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Leonas Vaitiekūnas,

Šis Tas Iš Vatikano Rūmų Ir 
Bibliotekos Praeities

LAI BŪNA JUM IR JŪSŲ ŠEIMYNAI

Linksmos ir Patogios Velykos!
Atlankykite Didžiausias Lietuvių Krautuves

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal 6764 dura, mokslas, menas smar- 1 
ikiai(plečiasi. Per ilgus gyve- 1 
nimo šimtmečius toli jie pa
žengė priekin. Bet karų ir re- 
voliucijų laikais žmonijos pa
žanga, veržimasis į gerovę

Mokykitės, brangus lietuviai, kaip nelaimėje gelbėti žmo- būna sutrukdyta. Kartais net ’ 
gų nuo mirties ir nuo pavojaus! Laikykite šių knygų po ran-Į Jį^įausi meno turtai ir mok- j 
ka ir dažnai skaitykite. Bukite pasirengę. Tikru didvyriu yra sl0 išradimai esti sunaikina- 
tas, kurs išgelbsti be-nt vienų gyvastį, kurs nelaimingam pa-'mĮ. Laimė dar, kad; visuomet ' 
gelbsti, kurs žmogui sopulius sumažina. * . j būdavo ir yra žmonių, kurie

Gelbėdamas žmogų kokiame nors nelaimingame atsiti- deda visas pastangas toms* 
kime. neužmiršk sekančių patarimų: . žmonijos brangenybėms sau-1

1. — Nesikarščiuok, elgkis šaltai,, teik pagelbų tiksliai. goti. Iš tokių filantropų mes
2. — Visados liepk tuojau šaukti daktarų. Šaukiant dak- žinome popiežių. Užtenka pa-'

tarų, reik neužmiršti pasakvtj nelaimingojo buveine ir kas žvelgti į milžiniška Vatikano j 
atsitiko. bibliotekų, kad suprastumei

3. — Iki daktaras atvyks, negaišuok, bet gelbėk nelai-į popiežių padarytus nuopelnus 
mingųjį. Kiekviena minutėlė pirmoje pagalboje daug reiškia. įtoje srity. Prieš kalbant apie .

4. — Atmink, kad esi žmogaus gelbėtojas, tada turėsi dau- j bibliotekų, tenka prisimint iri
giau drųsos. t i visų Vatikano rūmų trumpa

5. — Neklausk niekeno patarimų, ir jei žinai kų daryti,'istorija.
tai daryk kas reikia. Vatikano rūmai, šv. Tėvo /

6. — Varyk šalin žioplius, kurie tau nepadeda. Žiopliai rezidencija stovi Romoje ant 
tik kenkia nelaimingam, nes orų sutvankina ir dulkes sukelia, vieno gražaus kaliuko. Rūmai

----- :-------  nepaprastai dideli,—1080 pė-
AKYJE krislas. — Įvarvink j akį porų lašų ricinos (Oleum dų ilgio ir 720 pločio; turi 11,- 

ricini). Dažnai pavyksta iš akies prašalinti dulkes, smėlis,. 246 kambarius ir 22 kiemus, 
cindras ir įvairius krislus su ricinos pagalba. I žslėpęs meno brangenybes,

AKYSNA patekus actui, vitrioliui ar kitokiai deginan- stovi tas milžinas tenai nely- 
čiai rūgščiai, — tuoj reik mazgoti akį su pamuilėmis, šarmu, ginant koks is akmens nukal- ; 
arba su soda. Potam plauk akis tyru šaltinio vandeniu, ir vežk ^as liudininkas) liudyti popie- 
kuogreičiausia nelaimingąjį pas daktarų. įnuopelnus žmonijos paža-

ngai. 'c
AKYSNA patekus kalkėms (vopnai), ptiklajui, aštriajam -r, ■ »

Šarmui, kuogreičiausia plauk akį su gerai atlieSuotu actu >p(.^P
(ukapsu), arba su bet kokiu raugalu. Potam plauk šaltinio \ . ..' , . . v, , , .įturejo susirasti sau gyvena-
vandeniu ir. vežk.pea-daktarę. įmn, wBBKTBSft? <hf pruS

AKYSNA patekus karboliui, terputinui, tūoj plauk akį (Bazilikos pastatymų, buvo į- 
su atliešuota degtine, arba vynu. Paskui plauk akis su šal- kurti čia keturi vienuolynai, 
tinio vandeniu, ir vežk nelaimingųjį pas daktarų. kurių kunigai jų aptarnauda-

APALPUSĮ, jei veidas vra pabalęs, paguldyk aukštel-!'K0* aP®tojo liejęsis kyikš-
ninkų, galva nuleisk truputi žemyn, kojas pakelk aukštyn. L .

TV. 1 X tr • 1 • 1 X- M in 1 X H 1 • ftei, popiežiui buvo galima lai-Duok tvro oro. Veidą ir krutinę apslakstvk saitu vandeniu. . ... w - .

<sviau ganyti jam Kristaus pa- 
APALPUSĮ, jei veidas yra paraudęs, galvų pakelk aukš-įvestas “aveles ir avinėlius..’^ 

tyn, kojas nuleisk žemyn. Prie kojų dėk bonkas su šiltų van- j-Tada popiežius Sėmachus pa- > 
deniu. Prie galvos dėk šaltus kompresus. Neduok nieko ger- ,sistato rūmus. Adriano I ir 
ti. Nešlakštyk su šaltų vandeniu. Duok tyro oro. Skubiai šauk Leono III laikais buvo jie dau 
daktarų. <. įgiau ar mažiau padidinti ir

APALPUSĮ nuo KARŠČIO, paguldyk vėsioje vietoje, at- ’Wu<>šti- Bdmaį dailės atžvi- 
sagstyk drapanas, duok gerti vandens. Jei tūri, tai duok ger-'^Y huvo gražūs. r, 'ai a 
ti po šaukštelį degtinės kas pusvalandį. Nepilk su šaltu van- ,ro*IUS Pirm$ ST l a
denio ir nedėk ledų! silanko RoraoJe' ’T,B‘0)a <>™

sv. Petro rūmų. Deja, audn- 
APLEIPĘS nuo smūgio, nuo baisaus skausmo, arba iš1 ngais karų ir tautų maišaties 

išgųsčio, negali pasijudinti. Toki padėtis vadinasi “SHOCK”.'laikais, IX X ir X* šimtme-
Nelaimingojo oda yra nublankusi lyg popierą, lūpos ir pana- šiuose šie pirmieji rūmai su
ges pamėlynavusios. Jis alsuoja su atdūsiais, kakta šaltu pra- /griaunami, jų likučiai aplei- 
kaitu aprasojusi. Visas kūnas šaltas lyg nabašninko. Akys džiami.
įprastos į vienų akių lėlukės išsiplėtusios. Nelaimingasai gir- Tiktaį xn amžiuj v-}
di visk,, bet į klausimus atsakinėja lėtai ir silpnai. Gelbėk j} Vatikano ra
itai kaip: (1) Iki daktaras atvyks, jei kraujas plusta, ™u-1 p0™aug Eugenijus III
pirma sustabdyk kraujophtdj; (2) paguldyk aukStielnink, taip kj djrb(i
kad galva būt, truputį žemyn nuleista, o kojos aukštyn pa- Kad Ke
keltos; (3) duok uostyti štinkspirit, arba amoniak,; (4) ,rOmai buvo nevjgai m(.nki ga_ 
ant pilvo ir ant krutinės uždėk karštus kompresus; (5) į Jjme 8pręRti jr j5 ,o jog Ino. 
tarpkojį padėk butelius su karštu vandenio; (6) jei nelaimin I centas nI jau vaisina Juogt. 
gas pajėgia nuryti, tai kas pusvalandį duok gerti karštos im-j Aragonyog karaljlĮ Pctr|} į 
berinės arbatos, arba karšto pieno; (7) jei vemtų, tai galvų' Toliau Vatikano rūmų staty- 
pakreipk į šonų, kad vėmalai nepatektų į plaučius; (8) šil- mu ^įįma popiežius Miką, 
dyk jo kūnų šiltomis gunėmis ir karštomis plytomis. Atmink, m Jo darbo liekanog
jei jo kunui leisi atvėsti, tai jis gali numirti. KO NEPRIVA- į ypa užsilikusios Mikalojaus V 
LAI DARYTT: Neduoti degtinės; nedėti nieko karšto prie! atnaujintose dalvse. 
galvos; nelaimingoji nepurtinti ir jo nemušti; jei kraujas; p# grįšimo A
smarkiai bėga. urbu jei galva buvo labai sutrenkta, »eduoti|Vinjono Vatikanas įgauna

ATSITIKUS NELAIMEI
(Abėcėlės tvarka nurodymai)

Didis kainų nužeminimas ant radio, planų ir rakandų prieš-velykiniam išparda 
vinte. LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

Didis pasirinkimas visų Standard padarymo radios ir pianų dabar parsiduoda 
beveik už pusę kainos. Pavyzdžiui:

195.00 Naujas R.C.A. Radiolas arba Fada radios pilnai įrengti kabinetuose, 
su tūbom ir viskuo. Kaina kol teksime..............  $89.50
500.00 Vertės, perbudavoti Kimball Grojikliai pianai, atrodo ir grojina kaip 
nauji — pilnai gvarantuoti priešvelykiniame išpardavime galite įsigyti už

$300.00 Vertės Columbia R.C.A., arbąAtvvater Kent, kombinacijos radio su 
elektros gramafonų sykiu ............ $155.00
Kainos labai nužemintos ant visų Standard padarymo radios, dabar rasite 
Peoples Krautuvėse kaip tai ant Radiolų, Victor, Atwater Kent, Kimball, Ma- 
jestic, Fada, Zenith ir kiti — Nemokėkite aukštų kainų už radios, bet pir
miausia atsilankykite į didžiausias ir atsakomingiausias lietuvių krautuves The

PE0PLE3 FURNITURE CO: dėl persitikrinimo apie dabartinę radio vertę.> 
Išmokėjimai. -Turime virš 200 vartotų radiO, kurte yra gerame stovy- 
uodą už tamstų pasįųlijimą arba duodami visai veltui su pirkimu]e, parsi 

rakandų.

SEKLYČIŲ SETAI: Tiesiog iš Mūsų Dirbtuvės į Jūsų Namus už išdirbystės 
kainą ant kurių Jūs turėsite progą sučėdyti sau visus vidurinių pirklių uždar
bius, nes Peoples Furniture Co., užlaiko nuosavą setų dirbtuvę ir nemoka 
uždarbių išdirbę jams Ir vvholeselninkams.

Prieš-Velykiniame. išpardavime turime didį pasirirtkimą madų ir spalvų, 2-jų 
ir 3-jų šmotų setai už žemiausias kainas visam mieste, po
$57.50, $98.oo, $138.oo, $150.oo, $195.oo ant lengvų išmokėjimų

iš aukščiau.

LIETUVIŠKI REKORDAI

galima rasti Peoples Krautuvėse visų 
išdirbysčių ir visų lietuviškų artistų — 
Naujausio ir senesnio padarymo — Rei
kalaukite — Taipgi iš kitų miestų už
sakymai yra išpildomi su dėkingumu—

Visuomet ir visai žvilgsniais geriau būsite patenkinti turėdami pirklybinius 
ryšius su didžiausioms ir atsakomingia usioms Lietuvių Krautuvėms.

SOUTH

«kwthING For The HOMF.S

4177-83 Archer Ave.2536-4O W. 63 St. & E
Cor. Richmond St. Maplewood Avė. g

Lafayette 3171 Hemlock 8400 §
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kierium buvo paskirtas And
rius Bušai.

i Tikras bibliotekos žydėjimo 

jprijodas prasideda su Leonu 

X.
Italija, Prancūzija ir Vo* 

kiątija siūlo popiežiui savo 

klasikinius turtus. Ir tikrai, 

ten suplaukia iš Vokietijos 

daug brangių rankraščių, ku

rie, aišku, barbarų antplūd

žiuose ir naminiuose karuose 

būtų žuvę. Daugelis senų ran

kraščių, kurie nespėjo patekti

sutvarko ir dar smarkiai pra

turtino.

Dar daugiau padaugino o- 

rientališkų raštų turtus (Ire- 

gorius XVI ir hercogas Seko- 

gnora. Popiežius Pijus IX j- 

gyja brangius lingvistinius ka

rdinolo Mezofanti rinkinius.

Taigi matome, kiek daug 

meno ir mokslo vertenybių 

ten, tuose didžiuliuose mūruo

se paslėpta. ,

XIX šimtmety Vatikano bi

bliotekos. augioms nė kiek ne-

LIETUVIAI
TORONTO, KANADA.
Demagogijos Platintojai.

Ne be nuo šiandie šios ko

lonijos katalikiškai visuome

nei yra žinoma socialistų ir 

kutnunistų dora ir tų demago-

j Vatikanu, buvo sunaikinti. į sumažėjo; priešingai dar snm- 

Su tokia pat meile, kaip Le- J rkesniu tempu didėjo jos lo-

onas X, rūpinasi biblioteka ir 

Sikstas V.

Periodas nuo Klemenso 

vo VIII iki l'rbonui VIII Va

tikano bibliotekai buvo labai 

reikšmingas. Kaip tiktai tuo 

laikotarpiu prie josios buvo 

prijungta Heidelbergo biblio

teka, kuri pasižymėjo taip pat 

dideliu gausumu. Žinomas ka

ralius Fridrikas V tų biblio

tekų perleido bavarijos kur

fiurstui Marksui. O šis jų do

vanojo šv. Sostui. Taip pat 

gausiai praturtėjo Vatikano 

biblioteka, prijungiant prie 

jos hercogo Urbono bibliote

kų.

Aleksandro VIII laiku pri

sidėjo dar garsi Švedijos ka

ralienės Kristinos biblioteka, 

kurioje buvo labai brangus A- 

dolfo Gustavo rinkinys. Visos 

tos brangenybės teko ,Vatika

nui, ir jis jas išsaugojo.

XVIII šimtmety biblioteka 

rūpinasi Klemensas XI ir I- 

noceutas XIII. Didelius nuo

pelnus užsitarnavo Benedik

tas XIV, įgydamas Vatikanui 

brangius Otobuonio ir Mar- 

kyzo Kapoto Įmygi} rinkinius. 

Be to, Klemensas XIII nupe

rka jai labai brangių ir 180 

retų orientališkų rankraščių.

Kai Roma buvo patekus į

bynas.
Ir taip, ten yra senovinio 

Aigipto papyrų, įvairiausių 

kolonų ir jų kopijų, didžių 

žmonių paveikslai ir kita. Ta

rp kitų paveikslų yra ir visjų 

bibliotekierių portretai. Rei

kia priminti, jog ir dabarti

nis šv. Tėvas popiežius, Pijus

RIKOJE
tautiniam darbe veikt? Ar nu

rodoma keliai, kuriais turima 

eiti prie šviesesnės ateities ir 

geresnės išeities? Kaip suburt 

tautiečius į vieningesnį veiki

mų ir apsaugojimų pritųigan-1bjauriausiai tas iletuvaitos 

čios kartos nuo ištautėjimo, Pirmiausia puolama įkąst p-

įni, tarp savęs vieningiau ir
uoliau stosim prie darbo. 

Tiesa, Užgavėnių vakaras

buvo pavestas vest •švyturio’ 

kuopos mergaitėms, kurios 

dirbo su atsidėjimu pasiimtų 

darbų. Tame matydamas pasi

sek imo. “ N ” koresp. išdirbo

kaip pagerint tautiečių būvį iš

gų šlykščiausi šmeižtai ir visu eivijoj ir kaip piatint tautblį 
akvplėšiškuinu antrų vertimas |,agipratil„, ir ku!tara sa. 
per bedieviškų spaudų ant ka- rimtesuę spaad, ir geras

knygas, plečiant meilę prie 

tėvynės? Į visa tai viena at

sakymų tegausime; ne ir ne! 

Nematome apie tai sielojamtis 

tuose laikraščiuose, nes tokie 

korespondentai nėra priaugę

talikiškos, sveikai niųstam'ios 

visuomenės.

Ne be nuo šiandie jie drap- 

sto purvais katalikus ir ne 

šiandie, ne ryt nestos jie to 

darę. Nes tame jų yra kasdie

ninė duona, pasididžiavimas, Į prie to, nesugeba to parašyti, 

kad moka rašyti ir tuose pur- bet bobiškus pliauškalus sklei- 

vuose jie temato savo išgany- džia, kuriuos kiekvienas gat 

mų. Nes jei nieko tokio svar- vebernis gali suregliot, o re-

besnio nesugeba veikti, tai
XI, buvo kai kurį laikų vy- nors išsijuosę griovimo darbų

riausios bibliotekos vedėjas ir 

daug jai pasidarbavo. Kaipo 

mokslo mėgėjas, jis ir šian

die ja rūpinas, didina.

Bibliotekoj yra garsus bib

lijos kodeksas; čia yra Henri

ko VIII knyga apie sakrame

ntus, už kų jis buvo gavęs 

“Defensior fidei” vardų; yra 

taip pat jo laiškai rašyti Ci

nai Boleyn.

Be to, bibliotekoje daug mi- 

niatūrų, iš kurių yra ir labai 

labai brangių.

Reikia pastebėti, kad biblio

tekoj randasi visų laikoj, visų 

valdovų Įvairiems popiežiams 

duotų dovanų.

Tarp jų yra didelės meniš

kos vertės ir labai brangių 

dalykų, k. a. Napoleono I do

vana Pijui VII; Karoliaus X 

Leonui XII; Rusijos impera

toriaus Aleksandro dovana; 

Fr. Vilhelmo IV Prūsų ka-

varo, šmeižia tuos, kurie uo 

liai dirbu kilnius ir naudingus 

darbus tautos ir Bažnyčios la

bui.

Katalikai neatsakinejo, ne

atsakinėja ir neatsakinės į vi

sus bedieviškuose šlamštuose

daktoriai, nušlipavę tokius 

plepalus, deda į savo vedamo 

laikraščio skiltis.

Ar tos rųšies koresp. neša 

naudų mums patiems, tautai 

ir kultūrai? Atsakymas aiš

kus: ne! Ne estetinį skonį, pa

sigerėjimų, arba norą uoliai 

dirbt tautinėj srity tokios ko-

tilpusius šmeižtus, nes tose ko-Iresp. skaitytojuose sukelia, 

respondencijose nėra nei vieno į bet aistrų ir neapykantų vie

prancūzų nagus, Vatikanui bu'|ra^aus» Napoleono III sūnaus 

vo pridaryta daug žalos; ta-ikrikštynyčia Pijui IX paau-

nuos imčio tiesos, o vien tik 

pripliaupta tokių žodžių, ko

kius Lietuvoj teko nugirst iš 

nusigėrusių gatvemergių ar 

susipešusių dviejų kūmučių. 

Todėl katalikai tokių šmeižtų 

nepaiso, į juos neatsakinėjo ir 

neatsakinės, nes nenori žemin

ti savo vardą.

Vienas tik keistas dalykas 

stoja prieš akis. Ar jau tiek 

inteligencijos neturi tų laik 

raščių redaktoriai, tokius be

verčius plepalus talpindami ir 

kų jie mato tame gera?

Ar tokios korespondencijos 

duoda pamokinimu, nurody 

mų, kaip

čiau Leonas XII netrukus jų kotą etc.

mi prieš kitus.

O tokių porų koresp. iš šios 

kolonijos per savo paklusnius 

klapčiukus yra patalpinusios 

“N” Nr. 66.

' Pirmasis korespondentas 

užsipuola ant katalikiško jau

nimo kuopos “Svylurio”. Ir, 

kaip nepuls, nes veikli jauni

mo kuopa, tai skaudžiausia 

dieglys pašonėj ištyželiams. 

Todėl, jie ir puola kol da tu

ri jėgų, kimba į “Švyturio” 

skvernus. Bet, “tavorščiai” 

būkit kantrūs, kęskit, kol gau

sit “ užmokė snį”. Nes jus ne- 

orgamzacimam jr'sibijom, bet, smarkinu puola- 

— . '-----------------—J

Įei Marytei Jurčiutei, kad ji 

daugiausia parodė veiklumo, 

gyvumo ir sumanumą, priduo

dama didesnio pasisekimo va 

karui. Del to turėtume džiaug

ti-, kad čia gimus lietuvaitė 

tokia veikli. Prie kurios idėji

nės draugijos tokios susipra

tę lietuvaitės nediibs (tik ne 

pas bolševikus), jos heš nau

dos- tėvynei ir išeiviams,

Ar pamąstė tasai, kurs ra

šė tokius žodžius, kad greit 

galima čia gimęs jaunimas at

stumt ant visados nuo savo. 

tautiečių veikimo, kaip kad ' 

padarė Amerikoj kur du treč- j 
daliu jaunimo nuėjo svetimais 

keliais ir niekas jo nebesugrų- 

žins. Ar geriau bus, kad tas 

skaistus mus jaunimas nueis 

visai kitais keliais pas kita

taučius, mums visai svetimus, 

ir žus ant visados iš mus tar-

J
po. Tad nekaskime duobės jau 

nimui, kuris yra kitokios pa-i 

saulėžiūros. Kol dar ne vėlu,1 

pamąstykim, kų darom. Turim 

protų, juo Vadovaukimės, bet J 

ne kerštu, kur jam ne vieta, j 
įtūžimu ir aklais jausmais.

Bet kų darys vargšas ko

resp., nes pats pasisako, kad,

jums pečius.

nų Į kaip vaikinų 

ne mingasis neii

muskulus

ten mergaičių (jo vadinamų 

davatkų) buvo

SusĮH^
—palengvina skausmus

PaMlo! Kdb «4eU> Amsmas! 
jaučiat* Uagtuuų ViMtnė kūne—nin
ku net pasijudinti . . . Paliuusuokitc 
tuos sutangmiau, tkaudumus musku
lus. Paprafpfcilft b** nors kad iiteptų 
su Sloan’s Linimeittu

Bet tas n dai

nei vienosV

Sloan's Linimtntas suiildo kūnų kaip 
sauli. Jo sveiku Mama dvaro skaus
mų lauk. Pakartokite kas valandų iki 
Skausmas sumažės. Naudojamas U 
milionų namų. Nusipirkite hieUa 
benk* iiandien. 35c.

SLOAN’S Liniment
HARDVVARE & PAINTS

Tvirto išdirbinio Wheel Baris storo plieno 
vidtirls lr geležinės kojos pats geriausias dėl 
namų vartojimo. Tik . .. . ...................... *3.98

Pilsen flat sienos maliava galima mallavo- 
ti sienas, medžius, radiatorius, lr ant wall 
popieres visokių spalvų. Syki mėginsi visa
dos vartoti. Tik ,...-...................... *2.50 Ga1,

Ateikite Arba Telefonuokite Lafayette 4880 
Pristatom Visur

Doomis maliava bal
ta ir visokių spalvų. 
Galima vartoti iš lau
ko arba viduje.
Tik ____ *1.48 Gal-

Kwik-Kote VarnUis, 
kuris išdžiusta Į 4 va
landas. Galima vartoti 
ant florų,1 mecMių arba 
klijankos. Taipgi duo
dame 3 colių brušį su 
kiekvienu galionu.
Galionas Tik *3.00

Valspar Vamisls vi
siems žinomas. Galima 
vartoti viduje arba Iš- 
lauko. Didelis specla- 
ias. Galionas *4.98

St. Louis "Dutch 
Boy” White Lead. 100
•varų ................. *11.98

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street

Lietuvių Maldininkų Kelionė į Lietuvą 
Per Romą

■iiiiiiialaai
; Reumatizmas sausai ė.

Nealkonkykite mv«a akaua- ■
Reumatizmu, Sausgėle. ■

■ Kaulų Gėlimų, arka KėBlungiu _ 
B — rauotenų mklmu: nas skau

dėjimai naikina kūno trryba ■
■ lr dažnai ant patalo paguldo. B 
ai CAPSICO COMPOUND mo- _ 
B atls lengvai praėallna vlršml-

nėtas Ilgas: mums Šiandie dan- ■ 
• gybė žmonių siunčia padėka- B I rones pasveiko Kaina Blo per

pasta B 6c arba dvi nl II.ti. ■ 
Dukart tvirtesnė 76c. ■

■ Knyga: ‘'SAL/HNI8 BVEI- _
■ KATOS” augalais gydytlea, kai

na Bt sentų. ■

Justin Kulis
Halsted Street 

TT.T,

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
-SULFURINĖS VANOS IR 

ELEKTRIKINIS GYDY
MAS

Treatmental visokių ligų, reu
matizmo, nervų atitaisymo, Šalčio 
Ir taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar
ninkais nuo 8 iki 12 vai nakties.

Kambariai dėl pergulėjlmo.

A. F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Stroet

Kuo 8 vai ryto Iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis Iki 2-<ros vai. po pietų. 

Pitono Boulevard 4B62

dirba

kurių

Vatikano bibliotekoj 

daugybė mokslininkų, 

vieni užsiima graikų rankra

ščių studijomis, kiti hebrajų, 

arabų dar kiti syrų rankraš

čių. Tai didelė kultūros gyve

nimo įstaiga, turinti daug rei

kšmės mokslui. Ji žinoma vi

so pasaulio mokslininkams.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI 

ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB-

LABDARIĮĮ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044 

Rašt P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Ave.

Ižd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley Ave. 

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Ave.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Ave.,
M. Slikas

10555 So. State Rt. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ

EKSKURSIJA
TIESIOG KLAIPEDON ,

Išplauks iš New Yorko

GEGUŽIO-MAY 24, 1930
SKANDINAVIAN AMERICAN LI
NIJOS DIDŽIU LAIVU OSCAR II

Pasažieriai užsisakę vietas ant kitų laivų galės 

permainyti ant OSCAR II.
Iš Chicago pasažieriai specijaliu traukiniu po va

dovystė p. P. Baltučio bus palydėti iki pat laivo. Visi 

jusų reikalai bus pilniausia prirengti ir kelionės pato- 

permainyti ant OSCAR II.

VELYKOS
Jusų pinigus išmokėsime jusų giminėms Lietuvo

je prieš Velykas į tris dienas Amerikos doleriais ar 

gminai užtikrinti.

Tad kelionės į Lietuvų ar pinigų siuntimo reikalais 

tuoj kreipkitės į mus.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

Amerikos Lietuvių Katalikų 

Federacija šiemet organizuoja 

ekskursijų į Lietuvą per Romų 
arba taip vadinamų maldininkų 

kelionę. Romoje aplankys Šven

tąjį Tėvą, katakombas, graižiu

sias ir didžiausias pasauly baž

nyčias, šventas vietas, sustos dvi 

dieni Neapolyje, iš kur nuva

žiuos į Pompėją. Romoje išbus 

septynias dienas. Maldininkus 

globos Romoje gyvenantieji Tė

vai Marijonai — didžiai gerbia

mas kun. Prof. Būčys ir kun. 

prof. Rėklaitis.

Šie metai yra Vytauto Didžio

jo metai. Iš tos priežasties Lie

tuvoje įvyks visa eilė iškilmių, 

kuriose daugelis Amerikos lie

tuvių norės dalyvauti. Pakelyje 

iš Romos į Lietuvą, maldininkai 

norėdami, galės sustoti Obera- 
mergau mieste, kur šiemet įvyk

sta Kristaus Kančios vaidinimas
Ši ekskursija iš New Yorko iš

plauks 1930 m. gegužės mėn. 17 
diena, laivu “Roma”, šis lai

vas yra didžiausias ir gražiau

sias iš laivų, kurie eina iš A- 
merikds į Italiją.

Šiai maldininkų kelionei vado

vaus kun. M. Urbanavičius, M. 
I. C.

ŠAUNIAUSI KURINIAI

SV. PETltO 
BAZILIKA

Tai Šauniausias 
kūrinys Michcl- 
angelo ir Ber- 
nini sukurtas.

UOMA
Hauniniisins kūri

nys drąsaus Nau
josios Italijos geni
jaus sukurtas.

Laivakortė Į Neapolį $120.00 ir $104.00, o kelionė iš Romos į Kauną antra kle
sa $48.00, trečia $35.50. Taksai $5.00.

VISAIS KELIONES Į LIETUVĄ PER ROMĄ
Reikalais Kreipkitės I

FEDERACIJOS KOMISIJA
2334 So. Oakley Ave. Chicago, III. Tel. Roosevelt 7791

i a
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rer-

su juo šokti. Bijojo, kad “ne-

augriešytų”.
Čia pats koresp. pasirodo, 

kas per vienas esųs. Dėlto, do

ROSELAND, III
Beširdė mirtis.

Lekienei reiškiam užuojautos 

jos nuliudiuio valandoj.

C. G.

PRANEŠIMAS

DR. ST. STRIKOL
RM TeL Mtdvmy 86X1

DR. R. G. CUPLER
D A K T A R

ros, skaisčios lietuvaitės sau Kovo 25 d. pasklydo liūdna

gokitės tokių 

čių.

nakties paukš- žinia, būtent mirė a. a. Anta

nas IVoolbekas. Sujudo visi

Bet, tokie šmeižtai lietuvai- kampeliui, nes velionis buvo

Iš LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

tems garbės nepažemins, tik 

da aukščiau jų pastatys ir pla

čiau atvers akis, kuriais vie

nybės keliais turi eit, labiau 

susipins ir uoliau dirbs vieny

bėj; atsikratys nuo tokių ne

prašytų svečių, kurie joms gei

džia garbę ir dorų išplėšti.

Antroje koresp. ‘‘Jaunutis” 

užsipuola ant šv. Jono drau

gijos ir veikliųjų katalikų, 

taipgi jaunimo.

Matyt silpnai tesievi “Jau-

nutis”, jei jis kliedą, kai ka

talikai per visus laikraščius 

šmeižia K. L. Jaun;mQ Sųjun

gų. Tegul jis parodo, kur ne

visų pirmasis lietuvis ir biz-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antra ofisų (au Dr. Laurai-, 
čių — vlržuj Belsklo-RakMClė aptle- 
kos) po nr. 2423 West Marąuėtte Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. 
Prospect 1440.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4401 So. Ashland Are. Valandos: nuo 
• ikt S vakare. Tel. Boulevard 7820 
Re*. <441 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1910. Nedėlomla tik pagal su
tartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1718-9241

Valandos:
lr

t IU 4 p. 
Ketvergais

p. Panedėllals
vakare

Telefonas Boulevard 1929

DR. S. A. BRENZA
t

Ofiso Valandos: 8 iki 12. 1 Iki tlos:
dleng, u 1:91 tu 9:89 vakare

Šie asmenys gyvenų Amcri- 

nierius Kensingt®ne, kitaip sa-i koje yra įeš\omi; 

kant, visų lietuvių tėvas ir ! Baltrušaičiai Povilas ir Pe- 

begalo visiems mielaširdingas. i tronėlė; Kilę iž Viduklės 

kas tik iš “krajaus” atvažiuo-įvaĮg^ Raseinių aps.

davo, pas jį rasdavo globų.! Baktis Petras. Kilęs iš Lie-j 4910 S0- Michigan Avenue

A. L. DAVIDONIS, M. D.
Bedarbiai, beturčiai buvo joįpisk5ų ftiautenių valšč.,

maitinami. Jis turėjo valgo

mųjų daiktų krautuvę.

Prašomas niekad neatstuinė 

nuo savęs vargšų. Jis sakyda-

Šiaulių aps.

Brazauskas Benis. Gyveno 

kadaisi Chicagoje.

Korženiauskas Mykolas. Ri

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vaL ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
Šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vtrglnia 0038
Rezidencijos: Va* Buren

DR. T. DUNDULIS
6888

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd. 

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

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 44th Street Chleago, IU.

DR. J. J. KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westem Avenae 

Tel. Prospect 1428
Rezidencija 2888 Bo. Leavitt B 

Tel. Canal 2888
Valandoe: 2*4 po pietų ir 7-9 ▼. 

Nedalioj pagal bu e Įtari mg

vo: “tik valgyk, brolau, o kaip?3 Žiežmarių miesto, rlpa

galėsi, atsiteisi”. Be to, buvop'U aPs. Gyv. Chicagoje. 

pilnus katalikas, Visų Šv. pa- * Linkevičius, Mečys. Kilęs iš 

rapijos bažnyčios pirmutinis j ®ai30^hlos valse. Kėdainių 

fundatorius, bažnyčios varpo aP3- Kadaise gyv. Springfield, 

(Kristo) pašventinimo kūmas

Ofise Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 0098

Tel. Hdiulock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0610 DR. A. L YUŠKA

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rezidencioa Tel. Drezel 9191

Ofiso TaL Victory 1887
Of. ir Rm TaL Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED 80

Antras ofisas lr Realdenclja
6504 S. ARTESIAN AVEl

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 
į vak. Antro Of. Vai.: Nuo 1-0 
’plet. Utarn. ir Subat Nuo 2-0 i 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal <764 Republic 844

DR. A. RAČKUS
e.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

Gydo
IB OBSTETR 

staigias lr chroniškas 
vyrų, motorų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

tei singai yra apšmeižta, nes 

katalikai be reikalo nerašo ir 

nešmeižia; jie dirba kultūrini 

darbų, netaip kaip kad daro 

“Jaunutis” tarsi kliedėdamas.

Pasižiūrėkite “Kanados Lie 

tuvy” (pusi. G), kuris nėra vi

sai katalikiškas, kų sako: apie 

K. L. Jaunimo Sųjungų. Ka

dangi K. L. J. Sųjunga yra 

nepartinė, tai, norėdami komu 

nistai jų užvaldyt, pradėjo į 

draugijų briautis; vedę neve

dę jauni, seni po penkiasde

šimt metų. Tai matot, jaunimo 

draugija turi Maskvai tar

naut. O tokiomis dr-jomis 

“Jaunutis” visas norėtų ma

tyt. Bet kur tėvynainiai dir

ba, ten išgamos lizdo nesuks.

“Jaunutis” kitus vadinda

ir visų parapijos reikalų ge

riausias-rėmėjas. Bendrai pp.

111.

Šilteris Juozas. Kilęs iš 

Smukučių k., Jurbarko vali?.,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 6622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAS
1900 S. HALSTED STREET

DR. A. A. ROTH

Voolbekai ne.. desėtkais, bet!^ase’n’T aps. Prieš karų gyv. 

šimtais dolerių yra aukoję Vi-! Chicagoje. 

sų Sv. bažnyčiai. Beširdė mir- j G rbanavičiaus Bonifaco. A- 

tis poniai Voolbekienei išplė- i^aierikos eks-kareivio įpėdiniai.

Zakarauskas Petras. Kilęs
tė brangų vyrų, o musų viso 

kampelio geradėjų. Jis nuėjo 

amžinastin kupina 

bų.

Paliko dideliam nuliūdime 

moterį, augintinius ir pažįsta

mus.

Laidotuvės įvyko kovo 29 d. 

Pamaldos buvo kuoiškilmin- 

giausios su 5 šv. Mišiomis. Pa

mokslų bažnyčioj sakė kun. J. 

Paškauskas, o kapinėse kun. 

A. Kruša.

iš -Panevėžio miesto. Kadaise 

gerų dar- S>'v- Chicagos Heights, Ilk

Zambžickienė Elena. Ameri

koje vadinose“ Elena Beloze- 

rova. Kilusi iš Panevėžio mie

sto.

Lietuvos Konsulatas.
Room 1032 

608 So. Dearborn St., 

Chicago, Illinois.

Žmonių buvo pilna bažnyčia,
DR. NORMANTAS

ADVOKATAI

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Sutte 721 First National Bank Bldg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5
Vakarais: 2221 W. 22nd Street • 

(Su Adv. John Kuchinsku)
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tai. Randolph 0331-0382 Vai. 9-0 

Vakarais
8241 80. HALSTED STREET

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vale. apart Panedėlio lr 

POtnyČloe

mas. apja kasiais, Jjir būt* pats- Ijdėtojiį į kapųg. ir?gi daugy 

yra apjakęs, jei sako, kad ka

talikai nieko nenuveikė.

Kas link “K. L. lai drąsiai

galiu sakyt, kad jis visai nė

ra katalikiškas ir su katalikais 

visai nesideda. Tų pats “K. 

L.” (No. 2) patvirtino. Bet 

jis nėra kol kas ir komunis

bė. Laikinai tapo palaidotas
r

šv. Kazimiero kapinių koply

čioj.
Palikusiai našlei p. B. Vool-

NAPRAPATASg * w v

Persikėlė po num.

3236 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 6965
Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare

PRANEŠIMAS

>t--L

JOHN 6. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
L.” irtiškas. Linkėtina “K. 

toliau tokiu būti.

Tat, katalikai, dirbkite ir 

budėkite, bet neveidmainiau

kite. Ir juo mus priešai la

biau puls, tuo mes turime la

biau dirbt ir dirbt. Sakoma,

“Tyla gera byla”. Mes prieš

demagogus, demoralizuotojus 

tyla daugiau nuveiksim.

Jei kų užmanėm, stokim vi

si ir dirbkim; nežiūrėkini at 

gal, kad kiti už muh dirbtų 

Nenusigųskime priešų puoli

mo, šmeižtų. Tas turėtu mus 

da daugiaus paskatint prie 

veikimo. Ir jie, nieko nepešę, 

susigėdys savo molio motie- 

jiškumo.

Neverta katalikų šeimy homs 

laikyt pas save bedievius, ku

rie yra špiegai. Prie jus geri

nąs, kad paskui galėtų teršt 

katalikus, o namuose bedievy

bės sėklų sėti. Katalikai gali 

gaut katalikų vaikinų., ne ki

tokių. Ir geriems katalikams 

nedera per daug bičiuliautis 

sn tais, kurie jų vėrda teršia, 

o po draug ir visos kolonijos. 

Irirbkime, kad tarp mūs bu

jotų vienybė, susipratimas, tė

vynės meilė jaunimo auklėji

mas, jo rėmimas ir kuoskaitlin 

gįausias susibūrimas j organi-

» zacinį veikimų.

fc Ąžuolaitis.

f Remkite tuos Profesionalus
lr Biznierius, kurie garsinasi 
dienraStyj “Drauge”. s

S. BALICKAS
WBST SIDĖS SIUVĖJAS

V

Persikėlė į naujų, patogių, gražių biznio vietų po num.

2156 WEST 23 STREET
Visus savo kostomerius, draugus ir pažįstamus šir

dingai kviečia kreiptis naujon vieton.

-au

Geriausi Radio ir Pianai
Jums duoda Radio programas jau 7 menuo. Nedė

liomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš stoties WCFL 970 K.

Ketvergais iš stoties WHFC 1420 K. nuo 7 iki 8 

vai. vakare.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 4705

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prleS pietus pagal sutarti
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 

Kampas Central Park Avė.

Ligonius priima kasdien* nno 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
ir x-rat 

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak. 
Nedėliomis lr Šventadieniais 10-12.

Phone Armitage 2829

DR. W. F. KALISZ
1148 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 Iki 8 Ir 8 iki 8 P.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

_jOflso ir Res. Boulevard 5913

OPTEMITRISTAI DR. A. J. BERTASH
5CJ

Tel. Lafayette 5798

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

Office: 4459 S. California Avi

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Victory <379

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
VaL: 10 vai. ryto—8 V. v. 

Nedėlioj 10-12

DR, VAITUSH, 0. P. D.

DR. S. BIEZIS
3464 SO. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 Iki 2 po 
pietų lr < iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8181

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8485 WeM 89 Street
VaL: 9—19 ryte, 1—4 ». p. 

v. v. Nedėlioj susitarus.

DR, ŽMUIDZINAS

JOHN KUCHINSKAS
lietuvis advokatas

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorcbester Avenue
Tel. Drezel 6323 

Vai.: 8 iki 10 ryto
6-8 vai. vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

2221 W«rt 22nd Street
Arti L«avitt Street 

Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredomis ir Pėdnyčio
mis nuo 9 iki 6.

Palengvina aklų Įtempimų kurta 
priežastim galvos ataudė ji tno.

svaigimo, akių aptemimo, nerruotu 
mo, skaudamų akių karšti. Atltai 
sau kreivas akla nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpų regyste ir tolimų 
regyste.

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

Specialė atyda atkreipiama moky
kit* vai kučlama

A D V O K A T A S

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
<515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 417 7
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Hubatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 Iki 9 vak. lr Subatomls

Telephone Central 8988

F. W, CUERNAUCKAS
r e

ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO,- ILLINOIS 

Nuo 9:84 Iki I vai. vak. 
Office; 1984 So. Union 

TeL Roosevelt 8718 
▼aL 8M I IU I i*L rak.

Avė.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas £201 West 22nd Btreeč 
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 

Rezidencija: 6640 So. Mapli 
Avenue Tel. Republle 7841 
Valandos 1 — 8&7 — 8 ▼. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

į

I,

Tel. Canal 0257 Res. Proepeet.

I

I.

DR. P. Z. ZAUi
Gydytojas ir ChirurgpsAP

1811 SOUTH HALSTBD SC.

Rezidencija 6609 So. Arteataa 
Valandos 11 ryto iki 8 po 

6 Iki 8:30 vakare

OR. CHARLES

OFISAI:.
4901 — 14 St. 2924 YVashington ■y.i 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 245O-"*-51

OR. S, A. DOWIAT !

Perkėlė savo ofisų po

4729 SO. ASHLAND AI
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vytų L4gRt 
ryto nuo 10—12 nuo

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

Telef. Midway 2880

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Tel. Boulevard 1441
Nedėliomis | 

Susitarus DR. V. A. ŠIMKUS
DENTISTAI

Gydytojas, Chirurgas lr

3343 SO. HALSTED S'

Valandoe nuo 14 ryto Iki t va- 
hars. Nedėliomis nuo 14 ryto Iki 
ll po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4718 E. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akintų

1801 S. ASHLAND AVENUE

Office Boulevard 7849

OR, C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4145 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

TaL Canal 4122

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampan Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto 
nue 2 Iki 9 vakare

8tredoj pngal sutnrlj

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Platt Bldg., kamp. 18 St. J kuUtas 
Pastebėkit mano Iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:80 va
karo. 8eredomls nuo 9:80 Iki 12 ▼. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Phone Canal 4528

Valandos: Nuo 2 — 4 
7—* vakare

DR. HERZMAN
IS BUSU08

Gerai lietuviams Hb truks 
metus kaipo patyręs gyhrtojėuų SN 
rurgas lr

Gydo staigias lr chronMMt ' j 
vyrų, moterų lr vaikų *ag0U M 

jauslus metodus X-R*y lr kltaM
elektros prietaisas.

Ofisas Ir Laboratscl> ; 
Netoli Morgan Arėta

1025 WEST 18 STBEHli

t VALANDOS: Nuo 12 — 11 fėtatf
nuo 8 iki 7:88 vai.
Tel. ofiso Canal 8114 Rm 
2288, arba Randolph 8844,

Boulevard 7688
RM Nemlech 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
▼ai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

DR. MAURICE KĄSNI
Gydytojas ir Chirurgas;

4631 SO. ASHLAND AVI
1

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3 2OQ

VALANDOS:
Nuo lė Iki 12 dienų
Nuo 2 Iki 3 po pietų. t.
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nedėk nuo 10 iki 12 dienų „
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CHICAGOJE N. P. Š. P. dr-ja i suteikė dova A. Martinkus, .J, Šanlinskas 
nų—karūnų Šald. Širdies Jė w T T'*-*—*

MOTERŲ SĄ-GOS 1 
VAKARAS.

KPS.

Plačiai garsintas vakaras, 
surengtas M. S. 1 kp. įvyko 
bal. 6 d., Av. Jurgio parap. 
svet. Į vakari) atsilankė gra
žus būrelis žmonių, jų tarpe 
turėjom ir įžymių svečių, kaip 
tai: gerb. kun. pralotų M. Kru
šų, gerb. kun. A. Martinkų, 
viešnių iš Cicero, iš Town of 
Lake ir įžymių veikėjų iš Bri-

gegužės 10 d. (“Motinų Die
nos“ i išvakarėse). Rengimo 
komisijon išrinkta kuopos val
dybos narės: pp. H. Nedvarie
nė, B. Bitautienė, Frances Bur 
ba, taipgi pakviestos įeiti ko
misijon p. A. Nausėdienė ir 
p-lė M. Gurinskaitė.

Į kuopų įsirašė jauna ir vei
kli nauja narė, būtent p-nia 
Zofija Miksa. j 

Aptarus kuopos bėgamuo
sius reikalus, ir sutarus vi
soms darbuotis taip uoliai,

zaus ir paveikslų už $200.00. 
Nekalto Prasidėjimo M. ir

M. draugijai užkvietus S. A. 
J. dr-jų į “Draugo“ vakarė
lį, kuris bus balandžio 27 d., 
vienbalsiai nutarta atsilanky
ti ir suteikti “Draugui“ aukų 
$5.

Justina Sucilia.
P. S. Dr-jos Saldžiausios

F. Jurgaitis, J f Čužauskas, J. 
Svirskas ir ki< *

Misijų ir atlaidų sėkmės la
bai geros. Šios parapijos žmo
nės pavyzdingai naudojosi 
Dievo malonėmis ir gausiai 
aukojo parapijos reikalams.

Misijų atminčiai išparduota 
daug daiktų. Rodos, už virš 
$1,100. Vienas parapijomis į-

ghton Park., būtent M. S. 20 
kp. pirm. p-lę O. Nevulytę, p- kad jubilėjaus bankietas išei 
nių Barštienę ir p-nių Statkie-j tų kogražiausiai, žodžiu, taip, 
nę. kaip 1 kuopos tur išeit (ant

Programa, to esame 1 kuopa).
L. Vyčių 4 kp. iš Apveizdos

Dievo parap. sulošė veikalų 
“Moterims neišsimeluosi“. 
Veikalas pilnas skanaus jumo
ro. Lošėjai inteligentiški ir 
gabus, scena artistiniai pa
rengta, kostiumai pritaikinti
— žodžiu veikalas išėjo 100% 
gerai. Vaidino šie asmenys: O. 
Klebonaitė — uošvę, G. Bogu- 
taitė — Milę (dukterį), P. 
Šaltimeras — žentų, J. Rimšų
— žento draugų, J. Bulevičius
— uošvį, M. Žvinikaitė — tar
naitę, J. Klebonas — tarnų, 
A. Edmuntaitė — artistę, J. 
Giedraitis — teatro dir. (žy
deli), S. Stasiulis — dvarinin
kų. Publika taip nuoširdžiai 
sekė veikalo eigų ir taip ska
niai juokėsi, kad tų veikalų 
ištikro apsimokėtų pakartoti.

Valio, mūsų veikėjoms ir vi
sai 1 kuopai.

“Nebuvau, bet busiu“.

IŠ ŠV. PRANCIŠKAUS SE
SERŲ VIENUOLYNO 

RĖMĖJŲ 2 SKYRIAUS.

Brighton Park. — Kovo 30 
skyrius turėjo “bunco party“ 
parapijos svetainėje.

Tariame ačių gerb. mnsų 
kleb. kun. A. Briškai, nes kas 
buvo reikalinga prie “bunco“, 
jis parūpino ir daug mums 
malonumo darė sykiu dalyvau
damas.

Tariame ačiū ir mūsų ko
mitetams, A. Ramanauskui, 
kuris suteikė nemažų dovanė
lę ir kuris, nors sirgdamas,

taisė gražų misijos kryžių, ku- 
Širdies Jėzaus narės, kurios ris kainuoja $400. Gražų užr- 
per dvylikametų neėmę pašei j statymui Šv. Sakramento ve- 
pos, gaus dovanų žiedus, bu- lionų įtaisė M. Dargienė. Ačiū 
tent: Kavaliauskienė, Šlepie- jiems. , ,
nė, Struinskienei. . X šį sekmadienį sueina me-

J. S. .. tai, kaip įėjome į savo pasto
gę, būtent užėmėme savo baž
nyčių ir mokyklų. Kad pami
nėjus metų sukaktuves ir iš
bandžius naujus, pilnai įreng
tus vargonus, vietinis choras 
verbų sekmadienio vakare 
rengia Šv. koncertų bažnyčioj. 
Varg. B. Janušauskas, be vie
tinių choristų, yra pauvietęs 
da ir is kitų kolonijų įžymus 
solistus-es. Bus pamokslas, ku
rį sakys svečias kunigas ir 
palaiminimas su Šv. Sakramen 
tų. Pradžia koncerto 7:30. Į 
žanga veltui.
dalyvauti.

Rap.

Helmerienę ir jor šeimyninį 
gyvenimų. Šiuo veikalu Ibse- 
n’as nupiešia kaip netikri mei
lės pamatai veikia į vedusių 
gyvenimų ir tas viens nuo, ki
to tolinimasis ir beveik pilnas 
iširimas pastebima tik tada 
kada visa šeimyninė laimė jau 
sugriauta. Veikalas begalo dra 
matiškas ir jo vienatinis pers
tatymas įvyks rytoj, sekma
dieny, vakare.

Vienas.

širdingiausias actu.

DIDELIS VAIDINIMAS.

pramogoj dalyvavo; taip-gi 
Sveikiname Vyčių 4 kp. gabų- ačiū Gendrolui, Mockui, Vai-
jį jaunimų — dailės mėgėjus.

Prieš pradedant veikalų į- 
vyko gražutė koncertinė da
lis: įf-lė Onytė Skiriutė pas
kambino pianų, p-nia A. Pier- 
žynskienė žavingai padainavo 
dvi daini. Nuo publikos abi 
artistės susilaukė gausių “ka
tučių“.

Vakarų atidarė 1 kps. pirm. 
p. H. Nedvarienė trumpa į- 
žangine kalba ir vesti prista
tė p. A. Nausėdienę.

Vaišes po programo.
Veikalėliui pasibaigus, pub

likai labai pasitenkinus, pa
dėkojus sųjungietėms ir išsis- 
kirščius, surengta vaišės ar
tistams ir svečiams pp. Bitau- 
tų namuose. Prie rūpestingai 
pagamintos vakarienės, svete
lius vaišinant malonioms sų
jungietėms, kuopos pirm. ir 
kuopos ižd. pp. H. Nedvarie- 
nei ir B. Bitautienei padedant 
p-lei Gurinskaitei ir kitoms, 
labai gyvai ir įdomiai vaka
ras praėjo. Jaunimas Vyčių 4 
kp. gyvas, mandagus ir muzi
kalus, o 1 kp. sųjungietės link
smos ir draugiškos, tad to
kiems žmonėms suėjus draugi- 
jon laikas bėga kaip ant spar
nų.

Pasisvečiavus, padainavus, 
mandagiai padėkojus šeiminin 
kėms skirstytas namo.

M. S. 1 kp. visuomet pir- 
ma! ' |

Daugiau panašių vakarėlių 
ir ačiū rengėjoms už taip gra
žių pramogų.

Kuopos susirinkimas.
Balandžio 7 d. įvyko M. S. 

1 kp. mėnesinis susirinkimas. 
Tartasi apie naujų darbų, bū
tent 15 m. sukaktuves nuo įsis 
teigimo M. S. 1 kp. Nutarta 
rengti bankietų su programa,

čekauskui, Jovaišai ir kitiems, 
kurių vardų nesužinojome. At
silankė svečių ir paaukojo $5 
pirmam “praizui“. F. Miku
žis išlaimėjęs paaukojo para
pijos kason.

V. Paukštis ir-gi prisidėjo 
nemaža dovanėlė. P-as Vyš
niauskas ir-gi padėjo mums 
darbuotis.

Ačiū P- Deringiui, kuris tu-}

MARQUETTE PARK 
ŽINUTĖS.

X Šių gavėnių mūs koloni
jos lietuviai katalikai turėjo 
nepaprastos garbės ir Dievo 
malonės laikų. Viena; buvo 
misijos net dvi savaiti, ku
rias davė gerb. pralotas J. 
Maciejauskas, kurį visi žino, 
kaipo iškalbingų, gabų pa
mokslininkų ir nuodėmklausį. 
Jis savo pamokinančiais, vaiz! 
dingais pamokslais daug pa
sitarnavo mūsų parapijai. Šių 
misijų dvasinė nauda daug ge
ra davė mums netik per misi
jas, bet ir ateičiai. Tadgi nuo
širdų ačių Dievui už gausias 
teiktas malones per misijas, o 
prelotui už pamokinimus ir pa 
tarimus.

Antra brangi mums buvo 
šventė, tai 40 vai. atlaidai. 
Per tas dienas pats Išganyto
jas mus atlankė saVo gausio
mis malonėmis, o Jo skaitlin
gas būrys pasiuntinių — ku
nigų davė tikintiems nuodė
mių atleidimų ir maitino juos 
angeliška duona.

Svečiai kunigai buvo šie: 
A. Skripkus, J. J. Jakaitis, 
Dr. J. Navickas, L. Drauge
lis, A. Kruša, J. Paškauskas,

RYTOJAUS “NORA’

daug gėlių sunešė. Turint 
gerų draugų ir sergančiam 
lingviau būna, ir laikas grei
čiau prabėga.

Gaila buvo, kad negalėjau 
Šv. Kryžiaus ligoninėj gulė
ti. Žinoma, sužeistų vėžė kur 
arčiau. Frances E. AVillard 
ligoninėj1 radau dvi lietuvai
tės sluges (norses), Mrs. G. 
Hammond ir p-lė P. Budinąs. 
Kaipo lietuvį, jos maloniai 
prižiūrėjo. Dėkingas joms.

K. Yodelis.

Jausdamas laimingas, kad 
likau gyvas, noriu padėkoti 
visiems savo prieteliams.

Kai buvau ištiktas nelai
mės, kovo 6 d., nes važiuojant 
man dviračiu Central Avė. 
skersai Madison st. užvažia
vo ant manęs trokas ir skau
džiai sužeidęs pabėgo. Einan
tis žmogus į darbų, pamatęs 
gulintį mane kruvinų parvedė 
namo ir čia mūsų duktė tuoj 
pašaukė gydytojų, W. Scheo- 
terį, kuris gyvena tam pačiam 
bildinge, ir jis nuvežė mane į 
Franees E. Willard ligoninę, 
susiuvo galvoj žaizdas (21 sti- 
čiais). Nuėmus X-ray pasiro
do kaulas pramuštas ir reikė
jo daryti operacija. Jį darė 
tųs prof. Dr. Stewart. Operaci
jų laimingai pavyko. Dabar 
jau esu namie ir ačiū Dievui 
kasdienų einu sveikyn. Džiau 
giuos, kad V. Dievas leido 
man da gyventi. Noriu dabar 
širdingai padėkoti visiems 
savo prieteliams, draugams už 
parodytų palankumų. Širdin
gai ačiū gerb. mūsų kleb. kun, 
Vaičiūnui už aplankymų li
goninėj, kun. Švariiui už su
teikimų šv. Sakramentų, bro
liui V. Yodeliui ir draugui J. 
Gabrėnui už sctovėjimų prie 
manęs, darant operacijų, taip
gi ačiū giminėms ir drau
gams, kurie mane lankė ir

PILNAS EGZAMINAS 
95.00 TIKTAI 95.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pUno Išegnamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums 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 užsisenėjusią, )sl- 
kerėjusių, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, nėatidėliokit neatėjo pas 
maae.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101<
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Oatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 7

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

Brighton Park. — Liet. Vy
čių 36 kuopos statyta P. Vai
čiūno komedija “Pražydo Nu- 
vytusios Gėlės“ kovo 23 d., 
Meldažio svet., vėl bus stato
ma — šį kartų parapijos nau
dai N. P. P. Š. parap. svet., 
44 ir Fairfield, 7:30 vai. vak., 
balandžio 13 d.

Komedija yra pirmų kartų 
vaidinama pas mus. Gydytojo 
rolę vaidins B. Armoška, Gy
dytojo motinos rolę atliks J. 
Laucaitė^jo draugo — S. Bar
kauskas, gydytojo sužadėtinės

Visi kviečiami I- S- > tetulės -
J. šušaitė, agromės — B. Lin 
džaitė. Juoko bus daug iš Je- 
vutės Beržinskaitės (tarnai
tės) kurių vaidins O. Strainai- 
tė, ir gydytojo tarno, kurs my
li Jevutę — A. Lindžius.

Be to, da yra sudarytas 
‘ ‘ Rugiakirčių ’ ’ choras, kuris 
dainomis labai patenkino žmo
nes. Tas pats choras dainavo 
per radio ir vėl rengiasi su 
naujomis dainomis. Bus da pri 
dėta kita komedija “Dabar 
Suprantu“, kur katalikės ro
le atliks J. Armoškaitė, o lais
vamanės S. Stokaitė.

Režisuoja K. Zarumskis, 
kuris per daugelį metų tebe
dirba Vyčių labui.

Visi širdingai kviečiami pa
matyti šių komedijų ir parem 
kitę parapijų.

Red Cherris.

Gražioji ir įspūdingoji Ibse- 
n’o šeimyninė drama “Nora“ 
bus vaidinta Chicagoje pirmų 
kartų lietuvių kalboj ryt va
kare, lygiai 8:15 vai. vakare, 
Dievo Apveizdos parapijos sa
lėj, 18-ta ir Union. Vaidins 
tas pats L. Vyčių 4 kuopos 
Dramos Ratelis, kurs pereitų' 
sekmadienį taip labai prijuo
kino visus Bridgeporte su 
“Moterims Neišsimeluosi“.

Programų išpildys sekantie
ji: Bronė Stulgaitė, Juozas 
Bulevičius, Juozas Giedraitis, 
Ona Moskiutė, Antanas Gied-

” SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

J. F. Radžlus
GRABŲ IŠDIRBYSTĖJ

. , ,, , . <J. Jusevičius, J. Kloris, I. Ab raitis, Ona Beniknitė, Ona Ja-hardware“ 4414 S. Rock ‘n ••fiar<Tware" 4414 s. įtock- , ,, A „ .„ . ., . „ , Ibavicius, M. Švarus, P. Gasm-well. Jis prisidėjo nemaža do-‘ 
vana. Taip-gi ir J. Vaitkus, 
kuris turi Dry Goods Store 
2649 W. 43 St. Dovanas au
kojo da ir tie: K. Pikiliutė,
Martinaitienė, Pargauskienė, 
šamoškienė, Zarumskaitė, Za- 
rumskienė, Pieža, Lindžienė,
Kazena, Sadauskienė, Kuli- 
čienė, Zabrienė ir Šatienė. V.
Gečienė padengė daug išlaidų 
ir komisijoj darbavosi, taipgi 
Gendrolienė ir O. Kazragienė.
Esam dėkingos visiems auko
tojams ir atsilankusiems, ku
rie parėmė tų vakarėlį, nes 
gryno pelno liko $81.00 para
pijos kason.

Malonu yra darbuotis, kuo
met tarp moterų yra vienybė.

B. Pranskevičienė.

nas, K. Bičkauskas, A. Linkus,
nulvtė ir Juozas Klebonas. 

Veikimas sukasi apie Norų a
M?

ATGAIVINTA DRAUGIJA.

Town of Lake. — Dr-ja Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios M. ir M. atgaivi
no Šaldžiausios Širdies Jė
zaus dr-jų, kuri buvo jau vi
sai išnykusi. Tas padaryta 
kovo 30 d. susirinkime, į kurj 
atsilankė gražus būrelis Šald. 
Širdies Jėzaus ir Nekalto Pra
sidėjimo dr-jos narių.

Tai linksma naujiena, kad 
Šald. Širdies Jėzaus draugija 
nepranyko. Savo atgaivintojai

fflE

1 KLAIPĖDĄ
TIESIAI

Be persėdimo Didžiuoju 
laivu

Oscarll
IŠ NEW YORKO

Gegužės 24
11 vai. r.

Užsisakykit vietų dabar.
Del žemiausių kainų ir toli

mesnių žinių rašykite arba 

kreipkitės prie šių autori

zuotų Chieagos agentų.-

P. P. BALTUTIS 
3327 So. Halsted St.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted St.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
VYTAUTO

mirties
Visi Lietuviai Visose šah

iškilmingai švęs šlaz aukaktuvea Ir prigi
mtas senovės lietuvių kovos už laisvę, jų 
didvyriškus žygius Ir tose kovose didelius 
tų karžygių laimėjimus. Prisidėkit prie 
Šių didelių 500 metų Iškilmių aplankyda
mi savo tėvynę.

Scnndlnavlan American Linija siunčia 
vieną Iš savo didžiausių laivų tiesiai IŠ 
New Yorko i Klaipėdą.

PRISIDĖKIT PRIE MTSt

V. M. STULPINAS 
3255 So. Halsted St.

J. J. ZOLP 
4559 So. Paulina St.

arba į

SCA N DIN A VIA N AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St., Chicago

Pranešu Chieagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narj, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bą dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komlšinas graboriui už 
grabą.
- .' 2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekonienduoja 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš 
jūsų kišenlaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j 
savo išdirbystę h* jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje 

Ofisas: Skyrius:
668 W. 18th St 3238 S. Halsted St.

Tel. Canal 6174 Tel. Victory 4088
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