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ŽUVUSIŲ KARE ATMINIMUI ŽINIOS IŠ LIETUVOS

M

K J BAŽNYTINIO MENO PA- 
RODĄ EKSPONATAI 

JAU PLAUKIA

LINKUVOS ŽINIOS

MADRIDE KARO PADĖTIS DAUGIAU MOTERŲ J 
DARBUS ORIUOSE

Tik spėjus pasirodyti spau
doje bažnytinio meno parodai 
rengti komiteto atsišaukimui, 
gerb. bažnyčių klebonai suma
nytąjį dalykų tinkamai įver

tino: jie visokiais būdais pa
gieda rengėjams rinkti ekspo
natus ir net patys atsiunčia

Žuvusių kare atminimui tokį paminklą pastatė Cornell Universitetas Princeton, N. įdomių eksponatų. Bet vis dėl-

i ,o.

J., kurio 264 vyrai žuvo pastarąjam kare.

> • 1 m
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MADRIDAS, geg. 12. — 
Kad sulaikyti raudonųjų gai
valų kruvinas riaušes, čia pa
skelbta karo padėtis.

APAŠTALINIS DELEGA
TAS MUNDELEINE

MADRIDE KRUVINOS 
RIAUŠES

MASKVA, geg. 11. — Ko-; 
munistų ūkiuose prie versti-p
no darbo šiandie dirba virš 10 MUNDELEIN, III., geg. 11. 
milionų moterų. Komisarai iš- Chicagos arkivyskupijos 
sprendė, kad turi būt padidi- Marijos P. Seminarijoj 
ntas tas darbininkių skaičius. (Seminary of St. Mary of the

CHICAGOJE
MOKESČIŲ KLAUSIMAS 
FEDERAUNIAM TEISME

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
11. — Vakar čia įvyko kruvi
nos riaušės monarehistų su re
spublikos šalininkais. DaugS N
nukentėjo aukštosios kilmės 
žmonių.

Juodašimčių ir radikalų gau 
jos tik ir laukė tos rūšies su
iručių. Pakilo viskų griauti, 
daužyti. Jos net pareikalavo 
panaikinti pilietinę sargybų, 
kuri mėgino ginti kaikurias

Bala. 19 d. Linkuvos gim- - 
i nasijos salėj įvyko suvalsty
bintų skautų sueiga. Dalyva
vo tunto atstovas, kuris prog
ramai paįvairinti laikė pas
kaitų apie skautybę ir auklė
jimų. Pažymėjo, jog skautas 
lavinasi fiziškai ir dvasiškai. 
Dvasinis skauto lavinimasis 
susidedųs iš charakterio tvir- j 
tinimo ir pasiaukojimo jaus- ’ 
mo ugdymo. Apie religinį, 
Kristaus mokslu pagrįstų, au
klėjimų nebuvo kalbėta.

Po paskaitos buvo paklaus
ta, ar katalikams dera pri
klausyti prie skautų. Gerb. 
prelegentas paaiškino, kad Vy
skupai, tiesa, draudžiu kuni
gams skautuose dirbti, bet 
skautai, nebodami kliūčių, ei
nu tiesiu keliu, o Vyskupai su 
laiku susiprasių ir grįšiu prie 
jų. Puikios viltys!

Įžodį davė 5 skautai. Du iš 
jų žydai.

Sueigoj dalyvavo apie 70 
mokinių, iš kurių apie 10 bu
vo skautai.

to atsiranda dar ir tokių kle
bonų, kurie eksponatų rinkė
jams ne tik nepadeda, bet ir 
klebonijos duris visai užsida- 

Mrs. Ella Jonės teismas iš ro- Gaila.
vieno vaistininko pripažino gįaį bažnytinio meno paro- 
20,000 doleriu atlyginimo už jgį eksponatų rinkti išvažia- 
tai, kad jo vaistinėje neteisin- vo daįijninkas A. Valeška, ir 
gai sutaisyta jai gydytojo ski- ,jam padeda dailininkas Samu- 
rti vaistai. Nuo to jinai buvo

TEISMAS PRIPAŽINO 
20,000 DOL.

Viena didelė Chicagos kom-
Sako, tuo būdu daug vyrų bū- Lake) praeitų savaitę lankėsi panija kreipės į federalinį tei
sių paliuosuota iš ūkių ir pa- Ekscelencija arkivyskupas gmų gauti “injunction” prieš 
imta į dirbtuves. ’ umasoni-Biondi, apaštali- mokesčių už nekilnojamas sa- susirgusi.

____________ nis delegatas Amerikos J. Va- vastis rinkimų už 1928 ir 1929 •
SĄMATA ANT STIPRAUS lsty^ras metus Cook apskrity.

PAGRINDO j Jo Ekscelencija į seminari- s Kompanijos prašyme štai
jų atvyko vesti kvotimus pen- kas jarp kitko pažymima:

MIRĖ DAILY NEWS 
LEIDĖJAS

: Paroda įvyks Kaune, teisin
gumo ministerijos rūmų salėj, 
birželio mėn. “R. n

BERLYNAS, geg. 11. — kiems kunigams kandidatams

Vokietijos kanclieris Dr. Bru- į šv. Teologijos doktoratus.‘ 1’ Gž nekiljojamas savastis

ening pildo savo žodį. Po Ua- Kvotimai buvo vedami susiri- m°kesčiai ne^noniškai aukšti,
ro pirmu kartu Vokietijos pa- nkus visam fakultetui ir pir- nes a8e8Onai neteisingai ap-
jamų ir išlaidų sųmata padėta mininkaujant apaštaliniam de- savastĮs.-
ant stipraus ekonominio pa- legatui. ! Asmeninių savasčių verte

savastis, kurių tarpe ir laik-j grindo. Visos išlaidos žymiai anrbin<ro «w*ui nnrorHti ^°oli yra apie 15 bi-
raščių išleistuves. • , sumažintos — apie 300 milio- ’v n Q lionų dolerių, tuotarpu aseso-■ ; . 1 buvo suruoštas priėmimas Se-1 . . , . ...

-d- x- -i x nų dolerių į metus. • •• • rado vos apie 780 milio-Riaušese 1 žmogus žuvo ir “ ų 1 .minanioi.
, v . A i nų. Tad nekilnojamų savasčiųdaugelis sužeista. v Kanchens Bruemng savam

Sekmadienio vakare Win- 
netka priemiesty staiga mirė 
“Chicago Daily News” leidė-j 
jas IWalter A. Strong, 47 m. 
Buvus širdies liga.

GAISRAS BALDŲ 
FABRIKE

Aušros gatvėj 16 n r. užsi
degė Ab. Stragevičiaus baldų ; 
dirbtuvės lentų džiovinimo:
skyrius. Gaisras tęsėsi iki 8 i ------------

________, vai. Minimas trobesys sudegė. į Salakas, Zarasų apskr. Tai-
6 ginkluoti plėšikai praeitą Bu™ apdraustas 60,000 litą, kos Teisėjas nagrinėjo buv. 

šeštadienį puolė valgyklų, 2058 bet’ sako polisas nebuvo pra-,Salako klebono kun. Spudo 
tęstas. Baldai apdrausti 30,-[bylų.

APIPLĖŠTA VALGYKLA

„ ,, .v i-,,.,. . • savininkai šiandie turi sumo- W. Van Buren gat., ir pelnė -
Kalbama, riaušes sukėlęs laike kuone varu pnverte pa-; SULAIKĖ ALGŲ MAŽINI- . . nuogim«u vįsn 299 dol pinkais ir 485 dole 000 Gaisro nuostoliai aiš-
onarchistų jaunimas, kurs riamentų pripažinti jo iškel-1 MĄ KARININKAMS T nuošimčių visų dol. pinigais ir 48.5 dole- „monarehistų jaunimas, kurs riamentų pripažinti jo iškel-] 

gatvėse ėmęs šūkauti buvusio tų finansinę programų. Pas-*
karaliaus pagarbai.

ARGENTINAI GRĘSIA 
NAUJA REVOLIUCIJA

KUN. SPUDO BYLA

kiau buvo spėjama, kad kanc-' VARŠAVA, geg. 11.

mokesčių.

2. “Board of review

rįus brangenybėmis.
n

a?. i SAUGOS PILIEČIUS, BET SVARSTO NAUJO JSTA-

MONTEVIDEO, Urugva-1 Vei 
jus, geg. 12. — Gauta žinių, 
kad Argentinai gręsia nauja 
revoliucija. -Gyventojai nepa
tenkinti revoliucinio preziden
to diktatūra.

lierio žodžiai yra tušti. Pasi- Kaip visiems Lenkijos valdi-f30,000 nekilnojamųjų savasčių n^KOLEKTUOS SKOLŲ TYMO PROJEKTĄ
rodo, kad jo žodžiai atatinka ninkams ir tarnautojams, taip, savininkų atsisakė išklausyti? ' Y** _____ __
jo veikimui. Gi tas veikimas ir karininkams turėjo būt 15.Šiandie mokesčiai yra lygūs! ^ASHINGfr'ON geg 11 •• Felčeriai ir akušerės susint 
nukreiptas respublikos gero- nuošimčių sumažintos algos. konfiskavimui. Tuotarpu kon-f_ adrninistracįja aš t- pinę dėl pasiųsto į ministerių

1 vei. I z-u • a ATi a a fiskuoti žmonių savastis be a-I Civiliniams tas atlikta. Bet „ ,
/ ____________ v ... . , v ■ tatinkamų bylų pravedimo tei-

uz karininkus pakilo marša- . , ,
KARIUOMENES PARADAS PiIsodski. ,is parėdė, kad !mno,se J™ p,rIeSl"?a ™

Valstybės gynėjui reikalau
jant teisėjas nubaudė 500 li
tų. Bylų sprendė už akių.

Pilna salė buvo prisirinkusi 
publikos. “R.”

SUSIKŪLĖ TRAUKINIAI; 
VIENAS ŽUVO

BUKAREŠTE , ... . a • i_ — a kės ir federalinės konstituci-kannmkams algos neturi būt

i jom.mažinamos.

IŠTREMTAS VYRIAUSY
BES PRIEŠAS

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
geg. 11. — Vakar čia įvyko’ 
milžiniškas kariuomenės pa
radas. Paradas suruoštas pa-
minėti 50 metą Rumunijos ne-, BEBLYNAS, geg. 11. 
priklausomybės paskelbimo Limb#che komunistų gauja ė-

KOMUNISTAI NUŽUDĖ 
DU ŽMOGŲ

Prašyme teismui tiesiog pa
žymima, jog mokesčių nusta
tyme atliekamos neteisybės.

MEXICO MIESTAS, geg.
11. — Areštuotas ir .nežinia j sukaktuves. Iškilmėse dalyva-j 
kur ištremtas Meksikos vy
riausybės priešas Luis Cabre- 
ra, buvusia valstybininkas.

CHICAGOJ PRAMOGOS

riais žodžiais buvo kritiku©- kabinetų svarstyti naujo įsta- 
jamauž’Įtai, kad ji, neapsau- tymo projekto, liečiančio jų! 
goja savo piliečių gyvybės pareigas, teises ir atlyginimų, 
svetimose šalyse, , pastaruoju Tas klausimas buvo svarsto- 
kartu — Nikaraguoj. mas ir jų nesenai sušauktame

Valstybės sekretorius Stim- suvažiavime. Felčeriai pasiry- 
son paskelbė, kad Am. J. Vai- žę savo teises ginti, jei tik ma- 
stybės yra pasiryžusios visur tys jas siaurinant. “R 
saugoti savo piliečius, bet at- , .------- —---------

M

NAUJAS NORVEGIJOJ 
KABINETAS

OSLO, Norvegija, geg. 12. 
— Norveguos naujų ministe
rių kabinetų sudarė agrarų 
partijos vadas Kolstad.

AUSTRALIJOS IŽDE 
NEPRITEKLIUS

CANBERRA, Australija, 
geg. 11. — Australijos cent- 
raliniam ižde pasirodė 96 mi- 
lionai dolerių nepritekliaus už 
praeitus 10 mėnesių.

Be to iškelta aikštėn, kad 
žymiai mažėja ir prekyba su 
užsieniais. f

, poughkeepsieT N. Y.,
geg. 11. — New York; Central 
geležinkelio keleivinis trauki
nis važiuojųs į Chicd^ė’f susi
kūlė su nušokusiu nuo bėgių 
pirmiau važiavusio prękinįo 
traukinio vagonu, 
i Žuvo keleivinio traukinio ip- 
žinierius. Keletas keleivių su
žeista. r !•’ ’> , visisako saugoti svetur įdėtų ka-'-, 

pitalų arba kolektuoti priva-į 
tinęs skolas. ,

------------------- | Miškų departamentas pųve-t
KENTUCKY VALSTYBĖJE ida tokia pat tvarka, kaip yra 
KOVOJAMI ANGLEKASIAI išduodama kartys radio ante

noms, t. yt. be viešo pardavi-

PARĖDYMAS MIŠKŲ 
DEPARTAMENTO

Vakar Chicago j prasidėjo 
didelės pramogos, kurių cen
tras yra State gat. vidumies-

dyta ir keletas sužeista.
Komunistai sakosi jie įmanę,Į Tai visa suruošta, “biznio” 

kad trtfku važiuoju fašistai. Į atgaivinimui. Tęsis 10 dienų.

Įmė šaudyti į važiavusius tro- 
vo pats vienas karal.us Ka- j^onojo Kryžiaus da,r- 
rolis. Kitų karališkos šelmy- buolojns. Pai!tarųjų du nužu- 
nos narių nebuvo.

NUGALABINTA 15 1
\BURMIEČIŲ

SUIMTAS PINIGŲ 
DIRBĖJAS

HAVANA, Kuba, geg. 11.
I

— Suimtas Kubos ir J. Vai- 
stybių pinigų dirbėjų gaujos 
vadas kažkoks S aaved ra.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
GERCOGOVINOJ

BELGRADAS, geg. 11, — 
Gercogovinos kraštų palietė 
smarkus žemės drebėjimas.

LIMA, Peru, geg. V). — Ge
gužės 8 d. Peru respublikoj 
atjaustas lengvas žemės dre
bėjimas.

SUMAŽĖJO PAJAMOS

HARLAN, Ky., geg. 11. — mo ir su 100 proc. priedo prie 
Kasdien bus naujos progra-' §erifo pagelbininkai staiga a-, taksos kainos, išdavinėti iš
mos, naujos įdomybės.

SUŽEISTAS GAISRI
NINKAS

WASHINGTON, geg. 11. 
i— 50-ty didžiųjų miestų paš- 
tos pajamos nupuolė virš 10 
nuošimčių balandžio mėnesiu Gaisras palietė penkių aukš- 
palyginus su balandžiu, 1930 tų naminių baldų Randall Co 

dirbtuvę, 76 gat.
C Sužeistas vienas gaisrinin-I
kas. Vos apsaugota arti stovį 
pašaliniai namai. Nuostolių 
būsiu apie 500,000 dolerių.

m.

AM. LEGIONO NARIŲ 
SKAIČIUS

BROOKLYN, N. Y., geg.
11. — Amerikos Legionas, pa
starojo karo veteranų orga
nizacija, turi 887,959 narius, matau.

Chicagoj vieši karališkas 
Japonijos kunigaikšti a Taka-

reštavo anglekasį Monroe, ku
rs kaltinamas sųmoksle pulti 
kalėjimų ir paliuosuoti ketu
ris anglekasius. Šie pastarie
ji suimti už įvykusių andai 
kovų ties viena kasykla. Toje 
kovoje žuvo keturi kasyklų 
sargai ir šerifo pagelbininkai.

MIRĖ ĮŽYMUS FIZIKAS

PASADENA, Cal., geg. 11. 
— Mirė A. A. Michelson iš 
Chicago, 79 m., įžymus fizikas 
Jis pagarsėjo šviesos greitu- 

'mo nustatyme.

skirtų kirtimui biržių po ke
letu karčių šaulių ugniagesių 
komandoms. Tokių komandų 
Šaulių Sąjunga turi 94. “R. f f

SSSR MIŠKO TRANZITAS 
I LIETUVĄ

RANGOON, Burma, gegf. Ų. 
— Pyapone nugalabinta 15 
burmiečių sukilėlių daugiau. 
56 ištremti.

Šiomis dienomis Daugavpily 
įvyko pasitarimas dėl Sovietų 
miško tranzito per Daugavpi- 
lį į Lietuvų. Kaip praneša 
“Jaunakas Žinąs,” į Lietuvų 
praeis 7,000 plotformų miško. 
Kasdien bus persiunčiama po 
200 vagonų. “R.”

CHICAGO IR APTUN
KĄS. — Šiandie išdalies ap
siniaukę; ryte pramatomas le
ngvas lietus; maža tempera
tūroje atmaina.

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
Šveicarijos 100 frankų 19.24

3.90
5.23

13.90
23.82
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datas jiems buvo reikalingas tik tam, kad sa
vo pusėn patraukti katalikų visuomenę, kurių 
jie, tuoj po konkordato pasirašymo taip žiau
riai pradėjo persekioti.

Konkordato sudarymas vis dėlto buvo ge
ras dalykas. Politinių net atžvilgiu jis buvo 
reikšmingas. Tačiau sutartys tik tada turi sa
vo reikšmę gyvenime, kada jos yra pildomos. 
Kuri pusė sutartį sulaužo, ji pasielgia ne
garbingai, užsipelno pasmerkimo. Jei tauti
ninkų vyriausybė manė konkordato nuostatus 
laužyti, konkordato visai nereikėjo daryti. 
Lietuvai būtų buvę daug sveikiau ir patys 
tautininkai nebūt tiek daug susikompromita
vę ir mūsų tautos vardo neužgavę. Juk ir 
šiaip jau valstybės dabar negali pasitikėti ta 
Lietuvos vyriausybe, kuri vienų dienų padaro 
iškilmingų pažadų, o kitų dienų jį sulaužo. Ji 
viena ranka stato, o kita griauna. Tokia tau

LIGONINIŲ DIENA.
(National Hospital Day)

Šiandien ligoninės visoje A- 
merikoje ir tūkstančiai ligo
niniu užjury apvaikščioja Li
goninių Dienų. Gal paklausy
to — kas tai yra Ligoninių 
diena! Atsakant į ši klausimų, 
leiskite man jums nuvesti iki 
1921 metų, kada šį diena 
buvo pirma karta švenčiama.

Prieš tų laikų, žmonės turė
jo kitokių nuomonę apie ligo
nines. Jie laikė ligoninę kaipo 
vietų, kurios reikia vengti, bi

ria apvaikščioti šį metinį įvy
kį, nes ta diena yra Floren- 
ce Niglitingale, gerai visiems 
žinomos, kilnių pasišventimo 
darbų slaugės gimtuvių die
na. Ši slaugė savo gyvenimų 
pašventė kenčiančios žmonijos 
ir ligoninių labui. Toki tai bu
vo pradžia pirmos Tautinės 
Ligoninių dienos.

Pradedant 1921 metais, šios 
dienos apvaikščiojimas buvo 

patvirtintas Jungtinių Valsti

Antradienis, Geg. 12 d., 1931

interaationnt

joms; vieta skurdo, kentėjimų jų Prezidento ir Jo Kabineto, 
ir mirties. Taip labai žmonės kurie suprato reikšmę tautai

tininkų politika kenkia Lietuvai geriems j bijodavo ligoninių baltų sienų, i turėti gerų supratimą tarpe 
palaikyti ir reikalingų kad verčiau norėdavo namie ligoninių ir žmonių. Čionau

DIENOS KLAUSIMAI
VIENA RANKA STATO, KITA 

GRIAUNA.

Chicago Tribūne korespondentas p. Do- 
nald Day pranešė, kad Popiežiaus nuncijus 
Lietuvai, ark. Bartoloni atšauktas. Lietuva 
taipgi atšaukusi savo atstovų prie Vatikano 
dr. Šaulį. Nežiūrint to, diplomatiniai santy
kiai tarp Lietuvos ir Apaštališkojo Sosto vi
siškai dar nenutraukiami. Kaune gyvensiųs 
Popiežiaus cliarge d’affaires o Vatikane pa
siliksianti šiokia tokia Lietuvos atstovybė.

Santykius tarp Apaštališkojo Sosto ir Lie.- 
tuvos ardo tautininkų vyriausybė, kuri yra 
pasiryžusi sunaikinti kat. veikimų Lietuvoje, 
likviduoti visas organizacijas, pakirsti Baž
nyčios autoritetų, atimti iš dvasiškijos visas 
teises, kokiomis-ji naudojasi kituose kultūrin
guose kraštuose. Tuos santykius ardo tie pa
tys tautininkai, kurie sudarė konkordatą su 
Apaštališkuoju Sostu ir jį iškilmingai pasira
šė, pasižadėdami pildyti jo nuostatus.

Savo pažadų tautininkai nesilaikė. Su 
konkordato dėsniais tautininkų vyriau-

santykiams su užsieniu palaikyti ir reikalingų
pietelių bei draugų įsigyti. jniirti, negu pasiduoti į ligoni-

Taigi, kaip nevykusiai yra vedamu vidaus Y-ę. Dabar ligoninės kaip mes 
politika Lietuvoje, taip nerimtai tvarkoma Į žinome, ir kaip milijonai su- 
santvkiai su-užsieniais. {žinojo nuo 1921 metų, visai

------------- {nėra taip, kaip visuomenė įsi-
Tribune korespondento paduoti neva ar- vaizdavo. Vietoj to, ligoninė 

gomentai, būk santykiai su Vatikanu nuirau- yra — didelė, gailestinga mo-

sybė pasielgė taip kaip lenkai su j nesiseka.

kiami dėl to, kad dvasiškija mėginusi diskre
dituoti Smetonos—Tūbelio vyriausybę, kad 
dvasiškija pakeitusi savo pirmesnį nusistaty
mų kovoti už Vilniaus atvadavimų ir kad į tai 
paveikęs atnaujinimas Lietuvos — Sovietų 
nepuolimo sutarties. Tai yra gryniausias me
las.

Lietuvos dvasiškija vyriausybės nedis
kreditavo, o tik kovojo už Bažnyčios teises it 
reiškė savo nepasitenkinimų dėl konkordato 
dėsnių laužymo. Savo griežto nusistatymo ko
voti už Vilniaus atvadavimų dvasiškija nepa
keitė ir nepakeis. Nei vyskupai, ir niekas iš 
kunigų niekada, nei žodžiu nei raštu, jokie 
tuo reikalu pareiškimo nėra davę, kuomet 
už Vilniaus atvadavimų atvejų atvejais ir pa
tys yra pasisakę ir tikinčiuosius karštai ra
ginę dirbti ir kovoti. Tautininkai ir visi ka 
talikvbės priešai, žinoma, norėtąją fclf s pa
našaus dvasiškijai primesti, tačiau tas jiems

Suvalkų sutartimi. 1920 m., spalių 7 d. jų pa
sirašė, o spalių 9 d. sulaužė. Tuo lenkų žygiu 
pasipiktino visas kultflringųsis pasaulis. Pik
tinasi ir Lietuvos tautininkais, nes jie irgi sa- 
yo iškilmingų pasižadėjimų, sutartimis ir sa

ro parašais užtvirtintų, nepildo.

Atnaujinimas nepuolimo sutarties su Rusi 
jos Sovietais irgi jokiu būdu negalėjo atsi
liepti į nutraukimų santykiu su Vatikanu t. 
y. kiek tas liečia Lietuvos dvasiškiją. Kad 
bolševikai galėjo paveikti į tautininkų vyriau 
sybę santykių suardymo su Apaštališkuoju

Daug kas džiaugėsi, kada tautininkai su- ! Sostu atžvilgiu, tam pilniausia būtų ga'ima
darėkonkordatų su V atikanu. Juos tada pas
kaitė katalikiškesniais net už buvusių katali
kų vyriausybę, nes, esu, krikščionys demo
kratai konkordato su Vatikanu nepajėgė pa
daryti, o štai tautininkai, nespėję užimti Lie
tuvos vairų, puikiausia tai atliko. Bet pasiro
do, kad tautininkai šiame savo žygyje buvo 
nenuoširdūs, neteisingi, veidmainiai. Konkor-

t i keti. Bet mes tokio kaltinimo mesti nesisku
biname, nors ir žinome, kad niekur kitur taip 
smarkiai nevedama kova prieš tikėjimų, kaip 
šiandien Rusijoj. Suprantama, bolševikai da
ro viską, kad panaši kova eitų Lietuvoj ii 
visur pasaulyje. Dėlto galėjo ir Lietuvos tau
rininkams statyti sąlygų, einant prie nepuo 
Ii"io sutarties pasirašymo.

■n—Mrt n I n Ulė

tina, su auksine širdimi, pilna 
meilios, gailestingos užuojau
tos kenčiančiai žmonijai. Li
goninė yra pagelbos uostas li-'non 
gos suspaustiems.

Ligoninės apgailestavo, ži
nodamos, kad visuomenė lai
ko jas tokiomis baisiomis Įs
taigomis. Tokios nuomonės 
padėjo ligonines į keblių pa
dėtį ir atsirado klausimas ką 
daryt, kad įgijus bendradar
biavimų ir pasitikėjimų vi
suomenės, kuri yra labai rei
kalinga ligoninių pažangai.

Patyrę ligoninių vadai, iš 
visų kraštų suvažiavo ir svar
stė' šį klausinių. Jie nutarė, 
kad visuomenė turėtų daugiau 
žinoti apie ligoninių uždavinį 
ir darbus. Todėl buvo nutar
ta paskirti vienų dienų metuo
se, duodant progos visuomenei 
susipažinti su ligoninių dar
buote. Ši diena pavadinta Tau 
tinė Ligoninių Diena — die
tą, kurioje visos ligoninės 
laikytų “Atdaras Duris“ ir 
pakviestų Visus atsilankyti ir 
sužinoti, kas daroma operaci
jos kambariuose, X-ray sky
riuje, laboratorijoje ir kitose 
vietose, kurios atrodo žmo
nėms paslaptingos.

Gegužės 12 dienų buvo pa-

trumpai pabriešta Tautinės 
Ligoninių Dienos istorija. Pa
žiūrėdami prieš dešimts metų, 
matome kaip n ..suskaitomai 
daug pažangos yra padalyta 
šioje srityje, kiek daug at
siekta nusistatytam tiksle. Se 
n--ji nuomonė apie ligonines 
jau išnyko. Visuomenė atkrei
pė šviesesnę pažiūrų į jų ir 

dar nėra pilno siprati 
mo apie ligoninė:; veikimų, 
bet maždaug visa baime- yra 
pašalinta.

Todėl ir Šv. Kryžiaus Lietu
vių Ligoninė švenčia Tautinę 
Ligoninių Pienų. Šioje die
noje šimtai žmonių atlankys 
mūsų įstaigų ir susipažins su 
ja ir jos darbuotė. Šv. Kry
žiaus Lietuvių Ligoninės Ve
dėjos, Šv- Kazimiero Seselės, 
nuoširdžiai visus kviečia atsi
lankyti į Ligoninę, Gegužės 
12 dienų. Atsilankantieji sve-

Radio šiomis dienomis jau taip ištobulintas, kad galima 
ne tik žodžius brodkestinti bet ir paveikslus. Čia dedamas pa
veikslas yra televizijos “akies” per radio paleistas iš New 
Yorko.

tai civilizuotam žmogui ne-,tų ekspedicijų ir jos visos n.'--I
prieinami ir nežinomi. Dau- žinia kur 
giausia milžiniškos girios ir 
raistai, išvagoti z didelėmis ir 
mažomis upėmis. Tenai kaikur

*\e

Popiežiaus Leono XIII Enciklika 
“Rerum Novarum”.

(Tąsa)
Jie privalo prašalinti nuo darbininkų pa- 
leistuvybės pavojų ir šiaip visas pagun
das į blogų ir jokiu būdu ne trukdyti 
jiems savo šeimynos reikalais rūpintis 
bei nevaržyti jų pastangų taupyti. Ly
giai nevalia apkrauti darbu daugiau, ne
gu jų sveikata pakelia, nė duoti tokio 
darbo, kurs netinka dirbančio amžiui ar 
jo lyčiai. Bet visų didžiausia darbdavių 
priedermė tai duoti kiekvienam, kas jam 
teisingai pridera gauti. Žinoma, nustatant 
teisingo atlyginimo saikų, reikia atsi 
žvelgti į daugelį aplinkybių; bet aplamai
turtuoliai bei darbdaviai lai žino. kad
nei Dievo Įsakymai, nei žmonių įstatymai/ »
neleidžia spausti reikalaujančių ir vargs
tančių savo naudos Heliai ir naudotis jų 
vargais savo pralobimui.

Nusukti gi priederamo atlyginimo— 
tai sunkiausias nusikaltimas, kurs šau
kia dabgaus keršto. “Štai jūsų darbi
ninkų užmokesuis, kurs jūsų užtūrėtas y-

ra, šaukia; ir jų šauksmas pasiekė karei
vi jų Viešpaties ausis“ (Jok. 9, 4.). Pa- 
pagiau turtuoliai turi1 strdpiai vengti, kad 
nei prievarta, nei suktybėmis, nei vi

sokiomis kitomis spekuliacijos priemo
nėmis neatimtų iš Medinų to, kų jie yra 
susitaupę, tuo labiau, kad jie neganėtinai 
leupginti nuo skriaudų ir neteisybės; jų 
nuosavybė juo ji menkesnė, tuo nepalie- 
čiamesnė būti privalo.
e) Religijos ir artimo meilės svarba tani 

klausimui išrišti.

Vykinant vien šituos, būtų galima 
prašalinti šio ginčo priežastis ir opumas. 
Bet Bažnyčia, Kristaus ir Jo mokslo ve
dama, siekia aukščiau: mokydama kil
nesnių dalykų, ji nori priartinti prie viens 
antro tuodu luomu ir surišti juos tikru 
prieteliškumu. — Negalime šio gyvenimo 
dalykų pilnai suprasti ir teisingai jų į- 
vertinti, jei nieku nežinome apie kita,, 
amžinąjį gyvenimų; atmetus amžinastį, 
palengva žūtų visas tikros doros suprati
mus ir visas šitas regimas pasaulis virs
tų žmogui neprieinama paslaptimi. Kad, 
palikę šį pasaulį, mes ištikrųjų gyven
sim dar kitame, — tai tiesa, kurią žmo
nės patys pažino: be to, toji tiesa yra 

krikščionybės dogma, kuria pirmiausia,
\.

a mina,
ar jos f ivo nuo ligų ar nuo 
žvėrių ir angių, ar gal tenai- 
tinių indionų išžudytos. Gali- 

laisvai savotišku primitiviu {nias daiktas, kad visus įėji-
gyvenmiu gyvena įvairios in
dionų padermės. Kai-kurie 
indionai tiesiog laukiniai. Bal- 
todžių žmonių jie nepakenčia 
ir žudo. Gal tai dėl baimės, 
kad baltieji jų nepavergtų, 
nepatirtų jų gyvenimo pasla
pčių, nepagrobtų jų sukrau
tų kur kokiose palapinėse ar 
urvuose turtų.

Tos rūšies nežinomų kraštų 
tyrinėtojai jau ilgi metai rū
pinasi pasiekti ypač vieną 
Brazilijoj neprieinamų kraš
tų, atsirandantį tarp upių

mus į tų “uždraustų kraštų“ 
stropiai saugoja indierai.

Aštuonioliktam šimtmety 
tuose raistuose žuvo dvi eks
pedicijos. Pirm 60 metų dar 
viena. Mūsų laikais vokiečių 
amunicijos gamintojas Krup- 
pas pasiuntė skaitlingų eks
pedicijų ir ta negryžo ir jos 
likimas nežinomas. 1925 me
lais į tų kraštų išvyko anglų 
pulkit rinkas P. 11. Fawcett su 
savo sūnumi ir kitu jaunuo
liu. Visi negryžo.

Ateinančių vasarų dar vie-
Kingu
nuo
Tas

ir Tapajos, pietuose na ekspedicija vyksta.' Jos
garsios
kraštas

Amazono upės. priešaky bus britas komandie-

čiai bus maloniai priimami ir žinomas. Jis yra nepereina-
civilizacijai ne- -rius G. M. Dvott. Jis tų kraš

tų mėgins ištirti orlaiviu.
pavaišinami Ligoninės Mote-lmose giriose tarpe milžiniškų1 Iš New Yorko jis su 18 vyrų
rų Rėmėjų. Lankymo valan
dos tų dienų bus nuo 1-mos 
valandos iki 5 valandai po 
pietų.

VYKS Į NEŽINOMĄ KRAŠ 
TĄ.

Kai-kuriose pasaulio (že
mės) dalyse yra vietų, kurios 
civilizuotam žmogui ne tik 
nežinomos, bet ir jokiu būdu 
neprieinamos.

Antai Pietų Amerikoj yra
didelė respublika Brazilija, 

inkia kaipo tinkamiausia die- j Tos didelės šalies dideli plo-
—u>' .....mum

kaipo savo pamatu, remiasi visa religija 
ir jos sutvarkymas. Dievas sutvėrė žmo
gų ne šiam praeinamam, menkam gyve
nimai, tik amžinajam — danguje; tad ir 
žemė yra tik ištrėmimo, o ne nuolatinio 
gyvenimo vieta. Turtų bei kitokių daik
tų, gėrybėmis vadinamų, galima gausiai 
turėti ar jų visai stigti — tai neturi reik
šmės amžinajai laimei pasiekti; bet užtat 
didžiausios reikšmės turi tas, kaip jie yra 
vartojami. Gausingiausiai* savo mirties 
nuopelnais Viešpats Kristus anaiptol ne
pašalino visų tų kartumų, iš kurių visas 
mūsų gyvenimas ant žemės lyg auste — 
nuaustas; bet tik pavertė juos dorinimus 
akstiniais ir amžinų nuopelnų šaltiniais; 
ir todėl niekas žmonių negali siekti am
žino užmokesnio, kas neina kruvinais Jė
zaus Kristaus takais. “Jei draug kentė
sime, draug ir karaliausime.“ (2. Tim. 2, 

12.). Prisiėmęs laisvu noru kęsti visus 
vargus bei kančias Viešpats Jėzus stebuk
lingai sušvelnino kaičių ir vargų smar
kumą; nes ne tik savo pavyzdžiu, bet ir 
pažada duoti mums savo malonės, ir am
žino užmokesnio Kristus palengvino jnu- 
įiiH išvargti savo skausmus. “Nes dabar
tinis mūsų vargas, kurs yra trumpas ir 
lengvas, padaro prakilniausią, amžinų,

pelkių, kurios į visas puses 
driekiasi šimtais mylių. Spė
jama, kad tenai turi rasti ko
ks senų gadynių centras, sa
votiška indionų kultūra, gal 
didelės pilys ir jose galybės 
turtų — aukso.

Pirm keturių šimtų metų į 
tų kraštų mėgino įsigauti vie
nų portugalų ekspedicija. 
Neatsiekusi tikslo grvžo ir 
pranešė apie esančias ten se
novės pilis ir didelius turtus. 
Tai vienatinė ekspedicija lai
mingai gryžusi. Nes po to bu
vo į ten siunčiama daug ki-

garlaiviu vyks į Amazonos li
pę ir iš tenai orlaiviu pradės 
tyrinėjimus. Jam svarbiausia 
rūpi patirti pulkininko Faw- 
cetto likimų.

Tarp upių Kingu ir Tapajos 
via apie 200 mylių plotas. 
Sakoma, to ploto vidury tarp 
didelių pelkių ir miškų yra 
kalnai, gi tuose kalnuose ir 
pašlaitėse gyvenų senovės kul
tūros indionai. Tenai esami 
didelių senovės pilių griuvė
siai. O gal ten nėra to visa.

Laimingo pasisekimo tyri
nėtojams.

visa perviršijančią mumyse šlovę“ (2. 
Cor. 4, 17.). Užtat Bažnyčia ir perspėja 
visus pasiturinčius, kad turtai nepaliuo- 
suoja nuo Skausmų ir ne tik nepadeda 
amžinajai laimei pelnytis, bet greičiau jai 
kenkia (Mat 19, 23, 24); kad turtuoliai 
turi drebėti, girdėdami Kristaus nepap
rastus grąsinimus (Luk. 6, 24, 25) ir kad 
reikės kada nors duoti Dievui labai sun
kią atskaitomybę iš turtų vartojimo. Yra 
puikiausis ir didelės svarbos mokslas, 
kaip vartoti turtus; jį neaiškiai ir tik 
jojo pradžią nors jau ir filozofija skelbė, 
vienok tik Bažnyčia paskelbė, tobulai jį 
užbaigus, ir paliepė, kad tas mokslas ne 
tik būtų žinomas, bet ir vykinamas. Pa
matas šito mokslo yra tas, kad jis skiria 
teisingą turtų turėjimą nuo jųjų teisingo 
vartojimo. Turėti savo atskiros nuosavy
bės, kaip matėm, yra įgimta žmogaus 
'teise, o taja teise nuudoties yra ne tik leis 
ta, bet ir būtinai reikalinga, ypač visuo
menėje gyvenant. “Žmogui leista turėti 
savo nuosavybes. Tas yra ir būtinai rei
kalinga žmogaus gyvenimui.“ (fiv. Tom. 
2. 2. Q. 66, a 2). Bet klausiant kaip pri
valo būti vartojami turtai, Bažnyčia, nė 
kiek nedvejodama, atsako šv. Tomo Akv. 
žodžiais: “Šituo atžvilgiu žmogus nepri

valo laikyti turtų, kaipo savo nuosavybės, 
bet laikyti juos visiems bendrais, būtent, 
kad lengvai jais galėtų pasidalinti su ki
tais, kuomet jie vargsta. Todėl Apaštalas 
ir sako: šio pasaulio turtingiesiems įsakyk 
noriai duoti, pasidalinti“. (2. 2. Q. 68 a 
2.). Žinoma, niekas neverčiamas kitiems 
duoti to ,kas būtinai jam pačiam, ar šei
mai yra reikalinga; net nėra priverstas 
atiduoti tai, ko reikalingas savo paties 
asmeniui tinkamai išlaikyti, “nes nieks 
negali būti verčiamas gyventi neatatinka- 
mai“ (2. 2 Q. 32 a 6). Bet jeigu yra pa
tenkinta, ko pragyvenimas ir padorumas 
reikalauja, randasi priedermė šelpti varg
šus iš to, kas lieka. “Iš to, kas lieka, duo
kite išmaldas“ (Luk. 11, 41). Išskyrus 
didžiausį reikalų, tai daryti ne teisingu
mo, bet krikščioniškos meilės priederme, 
kurios reikalauti per teismą, žinomu, nė
ra teisinga. Bet žmonių įstatus ir jų spren 
dimus viršija mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus įstatymas ir sprendimas. Jis 
gi įvairiausiais būdais remia paprotį gau
singai davinėti vargšams: “laimingiau 
yra duoti, nekaip imti“. (Ak. 20. 35j. 
Užtat duotą, ar atsakytą bėdiniems pa
šalpą Kristus laikys lyg Jam pačiam su-

■ . .. - . _ - ■—iir-i---
teikta, ar atsakyta.
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IŠSIVERŽIMAS.
♦. RACINE, WIS.dažnai savaimi susinaikina y-, 

pač apie išsiveržimo v’.ttų. ir 
į tuomet daroma operacija 
daug rečiau duoda teigiamų ' 
rezultatų. Šis dalykas yra la- jKazimiero bažnyčion atši
lai svarbus kaip pačiam gy- lankė Mihvaukees diecezijos 
dytojui taip ir ilgų la kų dir- arkivyskupas J. E. Strech ir 

ižų nešiojusiam žmogji, kurs j suteikė Dirniavonės Sakramen 
dėl noatsvkto rezultato dėl į ta 72 berniukam ir mergai-

Dirmavonė.

Balandžio 28 d. vakare Šv.

M. Siurbienė ir p-lė S. Buk 
šaifcė.

Po programo bus pasilinks- ir musų Lietuvių firma The 
šalpai suvargusioms šeimy-'minimas iki vėlumos. 'Peoples Furniture Co. labai

Įnoms. Dabar organizuojąs vi
sokios organizacijos, komite-

ginimais. Prie šio darbo Cbi- j tarnavime, taip ir vertybių da 
cagos prekybos padidinimo ;vime.

K ostumeris..

Brangios sesutės detroitie- yra rūpestingai prisirengus, 
tės, pasinaudokite ta proga IKadangi Peoples Krautuvės 

tai, kad suradus pinigų pa-j ir įsirašykite į mūsų draugi- kas metai apie ši laikų minė- 
šelpai, nes kaikuriose šeimyno jų, nes tų vakarų įstojimas bus j ja ir rengia metini us išparda- 
se vargas yra didelis. ! veltui nuo l'G metų iki 45Įvimus, bet šiuo sykiu pasitai-

Miesto valdininkai žada va-">'etU amžiaus. į kilis šiai progai Peoples vedė-
sarų surasti darbų 1,000 žmo-, Todėl malonėkite nepraleis- jai džiaugiasi ir yra pilnai ti- 
nių, būtent miesto parkėse iriti vakaro, nes tokios iškilmės

operacijos visų kaltę sumeta
į ant gydytojo, buk nepadarė

pr. a. g. Rakauskas gerai operacijos, kuomet, iš- 
2415 W. Marquette . ' .
Rd. Grovehili 3262 tikrųjų, gydytojas atliko sa-

Tšsiverži^ 
mas bei rup- 
tūra yra pa
lietis, kurio
je vidurių 
jlėvė pati 
savaimi! ar 
su bile kuria 
vidurių orga 
uų dalimi is- 
enda po pil-
?o sienų. Ši padėtis nėra re- vo darbų kuogeriausiai Ne 
epybė ir pasitaiko dažniau \ien nuo šios rūšies. b?t ir vi- 
ryrams negu moterims.

eržimas dažniausiai 
įasitaiko pačioje žemutinėje 
lilvo daly, vienoje arba 
ibiejose pusėse, ties bambute,
> taipgi pro netiksliai sugi- 
usių vietų po operacijos. Y- 
a ir daugiau išsiveržimo vie- 
ų, bet šiose pasitaiko labai 
etai.

sų kitų tikrai pasisekusių, ge
rai padalytų operacijų, tik 
dėl paties ligonio nepildymo 
gydytojo griežtų j sakymų kaip 
užsilaikyti, vėliaus prisidėjusi 
kompli.-mcija sukra»;?ina ant 
gydyt ./o pečių, kuon-et tikr:- 
nvbėje, kaltė gludi pačiame 
gero gydytojo vardų žeminan

čiame žmoguje. Jeigu gerbia-

kitose vietose, bet tik tiems 
darbininkams, kurių šeimynas 
miestas užlaiko.

Daugelio taksai už nuosa
vybes nemokėti. Miesto val
džia pailgino laikų iki birže
lio mėnesio, vietoj vasario, 
kaip būdavo, ir už tų laikų 
neims nuošimčių. Būt ir bir
želio mėnuo netoli, o pinigų 
nėr, nes darbų nėra ir biznis 
da praščiau eina.

Kelios dienos atgal jaunas 
detektyvas, važiuodamas for-

Tikroji išsiveržimo bei ru- 
įtūros priežastis yra silpnu- 
nas pilvo sienoje. Šis silp
ninąs gali būti iš prigimties, 
rba pasireikšti bile kada 
nogaus gyvenime. Sunkus 
arbas, o ypač kilnojimas 
nkių daiktų labai dažnai 
auk i a šių padėtį, jeigu tik 

ilvo sienoje yra silpnumas, 
jam nebuvo tinkamos ap-

ugos.
Nežiūrint dėl kurios prie

inąs skaitytojas butum turė
jęs, ot sakysim, vidurių ope
racijų ir pasveikęs ligoninėje 
grįžtum į namus, bet vietoj 
laikytis gydytojo įsakymų, 
imtum juos laužyti, sakyda
mas, ot, dabar jau aš svei
kas, ir suvaigylum gerų por- 
c'jų mėsos, kurios gal būtų 
perdaug net dviem sunkiai 
dirbantiem vyram, prie to su
valgytum ’ kokių puskvortę 
šaltakošės, o ant viršaus to 
visko gerokai patrauktum šių

tėm.
Katekizmo ir kitų tikėjimo 

dalykų Eksc. klausinėjo apie 
pusę valandos. Vaikai gerai 
atsakinėjo, už tat gyrė juos 
ir pasakė trumpų pamokslų.

Po Dirniavonės suteikė pa
laiminimų.

Iškilmėj dalyvavo vietiniai 
kunigai (13) ir vienas prela
tas.

Klebono kun. A. Balinskio 
rūpesčiu viskas buvo gražiai 
bažnyčioj sutvarkyta.

Balandžio 30 d. staiga mi
rė Mykolas Vijūnas. Buvo da 
jaunas vyras, nevedęs. Turė 
jo biznį — mėsos ir groserio 
krautuvę. Buvo geras žmo 
gus, visų mylimas ir, kaipo 
biznierius, visados aukodavo 
draugijoms, parapijai; nie
kad neatsisakydavo. Kas duos, 
kas ne, bet Vijūnas duos. Tik 
nelaimė, kad buvo apsileidęs Sukaktuves,
tikėjimo dalykuos ir, kaip Lietuvos Dukterų draugijos 
viršui sakiau, staiga mirė tur-! penkiolikos metų gyvavimo 
to nesutvarkęs, be paskuti- j sukaktuvės bus paminėta ne- 
nių Sakramentų, niekam nei įdėlioję, gegužės, mėn. 17 d., 
žodžio nepasakęs, nors, kaip:7 vai. vakare, Šv. Jurgio pa- 
draugai sako, norėjęs kų tai rapijos svetainėj.

retai kada pasitaiko
Mūsų rengėjos deda pastan

gų, kad publika būtų kuoge
riausiai patenkinta.

J. H. M.

KŪDIKIS NEAUGA? 
Prižiūrėk jo virškinimų.

Kūdikiai negali augti. Jei jų vl- 
durėlius užkemša surugusi medžiaga, 
gaminanti gesua, diegi) Ir užkietėji
mų. Tada bandyk būdų, lturj dak
tarai pataria, o milijonai motinų ži
no. Tada tėjnyk vaiko gerėjimą. 
Keletas lašų grynos augmeninės ne- 
kenk.-Znlngos Castorijos tuoj nutildo 
nerimaujanti bei karščiuojanti kudi 

■k). Keletas dožų ir jo virškinimą.”

metų biznio istorijoje, ant!
Radio, Rakandų ir Visokius

(Namam Reikmenų. Todėl Lie- 
---------------------------- - j tuviai norėdami padaryti at-

PEOPLES FURNITURE C0.!^<tXX
pirkti įvairias namų reikme-

_________ nis už sumažintas kainas Lie-
Prisirengus Prie Išpardavimo,111 v‘ų Krautuvėse. Šios dienos 

Chicagos Jubiliejaus ! “Drauge” rasite Peoples
Krautuvių skelbimu, kurie sū- 

(1) įteiks‘gerų PreklU nupigtoiimų 
palyginimų. Peoples įstaiga re
mia “Draugų”, remia ir kitus

kri, kad galės pateikti didžiau
SIUS prekių vertybės arba Že- tvarkoj ir normaliai auga. Kad gau- 

. . . . . . , - tl tikrųjų Castorią, tai žiūrėta, kad
minusias kainas VISOJ savo 1O butų ant pakieto FlctcherloparaSas.

PROBAK-

KRAUTUVES

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumų

namie

Savaitėj.
Kuomet didmiesčio

du pilnu smarkumu susidūrė didieji biznieriai dėl pabusti- 
su gatvekariu. Fordas subirę- j nimo savo prekybos surengė
jo ir detektyvas užsimušė. Cliicagos Jubiliejaus savaitę j ’'etu\ ių nukalus. Todėl ii niu- 

ė-1 Motormanas ir-gi sužeistas, j skelbdami įvairius išpardavi- priedermė yra paremti 
i° Tas atsitiko rytų ant vidurio j mus, taip ir kitų Cliicagos , eoPk*s Krautuvės. Kiek ži-

Douglas Avė. (labai plati gat-; kolonijų biznieriai yra lygiai Įnau’ ta* s‘ įstaiga, yra eilėse

1 PROBAK BLADE)

vė). B. V.

DETROIT, MIGH.
pasiryžę pažymėti šias iškil-1su atsakomingiausiom ir di

linės, patraukdami perkančių į džiausiom miesto krautuvėmis 
publikų visokiais kainų nupi- • kaip prekių pasirinkime, pa-

isties atsirastų pilvo sienoje į ........................ .
, . plienu įvairiais budais padary-ssiveržimui kelias, sudaro! . .

v. . tx-iv. , to naminio raugo, taip, kad ne
įos pačius pavojus. Didžiau- x , _ x • , ,, .
i a.s pavojus susidaro tada, 
si pro išsiveržimo vietų iš- 
ida žarnos ar kitų kurių 

|rganų dalis. Pasispendusių 
Iganų daliai gali užkirsti 

Įraujo takus ir įsimesti gan- 
rena, sunaikinant svarbius 
rganų audriienis, arba, jei 
m vieton pateko žarna, gali 
Įilti jos užsikimšimas bei 
istrukcija delko seka mir- 

|s, nebent pribūva pagelba 
įiku.
Gydymas dėl šios padėties 

|ra dvejopas būtent, dėvint 
įo reikalu tam tikrų diržų ar 
irsetų, kurs neduotų progos
rganams išsiveržti, šiam at- j 
įtikime išgydymas negali
mas, bet tik žmogui teikiama 
išauga. Kad išsiveržimo vie- 

išgydyti, reikalinga padu
rti operacija. Š'.s yra antras 
rdymo būdas, kuriuomi visiš 
ii pašalinama išsiveržimo 
(eta. Kurį iš siu dviejų gy- 
rmo būdų reikia naudoti, pri 
lauso nuo žmogaus, kuriam 
įrdymas yra r?*kalinga. Svar
bų rolę vaidina žmogaus a- 
dna sveikata ir pilvo sienos 
idėtis apie išsiveržimo vietų.

Į.ydytojui tai yra svarbu, nes 
įo to priklauso gydymo bū- 
is. Tik, kuomet greita opera- 

Ija yra reikalinga daryti dėt 
įsidariusių aukš'hau minėtų 
ivojų, kuomet priseina gėl
ėti žmogaus gyvybė, aišku,
Ida kitokios išeities nėra 
lip tik Operacija.
Dėvėti diržų dėl apsaugos 

įsų amžį nėra malonu. Pasi
liko, kad žmogus, dėvėjęs 
^ržų gan ilgų laikų, permaino 
svo mintį ir sutinka eiti ant 
peracijos. Reikia atsiminti, 
id, dėvint diržą, netik su- 
llpnėja pilvo raumenys, bet

trukus, paprastai kalbant im
tum “ožius lupti”, o, išnauio 
sudirgęs, keiktum savo gerų 
gydytojų, kad tai visa yra iŠ 
jo priežasties, kad operacija 
negerai padaryta. Gerbiamas 
skaitytojau, atsiklausk savęs,

sakyti, bet negalėjęs žodžio 
ištarti.

Pasinaudodami tokiu atsiti
kimu, laisvamaniai pasisam
dė protestonų pryčerį, kuris 
iš graborio nulydėjo Į kapines 
ir prakalbas sakė, bet-gi Die
vo vardų minavojo. Laisva-

ar tamsta gerai darytum taip maniams tas nepatiko ir tūlas

Bus atvaidinta komedija, 
niekuomet da čia nevaidinta, 
“Žentai iš Amerikos”. Veika
lų vaidins gabiausieji mūsų 
artistai. Bus prakalbos. Kal
bės šv. Jurgio parapijos kle
bonas, gerb. kun. V. Misevi
čius.

Dainuos žymios mūsų solis-

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

kalbėdamas? Žmogus teisin-.iš Kenošos tamsunėlis saviš-.tės: p. M. Širvaitienė, p. Dr.
gas, kur? už teisybę galva 
guldo, kalbės gerai ir teisin
gai ir pats save kaltins. Bet 
žmogus, kuriam teisingumo 
ir padorumo ypatybės yra 
svetimos, plėšdamas gydytojo 
garbę ir jo gerų vardų, visiš
kai nesijaus kaltas. Žinoma, 
jei toks žmogus būtų turėjęs 

'svetimtautį gydytojų, tai nors 
jįs ir tikrai negerai būtų savo 
darbų atlikęs ir už tai gerai 
ir riebiai atlupęs, bet, ot, kaip 
čia, juk jis toks didelis pro
fesorius, (kuomet tikrenybėj 
greičiausiai koks šundaktaris) 
ramina ir teisina save su pasi
didžiavimu, o vien už tai kad 
tas didelis be universiteto ir
be studentų profesorius mo- lietuvybę gerbiančių asmenų 
kūjo gudriai vargšui lietuviui ir šeimų.

MurineCo.,Dpt. H. S..9E. OhioSc.Chicago

Tyros, Aiškios, Kvelky.

GRAŽIOS AKYS
Yra didelis turtas

Murinę valo, švelnina Kalviną 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit® 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo

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

kraft«k»cheese
UIT"

Ii] kraft-phenix
| CHEESE COMPANY

k‘ai pradėjo aiškinti, kad jie 
lavonų laidoja laisvai, jokių 
maldų nepripažįsta ir kitas 
blevyzgas provijo.

Gaila buvo. Velionis buvo 
geras žmogus, tik per apsilei
dimų palaidotas nekatalikiš
kai.

Darbai Racine nepagerėję. 
Miestas turėjo $114,000 per 
virš pinigų ir juos išdalino pa

pameluoti, jį apmulkinti. Tu
rint tikrai gerų gydytojų iš 
savo tautiečių tarpo, nevertė
tų svetimų dievų garbinti, 
juos riebiai penėti ir savu 
ant juoko statyti kaip tai yra 
daroma net ir iš kai kurių

TUBB
' \MHEQ.e IN W0Q.LD OlO 

LEAUN SOOH lAttGUAGE.
*AU0't*AK)O*SONNK and'mafta’, 

ir -TUg-r’S V4HKT ASSOeifcTlAJG- 
VOVTH O.OMT AMO CPIOBG. W 
GOIMG TO OO FOR. TOO-YoU’LL 

V HAVB TO STOP SOI MG UMTH 
-THBM

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

1. Pa-rlor setas, kaina >150,
- parduodama už ................ *75.00
-. 2. Bedrutmio setas kaina $150,
(^parduodam už . .. *69.00

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

Didis Pasirinkimas Radto 
Visų Išdlrbyselų

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITftS 
SIAIS MUSŲ BARGENAIB —

— LAUKIAM.
LIETUVIŠKAS RADIO 

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

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

RAUSKAS Ir J. BERTULIS—savlnin.

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

For COLDS, COUGHS

Sore throat, museular rheu- 
matic aches&pains,apply Mas- 
terole, the "counter-irTitant”

He Mingles With the Select.
I-I-I I IV-

VM MCfT GOIMG ToHAVe 
VOU PLANKO G V>VTH THOŠE

tT'S ABOOT T\ME YoO STARTŲD \ 
TO MIN6LF \WITM 6oY4 \MHO XX| 

l ACT AMO TALK HTTLB

AT ALL DRUGGISTS

I PHONEO Mm.SMITR A 
MOMEMTS ACO AMb 

’SUE SMD L1TTLE BOY
USOUIrD BE. <5LAŪ To PLAV 
VJITH YOU TODAY, *aO 6O 

AMO CAVL OM M1M 
TWE KIMO OFABOY l 

VU AMT TO O To TAKE OP 
VUTVĄ

GOSU UEOS! 
DO I HAFTA 
PLAT UJ1TH

SMITR/
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C H I C A G O J E
KANTATOS ‘ BROLIAI ’ 

PASIKLAUSIUS.

Praeitų sekmadienį girdėjo
me iš WBBM radio stoties 
dainuojant Sasnausko garsių
jų kantatų. “Broliai”. Jų dai
navo L. Vyčių — Dainos cho
ras, kuriam vadovauja p. A. 
Pocius. Nors dėl lietingo oro

P PETRAIČIO KONCERTAS,

Sekmadienio vakare, Lietu
vių uditorijoj buvo dain. 
Petro Petraiti j koncertas, 
kurio prograu/is tikrai buvo

surengta Chicagos seniausių; 
lietuviu pagerbimui puota, t

R. Kl.

GREITA
PAOEEBA
SUOT1NOU-

SIAM
KAK1.1I!

Sloan’s 
ofinl

Šiužąs, B. Šiužąs, o pamergių 
tarpe matėsi p-lė Ona dai

ne visi dainininkai susirinko, gražus. Jisai gražiai ir tobu- iįunįuĮg j»_|ū Virginija Svirs- 
bet vis dėlto kantatų išpildė Jai j įdainavo keliolika 'iai-į.įutė, ir p-lė Elena Svirskiutė. 
gražiai, galingai. Solo dalį tik'uų, kurios publikai labai pa- Vestuvių pokilis buvo šv., 
rai gerai dainavo Jonas Ko- tiko. Prograine turėjo įdėjęs jul.gj0 par salėj. Svečiu bu- 

tik lietuvių kompozitorių dai- vo tjaUg į§ nuotakos ir jau-! 
nas, kas padaie ypatingo įs- navetj£io pusės. Buvo ir visi1 
pūdžio, nes tai bus, rodos, pir- -. vietiniai gerbiami kuni-

manas, o duetų p-ni Elena Be- 
naitienė ir Antanas Kamins
kas.

Dainavo iš Pliiladelpbijos 
atvykęs dainininkas p. Pet
ras Petraitis. Mes jį girdėjo
me pirmu kartu. Gaila, kad 
tik porų dainelių ’tepadaina- 
vo. Jo balsas, baritonas, gra
žus ir tikrai gerai jis ji val
do. Tai dainininkas, kuris, iš 
tikro, moka dainuoti.

Teko dar dainuoti “Elena 
— Ona duetui ir dvigubam 
kvartetui. Irgi labai gražiai 
padainavo. Kadangi šis pro
gramas buvo pavesta motinų 
pagerbimui, dėl to p. L. Šimu 
tis keliais atvejais kalbėjo a- 
pie “Motinų Dienos” reikš
mę. Ši mūsų valanda buvo nu
kelta į ketvirtų valandų. Kitų 
sekmadienį busianti vėl pap
rastu laiku, būtent nuo 2 iki 
3 vai. po pietų.

Peoples Kurni ture Co. pra
nešė, kad abejose jų krautu
vėse šių savaitę eis milžiniš
kas išpardavimas su žymiai 
numažintomis kainomis. Tai 
daroma iš priežasties Chica
gos mieste daromo jubilie
jaus, kuris prasidėjo vakar ir 
tęsis per 10 dienų.

Iš “Draugo” pranešta, kad 
radio piknikas bus birželio 7 
d., Vytauto Parke kur busiu

kH'is b, su j jį 
Bet vis dėlto 

koncerto gale padainavo kelč
ių itališkų ir angliškų dailių.
Pasirodo, kad p. Petraitis yra 
didelė mūsų da r os meno pa
te tra.

3 ’j. Jiininku'. akomponavo 
-,-IB Slvija SAwy«. aka-|Ja h. |(iti h. |dti 
leniil e ir tikra;, šauniai pas
kum’, mo Liszt — Busoni sun
kų veikalų. Jos asmenyje au-J 
ga nauja žvaigždė mūsų muzi- j 
kųt tarpi*.

Rūtos Kalelis gerai suvaidi
no Seirijų Juozo komedijų 
“Moterims • Neišsimeluosi.”
Vaidino: Ona Klebonaitė, Ele
na Troj, Povilas Šaltimeras,
Jonas Juozapaitis, Juozas Bu- 
levič.ius, Barbora Lindžiutė,
Juozas Klebonas, Elesė Ed- 
mondaitė, Juozas Giedraitis 
ir Kazys Pikielis.

mus dainininkas, ....... . ((>ai j.u
keli.-, pravedė. Bet vis dėlto,prie5akyje.

IŠKILMINGA EKSKURSIJA 
PAS ALTORIŲ.

pralotu kun.

Vestuvėse matėsi svečių ne 
vien bridgeportiečių. Matėsi 
p. Zigmantas Tauras, plačiai 
žinomas rubsiuvis iš Brigbton 
Parko, 4033 So. Maplewood 
avė, biznierius Vincas Šiugž-

Ten buvęs.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9601

ADĖLĖ

KATKEVIČIENĖ

(J’o lėtais Saunoraitė)

mirė gegužio 11, 1931 m. 4
vai. ryt, 4 2 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio kra
štų parap. ir m. Amerikoje iš
gyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudiine 
vyrų. Kazimierų dukler) Stanis
lavų, sūnų Antanų, žentų Ka
zimierų Lenzi, marčių Rozali
ją, anukus švogerĮ Jonų Sč<- 
navičlų Spring Valley. III., Ir 
gimines. •

Kūnas pašarvotas 2350 So. 
Oakley Avė. buidoluvės Įvyks 
gegužio 14 d. iš namų 9 vai. 
bus atlydėta J Aušros Vartų 
par. bažnyčių, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už veionės 
stelų. Po ’ pamaldų bus nuly
dėta Į Spring Valley, iii., kui
lius paršarvolų pas švogerĮ .1. 

ftčenavlčlų. Laidotuvės Įvyks
subat-oj, gegužio IK d,

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsra- 
mus dalyvauti pamaldose Auš
ros Vart,ų bažnyčioj Ir šv. O- 
nos bažnyčioj Spring Valley, Iii.

Nuliūdę:

Vyras, Duktė, Sumiš, žentas,
Marti, švogeri* ir Giminės.

Bridgeport. — Pereitų sek-1 
madienį gegužio 10 d. bridge- 
portiečiai regėjo nepaprastai 
iškilmingų ekskursijų. pas al
torių. 0 tų regėtojų buvo 
burių huriai ir pripildė di
džiulę šv. .Jurgio bažnyčių. 
Mat šliūbų ėmė p I a č i a i 
žinomo seno biznieriaus Juo
zo Žiugždos duktė Ona. Jau
navedys buvo p. Martin Car- 
ney, amerikonas, sūnūs poli
cijos kapitono. Todėl bažny
čioj buvo daug svetimtaučių. 
O iškilmės tai buvo tikrai įs
pūdingos. Šliubų suteikė J. 
M. gerb. pralotas kun. M. L. 
Krušas, asistuojant abiem 
vikaram kun. A. Martinkui ir 
kun. J. Šaulinskui.

Pabrolių tarpe matėsi p. A.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmlestyje 
Room 2414

ONE NOIITH LA SALLE BLDO.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Baile and Madlson Sts.> 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 
Suimtomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6877 
Miesto ofise pagal sutartĮ

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:80 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

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

(Išskiriant Seredas)
PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
tikrų specialistų, ne pas kokį nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzamlnavimo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, Kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo. suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggl. 
X-Ray Rocntgono Aparatas Ir vi
siškas baktcriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumus sugryš ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll- 
vi®, žarnų, inkstų, odos. kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių nžslsenėjuslų, Iš
kerėjusių, chroniškų Ilgų, kurĮ ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pa* 
mane.

* DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandoj Nuo 10 ryto Iki 
1 po piet. Vikarais nuo S iki 7 
Nedėllomis nuo 10 ryto iki 1

po plot

A. A, OLIS
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolph 0381

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
8241 S. Halsted St. Tol. Vlctory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
(Jtarn., Kctv. ir Subatos vakare

G. V, GHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais ir Penktadieniai* ]
vakarais namie pagal nutarti.
6503 So. Campbell Avcnne

Telefonas Republic 4499

A, A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vklurmlestyje
Itoom 1502

CHICAGO TEMPLE BLDO. 
77 West Washington St.

Cor. Washlngton and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 2395

Šiandiena Prasideda Chicagos Jubiliejaus Savaite
ABIEJOSE

PEOPLES FURNITURE CO. KR A UTUVESE
YRA SIU UJAMA

ŽEMIAUSIOS KAINOS
VISOJ ŠIOS ĮSTAIGOS BIZNIO ISTORIJOJ

ANT
Radios, Rakandų, Kaurų, Pečių ir Visokių Kitų Namam Reikmenų

Kas dabar pirks Peoples Krautuvėse, ką nors dėl savo namų, ČIA DAR NEGIRDĖTOS ŽMOGAUS GY
VENIME PREKIŲ VERTYBĖS, padarys atmintį per visą pirkėjo gyvenimą. Čia parodome tik keletą pa
vyzdžių, bet atsilankę i erdves Peoples Krautuves šią savaitę rasite tūkstančius dauginus panašių vertybių.
Todėl Visi j Peoples krautuves šią savaitę! -j

įį-JĮ

Moliair Seklyčiai setas, Webbed konstrukcijos pasi
rinkimas visokių spalvų. Sofų ir bile kėdė, 2 šmotai 
verti daugiaus kaip $100, dabar tik už $64.50

Pagarsėję Viclo.r kciin- 
binacijos radios su grii- 
mafonu 1931 metų ma
dos, dabar už mažiau 
kaip pusę kainos. Mados 
57 vertas $306.00 už

$148.00
dūdos naujausios N. 11 
u tūbom vertas $190 u:

$95.00

Pilnai gvarantuota 
augštos rūšies nau
jos mados pagerin
ta ir padailinta dra
bužių plovyklė, ver
ta daugiau kaip 
$100, ant išpardavi
mo tik už

$66.00

Labai puošnūs, naujos mados miegamo kambario se
tai, lova, kamo’da ir šeforeta 3 šmotai verti $135.00, 
dabar vra proga įsigyti tik už .. $69.75

A

Gražiausia valgomo kambario setas stambaus pada

rymo gražiai nubaigtas. G kėdės ir padidinantis stalas 

su automatiškai sulankstoma lenta vertas $05.00. Su- 

mažinta kaina ............................ $49.75

Naujos mados, mažo for
mato radio pilnai įrengtas 
su tūbom ir viskuo pilnai 
garantuotas, vertas $60.90, 

dabar už .. $29.95

3 šmotų lovos įrengimus, 
lova Coil Spriiigsai ir bal
tos vatos mat rasas veria 

už .... $16.95

veik

lloover arba Eureka elek- 
trikiniai kaurų valytojai, 
kaip nauji, verti $35.00, da
bar po $18.00

Grindų uždangalai 
už pusę kainos,

9x12 Felt Bust kaurai dai 
liti piešimu ir spalvom
i"’ $4.85

9x12 Felt Bast kaurai be 
liorderiu iki .. $3.98

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI SUTEIKIAMA, PAGEIDAUJANTIEMS.
PREKĖS BUS PALAIKOMOS ANT VĖLESNIO PRISTATYMO JEI PAGEIDAUJAMA.

m

u į į

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
/ Cor. Riehmond St. • Cor. Maplcwood Avė. x ; ') i
<. <* TEL. LAFAYETTF, 3171 TEL. HEMLOCK 8400 \ > J? C
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C H I C A G O J E
KUN. IG. ALBAVIČIUS

LIGONINĖJE.
IŠ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ

VEIKIMO.

L. Draugelis pranešė gana

(lerb. knn. lg. Albavičius, 
kaip vakar buvo "pranešta, su
sirgo ir šeštadienio naktį nu
vežtas į Hv. Kryžiaus Lietuvių 
ligoninę. Ligonis gerokai pa
gerėjo ir, manoma, greitai vi
sai pasveiks ir sustiprės.

West Side. — Kolegijos Re 
mėjų 19 skyrius laikė įnėnesi- 
nį susirinkimų 3 d. gegužės, 
parapijos mokyklos kambary. 
Susirinkimas buvo gana skait 
lingas. Apsvarsčius skyriaus 
reikalus, gerb. klebonas kun.

linksmų žinių, kad jau sude
rėta Kolegijai namai su dide
le ūke ir labai gražiais sod
nais bei mišku. Visų veiduo
se pasirodė nepaprastas link
smumas, kati visos mus svai- 
jonės jau tapo tikrenybe ir

nutarė pasiūlyti Kolegijos 
Centrui ir Apskričiui kuo- 
greičiausiai pradėt vajų sko
lai atmokėti, kad šįmet jau 
būtų atmokėta visa skola. O 
tas galima labai lengvai pa
daryti, kadangi mus, Ameri
kos lietuvių, yra virš 500,000.

bernaičiams kolegija jau nu- Dėdami po $1, sudėtum pomkis
pirkta. Tad-gi Kolegijos Rė
mėjų 19 skyrius vienbalsiai

i

JOSEPHINE KARPIOTĖ
Mirė gegužės 8 d., 1931 m., 9 vai. vakare, 16 metų 

amžiaus. A. a. Josepbine gimė kovo 19 d., 1913 m., 
Cicero, 111. Lankė Šv. Antano parap. mokyklų.

Paliko dideliame nuliūdime motinų Onų, )H) tėvais 
Bredikaitė, tėvų Juozapų, broli Juozapų 12 metų am
žiaus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1(512 So. 49 AVe., Cicero, 111. 
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.

Nuliūdę; Tėvai, Brolis ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grabelius Eudeikis. Te

lefonas Yards 1741.

JONAS ŽUBRIS
Mirė gegužės 9 <1., 1931 m., 

4:30 vai. ryto, 51 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 
Valonaitė, 3 dukteris: Oną, Ga
brielę ir Mortą; 2 sunu: Anta
ną ir Joną, ir seserj Julijoną 
Palkisnienę, 2 pusseseres Ga
brielę Klimavičienę ir Bronis- 
lavą Maleškevičienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4838 So. 
Kostner Avė. Laidotuvės jvyks 
Utarninke, gegužės 12 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas Į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės šv. 
Marijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaidos 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.

Nubudę: Motina, Dukterys,
Simai, Seserys Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus Eudeikis. Telef. Varūs 
1741.

ONA KIAUD1ENE
(Lo tėvais Norkftitė)

Mirė gegužės 8 d., 9:10 vai.
vakare, 37 metų amžiaus. Ki
lo iš Šiaulių apskričio, Papilės 
parap., Giindviliškio kaimo.

Amerikoje išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

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

Kūnas pašarvotas 6026 So. 
Lafayette Avė. laidotuvės įvyks 
Seredoj, gegužės 13 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėta Į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės 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.

Nubudę: Vyras, Duktė, Se
suo ir GNntnSs.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus Eudeikis. Telef. Yatds 
1741.

PRANCIŠKA
PAULAUSKIENĖ

(Po tėvais Pagojaitė)
Mirė gegužės 9 d., 1931 
m. 6 vai. ryto 59 metų 
amžiaus. Kilo iš Telšių 
apskričio, Eigirdžių par. 
ir m. Amerikoje išgyve
no 25 metus.

Paliko dideliame nuliū
dime pvsseseres, pusbro
lius ir kitas gimines, o 
Lietuvoj brolį Domiuikų, 
2 seseri; Marijonų Arlau
skienę ir Petronėlę Simu
tienę, sesers dukterį Gu
čaitę po vyru Pasilionie- 
nę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4326 
So. Talinan avė. Laidotu
vės įvyks Utarninke, ge
gužės 12 d., iš namų 8:30 
vai. bus atlydėta į 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.

N i ii i udę; 1 ’ ussese rėš,
Pusbroliai ir giminės.

Laidotuvėms patarnau
ja graborius Badžius .Te
lefonas Canal (5174.

šimtus tūkstančių dolerių ir 
vienu metu atinokėtumėm vi
sų skolų.

Kolegijos Reni. 19 skyrius 
•iūlo vajų daryti tokia tvar
ka, kaip buvo daromas dien- 

iščio “Draugo”, t. y. skirt 
dovanų tam, kuris surinks 
daugiausiai aukų. Dovanai 
galima skirti laivakortę į 
Lietuvų ir atgal, arba kita do
vana, nužiūrint Centro Valdy
bai.

Taipgi visiems aukų rinkė
jams duoti tinkamų atlygini
mų už darbų.

A. Grybas.

IŠVAŽIAVO AUTOMOBI- 
LIUMI.

Turi dvi tėviški.
Pereitų šeštadienį, gegužės 

9 d., pradėjo kelionę i Lietu- 
;vų p. A. ljapėnas su savo šei
myna (žmona ir dukrele). Jie 
iki New Yorko vyksta savo 
automobilium; pakeliuje sus
tos pas gimines. Gi gegužės 
15 d. išplauks iš New Yorko 
Scandinavian — American 
Linijos laivu ‘United States’, 
kartu su dienraščio “Drau
go” ekskursija. Greitai ir 
rūpestingai •reikalingais do
kumentais aprūpino p. P 
tutis, 3327 So. Halsted
Yards 4669,t

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

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

J. F. EUDEIKIS 8C CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas

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

Phone Boulevard 7943

Tsl. Cicero 1389

Tol. Cunal 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS

Gydo stulgias ir chroniškas 
▼yru, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki S vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray’

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Dearborn 1883

OR. BENJ. W. MAGH,
BEMISTAS

Suite 1920 The Pittsfield Bldg.
55 E. WASH1NGTON ST.

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 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
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 v. v.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT,

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų kurti 
esti priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regya- 
tę ir tolimą regyste.

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 Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.
Tel. Boulevard 7589

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 1222 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond Avė.

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

Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 8800 8o. Artestan Ark 
Valandos 11 ryto iki t po pietų 

< Iki 8:89 vakare

Res. Tel. šfldvray 6612

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Wllmette 196 artis 
Canal 1718

Valandos: I iki 4 p. p. Panedėllafc 
ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE,
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 PO 

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880"

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street
VALANDOS 
Nedėliomis

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Hemlock 8700 

' Rez. Tel.

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzle 
Rez. 6622 S. VVihpple

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicreo 3888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

’ 4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto'

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

Bai
gt.,

Pp. J^apėnai turi aplanky
ti net dvi tėviški Lietuvoj:'; 
p. Lapėno Panevėžio apskri
tyj, oxp. Lapėdiienės Rokiškio 
apskrityj. Aplankys ir kitas į- 
vairias vietas Lietuvoj.

P-as Lapenas yra stambus 
biznierius, vienas dalininkų

Peoples Furniture Kompani
jos, Chicagoj.

Kurie nori, dar gali išvyk
ti su linksma, įdomia dienraš
čio “Draugo” ekskursija, jei 
tik tuoj atsikreips pas p 

j Baltutį. Ekskursantas.

A. L. DAVIDONIS, M. D, OR. S. BIEZIS
4910 so. michiga: e

Tel. Kenwood 
Valandos:

Nuo 9 iki II vala ;
Nuo 6 iki 8 valam »

Apart šventadienio Ir eolo

GRABORIAI:

X--Del susidėjusių tam tik
rų aplinkybių, buvęs ‘Vyties’ 
redaktorius Pr. Zdankus vie
ton pinnadienyj, iškeliauja 
Lietuvon iš Chicagos ketvir- 
tadienyj, kartu su kitais “Dr
augo” ekskursantais.

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED 8TR ITT 
REZ. 6 504 S. ARTESIAN J VE. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ri Of. 
Vai.: 3-6 po piet. Utarn. ir 6 »bat. 
S-S vak. Šventadieniais pagal a tartį

DENTIST I

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAOOJE

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

OFISAS
888 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street. Tol. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
lyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GKABOniUS

Ofisas
4603 So. Marsbfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tei. Virginia 1290 

Yards 1138
-f? Cbicago, III.

S. D. LAGHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevclt 2616 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, 111.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai 

718 WEST 18 STREET 
Tai- Roosevelt 7621

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

▼ed«jas

1650 West 4€th St.
Kampas 4<th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard (291 - 8418

Rulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

DR. C. Z. VEŽEI
DENTISTA 

4645 SO. ASHLAND ZE.
Virš Marsbail Drug E 

Arti 47th Street

TeL Tarda 1829

DR. G. SERNER
LIETUVI* AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.
Rampas Halsted 8t. 

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

Tel. Canal <222

DR. 6.1. BLOi
DENTISTA

220i WEST 22nd SI ET 
(Kampas Leavitt i

Valandos Nuo * iki 12 e
nuo 1 Iki 9 vakar 

Seredoj pagal sutar

Boulevard 7589
Rez. Heinloc 191

DR. A. P. KAZLAI IS
DENTISTA 

4712 So. Ashland A' ne 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 are

LIETUVIS DENTIST A8 
kasdien nuo 19 v. ryto iki •

vai. vakare
Nedėliomis pagal sutarti

4847 W. 14 ST. Cicero, HL

Lafayette 6820

Rez. Grovehlil

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-Rfty A Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutArtj

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE, 

Tel. Yards 0994

Resldenci los Tsl. Pis

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 3 iki 2 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dien«

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREBT 

Va!.: 2 4 ir 7 9 vai. vakare
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KOMUNISTŲ “V.” ŠĖRININKĮI SUSIRINKIMAS.
Arba žydiško Vorkerio Agentų — Bimbininkų Faitas Su 

•Sklokininkais (Opozicija), Kurios Prieky Stovi Lietuviško 
Komunizmo Vizardas Pruseika, šarkiūnas, Strazdas, alias Va-' 

‘ lonis Ir Kiti. Bimbininkai Visgi Laimėjo. Dabar Vištos Koja, 
Ant Kurios “Vilnis" Stovėjo, Dar Suplonėjo.

.*v
Chicago, III. — Gegužės 10 su dideliais ir mažais vaikais 

Meldažio salėj įvyko metinis: “šėrininkų” suvažiavo virš
lietuviškų komunistų dienraš- 

,čio “Vilnis” šėrininkų visuo 
• tinas suvažiavimas, kuriame 
per 10 valandų ėjo aršus fai
tas tarpe New Yorko žydiško 
“Vorkerio” pavergtų agen
tų, kurių lyderiu dabar yra 
Bimba, Brooklyno “Laisvės” 
redaktorius, ir taip vadina
mų sklokininkų, (opozicijos),

400. Į

Lyderiai atvyko pirmieji,
kad iš anksto pradėjus stip
rinti savo iš anksto gerai jau 
suorganizuotas pozicijas. Iš- 
riebėjęs Pruseika, baisiai su
nokęs Strazdas ir kiti skloki- 
ninkai atvažiavo da salei e-g
sant uždaromis durimis. Pas
kui juos Vorkerio — bimbi-

jos atstovas ir iš vakaro jau 
paskelbtas išmestu iš partijos 

Pruseika. Viena ir kita pusė 
riksmų stengėsi kuodaugiau- 
sia savo pusėn palenkti “šė
rininkų.”. Įsitriksinę istori- 

’Įniam pereitų metų SLA seime 
Chicagoj, kaikurie tavorš- J 
eiai ir čia darė kalbėtojams 
obstrukcijas; moterys tavorš- 
kos garsiai vadino opoz. galv. 
ir kitokių keturkojų vardais. 
Kaikurios išpurtusios mote
rys, dailiai apsirengusios, pas 
duris smalijo “Lucky Stri
ke” ir vyriškai per nosę du
rnus dūmė. Vyrai cigarus

lionei visais reikalingais doku 
mentais aprūpino p. P. Baltu
tis, 3327 So. Halsted St. Dar 
galima suspėti iškeliauti su 
“Draugo” < ekskursija, tik 
reikia tuoj atsikreipti pas p. 
Baltutį. Keliauninkas.

ŽINiy-ŽMELĖS

kurių lyderiu yra išmesti iš ninku klikos lyderiai ir “V.”

džio sielų, dviejų metų mir
ties sukaktuvėms paminėti.

X Chas. Trusk atsidarė nau 
čiulpė. Matant tai įspūdis da- ice-creaminę po num. 2638 
rėsi toks, kad čia suplūdo ne |V* ^t. Krautuvę ištaisė
komunistai, kurie dedasi dar- PaSa^ naujausios mados. Ice- 
bininkų prieteliais, bet bur-

ir tt. bus pagal naujausio iš-1 miestelio. Amerikoj išgyveno joj, katrie esate pasilikę su 
radimo ir patobulinimo. Jo 20 metų, Chicagoj velionis tu- .mėnesinėmis mokestimis, ma-

ri daug giminių. Velionis bu
vo maliorius. Gyveno ant Bri- 
dgeporto pas Radžiu ant Mo
rgan st. Paskui gyveno Mar
ąuette Parke ir Brighton Pa
rke.

Velionies giminės prašomi

lonėkite užsimokėti.
Valdyba.

krautuvėj bus įtaisyta “Drau
go” stotis.

X Gimimo Panelės 6v. pa
rapija rengiasi prie pavasari- 
,nio išvažiavimo, kuris įvyks 
'ateinantį sekmadienį Černiau- 
Įsko darže. Išvažiavimas smar
kiai garsinamas. Salės tarp- tuoj atsišaukti telefonu Vir- 

X Trečiadieny, gegužio 13 jul.y kabo dideli posteriai su 
d. Gimimo Panelės Šv. . par. j paveikslais ir užrašais, kad 
bažnyčioj 7:45 vai. ryte įvyks visi marųuetteparkiečiai su 
šv. Mišios už a. a. Jurgio Ko- Įsvegja}g dideliais būriais vyks

ginia 1290 arl>a Yards 1138.

PRANEŠIMAI

Bridgeport. — Moterų Sų- 
jungos 1 kuopos susirinkimas 
įvyks šiandie gegužio 12 d. 
Šv. Jurgio par. salėj tuoj po 
gegužinių pamaldų. Višos na
rės prašomos susirinkti.

Valdyba.

komunistų partijos Pruseika, 
Strazdas alias Valonig, Šarkiū
nas ir kiti. Muštasi “berto
mis” (didžiausia vokiečių 
kanuolė pasauliniam kare 
iš didelės distancijos bombar
davus Paryžių), t. y. rinkti
ni ausiu vienos ir kitos pusės

ki
erštų riksmais.
; Lyderiai atvyksta pirmieji.

10 vai. ryto Meldažio salėn 
ėmė rinktis “šėrininkai” —

redakcijos štabas. Iš automo
bilių sugabenta salėn visokia 
provizija, dėžės (kai kas sa
kė — bombos) ir kitokie pe-
1 v* •Rečiai.

Salėn galėjo įeiti tik paro
džius pas duris šėrų, po ko 
prisegta raudona “stunčka” 
su parašu “Vilnis” — 1931.

žujai, darbininkų išnaudoto-

cream& gėrimus ir kitus gar
dumynus užlaikys kuogeriap-

jai (ir tikrai), kuriems bedar- tvarkoj.

i išvažiavimų. Bus gera orkes
trą, kuri linksmins jaunus ir 
senus.

X Marąuette Parke po “Dr 
augo ir “Laivo” vajaus skai
tytojų skaičius žymiai padi
dėjo. Bet dar netrūksta ir at
šalėlių nuo katalikiškos spau
dos.

IŠSERENDUOJA gydytojo 
arba dentisto ofisas ir keturiBridgeport. — Dr-stės Pa 

laimintos Lietuvos susirinki- ^kambariai pagyvenimui. Garu 
mas įvyks gegužio 13 d., 8 .apšildomas. Randasi viršuj ap
vai. Vak. Lietuvių Auditori-

bio, bedalio darbininko padė
tis tiek apeina, kiek pernyk
štis sniegas. Ir ištikrųjų, rie- 
tasi ne už darbininkų labų, 
bet savo asmens naudai.

Prakalbos Vorkerio agentų 
ir sklokininkų tuo kaikuriuos 
tavorščius taip įkaitino, kad,

X Fotografas St. Mačiulis 
persikėlė į naujų namų po 
num. 2656 W. 69 st. Vieta pui
ki iš vidaus ir iš lauko. Šių 
savaitę bus užbaigti visi įtai-

PRAŠOME ATSIŠAUKTI
Gegužės 11 d. Cook County 

ligoninėj mirė Jonas Nakro-

PAIEŠKAU krikšto duk
ters Agotos po tėvais Dubinin 
kaitė, po vyru pavardės neat
simenu. Pati ar jų žinantieji 
praneškit.

JONAS SMILGIS 
3329 So. Morgan St.

Chicago, III.

tiekos.
3337 So. Morgan St.

Tel. Boulevard 2418

Be Sero ir vėliau be raudonos. Rockfordo, SpringTieldo 
“stunfkos” niekas pro duris L minois

ir pro eilę maršalkų negalėjoj ..drangai>. pasak5j jog

ne pėsti, kaip tiktų proleta- nei nosės įkišti. Vėliau da sa- j ^,5^3 (dabartinis “V.
jrams, ale važiuoti automo
biliais kokius tegali išlaiky
ti tik stambūs buržujai. Kiek
vienas automobilius reprezen
tavo vienų šėrų, o kiek jame 
tilpo žmonių, tiek skaitėsi “šė 
rininkų” (“Vilnies” bendro
vėje balsai skaitomi nuo gal
vos, o ne nuo šėro). Taigi,

šius, sulaukęs pusamžio, kilęs 
symai. Visi aparatai, šviesos iš Raseinių apskričio, Kražių

AUTOMOBILIAI

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra- 
dlo, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

12 kamb. rooming house, naujai 
išdekoruotas, geros ineigos ir listas. 
Reik greit parduot. 1764 No. Clark 

i Street.WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų kainų. 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"

FREE WHEELING

STUDEBA K E R
Vienintelė Studebaker Lietuvių 

Įstaiga Chicagoj
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

už žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
A. Kasulls ir J. Zabukas, Sav.
' 4492 Archer Avė.

Tel .Lafayette 7139

j ISvažiuojam, parduodam restau- 
I rantų delicatessen, transfer kampas, 
geras biznis. Pigiai. 1553 No. Halsted
St-____________________________ I

Gera ploviklė (washing machine) I 
vartota mėn. $35 arba duok savo I 
pasiul. 5523 Floumoy St.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSies 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VAI.I.EY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

lėj daryta revizijos. Kas ne-. redaktorius) Gasiūnas ir kiti 
turėjo tų “stunčkų,” turėjo ei-' vorkininkai pas mus dau-
ti lauk, taigi ėjo lauk ir visi,gjan nepasirodys _ islnpsim. 
tavorSčiai ir nekomunistinės, Pasirod5j kad Pnlseika Ini. 
spaudos atstovai. komnnistus turi „j sa.

Atidarius mitingų pirmiau-1 ve nnstatęs krajtutinio
šia sakyta prakalbos. Kai-1 fanatizmo j,™,^ tvir. 
bėtojų buvo visa eilė kurioj iflausios kriepast^ randasi 
žymesnieji-Vorkerio parti-;Chi(,agJ). -r valrtyM.

se.
Rytoj “Drauge” eis bordi- 

rektorių sekretoriaus rapor
tas, “Vilnies” finansinis sto
vis ir kiti įdomūs dalykai.
<Specialia “Draugo” Koresp.) 

PR. ZDANKŲ IŠLEIDŽIANT

RADIOS
Nauji Modeliai Visų

Žinomų Išdirbysčių
*

R. C. A., Victor, Atwater 

Kent, Philco, Zenitb, 

Sparton, General

Motors

A. Liet. R. K. Fed. Chica
gos Apskričio susirinkime iš-«
girdus, jog žymus mūsų vei
kėjas, ypatingai jaunimo tar
pe, ir buvęs ilgus metus “Vy
ties” redaktorium, Pranas 
Zdankus, ūmai apleidžia A- 
merikų ir vyksta Lietuvon, 
susirinkę atstovai, nors ap-

GERAS, PRINOKĘS ČIELŲ TO- 
MAČIŲ PULP

Extra didelis No. 10 gal. ean. Del 
zupių, catsup, chlli boso, tomačlų 
sunkos ir 50 kitokių produktų. Mai
sto vertė lygi 6 valgiams ir sudaro 
30 didelių gobi e t, ų tomaičių sunkos.
1-mų ir 2-rų zonų 50c. canas, 6 eo

nai $2.50, 1 tuz. $4.75. Nurodymai 
dykai. The Marengo Cooperative
Canning Co. Marengo, III.

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

tai mes galime jūsų karui grąžinti pep, jėgų ir ekonomijų. Specija- 
lial įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
Jūsų senų karų padaryti kaip naujų, Laika nuo laiko carbureterio 
apžiūrėjimas ir Išvalymas sutaupys Jums pinigų.

MARVEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

0
Esame pasĮčengę taisyti Buick, Nash, Hudson & Essex, Oakland 

ir Tontlac, Oldsmobile, Viking, Graham-Palge ir kitus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS Telef. Republic 6396

D. GRICIUS

Ant pardavimo 49 iceboxai 
8 metas vartoti. Iš lauko ledas 
dedami. Parduosime po $5.00. 
Atsišaukite pas janitorių.

5712 Rače Avenue
Tel. Mansfield 2831 •

REAL ESTATE

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Retnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

Elektrnės Ledaunės General Motors

FRIGIDAIRE
Majestic ir Servill. Jus daug sutaupysite 

ant maisto turėdami elektrikinę ledaunę. 

Pirm negu pirksite, pamatykite pas:

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

Telefonas Boulevard 8167

Namų Statymo Kontraktorlua 
.'Statau įvairiausius namus prieinama

. knlBA ' medavo nuo mažiausio iki didžiausio
gailestaudami, kad netenkag CAT TFORNTA AVĖ ^a*nos prieinamiausios. 
žymaus veikėjo pareiškė širdin Telefonas Hemlock 's$26
giausius linkėjimus laimingos 
kelionės Lietuvon, sėkmin
gos kloties tėvynėje ir dar
buotis jos plačioje dirvoje.

Fed. Chicagos Apskritys 
dėkingas yra Pr. Zdankni, 
nes jis yra vienas jos pirmta- 

!kunų, ilgus metus raštininka
vęs, daug pašventęs energi
jos ir triūso. Laimingos ke
lionės ir laimės, Pranai!

Ant. Žvirblis, pirm.,
Pet. Atkočiūnas, rašt.

JOHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estete
2621 WEST 71 STREET 

Telefonas Hemlock 0367 

Rez.. Grovehill 1680

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

2452 WEST 69th STREET
M. YU8ZKA 

Plumbing A Heating

Kaipo lietuvis. lietuviams patar
nausiu kuogerlauala.

4426 So. Weetem Avė.

Tel. Lafayette 8227 

Phone Vlrginia 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. B0CKWELL ST.

Sapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 6688

W. C. F. L. Radio Programas nedėlioję nuo 1 iki 2 vai. po pietų. 

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

IŠTISOS ŠEIMYNOS KE
LIAUJA SU “DRAU
GO” EKSKURSIJA.

Prie dienraščio “Draugo” 
ekskursijos prisideda net iš
tisos šeimynos. Vienas pavyz
džių yra įžymi Brighton Par- 

jko lietuvių katalikų darbuoto 
i ja p. Kvietkienė su savo pen- 
'kais vaikučiais. P-ia Kvietkie 
Inė yra viena pirmutinių tos 
kolonijos L. Vyčių 36 kuopos 
darbuotojų. Ji darbavos ir į- 
vairiose kitose lietuvių kata
likų draugijose. Dabar ji vyk
sta Lietuvon apsigyvent. Ke-

J. H. RICZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

Geros išdirbystės pilnai už
tikrintos maliavos.

Kainos numažintos 

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

JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

NAMŲ SAVININKAMS-

Popieruoju ir malevoju kambarius. 
Darbų keletu didelių steninės pople- 
roa knygų, kurias pristatau į namus 
Išsirinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau.

Atslšauklt laišku ar asmeniškai.
K. ANDREJUNAS

1337 So. 50 Ct. Cicero, UI.

W. BENECKAS ~
Pentuoju, popieruoju, grei- 

nuoju. Senų vamišių nnimu 
nuo visų medžių. Saukit

Lafayette 7554

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

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

JUSTIN MACKIEWICH
2342 South Leavitt Street 

Ganai 1678-1679

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

NAMAS ANT PARDAVIMO

L<abai grasioje vietoje, prie 
pat Uetuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namas 
dar naujas dviejų šeimynų. 
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namų. Savininkas į 
trumpų laikų turi išvažinoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinauduokite gera progų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue

Rockfond, BĮ.
Phone Forest 8491

Skoiinam Pinigus
Nelmam komiso nuo $50 iki $300 
šis departmentaa yra po valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morgfčtų

J, NAMON FINANCE CO.
6755 S. WESTERN AVĖ.

REAL ESTATE
Statau naujas namu8 ir se 

aus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Parsiduoda 3 flatų namas, 5 kamb. 
mod., garo apšlld., ąžuolo trimas 
perdėm. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. $8,000 įmokėt. Likusi leng
vais IŠknok. 1622 So. 61 avė. Šv. An
tano par. Cicero.

6 kamb. raed. bung. mod. 2 karų 
gar. 1 blokas į Bellvrood stotį. Weet- 
cheeter exp. Pigiai $4,950. 627 Boh- 
land avė. B«Uwood, Iii.

PINIGįĮ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
į Lietuvę.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus ir visus 

legaltlkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų motgičlų.

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tamadoj taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, BĮ.
Tel. Yards 4669




