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Sudėta Virš Tūkstančio Dolerių 

Aukų

GRAŽUS ATSTOVŲ PAGERBIMAS
--------  ~ Šiuose namuose kitados buvo gimęs Beorge W.ashingtoji» , pirmasis Amerikos J. Praeitą sekmadienį, šv. Pa-
MUITŲ UNIJA PAVESTA Valstybių prezidentas. Pirm 150 metų šidos trobesius (atskirai gyvenamieji namai ir ne]ėg Gimimo par salėje bu- 

TEISMUI virtuvė) buvo apnaikinęs.gaisras. Paskiau atstatyti trobesiai apgriuvo. Dabar pilnai . . . ’ “ ' . .
pataisyti ir atnaujinti taip, kaip yra bute senovėje.______________________________ vo Sv- Kazimiero Akadenn-

GENEVA, geg. 19. — T. 
Sąjungos tarybos suvažiavime 
vakar greitai apsidirbta Aus-Į 
trijos-Vokietijos muitų unijos

NEPAPRASTAS ĮVYKIS 
ITALIJOJE

MILANAS, Italija, geg. 18. 
ono XIII darbo enciklikos 40'klausimu. , _ Amerikos kapitalistas J. P.
metų sukaktuvių iškilmes. Britanijos atstovui pataria- Morganas tomis dienomis nu-

Kalbėdamas apie bažnyčių nt, šis klausimas pavestas sprę aaiudė sau specialinį traukinj

CHI AGOJE

MOKESČf! KLAUSIMAS

jos Rėmėjų Draugijos Seimas, 
kurio atstovai pripildė pilną 
didžiulę auditoriją. Seimas,——————— I

Rytoj vakare bus nepapras- kuriam vadovavo draugijos 
tos pramogos Soldiers’ field centro valdyba su p-nia. A.

TAUTINES GRUPES 
PRAMOGOSE

Ligi gegužės 15 d. Cook ap-Į stadijume, Grant parke. Įvyks Nausėdiene priešakyje, ėjo 
skrity turėjo būt sumokėta įvairių Chicagos tautinių gru- gyvai ir tvarkingai. Susilauk- 

ir kitų katalikiškų įstaigų plė- sti tarptautiniam teismui Ha- Trieste į Domodossola, Švei 276,161,268 dolerių mokesčių, muzikos, dainų ir šokiu ta daug ir nuoširdžių sveiki-
šimus ir deginimus Ispanijoj, goję. 
Jo Šventenybė pareiškė, jog. 
tai baisus šventvagystės dar
bas prieš Dievą ir tikėjimą. 
Didelė atsakomybė krinta ant 
visų tų, kurie tą piktą darbą

MOTERYS NENORI 
BALSUOTI

canjos pasienį. Tas jam at- .(taksų) už nekilnojamas su
siėjo 500 dolerių. vastiš. Bet vos virš

Italijoje tas yra nepapras- 114 milionų dolerių, nors po 
tas įvykis. Čia tik karalius tos dienos nustatyta bauda —

------------ arba jo šeimynos nariai galt 4 nuošimtis kas mėnesis.
ATĖNAI, geg. 18. — Grai- atlikti tokius dalykus — užsi- TTnKnr {SkAtamo tvAirinnain

S!"Mami ‘° Vi‘ r 3°S r*"™8 8Uteir?S P°U' 'Sakyti 8P“ialini (l>riva,W) manymu, kokiu Wu palen- 
sa nesulaike. tinęs te>sS» municipalitetą n- traukinį. Laikraščiai apie t, žmon4pis moltes{i, mo.

Šventasis Tėvas paaiškino, nkimuose. Jos nenori balsuo- įvykį pašventė daug vietos. dėjimą. Tie Sumanymai bus į-

vakaras. Kiekviena grupė bus nimų, išklausyta Centro ir 
savo tautiškais drabužiais ap- skyrių raportų, priimta gra- 
sirėdžiusi. Bus ir lietuvių gru- žiu ir naudingų nutarimų. Iš 
pė. raportų paaiškėjo, kad drau-

m , y, gija ir praeitais metais yraTas vakaras suruoštas sąiry- ® .
v .... daug gražių darbų nuveikusi,sy su ‘ biznio’ atgaivinimo „

. , . . • . • o nutarimais pabrėžta griez-pramogomis, kurios rvtoj bai- , . v. . , .tas pasiryžimas ir ateity gau
siai šelpti taip reikalingą įmigsią.

kaip didelę naudą tauta aptu- & Svarbiausioji kliūtis -tai 
ri iš tikėjimo įr nurodė, jog amžiaus pasisakymo reikalin- .. SVEIKUMĄ PALAIKYTI 
viskas yra Dievo rankose ir gnmaš. Gal bus atšauktos jo- IŠLAIDOS
viltis ateity yra tik Dievuje. ms tos teisės.

duoti vaistyta įstatymų lei
dimo rūmamlCflvR.rbia’nsias jų
yra prailginti mokėjimo laiką 
be baudos ligi liepos 1 d. Kas

x,. ms įstaigą. Seime sudėta di-Šiandie vakare i Chicagą , ,. . . , _A x . vdele pinigų suma, būtent virsatskris keli šimtai kariuome
nės orlaivių.

veik ir nesitikėjo. Tas rodo, 
kad lietuvių katalikų visuo
menė visada yra duosni, vi
sada gausiai savo Įstaigas pa
remia.

Vakare, Akademijos Audi
torijoj, buvo atstovų pager
bimo graži puota. Akademi- 
kės ir alumnietės išpildė šau
nią programą. Visus stebino 
akademikių skaitlingas choras, 
tautiškais rūbais pasipuošęs, 
o ypač orkestras, kuris pirmą 
dovaną konteste yra laimėjęs. 
Jo pasiklausius, ir nesistebi, 
kad šiam lietuvaičių orkestrui 
pirma dovana pripažinta, nes 
groja gerai. Atskirus progra- 
mo numerius išpildė; Sabony- 
tė, Puišytė, Jurgaitytė, KuS- 
leikienė, Driedytė, Paliliūnai- 
tė, Urbiūtė, Nausėdaitė. Pa
sakyta nuoširdžių kalbų. VfMf 
seimo ir užbaigtūvių nuotai-tflkstančio dolerių. Tiek aukų 

i šiais blogais metais nieks be-|ka buvo labai jauki.

UNGARŲ DEMONSTRA
CIJOS

^^SHINGTON, geg. 18. ligi jaįko nega^sDAfrMVA.A . . . . Policija suėmė keturis plė-
APVOGTA BAŽNYČIA Apskaičiuota, kad šioj šaly mokėti> tokiems mokėjimą pa- šikus, kurill du apiplėšė Oly-i( 

gyventojai gydymuisi nuo Ii- į keliag daiis. įmpic viešbučio ofisą.
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

j PRAHA, Čekoslovakija, ge- g.ų įr sveikumo palaikymui į 
BUDAPEŠTAS, geg. 18. gūžės 18. — Čia naktį apvog- gydytojams, vaistinėms, ligo-į 

— Virš 100,000 ungarų vakar viena istorinė katalikų ha- ninėms ir t. p. į metus išlei 
vaikštynėmis turėjo demons- znycia. Didysis altorius ap- dfja 3,107,000,000 dolerių, 
tracijas prieš Trianon taikos griautas. Pagrobtos altoriaus
sutartį, kuriąja einant Unga- aukso dalys ir sidabro šventi 
rija neteko didelių savo vai- indai, 
stybės plotų.

BUVUSIS AMBASADO
RIUS PROFESORIUM

PROTESTUOJA PRIEŠ 
MOKESČIUS UŽ TA

BOKĄ

Amerikos Legiono pildoma- 
________________ sis komitetas Illinois valsty-

KANTONAS SUKILO PRIEŠ NEW YORK, geg 18 ansirinkimp iartl®
MAM1/IM/-A „ . „ •• U. A -stą prieš sumanymą šioje val-
NANKINGĄ Buvusiu Rusijos ambasadų.. RtyWje mokesfins (tak.

■ otr.vTnrr.T 10 rius Am. J. Valstybėms B. A. uj vartojamus cigarus,
BERLYNAS, geg. 18. - OI- SHANGHM, geg 19. -- Bachmetiev paskirtas civilines I ciKaretug ir įTairio8 

denburgo valstybėje ir Danei- Kantonas pilnai sukilo prieš inžinierybės profesorium Co-
go krašte rinkimuose laimėjo Nankingo vyriausybę ir pra- lumbia Universitete, 
fašistai. Oldenburgo Seiman sidėjo kruvinos kariuomenių 
išrinko 19 atstovų vietoje 8. kovos. Anot žinių, pirmąjanr 
Gi Dancige, kur neturėjo nei susirėmime labai nukentėjusi

FAŠISTŲ LAIMĖJIMAI

PADŪKIMO LIGA

vieno atstovo,- išrinko 14. Nankingo kariuomenė.

VOKIETIJOJ SULAIKYTI 
3 FRANCŪZAI LA

KŪNAI

LENKIJOJ STREIKAS — Susekama, kad kiniečiai
------------ savo žemėje dar toli pirm A-

VARŠAVA, geg. 19. — Le- merikos radimo vartoję tabo- 
nkijos seimas įvedė naujus ką.

KINIEČIAI PIRMUTINIAI ! ________
VARTOK TABOKĄ j Weodrow, Gorses, 14 metų,

*8101 Loomis gat., staiga su- 
RICHMOND, Ind., geg. 18. sjrg0 padflkimo liga ir mirė

JAPONIJOJ SUDEGE 700 . TRŪKSTA DARBININKŲ
NAMŲ i ;----------—

________ J Gargždai, Kretingos apskr.
TOKYO, geg. 18. — Matsue Šį pavasarį didžiausioji ūkini- 

•Mieste gaisras sunaikino apie nkų bėda yra ta, kad visiems 
700 gyvenamųjų namų. 3,000 ūkio produktams atpigus, me- 
žmonių be pastogės. tmiai laukų darbininkai ne tik

____________ neatpigo, bet tarnaitės dar pa-
PAŠALINTA .90,000 NARIŲ brango ir jų sunku gauti

------------ i Tarnaitėms mokamįt frieti-
ROMA, geg. 19. — Praneš- nės algos 200 — 300 litų ir 

,ta, iš fašistų partijos pašalin- paprastai dar duodama grūdų 
ta 90/)00 narių, kurie nepildė po 3 pūrus, vilnų 2 svarai, li- 
ant jų uždedamų pareigų. inų 30 svarų ir dar įvairių 

smulkmenų. Bernui duodama 
algos 350 — 500 litų, grūdų 
.3 — 5 pūrai ir įvairių smulk-

---------------- menų.
■ CEUTA, Moroko, geg. 18. j Darbininkų dauguma, tačiau, 
— Ispanų legionas sukėlė mai- išeina tarnauti į Klaipėdos 
štus. Paskelbta karo padėtis, kraštą, kur algos yra dides-

------------------ nes. Kitur kalbama apie be-
30,000 DOL. ATLYGINIMO darbę, o pas mus darbininkų 

trūksta. “M. R.”
1VASHINGTON, geg. 18. —

Amerikos vice-konsulį R. W.
Imbrie Persijoj 1928 metais 
nužudė minia. Kongresas pri
pažino 30,000 dolerių atlygi
nimo jo žmonai-našlei.

to emigrantų. Toks pat emig
rantų skaičius buvo grąžintas 
į tėvynę už pusę kainos.

Šiemet emigracijos konto
ros turės suteikti nemokamą 
pravažiavimą į Lietuvą 77 e- 
rriigrantams ir toks pat skai
čius bus grąžintas už pusę kai
nos. “M. R.”

--- ------------- - ”i
, PIRKS VEISLINIŲ KIAU

LIŲ ANGLIJOJ

ISPANŲ LEGIONO 
MAIŠTAI

SCHAVEINFURT, Vokieti- mokesčius autbmobilių savini- 
ja, geg. 18. — Į vietos oriai- nkams. Šie sukėlė streiką. Vie
viu stotį nusileido trys fran-įškeliuose šiandie nesimato jo-; 
cūzai karo lakūnai. Sulaikyti, kit?. automobilių
Jie sakosi paklydę.

apskrities ligoninėje.
Pirm kokio mėnesio jį įka

ndo šuo ir į tai neatkreipta 
domės.

NUŽUDYTA DAUGIAU

ŽUVO ĮŽYMUS LAKŪNAS

—OMAHA, Neb., geg. 18. -- 
Žuvo lakūnas C. N. Holman, 
kituomet laimėjęs dovaną už;

POLICIJOS KAPITONAI 
TURTINGI

ESANTI SUMAŽINTA 
KARIUOMENE CAIRO, Egiptas, geg. 19. 

Ji— Praeitą šeštadienį rinkimų 
PARYŽIUS, geg. 18. — metu 9 žmonės daugiau nužu- 

Pranešta, jog Francija 1922 dyta. Virš 30 kitų sužeista.
metais išlaikiusi 725,000 ka-1 -------------------

ivių, šiandie gi — 522,000' Iš MEKSIKOS PRAŠA- 
areivių. UNTA 0 KUNIGAI

------------------------- , MEXICO MIESTAS, geg.
WASHINGTON, geg. 18. —118. — Vidujinių reikalų depa- 

Visus nacionalius (šalies) pa- rtamęntaa paskelbė, jog iš Me
rkus — miškus 1930 metais ksikos prašalinta šeši ispanai 
aplankė 31,904,515 žmonių, j kunigai.

Cook apskrities “grand ju-
ry” susekė, kad dar trys Chi- 

greičiausią orlaiviu skridimą. kapitonfti turi
Jis žuvo skrizdamas žemyn' 100>000 dol fondo
8®^®*. kiekvienas.

ATSIGAVO NUMIRĖLIS

Lietuvos bekoūinių kiaulių 
rflšiš Anglijos rinkoje žema^ 
Todėl norima bekoninių kiau
lių veislę pagerinti. Tam rei
kalui norima pirkti Anglijoje 
didžiųjų jorkšyrų veislės kui
lių ir patalpinti juos valdiš
kuose ūkiuose. Ūkininkai, ku
rie norės pirkimo proga pasi
naudoti, ir sau įsigyti gerų 
kuilių, gaus pusę perkamo 
kuilio vertės pašalpą. ‘M. R.’

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ į JAUNIMO SAVAITE
AREŠTUOTI 6 KINIEČIAI

r
ka

ELYRIA, Obio, geg. 18. — 
Vieneriais metais tryliktą ka
rtą plėšikai puolė ir aplpl^ *g|ftVaitė. 
•Gardnerio gazolinos stotį.

1 Vakar įvyko keturioliktas 
užpuolimas. Gardner šiuokart 
nušovė jauną plėšiką.

Sekmadienį, gegužės 17 d., 
Cbicagoj prasidėjo jaunimo

, CHICAGO z IR APYLIN
KES. — Šiandie debesiuota 
ir Salta.

SAN FRANCISCO, Cal., 
geg. 18. — Vietos policija a- 
reštavu 6 kiniečius, kurie įta
riami partraukti iš Kinijos 
užsiimti čia smurtu skalbėjų 
streike.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Zarasų mieste vienuose na
muose buvo rastas negyvas 
rusas. Mirusiojo' lavoną paša
rvojo ir susirinkę žmonės pra
dėjo melstis. Ir kaip visi nu
stebo, kai po keturių valandų 
numirėlis atsisėdo. “M. L.”

MANSFIELD, O., geg. 18. 
— Empire Steel bendrovė pa
skelbė užmokesnių mažinimą 
1,600 darbininkų. Darbininkai 
sukėlė Btreiką ir laimėjo.

PINIGŲ KURSAS

EMIGRANTAI GRĮŽTA
Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Franci jos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrk

3.91
5.23

13.91
23.82

Lietuvoj esančios emigraci
jos kontoros per 1930 metus 
grąžino .nemokamai iš užjūrių 
į Lietuvą apie pustrečio šim-, Šveicarijos 100 frankų 19.27
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džiuojumū^ kad mūsų kunigai būtų galėję ir 
patys tų pasakyti, kų Popiežius pasakė, nes 
mes tutla esame visiškai tikri, jog Katalikų 
Bažnyčia su Popiežium Komoje ir su savo 
vyskupais ir kun. visuose pasaulio kraštuo
se vienodu ir tikru keliu mus veda ne vien 
tik‘į unižinųjį išganymų, bet ir į žemiškųjų 
gerovę.

Kristus savo dieviškų j j mokslų paskelbė 
prieš apie du tūkstančių metų. Bet jis visa
da yra naujas, visiems amžiams, visiems pa
saulio kraštams ir visiems žmonijos luomams 
pritaikintas. “Keruni Novarum” tuo pačiu 
mokslu buvo paremtas, bet tos enciklikos pa
keliamas daug gero žmonijai padarė. Ji pri
minė darbo žmonėms daromas skriaudas, nu
rodė kelius tų skriaudų panaikinimui. Tuo pa
čiu Kristaus mokslu ir dabartinis Popiežius

Sveikata -- Laimės Šaltinis Į
—------------ Rašo Dr. A. G. Rakauskas--------------- —'

TUMORAI (TANAI ARBA 
DYKOS MĖSOS).

Tumoras 
bei tanas y- 
ra naujų kū
no audmenų 
gabalas, kurs 
auga nepri

klausomai 
nuo jį apsu
pančių dalių 
ir yra be 
naudos, o net

vėžys, bet tuom pačiu sykiu y- 
ra kenksmingi ir žaloja svei
katų) ir pavojingus, (tuos, 
kurie yra tikroj to žodžio pras

•Ulėj vėžys, kuris pakanda žn ui < 
gaus gyvybę). Kiekviena iš 
šių dviejų grupių turi tolimes
nius padalinimus. x

Nepavojingi tumorai yra 
tie, kurie pasilieka tuose pa 
tiuose augimo rubežiuose, ne
auga i aplinkinius kūno aud

;ir. A. G. Rakauskas . . . . .
2415 \v. Martiuetto menis ir nesiplečia kraujo ir 
Rd. Grovehill 3262

DIENOS KLAUSIMAI

ŠV. TĘVO KALBA.

Šventojo Tėvo kalba, pasakyta Komoje, 
švenčiant Leono XIII enciklikos “Kerimi No- kalboje yra nuimama kaukė

Pijus XI savo istorinę kalbų parėmė ir savo p1' kenksmingas pačiam kū- 
naujų enciklikų parašė. Bet kartu, ar šiandien- 
nebuvo reikalinga priminimas, kad darbinin
kai už savo darbus gautų atatinkamų ir tei
singų atlyginimų, kad didelių turtų krovimas 
į mažos žmonių grupės rankas yra priešingas 
darbininkų ir visos žmonijos gerovei.

Socialistai, žinoma, pyksta, kad kaip Leo
no XIII enciklikoje, taip ir Popiežiaus Pijaus 

nuo socialistu

taip vadinamų lympliatics ta
kų pagelba po įvairias kūno 
dalis. Šie tumorai kenkia žmo 

Tumoras yra kūno audine- gili ant tiek ant kiek Jų angi
nų vienetą ir ną išimtinai y- imas žmogaus kūne trukdo svar 
ra vien vėžys.. Įbieuis organams atlikti savo

.. -v !funkcijas, taip pat atitrau-Tumoras gali susidėti iš lii-

imi.

le kurio kūne esančio aud-Į 
mens arba iš dviejų ar (lau

kiant svarbias maisto daleles.

!,

varmu” 40 metų sukaktuves, sukėlė didelio veidų. Bet nei čia klaidos nepadaryta. Socia-

giau jo rūšių, kaip tai rau
menų, riebalų, kaulo, juugian-i

MOKSLINIAI TYRIA ŽMOGŽUDYSTĘ.

Štai, ant žemės guli nušautai 
Valstybių detektyvai tyrinėja ir sei: : žmogžudystės pėdsa-

kurias augantis tumoras nuo- i kus- Bet nenusigąskite. Ši auka nėra žmogus, tik tam tyčia 
Į latos čiulpia ne kūno, bet savo ! padarytas “Imlvonas” vienoje Chicagos detektyvų mokyk-

cių (connective) audmenų, 
kraujo takų, nėr 
taip vadinamų epitbelial cėle-

susidoincjiiuo visame pasaulyje. Jo kalbos is- listai nieko gero pasauliui nėra davę, nes jie I, '
, , _ .... • v . i , . ... .. kran o taku, nervų audmenų,klausė nulųonai žmonių. Dabar spaudoje ir savo programa, jei jų programa galima va-
susirinkimuose plačiai vra apkalbamos tos dirtti, tik kursto žmones vienus prieš kitus. v. . v
. , . ,, . .. • L .ii -ii įlių sudarančių paviršutinę o-kilmos ir neklaidingos mintys, kurias Popie- l ati socializmo istorija sako, kad socialistams : ... , ,.

.. • iv-i- v _ _ . idos arba gleivinės pieveles ei/'zius paskleidė ne darbininkų ir ne žmonijos gerove rupi, o' . . .
i • v . ........................... ... . .. :lę, ir kaikunų kūno organų1

Mūsų socialistų spauda irgi savotiškai kovų prieš Bažnyčių ir prieš Dievų. Dėlto, 
komentuoja Popiežiaus kalbų
Popiežius nieko naujo nėra 
ir paprasčiausias klebonas

naudai, užtikrindamas sau au-; l°je* Šitokius mokslinis tyrimas žmogžudysčių yra dalis des- 
gimų ii būvį. Taip skriau- į tomojo mokykloje mokslo, 
džiant kūną per ilgų laikų,
aišku, žymiai nusilpnina jc 
sveikatą, ir, žmogui esant to-

Atsakymai į Klausimus. J ūdai. Jei kas tamstai žada 
ATSAKYMAS — P. K. |pagydyti ruPtur4 elektros bū-

o socialistų mokslas esųs senesnis ir už 
rum Rovarum” nuostatus.

Taip, ir mes pripažįstame, kad nei “Re- 
runi Novarum “Enciklikoje, nei Popiežiaus Pi 
jaus XI kalboje’ nieko nėra naujo žiūrint 
Kristaus mokslo atžvilgiu. Leonas XIII, ra
šydamas savo garsnjų. enciklikų “Renuu No 
varuin”* neieškojo kažkokių naujų, negalimų 
įgyvendinti, išsvajotų teorijų, o rėmėsi išimti
nai Kristaus mokslu, kuris yra amžinas, ne
klaidingas, nes dieviškas. ^Šventieji Tėvai, Leo 
nas XIII ir Pijus XI, savo enciklikomis tik- 

“ tai aiškina Kristaus mokslų, primena pasau
liui, kad .jis nuo jo yra nutolęs ir ragina 
griežtai jo laikytis, nes tik tuo būdu bus ga
lima sukurti žemėje gerovę, nustatyti santy
kius tarp darbo ir kapitalo, apdrausti dar
bininkus nuo išnaudojimų ir skriaudų.

Visa Katalikų-rBažnyčios galybė ir yra 
tame, kad ji griežtai pildo neklaidingus Kris
taus .nurodymus, kad visų savo veikimų viso
se gyvenimo srityse, neišimant nė darbininkų 
klausimo rišime, remia dieviškuoju mokslu. 
Tų žino ne tik vyskupai, kunigai, bet visi

,kioj padėty, ’ skaitlingos ligų Duoti gert žuvies'taukų (cod uu’ aisku» Xra nc gydytojas, 
bet tikras šarlatanas, kuriam 
apeina ne sveikata, liet tains- 

ap- 
šitik- 
tuo-

__ _ __ __ f bet
kūdikių sveikatų . K... \ ~’

tekis gangrena, v taip-gi suža-!p|.ižįflrėti pawda savo šeimos " * ‘T -t .
lojimas aplinkoje esančių «•! gydytojui, kurs jų tikrina ekJ daktardum nere,
ganų, kuriems toks
užkirs kraujo cirkuliacijai ke- 'jais, ir, atsižiūrint į kūdikio 
lią. Be to, reikia visados ture-,'sveikato^ stovp pataria bei 
ti omeny, kad tas uepavojin- J nurodo kas reikia daryti, de
gas tumoras gali pavirsti į laį padarysit kūdikiui ir sau, 
patojįngų .m- pikteĮjįn .tumorų <jej: 1)asįstengsit šio patarimo 
bei vėžį. Iš šio atžvilgio to- į jaįkytįs x

gaujos prisikabina prie jo liver oil) yra naudinga ir svei

VOKIETIJOS RADIKALAI PRIEŠ 
BAŽNYČIĄ.

dasi Įvairios rinsies skystimas
į Šių įvairios 
augimo prieži

ies tumorų 
išaiškini-

Vokietijos radikalai išvysto savo veiki- mui yra daugelis teorijų, 
nų, atkreipiami) daugiausia prieš Katalikų įeiua pav,.ldijin„;s
Bažnyčių. Radikalai negali nekovoti katalikų, 
iš kurių pastaraisiais keleliais metais iškilo

nieas palinkimai-* imitacija bei 
užgauliojimas, išsivystymo tru

riša eilė gabių valstybės vyrų. lArfie»strrfpi6l Z d ’ .|is'kit„. Kai
Siugoja respublikos tvarkų

Pačiam Vokietijos parlamente katalikai L.I lc

, • j*2 i u, ?ko bendra turėti,
tnmens zaj,iinacija paskirtais perio-i

kurie- iš jų vra-fptorėmti t-ak- 
li-s, kurie yra gauti prižiūrinti1^^ *r 'la l)enal° svaibu kiek-i

BOTAGAS U2 500 LT.

dvi-elidjli grupį, luitent,. nę« 
pavpjiiigus, (tuos, kurie nėra (Bus daugiau).

inų. Kol kas jie neturi vienybės, kiekvieni 
atskirai kovoja katalikus ir Bažnyčią. Bet jie 
gali kartais susilieti ir krūvon, kada jiems Į ~ 
ateit į galvas kovoti Bažnyčių ir katalikus.

Šių trijų grupių atkaklumas ne šiandie 
žinoma. Komunistai kovoja prieš visus tikė
jimus ir pastaraisiais laikais tuo atžvilgiu jų 
veikimas eina atkaklvn. Tautiniai socialistai

i
T

i yra ir socialdemokratais, kurie yra giminin
gi komunistams.

Kada katalikai parlamente iškelia ko
kius naudingus gyventojams ir valstybei su
manymus, tie radikalai kovoja visomis prie- 

(laši- tai) iškelia savo partijos programų, ku-; monėmis. Komunistai visuomet ima piktai 
ii ir-gi priešinga Bažnyčiai ir veikiančiai tvar : burnoti Bažnyčių, katalikus ir visus krikščio-

tikintieji žmonės. Tuo mes, katalikai ir di- į kuį. &ių programų smerkia vyskupai. Tas pat į uis. Su socialdemokratais dažnai rimčiau su

mažai įtakos ir į patį valstybės valdymų, ti, bet .ne naikinti jų,*Todėl ji elgiasi ne

Atsitiko, kaip ir kiekvienam 
atsitinka. Plungė» valsčiuj 
vienas ūkininkas pametė bo
tagų, o kitas jį rado, bet ne

atiduoti. Pametusis 
na- 

1-
su-

džiai pasiskaityti. Jame yra'pyko ir padavė teisman. Pra
nu rodyta rupturos gydymo , sidėjo bylinėjimasis. Teismas 
-.......- — bylų, kurioje buvo iššaukta a-

sikalbama. Bet ir šie įvairiems Bažnyčios rei- . pie 10 liūdininkų, jau tris ka- 
kalams stato tokių ir kitokių kliūčių. j rtus atidėjo. Byla dar neiš-

Šiomis dienomis Berlyne katalikai turėjo, spręsta, o abiem- ūkininkam 
demonstracinį susirinkimų, kuriame iškelti ' jau kaštavo maždaug 500 tt.
protestai prieš radikalų veikimų, ypatingai 
prieš komunistų piktuosius darbus. Susirinki
me kalbėjo įžymieji katalikų vadai. Tarp ki-j --------------------
tų ir buvusis kanclieris Marx. ■ PLATINKITE “DRAUGĄ”

Gali ir dar tiek pat kaštuoti.
“M. L.”

Popiežiaus Leono XIII Enciklika 
‘•Reruni Novarum”.

fc į , (Tųsa)

Jei darbininkas gauna užtektino at
lyginimo, kurio jam pilnai užtenka sau, 
žmonai ir vaikams užlaikyti, tuomet, bū
damas išmintingas, jis taupys ir stengsis
— matyti pačios įginities mokinamas —
— mažinti savo išlaidas, kad susikrautų 
turtelį. Matėm, kad negalima šito klau- 
simp gerai išspręsti, nepripažinus ir neuž
tikrinus neliečiamybės privačios nuosa
vybės teisės. Pžtad įstatymai turi lem
ti šitų teisę ir, kiek galima, stengtis, kad 
kuo daugiausia žmonių rūpintus turėti 
savo turto. To bus puikiausios pasekmės; 
visų pirma, žinoma, teisingesnis turtų 
suskirstymas. Del įvykusių visuomenės 
gyvenime permainų miestų gyventojui

' persiskyrė į dvi, labai skirtingas klases. 
Iš vienos pusės nepaprastai galinga gru
pė, nes labai turtinga, kuri viena paėmusi 
j savo rankas visų pramonę ir prekybų, 
naudoja jas savo tikslams; ji turi ne

Iš kitos gi pusės biedina ir bejėgė minia, 
suerzinta ir visad prisirengusi sukilti. Bet 
kai viltis įsigyti žemės sklypelį žadins 
darbininkų triūsėti, lai iš palengvo tuo 
du luomu susiartins, prašalindami skirtu
mų taip didžiausio turto ir didžiausio 
skurdo. Be. to, ir žemės našumas padidės; 
nes, žinodami, kad jie dirba savo žemę, 
žmonės daug uoliau ir su didesniu noru 
dirba; jie net pamilsta savo rankomis iš
dirbtų žemelę, iš kurios tikisi n«% tik 
maisto, bet ir šiokio tokio turto sau ir 
.-aviškiems. Kiekvienas supranta, kiek ši
toks valios įtempimas yra naudingas že
mės našumui ir valstybės turtams padi
dinti. 15 to bus dar trečias gerumas, kad 
bus lengva užlaikyti žmonės toje šalyj, 
kur jie yra gimę, nes jie neįuuinytų savo 
tėvynės už svetimą šalį, jei toji tėvynė 
duotų jiems galimybės pakenčiamai joje 
gyventi. - Bet to viso tegalima pasiekti 
viena sųlvga, būtent, kud privati nuoep- 
vybė nebūtų silpninama i»er dideliais mo
kesniais. Kadangi teisė turėti savo nuo
savybės yra žmogui suteikta ne žmonių 
įstatymais, liet pačia įgimtimi, tat ir vy
riausybė tegali tos teisės naudojimų ap
riboti ir jų su visuomenes gerovė derin-

teisingai ir nežmoniškai, jei mokesnių pa
vidale ima iš privačių turtų daugiau, nei 
yra teisinga. r .

6. PROFESINIS DRAUGIJOS

a) Draugijų reikalingumas.
Pagaliau darbdaviai ir patys . darbi- 

įlinkai gali daug padėti šiame reikale, bū
tent, per įstaigas, kurios teiktų tinkamos 
pagelbės reikalaujantiems’ ir- suurtintų 
šiuodu luomu. Šitos rūšies yra: savy ta r- 
pinės pagelbos draugijos, įvairios priva 
čia inieijatyva įkurtos draugijos darbi
ninkams, jų našlėms bei vaikams šelpti, 
ar staigiai mirčiai, ligai ar šiaip jau ko
kiai nelaimei atsitiki*; įvairūs patronutai 
berniukams ir mergaitėms, jaiinuomenei 
bei suaugusiems globoti. Bet pirmutinę 
vietų jų tarjie užima darbininkų draugi
jos, kurios savo tikslu mažne visas kitas 
draugijas apima. Pas mūsų senuolius a- 
matninkų draugijos (cechui, Vert.) ilgai 
gerai gyvavo, davė daug naudos ne tik 
imtiems darbininkams, liet,ir pačiai pra
monei, kų liudija labai skaitlingi istori
jos dokumentai. Šiandien, pakylus apšvie- 
tai, atsimainius papročiams ir padidėjus 
kasdienio gyvenimo reikalams, darbinin

kų draugijos, žinoma, privalo prisitaikinti 
šių dienų gyvenimui. Malonu matyti, be
sisteigiant daug šitos rūšies draugijų, ku
rios susidaro ar tai iš vienų darbininkų, 
ar iš abiejų luomų atstovų; ir tik reikia 
linkėti, kad jų skaičius ir veiklumas di
dėtų. Norint jau ne kartų apie jas kalbė
jome, tai vistik norim čia parodyti, jas 
tinkant mūsų laikams ir turint teisės gy
venti, lygiui norim priminti kaip jos pri
valėtų tvarkytis ir veikti. <
b) Žmogus turi įgimtos teisės organizuo

tis.
Patyręs savo vieno mdnkumą, žmogus 

verste verčiamas ieško kitų pagelbos. Šv. 
Kaštas sako: “Geriau yra būti dviem 
drauge, nė vienam, nes abudu turi nau
dos iš savo draugystės. Jei vienas par
puola, tai kitas jį pakels. Vargas vie
nam, nes parpuolęs neturi, kas jį pakelia 
(Eccle. 4, 9. 19). Arba kitas pasakymas: 
“Brolis kurs yra brolio palaikomas, tvir
tas, kaip miestas” (Pfov. 18, 19). Šitas 
Įgimtas palinkimus stumia žmogų dėtis 
kaip į valstybę, taip ir į kitus piliečių dr- 
jas; pastaros, kad ir mažesnės ir netobu
los, yra tikros draugijos. Tarp šitų ir 
tarp anos didžiulės draugijos yra didelio 
skirtumo artimiausiame jųjų tiksle. Bū

tent, valstybės tikslas yra bendra visų 
gerovė, prie kurios visi kartu ir kiekvie
nas atskirai turi teisės savo dalimi prisi
dėti; dėlto toji di'augija vadinama “vie
ša, nes žmonės jungiasi joje vienai vals
tybei sukurti” (B. Tliom.. Contra impag- 
nantes Dei cultum et religionem c. 2. 1). 
Kitokios yra tos draugijos, kurios kuriasi 
valstybės viduje; jos vadinasi privatėmis, 
nes pirmutinis jų tikslas — tai privatus 
reikalas tų; kurie į tokias draugijas de
dasi. “Draugija yra privati, kuri įsikuria 
atskiram reikalui patenkinti, pav., kaip 
du ar trys sudaro prekybos draugijų” 
(S. Tliom. ten pat). Nors tos privačios 
draugijos randas valstybėje ir yra lyg 
jog dalys, tai, imant dalykų aplamai ii 
savyje, valstybe vistik neturi teisės už- 
drtUisti joms būti. Teisę dėtis į atskirą 
draugijų žmogus turi įgimties surėdimu; 
valstybė gi įsteigta įgimties teisėms gin- 
ti^ ne naikinti. Drausdama dėtis į draugi
jas, valstybė aiškiai prieštarauja sau, nes 
ji jmti lygiui, kaip kud ir privačios drau
gijos, remiasi vienu ir tuo uačiu' dėsniu, 
būtent kad žmonės savo įgimtimi yra Įlin
kę bendrauti.

(Bus daugiau)
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| Prašau Į Mano Kampelį KVIETIMAS,
■Rašo prof Kampininkas

Šiandie eina trumpa mano mus ant jo kupros krauna. O 
pasaka apie tai, kaip likimas .vis tai dėlto, kad savo razum- 
žmogų ant šiderstvas išstato, 'nų aukščiau Vorkerio kiauro 
lig kad dortina mapa per j maišo statė.

Ta pati rakunda ir su “dr
augu” Valoniu. Nesenai jis 
savo “kolumnoj” šitaip po
li jo:

“Klero biznis ritasi j pakal
nę... Vyrai iš “Draugo”, pra
šykite savo poną dievų, kad

Vabaleika ir viernais jo slūgo- jisai pasiskubintų jus pas sa- 
mis. Buvo čėsai, kad lietuviš- ve imti.
kas tavorščynas Vabaleikų

marniuzų pabrauktų. Pasišidy- 
ti iš žmogaus, žinoma, galima, 
ale ne taip, kad jis, anot žmo
nių priklodo, krakodiliaus a- 
šaras lietų arba stakjardų ra
guočiais virstų. Kad ir su lie
tuviškų tavorščių komisaru

skaitė komunistų žvaigžde, 
razumniausiu pasauly žmo- 

į&um, visi tavorščiai jį šena- 
vojo, ne tik laurų lapus, ale 
ir dolerius po kojomis klojo, o 
jis pats draugus sava akim 
žiūrėjo, sava ranka čiupinėjo 
ir jei kurį rado neištikimų 
Rasiejui, braukė lauk iš “par
tijos”. Pab|ar-gi pats pasirodė 
■ideliu komunizmo neviemi- 
ku, nes nenorėjo savo spran
do Vorkerio “prakliatarinei” 
diktatūrai palenkti, Vorkerio 
neramybę prie lietuviškų ta- 
vorščių kišenių drumstė, bun- 
tavojosi ir už tai liko šiderst
vai išstatytas, iš partijos lauk 
išbruktas. Dabar visur tavorš
čiai jį lelioja ir visus griaus-

Šiandie jis pats ne tik nuo 
“kolumnos” nuristas, bet ir 
tavorščių šiderstvai išstatytas. 
Kai po gegužės 10 d. apsikli- 
nijimo vorkeriniai tavorščiai 
suėjo Liet. Aud. pažiūrėti, 
kas pas juos liko, tai valoninė 
kompanija, sakoma, taip bau
bus, kad atvykę iš farmų ta
vorščiai atsisakė pasiūlymo — 
aplankyti Chicagos stakjar- 
dus. Esu, kam spendyti 14c. 
už gatvekarį, kad jie čia pat 
matų jaučius.

Iš to ir išeina priklodas: 
nekask kitam duobės, ba pats 
į jų jpnlsi.

Tuo pasakų ir baigiu. Ta
vorščiai gali jų išsikirpti ir į 
rėmus po stiklu padėti.

Kviočiamas(a) esi dalyvau
ti Jo Ekseel. Vyskupo Petro 
Bučio sutiktuvių vakarienėje, 
Hotel New Yorker, 8th Avė. 
ir W. 34th St., New Yorke, 
1931 m. Birželio mėn. 7 die
nų, 7 valandų vakare.

Bilieto kaina $3 asmeniui.
Pastabos:
1. Gavus $3 iki S. m. gegu

žės m. 31 imtinai, siunčiama 
vakarienės bilietas.

2. Vakarienės salėj stalai 
bus numeruoti.

3. Stalų numeracijos korte
les, susidarę draugiški būriai 
(10 asm.), malonės paimti įei
nant į svetainę. t

4. Užsakymus siųsti Komis, 
sekretoriui.

Komisijos Valdyba:
Kun. N. Pakalnys, pirm., 
Kun. M. Pankas, iždin., 
Kun. P. Karalius, rašt.,

147 .Montgomery St„ 
Paterson, N. J.

Šimų apie biržos žinias, politi
kų, visokius sportus ir pra
moga?. ,

Nereikia nei sakyti, kad Dr. 
Pirelli kalba į visus padarė 
didelio įspūdžio.

AM. J. VALSTYBIŲ PLO
TAI.

Įvairūs Straipsniai.

DRĄSUS ITALO PAREIŠKI- nijai suteikęs daug gyvenime 
MAS. i palengvinimų ir patogumų.

Jis yra pakėlęs gyvenimo laip
Tarptautiniam Prekybos 

Rūmų Kongrese, W(ashingto- 
ne, kur dalyvavo iš 35 šalių 
daug įžymiųjų pramoninkų ir
įmoninkų, drųsų pareiškimųkaip kada 
paskelbė italas pramoninkas į turi budėti,
Dr. Alberto Pirelli.

Jis iškėlė kaltinimų musų 
dienų mechaniškųjai civiliza
cijai ir paaiškino to priežas
tis. Tarp kitko susirinkus 
skaitlingai pasaulio pramo
ninkus ir kitus perspėjo, idant 
žmonių dvasinė vertė nebūtų 
pakeičiama medžiagine verte. 
Plintų plačiai įvairiausi me
džiaginiai patogumai neturi 
nuslopinti dvasinių žmogaus 
pastangų.

Nurodė, jog musų dienų me
chaniškoji civilizacija yra iš
kilusi Europoje ir šiandie ji 
Amerikoje jau pasiekusi kraš- 
tutiniausio laipsnio. Šiandie 
žmogus Amerikoje jau virtęs 
savo mašinos vergu.

Žmogus netenka asmenybės 
| ypatybių. Jis vienodinamas 
protu, drabužiais ir papro
čiais.

Viršų ima iš mokslinio ma- 
terijalizmo semiamos teorijos. 
Norai didėja, gi kiltybė eina 
Mažyn. Žmonės žino kainas, 
bet nebežino daiktų vertės.

Štai kad i r religija ir šeimy
na ima griūti. Žmonės tolina
si nuo dieviškosios ramybės 
ir džiaugsmo. Perdaug ir be 
saiko užimti telefonais, grafo- 
fonais, radio priimtuvais. Jų 
ausys apkurtintos trenksmais 
ir ūžimais gatvėse. Visų sau 

| kultūrų semia iš palaidų laik
raščių, kratomųjų vaizdų te
atrų. Džiaugiasi džiazu.

Dr. Pirelli pripažįsta, kad 
šis mechaniškas amžius žmo-

snį. Deja, tie mechaniški pa
togumai žmonijoje dildo jų 
dvasinę vertę.

Tad žmogus šiandie labiau 
nors kituomet 

kad neprarasti
savo dvasinės vertės. Tai pra
radus, žmogus bus ne žmo
gus, bet artimas neprotingam 
sutvėrimui.

VYTAUTO DIDŽIOJO KOMITETO PREZIDIUMO 
POSĖDIS KAUNE.

Š. m. 24 d. Valstybės Tary
bos rūmuose įvyko Vytauto 
Didžiojo Komiteto prezidiumo 
posėdis, kuriam© prezidiumas 
apsvarstž, kokius Vytauto 
Didžiojo vardo muziejaus sta
tybos darbus atlikti šiais me
tais. Priėmė tiems darbams 
vykdyti sąmatų ir nustatė są
lygas, kuriomis jie bus ati
duoti rangovams iš varžyty
nių. Varžytynes numpto skelb 
ti taip greit, kaip greit bus su
sitarta su miesto valdyba, dėl 
žemės sklypo perleidimo są
lygų.

Su miesto valdyba gal ir 
būtų jau susitarta, bet pasiro
dė, kad miesto nuosavybės 
teisės į sklypų, kuriame bus 
statomas muziejus (t. y. da
bartinį Karo Muziejaus skly
pų) yra ginčytinos. Klausi
mas skubiai aiškinamas.

Šiomis dienomis numatė su
šaukti Komiteto plenumo po
sėdį ir patiekti tvirtinti pre
zidiumo priimtus šiųmetinius 
muziejaus statybos darbus ir 
išspręsti kitus su jais susiju
sius klausimus.

Šiam prezidiumo posėdžiui 
projektuojamaus oro muzie

jui kurti komisija, sudėtyje 
inž. Graurogko, inž. Bačelio, 
Čiurlionies galerijos, direkto
riaus p. Galaunės, inž. arcb. 
'Landsbergio ir inž. Novickio 
rėjimo aktų, kuriuo drauge 
patiekė botanikos sodo apžiū- 
su sodo direktoriumi prof. 
Regeliu konstatavo, kad bota- 

įnikos sodas tinka kurti oro 
j muziejui švedų tipo. Prezidiu- 
■ mas nutarė prašyti p. Švieti- 
! mo Ministerį, kad pavestų 
Universitetui apsvarstyti, ar 
įgalima šių mintį realizuoti ne- 
j sumažinant botanikos sodo 
reikšmės mokslo reikalams.

Tarp kitų einamųjų reika
lų, svarstė generalinio Kon
sulo New Yorke p. Žadeikos 
atsistų Worcester, Mass. lietu
vių draugijų paklausimų, kaip 
statomame muziejuje bus pa
žymėtos jų aukos. Prezidiu
mas nutarė įnešti Komiteto 
plenumo posėdin pasiūlymų, 
muziejuje įsteigti ypatingų 
skyrių, kurio eksponatai api
būdintų muziejaus statomų is
torijų, Šiame skyriuje patal
pinti puošniai sutvarkytus au
kotojų sąrašus aukų didumo 
eilėje. Išeivius — aukotojus

surašyti į atskirų tik išei
viams skirtų sąrašų. Be sąra
šų, patalpinti šiame skyriu
je ir V. D. Komiteto kancelia- 
, rijos archyvų, sutvarkytų 
'taip, kad apibūdintų skyrių 
veikimų valsčiuose ir apskri 
tyse.

Prezidiumas peržiūrėjo fo
tolitografijos/ “Žiedas” paga
mintus liudijimus, kurie bus 
duodami aukotojams pagal 
Komiteto statuto str. 16, įgi- 
jusiems garbės aukotojų var
dus, ir nutarė pradėti juos iš
davinėti.

Kadangi yra daug aukotojų, 
kuriems įgyti aukotojo gar
bės vardų arba jo aukštesnį
jį laipsnį reikalinga duotų 
aukų padidinti tik keliais li
tais, prezidiumas numatė į 
jiems išdavinėti liudijimus,

išaiškinus ar ji© nenorės duo 
tų aukų padidinti.

Mūsų išeiviai užsieniuose 
jau pr. metų pabaigoje pagei
davo pamatyti “Iškilmių Vy
tauto Didžiojo garbei” filmų, 
kuris su nemažu pasisekimu 
demonstruojamas mūsų kino- 
teatruose. Prezidiumas nutarė 
pirmiausia filmų išsiųsti į An
gliją, kur mūsų pasiuntinybė 
Londone mielu noru sutiko pu 
sirūpinti, kad jis būtų pade
monstruotas lietuvių kolonijo
se Didž. Britanijoje.

KŪDIKIS TRUKDO POILSĮ
PAVARGUSIO DARBI

NINKO.
"Mano kelių savaičių kūdikio vi- 

durėiiai sukietėjo nuo mano pie
no". pasakė viena motina 18 Ne- 
braskos. “Jis neleido miegoti nakti
mis ir mano vyras snausdavo ant 
desko ofise. Po to daktarae patarė 
duoti kūdikiui Castorijos Ir jau se
kančių. dienų vaikas buvo geresnis. 
Jo vidurėliai veikė gerai ir jis dau
giau netrukdė musų poilsio". Saugo
kis Castorijos imitacijų. Fletcherio 
parašas reiškia tikrų Castorijų, gry
nai augmeninę. nekenksmingų, dak
tarai visur pataria Jų vaikams ir 
kūdikiams nuo sukietėjimo, degiio, 
slogų, nerimavimo ir tt. (68)

Kasmet pusšešto mėnesio 
saulė nenusileidžia Amerikos 
J. Valstybių valdomuose plo
tuose, kur dominuoja šios ša
lies vėliava.

Amerikos Jungtinių Valsty
bių vardu yra vadinamos 48 
atskirios valstybės Šiaurinės 
Amerikos kontinente. Bet J. 
Valstybės turi kitur savo taip 
vadinamas teritorijas ir po
sesijas. Tenai taip pat domi
nuoja amerikoniška vėliava.

Kiekvienam yra žinoma, jog 
Amerikos J. Valstybių geogra
finis centras šiame kontinen-

Pagaliau jis nurodė, kad te yra Smith apskritis, Kan- 
pergreitas įvairių mokslinių sas valstybėje, 
dėsnių pritaikymas gyveni- Bet Am. J. Valstybių ve-
man žmonių minioms yra be
galo pavojingas. Visi tie dės
niai turi būt išvystomi laips
niškai, bet ne įvedami staiga.

Mokslinis materializmas 
neturi plisti dvasios lėšomis. 
Jei mechanizacijos įsibėgimo 
negalima kiek sustabdyti, tai 
bent reikalinga tai visa su
balansuoti su žmogaus dvasios 
padėtimi. Nereikia norėti, kad 
paprastas ūkininkas arba pra
monės darbininkas pareigtų 
savo darbus ir visų dvasinį 
gyvenimų ir nuolat be jokio 
tikslo klausytųsi radio prane-

liavos dominijos geografinis 
centras yra maž-dang Hawaii• 
salos. Iš tų salų yra kuone 
lygi tolurųa į Filipinų salas 
ir į kitas visomis pusėmis te
ritorijas ir posesijas.

Pavasario pabaigoj* ir vasa-1 
rbs pradžioj, kada Filipinų 
salose saulė leidžias, tai Vir
gin salose saulė užteka.

Taip, palyginamai, yra ir 
su kitomis teritoritorijomis. 
Tad Amerikos J. Valstybių 
vėliavai aktualiai saulė nesu- 
sileidžia pusšešto mėnesio. 
Kitais mėnesiais to nėra.

TUBBY

“DRAUGO” RADIO

Piknikas
NEDALIOJE, BIRŽELIO-JUNE 7 D., 1931

VYTAUTO PARKE,
Prie 115, tarp Crawford ir Cicero Avės. už Šv. Kazimiero kapinių
Šiame piknike bus labai įdomus 12-kos seniausių Chicagoje lietuvių kontes- 
tas; taipgi bus daug ir kitokių įvairybių.
Visus užkviečiame dalyvauti

Buy gloves with whot 
it savęs

Neveik mokėti 50c. oi 
dantų mostį. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai Ji vei
kia. Jų vartotadamag per 
metus sutaupai (3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25*

“DRAUGAS.”

285,

1

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

1. Parlor setas, kaink 2150,
parduodama už ................ >75.00

2. Bedrulmio setas kaina 2150,
parduodam už ... • >69.00

3. Dlnlng-room setas, kaina
parduodam už . ........... >49.00
Didis Pasirinkimas Radin 

Visų Išdirbysčių
ESAM TIKRI. KAD NAUDOSITfiS 

8IAIS MUSŲ BARGENAIS —
— LAUKIAM.

LIETUVI 8KAS RADIO 
PROGRAMAS

Kiekvieno panedėlio vakarų iŠ stoties 
WHFC, 1420 kliocykles nuo 7 iki 8 

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

RAUSKAS Ir J. BERTULIS—savinln.

Jos Nieks 
Nekviečia

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

'ow, Let the Tooth Cool Off.

Ar žinot, kodėl jos nieks 

nenori T Ji pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia. ISgar ra

liuodami su Listerine. išva

lysime burnų Ir užmušime 

ligų perua Vartok kas

dien.

LISTERINE
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DRAUGAS Antradienis, Geg. 19 d., 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE •M

CICERO, ILL
Atsišaukimas.

Mes, vietos lietuviai pilie-

1 Federacija reiškia ir ką yra 
nuveikusi. Įžangos nebus, vis
kas bus veltui.

Federacijos skyrius kviečia 
bulvariš- įvisus ciceneeius.

čiui, ir kitų tautų, bendram kius į tas iškilmes. Kviečiame; 
masiniam susirinkime, 15 d. taipgi ir iš Cliieagos, ypač Ap-1 
gegužės, šv. Antano parapijos ^kričio valdybų dalyvauti iš- Į 
svetainėj, apkalbėję vietos rei kilmėse. Bus proga Chicagos j 
kalus, duodame sekantį pa- Federacijos valdybai pama- 
reiškimų. Kadangi po visų ša- lyti, kaip Cicerus 12 skyrius 
lį siaučia liedarbė, didžiuma veikia. Iškilmės bus po Gegu- 
darbo žmonių kenčia skurdų Milių pamaldų. 8 valandų va- 
ir badų ir prie to ant nejudi-j kare. Nepamirškit, kad bus 
narnos nuosavybės taksai pa-gražus programas.

M

K.
■ H

j.

vilios 6v. Petro ir Povilo baž-
nyčioje 40 valandų atlaiduose, 
gegužio 3, 4, 5 <1., o mūsų 
dalyvavo nemažas skaičius, 
negalime nutylėt nepasakų 

ačiū nuošir-

niežis — Marės, jo žmonos —
' A. Bedarbiutė, Onos, jų duk- 
'tės — A. Ašakoniutė, Prano 
i Bučkio — p. J. llapšis. Džio- 
!vo Lydekos — M. Stunionis.
Keidės, jo žmonos*— S. Veli-! širdingiausiai 
viutė, Stivio Baraviko — M. jdieins ir vaišingiems \Vestvil- 
. .Navickas, Rozalijos, jo žino- liečiams. 
nos — A. Svirneliutė, K. Pa
langos Ponaičio — p. V. Mi-

Pirmiausia esame 
AVestvilles klebonui, kun. S.

dėkingi

turėjo pas p. Karpius. Tariu- Ačiū ir pp. Vilkanskams, 
me širdingiausiai ačiū visai j Mičiudui už svečių priėmimų, 
p. Karpių labai mandagiai šei- Visi Chicngos vargoninin- 
minai. kai labai dėkingi westvillie

Taipgi ačiū Westvilles mie-'čiams už jų širdingumų ir il- 
sto majorui p. P. Glatkauskui jgai atsimins tų ekskursijų į 
už kambarį, kuri užleido var-j lietuviškiausį miestų visoj A- 
goniniūkams visom trim die- merikoj.
nom ir p. Glatkauskenei už Rast
vaišes, kurias kiekvienų rytų

Mrs. Kilimą L. Degraw, vie
na Amerikos Raudonojo Kry

kto! 1e-1». .....Kiaus jsteigejų. Siame gegužes 
mėnesy Raudonojo Kryžiaus 
organizacija švenčia 50 m. su
kaktuves.

kelta net tris kaltus dau-j £įa norįu padaryti mūsų 
giau, o pagerinimo niekurĮdnuigjjoins pa 
nesimato, todėl atsišaukiame j deracijos sk. grąžintų laiškus 
visus vietos piliečius, ragin- su įlankomis, pripildytoms: 
darni, kad 23 d. šio mėnesio, mokesčiu ir delegatų vardais,!
balsuotumėt prieš sumanymų !su valdybos parašais ir raš- _____ _____________________
$600,000 dėl naujos mokyklos. į tinillko adresu, kad, reikalui vardintos prašomos išpildyti. 
Mes, kaipo kultunnga tauta, esant, galima būtų į drau- 
kaipo šios šalies piliečiai, brah „j j.y atsišaukti. To reikalą u- 
giname mokslų ir stengiamės, jalne ig visų d raugi jų ar jos 
kiek galėdami, savo juunųjų' lnoka Federacijai mokesčius,

"kartų mokinti, idant ji būtųĮ.,r ne< Visoms draugijoms 
naudinga savo tautai ir šiai l įaįškai su blankomis yra pa
šaliai. Vienok, atsižvelgiant į įsiusti
sunkias aplinkybes, esame pri- ■ 
versti priešintis tokių didelę 
sumų krautis aut savo spran-

Valdyba ir Komisria.

HARRISON, N. J.

linaitis, Baltraus Karoso — i Bartkui, už jo 
p. K. Mičiulis, Zigmo Dielės— 
p. J. Kasperas.9

Girtinas mūsų kolonijos jau 
nimas, kad ir čia gimęs ir 
augęs, jei interesuojas savo 
tėvų kalba, lavinasi, darbuo
jasi meno srity.

Garbė jaunime!
Programų atidarė gerb. klo 

bonas kun. L. Vaičekauskas.
Be komedijos choras padaina
vo tris dainas, kurios gerai 
skambėjo. Solo dainavo A.
Ašakoniutė “Mamytė”, kuri 
labai gražiai išėjo. Vyrų 
kvartetas “Vilniaus Kalne
ly” taipgi gerai skambėjo.
Solo M. Ekelevičiutė “Rašy
siu laiškelį” taipgi gražiai 
dainavo. Duetas, “Skrenda le-Grašiai pasisekė.

Gegužės 10 d., šv. Motinos Įkių mūsų mintys” p-lės A.

vaisingumų. pagamino. 
Taipgi ačiūTai auksinės širdies žmogus.

Taipgi AVestvilles vargoni- Įkiains už priėmimų
ninkui p. A. Stulgai,, nes uiinkų savo jaukioj 
visa širdimi apie mus rūpimi- u‘ vaisęs, 
si.

Vargonininkai ir dabar da 
tebekalba apie pietus, kėliuos

Pašalinkit
tą skausmą 

saugiai

Vende I iš
vargo rr- 
pastogėj

ADVOKATAI

JUBILIEJINIS

IŠPARDAVIMAS
TOKIOS ŽEMOS KAINOS 

DAR NIEKAD NEBU
VO ISTORIJOJ

do.
Prie to teikiame prašymų 

Mokyklų Tarybai, kad ji dary 
tų parėdimus su senųjų mo
kykla ,o tas lengvai galima ir 
po metų, kitų, laikams pagerė
jus, su entuziazmu statysime 
naujas mokyklas.

Louis Kizas, pirm.,
J. F. Kimbark, rast.

, Čia aš paminėsiu draugijų j Sopulingos parapijos L. R.' Ašiakoniutė ir M. Augustinai- 
i vardus, kad jos pildytų savo; K. choras po vadovyste varg. tė labai gražiai išpildė. Vaka- 
pareigas: Lietuvos Vyčių 14 p. Kmil. Šlapelio stafė sceno- ras baigtas Lietuvos himnu.

Publika vakaru buvo pa
tenkinta, nes visi prisijuokė, 
nes veikalas pilnas juoko.

Pranešimas.

Federacijos 12 skyriaus su
sirinkimas bus 22 d. gegužės 
8 valandų vakare, šv. Antano 
parapijos svetainėje. Susirin
kimas yra nukeltas iš prie
žasties Vytauto Parko atida

rymo, kuris įvyks 24 <1. ge
gužes. Dėlto nebus galima tų 
dienų laikyti susirinkimo.

Mūsų, Šv. Antano pa lapi
jos,.draugijos tų dienų važiuos 

• Vytauto Parko atidarymų,
tat Federacijos 12 skyrius tu
rės savo susirinkimų anks
čiau. Kviečiamos visos drau
gijos dalyvauti tame susirin
kime. O svarbiausia, kad tų 
vakarų’ bus didelės iškilmės; 
Federacijos skyrius įtaisė 
naujas vėliavas; tų vakarų bus 
jų pašventinimas ir gražus 
programas; bus gerų kalbė
tojų, kurie išaiškins, ką

l

kuopa nėra atsiuntus nei 
atstovų, nei blankų grąžinusi, 
Alumniečiai taip pat, šv. 
Vardo dr-ja taip pat; Skau
tai taipgi nėra išpildę savo 
priedermės. Ir mūsų senos 
draugijos turėtų žinoti savo 
priedermes, bet nepildo, tai 
šv. Kazimiero Ak. R. 9 sky
rius visai nekreipia dėmesio 
į Federacijos veikimų. O kai 
reikia aukų, tada ir skyrių 
suranda ir žino žada susirin
kimai laikomi. Musų skyrius 
niekados neatsisako nuo au
kų ir yra garbės nariu. Dėl

to skyrius reikalauja, kad 
J. R. 9-tas skyrius sekančia
me Federacijos nusirinkime 
dalyvautų ir blankas atneštų 
su atstovi; vardais. Labdariai 
atsiuntė atstovus, o blankų 
n cpri siuntė, tai nežinom at
stovo vardo, nei valdybos, nei 
kas yra raštininku. Susivieni
jimo 48 k p. atstovai sakė, kad 
Federacijos 12 skyrius paga
mintų laiškus ir blankas ir 
pasiųstų draugijoms. O da
bar ta pati jfcuopu nepadavė 
vardų atstovų neigi mokestį 
užsimokėjo.

Sekančiame susirinkime tos 
visos draugijos aukščiau iš-

p. Kmil. Šlapelio stafė sceno
je trijų veiksmų komedijų 
“Palangos Ponaitis”.

Visi savo roles atliko kuo- 
puikiausiai, nes visi buvo ge
rai išsilavinę.

Lošime dalyvavo sekantieji:

esam gerb. varg? p. 
Kmil. Šlapeliui, kuris su di
džiausiu pasišventimu darbuo-

Dėkingi

Jono Pempės rolėj — J. Ke-jjasi tautos ir bažnyčios labui.
Pageidaujama daugiau to-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas koki nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavlmo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radlo — Scopo — Raggl. 
X-Ray Rocntgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užslsenėjusių, Įsi
kerojusių, chroniškų ligų, kur) ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1014

20 W. JACKSON BLVD. 
Arti State Gatvės

Ofiso Valandom* Nuo 10 ryto Iki 
1 po plet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1

kilt vakaru. Ten buvęs.

AČIŪ WESTVILLIEČIAMS.

Meiš, Chiottgos vargoninin
kai, kurie dalyvavom West-

lt

PRANCIŠKUS
MIKUTIS

mirė gegužio 17, 1931 m. 2:20 
vai. po pietį}, sulaukęs pusę 
amžiaus. Kilo iš Tvėrų l’arap. 
Girčių kaimo, Telšių apskr. A- 
morikoje išgyvena 27 melus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moter) Barborą po tėvais Varo- 
novičaitę, dukterj Marijonų. 
Beržinskienę, sūnų Edvardų, 
žentų. Liudvikų, 3 anūkes ir 
gimines, o Lietuvoj 2 broliu Ir 
seserj.

Kūnas pašarvotas 1430 So. 50 
avė. Cicero, III. Luldotuvėg )- 
vyks ketverge gegužio 21. Iš- 
nabnų 8 vai. bus atlydėtas Į Šv. 
Antano par. bažnyčių, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv, Kazimiero ka
pines ir palaidotas fteitniniška- 
me loto.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės*:.

Prašom nesiųst gėlių.
Nuliūdę:

Moteris, Duktė, Kimus, Žentas 
Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauju grab. 
Eudelkis, Tek Vardu 1741.

FILOMINA
SHUKAITĖ

mirė geguž. 18, 11)31 ln. 10:40 
vai. .ryto 10 metų amžiaus. 
A. a. Filoinina gimė rugsėjo 15, 
1920 iii. Chicago, III.

Tuliko dideliame nubudime 
motinų Onų po tėvais Dišaitė, 
tėvų Juozapų, seserj Onų, 3 dė
dės Petrų, Mikolų ir Antanų 
Dlšlus ir dėdienę Emilijų Dl- 
šlenę, clocę Julijonų ir dėdę 
Karolį Adamonus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2843 W. 
38 st. Laidotuvės įvyks pėtny- 
čtoj, gegužio 22. Iš narnų 8:30 
vai. bus atlydėta J šv. Agnleš- 
kos (39 St. ir Washtenaw avė.) 
bažnyčių, ku.rloj (vyks gedulin
gos pamaldos už velionės sietų. 
Po pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiu! kviečiame visus 
gimines, draugus-gea Ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:
Tėvai, Dėdės ir Gimiuė-s.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis, Tel. Yards 1741.

*

SRINITGHIH8 ENDS
ivhen sootfMno Žemo to ueeaff

Right from the first touch, antiseptic^ 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douae it on ivy-poiaoning. 
Pimples and dandruff f adė when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eaaes razor-smart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, f 1.00.

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 

Namų: 8 iki 9 ryte Tol. Repub. 9609

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurrr,testyje 
Room 2414

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

(Cor. La Šalie and Madison St».) 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J.P.WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Jus visuomet galite pašalinti tų 
gėlimų ar skausmų be žalos su Bayer 
Aspirin. Net ir tuos giliai įsisėdusius 
skausmus, kurie padaro kiekvienų 
žmogaus kaulų skaudantį. Net sis- 
tematinius skausmus, kuriuos ken
čia tiek daugelis moterų. Jos pasi
duos šioms tabletėms! Tikras As
pirin turi daug svarbių vartojimų. 
Perskaitykit ištirtus nurodymus
kiekviename pakelyje ■ tikro Bayer į jm 
Aspirin ir nebekeskite bereikalingus 
skausmus nuo neuralgijos, neuritis, 
.reumatizmo.

Laikykite bonkutę šių tabletėiių 
namuose; ne&iokitės blekinukę kišė- 
niuje, jeigu jums užeina, umųs gal
vos skaudėjimai. netikėti šalčiai. 
Greita pagelba, be jokios žalos; Ba
yer Aspirin neveikia širdį. Tik kiek
vienų kartų žiūrėkite vardo Bayer— 
ir žodžio "genuine” išspausdinto rau
donomis .raidėmis ant kiekvienos dė
žutės.

Kiekvienas aptiekininkas turi tik
rų Bayer Aspirin ir jeigu jus gau
site tikras tabletėles, jus tikrai gau
site pagclbų.

3 vai. kortuose — nuo 3 Iki 
Subatoinia nuo 9 Iki 9

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avų. .

Tel. Pullman 5950—namų Ptill. 8377 i 
Miesto ofise pagal sutart)

127 N. Dearbom Street
Ketvergals ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street
ROOM 1431

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

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

(Išskiriant Seredas)

COLUMBUS

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South I.a Salių Street 
Room 1701 Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0583 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
(Jtara., Ketv. ir Subatos vakare

NORTH
Gf RMA N

LLOYD

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENIO 
Per Cherbourg — 6 dienos per Brcmcn 

TIK 7 DIENOS f LIETUVA .
Specialia trūkis iš Bnųncrliaren

Arba keliaukite 
ekspresiniu laivu

Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabirtiniais Laivais 
Berlin-Stiittgart-Gcn. von Steiibcn-Dri’siU-n 

Informacijų klauskite pas btie vietinj 
agentų arba

130 W. Randolph Street, Chicago

SĄŽINIŠKAS PATABIMASIB PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais Ir Penktadieniai*
vakarais namie pagal sutart).
6503 So. Campbell Avenue

Telefonas Republic 4499

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAOO TEMPLE BLDO.
77 West Washlngton St.

Cor. Washlngton and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2973

Namų Tel. Hyde Park 8398

Sparton Screen Grid Ita- 
dio vertes $112.00 tiktai

už $59.00
Day Fan General, Motors 

9 tūbų radio vertės $150

$49.00
Brunswick radio ir vic- 

trola krūvoje, vertės $200

........ $69.00
1931Pliileo radio ir vietro-

•» $79.00
Majestic radio ir vietro- 

la vertės $225 dabar

už........ $88.00
9 tūbų radio ir vietrola 

ver. $200 už $59,00 
9 tūbų Sonora radio ir 

vietrola už $69.00 
Midget Baby Gran Radio

už ......  $22.50
Naujas grojiklis pianas 

verta $450 $98.00
Geri player pianai, varto-

U po $48.00
2 šmotų Mohair parlor 

setai po .. $55.00
3 šmotų parlor ■ setai

po ... $49.00
9x12 karpetai po

$18.00
Rankinės viktrolos, geros 

vežtis į Lietuvą ir pikniką 
vertės $25 $15,00

JOS. F. BUDBIK,
• Ine.

3417-21 S. HALSTED ST.

Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705

WCFL Lietuvių progra
mai nedėliomis nuo 1 iki 
vai. po piet. WHFC Ketver- 
gais nuo 7 iki 8 vai. vakare.
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Antradienis, Geg. 19 d., 193t draugas

giai patarnavo, vyrai prie ba
ro vikriai gaivino trokštan
čius. Visi kupini gero ūpo 

p- grįžo Utinio, o daugelis jų bu- 
J. įvo prisikimšę kišenius lietu-I •

Marąuette Park. — G ūminio Velička, A. Ališauskas, J. BaJ- viškų “Rūtos” ir “Birutės” 
Panelės šv. parapijos pikui-i t utis, V. Vitkauskas, M. Pa- saldainių. Džiaugėsi, kad jos

CHICAGOJE
PIKNIKAS GERAI PAVYKO | lyti, p. J. Mondaejevskis, 
, ------------- Aliniatai, J. Atkočiūnas,

Tol. Cunal 6784

DAKTARAI:

kas įvyko Černiausko darže 
pereitų sekmadieni. Diena 
buvo saulėta graži, žuioįriij 
daug suvažiavo, buvo daug 
biznierių, kurie pasižymėjo 
prie biznio. Tarp, pasižymėju
sių buvo aptiekininkas Bels
kis, kontraktorius Gricius

navas, P. Stirbis, Jurgis Čer
niauskas, kontraktorius J. 
Pudžuvelis ir daugelis kitų.

Gerb. klebono kun. A. Bal
tučio ir par. komitetų dėka 
pikniko tvarka buvo gera

Prie tų saldainių 
dirbo talkininkai iš “Draugo” 
ir gryno pelno padalė $25 su 
centais.

Visi pikniko darbininkui ta
po

gardžios. Sloan’s
Liniment

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETKIKAS

Šiuomi norime A. R. D. 2 
pakviesti pasidarbuoti Įsk. vardu, ir kartu Seselių

darbininkai ir darbininkės sa- “Draugo” radio piknike, bu- Kazimieriečių, išreikšti širdin-
vo pareigas gerai ėjo. Svečių siaučiame birželio 7 d. Vytau-!gų padėkų sekantiems asme-

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedčliomis ir seredomla tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Telefonas Grovehbi 3263

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

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

DR. J, J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CIIIRUROAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Weetarn Avenue 

Tel. Prospect 102.8

Rezidencija 2359 So. LeaVltt St. 
Tel. Canal 233»

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 V. vt 
Nedėlioj pagal susitarimą

kurs ypač pasižymėjo it* yra buvo apsčiai prie visų biznių. į to Parke. Darbininkai ir^ims, bei įstaigoms paremu-
vienas kandidatų klebonijų sta

PADĖKONĖ

AIA
JONAS NAKROŠIUS
Vellonle* pusbrolis Stanislo

vas Nakrošius dėkavoja visiems 
giminėms kaimynams ir drau
gams, atsilankiusioms velioniui 
suteikti paskutinį patarnavimą 
dalyvaujant pamaldose bažny
čioj ir lydint į kapinęs.

Ypatingai padėkos užsipelno 
graborius Antanas Petkus. Mat 
velionis mirė1 neturtingas, nebu
vo iš ko palaidoti, jau maniau 
palikti ligoninėj. Bet nuėjau 
pas jauną lietuvį graborių An
taną Petkų ir jis sutiko palai
doti už pusę kainos. Ir labai 
gražiai ir mandagiai patarnavo. 
Tokiu budu velioniui suteikėm 
gražų katalikišką palaidojimą. 
Dabar mums linksma, kad taip 
galėjom padaryti. Patartume ir 
kitiems nubudimo valando 
kreiptis j jauną graborių An
taną Petkų po num. 4443 So. 
Talman avė. Tel. Virginia 1290, 
arba Yards 1138, Jisai pigiai, 
gerai ir prieteingail jums pa
tarnaus.

Stanislovas Nakrošius, 
4415 So. Fairfield Avė.

Šeiiuiainkėsj restorane mauda-, darbininkės mielai sutiko 
‘‘ Draugui ’ ’ patalkininkauti.

Galop reikia priminti, kad 
tam piknikui daugelis biznie
rių dėjo* įvairių dovajių. Pa
sidėjo net ir svetimtaučių fir
mos. Kaip va Bowman Dairy 
Milk Co. aukavo daug pieno,

A. -f" A
URŠULĖ

PALAUSKIENĖ
mirė gegužio 17, 1931 m. 8:45 
vai, vak- 58 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio ir 
Parap. Bedančių Kaimo.

Paliko dideliame nuliudipie 
vyrą I’ranciškų 2 švogeriu Ig
nacą Kučinską ir Antaną Pa- 
lauską, giminaičius Antaną Sa- 
mošką, Pranciškų Zaranką,' 
i’ranciškų Kučinskų, Kazimierą 
Kučinską, Stanislavą Kučins
kaitę ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Emiliją Samoškienę.

Kūnas pašarvotas 3825 Deo- 
dar st., Ind. Harbor, Ind. ..

Laidotuvės įvyks ketverge 
gegužio 21. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į Šv. Pranciškaus par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulini 
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę;
Vyras, stogelis ir kiti giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Oleska & I’etkus, Tel. Ind. 
Harbor 938

siems Kazimieriečių Vienuoly
nų. Kas aukojo valgiais, kas 
“casli” — visiems ačiū ir lai 
V. Dievas atmoka aukoto
jams :

U. Gudienė, V. M. Stulpi
nas, Mis. Lustig, Mis. Moyer, 
Lemont Dairy, J. Barauskas

kuriuo gėrėjosi visi piknikie-j (t), Fr. Šemet (2.00), S. Mie
lini. Be to tos kompanijos bo- Įlinis, Vladas Stasiulis, J. Jo- 

jsai ir draiveriai buvo atsilan- į ceviče, K. Kučas, Aleksa Ba
kų į piknikų ir gerų biznį da-Jkery,p. Bučienė, Urba Flower 

Ten buvęs. ĮShop, M. Čemerys, Emeraldre.

RĖMĖJŲ “BUNCO

F*1 rl rt “.rt

PADĖ K A V O N i

Ali
KAZIMIIEAS A. ANUŽIS

Mirė balandžio 24 d. 1931 m. Po gedulingų pa
maldų Nek. Pras. Pan. Šv. parap. bažnyčioj imlan- 
džio 28 d. palaidotas ŠV. -Kazimiero kapinėse.

Širdingai tariame ačiū visiems, kurie atsilan
kė į šermenis ir parodė mums užuojautos nubudimo 
valandoje. Širdingai ačiū kunigams didž. gerb. kleb. A. 
Briškai už gedulingas pamaldas ir pamokslus baž
nyčioje ir kapuose. Taip pat ačiū Gerb. kun. J. 
Šaulinskui už patarnavimų ir pasakymų pamokslėlio 
kapinėse, kun. S. Bartkui, Kun. Pr. Vaitukaičiui ir 
kun. A. Valančiui už prisidėjimų prie pamaldų iškil
mingumo. Ačiui Sesutėms Kazimierietėms už sutei
kimų mums tiek daug paguodos. Ačiū giminėms, 
draugijoms ir draugams už šv. Mišias ir dvasines 
gėles. Taipgi ačiū varg. J. Kudirkai ir mokyklos 
chorui, grabnešiams ir grab. Eudeikiui ir Dienraš
čiui “Draugui” už gražų ir malonų patarnavimų.

Dar kartų tariame ačiū visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems už suteikimų paskutinio pa
tarnavimo ir atsisveikinimo mūsų mylimam vyrui 
ir tėveliui.

Liekame didžiausiame nuliūdime,
Morta Anužienė ir Dukterys.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

r' • r r r.
i n ■

• A'. -?z ,

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

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI

a Didysis Ofisaa
4605-07 South Hermitagc Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Tel. Dearborn 1883

DR, BENĮ. W. MAGH,
DENTISTAS

Suite 1920 The Pittsfield Bldg.

55 E. AVASIIINGTON ST.

Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR, A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. IIALSTED -ST. 
Kampas 31 Street

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

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAV01Š
2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedalioje pagal sutartį.

Vai.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. TH9RPE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1037 AVEST 51 STREET
Vai.: 3-4: 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

TeJL Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H.BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Dairy Co., B. Staponaviče, j lits Phone
Dressels Bakery; Fritz Bake-Į En=lewood 6041

į Wentworth 3000

n.s.tmcgrmhe
Office Phone 

Wentworth 3000

Town of Lake.
darbuojasi. Jos rengia “bun- p ta a ! gydytojas ir chuiukuas^ i ,. ,, v. jkienc, f. v oidat, I. A. Po.- įpr.r.u qq HALSTED STREET Prospect 1930.co party”, gegužio 19 d.ewi?ka> Univel.snl Hl.staurant) OuuS bO. HALSIl.l) blKKI.r

\Yallace Market, Fislier’s Ba
kery, A. Juknis, Ona Fuleikis,
P.Dambrauskas, S. Šiuras, T. i 
W. Smidowiez, A. Kalėda'
(1.00), Lovick’s Flower Sliop,

Jtosie Zičkus, p. NaujokFenė 
rėmėja (2.00), pp. Leščaus-
kai, M. Malinauskienė, Čer- baisios audros, visgi su pasi- 
kauskienė — rėmėja (1.00).

2-rojo sk. rėmėjos, apart 
darbo, aukojo ir maistu. Šios 
geradarės: p. Baturienė, p.
V. Lukas, M. Banienė, O. A- 
leliunienė, S. Bučienė ir O. Ididžiausia Padėka 

prie- i Stankevičienė (amžina narė).
Vajaus komisija pp

parapijos salėj.
Komisija deda pastangų, kad
“bunco” pavyktų.

Visi kviečiami atsilankyti 
ir paremti šv. Kazimiero Vie
nuolynų.

Nepamirškite po gegužinių 
pamaldų atsilankyti į salę. 
Visi bus patenkinti.

Įsigykite bilietus iš anksto, 
I j kurių turi visos rėmėjos.

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

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. \YOOD STREET
Vai.: 1 -— 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.

Onytė.

BRIDGEPORT.

Del įvairių svarbių 
žasčių, iki šiol negalėjome pa

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Clii-j-----------------------------------------

rurgas perkėlė savo ofisus į Ofiso Bouievard 5913
. . , ai? a e 0 Rea. Kenwood 6197naujų vietų po num. 4645 S.

Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Bouievard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė.,

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

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
Ries. 3201 S. WALLACE STREET

Tai. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B, ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wlhpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 - 14 St. 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Te). Kedzie 2450-246]

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo 2888

Nedėlloml*
Susitarus

aukojimų kolektavo pp. O. Se- 
kleckįenė, p-lė P. Jančauskai 
tė, P. Gedvilienė ir p. Vai
cekauskienė,

Visoms ir visiems lai būna 
O aukš

čiau išvardintus biznierius pri

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

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Jos 'Vaiome remti, nes jie mūsų ne ’Ofls0otTeį Re^Tei^m

skelbti geradarių pavardžių, Šalteliąs ir O. Stankevičienė 
prisitfejusių ir parėmusių J dirbo nuoširdžiai ir tvarkiai 
metinį vajų šv. Jurgio par. j ir vajaus sėkmės labai gra-

!naudai Šv. Kazimiero Vienuo- žios.
j, l

I lyno. Vajus įvyko kovo 8 d. ■ Prie bažnyčios, nežiūrint

GRABORIAI:

užmiršta ir prašymo neatme
ta, bet darbus mūsų kilnių įs

taigų naudai nešykštaudaini 
remia. Supraskime ir įvertin
kime “savuosius”.

Hemlock 2874

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

Vai. 9-12 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of. 
VaL: 3-6 po piet U tam. ir SubaL 
3-8 vak. šventadieniai* pagal sut&rtl

AKIŲ GYDYTOJAI:
DENTIST AI

J. F. BADŽIUS
PIOIAUSLAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
&68 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088

S. D. LAGHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 25l6

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ.
Tei. Cicero 6927

DR. VAITUSH, OPT,
Phone Bouievard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS ,
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubuin Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f l’, . »
4603 So. Marsbfield Avenue

TbI. Boutorard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 Se. Talmam Avė. 
Tel. Virginia 1390 

Yards 1138
Chicago, m.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBUKN AVENUE 
Chicago, 111.

S. M. SKUBĄS
LIET1VIH GRABORICH 

Didelė graži koplyčia dykai

716 WEST 18 STREET
Tai. Roosevelt 7622

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karšt). Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regya- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
įkarę. Nedčliomis nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.

KREIVAS ^AKIS ATITAISO Į TRUM
PA LAIKA HU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsilikimų akys ai įtaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589

Tel. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampa* Leavitt 8A>

Valando* Nua * Iki 12 ryke 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Berado] pagal sutarti

. 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.

Nedčliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir aalttj 
Virginia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė.

Tel. Republic 78^8 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 

Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija <600 So. Arteslan Arą 
Valandos 11 ryto iki I po pietą 

8 Ui 8:29 vakare

1. J. Z O L P
O1U.BORIUB IR ^-LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West. 46th St.

Kampas 46th ir Paulina Sta. 
Tai. Bouievard 6201 - 8418

Nullndlmo valandaja Zkrelpkttke 
prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai. -

Tel. Tards 1829

DR. G. SERNER
LEETUVIfl AKIŲ 8PECIALISTAS

Ofisai ir Akinių Dirt tuvi 
756 West/35th St 
Kampa* Hatkted St. 

Valandos; nno 10—4; nao 0—® 
Nedėliomi*: nno 10 iki 12.

Bouievard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A, P. KAZLAUSKIS
D ENTISTAS 

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

Re*. Tel. Mldway 5619

DR. R. G. COPLEB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

Oaldey Avenue Ir »4-tas Street 
Telef. Wllmette 18f arba 

Canal 1719
Valandos: 9 Iki 4 p. p. Panedėllalą 

Ir Ketvergals vakare

Tel. Cicero 1269

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 14 v. ryto Iki 9
vai. vakare

Nedčliomis pagal sutarti 
4847 W. 14 6T. Cicero, III.

Tel. Lafayctto 6820

Rez. Grovohlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutarti

DR, CHARLES SEGAL
Perkėlė aave ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p4 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomi* 10 iki 12

Telef. Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezldencllo* Tel. Plaza 8299
VALANDOS: '

Nuo 19 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare .
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

i
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CHICAGOJE (MISAI DEL PEOPLES FUMIIBitE 00.01 "DRAUGO"
lietuvių parapijos, kurių nuo 
savybėje šis parkas yra. Kar
tu bus ir piknikas. Toks pik
nikas, kokio Cliicagoje dar 
nėra buvę. Apart šokių, žais
lų, ir visokių kitokių įvaire
nybių ,bus išpildytas progra
mas, kokių nedaug kur gali
ma girdėti.

Programas prasidės 2 vaL 
po pietų su dienraščio Draugo 
ir Peoples Furniture Co. ra
dio programų iš WWBM sto
ties. Visame parke, restorane,
Visose žaislavietėse ir prie 
visų didžiulių parke medžių 
Peoples Furniture Co. prita
šys radio garsakalbius, taip 
kad radio programas visur 
parke bus girdimas. Po to 
prasidės kitas parko atidary
mo programas.”

Peoples Furniture Co. seka
si.

Iš Peoples Co. girdėjome 
klausytojus. Senai buvome gir J malolu? pranešimų, kad Chica- 
dėję per radio dainuojant bu-,gos jubiliejinėj savaitėj, šiai 
vusį Lietuvos operos artistų1 didžiausiai to§ rūšies lietuvių 
Justų Kudirkų. Praeitų sekma kompanijai pasisekę didelį biz 
dienį jį girdėjome. Jo gražus ni padaryti. Per radio girdė- 
balselis tiesiog džiugino klau- jome tokį pranešimų: 
nytojus. Padainavo ketvertų “Praeitų savaitę pastebėti- 
dainų, bet vis, rodos, dar bu- naj buvo didelis visuomenės 
vo maža. P-lė G. Šidiškiutė ir pirkimas, kad virš pusantro 
p. J. Romanas šauniai padai- šimto radio ir aštuoniasde- 
navo porų gražių dainų. Elena šimts seklyčioms setų tapo 
ir Ona kaip paprastai, ir šiuo paduota. Mat, radios geriau- 
kartu gražiai dainavo. Tai sio pa(jarymo parsiduoda tik' Per PlaSiai žinomų p. Povi 
buvo vienas geriausių radio už pugę jr u* vįen^ trečdalį tik lo Baltučio, 3327 So. Halsted 
programų ne tik lietuvių, bet rog kainos. Pavyzdžiui, pui- 
visų kitų programų tarpe. j kiaušiai nauji kombinacijos ra 
Seniausių lietuvių Chicagoje t|iOs su gramafonu kaip tai:

IŠ ŠV. KAZIMIERO AKADE 
MIJOS RĖMĖJŲ SEIMO

Šv. Kaz. Ak. Rėmėjų dr-jos 
' 12-sis Seimas, įvykęs geg. 17 
d., pasižymėjo gražiais vai
siais. Atstovių dalyvavo apie 
250, svečių taip pat daug. Au
kų su pasveikinimais, salėj ir 
per vakarienę sudėta virš vie
nuolikę, šimtų dol.

GRAŽUS MUSŲ RADIO 
KONCERTAS.

Praeitų sekmadienį “Drau
gas’’ ir Peoples baldų krautu
vės davė dar vienų labai gra
žų programų iš WBBM radio 
stoties. Dvigubas kvartetas, p. 
A. Pociui vadovaujant, tikrai 
gražiai dainavo mūsų kompo
zitorių kurinius, kaip tai Sas
nausko “Lėk Sakalėli”, “Už
migo žemė” ir liaudies daine
les, kurios tikrai žavėjo radio

kontestas.
“Draugo” redaktorius pra

nešė, kad į šį įdomų kontestų 
vis daugiau žmonių įstoja. 
Kol kas vis rašosi pirmiausia 
Chicagoje apsigyvenę lietu
viai. Per mūsų dienraštį “se
niai” daug įdomių dalykų 
papasakosiu, o birželio 7 d., 
Vytauto parke, bus išrinkta 
dvylika seniausiai Chicagoje 
gyvenančių lietuvių, jiems su
teiktos dovanos ir suruošta 
puota.
Vaikų iškalbingumo kontest&3

“Draugo” Redaktorius per 
radio paskelbė ir kitų kontes
tų. Jisai pranešė, kad visose 
lietuvių parapijinėse mokyk
lose, susitarus su mokytojo
mis, tuoj prasideda šiemet 
mokyklų baigiančių mokinimų 
iškalbingumo kontestas. Iš vi
sų mokyklų bus išrinkta vie
nas geriausias, ar geriausia, 
kalbėtojas, o iš tų visų moky
klose laimėjusių vienas bus 
išrinktas “Draugo” Radio 
Piknike, Vytauto Parke, bir
želio 7 d. Laimėjusis iškalbin
gumo konteste mokinys, birže
lio 14 d. kalbės per radio iš 
WBBM stoties. Iš tikro, tai 
bus įdomus kontestas.
Paskelbė Vytauto Parko ati

darymų.

Skelbiant Vytauto Parko 
atidarymų, anouceris p. Bule- 
vičius, tarp ko kito, pranešė:

“Iškilmingas naujo Vytauto 
Parko atidarymas įvyksta at
einantį sekmadienį, gegužės 
24 dienų, 12 vai. Vytauto par
kas yra prie 115 gatvės, tarp 
Crawford ir Cicero avė. už šv. 
Kazimiero kapinių.

6į parko atidarymų rengia 
visos Chicagos ir apylinkių

Columbia, Victor, Kennedy, 
Philco, ir kiti, kurių kaina

RADIO KONCERTŲ.
POTVYNIS UKMERGĖS 

APSKRITY -

Gerb. Tamstos:
Mes kas nedėlia

jūsų puikių programų. Prašo
me padainuoti Lietuvos him
nų “Lietuva, tėvynė mūsų tu 
didvyrių žemė”.

Charles. Leverth,
Bedford, Ohio.

iand the advertizing has struck 
klausom !our ajtention.

Gentleman:
Your radio programs are 

very good. They liave good 
humor, interesting speakers

Yours Troly
John ToliuisJds,

Bradley, Illinois.

Gerb.:
Mes kas nedėlių klausom 

me jūsų programų ir pas mus 
labai gražiai jie girdėti. Ačiū 
jums.

Joe Astramskis,
West Frankfort, UI.

ekzekvijomis ir Ignotas Bal-,
;ušnykas, užprašydamas pa

mokslėlį.
X Šiandienų tuojau po ge-J Balandžio 27 d. Emil A. 

gužinių pamaldų Altorių Puo-,Rach, M. D., patarnavimu, Die

PADĖKA ŠV. KRYŽIAUS 

LIGONINEI

šimo draugija turės savo ek
stra susirinkimų septintame
mokvklos kambaryje tikslu ~ »..’ . • •• .. . Kryžiaus ligoninėjpasiruošti prie jubiliejines 
procesijos ir altorių papuoši
mo per Devintines.

X Westsidės Aušros Vąrtų 
draugijįj. atstovai skaitlingai 
dalyvavo šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų 12 seime ir 
tapo užavėti nepaprastai gra
žiu svečių priėmimu ir progra
ma Vienuolyno auditorijoje.

SU “DRAUGO” EKSKURSE 
JĄ.

st., laivakorčių agentūrų su 
su “Draugo” ekskursija lai
vu United States, Skandina
vijos Amerikos Linijos į Lie- 
tuvų išplaukė šie pasažieriai:

siekė iki $225.00, dabar tik už Petronėlė Kvietkienė su duk- 
$80.00. jterimis Cicilija, Virginija, Ger

Naujausi šių metų padary- » Guda ir Loreta, Aleksandras
mo “mid^et radios pilnai į- 
rengti su tūbom ir viskuo, pil-

Lapeas, Emilija Lapenas, An- ■ 
gelina Lapenas, Kotrina Sriu-

nai gvarantuoti tik po $29.95.1 bienė> Anėlė Šiuraitė, Vincen-' 
Seklyčiom setai parsiduoda1 Zylue> Bernardas Kviet- 
už išdirbystės kainų ir dar jkus, Frak Jacobs, Juozas Bal- 
žemiau. Mat Peoples Krautu-; Prūsaitis, Pranas Zdankus, J. 
vės turi savo setų dirbtuvę. G lobis, Anton Spingis, Estel- 
Puikūs setai naujausios ma- Spingsis, Peter Matukaitis, 
dos, gražios spalvos, augštos Marijona Matukaitis, John J 
rųšies Mohair,- pilnai “web- Matukaitis, Florence Matukai- 
bed” konstrukcijos, kaina tik tis> IS viso 21 pasažierius. 
$64.50. Šis išpardavimas tęsis Klaipėdoj visų “Draugo” 
tik 3 dienas. Todėl paskubin- ekskursija pasitiks Povilo Bal 
kitę atlankyti Peoples Krau- tučio brolis Mikalojus ir vi

siems suteiks reikalingų žinių, 
nurodymų, patarimų ir pagel- i 
bės visame, kame tik pasažie-1 
riams reikės.

tu vės

IS DIEVO APVEIZDOS PAR.

Čia rengiama puikus vaka
ras misionoriui Aug. Dirve
lei pagerbti. į

Bus daug kalbėtojų. Visi 
kviečiami atsilankyti. !

Vakaras įvyks gegužės 24 
d,, 7 vai. vakare, parap. sa
lėj, 18th St. ir Union avė.

Rengėjos.

Dievo Ąpveizdos parapijinis 
choras, po vadovyste p. K. 
Sabonio, rengia “bunco par- 
ty”, gpft. 20 d. (Trečiadieny) 
7:30 vai. vakare. Pelnas eis 
parapijos naudai.

Visi kviečiami atsilankyti.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Ant karsto a. a. Jono Va 
lentinio, kurį vakar Aušros 
Vartuose laidojo, dvasinius bu 
kietus sudėjo Anelė Čeponie- 
nė, aukodama šv. Mišias su

PRANEŠIMAI

North Side. — Svarbus su
sirinkimas Federacijos 23 sky 
riaus įvyks 19 d. gegužės, šv.
Mykolo parapijos svetainėje
7:30 vakare.' Kviečiame visų 4357 S. MAPLEW00D AVĖ.' 
draugijų atstovus atsilankyti.

tinos.
Tat lai būna man leista pa

reikšti širdingas ačiū Šv. Kry 
žiaus ligoninės užvaizdai, ypa
tingai motinystės skyriaus ve
dėjai sesutei Concilijai, už 
jos motiniškų prižiūrėjimų, 
ir mandagioms slaugėms, taip 
gi kap. gerb. kun. Jusevičiui 
už dvasinį patarnavimų.

Begalo esu dėkinga visiems, 
kurie mane lankė su gražiom 
gyvom gėlėm ir puikiom do
vanom, kurių tarpe yra ir 
Moterų Sų-gos '67 kp.

Elena Mickeliunienė,

Balandžio mėn. 24 d. pradė
jęs kilti vanduo Neries upėj 
birželio mėn. 26 d. apsėmė Ar- 
diškių, Valiuniškių, Miktiškių 
ir Semeniškių kaimus. Namai 
buvo apsemti iki stogų, žemes
nėse vietose ir stogų nebuvo 
matyti. Žmones ir gyvulius 
pavyko iškraustyti.

Sekančių dienų vanduo dar 
labiau pakilo. Iš okupuotos

Lietuvos vanduo atnešė du gy- 
venamus namus, 
i Potvyniai buvo ir kitose 
Lietuvos vietose. Seinų apsk. 
pakilęs Nemuno vanduo buvo 
apsėmęs Varviškės kaimų. 
Žmonės pasakoja, kad tokio 
potvynio jau senai nebuvę.

“M. R.”

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
TURIU parduoti Šią savaitę 6 kam

barių gražius Ir gerus rakandus, 
kaurus, elektriklnj radio, lempas ir 
tt. su dideliu sau nuostoliu Ifl prle- 

6747 So. Artesian Avė., ižastles perskirų. Rakandus varto- 
'jau 4 mėnesius. Veikite greitai. 6334 
So. California Avė.Chicago, III.

RAKANDAI.
Esu priverstas parduoti 1930

Chevrolet Six, 4 Vartoti du mėnesiu. Prlvatiflkl narnėtų Chevrolet Six, 4 durų.
. mai, naujo modelio parloriaus setas

sedanų. Randasi pirmos kle- '$85, vertas 326, Gražus šilkinis ame- 

SOS stovy, kaip naujas, mažai rikoniškaa orientališkas kauras 9x12

vartotas Kaina Ž4OO imokėti 'tik *35’ vertas ’150' Be 9x12vartotas, narna irnoneti. Wilton kaura8 |20, Louis xvi vaig.

$150, likusius per 12 mėnesių, setas 365, vertas 3225. Mlegk. setas !
Tėl Hpmlopk 871 fi supapuoSimais |96, vertas 3350. C©X- {
įei. nemiOCK O/IO ;Well krėalas j25i elektros radio |46, '

-i--. — — ■ .— į ■ i i i.. italiAkos firankos, vazos ir kitokios

A
» y ry* --v a js w ▼ t TAT smulkmenos. 8228 Maryland avė.. 1
U 1 Lz lYl d D ± L. A 1 apt, Vienas blokas ) rytus nuo Cot-

lage Grove avė. 8tewart 1875.

vulis mus apdovanojo nauju 
sveiku šuneliu. Gulėdama šv.

patyriau 
jos pavyzdingų tvarkų malo-

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai i NAMAS ANT PARDAVIMO 
prašau atsilankyti ir pamatyti nau-

REAL ESTATE

Labai gražioje vietoje, prieTaipgi didelis pasirinkimas vartotų
karų už labai mažą kainų. Norėdami ^s 1931 NASH automobilius su ve-

SSS „* «: I»t Lietuvi, bažnyčios. Kam-
tyręs mekanikas J. MENZOR.

White Sox Motor Sales
A. Jankaitis, 3. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Yards 0699
........................

tais ištobulinimais, kokius tiktai pjnis lotas 150x50 ft. Namas
NASH taip gali jrengti už tokias
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avenue
Lafayette 2082

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

tai mes galime Jūsų karui grąžinti pep. Jėgą. ir ekonomiją. Specija- 
llai Jranklai, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų seną karą padaryti kaip naują. Laika nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas ir išvalymas sutaupys jums pinigų. w ’

MARVEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Buick, Nash, Hudson & Essex, Oakland 
ir Pontlac, oGsmbbUė, Viking, Graham-Paige ir kitus:

ĮVAIRUS KONT R AKTORIAI:

Phone Virglnia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. ROCKWELL ST.

M. ZIZAS
Namų Statymo Konti-aktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonu Hemlock 6634

Telef. Republic 6896

W. BENECKAS
D. GRICIUS

GENE RALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Peniuoju, popieruoju, grei- Kainos prielnamlausios.

2452 WEST 69th STREETAnuoju. Senų varnišių nuimu 
!nuo visų medžių. Šaukit

Lafayette 7554

1 H. RIGZKUS

M. YUSZKA
Plnmbing ft fieating

Kaipo lietuvi*. lietuviam* 
aaualu kuogeriausl*

4426 So. Western Are
Tel. Lafayette 8227

Yra daug svarbių reikalų.
Valdyba.

TeL Lafayette 7545

Geros išdirbystės pilnai už-

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Chicagos Apskričio mėnesinis 
svarbus susirinkimas įvyks 
trečiadienyje, geg. 20 d. Auš-į 
ros Vartų par. mokykloj 8 tikrintos maliavos,
vai. vak. Pasiruošim patikti Kainos numažintos ■
vyskupų P. Bučį ir išgirsime Wall blot maliava ___$2.40
apie Kolegijos įsikūrimų Ry- Aliejinė maliava $2.10
tuos. Aliejinė maliava.......... $3.00

Visus skyrių atstovus kvie- ™a^a^a..........
čia ans-man. Ko^*<” 6  ,1A)

Apsto. Valdyba. BfežSB8gg«a!eįžaBg,^riEe?,

Aapos Talef. 

Hemlock 2667

Namų Telef. 

Republic 5688

JOHN YERKES
Plumblng de Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevoju kam
barius. Darbų atlieku pigiai ir 
gerai. Turiu keletu didelių 
sieninės popieros knygų, ku
rias pristatau į namus išsi
rinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau. 
Atsišaukit laišku ar asmeniš
kai.

K. ANDREJUNAS
1337 So. 50 Ot. Cicero, UI.

ĮSISTEIGĖ LIETUVAIČIŲ
KATALIKIŲ BENDRIJA 

“SESUTĖS”
Šiomis dienomis, Marijam

polėje įsisteigė netekėjusių 
mergaičių Sųjunga, pasivadi
nusi Lietuvaičių Katalikių 
“Sesutės” Bendrija.

Bendrijos 'adresas: Marija
mpolė, Bažnyčios g. Nr. 1. 
(Raštų Biuras). “M. L..”

R. ANDRELIUNAS
(Marquetxe Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

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 šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue 

Rockfond, UI.
Phone Forest 8491

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1088
Parsiduoda 3 flatų namas, 5 kamb. 

mod., garo apfiild., ąžuolo trinias 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. 33,000 {mokėt. Likusi leng
vais ižknok. 1622 So. 61 avė. Av. An
tano par. Cicero.

Našlė, paslrenrus išvažiuoti Į Io- 
wa, parduos pigiai 6 kamb. bung. 
už 36,950, dideli kamb. k, v. šild., 
30 p. lotas, 3739 Esaex ava. Atdara
1- 6 v. v. Reik 31,000. Tel. So. Shore 
8494 — Brogan.

AR IEŠKAI INEIGŲ? ~
10 apt. namas, 8-8 kamb. su fora.,

2- 5 kamb. be forn. Malnysim { rea 
ar 2 flatų, equity 322.000. Ineigų 
3450 mėn. Pasaulinės Parodos dts- 
trikte. Agentų nereik 1139 E. 44 st. 
Del susižinojimo Atlantic 4674 ,

7722 Emerald, 2 fl. plytų namas, 
6-6, 4 beism. 2 karų gar. 312,000, s- 
liejum fl. Agentų nereik. Stesvart 
8887.

Už ger&iusią pasiūlymą mod. I 
kamb. bung., platus lotas, mažai 
{mokėti. Sav. Frey, 6331 N. Luna.

Benryn, 6 kamb. piytjų bung. k. 
v. fl. 2 karų gar. lotas 4dxl26, g-vė 
Ir Jėla ittalsytoa 39,000, geros IMy- 
goa, 3524 Eimvrood avė. Benryn, III.

Pigiai 31.600 eųulty 6 lotuose už 
31,000. Arti 96 Ir Weetern. Cedercrest 
2016, 10414 So. Churoh St

3RO» GKEENVIEW AVĖ. I
8 kamb. plytų res. lotas 43; 9x124,

gar., elektra, transp.

Gatava budavojtmut, A r. blanlo 
kamp., Glenlake A No. Central Pk. 
Avė. 66x136, eav. J. R. Bali. 39 W. 
Harrlson avė., La G range.

Mlcb. ež. frontas ir kitos žemėa 
Prie naujo Dtunų vtedk. lotai ar 
akrai a blle didžio, 90 mali. | CM- 

cago. Sav. H. S. Oray, Banton
Harber, Mich.

160 ak. farma, gert namai, gal
vijai ir mafllnoa rašyk A. Nelnon, 
R. 2, Oconto, Wls

Farma, pigiai, 93 ak. dirbamos, pi
giai, geros Ifllygoa Pratik N. John
son, admln. Rosati, Mo.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
ir patarnavimo.. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1389

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Loeal & Long Distance Reknoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Tards 3408

AR ŽADI fcRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 
foroičius 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 3300 
Ats departmentas yra po valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morgičtų

J. NAMON FINANCE 00,
6755 S. WESTERN AVĖ.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von pafltu { dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
Visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus ir visus 

legallflkus dokiknentus pirkime 
Ir pardavimo

Daromo paskolas pirmų ir 
antrų morgiėlų.

Apdraudžiamu nuo ugnie* 
tarnado: taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuofltrdžiii patar
navimu.

Registruotas Notaras \

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Tard?4669

\




