —

— LAUKIAM. 
LIETUVIŠKAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panodėllo vakarą iš stoties 
WHFC, 1420 klloc/kles nuo 7 iki 8 

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

RAU8KAS Ir J. BERTULIS—savlnln.

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

A. A. 0 LIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street

Room 1701 Tel Randolpb 0381
I
J Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai vak 
.3241 8. Halsted St. Tel. Vlctory 0681

Valandos — 7 iki 9 vakare 
(Itarn.. Ketv. ir Subatos vakare

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Ganai 2552 

Trečiadieniais ir Penktadieniai.
vakarais namie pagal sutarti 
6503 So. Campbell Avenue

Telefonas Republlc 4499

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmiestyje , ,>»_
Room 1502

CHICAOO TEMPLE BLDG.
77 West IVashlngton 8t.

Cor. Wa«hlngton and Clark Sta 
Ofiso Tel Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 2295

I



«
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PAGERBĖ KUN. A. 
BALTUTĮ.

Sekmadienyje Gimimo pa
rapijos žmonės, gausingai su
sirinkę į tos parapijos salę, 
gražiai pagerbė savo klebynų 
gerb. kun. Aleksandrų Baltu
tį jo vardo dienoje. Jisai svei
kinta dainomis, muzika, kal
bomis ir dovanomis. Progra- 
mui vadovavo gerb. kun. J. 
Juseviėius. Kalbėjo L. Šimu
tis, F. Mast, dr. Rakauskas, 
kun. Gasparaitis, Šamba'ias, 
A. Dargis, D. Gricius, A. La
pinskas, P. Baltutis, Lazdaus- 
kienė, Paulauskienė, Kamins
kienė, Bičiūnas, Šlepavičius. 
Dainavo mokyklos mergaitės, 
par. choras, p. Janušauskui 
vadovaujant, Gubistienė, dain. 
P. Vyčas, Oželienė, Janušaus 
kienė, Dambrauskas. Gubistn 
ir Kasmauskų šeimyna (žino
ma, jaunieji) pagrojo ir pa
šoko. Gale gražiai pakalbėjo 
ir padėkojo pats klebonas, 
gerb. kun. A. Baltutis. Žo
džiu, vakaras buvo tikrai gra
žus, jo nuotaika jauki. Gra

žu, kad parapijiečiai moka 
įvertinti savo vado darbus ir 
atatinkamai jį pagerbia.

Rap.

PAMALDOS ŠV. KRYŽIAUS 
LIGONINĖJE.

Marųuette Park. — šv. Kry
žiaus ligoninėje kas met yru 
pamaldos prie Šv. Panelės 
visų gegužės mėnesį. Pirmiau
siai išstatomas šv. Sakramen
tas, skaitoma šv. malda prie 
Švenč. Panelės ir litanija. Pas-' 
kui duodamas palaiminimas 
Šv. Sakramentu. Šios pamal
dos prasideda lygiai 7 valan
dų vakare.

Šv. Mišios laikomos G vai. 
ryto. Tuo pačiu laiku šv. Mi

šios laikomos ir sekmadie
niais.

Sekmadienyje gegužinės pa
maldos būna 2 vai. po'pietų. 
Daugelis žmonių, lankydami 
ligoninę, dalyvauja ir pamal
dose.

Patartina ir kitiems ligoni
nių lankytojams neužmiršti 
koplyčios. Juk nuo Dievo 
[priklauso mūsų gyvybė, svei

kata ir pasisekimas gyveni

me.
Taigi nepraleiskiine pro

gos. Lankydami ligonius arba 
taip sau ateidami į ligoninę, 
aplankykime ir Švenč. Sakra
mentų bei paprašykime, kad 
gerusai Dievulis palaimintų 
visus ligonius ir greit sugrų- 
žintų į namus sveikus. Mal
dininkams ligoninės durys vi
sados adaros ir su mielu noru 
rodama koplyčia.

Man pačiam pirmų kartų 
lankant ligoninę buvo viskas 
paaiškinta. Dabar, būdamas 
ligoninėje kokiu reikalu, ne- 

! užmirštu ir koplyčios.
Vienas lankytojų.

PRAPERČIŲ SAVININKAI 
ORGANIZUOJASI.

Mająuette Park. — Mūsų 
[kolonijoj gyvuoja Marųuette 
' Property Owner’s Association, 
kurion kviečiami įsirašyti vi
si praperčių savininkai. Šiuo 
laiku organizacija veda na
rių vajų.

Dauguma mano, kad tiktai 
namų savininkai gali pri
klausyti. Netiesa. Gali pri
klausyti savininkas, ar jis tu-

P R AUGA S

ri kilnomojo ar nekilnomo- 
jo tuito. Gali priklausyti net 
ir tie, kurie turi tiktai kil
nomojo turto. Maijiuette Park 
Owner’s Ass’n legaliu patarė
ju turi pasižymėjusį miesto 
teisių gynėjų adv. Frank 
Mast.

Šios kolonijos savininkams 
kartais reikia išvieno pasitar
ti. Reikia organizuotai daly
kus atlikti. Gatvių taisymai, 
ėlių valymai kitokie pageri
nimai tai kožno savininko tei
sė reikalauti iš valdžios, atsi
žvelgiant į tai, kad reikia

aukšti taksai mokėti.

Valdyboje randasi veikėjui: 
J. Mickeliunas, pirm.; Al. 
Dargis, kasierius; J. Butkus, 
rast.; D. Gricius, vice-prez.; 
A. Butkis, vice-pirm.; E. Vit
kauskas, fin. rast. Trustisai: 
A. Sutkus ir J. Jankauskas. 
Direktoriai : J. J. Zolp, A. 
Radomski, J. Šarka, V. Pet
kus, J. Miezlaiškis, J. B. Bal
tutis, S. Šambaras, M. Nar- 
vid.

Ofisas susivienijimo randa
si adresu: 2456 W. 69 Street, 
Ckicago, III.

Iclius.

IŠ METINIO VYTAUTO 
“SPULKOS” SUSI 

RINKIMO.

Town of Lake. — Balandžio 
24 d. Vytauto “Spulkos” (Vy 
tauto B & L Ass.) įvyko meti
nis susirinkimas J. J. Ežiers- 
kio svet., 4600 S. Paulina gat.

Sus-mų atidarė prez. J. Zolp 
trumpai pabrėždamas susi
rinkimo tikslų, prašydamas 
sekti visus pranešimus ir, jei
gu pasirodytų kas kam nors 
neaišku kad statytų klausi
mus. Viskas bus išaiškinta.

Po to raštininkas V. Pier- 
žynskis perskaitė protokolų 
praeitų metų metinio susirin
kimo, kuris vienbalsiai priim
tas; taip-gi raštininkas išda
vė raportų visų metų apyvar
tos. Pasirodė, kad Vytauto 
“spulka”, nors ir blogi buvo 
praeiti metai, bet paaugo 
$19,821.18 ir dabar “spulka” 
yra verta $469,418.60. Rapor
tas priimtas ir nutarta pas
kelbti laikraščiuose.

Toliau J. R. Petrikas pers
kaitė tris rezoliucijas, liečiant 
“spulkos” gerovę, kaip tai 
sumažinti direktorių skaičių 
nuo 1.1 iki 9, nes tuo susima

žins ir “spulkos” išlaidos; 
aut kiek gulima, sumažinti įs
tojimo mokesčius taip kad a- 
pielinkės lietuviams būtų leng 
viaus įstoti ir taupyti pini
gus ir kad nepasiliktų su mo
kesčiais. Visos rezoliucijos li
ko priimtos.

Prisiminta “spulkų” istori
ja, kad šįmet sukako lygiai 

j šimtas metų nuo įkūrimo pir
ams “spulkos” J. A. Valsty

bėse ir kad kaikurios lietuviš
kos “spulkos” gyvuoja jau 
po pusketvirtos dešimties me
tų; prisiminta Vytauto “spul
kos” įkūrėjai; kaikurie jų jau 
yra mirę ir palikę mums pra
dėta naudingų darbų, kaip 
Kušleikis, Stanevičius, Mar
cinkevičius ir kiti. Kaikurie 
da tebegyvena. Visiems išreik
šta pagarba atsistojimu.

Išrinkta trys direktoriai se
nieji ėję direktorių pareigas 
pereitais metais: J. J. Zolp, V. 
Pieržynskis ir A. R. Petrikas.

Plačiai kalbėta apie “spul
kos” augimų, kad ateinančiais 
metais užaugtų virš pusę mi
lijono; visi susirinkusieji ža
dėjo naujų narių prirašyti prie 
“spulkos” kiek kas galės, 
nes dabar da yra patogus lai

Trečiadienis, Geg. 6 d-, 1931

kas, kadangi nauja serija yra 
prasidėjus nuo 1 d. balandžio. 
O tie, kurie da netaupo pini
gų Vytauto “spulkoj”, bile 
dienų gali atsilankyti j rašti
nę po 4559 S. Paulina st. ir 
atsidaryti taupymo suskaitę.

F. J. Puteikis.

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas

Dieglys. gesnl, iš
pūtimas, dažnas vė
mimas, ksu-fiėiavimas 
vaikuose Ir kūdikiuo
se paprastai rodo. 
kad maistas vldurė- 
liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok vai
kui SaukS ta Phillips

Milk of Magneela. Jdėk jo 1 pirmu
tini vaiko maisto buteliuką ryte. 
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti SaukStą vandens stikle. Tas nu- 
rajniins vaiką — palengvins jo vl- 
durėlius. Į penkias minutaa jis bus 
linksmas Ir laimingas. Paliuosuos 
vidurius nuo visokio surūgusio ir 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro 
vidurius vaiko turinti užkietėjimą, 
slogas ir tt. Vaikai jį geria dėlto, 

j Kad jis skanus

Sužinok apie jo naudą motinoms 
Ir vaikams. ISsiraSyk indodią kny
gą ‘‘Useful Information”. RaSyk | 
The Phillips Co., 170 Varlck St. 
New York. N. Y. Bus pasiųsta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKRĄ Phillips Milk 0( Magnesia. 
Daktarai ją prirašinėjo per 60 me
tų.

SAVAITE BELIKO IKI ISKELII
EKSKURSIJOS

Dar Galima Suspet Prisidėti Prie Jos
TUOJ KREIPKITĖS PRIE SAVO AGENTO

/

Į. New Yorkų eksku

Šimutis

Iš Now Yorko Į Kini 

;dų ekskursantus iv

Draugo’’ Redaktorius dės specialia “Drau 

go” palydovas.

' .-5

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka Ten musų 

Tėvynė, brangi Lietuva. Kęstutis, D. Lietuvos Kunigaikštis
Vilnius — Lietuvos Sostinė. Lietuvi, nepamiršk 

savo tėvų miesto!

*

Laivas “United States

UŽ81SAKY KVF VIETAS IŠ ANKSTO.

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos I’aStų Vaidybos Kontragcato PMtuž Vežioti

Šių ekskursijų sumanė ir sutvarkė “Draugas”. Su 
ta ekskursija keliausi patogiui šayųjų tarpe. Specijaliui 
prisirengimai padaryti keliautojams palinksminti laive. 
Specijalė keliautojų priėmimo komisija sudaryta Klai
pėdoj. Nereikės keliauti per svetimus rubežiust Nebus 
pasų arba bagažo tyrinėjimų. 2334 S. Oakley Avė

1X1 platesnių žinių kretpMiės | “lynmftą” arba Žiu agentų

P. P. BALTUTIS, 8*87 Ko. IlaLlcd St.
J. KHiT. «G6» No. l*anMaa 8t.

V. M. KTI I,PINAS, 88M Ho. UalMtcd St. 
arba kitų inusų Linijos įgaliotą agentą.

Lš Cbieagos ekskursantai išvažiuos Niekok Plate
X - »
gelžkelių iš Ixi Šalie stoties, Ketvirtadieny, GEGUŽĖS 

14 D., 9:25 vai. ryte, Standard Time.

CHICAGO, ILL

Telefonas Roosevelt 7791
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CHICAGOJE
PAMALDOS UŽ KUN. IG. 

ALBAVICIAUS MO
TINĄ.

tikrai kilni moteris, pavyzdin
gu motina ir gera auklėtoja, 
jei pajėgė mums duoti taip 
kilnu visuomenės

gauta vyzdingiĮ kunigų,

Mickeliunas yra plačiai žino
mas visoje Cliicagoje ir apy
linkėse. Tai yra veikėjas, kurs 
iškilus kokiam nors tautiš
kam ar visuomeniškam dar
bui pirmutinis stoja į pirmas

vadų, pa-į veikėjų eilės ir pergalėdamas
Praeitų šeštadienį

kablegramas iš Lazdijų nuo nuoširdų draugų, 
kun. Starkaus, kurioj gerb. išvada galima tokia padary- 
kun. Alba viriui rašoma: tį: velionės pavvzdis tešvie- 
“Šiandien mirė jūsų motina”, čia visoms lietuvaitėms moti-

ir be galo
m * »v •Tų žodžių

visokias kliūtis darbų varo 
pirmyn nuo pradžios iki sėk
mingo galo. Nėra buvę nei

AR VISI ŽINOTE.

Ar visi žinote kas bus ge
gužės 24 d J. Jei du ne, įsidė
mėkite.

VYTAUTO PARKO ATI
DARYMAS.

Gegužės 24 d. Chieagoj ims

Tol. Cunal 6764

vieno žymesnio visuomeniško .istorinis įvykis. Tų dienų bus Į
darbo, prie kurio p. J. Mic-

Suprasta, kad gerb. mūsų noms, kad mes kuodaugiausin kėblinas nebūtų prisidėjęs.
visuomenės vado motina bus galėtumėme susilaukti tokių 
mirusi vėlai penktadieny, ar įvadų, tokių kunigų ir tokių 
anksti šeštadieny. Del to spė-' žmonių, kokiu yra gerb. kun. 
ta, kad jos laidotuvės bus ]g. Albavičius, kuris savo nio-
pirmadienyje. Taigi ir gedu
lingos pamaldos Dievo Ap- 
veizdos par. bažnyčioje pada-

linėlės netekęs, skaudžias va
landas pergyvena. Už tat jo 
draugai ir prieteliai, kurių jis

ryta pirmadienyje, kad su-įtiek daug turi, reiškia jam
pultų kartu su laidotuvių die
na.

Pamaldos buvo liūdnos, bet 
įspūdingos. Mišias prie di
džiojo altoriaus celebravo pats 
kun. Albavičius, kun. Drau
geliui ir kun. Linkui asistuo
jant. Prie šoninių altorių mi
šias laikė šie kunigai: dr. 
Navickas, Vaičiūnas, Mačiu- 
lionis ir Gasiunas. Gražiai

užuojautos, ramina. Bet jį la
biausia nuramino tas faktas,

DAKTARAI:

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligaa 
▼yru. moterų tr vaikų

DARO OPERACIJAS

Telefonas Grovehill 3262

DR. A. 6. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

Be to p. Mickeliunas yra 
narys daugelio draugijų ir 
visose yra uolus veikėjas.

Žvalgaitis.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Pirm 27 metų laikė ja
ponų karo lietuviai iš rusų 
caro gavo leidinių spausdinti

kad už jo motinos sielų pasi- lietuviškas knygas Lietuvoje.
melsti prisirinko pilna bažny
čia žmonių.

LIETUVOJE MIRĖ VEIKĖ
JO J. MIC KELI UNO

PAMOTĖ.

Gauta iš Lietuvos laiškas, 
giedojo vaikų choras. Žmoni,i jkad balandžio 14 d. Dargužiu 
bažnyčioje buvo daug. Apart staCiun,} par, Šiaulių
aukščiau paminėtų kunigų da
lyvavo: Urba, Kloris, Svirs- 
kas, prof. Vaitkevičius, Vai
tukaitis. Gražų ir turiningų 
pamokslų pasakė kun. dr. Na
vickas. Pamokslininkas pažy
mėjo, kad nors daugelis į pa
maldas, susirinkusių nepažino
me a. a. Sofijos Albavičienės, '■ 
bet sprendžiame, kad ji buvo

apskr. mirė Chicagoje gerai 
žinomo veikėjo Juozo Micke- 
1 i lino pamotė — Veronika 
Mickeliunienė po tėvais Miško 
niutė.

A. a. Veronika paliko di

METINĖS SUKAKTI VĖS

ONOS
KOKANAUSKIENĖS
Mirė gegužio 8, 1930, o po 

gedulingų pamaldų šv. Antano 
par. bažnyčioj palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse gegužio 11 
d. f

Velionė buvo kilusi iš Vcns- 
loviškių k., Skirsnemunės par., 
Raseinių ap.

Atmintinės šv. Mišios jvyks 
penktadieny gegužio 8 d. 7:45 
vai. ryte šv. Antano par. baž
nyčioj.

Visus gimines, draugus, pa
žįstamus Ir kaimynus širdin
gai kviečiame pagal išgalę at
silankyti j minėtas pamaldas 
ir pasimelsti už a. a. Onos 
sielų.

Nultadę vyras ir vaikai.

iškilmingas atidarvmas nuo- i 
savaus — lietuvių katalikų— 
Vytauto parko, kuris raminsi 
prie 115 gatvės, tarp Craw- 
ford ir Cicero Avė. (už šv. 
Kazimiero kapinių). Atidary
mo iškilmėse dalyvaus visos 
Chicagos ir apielinkės lietu
vių parapijos. Ruošiama gra
ži programa. Dainuos jungti 
uis parapijų chorų — choras. 
Du stipriausiu Liet. Vyčių

To didžiojo laimėjimo sukak 
tuvių šiandienų Aušros Var
tuose bus paminėjimas i>o 
pietų 3 valandų ir vakare tuo
jau i>o gegužinių pamaldų 
8:15. Į pirmų: ir antrų paren
gimų leidžiama dalyvauti vi
siems, kas tiktai gali ir nori

Lygos tymu žais baseball.
Kalbės žymiausi mūsų veikė
jai. Bus imama judamieji pa
veikiai. Žodžiu, tokio pikni
ko, kuriame dalyvaus visos 
lietuvių parapijos, Chieagoj 
da nėra buvę.

Naujas Vytauto parkas

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir scredomis tik 
lšk&lno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Iiay

2130 WEST 22nd STREET
) CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARŲUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 

4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare.
Į Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 

NedSliomls pagal sutarti.

Ofi»o Tol. Vietory 6893 

Rezidencijos Tol. Droxel 9191

DR. A. A. ROTH
Tel. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MACH,
DENTISTAS

Kulto 1920 The Pittsfleld Bldg.

55 E. WASHINGTON ST.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 2403 W.63 Street

Kertė So. West?rn Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavitt SL 
Tel. Canal 2330

Valandos 2-4 po pietų ir 7-9 v. 
Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAV01Š
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. KALSTEI) ST. 
Kampas 31 Street

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

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Ros. l’hono 
Englcvvood 6641 
Wentworth 3000

Office Pliene 
Wentworth 3000

dinga augusiems 3 vai. 15c., įHloderaiSkai įrengtas. Bufetas, Į DR. A. R. McCRADIE
o vakare 50c. jice cream parlor, restoranas,! gydytojas ir chirurgas

f šokiams salė, lx>wling alley, d558 SO. HALSTED STREET
X Meiginų Sodalicija nu“ ()asehall aikštė, vaikams play- 

tarė paiapijos naudai gegu- į grounj įr t. t. — visks nauja. 
22 d. surengti “bunco

Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

zes Phoii'e Lafayette 9710

party”.
X Pirm poros savaičių Jo

nas Stumbris buvo užgautas
deliame nubudime vyrų 82! automobiliaus ir jo veido su
metu amžiaus, sūnus: Jonų, 

! Izidorių Antanų ir Vincų,
žeidimai jau gijo, bet dabar 
vėl rodosi sutinimas; kįla a-

Taigi, visi Chicagos lietu
viai kviečiami gegužės. 24 
d. į naujo Vytauto parko ati
darymo iškilmes.

Regg. Komisija.

DR, F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. WO()D STREET 
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.

dukterį Kanstancijų, posu- hejonė, ar neužsiliko sūkiu 
nius: Vladų ir Teklė Lietuvo
je, o Amerikoje posūnį Juozų

dalelė veido raumenyse. 

X Kolegijos Rėmėjų 19
Mickeliunų ir. podukrų - Julę i skyrius Ap.-dničio visuotiniam 
Pumputienę. 1 susirinkimui pasiuntė apsvars

A. a. Veronika Mickeliunie
nė buvo palaidota Stačiūnų 
par. kapinėse iškilmingomis 
pamaldomis. Laidotuvėse da
lyvavo visi sūnus ir giminės. 
Tik labai apgailestauja, kad 
p. Juozas Mickeliunas, chica- 
gietis, negalėjo laidotuvėse 
dalyvauti. Už tai jis pasiuntė 
savo senam tėveliui užuojau
tos telegramų.

Teko nugirsti, kad p. Mic- 
' keliunų šeima yra išmokslin- 
j ta. Vincas yra Kaune ka-

tyti du pasiulymu: organizuo
ti naujon Kolegijon ekskur
sijų, derinant jų su pašven
tinimo numatytomis rugpiu- 
čio mėnesyje iškilmėmis ir 
tuojau jos naudai pradėti va
ju.

Jos darbuojasi.
' O cliieagietis p.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

^l'-

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

. 3307 Aubutn Avenue

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

J. F. EUDEIK1S &. CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRiKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Clii-

Val.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki » v*A
Office: 4459 S. California Avė 

NcdCllcje pagal sutartį.

Ofiso Boulevard 5913
Ros. Kcnwood 5101

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

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

OFISAI:
4901 - 14 SL 2924 VVashingtoo
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd

rurgas perkėlė savo ofisus įilel Clcert> *42 T«1- Kedzi« 2459-2451
naujų vietų po num. 4645 S.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel, Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., TeL Clcreo 2888 
Tel. Prospect 1930.

DR. S. A. OOW!AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI

Tei. Heinlock 8700

‘Rcz. Tel. Prospect 0810

DR. B. ARON

Nedėliomis
Susitarus

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.

X Kolegijos Rėmėjų Chi
cagos Apskričio mėnesinis su
sirinkimas, šiandien pripuola 

se tuojau po|Aušros Vait ribos 
pSuigegužinių'pmialdų 8:15 vai.

vakare.

Ž1NIU-ŽINELĖS
X Dr. S. Biežis pakeitė sa- 

vo rezidencijų. Dabar gyvena 
— 6628 So. Richinond avė.

GRABORIAI:

J. F. RAŪZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LAGHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

X “Draugo” radio išvažia
vimas įvyks birželio 7 d. Vy-į
tauto Parke.2

Vai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie 

Rez. 6622 S. Wihpple 
2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

A, L. DAV1DŪNIS, M. D. DR. S, BIEŽIS

nuomonėje leitenentu, moky
toju, Jonas yra Šilutės banko 

'direktorium kasierium, Izido
rius ir Antanas taipgi pasimo- 
■kinę, bet pamėgę ūkę ir ant

Juozas

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 

/ todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš
dirby at ės.

OFISAS
868 West 18 Street 
Tclef. Canal 8174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vietory 4088

Pitone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS O t 1 S * ■

4603 So. Marshfield Avenue
Tel Boulevard 1277

A, PETKUS
LIETUVIS ORABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III.,

AKIŲ GYDYTOJAI:

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto:

"Nuo 6 iki 8'valandai vakare 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofiso Tel. Vietory 8687
Of. ir Rez. Tel. Hcmlock 2874

Ofisas 2201 We»t 22ud Street s 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Danai C22S 
Rezidencija: 6628 So. Richinond Avė.

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak.

Nodėlioj pagal sutartį

DR. J. P. POŠKA
OF. 3133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

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

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikalo meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 IV. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS 

1439 S. 49 Court, Cicero, III;
Tel. Cicero 5927------------ .----------------r-----

Telefonas Yards 1138

P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 ,AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

STANLEY
JRABORIUS

S. M. SKUBĄS
I.IETIJVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Iteonevelt 7611

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDftJAH

1650 West 46th St.

Kampan 46th Ir Paulina Rta 
Tai. Boulevard 6211 . 8411

Palengvins akių {tempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuota- 
mo, skaudamų akių karšt}. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpų regya- 
tę ir tolimų regystę.

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

Spcciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

KREIVAS AKIS ATITAISO { TRUM
PĄ LAIKĄ -SU NAUJU IŠRADIMU
Dangčių atsilikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos - pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Boulevard 7589

Te!. Tards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

JOHN SMETANA, 0. D.
Kz/

Nullndimo valandoje kreipkitės
prie tnaaea patarnausiu ai m pati S-

DENTISTAI

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 665#

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Phona Boulevard 7942

DR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marshall Drug Store 

Arti 47th Street

Tel Canal 6223

DR. 6.1. BL0Ž1S
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampan Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryta 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rcz. Hcmlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1269

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 ▼. ryto Iki •

vai. vakare
Nedėliomis pagal sutarty

4847 W. 14 ST. Cicero, IU.

Vai.:

Rezidencija 6600 So. Arteaian 
Valandos 11 ryto iki 3 po platų

6 iki 8:80 vakare

Tten. Tel. Midway 6512

OR. R. C. CUPLEfl
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ® 
Gakley Aveuue Ir 24-taa Straat 

Teist. Wilmettn 196 arba 
Canal 1718

Valandos: J iki 4 p. p. Panedėllai* 
ir Ketve-galfl vakare

DR, CHARLES SEDAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SRECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 19—13 nuo 2—4 99

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
. Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994 

Rcsldencllos Tel. I'laaa 33PO

VALANDOS:
Nuo 10 iki 13 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo'9 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 13 diena

OPTOMETRISTAS
Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE

Tel. Lufayctte 5820

' Rcz. Grovehill 2940

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

Platt Bldg.. kamp. 18 8t 3 aukštas 
Paatabšklt mano iškabas

kai. mandagiai, gerai Ir pigiau I Vai. 9:30 ryt iki 6:30 vak. Sersdo- 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų sala 9:30 iki 13 v. Nedėliomis nėr 
dykai. skirtų valandų. Room 1

DR. J. A, PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gus
4193 ARCHER AVENUE 

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutarti

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
VAKARAS “MOTINŲ DIE

NAI” PAMINĖTI.

Town of Lake. — Gegužės 
10 d. “Motini) Diena”, Nek. 
.Prus. Pan. Šven. Mergaičių 
Sodalicija negali praleisti tų 
dienų nepagerbusios savo my
limų motinų.

Ryte, 9 vai. Sodalietės už
prašė šv. Mišias, per kurias

UŽUOJAUTA GERB. KUN.

io. albavičiui. PRANEŠIMAI BUDRIKO VALANDA.rėmėjos: p. K. Šimkienė ir B. 
Puplesienė.

Tuomi ir baigės susirinki
mas. Rėmėja.

VYČIAI, TALKON!

Pereitų sekmadienį Lietuviu 
radio programas iš stoties W 
CFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
buvo geras. Kastas Sabonis, 
mėgiamas lietuvių daininin
kas — baritonas vėl pasirodė 
su gražiomis dainomis, kurias 
jis artistiškai sudainavo. P-lė 
Akvile Ančiutė — soprano ta;- 

solo ir

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskritys šįmet labai smar
kiai pradėjo veikti. Bet, ži
noma, reikia ir kuopų pagal
bos. Taigi kviečiame kuopas 
visu uolumu stoti į darbų.

Darbas šitoks. Birželio (Ju- 
ne) 28 d. Chicagos Apskritys 
rengia piknikų, Bergman’s 
darže. Piknikui rengti yra iš
rinkta darbšti komisija, kuri 
stengiasi, kad tas piknikas

PRANEŠIMAS.jame bus Reiškime giliausios užuojau 
tos gerb. musų dvasios vadui, 
kun. Ig. Albavičiui, dėl mir
ties jo mylimos mamytės. Vi
si suprantame, kaip sunku y- 
ra gyventi be motinėlės, kuri 
mus išauklėjo ir visuomet a- 
pie mus rūpinasi.

Lietuvos Vyčių 4 Kuopa.

nosinis. Be kitko, 
trumpi debatai.

Vyčių Karvelis.
Nuo redakcijos. — Pakarto

tinai buvo “Drauge” rašyta 
— prašyta, kad koresponden
cijos būtų rašomos ant vienos 
lapo pusės. Kas nekreipia dė
mesio į redakcijos prašymų, 
tas negali tikėtis kad redakci
ja darytų “susimylėjimų”.

’m corpore” priims Šv. Ko 
munijų motinų intencija.

Po pietų 5 vai., šv. Kry-,
BRIDGEPORTO ŽINELĖS.

ir palydėjimų į amžino atilsio 
vietų.

Seimas.
Tiesa, kurios dirba ir gana 

žiaus parap. ,svet. rengia pui-Gegužės 3 d. šv. Jurgio baž- tvarkiai viskų kontroliavo,
kų programų, kuri išpildys ny<-įoj prasidėjo Misijos, ku- pinigus jau sugrųžino. Bet 
sodalietės. Programas susi- rjas veda gerb. Tėvai Marijo- daug da nėra grįžusių knygu- 
dės jš dainų, kalbų ir bus at- nai _ prof. kun j Vaitke- čių, serijų.
lošta veikalas “Motinos var- vigiua< j Gerbiamosios, Visos, ku-
duvės”. Kalbės didžiai gerb. i ______ +__________ riuos esat paėmusios knygu-
sodalicijos organizatorius ku 
nigas A. Linkus ir kun. A.

Daug yra mūsų tarpe žmo
nių, kurie, nors ir vadinas sa- ^es’ haigkite tų darbų grei-

Bridgeport. — Susivieniji
mas Lietuviškų Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte laike mė
nesinį susirinkimų 28 d. ba
landžio, vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos salėje.

Pirm. Ben. M. Butkui ati
darius susirinkimų ir pakvie
tus atstovus užimti vietas, iš
šaukti vardai draugijų ir 
kliubų. Pasirodė, kad atstovų 
atvyko iš 14 draugijų, kurie 
atstovavo 5,340 narių. Proto
kolas iš paskutinio susirinki
mo vienbalsiai priimtas.

Raportų iš Auditorijos išda
vė direktorius Juaz. Balčiūnas 
ir Juoz. Solis. Pranešė pilnų 
fin. stovį ir direktorių veiki- 
mų. Raportas priimtas.

A. L. R. K. Federacijos Chi- 
cagos Apskrities mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadie
ny, gegužio 6 d., 8 vai. vaka
re (po gegužinių pamaldų),
Aušros Vartų parapijos moky 
kloję. Atstovai kviečiami pgi gražiai dainavo

būtų vienas sėkmingiausių, 
Apskritys yrakokius kada 

rengęs.

Komisija mano surengti kų 
nors naujo, ko piknikuos da 
nėra buvę; nori padaryti pub 
likai supraizų. Be to, bus 
mergaičių baseball, šokių kon- 
testas ir tūkstančiai kitokiu

skaitlingai atsilankyti į šį 
svarbų susirinkimų.

Valdyba.

PRANEŠIMAS SV. AKADE
MIJOS AKAD. RĖMĖJŲ 

SKYRIAMS.

. . ....... ,ve gerais katalikais, tačiau <:*au kflip galima. Nes kol ne-
Deksms, taip-gi plačiai žino- ..... . • • nP«,nnrflT1tft išleisime knygučių, bei šeri-. n c ...........---- .„i.iiaiJP™™“1 visai supranta q Raportų is Susivienijimo 2o

katalikybės pamato. Todėl nieko nedarysime. Tas
patartina visiems lankytis į ris ne valdybos, bet pačių še
šias ypatingas misijas. Gerb. ,sriių gerovei, 
prof. kun. Vaitkevičius viskų Seimas įvyks gegužės 17 d.

Mauraitė -ir S. Jurgaitė. Bus begalo vaizdžiai aigkiluų įg. Gera, kad iki seimo tas daly- 
ir daugiau surprizų. blaško abe-jones> kurios kas būtų baigtas. Gegužės 15

Visi kviečiami atsilankyti dažnaį apima žmoneg dd ne_ d. bus šaukiamas ekstra susi- 
į sodaliečių rengiamų pramo- pažiniino Kristaus įsteigto' rinkimas vienuolyne. Todėl 

tikėjimo. Ta tema, ir kitose,! Pašome, kad iki susirinkimo 
išgirsite daug naudingų daly- -i851 baigtumėt ir pinigus nu-

ma (Bridgeporto) sodalicijos 
pirm. p-lė M. Gurinskaitė. Bus 
ir daugiau svečių.

Dainuos sodalietės p-lės N.

89
Nastutė.

IŠ L. VYČIŲ 4 KUOPOS 

VEIKIMO.

Balandžio 30 d. įvyko L. 
Vyčių 4 kuopos susirinkimas, 
kurį atidarė pirm. P. Šalti
ni ieras malda. •

Pirmiausiai kalbėta apie 
buvusius vakarus. Komisija 
raporto negalėjo išduoti dėlto, 
kad ne visi nariai tikietus su- 
sugražino.

Baseball.

Šįmet mūsų kuopos baseball 
tymas žada laimėti Lygos čem 
pionatų, nes menedžerius J. 
Martin tame deda daug pas
tangų. Valio 4 kuopos base
ball tymas.

Mergaičių basket bąli rateĮis.

Smagu pranešti, kad mūsų 
mergaitės ir-gi nepasiduoda 
vaikinams. Jos šįmet laimėjo 
pirmų Lygoj vietų — ir gavo 
Kidabrini vazų. Valio, mergai
tės!

Girdėjau, kad jos jau ruo
šiasi ir prie baseball lošimo.

Kuopoj turime gabų vaiki
nų p. Labanauskų, kuris po 
susirinkimo visus palinksmi
na savo akordina. Jis darbuo
jasi Vyčiuose. Jauniesiems 
gražus pavyzdis.
Garnys pas buvusį baseball me 

nedžerių.
Pas buvusį 4 kp. baseball 

tymo menedžerių p. B. Wil- 
bert atsilankė garnys ir pali
ko 7 svarų sūnų. Linkime pp. 
Wilbertams išauginti 4 kp. 
haujų narį — sportininkų. •

Nauji nariai.

Šį kartų' kp. įsirašė devyni 
nauji nariai. Nėra to sus-mo, 
kad neįsirašytų naujų narių.

< Paskui buvo padaryta “sur- 
prise” mūsų pirm. Šaltimie- 
rui, nes tų dienų jis minėjo 
savo gimtuves. Vyčiai sudėjo 
gražių linkėjimų. Dovana nu-j 
pirkta ir bus įteikta seka
mam susirinkime. Dėlto visi 
nariai ateikite į tų sus-mų.

Ateinantis sus-mas bus mė-

metų sukaktuvių komisija pa
žymėjo, jog sukaktuvių ap- 
vaikšeiojimas įvyks 27 d. dug- 
sėjo, Chicagos Lietuvių Audi
torijos salėje. Bus .surengta 
puikus programas, bus kvie
čiama visuomenė dalyvauti 
tame paminėjime.

Tikietų jau galima gauti 
pas visus Lietuvos Vyčių na
rius.

Komisija.

P-NIA H. MICKEUUNIENĖ 
BAIGIA SVEIKTI.

Mūsų darbuotojams pp. Afic- 
Komisija j keliunams, balandžio 27 d., 

susideda iš sekančių asmenų: garnyS atnešė gražų sūnelį.

duetus su p. Saboniu. Jonas 
Romanas visados dainuoja ge
rai ir gražiai ir šį syki keletu 
dainų sudainavo. Muzikėlę da
lį išpildė Budriko radio orkes
trą. Šie radio programai yra 
duodami lėšomis Jos. F. Bud
riko radio krautuvės, 3417 S. 
Ilalsted St. K. K.Nuoširdžiai meldžiu visų 

skyrių raštininkių priduoti 
narių skaičių, t. y. kiek sky
rius turi Amžinių narių, kiek 
Narių Rėmėjų ir kiek Jauna- 
mečių. Malonėkite šių sųskai- 
ta priduoti ateinančiam susi
rinkimui, kuris įvyks penkta
dieny, gegužės 15 d.

Skyriai, kurie randasi kituo 
se miestuose malonėkite pri
siųsti gerb. Seselėms ar man 
per paštų.

M. L. Gurinskaitė,

Finansų Raštininkė,

3347 Aubum Avė., Chicago.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

R. ANDRELIUNAS
(Marquetw Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

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

West 63rd St. Chicago 
Telefonas HEMLOCK 8880

8650

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo. Sau
kit ____

GREEN VA LT, K v 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

T«L Boulevard 1389

p. Rožė Barauskienė, kaipo
komisijos pirmininkė, p. Gri-»*
gonienė, Pet. Juozapavičius, 
Bol.'Jankauskas ir M. Z. Ka- 
dziauskas.

Susivienijimo iždininkas J. 
Šolis išdavė raportų, jog iki 
šiai dienai susivienijimo tur
to yra $5,751.97. Raportas

Del tos priežasties p. H. Mic- 
keliunienei prisėjo išvažiuoti 
į Šv. Kryžiaus ligoninę. Pe
reitų sekmadienį teko jų ap
lankyti. P-nia Mickeuiunienė 
ir sūnus jaučiasi kuogeriau- 
siai ir ateinantį ketvirtadienį 
jau p. Mickeliunienė su savo 
gražiu sūneliu avžiuos namo.

P.

vežtumet tiesiog į vienuolynų 
— susirinkiman, kad galima 
būtų seime paskelbti vajaus 

rezultatus.
P. A. Nausėdienė perskaitė

________ Į laiškutį — seserų atsišauki-
Akademijos Rėmėju susi- '1"*’ ‘ PlaSi«« lietuvi'» Tisuo’

kų, kurie tikrai išsųmonins 
ir prives prie supratimo, kaip 
praktikuojančiam katalikui 
privalu gyventi.

Raporteris.

Iš
,menę. Jau atspausdinti loto
bilietai, knygutės farmoj, ku- 

1 d. Šv. Kaz. Ak. rie bus 25o. P"^.
Lotų paaukojo B. Naugžemie- 
nė.

Seselėms reikalingas Rytuo-

rinkimo.
Gegužės 

Rėmėjų Dr-jos įvyko mėnesi
nis susirinkimas.

Skaitlingam rėmėjų susirin- i 
kime svarstyta svarbiausi vie'ge namas, kur jos vasaros po 
nuolyno reikalai. ’ilsio metu galėtų apsistoti ir

Pradėjus susirinkimų mal- ‘ nereikėtų nuolat važinėti į 
dan pirmiausiai fin. rast. p-lė ' Chicagų. Mes lengvai tų įvyki- 
M. Gurinskaitė dėkojo komi- sim, jei tiktai panorėsime — 
sijai už surengimų taip sėk
mingos vajaus vakarienės, 
kuri įvyko kovo mėn. 8 d.
Taipgi dėkojo ir Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Šv. dr-jos 
mergaitėms, kurios taip tvar
kiai ir mandagiai prie stalų 
patarnavo. 2 skyrius tuomi 
didžiuojasi.

Kom. narės, p. p. J. Šaltienė
ir O. Stankevičienė, patiekė karų’už labai mažą kalną. Norėdami 

... , , . pirkt pigiai gerų karų kreipkitės Jraportų 1S savo pusės, kad VIS- mus.'Taisymo skyrių veda gerai pa
kas jom pavyko gerai sutvar- ™eka£jka8 į menzor. 
kytk į Vv nite Sox Motor Sales

iA. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjaiG«rb. pirm. p. A. Nausėdie
nė taipgi nuoširdžiai dėkojo1 
komisijai už visų širdingų jų 
darbų ir už padaryta nemažų 
finansinę paramų Vienuolynui.

Dėkoja ir visoms rėmėjoms 
už pareikštų jai širdingų už-, 
uojautų dėl mirties jos myli- ’ 
mos motinėlės p. Karolinos 
Runavičienės: už auka* šv.
Mišių, už dalyvavimų in' 
corpore”, su baltomis gėlėmis,

išpardavę visus bilietus. 
Delegačių į seimų išrinkta

net dešimts.
Skyrium įsirašė dvi naujos

Pirm. kvietė atstovus, 1- 
dant pasistengtų išduoti ra
portus iš susivienijimo savo 

• draugijų susirinkimuos, taipgi 
dėkojo visiems už skaitlingų 
dalyvavimų šiame susirinki
me.

Sus-mas uždarytas 10 vai. 
vakaro.

Martynas Z. Kadriauskas,
!•• . . ra§f.

GARSUOS “DRAUGE”

Rakandai vartoti 2 mėn. Prlvat. 
namas. Pulkus parlorlaus setas $85, 
vertas $300; 9x12 amerikoni&kaa O-
riental kauras $35, vertas >150; Bald- 
wln komb. elektros radio ir pbono- 
graphas $75, vertas $350; 9x12 vil
nonis Wllton kauras $20; Loule XVI 
valg. pilnas rieėuto $05. vertas $250; 

i pilnas rieėuto medžio mlegk. setas 
$95, vertas $825; Coonvell krėslas ir 
ottoman $25. vertas $95; t žvakių 

i lempa $(, verat $25; italUkos f 1 ran
kos, stalas, aliejiniai paveikslai Ir 
tt. 8228 Marjrtkad avė.. I apt. 1 
blokas J rytus nuo Cottage Orove 
avė., Stewart 1876.

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Reknoval 
3244 SO. HALSTED ST.

Office Tel. Calumet 3399 j. 
Res. Tel. .Tards 3408

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Tards 0(99

FREE WHEELING

STUDEBAKER
Vlenlntėlė Stndebaker Lietuvių 

{staiga Chicagoj
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

už žemiausias kalnaa

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė.

Tel .Lafayette 7189 
A. Kaaulls Ir J. Zabukaa. Sav.

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

tai mes galime Jūsų karui grąžinti pep, Jėgą Ir ekonomiją. SpecIJa- 
lląl trankiai, tikros dalya dirbtuvėj Iftlavtntl darbininkai pajėga 
jūsų seną karą padaryti kaip naują. Laika nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas ir Iftvalymaa sutaupys jums pinigų.

MARYEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Butck, Nash, Hudson & Essex, Oakland 
Ir Pontlac, Oldsmoblle, Vlking, Oraham-Palga Ir kltua

Reikia gerų penterių. Pa-i Oražl<1. JUTy, !olt. .kwlu„„
geidaujama, kad butų unijis- Ir «• katalogas dykai atsllankiu- 

. , _ . o Šiems. 25c. su pasiuntimu. German
tui. Atsišaukite tarp O ir o n’s Aųuarium 8823 No. Rlchmond.
vai. vak. - Visada atdara

STANLEY CIBULSKIS 
5234 So Seely Avenue 

Tel. Hemlock 0653

Tprslduoda Cleanlng Store, pigiai. 
142 No. Kostner avė. Col. .3011.

ĮSvažluoJam, parduodam resta-u- 
' rantą delicateasen, transfer kampas, 
geras biznis. Pigiai. 1553 No. HaJsted 
St.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI • Parsiduoda groęery ir De- 
licatessen. Kaina pigi. Prieža

stis — nesveikata. Gera apv-

M. ZIZAS Telef. Republlc (398

D. GRICIUSNamų Statymo Kontraktorlus 
Statau {vairiausius namus prieinama GENERALIS KONTRAKTORIU8 

kaina i statau namus kaip muro taip ir
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnažnlausiąa

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock. 6624

linkė.
JULIUS JUŠKA 

2521 W«st 38th Street

REAL ESTATE

M. YUSZKA

Plombing A fle&ting
Kaipo Iletuvla. ttotuvlams 

nauslu kuogarlausla.
4426 8o. Western Avė

Tel. Lafayette 8227

2452 WEST 69th STREET

J. H. RIGZKUS
4367 S. MAPLEW00D AVĖ 

Tel. Lafayette 7545

OVB
Geros išdirhystės pilnai už

tikrintos maliavos.
Kainos numažintos 

Wall blot maliava .... $2.40 
Aliejinė maliava $2.10
Aliejinė maliava ...... $3.00
Aliejinė maliava.......... $3.66
Kopėčios 6 pėdų.......... $1-30

JOHN PAKEL & 00.
Gtneraliai Kontraktoriai 

Real Estate

2621 WE8T 71 STREET 
Telefonu Hemlock 0367 

Rei. Grovehlll 1680

Phone Virglnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TO RIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

KAM REIKALINGI 
PINIGAI?

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

JUSTIN MAOKIEWICH
2342 South Leavitt Street 

Ganai 1678-1679

ftapos Telef. 
Hemlock 28(7

Namų Telef. 
Republic 5833

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

NAMŲ SAVININKAMS.

Popieruoju ir malevoju kambarius. 
Darbą keletą didelių sieninės pople- 
ros knygų, kurias pristatau ) namus 
Iftstrlnktl. Už rolę 7c. Ir auklčlau.

AtsMauklt lalftku ar aamenlftkal.

K. ANDRIJVNAS 
1337 So. 50 OL Cicero, UI

SAUGIAUSIAI PINIGAMS•
Cla yra proga nupirkti namą už

$1200 cash. 2 flatų po S kamb., ari$ 
2 lotų Ir 4 maftlnom garažas. Mor- 
glėlus 13 bankoe $4000. Kaina tik $6.- 
500. Randasi ant Homan Avė., prie 
95 St.

Mainys $ flatų murinj namą, 8 fl. 
po ( kamb. maudynėa. elektra, ce- 
mentuotas belsmantaa Ir ei ė. Morgl- 
člo $5.800. Randasi prie 83 gatvės, 
ant Bridgeporto.

Mainys 4 fl.\ narna su 2 lotais, 2 
fl. po 5 kamb. Ir 1 fl. po 8 kamb., 
maudynes, elektr., cement. belam. 
Randasi arti 114 St Ir alsted. tai 
yra gražiausioj daly Ronelando. Mor- 
gtėlus tik $7000.

S. L PABIAN A OO.

809 West 35th Street
Boulevard 9111 ar 9774

Parsiduoda S flatų namas, 6 kamb. 
mod., garo apfttld., ąžuolų t rimas 
perdem. visai pigiai. Taipgi rendon 
2 fialų. $$,000 {mokėt Likusi leng
vata Anok. 1833 ■». 81 ava #v. 
tano par. Cicero.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 
fomičiu8 ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

, Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo $60 iki $800 
Sis departmentas yra po valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morglčlų

J. NAMON FINANGE 00.
6755 S. WESTERN AVĖ.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paAtu { dvi savaites, tele
grama j dvi ar tris dienas.

Lsdvakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengtame kelionei 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus ir visus 

legsUlžkuS dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
taraado; taipgi automobilius

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimą Ir nuoftlrdžlu patar- 
aavlmu.

ReglRtruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, Dl.
TeL Tards 4060




