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RYTOJ CHICAGOJ MINIMA KATALIKŲ 
LIGONINIŲDIENA

LIETUVIŲ SV. KRYŽIAUS LIGONINE 
LANKYTOJAMS BUS ATIDARYTA 

NUO 1:00 LIGI 5:00 POPIET

Rytoj, gegužės 12 d., Chi- likų visuomeninės gailestingu- 
cagoj bus minima katalikų Ii- j1110 įstaigos skyrius.
goninių diena. Minėjimas bus, Chicagos arkivyskupijoje y-,

.... , , , . . v . | ra 21 katalikų ligoninė. Sep-
atliktas platesniais ruožais, . ...... ..

.... , . „ . (tvmos siu ligoninių, yra įkur-
negu praėjusiais metais. Kai- ! ' ; ° _ 2, . .. .«
...... . j. Itos atvykus Jo Eminencijaikurios ligonines visų dienų , . . '
, ,.. , , , . . i Kardinolui Mundelein. Ketū
nus atidarytos lankvtojams,1 . v. , j
,' .. ‘ .. . nolika kitų tuo pačiu laiko-1
kitos* — pusę dienos. Kai-ku-! . *
riose gros orkiestros, bus da
linamos svečiams dovanos, pa
ruošiami užkandžiai.

Šv. Kryžiaus lietuvių ligo-

tarpiu padidintos naujomis 
talpomis (būtais). Tad Jo E-Į 
minencijai, kaipo vyriausiam 
arkivyskupijos vadovui, ir a- 
tatinka “Visuomeninių Dar-

GĖLIŲ PUOKŠTE PREZIDENTO ŽMONAI MUITŲ UNIJOS KLAUSI
MAS GENEVOJE

LONDONAS, geg. 9. — Tau 
tų Sųjungos tarybos suvožia- i 
vintas, kurs prasidės gegužės, 
15 d. Genevoje, turės, kaip 
spėjama, kušti nepaprastai; 
kietų riešutų, kada Erancijos. 
užsienių įpinisteris Briand ta- ’ 
rybai patieks naujų savo eko- 
nominės sųjungos sumanymų, į 
kad panardyti Austrijos-Vo- 
kietijos muitų unijų.

! Galimas daiktas, kad šis 
klausimas užtemdins ir nusi 
ginklavimo klausimų, nes Au 

< strija ir Vokietija pasirengu 
sios gintis ministerio Brian- J 
do puolimų.

LAIVYNŲ KLAUSIMAS 
BŪSIĄS SVARSTOMAS 

T. S. TARYBOJE
ninė, Marųuette parke, rytoj į bų Kardinolo” vardas. ! Keturi jauni Vaiky Sveikumo Kovotojai Vaiky Svei- 
sveciams bus atidaryta nuo i Visose ligoninėse dirba a,u-' Puirio dienoje prezidento žmonai Mrs. H. Hoover įteikė 
1.-00 popiet ligi 5:00 vakare, kštai savo profesijoje išsila-' £YvtljŲ gegužės gelių puokštę.

vinę gydytojai ir slaugės. Tuo-Į 
mi dalyku taipat daugiausia į

Visu tuomi laiku gros Šv. Ka,- 
zimiero Akademijos orkies- 
tra. Svečiams bus patiekti už- rūpinasi Kardinolas.
kandžiai. Svečiai lankytojai 
gaus progos pamatyti visus 
šios jaunos, bet jau attikusios 
didelę pažangų, lietuvių kata-

Visose šiose katalikų ligo
ninėse yra 3,750 lovų ligonia
ms. Praeitais metais gydyta 
ir slaugyta 70,446 ligoniai.

CHICAGOJE
< ' /m?.« 2., i.., ■ *

PRAMOGOS CHICAGOJ

SUSIRGO KUN. IG. 
ALBAVIČIUS• ; - - x-r.- ,

1

3c A C O P Y META1_vok XVI 
Telefonas: Rooaevtlt 7791

SOVIETŲ RUSIJOJ PRAILGINTAS 
DARBININKAMSDARBAS

Rumunija Reikalinga Vokieti

jos Draugingumo

FRANCUOS MINISTERIS BRIAND TURI 
PROGOS PATEKTI Į PREZIDENTUS

JUGOSLAVIJAI IR RUMU 
NIJAI BLOGA PADĖTIS

BERLYNAS, geg. 9. — Iš- 
anksto negalima kas nors ti
kra nuspėti, kas įvyks su pa
garsėjusia Europoje Austrijos 

'-Vokietijos muitų unija. Bet 
jau vienas dalykas paaiškėjo,

• T __ ~ kad tuomi savo žygiu austrai
LONDONAS, geg. 9. — Bri- ,. x. . .. . ’ 6 su vokiečiais skaldo Franci-

;tų-franeūzų-italų karo laivynų jos sndarytę « mažųjų santar.
kuri po karo visas lai- 

yra atsukta prieš Vokie-
sus: uju.

.J. O O_.„7 O —T r------ T ________________________  ■ ' ‘ jQg {
T TP’TT tas- Vyr- tril)unolas k,ausimas svarstyti bus nuke- vę„,
* vJ v Į žino iš naujo persvarstyti. bas 1 Genevų Tautų Sųjungos j{aR

-tarybai, kada ši susi

KAIP BEDARBIAI UŽPUO
LĖ LIAUDIES VIRTUVĘ

; Šiomis dienomis į Vilniaus 
liaudies virtuvės patalpų įsi
brovė keliasdešimt bedarbių ir 
pareikalavo, kad jiems būtų

Jau kelinta diena kai ser- išduoti pietūs. Virtuvės tar- 
BIZNIO” ATGAIVINIMUI ga gerb. kun. Ig. Albavičius, nautojai nurodė, kad yra pa- 

Dievo Apveizdos parap. kle- gaminamas tam tikras pietų 
bonas. Greičiausia tai bus iš skaičius ir kad pietums gauti 
nuovargio ir susirūpinimo dėl reikalingas leidimas iš socia- 
motinos mirties. Liga, berods, linės globos įstaigos. Bedar- 
nepavojinga, tačiau tuo tarpu biai, išgirdę minint socialinės 
-savo pareigų negali eiti. Lin- globos biuro vedėjų, kaip lai- 
kime greitai sustiprėti. kraščiai praneša, tiesiog pa-

------ —---------- / siuto ir urmu puolė prie kati-
IŠVYKSTA SU “DRAU- io, kur akimirksny pasidalino 

GO” EKSKURSIJA jau pagamintais daviniais, tuo 
------------ .tarpu koneveikdami tarnauto-

Vakar Chicagoj prasidėjo 
pramogos pamaldomis įvairio
se bažnyčiose. Šios pramogos 
tęsis kasdien vidumiesty ligi 
gegužės 20 dienos. Įvyks pa
radai, prakalbos, pokyliai ir 
įvairenybės.

Tai visa suruošta “biznio” 
atgaivinimui. Tikima tuo bū
du į vidumiestį patraukti ga
lybes žmonių.

Gegužės 15 d. su “Draugo” jus ir grasindami primušti 
ekskursija per J. J. Zolp a- juos, jeigu jie kliudys jiems 
gentūrų, 4559 S. Paulina St. pasistiprinti. Per susistumrTy- 

Chicagos majorui Cermakui išvyksta į Lietuvų iš Mar- mų, tarp kitko, nukentėjo ir 
pranešta, jog įstatymų leidimo ąuette Park Jurgis Brazaus- virtuvės inventorius. Kada šie 
rūmai Springfielde greitu lai-įkas su žmona, Brightonparkie- originalūs pietūs pasibaigė, a- 
ku nieko ypatinga negali pa- tė p. Tebelškienė su dukteri- (tvyko policija, kuriai pavyko 
lengvinti mokesčių už savas-,mis, Townofleikietė Sudeikie- tik kelis kaltininkus suimti, 
tis mokėjime. Sakoma, tam ti- mė su dviem vaikais ir Bose- -Bedarbiai grasina, kad jei bo- 

landietis Justinas Gavėnas.! dalinės globos įstaiga ir to- 
Laimingos kelionės! ) bau teiks pagalbų tik per pro-

_____________________ j tetari jas, tai jie nuolat darys
Ties Diversey parkway Mi-'šitokio pobūdžio puolimus, 

chigan ežere rasta kažkokio' - “R.”
vyro lavonas. Matyt, žmogžu-

KAS DEDASI KLAIPĖDOS 
. KRAŠTE?

MOKESČIŲ KLAUSIMAS

kslui esųs reikalingas nepa
prastas rūmų posėdis.

NUBAUSTA KALĖJIMU

Buvusi bonų pardavėja 
Mrs. Hilda Schroeder, 45 m., 
už fondų eikvojimus nubausta 
kalėjimu nuo 1 ligi 10 metų.

MIRĖ PO OPERACIJOS

CICERO, ILL. — Gegužės 
8 d. su šiuo- pasauliu persi
skyrė jauna 16 metų amžiaus 
lietuvaitė Juozapa Karpifltė, 
duktėy plačiai žinomo biznie
riaus Juozapo Karpio, 1612 
So. 49 avė. Mirė Šv. Antano 
ligoninėj po apendiko opera
cijos. Graboriui Eudeikiui pa
tarnaujant bus laidojamai tre
čiadieny gegužės 13 d.

dvstė.

PRAILGINA DARBININ
KAMS DARBUS

tarybai, kada
Negana to, kad lengva šir- rinks gį0 gegužės mėnesio 151 Q , “iv • r •

dimi dalinamos pensijos į Vo- anot britų užsienių reika- S ^slaribT ^R^untta
kietijų išvažiavusiam buv. val- ' ]ų ofiso paskelbto pareiškimo. J^oslavU* Runra 34, 
stybės gynėjui p. Merk dabar gį kasimų svarstys suvykę,75^ pastarw 
dar kabinasi visoki Scholz’ai.valstybių užsienių ministe-i Rumunijai labai norisi pasi- 
O juk Vokietijoj tas ponas bu-'riai. likti “mažoje santarvėje” ir
vo tik notaras ir, Klaipėdos! politiniai būti Susirišus su Fra
krašte gavęs^bkių aukštų vie-J’ , , . * sa Cuna, erta- ncįja ekonominiu atžvilgiu
tų, dabar1 vėl į Vokietijų išsi- ma ai r^a^a vi ties, kad kas jį negali apsieiti be Vokieti-

dangino.

MASKVA, geg. 10. — A- 
nais laikais Maskvos vyriau
sybė skardžiai visam pasauliui 
paskelbė įvezdama penkių die
nų darbus savaitėje visose 
pramonėse.

Dabar apsižiūrėta, kad at
likta didelė klaida i? į kažku
rias pramones jau grųžina- 

mas ir vėl šešių dienų darbas
savaitėje.

Darbininkai tikėjosi artimoj 
ateity sulaukti dar daugiau 
palengvinimų darbo sųlygose. 
Tuo tarpu susilaukia apsunki
nimų.

BRIAND 
I SlTIKi

,, naudinga būtų atsiekta. PARYŽIUS, geg. 10. — P. 
Lavai ministerių kabinetas,

NUBAUDĖ PAVASA
RININKUS

SA'N DIEGO, Cal., geg. 9. - , .. . .. . x. ., . ir i *i • . , m-. slavija, kas veikti šiame atsiKauno komendantas už da-< Meksikos miestely Tijuana ,
lyvavimų neleistinam sųsirin-1 iškilo politinė kova. Nušautas _____________
kime (Kauno “Pavasario” majoro sekretorius. Paskelb-
Pilies kuopos eucharistininkų ta karo padėtis.

jos ir Austrijos.

' iš ^o^keblios^padšties^ Barniu ir užsienių ministerių

nija turi pasitarimų su Jugo-

sekcijos) Juozų Bernotų nu
baudė 3 mėn. kalėjimo, o VI. 6 TRAUKIAMI TEISMAN

SUMANYMAS VISUS PA
ŠAUKTI KARAN

1
ROMA, geg. 10. — KaroPlečkūnų — 500 litų arba 2 ------------ . . , . „

mėn. kalėjimo. Abu jiedu lai-! CLEARWATER, Fla., geg. nunistens gen. Gazzera par- 
komi Kauno s. d. kalėjime., 9- — Praeitų vasarį buvo pa- lamentui [davė sumanymų fa-
Policijai duotas įsakymas nu-1 grobtas ir apmuštas vienas šlst« r*1*?0”“8 It»lll08 aPRM1* 
tarimų vykdyti. į™ogus. gm. Pas.taitaus kanu pazy-

| Dabar už tai teisman trau- mima ™n>a"5™>. valstybes a- 
Kiti nėra nubausti. Proto- kiama 5 jr t motariskė pgynimm turi būt pašaukti

kolai buvo surašyti 18 žmonių.* ________ tarnybon abiejų lyčių gyven-

Briand, parlamente laimėjo 
pasitikėjimų. Tik kelios deši
mtys komunistų ir socialistų 
atsisakė balsuoti kabineto! nau
dai.-

Tokiu būdų ministeris Bri- 
į and turi atvirų kelių patekti 
į prezidentus.

z REIKALAUS 6 B1LIONU 
DOLERIŲ , .

k ■ 7 •*■M f t

“■R.”,

IŠDAUŽĖ KIOSKO 
LANGUS

UŽPULTA KANADOS 
B ANKA

tojai 14 ligi 70 metų amžiaus.

AVTNNIPBG, Man., geg. 9.
Mariampolėje tūla Gridmo- ~ Tr>'s PIMikai aP!P'^ Ka- 

naitė, ilgų laikų variusi nešva- l,a^oa Dominijos Bankos ga
riu ir pragaištingų konknren- k»- nužud« bankos ma"adžan 
cijų su iaikrašėiais, balandžio ,’T™kar- P^o^' aPi® 7,000 
20 d. išdaužė miesto valdybos <lolertų-
laikraščių kiosko langus. ‘R.

SUIMTI 6 GALVAŽUDŽIAI

BIJOMA POLITINIŲ 
1 RIAUŠIŲ

LONDONAS, geg. 10-1- In
dijos visų mdiečių tautininkų 
kongresas ruošiųs reikalavi
mų, kad Britanijk Indijai grų- 

žintų 6 bilionus dolerių, kų 
! britai sugrobė valdydami In

diją.

CAIRO, Egiptas, geg. 10. 
— Čia gatvėse patroliuoja ka
reiviai. Ypač stropiai saugo
jami karaliaus rūmai. Bijo
ma tautininkų partijos riau
šių.

VOKIETIJOJ VĖTROS, 
POTVINIAI,. ŽUVĘ ,7 

ŽMONĖS

Chicagos mokyklų architek
tas iš darbo paliuosavo 21! 1929 m. iš Klaipėdos kr. tei-
žmogų. , smo pirmininko vietos pasi-

■ „ - traukęs p. Scholz pareikalavo,
kad jam 1925 m. už visų ištar
nautų laikų būtų išmokėtas al
gos skirtumas tarp Klaipėdoj 
gautos algos ir mokėtos Vo
kietijoj tos pat kategorijos 
valdininkams algos, maždaug 
49,000 lt. Kada krašto vyriau
sybė mokėti nesutiko, jis ap
skundė j teismų. Pirmoj b- 
stanrijoj civ. iefflrinys buvo At
mestas, bet antroj pripažin-

NUMIRĖLIAMS NĖRA 
RAMYBĖS

KAN. ŠLEMUI DAR 
VIENA BYLA

Bal. 27 d. Tauragės taikos 
teisėjas nagrinės dar kitų by- 
-lų (viena už (Gaurės klebono 
ir Tauragės vice-d'ekano kan. 
Šleivio, kaltinamo iš Spaudos 
t. paragraf. 1—7. “R.”

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

Mount Olivet kapinėse Jo- 
liete nežinomi plėšikai įsilau
žė į L. J. Crowley šeimynos 
mauzoliejų, kuriam yra 6 ko- 
nkrete vietos įstumti karstus 
su numirėliais. Dvi vietos už
imtos karstais. Piktadariai jų 
nelietė. Gi kitų atluptos gele
žinės darytės. Nežinia, ar kas 

ten buvo ir kas paimta. Bu
vo kalbama, kad Crowley ten 
laikęs pinigus ir brangenybes.

EAST ST. LOUIS, III., ge
gužės 10. — Čia suimta 6 įta
riami galvažudžiai plėšikai, 
prigulį Fred Burke gaujai.

Stiprioje apsaugoje jie pa-

PRIEŠ AMERIKIEČIUS

' MEXIC0 MIESTAS, geg. 
10. — Meksikos geležinkelių 
Pullmano vagonų meksikiečiai 
tarnautojai ir konduktoriai

imti į Sterling, Ilk, kur nori- ^kreipės į prezidentų Kabio 
ma nustatyti jų asmenybę, ar
jie yra dalyvavę ten bankos 
apiplėšime.

reikalaudami iš savo tarpo 
pašalinti visus svetimšalius, 
įkurių didžiuma yra amerikie
čiai.

. PARYŽIUS, geg. 10. — 
Francija Jugoslavijai skolina 
41 milionų dolerių. Jau pa
sirašyta sutartis-.

. Chicago vidumiesty ir vėl 
praeiviams parduoda obuo
lius karo veteranai.

----

BERLYNAS, geg. 10. — 
Kai-knrias Vokietijos dalis 
palietė didelės vėtros ir lie
tus. Iškilo potviniai. Žuvo 7 
žmonės.

Gary, Ind., svaigalų parda
vėjų tarpe kilo kova. 1 žuvo, 
2 sužeista

PINIGŲ KURSAS

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

3.90
5.23

13.90
23.82

Šveicarijos 100 frankų 19.24
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tų vieny liuosu dienų savaitėje, bet jie gau 
tų mažesnius atlyginimus ir liuosu laiku 
negalėtų išleisti daugiau pinigų, nes neturėtų.

Sociologai ir ekonomistai yra nekartų 
jau skelbę priemonių, kaip ir kokiu būdu 
grąžinti šaliai gerovę. Pirmiausia reikalin
ga panaikinti nedarbu ir padidinti darbi- ( 
lunkams atlyginimų. Nedarbu gali panai
kinti šalies administracija, jei ji to norėtų. 
Garsus sociologas kun. dr. .1. Ryan senai iš
kėlė sumanymų, kati vyriausybė išleistų 
nors penkių bilionų dolerių vertės bonų vie
šiesiems darbams. Tada, kaip bematai, dar
bai pradėtų eiti. Bet j tų sumanymų neat
kreipiama dėmesio ir milionai darbininkų 
gyvena skurde. Kada darbininkų minias 
spaudžia skurdas, skursta ir biznis.

Tad ir atrodo, kati nedarbo nepanaiki
nus, nereikia nei laukti geresniųjų laikų.

PR. ZDANKUI IŠVAŽIUOJANT.

DIENOS KLAUSIMAI
PENKIŲ DIENŲ DARBAS SAVAITĖJE.

Amerikos J. Valstybių darbo statistikų 
komisionierius Etlielbert Stcuart pareiškia, 
kad jei visoj šaly visose darbo šakose būtų 
įvestas penkių dienų darbas savaitėje, tas 
sukeltų milžiniškų pinigų cirkuliacijų ir tuo 
būdu sugrįžtų gerieji laikai.

Stewart sako, kad kuomet žmonės turė
tų daugiau liueso laiko, jei daugiau išleis- 

■ tų pinigų. Padidėtų visako vartojimas, padi
dėtų gamyba, būtų daugiau užsiėmimų.

Šioj šaly gyventojai naudoja 26 milio- 
nus automobilių. Kad nors 13 milionų tų 
žmonių turėtų daugiau liuoso laiko, kas sa
vaitė jie galėtų sunaudoti mažiausia1' po du 
galionu gazolinos daugiau. Tuo būdu jie 
tik vienam gazolinui išleistų apie 200 mi

lionų dolerių į metus daugiau, negu šiandie
• išleidžiama.

Apskaičiuoja, kad šioj šaly uždarbiauja 
— daugiau kaip 40 milionų vyrų įr moterų. Iš 

to skaičiaus apie 19 milionų darbininkų ir 
darbininkių šiandie dirba šešias arba pus- 
šeštos dienos savaitėje. Leidus šiems milio- 
nanis dirbti tik penkias dienas savaitėje, 
kaip bematai nemažas skaičius bedarbiui gau
tų darbo ir visokis biznis imtų kilti.

Panašių gražių sumanymų skelbia ir
kiti vyriausybės nariai, bet nei vienas jų 
neiškelia svarbiausio klausimo, būtent at
lyginimo didumo. Yra pramonių, kurios jau 
įvedė penkių dienų darbų savaitėje, bet 
kartu sumažino ir atlyginimus darbinin
kams. Tuotarpu darbininkų nusistatymas y- 
Ta: mažinant darbo valandas nemažinti at
lyginimų. Didžiuma darbininkų sutinka dir
bti kad ir ilgesnes valandas, bi tik būtų 
gaunamas aukštas atlyginimas.

Jei pramonininkai ir paklausytų p. 
Ktewarto patarimų ir nurodymų ir įvestų 
penkių dienų darbų savaitėje šalis gerovės 
dar nesusilauktu. Nors darbininkai ir turė-

KAIP IŠGELBĖTAS IŠ BRA 
ŽILUOS RAISTŲ.

Iš Brazilijos pranešta dra
matinė žinia, kaip tenai rais
tuose išgelbėtas turtingas ita
las lakūnas tyrinėtojas grafus 
Edmondo di Robillant, kurs 
trylikų parų (dienų ir nak
tų) kamavosi nepereinamuose 
plotuose. Apie tai pasakoja 
jo išgelbėtojas lakūnas leite
nantas Francisco Mėlio.

Lakūnas grafas di Robi- 
nant yra ’ kol-kas ligoninėje 
Sao Paulo mieste gydytojų 
priežiūroje. Su mechaniku M. 
Quaranta jis iš Sao Paulo

Šiandien, p. Pranus Zdankus apleidžia (s^ersa^ didelių miškų ir rais- 
Chicagų. Jisai su mūsų dienraščio ekskursija iskrido į Bolivijos pasienį, 
važiuoja Lietuvon. Pr. Zdankus dar nėra^'a^ surasti atatinkamų oru 
senas žmogus, tačiau mūsų visuomenei jauJ’nD$ *arP ^ao ^au^° Įr Boli- 
gerai yra žinomas. Visuomeninį ir spaudos V’J°S- Raistų paviršiumi skrin- 
darbų dirbti jisai pradėjo dar visai jaunose ^an^ ar^ parama I anema u- 
savo dienose. Jisai buvo uolus L. D. S., L. |P^S sugedo orlaivio motoras 
Vyčių, Katalikų Federacijos ir kitų idėji- *r -9e^u vargais negalais

mis raistuose išjunda visi gy
viai. Visur panteros, angys ir 
įvairiausi driežai. Mudu žen- 
gėva pirmyn, kol nebeteko- 
va nervų.

F jo va daugiausia paupiu.
Kelis kartus perplaukėva 
skersai upės į ten ir atgal, 
kad rasti tinkamesnį perėji
mų. Bridova purvais dažnai 
keturpėsti. Vienų dienų pra- 
leidova smarkų lietų. Perinu
sias porų naktų susikurėva 
ugnį, kad apsidrausti nuodin
gųjų vabzdžių ir žvėrių. Ieš- 
kojova atatinkamų žolių alkio 
sulaikymui. Vienos žolės val- 
gėva. Nuo to suputo ir sutru
ko lūpos, ėmė peršėti burnų
ir liežiuvį. Gerėva is upės j Reijiro Wakatsuki, naujas J.apon jos 
nešvarų vandeni. Aš iškentė- j nįnkas, nufotografuotas savo namu f e.
jau, bet mechanikas susirgo ------------------------------------------------------------
nuo to vandens ir nuo vabz
džių įgėlimų. Iš to nelaimin
gas pablūdo. Ėmė nesavu bal 
su rėkauti, atsisakė toliaus ei
ti, neklausė mano maldavimų.
Tad man vienam nors menko-' 
mis jėgomis prisiėjo gelbėtis, 
eiti toliaus. Tik viena viltis,

•r P ap

4fi MEiy SUKAKTUVĖS,
Popiežiaus Leono XIII Enciklika 

“Rerum Novarum“.

(Tąsa)

b) Bažnyčios mokslas apie žmogų.
Visų pirma reikia pripažinti, kad žmo

gus turi nešti savo naštų: negalimas yra 
dalykas mūsų visuomenėje visus sulygin
ti. Tiesa, socijalistai žada tai žmonėms; 
bet kiekviena pastanga, daiktų įgimčiai 
priešinga, yra bergždžia. Ir tikrai. Jau 
įš prigimimo žmonės labai skiriasi nuo 
viens kito daugely dalykų: ne visi turi 
vienodų gabumų bei miklumo, * ne visi 
vienodai darbštūs bei sveiki.

Del tos žmonių įgimtos nelygybės 
savaime randasi nelygybė ir turtuose. 

Bet šitoks skirtumas yra naudingus ir 
atskiriem^ žmonėms ir plačiai visuome
nei,- nes bendrame žmonių gyvenime rei- 

• kia įvairiausių gabumų įvairiems reika-

laimingai nusileido i vienų 
aikštelę. Orlaivis aplūžo, bet 
jiedu nesužeistu. Po keletos 
dienų sunkaus vykimo pelkė
mis per sunkiai pereinamus 
brūzgynus be maisto, be pas
togės ir jokios apsaugos, me
chanikas susirgo ir pagaliau

nių mūsų organizacijų veikėjas. Bendradar
biavo visiems mūsų katalikiškiems laikraš
čiams. Buvo dienraščio “Draugo” redakcijos 
štabo narys, ilgų laikų redegavo jaunimo 
laikraštį “Vytį”. Bedalyvaudamas visuome
nėj ir spaudoje besidarbuodamas lankė mo
kyklas ir pernai užbaigė Notre Dame gar
sųjį universitetų su filosofijos magistro laip
sniu. Mes nežinome, ar p. Zdankus sugrįš, ar j pabludo, atsisakęs toliaus žy- 

Lietuvoje apsigyvens, bet vienų dalykų į Robillant jį paliko
žinome, kad jisai yra darbui pasiruošęs. Savo p1 Pa^s vienas ^ar R'i paias 
gyvenimo praktikų ir įgytas teoretines ži-js^n^° pirmyn> nežinodamas, 
nias, jei ir Lietuvoje apsigyvens, gražiai ga- P'ur Ps vyhMaiir kas jį lau- 
lės sunaudoti kultūros darbui. Tokių darbi- .^ia-
ninku visur reikia. Taigi, p. Zdankui, niū-l Jiedviem prapuolus, tuojaus 

su bendradarbiui, linkime laimingos kelio
nės. Pasitikime, kad p. Zdankus, ar atgal 
pas mus sugrįš, ar Tėvynėje pasiliks, visa
da Ims mūsų bendPadariau.

iškeltas ieškojimas. Leite
nantas Mėlio su pagelbininku 
kasdien skraidė raistų apylin
kėmis. Pagaliau di Ilobillant 
atrado. Jį paėmė į San Jose

galia suradova kelis cigaretę . Miliūnai žmonių neturi šiltų 
galus. Iš to patyrėva, kurion pastogių, trūksta jiems mais- 
pusėn nuėjo prapuolusiu la-jto ir drabužių, gi turtuoliai 
kūnu. Žymiai palengvintas į dideles aukso krūvas i :ri ; iš

ieškojimas.”
Po to pėdsakų susekimo la

kūnas Mėlio su tėinytoju gry-

rakinę bankų rūsiuose.

Nereikia nei laukti gerbū
vio grvžinio jei ir toliaus taip 

žo pas savo orlaivį ir pakilovie5pataus kurdas,
tik išsigelbėjimo viltis, palai-1 sknatl i tų pusę, kur buvo ras inįtionaį neturės darbo, gi
kė manyje reikalingi) jėgų.”,*1 pėdsakai. Surado vienų di-; lh.b.} bus pinigįniai ir neteį.

Gi leitenantas Mėlio, kurs iRobillant. Su juomi drauge Lngaį už darbus atlyginami, 
di Robillanta išgelbėjo, štai.gryžo gelbėti paliktų meclia-

žy_ nikų. Rado jį diržu pasismau-į Vyskupas taip kalbėjo tu- 
igusį ir jau vabzdžių ėdamų, pėdanias minty gręsianti ko

munizmų, kurs ima kilti' ir 
i plisti ne iš gerbūvio, bet iš 
įminiu skurdo.

kų pasakoja 
gius:

apie savo
i'

“Aš su tėmvtoju Įeit. Wan-į
. . , . I VYSKUPO PERSPĖJIMAS.derįey kasdien po septynias •

valandas praleidžiau ieškoji-Į Kolumbo ' Vyčių Auburn 
mui. Kasdien apskrizdavau ^py^g sugįrjnkinie andai kai 
dideliausius raistų plotus bėjo Pocbester, N. Y., vvsku- KELIONĖ PO EUROPĄ.

Matto Grosso valstybėje. Ne- pas j p O’Hern. Jo Malo- 
buvo^ vilties surasti prapųolu-nybė kalbėjo apie šių dienų gimtai lieftivių šiemet vyks 
šių. Pagaliau balandžio 26 d. gyvenimų ir neramuosius lai- apkyri Lietuvą. 'Keliautojai 

kus. Sakė, kad šios salies tur-!vįgu keliu pamatys nematytų 
tuoliai dar kartų reikalingi įjalykų, įgys naujų įspūdžių, 
plačiai perspėti, idant jie ma- Tas viskas yra labai įntioinu 
žiau rūpintūsi nuosavu pelnu, įr malonu.
gi daugiau to savo pelno pas
kirstymu tarp likimo pris
paustų žmonių.

Vyskupas pareiškė, jog šian

sklindant pastebėjova kažko
kį balsvų daiktų tarp didelių

sodybų, gi iš ten — į Sao ! medžių. Tai buvo apie 250 my- 
lių nuo Assis, palei ParanaPaulo ligoninę.

“Tos pergyventos baisios Įk>anel,ul UP^
dienos ir naktys pasibaisėti
nuose raistuos^ visados pa-

/ J.aikraščių pranešimu, lenkų vyriausybė 
ėmėsi priemonių krašto darbo rinkai apsau
goti. Prieš kurį laikų prezidentas Moscickis 
išleido atitinkamų įsakymų. Artimiausiomis 
dienomis lenkų valdžios įstaigos turės pas
kelbti. kokių priemonių ėmėsi, vykdydamos/siliks mano atminty”, pasako- 
prezidento įsakymų. Tuo įsakymu, kiekvienas jo di Robillant savo išgelbė- 
lenkų įmonių savininkas, kuris duoda pas Įž© j ui leitenantui Mėlio. “Aš 
save darbo svetimšaliams, turės iki tam tik- su mechaniku neturėjau mai- 
ros dienos pranešti valdžios įstaigoms apie sto, gi įvairių vabzdžių spie- 
sritį. Fž šio įsakymo nepildymų numatytos čiai mudu puolė be paliovos, 
didėlės piniginės pabaudos. ( J Medžiai ir krūmai visur taip

•-----------------  .tankūs, kad dienomis retai

“Nusileidus žemiau, 
Wanderley staiga sušuko 
“Tai orlaivis!”

Įeit. Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Tada ėniėva ieškoti kokios die ši šalis pergyvena nepa
mirs aikštės nusileidimui, prastai sunkiuosius laikus. 
Radova apie už 7 mylių nuo Tai ne kokio karo laikai, bet 
matyto orlaivio. Nusileidova blogesni už karo laikus. Milio-
ir raistu nuvykova pas su
sektų nukritusį orlaivį.

‘ ‘ Orlaivis apdaužytas ir 
tuščias. Kubilėliuose nebuvoLietuvos Vyskupai, pasitarę su Kauno | kada matėva saulės šviesų. To 

Arkivyskupu Metropolitu, atradę kai kuriuos j kiose vietose ypač labai nepa- žibalo. Pradėjova galvoti, ko- 
tautininkij nuostatus priešingus Bažnyčios kenčiama tamsa. Kas monteri
mokslui, uždraudė kunigams tautininkų orga
nizacijose dalyvauti.

, lams bei prievolėms atlikti; kaip tik tur- 
! tų skirtumas labiausiai ir verčia tas 

priedermes pildyti. — Nuo lankų darbo 
žmogus ir prieš nusėdėsiant rojuje ne
buvo visai liuosas; tik, kų pirma jis būtų 
daręs su malonumu ir liuosu noru, 
tų paskiau už savo nuodėmę jį priver
tė su vargu daryti būtinumas. “Žemė 

bus prakeikta dėl tavo pasielgimo: 
tarp vargų tų iš jos maitinsies per visas
savo gyveninio dienas” (Gn. 3, 17).

Panašiai niekuomet ant žemės nepa
sibaigs ir visi kiti vargai, nes sunkios 
ir kurčios yra nuodėmės pasekmės, kurios 
turi sekti žmogų ligi jo gyvenimo galui. 
Taigi kęsti ir vargti žmogus turės visa
da ir, nors žmonės viskų išbandys ir du
ry'', ji« jokia jėga, nieku būdu nepajėgs 
šitų vargų visai }>ašalinti iš žmonių gyve
nimo. Kurie gi skelbiasi, galį tai pada
ryti, ir prižada vurgstaneionis minioms 
jas paliuosuoti nuo skausmų bei vargų 
ir joms ramų bei nuolatos malonų gyve
nimų sukurti, tie ištikrųjų tik vilioja ir

Taip yra padaręs gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomas veikėjas, Nekalto Pra 
sidėjinio Panelės Šv. par. vi
karas. Jo knyga vadinusi “Ke 
lionė jx) Europą ir Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
ir indoiniai parašyta. Kaina 
£1.50. Galima gauti pas gerb. 
autorių, “Draugo” knygyne, 
arba per “Draugo” agen 
tus.

nai žmonių neturi darbo, 
vargsta, jų didžiuma jau kimu 
pa, slegiami sunkia skurdo 
našta. Tūkstančiai žmonių gi 
gyvena dideliam pertekliuje 
ir nuolat ieško ir pageidauja 
dar didesnio sau pelno ir

kiu būdu surasti prapuolusiu.
Nežinojova, kurion pusėn ei- 

įvairių miškių balsus. Nakti-jti. Betyrinėjant apylinkę pa-[aukštesnių pajamų
■ i n ........................... ...

tas tamsoje mudu girdėjova

apgaudinėja žmones, iš ko paskiau kils 
tik dar didesni vargai. Geriausia tad 
matyti žmonių gyveniiuas toks, koks jis 
ištiktųjų yra ir kartu ieškoti kitur, kaip 
sakėm, tinkamos pagelbos tiems vargams 
sumažinti.

c) Ne kova, tiktai visų luomų sutarimas 
yra reikalingas žmonių gerovei.

Yra didžiai blogas dalykas tame 
klausime vaizdmtis tuodu luomu pačius 
savaime esant priešingus vienas antram, 
lyg kad pati prigimtis būtų skyrusi, kad 
turtuoliai ir biednieji žiaurioje kovoj 
vieni su kitais gruiutųsi.“ Tas yra visai 
priešinga sveikam žmogaus protui ir tie
sai. Kaip tik yra priešingai. Kaip žmo
gaus kūno dalys viena su kita jungiasi 
ir iš to kyla tam tikri jų santikiai, sime 
trija vadinami, taip lygiai ir visuome
nei gamta skyrė, kad tuodu luomu drau
gingai sutaptų «u vien* antru ii viens 
antram padėtų išlaikyti visuomenėje 
lygsvarą. Vienas yra būtinai reikalingas 
kito: nei kupitalss be darbo, nei dar

bas be kapitalo negali būti. Sutarimas 
gimdo gražių dalykų ir tvarkų, gi iš nuo
latinės kovos neišvengiamai kyla netvar
ka ir didžiausis žiaurumas. Tai kovai 
sustabdyti ir net jos šaknims pakirsti 
krikščioniškos priemonės turi stebėtinos 
ir visokiariopoa galės..

d) Darbininkų ir darbdavių priedermės.
Visų pirma visos religijos tiesos, ku

rių globėja ir aiškintoja yra pati Bažny
čia, labai gali sutaikinti ir suvienyti tur
tuolius ir biedinuosius, būtent, priminda
ma abiem luomam jų savitarpio prieder
mes, o y]Mtu tas priedermes, kurios iš tei
sybės seka. Iš tų jų priedermių darbinin
kus ir biedinuosius liečia šitos: pilnai ir 
ištikimai atidir-bti tų, kus pasižadėta luis 
vu noru ir toišingas sutartimi; darbdavio 
neskausti: nei jam pačium, nei jojo tur
tams nekenkti. Ginant savo reikalus susi
laikyti nuo prievartos ir niekuomet ne
kelti maišto, nenusidėti su nedorėliais, 
kurie tyčiomis daro didelių be jokio sai
ko prižadų, nes iš to kyla tik bereikalin

gas užsivylimas ir tūrių sunaikinimas.— 
Turtuoliai ii’ darbdaviai privalo: nelai
kyti darbininkų vergų vietoj, gerbti juo
se aukštų jųjų o krikščionybės dar pa
aukštintų žmogaus vertę, — to reikalauja 
teisybe, ir sveikas žmonių protas ir krikš
čioniškoji filozofija mokina, kad sunkus 
rankų darbas ne tik nežemina žmogaus, 
bet dargi jį aukština, nes tas darbas yra 
dora priemonė savo gyvybei palaikyti. 
Bet užtat yra gėda ir nežmoniškumas 
naudoti žmones, kaip daiktus, kad tik 
pralobus, ir tik tiek juos tevertinti, kiek 
jų darbo jėga guli duoti naudos. Krikš 
čionvbė liepia, be to, dar atsižiūrėti į 
darbininkų religijos bei sielos reikalus. 
Todėl darbdaviai privalo rūpintis, kad 
darbininkas būtų laisvas nuo darbo tin
kamu religijos pareigoms utlikti laiku.

(Bus duugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
----- Rašo prof Kampininkas
dienų mojaus!” teko. Dabar, sako, mums jau

kaput: surinks visus, paka
bins už rankų ant karčių ir

davus
znokų, visi pasileido pietų 
link viską pakeliui neiščida- 
mi.

Paėjus 107 strytų, tavorš-
vorščiams yra liežuviu sako-lčiai pajuto pavargę, taigi su

“Švęsk 1
Tokis buvo, anot Laukiančiojo 
Rojaus, Roselando komunis
tams atėjęs Vorkerio įsaky-' sainom užbadys,
nias. Jei kuris tavorščių to į- Vienam komisarų 
sakymo nesilaikys, bus aut iš 
partijos ir atiduotas kapita
listams sunisčyti. 0 patekti j 
kapitalisto nagus, kaip ta-

‘DRAUGO” ATSTOVAS LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, UL DETROIT, MICH.

ma ir abrozėliais rodoma, 
tai ne žertas. Kapitalistas 
tuojau prarys tave, kaip šuo 
mašalų ir po biznio. Taigi, 
kųs tik jautėsi turįs bent la
šų trockinio kraujo, ėjo šven
ti mojaus 1 d.

Stukos prasidėjo ant 104 
stryto. Susidarė strošni — du 
tuzinu ir tiek pat sainų — 

ia. Kapitalistai, pamatę to
jų- dumastracijų — žado ne

ėjo Strumilo salėn pasilsėti, 
buteliuku jėgas atgauti. Be- 
silsįnt atėjo vakaras ir visi 
turėjo skirstytis namo vaka
rienei.

Po tokios komunistų “re
voliucijos” ant rytojaus sa
lėj ir ant gatvės matėsi tik 
tai kapitalizmo griuvėsiai: 
‘Vorkerio’ popergaliai, pma- 
cų žievės, papkornų maišiu
kai ir sulaužytos sainų bala
nos.

Sveikata -- Musų Turtas.
DUONA AR PYRAGAS.

Ruginę duonų išstumia gar- 
lesnė kvietinė duona. Ir yra 
faip: juo arčiau į šiaurę, tuo 

lugiau vartojama ruginė 
luona; juo arčiau į pietus, 
|uo daugiau vartojama kvie-

Iki devyniolikto šimtmečio 
isa Europa valgė ruginę 

įuonų. Pereitam šimtmety 
’rancūzijoj ruginę duonų pa
keitė kvietinė. Vokietijoje da- 
ir vyksta ruginės duonos 

jasikeitimas kvietine. Pas 
ius, Lietuvoje, o taipgi Ru-

$j, Lenkijoj ir Pabaltėj ro
lė duona dar didelėj pa- 
rboj. Bet jau ir mes prade- 

rūkščių ruginę duonų 
teisti prėska kvietine. Vadi- 

si, pas mus kvietys kovoja 
rugiu, o duona su pyragu.

Kad žinoti, katram užjaus- 
duonai ar pyragui, pana- 

inėkime jų ypatybes svei
katos atžvilgiu.

Pyragas ir piklevota rogi- 
Įiė duona už juodų ruginę duo 
lų truputį maistingesnė. Bet 
Sveikatai stambi duona yra 

iresnė. Mat, stambioje, ro
mioje duonoje esti grūdų plė
velės. Tos sumaltos grūdų plė
velės jaudina žarnas ir pas- 
kina žarnų išsituštinimų; tas 
Įveikatai yra labai svarbu, 

to, piklevota duona ir py-
Įagas mažiau duoda atmetu, 
Įrba liekanų, ir žarnos būna 
pustuštės. O kad viduriai neuž 
Įietėtų ir tvarkingai veiktų, 
ūkia, kad žarnos, ypač sto- 
įsios, būtų daugiau pripildy- 
>8. Kai žarnos, po švelnaus 

labai maistingo valgio, lie
ka, pustuštės, dėl to viduriai 
lažai ai užsikietina. Gi nuolati- 
aiai vidurių užkietėjimai svei
katai labai kenksmingi, nes 
laisto atmatos žarnose per- 
lug supūsta, įsisiurbia į

Lraujų ir iš lėto nuodina vi
lų organizmų. Juoda gi duo- 

ir ragaišius duoda dau
žau liekanų, pasilikusios grū- 
įų p k- velės žadina žarnų judė
jimų ir tvarko vidurius. 

Piklevonių yra dar ta ne
dera pusė, kad su grūdo plė
vele išsilupta i selenus grūdo 
gemalo užuomazga. Toj gema-

Petras Fabijonaitis, “Drau
go” konteste laimėjęs ketvir
tų dovanų, per keletu dienų 
lankysis mūsų dienraščio rei
kalais Spring Valley, III. ir a- 
pylinkėse.

skanesnis ir liekanose mažiau 
pasilieka neišnaudotų mais- sėda, Labd. Sųjungos 
tingų dalelių.

Tat persvarsčius čia sumi
nėtas duonos ypatybes, tenka 
prieiti išvados, kad sveikiau
sia valgyti ne duonų ir ne py
ragų, o prėskų kvietinį ragai
šių, pagamintų ir dvieilių
miltų.

linėj užuomazgoj yra vertin
giausios ir net maistingiaū- , _ . _ , „x. • -
sios grūdo dalelės. Užuomaz- der\BuPus ner_kur lsveztl iširdum.% parartų ir linkSji 

, . . .... nes užsienis jų mažai reikalau- —-gose randasi vitaminų ir kitų ’

Kviečiai pas mus neblogai

Pagerbė p nių K. Sriubienę. Koncertas Pavyko.
Trečiadienio vakare, 5v.i Nedėlioję, geg. 3 d., lietu. 

Antano par. salėj įvyko p-nios j vi*» svetainėje jvy-
K. Sriuhienės, žinomos veikė-'1'“ K™*™ kon,
jos ir “Draugo” konteste lai
mėjusios pirmų dovanų, pa- 
gerbtuves ir kartu išleistuvės, 
nes ji važiuoja atlankyti Lie- 
tuvų. Važiuoja su “Draugo” 
ekskursija gegužės 15 d. Pa
gerbimo vakarienę surengė 
Labdaringoji Sųjunga, kuriai 
p-ni Sriubienė tiek daug ir 
taip nuoširdžiai dirbo. Vaka
ro programų pradėjo p. Motie- 
kaitis, o vadovavo p. A. Nau- 

pirm.
P-lė O. Skiriutės vedamas jau- 
namečių choras gražiai padai
navo. Kalbėjo — gerb. kun.
H. Vaičiūnas, A. Bacevičius, 
visi trys broliai Sriubai, Šnei
derienė, Šatkienė, Rimkienė,
Janušauskas, Šimutis, kun. M.
Švarlys ir pati p-ni Kotryna 
Sriubienė, kuri nuoširdžiai dė
kojo visiems ir visoms už nuo-

buvo
buvo

certas ir sulošta juokinga o- 
peretė “Lietuviškas Milionie
rius.”

Kaip koncertas, taip ir loši
mas išpildyta gerai.

Nežiūrint, kad diena 
graži, daugel žmonių
išsivažinėję į laukus tyro oro 
pakvėpuoti, bet svetainė bu
vo prisikimšus ir kiek pasi
vėlavę negavo sėdynių.

Pirmiausia sulošta operetė 
“Lietuviškas Milionierius ”. 
Veikalas suloštas tikrai artis
tiškai. Lošime dalyvavo Kar
pius (Lietuviškas Milionie
rius) — A. Širvaitis, Jievutė 
— S. Bukšaitė, Jonienė (Kar
pams gaspadinė), — A. Juod-

smingu delnų plojimu 
vertė padainuoti da 
dainų.

Gi gal

pri- 
keliatų

•ngas baritonas p. J. 
(lųsa ant <i pusi.)

svarbių dalelių, kurios paska-, 
tina žmogaus augimų ir pa
laiko sveikatų. •

Piklevoti miltai juo baltes
ni, jjuo stropiau yra iš jų 
atskirtos sėlenos. Bet pyragas 
iš tokių miltų sveikatos at
žvilgiu jau nėra tokis geras, j 
Dideliuose užsienio malūnuo- j 

se piklevuotus miltus liet 
baltina dirbtinu būdu. Pef 
miltus leidžia ozonų, ar bal
tina kitomis cheminėmis prie
monėmis.

Kokių duonų viduriai leng
viau virškina: rūkščių ar prė-

ja. Už tai agronomų raginimų 
daugiau sėti kviečių, mažiau 
rugių, ir sveikatos atžvilgiu 
reikia palaikyti.

Dr. Ambraziejūtė -

Steponaitienė.
(“M. R.”).

IR NEVADA SUSILAUKĖ 

VYSKUPIJOS.

mus. Kalbėtojai pažymėjo 
jog p-nios K. Sriuhienės lai
mėjimas pirmos dovanos 
“Draugo’* konteste yra dide
lis laimėjimas, nes kontesto ei
gų sekė visa plačioji mūsų 
visuomenė.

Rap.

Amerikos J. Valstybėse tik 
viena Nevada valstybė ligšiol 
neturėjo vyskupijos. Pagaliau 

susilaukė. Iš Vatikano pra
nešta, kad Šventasis Sostus

skų! Galima drąsiai atsakyti, į įen įkūrė vyskupijų. Vyskupo 
kad prėskų. Saldžiarūkščių buveinė bus miestas Reno.
ir perrūgusių duonų tai virš .. . . .....................

Naujai vyskupijai pirmuoju 
vyskupu paskirtas kun. Dr. T. 
K. Gorman, laikraščio “The 
Tidings”, Los Angelese, vedė 
jas. Kun. Dr. Gorman yra 
žurnalistas ir autorius. Teo
logijos, Istorijos ir Kanonų 
įstatymo laipsnius jis yra į- 
gijęs Louvain Universitete ir 
Katalikų Universitete Wash- 
ingtone. Ikišiol yra šv. Kry
žiaus parapijos, Los Angelese, 
rektoriaus pagelbininku.

Naujoj vyskupijoj katalikų 
nedaug ir jie neturtingi. Ne
vada valstybė užima 110,690 
ketvirtainių mylių plotų. Te
nai gyventojų yra 91,058, iš 
jų 9,783 katalikai. Pirmoji 
katalikų bažnyčia šioj valsty
bėj pastatydinta 1861 metais.

kiną sunkiai. Tiesa, tos ar ki
tos duonos virškinimas daug 
priklauso nuo pripratimo tų
jų dnonų valgyti. Kas visų 
laikų valgo sunkių, rūkščių 
duonų, viduriai, jei jie sveiki, 
anų duonų suvirškina. Kas 
pripratęs valgyti pyragų, to 
viduriai juodos duonos nepa
kelia.

Kų lengviau viduriai virš
kina —/ kviečius ar rugius? 
Reik pasakyti, kad kviečius. 
Tyrinėjimai rodo, kad ruginį 
maistų viduriai žymiai sun
kiau virškina, blogiau iš jo 
žarnos iščiulpia maistingumo 
daleles ir daugiau atmatose 
pasilieka neišnaudoto maisto. 
Kvietinį maistų lengviau su
virškina, jis maistingesnis,

IBBY
eoooHORNtNGt, CHesrreo.,

4 TUO8T YOU HAVE. UBAftMgD I 
YDOtt MU&IC ueSSOM -t&OAY

' euToue*

Nauja vyskupija apims kele
tu katalikų valsčių, ligšiol 
prigulėjusių kaiminingoms 
vyskupijoms, būtent, Salt La
ke ir Sacramento.

>
Vyskupo GormAn darbas 

bus, taip sakant, pionieriaus 
darbas. Jam prisieis triuškin
ti pirmieji ledai. Bet ateitis 
yra šviesi.

lutkevičius, Bankierius — Pr. 
Mikalauskas, Gaudagrašis — 
Pr. Širvaitis, Dviliekis — Ia 
Barkauskas Piniglupis — B. 
Lakonis.

P-lė A. Zyrnintė puikiai iš
pildė klasišką šokį. Dvygu- 
bam kvartete dainavo: B. Pet j 
kivnė, T. .leselioniutė, C. Per- j 
minaitė, A. Snarnitė, P. Me- 

jdonis, J. Kairis, Pr. Tautkus 
ir Pr. Valutkevičius.

' Gražiai padainavo duetų B. 
Petkienė ir M. Stonkienė. P-lė 
T. Bukantaitė labai mikliai 
išpildė piano solo “Valse Bril- 
liante,” Chopino. Ši p-lė daug 
žadanti ateityje muzikos sry-į 
tyje.

P-ni M. Širvaitienė
padainavo kelias daineles.

P-nas P. Bukantas žavinčiai 
griežė smuiką.

Musų išeivijos lakštingala 
p. M. Čižauskienė žavėjančiai 
padainavo liaudies dainų ir 
sunkų veikalų “Sevillana”. 
Čionai artistė parodė savo

snukaitė, Samuolis — Pr. Va- balso teknika. Publika griau- 
________________________________________ :__________ __i

NAUJOS DAI NOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO '

STASYS NAVICKAS
i

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

Daugiau perkant duodame nuošimtį.
Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO., < 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.:

ENŪS
Mfhen sooihlng lema te u and t

Itight from the first touch, antiseptic. 
healing Žemo takes the itching 
misery out of moeąuito bites, raahes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe. 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

Buy gloves with what 

it savęs
j Nereik mokėti 50c. u4 

dantį, mostj. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

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

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

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

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

Didis Pasirinkimas Radto 
Visų Isdirbysčių

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITftS 
ŠIAIS MUSŲ BARGENAIS —

— LAUKIAM. 
LIETUVIŠKAS RADIO 

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

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

RAUSKAS Ir J. BERTULIS—savlnln.

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

• «ee. cm comuai
• CCT OFF BASY , 
; TODAY, I ONLY l 
. HAFTA PLAY •
• MY LCS&OA3 •\ OMCB' ?. —- ....«*

veoY VJCLU 
LBT Me HEAQ play rr

SS

Jos Nieks 

Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenori? Ji pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. ISgarga- 
liuodami su Llsterine, išva
lysime burną ir užmušime 
Ilgų perus. Vartok kas- ( 

dlen.

LISTERINE
A Lesson iu
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LIETUVIAI AMERIKOJE C H I C A G O J E
DETROIT, MICH.

(Tąsa ouo 3 post)
Cižauskas žuvėjaučini padai
navo “Blusa” h* Ja kelias
liaudies dainas.

• - ,; t

Duetas iš operos ‘Faustas’, 
kurį išpildė mūsų artistai M. 
ir J. <*ižauskai, ižfjjo taip ža- 
vėjgnčiai, kad trūksta žodžių 

tam išreikšti.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DR-JOS 

12-TAS SEIMAS.
Gerbiamieji!

švento Kazimiero Akade
mijoje Rėmėjų. Draugija lai
kys šįmet sasro 12 ąjį Seimą 
sekmadienyjej 17 d. gegužės 

'mėnesio. Seimas prasidės su

Vyrų choras, pritariant p. Šventomis Mišiomis 10:30 va- 
Cižanskieaei, gražiai pūdai- landą ryte Švento Kazimiero

nava “Neečestas”. Seserų Vienuolyno koplyčioje.
Sv. Jurgio pw.pl> di.'Po »«»t» pietus vie-

delis dioras šauniai išpildė “uolJ*® ««Ktonjoje. 
šias dainas “Maršas pirmas”, | Seimo posėdis* bus Šven- 
“ Lietuvos prezidento mar-! čiausios Panos Marijos Gimi- 
šas”ir “Tryptinis”, žodžiu, mo parapijos svetainėje, prie 
vakaras pavyko kuogeriausiai Washtenaw Avenue ir €8 
visais atžvilgiais. gatvės. Posėdis prasidės 1:30

Gartė, ir padėka, priktan- TaJ“d* »• Sclnllu už'

so mfcu dtoro vedėjui p. J. ,’**»*«. Vienuolyno audito. 
Cižaudsui, kurie per keline ea-i1** bus * Pa
vaitos, kas vakaras, laike vei-'*™“ !eim0

kata ir dainavimo painokas.

Sv. Jurgio parapijonys ne
gali atsidžiaugti p. J.Čižaus- 
ko veikimu. Trumpu laiku jis

Į Seimą, tos dienos puotas 

ir programą kviečiame dr- 
jų atstovus ir visus . musų 
prietelius. Nuoširdžiai prašo
me palankiu Seiman draugi

Vytuuto Parke įvyks didžiu
lis šaunus piknikas. Taigi į 
jus broliui ir seserys atsišau
kiame ir kviečiame atsilanky
ti į tų piknikų smagiai laikų 
praleisti ir Labdaringos Są
jungos darbus paremti.

Štai Ląbdaringoji Sąjunga 
pastatė .Šv. Kryžiaus ligoninę, 
nupirko ūkį iš 14L akario, kur 
bus pastatyta našlaičiams ir 
seneliams prieglauda. Pikniko 
pelnas eis minėto ūkio naudai.

Piknikas bus puikiausius. 
Dalyvaus Vyčių beizbolo ty
mas, dalyvaus garsūs ristinin- 
kai, bus didelis bazaras, kur 
bus gyvų kiaulių, vištų, žąsų, 
avių, ančių ir t. t. Galima bus 
lošti golfų, tenisų ir t. t. 
Bus traukiami judomieji pa
veikslai.

Labdaringoji Sųjunga pa
sistengs visus svečius malo
niai priimti ir užganėdinti.

Tai visus širdingai kviečia
me į mūsų piknikų.

Valdyba.

rio atsilankė ir girdėjo mano Į, 
kalbų. Aš pareiškiau, kad 
protestai dėl 1929 metų taksų 
neturės jokios reikšmės, nes 
kova teismuose bus tik pat
virtinimas 1929 metų

VISUS SUKIRTO.

PATAISYMAS.

suorganizavo didelį chorų, su- dalyvavimu, gerais Rėmė

joms patarimais ir aukomis 

paremti .Rėmėjų ir Seselių 
darbuotę. Tos malones gavo

me nuo daugelio draugijų pir
miau, deRo tikimės, jog ir šį
met mūsų neaptarsite.

Šv. Kas. Akad. Dr-jos Centro 

Valdyba ir Šv. Kazimiero 

Seserys.

rengė keletą koncertų ir pa
kėlė bažnytinę muzikų. Net 

laisvieji nedėldieniais atsi
lanko į bažnyčią vientik pasi
klausyti gražaus giedojimo.
Ir jie pripažįsta, kad mūsų 
parapijos choras yra pirmos 
rūšies.

Kelios sakaitės tam atgal, 
man teko girdėti ir matyti 
tarptautinį programa, kuris

susidėjo iš virš trisdešimts
’* 1 įvairių tautų, ir kiekviena 

tauta, be abejo, statė savo 
programan geriausius talen • 
tus, geriausiai išlavintu* cho
rus. Aš drąsiai sakau, kad
mūsų choro nei viena tauta po pamaldų šv. Kazimiero 
nebūtų subitiaus. Tik gaila, i kapinėse, 
kad iki šiol Detroito lietuviai!v
nebuvo žinomi tarptautinei

DIDELIS PAVASARINIS 
PIKNIKAS.

Rengia A. L. R. K. Labda
ringoji Sųjunga Subatoj, Ge
gužio — May 30, 1931, Vytau
to Parke, 115 gatvė prasidės

žinomi
sąjungai. Detroito lietuviai 
būtų turėję geriausių progų 
parodyti kitom tautom, kad 
ir lietuviai myli daįję, kad ir

lietuviai turi gerus chorus 
ir gerai išlavintus daininkus. 
Ypatingai būtų galėję pasiro
dyti mūsų auksobalsiai artis
tai Cižauskai. Mat, toji sų
junga iš anksto kviečia kiek
vienų tautų dalyvauti progra- 
me. Kadangi artistai Cižaus
kai dar nesenai gyvena. De
troite, iš tos priežasties nega
lėjo su ta sųjunga susipažin
ti, te&l ir nebuvo progos gau
ti pakvietimų. Bet teko gir
dėti, kad busiančiam tarptau
tiniam koncertui pp. Cižaus
kai esu jau pakviesti dalyvau-

ti- . <1.111
Mės, detroittečiąi, esame 

laimingi turėdami veiklų kle
bonų, gcrb. kun. J. Čižauską 
kuris taip tvarkiai veda pa-; 
rapijos reikalus. Turime labai 
gražių bažnyčių, turime žy
miausius’ artistus pp. Cižaus- 
kus, kurie su didžiausia pa 
sišventimu veikia parapijos! 
naudai ir kelia mūsų koloni
jos vardų savo dainomis. Tai 
retenybė, kad toje pačioje 

parapijoje vienas brolis ku-< 

ningauja o kitas brolis var 

goninkauja.

Sąjungiete.

“Draugo” pereito antradie
nio (geg. 5 d.) laidoj tilpo ži
nelė “Minia namų savininkų 
iš Marąuettes Park , dėl pro
testo aukšti] taksų”.
Žinelėj pažymėta, kad “adv. 

J. Grish. dėstė reikalų be jo
kio protesto mokėti taksus”.

Tokia žinia yra klaidinga, 
nes tų gali patvirtint tie, ku-

kaip jie yra į knygas įrašyti. 
Panašūs susirinkimai, ir pro
testai, tiktai duoda mūsų iš
rinktiems valdininkams su

prasti, jog žmonės nėra paten
kinti aukštais taksais.

Jeigu yra klaida taksų ofi
se, pav. Boa r d of Assessors, 
tai tas galima šįmet patai
syti. Bet, bendrai, taksai 1929 
metų bus taip kaip ir kitais 
metais: po dviejų ar trijų mė
nesių už nemokėjimų taksų 
bus parduota arba valdžiai su 
grąžinta ‘ ‘ Forfeiture ’ ’.

Kadangi teisybės niekas 
nenori girdėti, dėlto, kad ji y- 
ra skaudi, todėl p. Korespon
dentas lai paaiškina faktiškai, 
kas nuveikta su protestais ir 
kas mokės 1929 metų taksus.

Esu tų vakarų svetainėje 
kalbėjęs su kai kuriais ir jie 
pareiškė, kad mano mintis kas 
link 1929 metų taksų yra tei
singa.

Tikiuos, kad šis paaiškini
mas bus patalpintas dienraš
tyje “Drauge”, nes aš jau
čiu, kad korespondentas no
rėjo įžeist mano profesionalį 
stovį tarpe saviškių, dėdamas 
virš minėtų koresp.

Adv. Joseph J. Grish
(Grisius).

Western. & Southern Life 
Insurance kompanijos Ogden 
Parko skyrius turėjo vajų. 

taksų, j Tame skyriuje dirba būrelis
apsukrių lietuvių agentų, o jų 
taępe p. Jonas Vilkišius yra 
superintendento asistentas. 
Kartu su p. Vilkišium dirba 
plačiai žinomi agentai Abera- 
vičius Jurgilas ir kiti. Nors 
šie lietuviai sudaro veik penk
tų dalį visų agentų, bet per 
minėtų vajų jie biznio padarė 
daugiau, neg-u du sykiu tiek, 
negu visi kiti paėmus kartu.

Rup.

ŽINELĖS IŠ DIEVO AP
VEIZDOS PARAP.

Žmonės jau pradėjo važiuo
ti į Lietuvą. Pereitų savaitę 
išvažiavo visa Cukrų šeima. 
Žada Lietuvoj visai apsigy- 
venti. Savo narnų paliko par
duoti moters seseriai, p. Gri
cienei. Pp. Cukrui buvo “Dr
augo” skaitytojai.

ADVOKATAI

PLATINKITE “DRAUGI

RADIOS
»»

Pp. Norkų visa šeima ir-gi 
išvažiavo Lietuvon visai apsi
gyventi.

JOHN B. BORDEN
< John Bagdciunas Borden)

ADVOKATAS
106 W. Adams St. Rm. 2117

Telepbone Randolph <727

2161 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telepbone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryte Tcl. Repub. 9801

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyje 
Room 2418

ONE NORTH LA SALLE BLDO.'
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cer. La Baile and Madlson Sta) 
Ofiso Tek STATE 2708; 4412

IEŠKOMI.

Lukauskas Juozas, sūnūs 
Jono, 1925 metais išvykęs iš 

Kiti važiuoja su “Draugo” Lietuvos į Gubų, kame išgy- 
ekskursija. Kiti vėliau žada
važiuoti. Bedarbė verčia
žmones grįžti į tėvynę.

Ponai Stucinskai, ilgus me
tus gyvenę ant Ganai gatvės, 
dabar persikėlė ant 18 ir U- 
nion, priešais Dievo Apveizdos 
bažnyčių.

Rap.

veno apie ketverius metus.

Perminąs Vaclovas, kilęs 
iš Viekšnių miestelio ir gy
venęs Amerikoje 1173 Wash- 
ington St., South Norwood, 
Mnss.

Lithuanian Legation,
2622, — 16 Street, N. W.,

Washington, D. G.

Pavasario saulutė jau su
šildė šaltų žemelę. Po žiemos 
šiurkštaus oro džiaugiasi žmo
nės, kad gali išvažiuoti už 
miesto ir atsigaivinti tyru oru.

Tai Labdaringoji Sųjunga 
suteiks juiųs progos kuoge- 
riausia laikų praleisti sma
giausioje vietoje patogioje 
dienoje. Vainikų Dienoje, Ge
gužio 39 d. mintas žmonių su
važiuoja į Šv. Kazimiero ka
pines. Taigi tuoj po pamaldų 
kapinėse ten pat esančiame

PILNAS EGZAMINAS 
$6.00 TIKTAI $6.0$

SPECIALISTAS 
Tnlgl nenusiminkit, bet eikit pu 

tikrą spTlallstą. ne pu koki nepa
tyrių. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno ilecsamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką ir plnlrus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo Pa
tyrimo. eutadymui žmegaue kenks-

Mano Radio — Scopo — Rasai. 
X-Kay Roontgeno Aparatas ir ri- 
sIBkas bakteriologtikas egaaminari- 
tnaa kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negerove* ir Jeigu ei paimsi* 
Juo gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumu sugryi ūme taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, tarnų, lakatų, odos, kraujo nar
vų, Širdies, reumatlsmo. kirminų, 
■įdegimo Samų, silpnų plautių arba 
Jeigu turit kokią uislsenėjusią, Jsl- 

J iterėjuaią, cbroaitką ligą, kuri ne- 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui. neatidėlioklt neatėjo pas

3. E. ZAREMBA
SPECIALIBT Ag 

Inėjlmu Rūmas 1918

20 W. JAOKSON BLVD.
Arti BUte Gatvės 

Ofiso Valandos* Nuo 10 ryto iki
1 po i>let. Vakarais nuo 6 Iki 7 
Medė įlomis nuo 10 ryto iki 1

po plet

Nauji Modeliai Visų 

Žinomų Išdrrbysčių

R. C. A., Vietor, Atwater 

. Kent, Pliilco, Zanitli,

Sparton, General

Motors

Elektrinės Ledatmės General Motors

FRIfilDAIRE
Majestic ir Servill. Jus daug sutaupysite 

ant maisto turėdami elektrikinę ledaunę. 

Pirm negu pirksite, pamatykite pas:

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 8167

W. C. F. L. Itudlo Programas nedėliojo nuo 1 iki 2 vai. po pietų. 

W. H. F. C. Radio Programas kertvergals nuo 7 vai. vakare

Iki

J. P. WAITCH£S
Lietuvos Advokatas

3 vai. kortuose — nuo 3 iki 
Sub&tomls nuo 9 iki 9

62 East 107th Street
Kampas Micbigan Avs.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. <377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telepbone Dearborn 0057

F. W. CHERNAOCKAS
ADVOKATAS 

160 North 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)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
-11 Soutb La Šalie Street 

Room 1701 Tcl. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak 
8241 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0642

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Kotv. ir Subatos vakare

C. V. CHESNDL
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2662 

Trečiadieniais ir Penktadlenlali
vakarais namie pagal sutarti- 

€603 So. Campbell Avenue
Telefonas Itepubllc 4499

A. A. SLAKIS
ADVOKATA8 

Ofisas vldurmiestyjs
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington St.

Cor. Washlngton and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 8395

DRAUGO” KNYGYNE
, e

Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių 
aktų komedija. Parašė V. K. Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pusk 
27. Kaina.............. .......................... ..................... '........... 20c.

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 
Pranas. Pusk 14. Kaina .................................... ................ 10c.

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as-‘ 
menų. Pusk 71. Kaina ....................................................  20c.

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusk 46. Kaina .... 20c.

* Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose. 
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis. 
34 Pusk Kaina ............................................................... 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusk 100, Kaina___40c.

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Pusk 64. Parašė Gėlėlė. Kainai................................... 20c.

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja lt asmenų. Pusk 63. Chicago 1920. 
Kaina ..............................'............................................ 50c.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun. 
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina........................20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Paraše Sofija Čiurlionienė. Pusk 23. 
Kaina ................................................................................. 10c.

Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun. 
Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusk 56. 1919-

Kaina ........................................ ........................................  30c.
Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin

ta iš kun. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis 
Chicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusk 92. Kaina 25c.

Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė), Parašė L. Šile
lis. Pusk 47. (Deli šios operetės yra parašęs muzikų A. Alek- 
sis. Kaina ......................................................................... 25c.

Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunas. Tilžėje 
1920. Kaina ...................................................................... 50c.

Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais.. Parašė Mai
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusk 37. 
Kaina .............................................................. .................. 20c.

Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja 
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusk 28. Kaina.............15c.

Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos 
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
tiumų. Pusi. 28. Kaina .................................................... 15c.

Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksnu, 
komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Stanu- 
lis, Kaunas, 19,22, Pusk 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kviet 
kauskas. Kaunas, pusk ’54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50c. 
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 pusk

Kaina .......................................................................... 10c.
Laižytos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusk 1(

Kaina ............................................................................. 10c.
Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13 

ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina • •••••.. loc. 
Motinos Širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Duktė

48 pusk Kaina ................... ....................... . .................. 50c.
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks 

mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.
Chicago 1922. Pusk 59. Kaina......................................  15c.

Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos 
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusk 48.
Kaina............................................................................. 15

Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Ineiura. Dramų. Kaina 25c, 
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Paraše

Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina........... .  15c,
Penkis Kartus Po Vienų, Bus Vienas. Keturių atidengimi] 

komedijų. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozus.
Kaina ............................................................................. 20c

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue Chicago, III.
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PERSONAL SHORTS HAS RIGHT TO GRIN

Sharkey is to be given. a- 
notlier clianee to win the 
championship title. AVlio said 
opportunity knocks būt once? 
This vili be bis tliird clianco 
so by the law.of averages lie 
miglit be the winner. It \vouhl 
be an excellent attraction to 
liave Sharkey, Sclimeling, 
Stribling, and Carnera, pla- 
ced in one ring and liave the 
lašt one reniaining on liis feet 
dėclared the Champion. That 
would clear up this fighting 
situation. Well, lets liope he 
beats Carnera.

John. Keller, of Ohio State, 
who won the 120 yard higii 
hurdles by five yards in the j

lime of 14.7 established a new 
relay record.

OH1O STAR WINS perlonu their duties in. degant 
style.

K. Savickas, Noitli Side’s 
boast, was wearing a liglit 

! suit at evening engagements. 
“Aly, my, we thouglit ‘‘Kon- 
Inie” would know better tlian 
to appear in improper rai- 
nient, in the late P. Al. liours.

“Alpha and Omega.“

UŽ VISKĄ, KAS LIETU

VIŠKA, PROTOKOLAI

“Vilniaus Rytojus” prane
ša, kad j Krokšlio, Marcinkų-
nių valse., kaimą atėjęs Rud-

, ,, , „ „ , mos policijos komendantas ir
annual Penn relays. Keller s t , , . ,radęs pas vieną ūkininką sve-

This great big smile could’-lin the “Vytis” tliese days.
nt help breaking on Elinor Joe old hoy, vhere’s your K 
Sniitli’s face after the nine-'of L spirit? 
teen year old 1‘lyer descended

Tol. Cunal 6704

DAKTARAI:

DJL i. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo suigiaa Ir chroniškas Ilgas 

Tyrų. moterų ir valkų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik 
lškalno ausi tarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray 
'222130 WEST 22nd STREET

CH1CAGO

Tel. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MACH,
f DEN'riSTAS

Suite 1920 The Pittsfield Bldg.

Telefonas Grovehlll t3«1

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. MARQUETTE BOAD
Ofiso Valandos:

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

Šaradomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedaliomis pagal sutarti.

Ofiso Tcl. Victory 8898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

BR. A. A. RBTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak.

DR, J, 1KSVARSJUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W:68 Street
Kertė ko. HTnrtsrn Avestas

Tel. Frsąpėot 1928
Rezidencija 2869 So. Leavltt «. 

Tel. Caaal 3SM
Valandos 2-4 po pietų Jr 7*8 -v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

TaL Laflspatto 6788

OR.iJ.HWOS
VUL: 11U 6 ,pe pietų. 7 NU • Mfc.

Office: 4459 S. Califoraia Are. 
NedMIoJe pagal nutarti.

Ofiso Boulovard ABU
Res. Kenwood 6197

Educational Note: the ras- 
pberry crop this year will he 
as great as ever. The bull 
niarket vili also be Strong.

AVe’re štili lioping the “Vy
tis” vili iniprove and hecome 
the magazine of the Lithua- 
nian youtli in America. I’ve 
inąuired of many Kniglits as 
to their attitude toward it. 
Everyone said there’s very 
little or nothing at all in the 
publication tliat is interesting 
to them. Evidently something 
wrong someplace; who’s sup- 
posed to correct it and make 
it interesting? We await 
action patiently.

irom lier record breaking 
cliiiib at Roosevelt field L. I. 
One altimeter showed slie liad 
attained 32,500 feet. The pre- 
sent official record for wo- 
meji is 28,743, established by 
Rutli Nichols.

Maiąuette’s trojan J. Juo
zaitis is up to bis neck in
vork. Since “Jack” is the
maste r of all trades, it isn’t 
any vonder vhy Marąuette is 
enjoving prosperity tliese 
days.

ntą paveikslą su parašu “Nuo 
maro, bado, ugnies ir karo, iš
gelbėk mus Viešpatie,” ir su 
Vyties ženklu, surašė protoko
lą. Ūkininkas, bijodamas pa
baudų, ėmė prašytis dovano
ti. Bet komendantas nedova
nojo, kol ūkininkas nesudegi
no paveikslo) Paskui komen
dantas nuėjo pas kitą ūkinin
ką ir radęs sieninį kalendo
rių iš Amerikos su Basanavi
čiaus, Vyties, Vytauto Didžio-į gydytojas ir chirurgas 
jo ir Birutės paveikslais, tuo- 6558 SO. HALSTED STREET

55 E. \YASUINGTON ST. Nedėliomis ir Šventadieniais 10-12

Tel. Prospect 1157

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

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

Res. Phone 
Englevvood 6641 
Wen£worth 3000

Office Phone 
Wentworth /3000

DR. A. R. McCRADIE

Our haseball scores vili not
he given this year to members
of the Associated Press or 
foreign ,newspapers througli- 
out the worhl. AVe’re going to 
keep them for the “Draugas”. 
Strictly exclusive. No divul- 
ging of our interest to the 
unappreciative niob.

As never.
Konnie.

Providence’s ex-‘czar’ of the
Baseball League, J. Giedraitis 
is enjoying complete ręst. 
“None of tliese guys vili be
“guning” for me now, for
doubtful decisions”, Joe eur-
tlv replied.

“Granny” from Bridgeport 
has been seen pursuing the
'‘fenimes’ in. rapid style. “Ta
ke it easy, “Granny” tbink

jau liepė jį suplėšyti, nes ki
taip rašo protokolą. Ūkinin
kas, bijodamas pabaudų, ka
lendorių suplėšė. Tas pats ko
mendantas kiek vėliau atėjęs 
pas kitą ūkininką, rado didelį 
Vyties paveiksią, kuiiuo vi
suomet buvo puošiama scena 
per vakarus Krokšly. Komen
dantas liepėi nutraukti Vytį 

kartu su Vytauto Didžiojo pa
veikslu ir sudeginti. Žmonės,

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

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4454 SO. WOOD STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 r. v
. ■ n ■ <■■■■■—■■    .........■■ ■—.

OR. i J. BERTASH
SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRHtBL'IS
8464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 4 ,iki S po

pietų fcr •« iki 8 tbI. vakare 
Res. 3201 S. WALLA.CE STREET

Nepamirškite kad Vyžių' Sides own Al. Mana- ®£ wl,at you’IT l.aye to go thru
piknikas bns birželio 28 die-!taviHus i“st cant 8«* “ver “ cr -ou re 00 e 
ną, Bergmano darže. Šis mūsųpl0W the Cubs took “three on
piknikas, kaip komisija tikri
na, bus didžiausias šią ir pe
reitų metų. Visi tenai susei- 
sim, visi viens su kitu pasi- L'ubs, Al 
matysim, visi pasilinksmin
siu! ir sau naudos padarysim.

tam lam” in St. Lovey. May- 
be the lieat in St. Lobey slop
inu! the home run orgy of our

Belskis, the Provideuiee pit- 
clier, statės tliat bis eurve 
bąli is better than ever. He 
goes further and claims no 
one vili be able to hit liis 
eurve balk The Garv team has

Roseland’s aiative son “Du- 
gan” is reniaining, passive 
tliese spring days, since love 
is in the oKone, “Dugan” feels 
literally slayed by its reac- 
tion on liim.

J. Alasiunas and C. Šeputis, 
Brigliton’s aristoeratie duo, 
liave be<iii ofliciating at va
rinu,s futnetions, that it von’t 
surprise us, if they don tho. 
‘soup and fish’ hereafter, to

Brighton Park’s famous 
an idea to fool Belskis. The-j journalist J. Švilpa refnses to 
y’re going to ūse a bat that’s give the “low-dow,n’ on tliese
sliaped likę a pretzel. No sir, 
you can’t stop inventive ge
nius.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

r
■V'M

M

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ] 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ranuį( 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

IX_ '“t

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus j 
naują vietą po num. 4645 B. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir. 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar-i 
ii. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Ave^ 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Hemloclc 8700
Res. TeL Prospeot 9«M

DR. D, ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 0166 South Kedzie 
Res. 6822 S. Wlhpple 

Vak 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Kak

OFISAI:„ AM
19-13. 2-4. 7-9 13-2. 4-8, Blvd.
7ML Gta«o *83 GM.------- ---- - - —

m. s. a. unitu
GSDZTCMAS ir
Reaidenclja 

4729 Weat 13 PL
Fsi. raino 3M8

NadėUomls

db. įmaus
GYDYTOJAS ,JK CHIRURGĄ* 

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

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

tojaus” numery paskelbtas į-( 
domus konkursas Vilniaus ir 
Švenčionių gimnazistams. Ve
lykų švenčių išvažinėję moki
niai raginami rinkti žmonių

A. L DJMUS. M D. WR. ifBEZIS

bijodami t'fkiuie sunkiais jjgy-vojaps kalljysutiedžiagai’ pa
kais palmud^omeTKlanto U
liepimą išpildė. ‘R.”

MOKINIAI RENKA ME

DŽIAGĄ LIETUVIŲ 

ŽODYNUI

gaminti. Kas daigiausia už 
j rašys dar nežinomų kalbos fa- 
, ktų, gaus 30 zlotų dovanų. Ko
nkurso teisėjai yra dr. Šlape
lis, Karazija ir Untulis. “R ”

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto:

Nuo 8 iki 8 valandai vakare 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHISSURGAK

Paskutiniam “Vilniaus Ry-

GRABORIAI:

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

Ofiso Tel. Victory 3607
Of. Ir Res. TsL Hsmlock 3874

X‘— gpteduttai
Ofisas 3301 West 72a<,

COr. So. Leąvitt St. Tel. Caaal 0231 
Rezidencija: 4628.So. Rtclunond Avė.

Tek Repubiic 7868 . * 
VaJandou 1 —- S & 7 — 8 «!• vak.

Nedėlioj pągal sutartį

OR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED 8TRETT 
REZ. 6604 8. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vak: 8-6 po plet. Utarn. ir Subat 
8-6 vak. Šventadieniais pagal sutarti

DENTIST AI

Tel. Canal 0867 Res. Prospect <668

. P. Z. ZALAlBRtt
Gydytojas ir Chirurgas 
1881 SOUTH HALSTED BY.

J. F. BADŽIUS
PKUATISTAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT,
Phone Boulevard 7048

DR. C. L YEZEUS

Rezidencija 8800 So. Arteaian Asą 
u ryto iki « p,

0 Iki 8:80 vakare

Tai. Mldsrsy i>18

short story “gogs”. We are 
begining to believe that he 
forgot how to write them, 
since we are not secing many

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

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auhurn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marsh field Avenue 

Tel. Boulevard 9277

A. PETKAS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmam Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III.

_ L__ f- ■ ■_l - C

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2 616 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, Ilk
Tek Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIU^ LR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, IR.

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABOnitJB 

Didelė graži koplyčia dykai 
718 WEST 18 STREET

Tek Roosevelt 7613

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th St

Kampas 46th ir Paulina BU 
Tek Boulevard 8308 - 8411

Nulludlmo vakindoje 
prie man«s. patarnausiu etmpatM- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigias 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

DENTI8TAS
4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Virš Marshall Drug Store 
Arti 47th Street

TsL Canal <223

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS JOt CRBRUKGAR 
Oaklay Arenas šr

Teist Wllautte
Caaal YTtS

a iki G tp. p,

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. G. LII£iS
Palengvina aklų Įtempimą kuria 

esti prieiaattan galvoa skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšti. Nutanu 
cataractua Atitaisau trumpą regys- 
tą ir tolimą regystą.

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

S pečiais atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 18 
po pistą.
KREIVAS AKI8 ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Dangčių atsklkimų akys stltal 
be akinių. Kainos pigiau kaip

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

ffeL Tanb 1«W

DR. G. SERNER
UTETŲVIfl AKIŲ BPEOIALIBTAB

Ofisas ir Akinių Dirbiavi
756 West 35th St
Kampas Batsted

Valandos: nno 10—4; nao 8—8 

Nedėliomis: nao 10 iki 12.

D K N Tl« t 40
2201 WBST 22nd STBEET 

(Kampas 7aa»fll flta

8R. CHARLES DE8AL
Valandos Nuo • U M

BsredoJ pagal sutarti

Boulevard 7589
Res. Hsmlock 7491

DR. A. P. KAZLAfiSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Asbland Atenue 
Vai.: Nuo 10 ryte Iki 8 vakare

Tai. ciosps 11

LIETDVM 
Valu kaadlen ae 

vai.
HedėlIomU

4847 W. U ST.

Iki 8

Perkėlė savo ofisą po numeriu 

<Z29 BO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALSBTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų
VSBt: ryto •nuo IV—n nuo 8—4 gG

pistų: 7—S:M
NsdėUamM M ilū 11

Telef. JKidway

l
Gydytojas ir Chinu^M 

4631 SO. ASHLAND AVR.
Tel. Yards 6994

Te4. 8888

Cioero, UI.

VALANDOS: 
«uo U iki 18 Kiek* 
Nuo 1 Iki 8 >o autų 
Nuo t iki 8 vakare 
Nedėl. šuo 18 an 18 «P

Tel. laifayctte 5820
Rez. GrovehHl 2940

Tel Weutworth 3(XM)
Rez. Tel. Stewart 8UB

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTIST AS

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutartį

DR. H. RARTOD
Gydytojas ir Chiraifaa 

6558 80. HALSTED STREBJT 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar*
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C H I C A G O J E
RĖMĖJŲ SEIMAS.

Šv. K. A. Rėmėjų draugijos 
12 Seimas bus gegužės 17 
dienų. Visiškai mažai laiko 
beliko. Vos viena savaitė. Rė
mėjos kaip Centras, taip ir 
skyriai skubiai ir stropiai prie

"jo rengiasi.
Pakol-kas parengimų maža 

tesimato; išėmus gerb. kun.' 
Baltučio parap. piknikų. Tas 
liudija, kad turėsime didelį 
skaitlingų seimų. Gerb. Se
serys ir Rėmėjų dr-ja laukia 

.savo prietelių, atstovų iš vi
sų draugijų ir visų parapijų į 
metinį susivažiavimų — sei
liuj.

V ra.

vyks lygiai pirmų vai. po pie
tų, Bethoveno Konservatorijo
je-

Visi vargonininkai yra pra
šomi laiku susirinkti, nes yra 
keletas svarbių reikalų aptar
ti.

Rast.

Federacijos Pirmininkui1 
Gerb. Kunigui Ignui Albavi- 
ciui, Jo Mylimai Motutei mi-- 
rus, reiškiu gilios užuojautos.

K. J. Krušinskas, 
Federacijos Sekretorius.

RADIO ŽŽŽ.

R. ANDRELIUNAS
‘ ’ • * I

(Marųuetie Jeweiry & 
Radio)

Užlaikau visokių 
auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra- 
dlo, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HF.MIOCK 8380

Paskutiniu laiku apskričių 
seimeliuose gaunama daugybė 
prašymų, kuriuose ūkininkai 
prašo atleisti nuo kai kurių 
mokesčių arba juos sumažinti, 
nes jie jokiu būdu negali iš
simokėti. Kaip j tai pažiūrės 
apskričių savivaldybių orga

nai, tuo tarpu nežinia. Tačiau 
laikraštis konstatuoja, kad, 
Vilniaus krašte javams visai

atpigus, ūkininkų padėtis da
rosi tiesiog katastrofinga. E- 
sų visai suprantamas faktas, 
kad ūkininkai negali užmokėti 
uždedamų mokesčių. “R.”

Remkite tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge

ĮVAIRUS pardavimai

Town of Lake. — Geg. 3 d. 
Moterų Sų-gos 21 kp. įvyko 
susirinkimas. Nutarė turėti iš
važiavimų kur nors miškuose. 
Kuopa gerai gyvuoja, pri
klauso prie K. Federacijos 7 
sk.

X Geg. 2 d., Šv. Kryžiaus 
bažn. priėmė Moterystės Sa
kramentų Vincentas Diraitis 
su Franciška Paraškai re ir 
Juozapas Rapnikas su Elz
bieta Juozapai ty te.

X Gegužės 15 d. išvažiuo
ja Lietuvon paviešėti biznie
rius Jurgis Brazauskas su 
žrrtona.

X Mokytoja Stella Pivaro- 
naitė su R. Gapševičiu žada 
padaryti vestuves.

X Daug klausia, kada kun. 
A. Dexnis važiuos į Lietuvų. 
Dar nežinia; gai negreit.

JONAS ŽUBRIS

Mirč gegužes 9 d., 1931 m.. 
4:3(1 vai. ryto, 61 metų am
žiaus. Kilo iš Suvalkų apskri
čio, Simno parapijos, Guzmini- 
škių kaimo. Amerikoje išgyve
no 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną. Magdaleną po tėvais 
ValonaitŠ, 3 dukteris: Oną, Ga
brielę ir Mortą; 2 sunu: Anta
ną ir Joną, ir seserį Julijoną 
Palkisnienę, 2 pusseseres Ga
brielę Klimavičienę ir Bronis- 
lavą Maleškevičienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4838 So. 
Kostner Avė. Laidotuvės įvyks 
Utarninke, gegužės 12 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės šv. 
Marijos, bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas Į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Dukterys.
Sanai, Seserys ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Telef. Yards 
1741.

PRANCIŠKA

PAULAUSKIENĖ
(Po tėvais* Pagojaitė)

Mirė gegužės 9 d., 1931 
m. 6 vai. ryto 59 -metų 
amžiaus. Kilo iš Telšių 
apskričio, Eigirdžių j>ar. 
ir m. Amerikoje išgyve
no 25 metus.

Paliko dideliame nuliū
dime pusseseres, pusbro
lius ir kitas gimines, o 
IJetuvoj brolį Dominikų, 
2 seseri: Marijonų Arlau
skienę ir Petronėlę Simu
tienę, sesers dukterį Gri- 
caitę po vyru Pasilionie- 
nę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4326 
So. Talman avė. Laidotu
vės įvyks Utarninke, ge
gužės 12 d., iš namų 8:30 
vai. bus atlydėta j Nekal
to Prasidėjimo Panelės 
Šv. par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į 
Šv.Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus- 
ges ir pažystamus-mas 
dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nubudę: Pusseserės,
Pusbroliai ir giminės.

Laidotuvėms patarnau
ja graborius Badžiusi .Te
lefonas Canal 6174.

CHICAGOS IR APIELINKĖS 
VARGONININKAMS 

PRANEŠIMAS.

Šiandien yra šaukiamas Clii- 
cagos ir apielinkės vargoni- 1 
ninku susirinkimas, kuris į- i

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. Specia
liai Įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj’ išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų seną karą* padaryti kaip naują, Laiks nuo laiko carbureterio 
apžiūrėjimas ir išvalymai sutaupys jums pinigų.

MARVEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Buick, Nash, Hudson & Essex. Oakland 
ir Pontlac, Oldsmobile, Viking, Graham-Palge ir kitus.

Pavasarinis Išpardavimas
NUO GEGUŽIO 9 D. IKI 16 DIENAI

B. X.
už ........

Del
d ratai 8

A. B. C. 
plaunama 

mašina. Ga 
Ii jų nupir
kti mokėda
mas $2.00 į 
savaitę, 

drata 100 pėdų
.............. . 3.50
lempų apsukti 
pėdas už 10c.

PAS

Gregorowicz Bros.

Sakeas su lenciugiu-
ku ............................ T9c.

Elektri kiniai prosai
vertės $3.50 dabar
už ‘............... $2.98

Kiti prosai vertės
$3.00 dabar už .. $1.98 
Prosai garantuoti 2 me
tams.

Lentos dėl prosijimo 
vertės $3.25 dabar tik 
už ........................... $2.50

Varinis čeberis drabu
žiams šutinti vertės $2.50 
dabar ............. $1.98

Kiti čeberiai. vertės 
$1.00 dabar............ 89c.

Vinių bačkutė 100 sva
rų ................ .......... $3.50

Moliava
Clarmont

^$2.00 vertės
dabar $1.48
už gal.

Fiat moliava vertės 
$2.50 dabar už___$1.98

Peoples moliava vertės 
$2.50 už................ $2.10

Cbicago White 100 sva
rų ..........................$8.00

Geros rų- 
šies var- 
nišis 4 
vai. iš

džiūsta 
vertės 

$4.25 už 
$3.48

Capitol Varnish vertės 
$2.50 už ............. $1.48

Kopėčios 5 
pėdų už

96c.
6 pėdų už

$L39

4 colių šepetukas ver
tės $1.25 už .......... 69c.

Šepetukai nuo 1 colio
iki 2 eolus po.......... 9c.

Spynos 
dėl vidus 
durų ver
tės $1.00 

už 69c. 

Patentuo
tos spynos 
$1.50 už 

98.c

Daržams laistyti paipos 
50 pėdų už .......... $3.87

Paipoms suvynioti Špu- 
lios $2.00, dabar .... 98c.

Peoples Hardw are & Paint Co.
1901 W. 47 ST. CHICAGO, ILL. Kampas Lincoln St.

JOSEPHINE KARPIŪTE
Mirė gegužės 8 d., 1031 m., 9 vai. vakare, 16 metų 

amžiaus. A. a. Josephine gimė kovo 19 d., 1915 m., 
Cicero, 111. Lankei Šv. Antano parap. mokyklų.

Paliko dideliame nubudime motinų Onų, po tėvais 
Bredikaitė, tėvų Juozapų, brolį Juozapų 12 metų am
žiaus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1612 So. 49 Avė., Cicero, III. 
Laidotuvės įvyks Seredoj, gegužės 13 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: Tėvai, Brolis ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Te

lefonas Yards 1741.

AUTOMOBILIAI
FREE WHEELING

studeUker
< , . ut ■ . •

Vienintėlė Rtndebaker Lietuvių 
įstaiga Chlcagoj

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
už žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
A. Kasulis ir J; Zabukas, Sav.

4492 ArcRėr Avė.
Tel .Lafayette 7139

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

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

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

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Yards 0699
———■————a——Maas^—■——»

įVAIROS KONTRAKTORIAI:
=F** M. ZIZAS

Namų Statymo Kontraktorlus

Telef. Repubilc 6396

D. GRICIOS
GENE RALIS KONTRAKTORIUSStatau įvairiausius namus prieinama; „„„„„ „„„irntna ! Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio.

721\t2L=It,AVE- TOOTTOU? STBMT

JOHN PAKEL & 00.
Gtneraliai Kontraktoriai 

Real Estete
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehill 1680

M. YUSZKA
Plumbing & fieating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar 
oaunlu kaoreriausla.

4426 So. Western Ava.
Tel. Lafayette 8227

Phone Vlrglnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. B0CKWELL ST.

J. H. RICZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

a z a oer.

Geros išdirbystės pilnai už
tikrintos maliavos.

Kainos numažintos 
Wall blot maliava .... $2.40 
Aliejinė maliava $2.10
Aliejinė maliava .......... $3.00
Aliejinė maliava i........ $3.65
Kopėčios 6 pėdų .......... $1.30

ftapos Telef. 

Hemlock 2867

Namų Telef. 

Repubilc 608

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

ONA KIAUDIENĖ
(Po ISvals Norkalt?)

Mir5 gegužes 8 d., 9:10 vai.
vakare. 37 metų amžiaus. Ki
lo iš ftiaulių apskričio, Papilės 
parap., Gimdviliškio kaimo.

Amerikoje išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Juozapą, dukterį Oną, se
serį Anastaziją Petrauskienę Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 6026 So. 
lafayette Avė. Laidotuves įvyks 
Seredoj, gegužes 13 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėta J Sv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už veliones sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:- Vyras, Duktė, Se
suo ir Gimines.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Telef. Yards 
1741.

Rakandai vartoti 2 mėn. Privat. 
i. Puikus parloriaus setas $85,

Vertas >300; 9x12 amerikoniškas O- 
rientąl kauras >35, vertas >160; Bald
ysią komb. elektros radio ir phono- 
graphas >75, vertas >350; 9x12 vil
nonis Wllton kauras >20; Louis XVI 
valf. pilnas riešuto >65, vertas >250: 
pilnas riešuto medžio mlegk. setas 
>95. vertas >325; Coxwell krėslas ir 
ottoman >25, vertas >95; 3 žvakių 
lempa >6, verat >25; itališkos flraa- 
kos, stalas, aliejiniai paveikslai ir 
tt. 8228 Maryland ave„ 1 apt. 1 
blokas į rytus nuo Cottage G,pove 
avė., Stewart 1875.

12 kamb. roomlng house, naujai 
Išdekoruotas, geros Ineigos ir listas. 
Reik greit parduot. 1764 No. Clark 
Street.

Išvažiuojam, parduodam restau- 
rantą deJicatessen, transfer kampas, 
geras biznis. Pigiai. 1553 No. Haisted 
St.

Gera ploviklė (washing machine) 
vartota mėn. >35 arba duok savo 
pasiūt. 5523 Flournoy St.

Conf. Luncheonette — pigiai už 
>1,200, įmokėti >200. Pastovus biz
nis. 1015 Diversey Pkwy.

GERAS, PRINOK ES ČIELŲ TO- 
MAČIU PUIjP

Extra didelis No. 10 gal. can. Del 
zupių, catsup, chlli soso, tomačių 
sunkos ir 50 kitokių produktų. Mai
sto vertė lygi 6 valgiams ir sudaro 
30 didelių gobi etų tomaičių sunkos. 

1-mą ir 2-rą zoną 50c. canas, 6 ca- 
jnai >2.50, 1 tuz. >4.75. Nurodymai 
dykai. The Marengo Cooperative
Canning Co. Marengo, Iii.

REAL ESTATE

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

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

JUSTIN MACKIEWICH
2342 South Leavitt Street 

Canal 1678-1679

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie 

pat Lietuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 f t. Namas 
dar naujas dviejų šeimynų. 
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namų. Savininkas į 
trumpų laikų turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinauduokite gera progų. 
Kreipkitės šiup antrašu:

K. J. VALIULIS 

611 Lincoln Avenue

Rockford, UI.
Phone Forest 8491

SAUGIAUSIAI PINIGAMS
Čia yra proga nupirkti namą už 

>1200 cash, 2 flatų po 5 kamb., ant 
2 lot,ų Ir 4 mašinom garažas. Mor- 
gičlus iš bankos >4000. Kaina tik >5,- 
500. Randasi ant Homan Avė., prie 
95 St.

Mainys 3 flatų mūrinį namą, 8 fl. 
po 6 kamb. maudynės, elektra, ce
mentuotas beismantaa Ir elė. Morgl- 
čk> >5,800. Randasi prie 83 gatvės, 
ant Brldgeąmrto.

Mainys 4 fl. narna su 2 lotais, 2 
fl. po 5 kamb. ir 2 fl. po 6 kamb., 
maudynės, elektr., cemenb belsm. 
Randasi arti 114 St. ir Haisted, tai 
yra gražiausioj daly Roselando. Mor- 
gičlus tik >7000.

S. L FABIAN & co.
809 West 35th Street
Boulevard 0611 ar 0774

Parsiduoda 2 flatų namas. 6 kamb. 
mod., garo apšlld., ąžuolo t rimas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. >3,000 įmokėb Likusi leng
vais įkliok. 1622 So. 51 ava ftv. An
tano par. Cicero.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREES VALI, F Y 
PRODCCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Rešnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 8399 

Res. Tel. Yards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockurell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

. Skolinam Pinigus
Neimam komiso nuo >50 iki >300 
Sis departmentas yra pn valstijos 

priežiūra
t
| Ti

J
Taipgi paskolos ant pirmų morgičlų

. NAMON FINANGE GO.
6755 S. WESTERN AVĖ.

NAMŲ SAVININKAMS.

Popleruoju Ir malevoju kambarius. 
Darbą keletą didelių steninės pople- 
ros knygų, kurias pristatau 1 namus 

Į išsirinkti. Už rolę 7c. Ir aukščiau.
Atsišauklt laišku ar asmeniškai.
' K. ANDREJUNAS

1337 So. 50 Ct. Cicero, HL

 W. BENECKAS
Pentuoju, popieruoju, grei- 

nnojn. Senų varnišių nuimu 
nuo visų medžių. Saukit

Lafayette 7554

Priverstas parduot 2 augščių ply
tų namas, 5-5 dideli kamb. mieg. 
porčlal. k. v. S. pigiai. 5342 No. 
Austin Ava

6 šviesių kamb. namas, pečium 
ši M., naujai Ištaisytas, arti L. V. 
high scbool. Pigiai. 1546 Byron St.

Užkandžių standas ir Pony Rlng 
and River Rd., H į plėk nuo Hlgglns 
Rd., įst. 3 metai. Wm. Ziellnakl, Rt. 
1 Bot 22, Norvrood Park, Iii.

6 kamb. med. bung. mod. 2 karų 
gar. 1 blokas į Bellvrood stotį. W«at- 
chester exp. Pigiai >4,260. <27 Boh- 
land ava Belhrood, III.

Farma 40 ak. lygi, gera žemė, reik 
gerinimo. Jmokėti >100, >10 mėn. 
Gražus naujas 2 augščių namas. 
Dideli frontinlal Ir užpakaliniai por- 
čial, ant 1H loto Kaanovio, Mlch, 
įmokėti >300. >l> mėn. Ir kitų fkr- 
n\ų Ir miestų propertės už bargsno 
kalnas Enuna Brace Real Katate 
214 Fremont Ava, Fremont, Mieli.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčlame pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
į Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičlų.

Apdraudžiama nuo ugnlea 
tarnado; taipgi automobillua

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HAL8TED ST. 

Ohieago, UI.
Tel. Yards 4669




