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Kartagenoj Prasideda T. Eucharistinis Kongresas
BURMOJ NU02BMK DREBĖJIMO 

2UV0 6,000 ŽMONIŲ
Indijoj Streikai, Riaušės, 

Žmonių Šaudymai

Bolševistinei Rusijai G^ęsia Badas; Kruvinos 
Studentų Riaušės Mad**ide; Britanijos Par

lamentas Smerkia Sutartį Su Bolševikais

TUNIS, Afrika, geg. 7. — ŽUVĘ 6,000 ŽMONIŲ

Šiandie čia ir Kartagenoj • ------------
prasideda XXX Tarptautinis! RANGOON, Burma, geg. 7.

— Nepatvirtintomis žiniomis 
iš miesto Pegu, už 47 mylių 
nuo čia Į šiaurius, tenai že
mės drebėjime žuvę 6,000 žmo 
nių.

Po įvykusio smarkaus dre- 
įbėjimo kilęs gaisras kuone vi
ršų miestų sunaikino.

Eucharistinis Kongresas, j 
kurį suvvkę dešimtys tūkstan
čių maldininkų.

Išryto Tunise Šventojo Tė
vo atstovas Kongresui, Jo E- 
minencija kardinolas Lepici- 
er, bus nulydėtas j katedrą, 
kur įvyks pirmosios Kongre
so pamaldos. Katedroje bus r 
skaitomas Šventojo Tėvo spe- 
cialis raštas (bullė), kuriuomi 
kardinolas Lepicier įgalioja

mas būti atstovu.

Po to maldininkai (vyks už 
V) mylių į Kartageną ir tenai 
bus vedamas Kongresas. Bai
gsis ateinantį sekmadienį Eu
charistine procesija.

Keletas tūkstančių Ameri
kos maldininkų vakar atvyko. 
Didžiausias skaičius su Bos
tono kardinolu O’Connell va
kar atvyko laivu “Rochem- 
beau.”

RUOŠIAS J VAI NIKŲ DIENĄ ŽINIOS IŠ LIETUVOS
IŠ K. V. C. DARBŲ GUDIJOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS PASKELBIMO 

SUKAKTUVĖS1. Kad ii* buvo raginta, ta
pčiau gana žymus K. V. C. sky
rių skaičius dar neatsakė įl 1918 m. kovot 25 d. gudų ta- 
1929 m. veikimo anketų. Jei- <rvba Minske paskelbė Gudijos 
gu jie greit neatsiųs praneši- nepriklausomybę. Tų dienų gu 
mų, teks paskelbti spaudoj; >dų tauta kas metai mini, nors 
gal kartais anketos lapas pra- jai nebuvo lemta susilaukti ti- 
žuvo? Yra skyrių, kurie ben- kros nepriklausomybes. Tas 
drai nedaug gyvybės rodo. sukaktuves gudai paminėjoi ir 
Rajono valdyba artimame po- šiemet Vilniuje. “Tr.”
sėdy tarsis apie jų likimų. i---------------------

2. Šių gavėnių rekolekcijos VILNIUJ SIAUČIA DŽIOVA

ėjo visu smarkumu. Marijam-j --------------
__ nolėi nav. beveik ištisa era- ŠS. m. vasario men. A ilniu-Kansas City ligoninėje No. 67 paliegę, karo veteranai dirbdina aguonėlių pavydalo p . . , , , 7 s. ano vnikni T.m -«<-

gėleles Vainikų Dienai, jvyks viešas aukų rinkimas .paliegusių veteranų naudai. Aukų ,venl$ t?sesl rekolekcijos; j- .1 « •> - < • p
rinkimas kas metai įvyksta savaitėje pinų Vainikų Dienos. vairiems luomams, amžiams, buku nu re 3.)2 vaikai ,dau-
. __ _ -jt _ ---------------------------- ------ !draugijoms ir t.t. Vilkaviškio 'giausia džiova. “Tr.”

MADRIDE STUDENTŲ 
RIAUŠĖS; 2 ŽUVO; 
DAUG SUŽEISTA

MADRIDAS, geg. 6. — A-
... . v. . „ ipie 2,000 vietos ispanų stu-Anot pirmesnių žinių 1,01)0., t .... .

z.™,....;.. z ' * dentų šukele riaušes. Tai kilo
iiS studentų demonstracijų 
prieš monarchijų ir karalių. 
Kovoje su kariuomene daug 

— -studentų sužeista. Be to, du

zmomų žuvę.

Planuojama nauji gatveka- inteligentai labai yra patenki- 
riams bėgiai nti rekolekcijomis, kurias ve-

Chicago tarybos transportą- dė'dr. Venckus, jėzuitas, 
eijos (susisiekimų) komitetas Į J. E. Vysk. Reinys vedė re- 
sudarė planus, kad ąteinan- kolekcijas Lekėčiuose, Garlia- 
čiaią dešimts metais kojugagi^oj, Kybartuose, Naumiesty, 

Chicagoj..protrtbfi?ijoa agem^ ' 300. Marijampolėj (mokiniams) ir

CHICAGOJE
AGENTAMS DAUGIAU 

’ DARBO

tai sakosi įgiję daugiau dar 
bo, kada vyriausias teismas 
išsprendė, kad įvairiausi dai
ktai gaminti namie svaigiuo-

IŠ INDIJOS
LONDONAS, geg. 7.

Naujausiomis žiniomis iš In- (pašaliniu žmogų nušauta. Ne- sius gervinus negali būt tei-

mylių naujų gatvekariams Leipalingy: k. A. Steponaitis 
bėgių. Jam tikslui kompani- —Pakuony, Keturvalakiuose, 
jos tuo laikotarpiu išleisian-1 Lazdijuose (mokiniams) ir 
čios 285 ifiilionus dolerių. Į Krosnoj. “š.”

dijos, tenai padėtis tokia: 
Delbi riaušėse policija

imažas skaičius riaušininkų a-! gotai parduodami.
2 ireštuota. Universitete pamo- Tie daiktai, tai įvairiausi

žmogų nukovė ir apie 30 su- kos keletai dienų nutrauktos, j įrengimai, buteliai, kamščiai

“Anti-Cmeity Society” 
Chicago aldermonų tarybos 
reikalauja veikiau išspręsti

SERGA ATSAKOM. “TRI

MITO” REDAKTORIUS

'žeidė. Tenai britų kariuome-| Ministeris pirmininkas Be- ir kt. Šių įvairių daiktų krau- -pastatydinti šunims naujų | Dar pernai rudeni atsakom 
Tuvių ChicagoJ yra galybės, prieglaudų, nes senoji netin-1 «Tritnito„ redaktoriui c. v.

Vakar buvo atvykę 10 kar-vvielų tvoros.

nė paskelbi? ginkluotų apsigi-, renguer paskelbė, kad toles 
nimo padėtį. įiniai tokia betvarkė nebus pa-

Kalkutoj žmonių minios a- kenčiama. Demonstracijos bus 
kmenimis mėtė valdininkus, '(uždraustos.
Policija daug žmonių sužeidė. Į --------------------

'iMieste padirbdintos dygliuotų! MEKSIKOJ AREŠTUOTAS

Krautuvininkai daro gerus pi 
nigus. Tas pardavimas bus 
varžomas. Tai turės atlikti a- 
gentai.

karna visais atžvilgiais.

VYRIAUSIOJO TEISMO 

IŠSPRENDIMAS

prezidiumo nariui A. Marcin
kevičiui dro Kuzmos buvo pa
daryta lengva tuberknliozo vo- 
ities operacija. Per žiemą p.

MASKVOS ATSTOVAS

NORĖTA SUMAŽINTI 

ALGĄ

BERLYNAS, geg. 7. — Rei
chstago sąmatų komiteto na 
riai komunistai reikalavo su
mažinti algų prezidentui von 
Hindenburgui. Didžiuma narių 
tani pasipriešino.

Prezidento alga. į, metus 
60,(XX) markių (apie 14,400 
dol.). Be to jam pridedama 
120/100 markių.

NASHUA ŠAUKIAS 

PAGELBOS

dinolų, virš 120 arkivyskupų 
ir vyskupų ir keli tūkstančiai 
kunigų. I

Howrake skaitlinga indie-
įčių minia mėgino nuo bėgių, MENICO CITY, geg. 7. — 
numesti važiuojantį keleivinį /Už komunistinę propagandų 

Tunisu apgyvena daugiau- (traukinį. Kovoje su policija policija areštavo ligšiol čia ė-
sia arabai, negrai ir žydai. 
Nepaprastu susidomėjimu jie 
tėmijasi į skaitlingų katalikų 
suplūdimą. Tas jiems yra ne
paprasta.

apie 30 policininkų skaudžiai 
apmušta. 1

. Rangooue daug žmonių pa
šauta, kada jie degino užsie- 

i nių drabužius.

jusi diplomatines pareigas 
iMaskvos valdžios atstovų J. 
Friedmaną. Pranešta, jis Ibus 
pragintas iš Meksikos.

| AVASHINGTON, geg. 6. —
2 , Vyriausias šalies teismas va-Užvakar popiety Mayvvoodo

dali palietė mažas tornado'. . . ....... ’ 5. . (jo prie griežto prolnbicijos(vesula). Daug namų priean
gių sugriauta. Vieni namai 
perdėm apsukti. Keli namų 
stogai nuplėšti. Nuostolių bū
siu apie 20,000 dol.

Tornado Maywoode

NASIIUA, N. H., geg. 7. — 
Šio miesto majoras Sullivan
paskelbė atsiliepimų. Šaukias 

Marcinkevičiui nepasitraukia- §alies pagelbog ir geipįmo. Pa_
nt. nuo aktyvaus darbo, dėl
pavargimo ir nusilpimo dabar 

savo išsprendimu prisidS- ]jga v,, pasikart(>j„. Pnskuti.

nis “Trimito” redakcijos po- 
įsėdis jau buvo prie ligonio lo- 

os. Šių savaitę ligonis perei- 
į ligoninę naujai operaci- 
Tur būt, sveikatai patai-

Tuniso ir Kartagenos gyve-j, Vakar visuose Indijos mie- 
ntojai labai palankūs maldini- stuose įvyko protesto streikai.

SUIMTAM GANDHI 
PATOGUMAI

I Tuo pačiu laiku Chicagų 
j palietė smarkus lietus.

/vykinimo. Išsprendė, kad įvai 
i riausi įtaisymai (aparatai) 
namie gaminti svaigalus nė- 
ira teisoti.
Ji Tas reiškia,

žymi, kad gaisras sunaikino 
260 būtų, 1,500 žmonių nete
ko pastogės, 6(X) darbininkų 
neteko darbo ir atlikta 4 mi- 
lionai dolerių ar daugiau nuo
stolių.

kad valdžia

ina
jai.

gali uždrausti statinaičių, bu-
syti p. Marcinkevičiui teks ka
iriam laikui pasitraukti nuoi” iriam laikui pasitraukti nuo

teliy, kamščių, ir kt aktyvaM Sa„|i|} Sg„s <]arl)„

GRIAUJA INDIEČIŲ 

ORGANIZACIJĄ

nkams. Teikia reikalingų nu-■ l
rodymų ir patarnavimų.

idel Gandhi suėmimo. Kai-kur 
iper dienų buvo uždarytos ir 
krautuvės.

Nieko nepelnė plėšikai,
Du plėšiku užpuolė AYestern

mų, arba tuos visus daiktus 
konfiskuoti.

Anot teismo, tie visi par-

ir pasigydyti užsienyje. “Tr, M

SMERKIAMA SUTARTIS 
SU BOLŠEVIKAIS

LONDONAS, geg. 7. — 
Britanijos parlamente smer
kiama valdžios padaryta su 
Rusijos sovietų valdžia laiki
noji prekybos sutartis, kas 
pasirašyta balandžio 16 d.

Pažymėta, kad štai Am. J. 
Valstybės be jokios sutarties 
su Rusija veda. didesnę pre
kybų, negu Britanija turėda
ma sutartį.

RUSIJAI PERMAŽA 
MAISTO

MASKVA, geg. 27. — So
vietų valdžia šiandie /langiau 
kaip kitados susirūpinusi. Ru-| 
sijos miestams ima trūkti mai 
isto, kada valstiečiai įjungia
mi j baudžiavą.
i Valdžia išsprendė į valstie
čius gražiuoju atsiliepti, kad 
jie darbuotųsi pagaminti dau
giau visokio maisto. Kitaip- 
gi gali kilti badas.

LONDONAS, geg. 7. — In-, . .
dijos valdžia suimtam indie- ,Dairy Co-» Irvving Rarkiduodami daiktai patys savai 
čių tautininkų, vadui Mahat- bouJv- Kasininkas tuo laiku <mi prohibicijai priešingi, nes 
ma Gandhi kalėjime teikia noreJ° skaičiuoti pinigus. Jis i jie g^nda žmones peržengti 

.patogumų.
Pavesti jam keli kambariai, 

kur jami leista verpti ir kny
gas bei laikraščius skaityti.
Paskirtas jam specialis virė
jas. i

Be to išlaikymo valdžia jam 
kas savaitė mokės po 10 dole 
rių jo asmeninėms išlaidoms.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 

i DU ŽMONES

PAŠAIVAR, Indija, geg. 7. 
— Policija bendrai su kariuo
mene čia ir kituose miestuose 
puolė ir uždarė Visos Indijos, 
Tautinio Kongreso ofisus. Va
ldžia paskelbė, kad ši organi-

vežiotoją. Po to abu piktada- gajį užgrobta (konfiskuo
riu pabėgo be nieko. ta).

ties Mažeikiais — nežinomą 
apie 30 metų vyrą.. “Tr.”] KĖS. — Nepastovus oras: 

gali būt lietaus; vėsiau.

Suimtas triukšmadaris
Namuose, 167 gat. ir Head 

avė., policija užklupo ir suė-į 
mė L. O’Brien, kurs buvo ie- i

KOMISIJOS TYRINĖJA, O 

KRAŠTAS VIS SMUNKA
SUDEGĖ ŠV. BONAVEN

TŪRO SEMINARIJA

BUFFALO, N. Y., geg. 7. 
škomas už daugelį atliktų nu- — Olean vakaruosi4 gaisras
nižengimų.

Be to, suimta jo sugulovė 
ir du kitu vyru. Namuose at
rasta daug ginklų ir amuni
cijos. h

PINIGŲ KURSAS

Šį mėnesį į Vilnių atvyks 
lenkų valdžios speeialinė ko
misija sunkiai Vilniaus kraš
to ūkiškai būklei tirti. Komi- 
sijrtj lankymasis krašte, kurių 
buvo jau keletas, be abejoji
mo nieko nejiadeda. “Tr.”

Lietuvos 100 litų . .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 
Franci jos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.85

: PAŠALINTAS POLICIJOS
VIRŠININKAS

BOSTON, Mass., geg. 7. — 
Šio miesto taryba iš užiinja- 

įmofl vietos pašalino policijos

LONDONAS, geg. 7. — An

glijos karaliui vakar suėjo 20 

metų, kaip jis užima sostą. Į ko stiprus žemės drebėjimas, viršininką H. !A. Wilson.

BUENOS AIRES, geg. 7. 

- Mendoza provincijoj įvy-

sunaikino Šv. Bonaventūro 
vienuolyną, seminariją ir ba
žnyčią. Nuostolių būsią apie 
400,000 dol. Gaisras, sakoma, 
kilęf4 iš elektros vielų.
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LĘNKŲ ARGUMENTAI.

Tadas Kasčiuska buvo lietuvis. Jis savo 
lietuvybę nekartų laiškuose yra pabrėžęs. Tai 
yra dokumentai, kurių niekas negali sunai
kinti, nors lenkai labai norėtų tai padaryti, 
nes jie Kasčiuškų sau savinasi, jam pamink
lus stato, iškilmes ruošia.

Karts nuo karto Kasčiuškos tautybės 
klausimas iškila ir amerikiečių spaudoje. Pa
staruoju laiku Kasčiuškos lietuvybę per Clii- 
cago Daily News įrodinėjo p. Pentis. Len
kai negalėdami rinitai atremti p. Penčio ar
gumentų, savo laikrašty “Dziennik Zjedno- 
czenia” pradeda koliotis, prasilenkdami su 
laikraštine etika.

Tas laikraštis įrodinėja, Kad jei lietuviai į 1930 m. Lietuvos biudžetas subalansuo- 
nebūtų, pasidavę rusų ir vokiečių įtakai, jie ' |as 320,254,655 litų. Paskutinis Seimo priim 
būtų galėję savintis ir Pulaskį, Sobieski, net i |as 1997 metais biudžetas siekė 230 milijo-

Ateitininkų (studentų ir moksleivių) or
ganizacija Lietuvoje šiandien yra skaitlinga 
ir stipri. Jos priešaky stovi tokie žmonės, 
kaip prof. St. Šalkauskas, prof. Pr. Dovidai- 
tis, kan. Kuraitis, dr. E. Turauskas, dr. Biels- 
kus ir visa eilė kitų žymių tautos vyrų. At
eitininkai pradėjo organizuotis prieš karų. 
Karo metu ir tuoj po karo jie pirmieji stojo 
j darbų ir kovų už Lietuvos nepriklausomy
bę. Gana daug jų žuvo mušiu laukuose, kovo
jant su bolševikais ir lenkais. Jie buvo pir
mieji Lietuvos kariuomenės organizatoriai.

Ateitininkai tai mūsų tautos viltis. Del 
to mes, Amerikos lietuviai visuomet jų or
ganizacijų rėmėm. Parėmėm ir šiuo kartu.

Kun. dr. P. Karalius, pagyvenęs
tarpe, plačiai išgarsino ateitininkus. Mes su
sigyvenome su juo, pamylėjome ji ir apgai
lestaujame, kad šiandien su juo tenka atsis- 

' kirti.
J Kun. Karalius savo pastangomis pastatė 
gražius Kibartų gimnazijai rūmus. Jis ten il
gus metus buvo mokytojum ir direktorium. 
Tai tikras besimokinančios jaunuomenės drau 
gas, auklėtojas ir vadas.

Mes jam linkime geriausio pasisekimo ki
tose Amerikos lietuvių kolonijose.

Popiežius rūpinasi Rusijos tikinčiųjų rei 
kalais. Jisai “motu proprio” atskyrė Rusijos 
reikalų komisijų nuo bendros Rytų Bažnyčios 
komisijos. Spaudos žiniomis tos autonominės 
komisijos pirmininku paskirtas vyskupas 
ti’Jlerbigny. Savo rašte Popiežius pabrėžia, 
kad komisija atskirta dėl to, kad Rusija vis 
daugiau yra reikalinga globos iš Šventojo 
Sosto.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
VALDYBOS APSILEIDI

MAS.

Columbus mieste, Oliio val
stybėje, valstybiniam kalėji
me andai kilo gaisras, kuriam 
žuvo 318 kalinių.

To kalėjimo katalikų ka
pelionas, kun. A. O’Brien, 
spaudai pareiškė, kad tai vie
na didžiausių piktadarybių 
valstybės istorijoj atlikta,

mūsųlkad leista tiems kaliniams gai 
sre žūti.

Anot kapeliono, nei kalė ji 
nio, viršininkas, nei sargai ir 
kareiviai nesirūpino gelbėti iŠ 
gaisro kalinius. Jie tik žiurė
jo vieno dalyko, būtent, kad 
kaliniai iš kalėjimo nepabėg
tų.

Kada kaliniai liepsnojan
čiuose narvuose kepė ir troš
ko, kalėjimo viršininkas ka
lėjimo išorinėje pusėje stovė
jo sargyboje, kad kaliniai ne- 
išsilaužtų iš kalėjimo kiemo ii 
nepasprųstų.

Po to baisaus įvykio turėjo 
būt pašalinta

IS ORO STUDIJUOJA TRAFIKĄ.

Cliicagos teisėjai ir kiti autoritetai orlaiviu skraido virš

dia, republikonas iš New Yor- 
ko valstybės, tomis dienomis 
pareiškė, kad tas prezidento 
raginimas yra aiškus pripaži
nimas, kad prohibieijos negu 
Įima Įvykinti.

Kadangi prohibieija neįvj - 
kinama, gi sausieji nepaliau
ja administracijų raginę vy
kinti, tad norima probibieines 
bylas klausyti paskirti dau
giau teisėjų, nusižengusius 
probibicijai bausti be prisie
kusiųjų teisėjų ir pastatydin
ti daugiau kalėjimų.

Sausųjų noras yra nusi
žengusių nebausti pinigiško- 
mis pabaudomis, bet kalėjimu.
Tad administracija to ir šie . ...
k- j Cliicagos, ypač bulvarų ir vieškelių linijomis per taip vadi-

Tečiaus iv pačių sausųjų į”a,“as “rush” valanJas ir studijuoju
tarpe yra nesusipratimų. Vie
ni jų nori visus probibicijai 
nusižengusius matyti kalėji
me. Kiti-gi iškelia planus, Į
kad prohibieijos vykinimas Brangūs Užjūrio Broliai! 
pats savaimi apsimokėtų. Tai 
yra nusižengusius bausti auk-

PAKVIETIMĄ &

šie 1930 — Vytauto Didžiojo — metai yra ”f-ikšr?;r,gi vi
sai lietuvių tautai, bet ypatingai reikšmingi ji- yia lietuvių 

štomis pabaudomis ir tas pa-1 katalikų mokslų einančiam jaunimui ir jo sendraugiams, su- 
visa kalėjimo į baudas panaudoti prohibicijų! sibūrusiems į didžiulę Ateitininkų Federacijų. Šiais metais

administracija. Tečiaus tas!vykinti. sukanka: 20 metų — nuo ateitininkų organizacijos isisteigi-

Kopenikų, Mickevičių, Pailerewskį ir kitus. 
Reiškia, to laikraščio redaktorius (lietuvis 
Steponavičius) tuo nori įrodyti, kad lietuvių 
kaipo tautos nėra. Tai tik rusų ir vokiečių 
suagituota lenkų grupė prieš Lenkiją. O Lie
tuva tapo nepriklausoma būk tai tik dėl to, 
kad rusai ir vokiečiai to norėjo, kad pakenk
ti Lenkijai.

Sr tokiu laikraščiu, kinis Kasčiuškų no
ri lenku pakrikštyti valiuojant tokius juo
kingus ir net kvailus argumentus, nėra ko 
nei polemizuoti.

Lietuviai ir viso pasaulio tautų inteli
gentija gerai žino, kad Kasčiuska buvo lietu
vis. Pagaliau, mes nepavydime ir lenkams lie
tuvi Kasčiuškų gerbti, jam paminklus statyti.

ATEITININKŲ ATSTOVUI IŠVAŽIUO
JANT.

Lietuvos Ateitininkus Amerikoje atsto
vauja kun. dr. Pijus Karalius, kuris Cliiea- 
goje su mumis pagyveno ilgesnį laikų. Šian
dien jis mus apleidžia. Del to ta proga nori
me pasakyti keletu žodžių apie ateitininkus ir 
jo atstovų.

BAŽNYČIA IR KENTĖJIMAI.
----------O---------

(Tąsa)
Čia aš melsiesiu, čia rąokysiesiii, 

čia dirbsiu, kaip sakiau. Mano kasdie
nė malda bus tokia: “Jei mano kentė
jimai ir nuoskaudos prisidės prie Ta
vo, Viešpatie, garbės, lai jy dar dau
giau krinta ant manęs. Aš geidžiu, aš 
trokštu, kad mano vardas būtų nieki
namas ir šmeižiamas dėl Kristaus. Te 
vargai, neturtas suėda mano kūną, jei 
tuomi skaistyn eina mano siela!

Prisiminimas savo motinos man pa
darė kiek-ne-kiek skausmų, bet dabar 
aš visiškai ramus ir linksmas. Kažin 
kokis nepaprastas džiaugsmas perpildo 
mano širdį, kad “Magnificat” nuolatos 
užbėga man ant lūpy.

Duok mano savo palaiminimą. Pra
šyk Dievo, kad aš dar geriau įverty- 
čiau tą kryžių, kurį Jis man atsiuntė.

Tavo draugas retežiuose 
Salvadorius

Valencijos Vyskupas.”
Laikraštis “EI Pais” toliau rašo: 

“Tokioje katalikiškoje šalyje kaip Ve- 
nezuela, tokis pasielgimas su vyskupu

neatlikta, nors ir tardymais 
jau susekta jos apsileidimų.

Bet tai žuvo kaliniai, kurie 
buvo nusižengę visuomenei ir 
jų išlaikymas yra nereikalin
ga visuomenei našta. Dauge
lis taip protauja.

nūs litų. Reiškia, po trijų metų Lietuvos val
stybės biudžetas padidėjo visa 90 milijonų 
litų.

Žinant, kad vyriausybė per tų laikų nie-i 
ko ypatingo kraštui nesukūrė nė kultūriniu, 
nė ekonominiu atžvilgiu, toks žynius biudže
to padidėjimas nėra normalus dalykas. Jis 
parodo, kad diktatūra Lietuvai labai daug 
kainuoja.

Lietuvos ateitininkų organizacija šiemet 
ruošiasi iškilmingai paminėti savo gyvavimo 
dvidešimties metų sukaktuves. Į šias reikš
mingas sukaktuves ir Amerikos lietuviai ka
talikai yra pakviesti. Važiuojantieji šiemet 
Lietuvon ta proga galės pasinaudoti.

Vokietijos lietuviai gina savo teises. Jų 
Susivienijimas padarė griežtų pareiškimų dėl 
daromų jam priekaištų, dėl varžymo teisių, 
dėl vokiečių spaudos įtarimų ir šmeižtų. Be 
to, pareiškiama, kad lietuviai iki šiai dienai 
dar vis negauna jiems priklausančių teisių 
ir kad susivienijimui daromos Įvairios kliū
tys.

negalėjo praeiti nepastebėtas. Visuo
menė smarkiai spaudžia dėl to Vene- 
zuelos valdžią. Ši stengiasi padaryti 
su vyskupu taiką, bet norėtų, kad vys
kupas liktų kaltu. Ji stato žioplas są
lygas.

1. “Vyskupas turjs parašyti valdžiai 
paaiškinimą, kad jis neturėjęs intenci
jos būti nepaklusnas valstybės įstaty
mams ir nemanęs jų pamainyti baž
nytiniais įstatymais.

Vyskupas j tai atsakęs, kad nei jo 
raštai, nei jo pasielgimas nedavė val
džiai pamato jam prikaišioti neklusny- 
bę valstybės įstatymams. Reikalauti at
šaukimo to, ką vyskupas paskelbė spa
lių 5 d., vadinasi reikalauti negalimo 
dalyko: vyskupo paskelbimas buvo 
grynas išaiškinimas Bažnyčios mokslo 
apie moterystę. Ar tai išmintingas da
lykas reikalauti, kad katalikų Vyskupas 
atsisakytų nuo Katalikų Bažnyčios mo
kslo.

2. Valdžios antra sąlyga — Vysku
pas turįs įsakyti Valencijos dvasiškijai 
ir tikintiesiems, kad nedarytų jokių su
tikimų, jam gryžtant Valenciion.

J tai vyskupas atsakė: “Kaipo žmo
gus aš visuomet buvau priešingas pa

D. C.

Kongresinonas La Guardia mo, 500| metų — nuo didžiojo mūsų valstybės vyro, Vytauto, 
pataiso prezidento Hoovero' Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio, mirties ir 1500 metų — 
klaidingus federalių kalinių nuo didžiojo Katalikų Bažnyčios Tėvo, Šv. Augustino, mir-
skaičius. Prezidentas pažymi, 
kad federaliuose kalėjimuose 
viena trečdalis kalinių yra nu
sižengę probibicijai. Bet nu

ties. Mes ateitininkai džiaugiamės sulaukę laimingai savo 
organizacijos subrendimo amžiaus; sykiu su visa lietuvių 
tauta mes minime pagerbimu ir tautišku įsisąmoninimu val
stybės vyrų, kuris kadaise iškėlė Lietuvos vardų ir galybę

tyli, kad šiandie tos rūšies į pasaulinės reikšmės laipsnį, ir pagaliau, sykiu su visa Ka-
talikų Bažnyčia medituojame gyveninių ir mokslų didžiojo 
Bažnyčios Tėvo.

Šio trigubo jubiliejaus proga Ateitininkų Federacijos 
tąd ir pasirodys nepaprastas i yriausioji Valdyba šaukia šiais metais Trečiųjį Didįjį Atei- 
vaizdas, kas čia veikias su ta [įninku Kongresų, kuris įvyks Kaune, birželio 111. 19, 20 ir 
nelemtųjų prqliibicija. , 21 d. j šitų kongresų rinksis visi Ateitininkų Federacijos

La Guardia nurodo, kadL Į mariai: moksleiviai, studentai ir sendraugiai. Taip pat lau-
— Tas ne svarbu. Bet pa- štai Britanijoj kalėjimai griau 1 kiame svečių ir iš užsienio.

Šias sukaktuves minėdami, norėtume matyti savo bran
gių svečių tarpe Brolių Amerikos lietuvių būrius. Todėl At-

Neberanda savo buto.
Mokytojas gatvėj klausia 

mokinio:
— Ar nežinai, kur čia mo

kytojas Beržinis gyvena?
— Juk tamsta pats esi mo

kytojas Beržinis.

nusižengusių yra galybės lo
kaliuose kalėjipiuose. Sutrąu- 
tuos visus kalinius krūvon

įodyk, kur tas mokytojas gy- ! janii, nes neturima pakaktinai 
vena, nes aš nebesurandu bu- 'kalinių. Ši6j šaly gi kuodau-
to.

IŠDUODA PROHIBICIJOS 
NEPASISEKIMUS.

jgiau kalėjimų planuojama sta
tyti. Netolimoj ateity visa 
šalis bus nusagstyta tomis vai 
diškomis bausminėmis įstai
gomis. S < |

Andai prezidentas Hoover Yra didžiai svarbu, kada ša 
pasiuntė kongresui raginimų1 lies administracija nenoromis 
kuoveikiau pravesti sumany- pripažįsta, kad proliibicija ne
inu, kuriuom einant hųtų pa- įvykinama
lengvinta užspringdytiems 
prohibieijos bylomis federa- 
liams teismams ir padaryti 
daugiau vietos
kurie yra kupini kalinių.

D. O.

— Javos salos laukiniai j 
kalėjimuose,'gyventojai valgo skruzdėlių 

Į kirmėlaites su tokiu pat 111a- 
Kongreso atstovas La Guar- lonumu, kaip mes sviestų.

našioms man daromoms iškilmėms, bet 
uždrausti dvasiškijai ir tikintiesiems, 
kad jie nereikštų užuojautos nukentė
jusiam, ginant tikėjimą ir Bažnyčią, 
vyskupui jis neturįs teisės, nei galimy
bės. (Tai policijos darbas. Red.)

3. Trečioji valdžios sąlyga — Par
keliavęs tėvynėn vyskupas turi tuojaus 
keliauti į Maracai, kur turės sudėti iš
tikimybės prisiegą valdžiai, kurią at
stovaus Juan B. Gomez, vyriausias 
valstybės armijos vadas.

Į tai vyskupas atsakė: “Aš neke
liausiu į Maracai, nes ne vyriausias 
armijos vadas mano reikale ką gali 
sakyti, bet tik Dr. Juan N. Perez, Res
publikos prezidentas.”

4. Ketvirtoji valdžios sąlyga — vys
kupas Montes de Oca turįs prižadėti, 
kad nedarys vizitos “ad limina apos- 
tolorum,” tai yra, nekeliaus pas Šv. 
Tėvą.

J tai vyskupas atsakė: “Aš, tapda
mas vyskupu, gavau Bažnyčios reika
lavimą keliauti “ad limina.” Niekas, tik 
Bažnyčia gali mane nuo to paliuosuotiA

Gogolis.

eitininkų Federacijos Vyriausioji Valdyba maloniai kviečia 
Amerikos lietuvius katalikus gausingai atvykti į savo senų
jų Tėvynę — Lietuvą ir dalyvauti mūsų Jubiliejiniam Kon
grese.

Tikimės, kad Brolių Amerikos lietuvių katalikų apsi
lankymas Ateitininkų Kongrese dar labiau mus suartins ir 
sustiprins pagrindus bendram darbui su nauda mūsų Tėvy
nei ir Katalikų Bažnyčiai.

Laukdami gausingo apsilankymo į mūsų Kongresų, ta
riame garbingai Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Fe- 

į deracijai draugiškos pagarbos ir broliškos meilės žodžius.
Prof. St. Šalkauskis,

Vyriausias Ateitininkų Vadas. 
St. Raudonas,

Generalinis Sekretorius.

JONAS IR PETRAS.
(Legenda).

Pas lenkų karalių Steponų gyveno du 
kazoku — Jonas ir Petras. Gyveno jie 
taip, kaip brolis su broliu. “Žiūrėk, Jo
ne!’’ sakė Petras, “kų tik gausime, vis
ką po lygiai pasidalinsime; linksmybė vie 
nam, kad būtų linksmybė ir kitam; nelai
mė vienam — nelaimė ir kitam, kad vie
nam grobis — ir grobį pusiau pasidalin
sime; jei vienas į nelaisvę pakliūsime, 
kitas parduok viską ir išpirk, jei ne, tai 
pats eik į nelaisvę”. Ir, tiesa, kų tik gau
davo kazokai, viską dalindavosi pusiau.

Kartų kariavo karalius Steponas prieš 
turkus. Jau tris savaites karas tęsėsi 
bet karalius Steponas negalėjo išvaryti 
turkų. Turkai turėjo tokį pašų, kuris su 
10 jaučiarų (turkų kareivių) galėdavo 
iškapoti visų pulkų. Karalius paskelbė, 
kad jeigu atsiras toks drąsuolis, kuris 
pristatys pašų gyvų ar negyvų — duos

tam tokį atlyginimų, kokį jis duoda vi
sai kariuomenei. “Keliaukime, brolau, 
gaudyti pašos!” pasakė brolis Jona> 
Petrui ir nujojo vienas į vienų pusę, ki
tas į kitų.

Ar pagavo pašų Petras ar ne, bet 
Jonas jau veda jį pas patį karalių užme
tęs kilpų ant kaklo. “Yralio drąsuolis!” 
— sušuko Staponas ir liepė duoti jam 
vienam tokį atlyginimų, koki gauna visa 
kariuomenė, duoti žemės ten, kur Jonui 
rėš. Tų pačių dienų, kaip tik gavo Jo- 
patiks, duot gyvulių tiek, kiek jis pano
mis iš karaliaus atlyginimų, pasidalino 
po lygiai su Petru. Petras paėmė pusę 
karaliaus atlyginimo, bet negalėjo iškęsti 
tai, kad Jonas užsitarnavo tokių garbę 
nuo karaliaus, ir paslėpė gilioje sieloje 
kerštų.

(Bus daugiau)

t
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Prof. Kampininkas

Teisiu Skyrius

IŠ KUR KILĘ LIETUVIŲ 
PAVARDĖS.

tikrus skydus užsidengimui 
nuo priešo strėlių arba kardo 
smūgių. Ant tų skydų būdavo 
išrėžti įvairūs ženklai arba 
herbai pavidale aro, sakalo, 
varnos, ožkos ir t. t. Iš čia 
ir pavardės: Arlauskas, Sa
kalas — Sakalauskas, Var
nas, šaulys, Ožkinis ir t. t.

Kitos pavardės nuo žmo
gaus pravardžiavimo. Pav. 
Pusdėšris, Pijokaitis ir t. t.

Tai tiek apie lietuvių pa
vardes. Ar tos mūsų pavar-

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9090

TĖVŲ ATSAKOMYBĖ UŽ,tokių “jurgių 
JŲ VAIKŲ KITIEMS 
PADARYTUS NUOS

TOLIUS.

'.faktus, Rėksniui paaiškino, j kai” su juom pakalbėjęs, ir.tyt, norėdamas išvilioti iš 
įkad varanto negalįs duoti. į nebūtų taip nežmoniškai prieĮ Rėksnio draugingų, nusileidi- 
.Viena, kad Titnagaitis nieko jo namų lėkęs, tai jis būtų mo žodį.
bendro neturėjo su lango iš-: h idėjęs, ir viskas būt | “Na, tai lai būna gražiuo-
kalimu, o antra, Algirdas c- buvę užbaigta, bet dabar, ne-i |U< 
sus per jaunas, tik 14 metų mokėsiųs. Tardytojas Titna-
amžiaus; prieš jaunuolius tu- gaičiui aiškino, kad kaimi- pyktis, __ jog reiks suseki”.,
rinčius mažiaus 17 metų am-[įlystoj gyvenant, neapsimoka atsakė Rėksnvs.
žiuus, varomai neduotai. | per daug pyktis d,d tokio Į To Titnagaitis ir lauka, no-

e ranka, lai būna tai
ka; — kam čia, galų gale,

, kaip tu, nebi- Rėksniui patarė kreiptis prie į mažmožio, - geriau gražiuoju 'jo R<,ksnį privMi pHe
jau. Eik sau, po šimts kvara- lupygardos ‘Juvenile Off.eer’,' gyventi, ir gana. Patarė vie- karos„
l.u iv ilnrvl- kn nori nš i kurio specialybė yra išklniisy-j nas kitam runku paduoti ir už.' . . .. ,nų, ii daryk k.j non, as su, i . v , i levai vienas kitam pada-
tnvim nieko bendro neturiu 'ti skundus prieš nusidėjusius baigti reikalų. . . . .tavim nieko m amo nemini,, ... A (Ve ranka, pasisveikino ir vi-

aip pa bernaieius ir, matant reika-ir nenoriu turėti”. T

pa-

i .... ... . . Jeigu gražiuoju, tai lai;si grizo namon santaikoje.
**• - 1....................... ’ . . būna gražiuoju; uz langų uz- lokiu budu, ūbiems tėvams,

tėvus pasiteisinimui, ir jeigu , n . .... , ,1 . .mokėsiu. Bet jeigu piktuoju, išėjo ant sveikatos ir naudos
prasigrudęs pro minių, nuėjo “,tl ll,ia> .utai’in i. i^. vieno cento”, pusnis- — kožnas nuramino savo ner
davo stubon. Rėksnys buvo pasiryžęs, taip į £jaį kalbėjo Titnagaitis, ma- (Tųsa 4-tam pusi.)

“Aš ne grinorius, žinau kų!sa^an^’ ^H11^ » | . , ____________
daryti!”, riktelėjo Rėksnys į [todėl savo skundu ten ir nu- į • •• v f

Titnagaitį beinantį savo 'stu- v>'ko- Jaaaaolių policistas, iš-, RCCCptaS, KUtį 11S lSraSVUaVO 
klausęs Rėksnio nusiskundi- Į x 1 J /

“Man, kaštuos, bet ir jis sau ,no’ tiepė .iam sugrįžti paskir-!
i toje dienoje ir valandoje, kn-1

kad toks didelis Į vaikų valdyti, tai aš .juos su
puvo

Prie Titnagaičio namų bu-įsakęs, Titnagaitis, tikru 
vo didelis būrys žmonių. Ne
trukus tass būrys priaugo į

tuviškų budu, nusispiovė ii-, t

dės tikrai yra iš to iŠėju- inin‘!b kuri sparčiai didėjo. Vy 
sios, patys, spręskite. ,,fti ir moterys, seni ir jauni,

Dabar apie mūsų kaimynų grūdosi, kad arčiau prilįsti ir 
“šlėktų”, panie — lenkų pa- pamatyti, kas ten tokio da- 
vardes. Sakoma, kad ir jų pa- rosi-
vardės nėra be priežasties kį-i “Kas čia dedasi? 
lusios. Jei tikėti seniems, žino- mušamas, smaugiamas, 
nėins, tai, esu, buvę taip: Įpjaunamas,

sako-
vietu

pavardės, 
nuo

pavadinimo.
Prieš šimtus metų lietuviai 

pavardžių neturėję, o vadinė
se taip: Petras iš Miško, Leo
nardas iš Šimo (žodis Šimas i

Lietuviu
ma, yra kilusios

Ar kas 
ar

bon.

sas neišeis. Jei nemoka savo - « ,
rioje buvęs pakviestas Titna-j

reiškia apyžilis), Stasys įsi rpvęr(jamagl p>įevas žmones,'riksmas?”, klausė moteriškė Į valdysiu. Kaip savo kišenę 
Pakalniškių, Jonas iš Rugių,! . . kūnus padaręs iš šalę stovinčio, ant pirštų galų• gerai pakratys advokatams,

1892 yra populeriškiau- 
sias laksatyvas.

kęs lietuvis (tuomet visi žmo- n,aiLeonardas Šimutis, Sta
sys Pakalniškis, Jonas Rugi
nis, .Jokūbas Bulvinis, Kazys 
Miežinis ir t. t.

Kitos pavardės, s&koma, pa
einančios nuo tėvo vardo. 
Pav., Petras — sūnūs Luko
šiaus, Antanas — sūnus Ste
po, Pijus — sūnus Jono, Ka
zys — sūnus Mato. Vėliau iš
kilo pavardės: P. Lukošaitis, 
A. Steponaitis, P. Jonaitis, K. 
Matulaitis'ir t. t.

AT AGE 83

Aš pats nežinau, kas čia 
dedasi. Išgirdau triukšmų,

uitis su savo sumini. į
w . . . '! Kuomet Dr. Caldwell pradėjo

Pazenklintoj dienoj, VISI SU-| praktikuoti mediciną. 1875 reikalas 
1 laksatyv.ų nebuvo taip didelius, kaip 

Žmonės gyveno normaliai, 
paprastą, sveiką valgį 

urėjo tyro oro ir saulės, 
anais laikais jau buvo nuo 

stiprių vaistų ir laksaty- 
Dr. Caldwell nepripažino

ieškodamas minioje užtarėju i skersomis pažiūrėjo, bet nie- tinkamais imti į savo vidurius. To- n. autiuiiitt.'i iiiiim/jv, u/AUM ju. , i u ? dei Jlg jgrafiydavo savo receptą savo
Minia pradėjo retėti. Žino ko nesakė. Algirdas, policisto pacientams.

nės eidami namų link tarp tardomas, prisipažino įmo- vartS^savoU%rTk\‘ikoj‘Tr°\uri7 at- 

Įlis sudorojo, pagrobė jį už ko- pamačiau kitus bėgant, ir savęs kalbėjosi. Buvo girdėtis vęs bolę per Rėksnio langų. į8e9p2sJ™ yr'aaXsus
aš, kai boba, žingeidumo per-įkalbant: “Tiesa, vaikam šioj, Rėksnys įteikė tardytojui sų- augmenimis vaistas, skirtas moterims, 
. , ..... ’ | i • i i vaikams ir senyviems žmonėms irmitas, atzioplmau pavėpsoti. Igadynėj duodama per uaug) skaiub Kiek Kamavo naujo kaip sykis jiems reikia tokio švei-

nės tla zgadoj gyveno), kad 
jo kaimyno medžiagų parše-

.jų ir pradėjo trankydamas 
tešlų kratyti. Trenkus į žėglį 
— išėjo Želigowski, trenkus 
paršelį ant plivo — išėjo Pil
sudskį, trenkus į beržų — iš
ėjo Beržinski, trenkus į la
pus — išėjo Lapinski, trenkus 
į kablį — išėjo Kablinski, 
trenkus į konkų — išėjo Kon-

Turbut, koks “faitas”, reikės 
eiti namon, kad negaučiau į 
pakaušį už kišimų nosies kur 
nereikia”, atsakė žmogelis,

valios. Bole muša, langus i "tildo įdėjimas. Tardytojas ,,aus- “uga1usf ir malonaus vtdu- ‘ , lituku, i . . •’ riams stimulanto, kaip Syrup Pepsin.
daužo, žolę mindžioja, krūme- aiškino, kad legaliai
liūs laužo, ant jų šokinėdami 
kaip kokie kumeliukai, sienas

ir, iškratęs žarijas iš savo!kreida peckoja. Na, vaikyki 
smirdančios pypkės, 
savo namų link.

nuėjo

Daug lietuviškų pavardžių kovski, trenkus į skrynių' — 
sakoma, yra kįlę iš ženklų ant i išėjo Skrinski, trenkus į uo- 
skydo. Senovės karuose, šau-igas — išėjo Oginski, trenkus

ir kovok tu su jais uuolatai. 
Prikiši kiek nagus, tai nepa- 

“Tavo vaikai, tai tikri in- Ijusį kaip į bėdų įsivelsi. Tai 
rūstus |tikri kipšukai! Prašyk ge

tČVll | Po jo sėkmingą vadovybe šis vais- 
, ... ..... tas įrodė savo vertę ir dabar labiau-

negallllia tiaukti, nei į kl'inii-!s,a perkamas skystas laksatyvas vl- 

nalį, nei į civili teisina dėl ju «*?*« pasu'yje' T‘?8' kad Tlll°na!
vaikų kitiems padarytų nuos-‘j's IsU© žmonių pasitikėjimą. Tas 

,. " r. . . . ‘ , . i Pat vaistas pašalina galvos skaudėjt-
tollll. Bet moraliai, tėvai pri-'mą, ge'.tą, išpūtimą, nevirškininą, 
valo juos padengti, todėl, Tit- !netek,ms> mieB0 ir apet,t0- bloB<> kva

(lydami iš lankų strėlėmis, va
dai ir kareiviai turėdavo tam

į karklų 
t. t.

išėjo Karklinski ir

di jonai!”, pasigirdo 
balsas. * ‘Kodėl jų nevaldai? 
Ve, žiūrėk, koki kieta bolė. 
Kai movė į langų, visas kam
barys stiklais apsibėrė. Da,

po, vidurių suirimo, slogų ir karš- 
Rėks- ;ciavimo-

. . . I Milijonai šeimynų dabar neapsel-
mui atlygintu už langų, nes ________________________ _ __
kitaip, Rėksniui reikalaujant,
Algirdas bus traukiamas jau
nuolių teisinau, “Juvenile 
Court”, kur pats teisėjas iš
klausęs skunda, išneš nuos-

nagaieiui patarė, kad

na be Dr. Caldwell's Syrup Pepsin 
ir jei jį kartą pabandysi, tai visada 
jo butelį turėsi namie netikėtam at- 
sit il<4mui.

Ypatingai malonu pabriežtl, kad 
daugumą jų perkasi motinos sau ir 
savo vąikams, nors Syrup Pepsin 
tinka ir senyviems žmonėms. Visose 
aptiekose jo parduodama.

Jaunųjų Žiedai.
JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS. =

JĖZUS MANO GVVENIME. i“mano Dievas ir Viskas”, — 
1 mano gyvenimas ir viltis!

Tarnas B. Poška, M. I. C.
Lietuvių Kolegijos Stud.

BUNOO P ART Y”.

ruoju, visvien neklauso —> pa
sibark, tai mėgėdžiojasi. Tai 
tėvų kaltė. Stoka tinkamo 
naminio auklėjimo, tai visa

gerai, kad nepataikė man į bėda. Nueik į namus apskųsti, 
galva, būtų užmušus. O kas'tai vieton vaikų pabarti, per-

,tada būt buvę? Ar jau atėjo Į sergėti, pamokinti, motina tojas da pradėjo, šaky-Į
tokie laikai, kad žmogus ,ne-; šluotų parodo. Čia reikia au- i dainas, kad Algirdo atsiduri-; 
begali nei savo namuose ra-igelo kantrybės ir Salųmono 1)iaf< jaunuolių teisman, bus 
miai sau gyventi ? (dėsi man [galvos, o ne žmogaus”. juodas taškas Rėksnių šeimai,
naujų langų, o jei ne, tai teis
me atsidursi. Tavo vaikai ma
no langų, nedaužys!”, šaukė 
garsiai Ipolitas Rėksnys, grą
žindamas kuloku Antanui Tit- 
nagaičiui, savo kaimynui.

“Aš vaikų negaliu pasekio-

Ti’eridi, ką su Algirdu daryti.

Rėksnvs grįžo namon bai-J'° kipl<vi(>Tias save gerbian-
siai įpykęs, pilnas keršto. tėvas nori kolabiausiai
Ant rytojaus, anksti ryte, nu- Šie, paskutiniai žo-
ėjo į policijos stotį išpirkti (^-’ab giliai įsmigo Titnagai-v • v • _ _ i •
“\varrantų”, įtariant senį 
Titnagaitį ir jo sūnų Algir

no širdin.
Iš syk Titnagaitis prieši

\tliko Reikalus 
Akymirkoj

Jėzus, dėlto kad Jis mane 
myli, paaukojo savo gyvybę 
mirdamas aut kryžiaus, kad 
galėčiau būti su Juo danguje 
per amžius. Jis davė man sa
kramentus, atleido nuodėmės, BrightOn Park> šiandie,
ir pašaukė Jam ypatingai geg ? d > 7:3() val vakare> 
tarnauti. Jis, kuris yra dan-ipo mnn 44f)6 Campbell, 
gaus Viešpats, man, žemės va-Į Aye > įvyksfa gi pramogė^. 
balui, tiek daug yra padalęs! Į“prajzaį” įr islaimėjimai bus 

gražūs, įvairūs ir daugybė 
i jų bus. Šios pramogos pelnas

dų de

Ir aš, vien iš dėkingumo, tu 
riu Jį turėti savo mintyje, 
nuolatos. Saulei kįlant, ar lei- "kjviamas 
džiantis, darbo ar pailsto me
tu, aš turiu Jį turėti savo šir-

lango iškulinio. Kada 
ti”, atkirto Titnagaitis. “Gal į varantų išdavinėtojas ištyrė
mano, o gal ir ne mano vai- ; _ _ __ _
kas iškūlė tavo langų, ar ma
tei? Ne mano vieno vaikas 
bole žaidė. O ant galo, jeigu 
mano vaikas ir būtų iškūlęs, 
tai tegul jis ir įdeda, kas man

nosi, sakydamas, kad jeigu 
Rėksnvs butu “džentelmoniš-

Namų darbus apdirbti jai vi
sai nedaug laiko tetruko. Drau
gių paklausta, "Ar telefonas vir
tuvėj tikrai apsimoka”, ji atsakė 
joms, “žinoma, kad taip. Drau
gės .šaukia mane tada, kuomet 
aš esu virtuvėj. Tada į minuta 
tcūefonas esti atsakytas. Valgo
muosius daiktus aš užsakau per 
telefoną virtuvėj....tas sutaupo

. man laiką ir žygius".
Kxtension telefonai įvesti }

justi namus sutaupys jums daug 
laiko ir nesuskaitomus žygius. 
Kuomet darbuojies virtuvėj, tai 
turėti po ranką telefoną yra tik
ras patoguuas. Tada neeikvoji 
laiko ir energijos lakstydamas 
prie telefono. Įvedimas extcn- 
sion telefonų nedaug teatserna.

tent parėmimui Šv. Kazimie
ro Vienuolvno. Tat nuošir- 

liyje ir mintyje. Viską, k9iažioi proį^e visus atšilau- 
turiu, nuo Jo apturėjau ir :ky4j
.Jo garbei vartoju. M g 2Q Kp

Jėzus mano , gyvenime yra 
centras ir magnetas, kuris 
traukia mane į save. Jis ap
galėjo visas tamsybes ir teikia i 
amžinybės viltį.

Kristus yra mano gyveni
mo saulė ir mano visų darbų 
tikslas. Jis — mano gale ii 
pergalė.

Gyvenimo kryžiai, nešant 
su Jėzumi, ne taip sunkūs ir 
skaudūs, nes Jis mane pamo
kino kaip reikia juos neši i.
Artimo ydos ne taip užgau
na, nes Jis pamokė, kaip jas 
nukęst. Gyvenimo keliai — 
nebe taip aštrūs ir ilgi, nes 
•Jis mane pamokino kaip eiti.
Žodžiu sakant, Jė“zus yra

kilnam tikslui, bu-[galvoj. Aš nemokėsiu, ir tu
man čia po nose kuloku ne- 
gruiuok. Tavo langas, tu ir rū
pinkis. Jeigu perdaug smar- 
kavosi, tai da gali namon pa
reiti su juodais akiniais — aš

PŪSLĖS BĖDOS
•

Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės, i 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medai Haarlem 
O’il Capsules’’ greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su “New and Improved 
Gold Medai Haar- IMPfįnp ^em Uil Capsules”
ir gamta atsilygins. Visose vaistinėse tri
jų dydžių. Ieškoki- te Gold Medai”
vardo dėžutėse. Ne- C Al ’ S U L I imkite kitokių.

Kreipkis į musų biznio Ofisą.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMRANY 
BILL SYSTEM

One Po/icy • One System ♦ Universal Service

TUBBY A Sočiai Club.
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DRAUGAS Trečiadienis, Geg. 7 d., 1930

LIETUVIAI AMERIKOJE

CLEVEUHD, OHIO. DETROIT. MIGH.

[bet, sako, visiems užteks do-
j vanii.

Taigi nepamirškit gegužės
7 d. Rengimo komisija už at- GRAŽUS BUVO VAKARAS, 
silunkymų bus jums dėkinga.

C H I C A G O J E
[ Ant galo dvigubas kvarte
tas padainavo scenų iš Petrau-

Iš Lietuviu Centro.

Didžiausia vietinė katalikų

Misijos.
Šv. Jurgio bažnyčioje nuo

Komisija rūpinasi, kad atsilan Altorių. Pririnkta daug gra- 
kusieji į piknikų butų nutrau- žiij dovanų. Visus skaitlingai 
kti į judamus paveikslus; ki-' kviečiame atsilankyti. Pra-
ti darbai ir-gi varomi pirmyn. 

Išrinkta vyriausia pikniko
džia 7:30 vai. vak.

Rengėjos.
Pereitų sekmadienį L. V. sko operos “Eglė — Žalčių komisija iš sekančių: Sakalo, 

“Dainos’’ choras, Meldažio Karalienė”. Tai buvo kaip iri Šliogerio, Kryževičio, Duobos, 
Vyšniausko ir Vaicekausko. 
Parapijos steigėjus laiškais

Su didžiu džiaugsmu dėka 
ju miela.širdingai lietuvių vi-' salėje, vėl suruošė vakarų, užsigardžiavimas. Sudainuota

pašelpinė draugija yra tai.’bal- 7 iki 13 d* buvo i *«oinenei, kuri manęs biedno kokių ne dažnai mūsų koloni- labai šauniai. Bendrai progra-
4ušros Vartų moterų draugi-! kur*as ved® Tėvas Kazimie-1 varguolio pasigaili, asmeniai jose įvyksta. Kas tik į vaka- ,111a buvo gera, gerai išpildy-! pakviesti rūpinsis P. Pabijo
jo turinti narių arti 400 ir!ias CePulis’ °- F- Pel‘ vi‘ aplankydami ir per laiškelius, ių atsilankė, liko patenkintas ta, publikai patiko ir buvo pa-įnaitis.
vis didėjanti Kiekviena susi- sas dienus dau» žmonių buvo sušelpdami maistu, ar pinigais!ir išsinešė gražių įspūdžių. tenkinta. Kas nepabijojo šilto Gerb. klebonas
linkimų prirašoma naujų na- bažnyčioje. pasigydymui. S Programa atidarė L. V. oro, tas nesigailėjo atvykęs. kad įvykus parapij

rių Pradžioje misijų buvo ir 40 į Iš Covington, Ky., nuo kun. 
P-nia M Pukelienė iau ket-' valandV atlaidai. Pirmų atlai- V. Smilgiams vėl gavau laiŠ

Dainos” choro pirm. p. Ig. 
Sakalas trungia kalba. Paskui

Nežiūrint, kad kiekvienoj 
kolonijoj buvo pramogos ir

pranese, 
s parapijos vakarie

nė pelno davė $227.
Del ėjimo per biznierius,

sukaktuvės. i su kun. K. Valaičiu, V. Ma- glaudos, bet nepamiršta ma- dėjo vaidinimas vieno veiks-į šokiams griežė ta pati Krek
T , .. , . , . V.'sevičiu ir kitais, kurių pra- nęs varguolio ir, kiek galėda- nio komedijos: “Teodolinda”.įšč.iuno Sympliony orkestrą.Jau kelinti metai, kaip si • «» , . i j

vardžių nesužinojau, keletą mas, jau trečiu kartu paauko- Lošime dalyvavo šie ‘Dainos’! šiuo vakaru L. V. ‘Dainos’ įausius i ... — . v • , . i. . v.... .. ,A. įmenu darbavos žmonių dvasi-1 ja po $■).“Motinų Dienai i . . .. v .
,. \ a . niuose reikaluose. Misijų uz-l Vietiniai u .v- — «.Šįmet taipgi ren- • 1 , " ’

. ’. , i baiga buvo labai iškilminga, i jai, kurie pasižymi labdary- jo žmonos,—M. Balsienė, Magįspūdingas vakaras,1 .. i . _ . * ’
, ’ T. . . x ... su procesija. beg darbais, aplankydami ma-'dės, Zosės motinos — B. Stul-geg. 11 d., Lietuvių svetainėj.; . . . . . . . , . , i i T , .° Altoriai buvo labai gražiai ne šelpia maistu ir aukelc- gaite, Samanos, knygų leide- te. LauksimeBus vaidinama du juokingi! v.. „ .v, . v. i . 1 - t ... « ~papuošti seserų PranciskieciųJmis: ; jo — A. Benaitis, Smilgos, ras Rap

draugija rengia 
programus 
paminėti, 
giama

choro art. mėgėjai: Stasio Vo- 
Ciceros gyvento- ro rolėje — J. Balsis, Zosės,

choras baigė savo sezonų. Po 
atostogų choras vėl pasirodys 
lapkričio 9 d. operetėje — Lie
tuvių Auditorijoj, Bridgepor-

čia, taipgi pagelbės ir V. Duo
ba.

Pasitarus dar kitais daly
kais, sus-mas baigtas.

Vincukas.

BUNCO P ARTY”. i

veikalukai “Graboriaus dūk-! 
tė” ir “Tabokius Vagis”. Firma komunija. J. Smalskis, Galinskienė, J. tininko K. Gervilis ir Bar-

Šiuos veikalukas išvertė iš an 
glų kalbos mūsų veikėja p. 
V. Juknevičienė.

Koncertinę dali išpildyti y-i

Šv. Jurgio parapijos mo-N. Skaisgiriai kelintu kartu butes — K. Mickaitė. Rezisa- IŠ FARAP. KOMITETO IR
kyklos vaikų Pirmoji Šv. Ko- ’sušelpė maistu ir aukomis po vo p. J. Balsis. Iš to vaidin-, 
munija buvo 27 d. balandžio. $3. į tojų sustato jau gali būti aiš-J

' Apie 63 vaikai pirmų kartų [ A. Šlakis $3. ; ku, kad vaidinimas išėjo dai- j
priėjo prie Dievo stalo. Visi ( A. Bernadišius antru kartu liai. Ir ištiesų, kiek jie pri-!

DR-JŲ PIRMININKŲ 
BEI VEIKĖJŲ SU

SIRINKIMO.
I

Šiandie, gegužio 7 d. įvyk 
sta “Bunco Palty” Aušro- 
Vartų par. salėj. Pelnas ski
riamas Aušros Vartų par. baž 
nyčioj papuošimui Širdies Jė
zaus ir Aušros Vartų P. Šv.

BEFORE hopping on 
the gas, why not hop 

to a Combination AMto 
Policy-one that will hop 
you over trouble! — 
anywhere!

Over 20,000 Aetna agentt, located 
from Maine to California, a»»ure 
Aetna Service to Aetna policyhokL 

ers, wherever they may bet

N A-12 E
V. RUK8TALIS 

Insurance

ra pakviesti artistai Jonas ir , , ... . ,, .v iio. buvo dailiai seserų Prancis-
Marijona Bizauskai. !,. .. .v , . j” ! kiečiu išmokinti ir priruošti. '

Nebus pro šąli priminti, j Klebonas J. Čižauskas paša- ''
kad, muzikai Bizauskai, nuo R- grftžų tam pritaikįnta pa. 
pat atvykimo į mūsų kolonijų, lnioksl{} k prisiekdįno ikį 21 
visuomet dalyvauja • ausi iečių saugotis svaigalų, kurie
programuose be jokio atlygi-[kenkia sveikatai ir protui.

S. Buividas $2. 
Lešauskienė $1.50. 
J. Jovaiša $1.
M. Sinkevičia $1. 
O. Obelaitė $1.

nimo.
P-lė Ona Pukeliutė, žmonių 

mėgiama dainininkė, šiam va
kare dainuos ‘Motinų dienai’ 
pritaikintas daineles.

Komisija p. p. S. Kuodienė,

V. P. J.

WAUKEGAN, ILL.
Choro susirinkimas.

2423 W. Marųuctte Rd. 
reiepbone Hernlock 5219

L,oop Office 
230 S. Clark St.

Telcphone State 3380 
Chicago, III.

lliiiiiiBinJ
MOTINOS dabar 

sužino vertę 
MAGNEZIJOS

juokino publikų! Kai kas net West Side. — Balandžio 29 
sušilo besijuokdamas. į d., Aušros Vartų parapijos

Po vykusio lošimo, scenoji komiteto, visuomenės veikėjų 
pasirodė didžiulis L. V. “Dai- ir draugijų atstovų įvyko sus- 

mas reikale parapijos pikni
ko.

Gerb. kleb., kun. L. Drau
gelis, atidarė sus-mų ir iš
šaukė dr-jų atstovus, kurie 
Užsiregistravo sekančiai iš: 
Apaštalystės Maldos, Akade-1

nos” choras, vedamas komp. 
Į A. Pociaus, kuris šauniai pa-

Negalėdamas atskirai para- dainavo tris dainas, ypač pu- 
Šyti padėkos visiems priete-į blikai patiko nauja daina 

“Pamylėjau vakar”.
I

liams, kunigams, lankytojam? '
ir aukotojams, tariu širdingų Be choro, solo dainavo p-lė
ačiū, melsdamas A iespaties , Mickaitė, p. JJ. Sersevičienė, 

o duetų S. Lauraitienė ir A. 
Benaitienė. Kaip solo, taip ir

[Dievo visiems sveikatos ir lai- 
; mės.

Maksim avicienė ir Kuzmaus-Į gVe Baltramfcjauc choras! Nuoširdžiai prašau jus? į duetai vykusiai išėjo, 
kienė deda pastangų, kad sis laįke mėnesinį susirinkimą brangūs broliai ir sesutės, lie-
vakaras pasisektų. : gegužės 2 d., 1930. Beveik tuviai, neapleisti manęs varg-

nių chorų koncertas, Mecba-
Po programa bus bulius, i viri nariui ir narės atsilan-,dienio šiame kritiškame ligos, 1^ w

prie llušinskio orkestras. kė- Susirinkimas buvo labai biednystea padėjime. i
interestingas dėlto, kad visi Nors maža aukele, mažu su- [ kielių su D. L. K. Vytauto pa-

, .. . .. . veikslu, juos pardavinėti potelksite progos vėl nuvykti i ... . • t. . .10 centų ir nešioti visų metų.
Antras viešas katalikų su

sirinkimas bus 1-1 d. gegužės. 
Aušros Vartų parapijos salė
je, 8 vai. vakare.

Balandžio 29 d., Šv. Jurgio kreipė demėsio į kožnų klau- 
parap. svet. įvyko visų mote-1 >umų ir energingai svarstė, 
rų draugijų bendra vakarienė j Buvo svarstyta apie metinį 
Drųsiai galima sakyti, kad tai išvažiavimų. Pirm. J. Junčius j pasveikti. Bet neturtas viską, 
buvo puošniausias šių metų ir J- Vereika buvo išrinkti į trukdo, 
parengimas. Stalai buvo pa-j komisijų suradimui patogios 
puošti gėlėmis ir nukrauti į vietos.

mineralnus sūrių šaltinių va
lias pasigydyti, kur yra viltis

Lauksiu nuo jūs miclašir- 
dystės bei užuojautos sekan Raporteris.

mijos Reni., Altorių Puošimo, 
Aušros Vartų vyrų ir moterų, 
Šv. Kazimiero vyrų ir mot., 
Kol. Reni. 19 sk., Labd. Sų- 
gos 7 kp., L. Vyčių 24 kp., 
Fed. 3 sk., S. L. R, K. A. 
100 kp., parapijos choras ir 
parapijos komitetas.

Gerb. klebonas pranešė, 
kad Bergman’s daržas pikni
kui yra paimtas birželio 29 cl. 
Spaudos komisija suorgani
zuota su Ig. Sakalu priešaky, 
tikietų pusėtinai išparduota;

PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00

SPBCIA.fJZSTA.fl
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno įaegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radlo — Scope — RaggL 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik- 

a , ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu
šaukštukas p^llliPs Ml k of ^a" , jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 

gnesia atlieka darbą puses palutes j vumaa sugryS jumg ka buyo
kalkinio vandens prirengiant karves pirmlau. Jelgu kenCiat nuo ilgų 8kll.

Ir i,/I i 1-i 11 i Ttn ,, 1 i n 1-0 »•! A i i TV, n '

Kadangi Phillipa 
Milk of Magnesia 
gelbsti užlaikyti val
kus sveikatoj Ir ge
rame upe, tai kiek-

'ŠįiJ viena motina privalo 
apie jj žinoti.

šis nekenksmingas 
veik be skonio vais
tas geriausia pašalina

vaikuose tuos simptomus, kurie pa
prastai kįla dėl surūgusių vidurių, 
vėmimo, karščiavimo ir dieglio. 
Kaipo lengvai liuosuojantis, jis 
švelniai veikia, bet tikrai, pašalin
damas sukietėjimą., slogas, vaikų 
ligas.

pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra išaiškinti knygoj "Useful 
Information”, Ji jums DYKAI bus 
pasiųsta. Kreipkis J The Phillips Co., 
117 Hudson St., New York, M. Y.

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą 
Phillips Milk of Magnesia. Dakta
rai jj ligoniams skirdavo per 50 
metų.

“Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Co. S. V. re
gistruotas vaizbos ženklas ir jos 
pirmtakuno, Chas. H. Phillips nuo 
1875.

Du nauji nariai prisirašė,skaniausiais valgiais.
būtent, Antanina Kaminskai- 

Baigiant vakarieniauti, va-J^ įr gtanislovaa 
karo vedėja p. M. Pukelienė, st(,bf,tina kaip mffan
pristatė svečius kalbėti iš ei-lc||orng dabar augaj kaip gry. 
lės; gerb. klebon, kan. V.',)ag p0 ,i6tau8 viska8 taį pa.
Vilkutaitj, kun. E. Steigmo-lina M nuo. kjto> kaip
n,, mus. Cižausk,, ir ant galo ti|ftai nu0 ,lrausigko ir, n ,
artistė M. Cižunskienė. savo! energing0 varg ir cllJ0 vedj. D- L- K- Vytauto 500 metų 

kalba, kurion įmaišė gražųj į p g Zy,ians M(,s ,ur5tu I
anekdotų, prijuokino publikų. I sirdingai dckoti gavę (0.|

čiu adresu:
Joseph Lapinskas, 
1337 So. 49 Ct., 
Cicero, III.

WORGESTER, MASS.

Iki vėlumo linksmintasi ii^ki vargonininkų, 
visi patenkinti skirstėsi į na- į 
mus.

Svečias.

“Aide”

CICERO, ILL.

| KLAIPĖDĄ

vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, jsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit neatėjo pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjlmas Rūmas 101S

20 W. JA0KS0N BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B iki 7 
* Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1

PO pietų

TĖVŲ ATSAKOMYBĖ UŽ 
JŲ VAIKŲ KITIEMS 
PADARYTUS NUOS

TOLIUS.

Radio Stotis A J J.

Didelę “bunco partv” ren
gia Šv. Antano parapijos mo
terys parapijos naudai. “Bun
co” įvyks šiandie, gegužės į 
7 d., parapijos svetainėje.,
Kviečiama visi atsilankyti, i

paminėjimas.
AVorcesterio katalikų komi

teto svarbus susirinkimas bu
vo 28 d. balandžio, Šv. Kazi
miero parapijos mokyklos sa
lėje.

iNutarimai.
! Nutarta paminėjimą daryti Į 
j4 dienų liepos, Labdarių par-[ 
ke, kur bus įvairus sportas ir j 
“Dilinu Šventė”, kurioje busi 

[sudarytas vaikų choras bent; 
i iš tūkstančio dainininkų. Lie-

TIESIAI
Be persėdimo Didžiuoju 

laivu

IŠ NEW YORKO

(Tųsa nuo 3 pusk)

vus ir sutaupino kelių dienų
uždarių, kurio abu būtų ne-;„t,, ,)us daug graži|; daiktlJ 
tekę einant teisman.

Tėvai neat.ako, nei krimi
naliai, nei civiliai, už savo 
vaikų kitiems jiadarvtus nuos
tolius. Atsako tik tada, jeigu 
vaikas kų padaro su tėvų ži
nia arba jų paliepimu.

(“prizams”.

Girdėt, kad bus daug Po

pos 6 dienų, vakare bus patri- 
jotiškos prakalbos ir jungtv-

................... iBį

VIDURIŲ TONIKAS
PAŠALINO NEMIEGĄ

Man., Canada, Kovo 21.

11 vai. r.

Užsisakykit vietų dabar.
Del žemiausių kainų ir toli
mesnių žinių rašykite arba 
kreipkitės prie šių autori
zuotų Chicagos agentų;

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio

VYTAUTO
mirties

Visi Lietuviai Visose šalyse
iškilmingai švęs šias sukaktuves Ir prisi
mins senovės lietuvių kovas už laisvę, jų 
didvyriškus žygius ir tose kovose didelius 
tų karžygių laimėjimus. Prisidėkit prio 
šių didelių 500 metų Iškilmių aplankyda
mi savo tėvynę.

Scandlnavlan American Linija siunčia 
vieną iš savo didžiausių laivų tiesiai iš 
New Yorko į Klaipėdą.

PRISIDĖKIT PRIE ML'S!

V. M. STULPINAS 
3255 So. Ilalsted St.

J. J. ZOTjP 
4559 So. Paulina St.

This new cheese 
Ireat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ųualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milk. Milk sugar. 
calcium and minerals. Etery one 
caneatit freely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT

\Alveetq
y The Deliciou* New Cheese Food

Kitas straipsnis šiam sky
riuj tilps šokančiam trečia- 
dienv.

•\Vlnnipcg. ............ -..j
, . .v — Rezultatai pirmo butelio Trlnerlo

Ulicėlių, bet ir Stanislovai za-į Kartaus Vyno buvo stebėtini. Man
sugrįžo ramus miegas, ėjimas lauk 
reguliurišlias. A. Brvzncr.” Kam kt n- .
tėti? ____ |

TRINERIO KARTUS VYNAS I 
sako, pramogoj dalyvaus i; !y,B d""*‘1,0 dak,ft-'

da nepasiduoti.

Bulvariškiai visi žada būti

P. P. BALTUTIS 
3327 So. Ilalsted St.

UN1VERSAL STATE BANK 
3252 So. Ilalsted St.

arba

j rų rekomenduojamas. Imk Jo regu- 
j lerlat mažomis dozotnis ir Jūsų vi- , 
durių trubcllai Išnyks. Visose aptlc-' 

Visi parapijonys laukia tol koše. Nemokami sempellai iš Jos.' 
i , .... »•,. j • Trlner Co., 1333 8. Ashland Avė.,,vakaro, komisijai šilta darosi, Cmcur„, m. . 1

mūs klebonas.

BE

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St., Chicago

* ■ "'■—t ...’B ...LU."?* ■ " ~4 .. -±JĮ ii

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls I. a Famoua Vlvanl Hi>t and ln- 
Ctudp. face powdcr. 11.00; Rourp, 75c, 
Tl.suo Crcam »1.00, Dopllatory J t.00, 
Padai Aatrlngcnt 41.75. Bath Salt 1.00. 
Toli.t tVator 41.25, Pcrfumo 42.76, Brll- 
llantln. 75c, Skln TVhltcnor 76c. Totai 
Value 412.00. Spėriai prlce, 41.07 for all 
ten plocea to Introduoe tįsia line.

Vardas ...................................
Adresas ...................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bm Van SflO-Sth Aveane, New Yorit
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GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORILS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
Bia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2.51(

2314 W. 23rd Place
Chicago, III.
SKYRIUS: • • ,1439 S. 49 Court Cicero, Iii. «lai» kuriuos

C H I C A G DR. R. G. CUPLER
PRANEŠIMAS

DR, M. T. STRIKOL

Tel. Cicero 5927

ŽINIŲ-ŽiNELĖS
X Pereitų sekmadieni buvu 

šieji Marijonų Rėmėjų pikni
ke džiaugiasi turėję smagaus 
laiko. Ypač visiems patiko vai 

gamino šeimi- 
Xpveizdos

PRANEŠIMAI.

Simpatiikas — 
Mandagus —

3eresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofiiūs:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Tardė 1741 h 174B 
SKYRIUS

4447 So. Fairllold Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 8201

J. F. RADZIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakšfiio aptle-

___________ kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd.
Mėnesinis Am. Lietuvi, ‘ ‘

Rymo Katalikų Federacijos Senaa oflsaa toJ paC1°3 vleto3:
’ . . d 14(01 So. Ashland Avė. Valandos: nuoCllieagOS Apskrities susirin-'s iki 8 vakare Tel. noulevard 7820 , . . 1 v. i , . Rez. ((41 S. Albany Avė. Tel. Pros-Klllias J\JKS SĮ Vttkaių, tuoj .pect 1819. Nedėiomls tik pagal eu- 

įm) gegužinių pamaldų, 8 vai. UrU-
vak., Aušros Vartų par. salėj.

Susirinkimas svarbus, tat 
visų kolonijų at-!

įlinkės iš Dievo
par. ftv. Onos dr-jos narės, i ., . , malonėkiteJos bus pakviestos seimininkei .stovai skaitlingai dalyvauti, i 4910 So. Micnigan Avenue

A. L. DA VIDONIS, M. D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1718-B241

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllale 
ir Ketvcrgala vakare

mis į “Draugo” pirmutinį 
piknikų, liepos 13 d. Černaus- 
ko darže.

X Marųuette Parko lietu- 
\įjų parapija turės savo jpa- 

' vasarinį piknikų gegužio 11
d. Černausko darže. Bus viso-Į chirurge dr. C. Obritis pada-

Aušros Vartų bažnyčioje 
gegužinės pamaldos prasideda 
7:30, tad atstovams nebus 
klinčių, nes galės čia jose
dalyvauti.---------- Valdyba.

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

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

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

Phon» Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
•krrtų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

kių žaidimų, daug svečių iš' 
visų miesto dalių. Be įvairių 
gėrybių, bus lietuviškų sal
dainių. Bus gera orkestrą, ku 
ri patiks jauniems ir seniems. 
Užsakyta yra gardžių valgių 
ir skanių gėrimų ir puikus 
čokoladinių saldainių gražio
se dėžutėse, kurių laimėti bus 
lengva kiekvienam. Bus įtai
sytas vokiškas būdas bolių 
mušimo.

X Pereitų šeštadienį gra
belius Eudeikis palaidojo My
kolų Yuodgalvį, gyv. 4423 S. 
Wood st. Velionis, kaip jau 
buvo rašyta žuvo ant geležin
kelio. Po šitokios nelaimės ne-i t 
sveikuojanti uošvienė Pr. Bag 
donavičienė visai sunegalėjo 
ir gegužio 5 d. pasimirė*.

X Kadangi dabar pats įsi
siūbavimas besirengimų į Lie
tuvą, Romų ir kitur, tai dabar 
daugiau negu pirma išperka
ma knygų apie keliones. To
kių knygų yra nemažai. Pa
tartina busiantiems keliauto
jams įsigyti kun. Pr. Vaitu
kaičio knygų: “Kelionė po 
Europą ir Įspūdžiai”. Kaina 
tik $1.50. Gaunama “Drau
go” knygyne.

X šiomis dienomis žinoma

S. M. SNŪDAS
LIETUVI8 GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7682

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory UIS

Ofiso Tel. Victory 3C87

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Telefonas Boulevard IBM

DR. S. A. BRENZA
Ofisu Valandos: B Iki II, 1 Iki I 

dieną, tr (:>e iki 8:M vakare

i 4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli Mth Street Chicago, UL

I

Ofiso Tel. Vlrginla 0038
Rezidencijos: Vaa Bureu 68(8|

OR. T. DUNDULIS

Tel. Kenwocd 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki. 4 Ir 8 Iki S v. v. 

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

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weetern A vena*

Tel. Prospect IBM 
Rezidencija 2S6B So. Leavitt Bt 

Tel. Canal MSB
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-B v. V. 

Nedelloj pagal susitarimą

; Ofiso VaJ. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
į vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-C po 
Į piet. Utarn. 'ir Subat.. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal suturima.

Tel. Canal 6764 Republic 8468

rė operacijų sioms savo paci- 
jentėms: E. .Šatkauskienei, J.' 
Parkauskui, p-lei A. Švarlis, 
M. Scliotterbauer, Ii. Uterde- 
ritli, St. Robertą ir kitiems. 
Operacijos padaryta moterų 
ir vaikų ligoninėj.

Tel. Homleck 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

DR. D. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 So. Whipple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L.YUŠKA
OFISAS

,1900 S. IIYLSTED STREETl

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. D.rexel 9191

DR. A. A. ROTK

suBldls 
|us kaip 
saulSs 
Kviesti

Sloan’s
Liniment

A.

A. P E T K U S
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.,

Tel. Vįrginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

MARIJONA
JANUTIENĖ

(Po tėvais Alvikaitė) 
mirė geguž. 5, 1930 m. 10 vai. 
ryt. 38 metų amžiaus. Kilo iš 
Tauragės Apskričio ir I’arap. 
Tratiniškių Kaimo. Amerikoje 
išgyveno 17 metus.

Pa-lko dideliame nubudime 
vyrų Vincentų, 2 sūnų Vincentų 
ir Raymondų, brolį Juozapų, 3 
pusseseres ir gimines, o Lietu
voj brolį Antanų, seserį Uršu
lę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4520 So. 
Marsbfield Avė. Laidotuvės j- 
vyks Ketverge gegužio 8. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gH minės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Hunai, Brolis.

Pusseserės ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

DR, NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.
3236 S. HALSTED STREET >

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

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutartį 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. ▼.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

___ IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomia tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.

ADVOKATAI f

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First National Bank Bidg.
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. Car.el 2552

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Sabe St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
1241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak apart Panedėlio Ir 

Pėtnyfilos

JOHN B. 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

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Vai.- 10-12. 1-3, 6-3; Ned. 10-12 
Rez. 2506 West 69 Street 

Vai. 4-5:30 vai. vak.

DR. VAITUSH, 0. P. D.

I. J. z o L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street

Kampas 46tn Ir Paulina Sta 
Tel. Blvd. (IBS

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl iermenų 
dykai. 

U —

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

no West 18th Street
Canal B1II

JUOZAPAS
MERKELIS

mirė geg. 5 d., 1930 m. 3 vai. 
po pietų, 45 inc(,ų amžiaus. Ki
lo Iš Kauno Red., Tauragės Ap
skričio, Žygaičių I’arap. Ir Kal
ino. Amerikoje išgyveno 27 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
gimines ir draugus Amerikoje, 
o Lietuvoje motinų Veronikų, 
brolį Jonų ir seserį Veronikų.

Kūnas pašarvotas 2518 W. 
46 Place. Laidotuvės įvyks 
l’ėtoyčloje, geg. 9, 1930. Iš na- 
(»rių 8 vai. bus atlydėtas į ŠV. 
Kryžiaus pa.r. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į£v. Kazimiero ka
pines.

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

Nubudę;
Giminės Ir Draugai.

Laidotuvėms patarnauja grub. 
Eudeikis, Yards 1741

ATMINTINĖS MIŠIOS

A. A.
ANTANAS

TRUMPAUSKIS
Mirė 2 metu ir 4 mėnesiai tam 
atgal. I’a'.lko dideliame nubu
dime moterį Elzbietą, 2 dukte
rį, brolį Jurgį ir gimines.

Atmintinės šv. Mišios įvyks 
ketverge, gegužio 8 d. Šv. An
tano parup. bažnyčioj, Cicero, 
III.

Visus gimines, pažįstamus tr 
draugus prašome dalyvauti mi
nėtose pamaldose ir pasimelsti 
už a. a. Antano sielų.

šį atminimų 
brolis Jurgis.

daro velionles

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt Street 
Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Sered<wnis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

J. P, WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 417 7
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tol. Fullman 6950
Nuo 3 Iki 9 vak. ir Subatomis

Telsphona Central IBM

F. W, GUERNAUGKAS
ADVOKATAS

Tel. Lafayette 5791

DR. A. J, JAVOIŠ
I
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vale.

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <222 
Rezidencija: 6640 So. Ifaplevrood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

I

Tel. Boulevard 7878 
Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 iki 2 po 
pietų ir 6 Iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14 St. Cicero, III.
X-Itay ir Gas 

Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 ir 6-9 
vai. vak. Seredolnis ir Ned. susitarus

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimą kuria 
eatl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystų Ir tolimą 

! regystų.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Bpeclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 1B ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 1B ryto Iki 
11 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel, Boulevard 7589

1,4 North LaSalla Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Kuo S:1S Iki 6 vai. vak. 
Office; 1BBB So. Union Avė.

T«L Roosevelt 871,
▼U. aua B Ud I vaL vak*

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drezel 6323 

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

|Tel. Canal 0257 Res. Prospect 66M

i DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

i
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė, 
Valandos 11 ryto iki 2 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:39 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis 
Susitarus '

DENTISTAI

Office Boulevard 7,41

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Boulevard 14B1

DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 so. Halsted street
Valandos: Nuo B — 4 p. p.

7—B vakare

25 METĮJ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
0PT0METRISTA3

Tel. Canal MM

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo B iki 11 ryto 
nuo 1 Iki 8 vakare

 Seredoj pagal sutartį .

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

180L S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:80 va
karo. Seredomls nuo 9:80 lkl 12 ▼. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room B 
Phone Canal 6626

Boulevard 7R8B
Rea. Hemlock 7681

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo B ryto Iki > vakare

DR. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per M 
metus kaipo patyrei gydytojai, ehl- 
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias Ir chroniškas il
gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

VALANDOS: Nuo 18 — 1, pietų || 
nuo 6 lkt 7: M vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Res. Bo. •More 
2288. arba Randolph <81,.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną i
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D R A U O A S Trečiadienis, Geg. 7 d., 1930

C H re A G O J E
VYČIŲ EKSKURSIJA 

LIETUVON.
WEST SIDE ŽINIOS.

_ Įsodalicija “in corpore” pri
ims Šv. Komuniją geg. 11 d., 
9 vai. Mišiose.

X Geg. 7 d. i*) gegužinių 
pumaldų bus susirinkimas

Antrųjų keturdešimtės die- reikale D. L. K. Vytauto 500
Didelė, irukšminga Vyčių na Aušros Vartų bažnyčioje m. sukaktuvių minėjimo.

ekskursija išplauks iš New|ryto 5 vai. nemažas būrys X Jau prasideda kalbos,
Yorko liepos 5, 1930, Skandi-'darbininkų vyrų ėjo prie šv. kad Šv. Kryžiaus par. pikni-

kas įvyks birželio 15 d., Čer- 
nausko darže.

navų Linija, lai\u “Oscar” 
tiesiog Klaipėdon. Ši trečia 
Vyčių ekskursija bus viena 
iš didžiausių ekskursijų pami
nėti, Vytauto Sukaktuvių Me
tus. Kas važiavo su Vyčių,Per puse valandos tęsėsi vie- 
ekskursija, nepamiršo links- šosios Adoracijos maldos ir 
niaus jaunimo žavėjančių lietu 
viškų dainelių, gražių vaka-

Konmnijos.
Šv. Sakramentas pusiau 

šeštų valandų buvo išstatytas 
viešam garbinimui giedant' SUNKIAI SERGA STANIS- 
bimnų “ O Salutaris Hostia”.

čių Apskričio “Dainos” cho
ro. Todėl mūsų pareiga yra 
atlankyti. .Jis guli Norvegian 
American bospital, 1044 
North Francisco Avė. ir Tlio- 
mas,

Lankymo valandos: dienų 
nuo 2 vai. iki 4 po pietų. Va
kare, nuo 7 iki 8 vai. Priva
žiuoti galima Halsted iki Di-

vision, gi Division iki Culi- 
fornia avė. ir 2 bloku paeiti į 
vest, o 1 į soutb ir prieini prie 
pat ligoninės.

Lankytojas.

DANIJOS SAUSIEJI 
SUSIPRATO

LAVOS GASPARAITIS.

relių, lietuviškų valcų, polkų

tys linksminosi ir kartu link
smino keleivius. Kelionė ju
romis pasidaro neilga ir ma
loni. Ši Vyčių ekskursija ža
da būti tikrai paminėtina.

Norintieji važiuoti Lietuvon 
ir tinkamai paminėti Vytau
to sukaktuves, kviečiami pri-

Q*(UA vai Rinnfli'/V T OI,

rūbuose ramybės bei taikos 
intencija laikė kun. J. Kloris 
ir apie dažnųjų šv. Komunijų 
ir jos brangius dvasinius vai
sius gražų pamokslų pasakė 
Dr. kun. Krušas, Visų šv. pa
rapijos asistentas.

Po pietų 3 valandų kun. 
sidėti prie šios didelės Vyčių- Jasevičius, šv. Kryžiaus li-

Plačiai žinomas Cbicagos 
6 vai. pirmąsias šv. Mišias lietuviams p. Stanislavas Gas- 
laikė klebonas. Antrąsias —jparaitis, tėvas kunigo Gaspa- 
7:45 vai _ kun. Vitkus. raičio, kuris eina vikaro pa-

Jaunimo Ekskursijos.

Laive vietos jau reikia už
sisakyti. Del kainų ir toli
mesnių žinių kreipkitės į lie
tuvius agentus.

Adelė Rubliauskaitė.
Lietuvos Vyčių Centro 1-ma 

Vice-Pirmininkė ir Vyčių Ek
skursijos Komisijos Narė.

goninės kapelionas, atlaikė ge

reigas šv. Antano parapijoj, 
Ciceroj.

Visų žiemą negalavęs, paga 
liau sunkiai susirgo ir yra kri 
tiškame padėjime. Jau dvi 
savaitės, kaip randasi ligoni
nėj.

P. Gasparaitis yra kilnios 
širdies žmogus. Nei vienų ge
rų darbų, nei sumanymo, nė
ra atsisakęs pinigu ar darbu

-PRANEŠIMAS.
Automobilių .pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiiua 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Spo.rt Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kalnas pas
BALZEKAS MOTOR SALEI J

__ 4030 Aręh«>r Avenue _
Tel. Lafayette 2082

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

COPENHAGEN, geg. 5. — 
Danijos sausieji susiorganiza
vo 1840 metais ir visas lai
kas darbavosi šaly Įvesti svai
giųjų gėrynių prohibicijų. Pa-

ĮVAIRŪS KONTRAKTOR1A1

IŠKILMINGOS JUNGTU
VĖS.

Marąuette Park. — Trečia
dienį, geg. 7 d., Gimimo P.
Šv. bažnyčioje įvyks iškilmin
gas šliubas p-lės Florencia 
Obritis, buvusios šios par. 
vargoninkės, su p. Tadeušu 
Kušleiko, žinomu dainininku.
Jaunavedžiai užsiprašė šv. Mi 
šias, kurias celebruos gerb. 
kun. Pranas Jurgaitis, asis
tentas iš Šv. Jurgio par. ir 
suteiks Moterystės Sakramen
tų.

Abu jaunavedžiu, o ypatin
gai p. Kušleiko, iš pat ina- 
žystės buvo su greb. kun. Jur
gaičiu draugai, tadgi malonu 
bus matyti,, kaip draugas drau 
gui suteiks Moterystės Sakra
mentų.

P-lė Obritis žinoma kaip 
muzikos mokytoja- ir muzi
kai atsidavusi. Nors neperse- 
nai atvyko Cbicagon, vienok
suspietė apie save gražų dr- '.)a laike susirinkimų. Per kun. 
augi} būrelį, nes tik pavyz-jA- Linkų atsikreipusiam var- 
dingos mergaitės susilaukia guoliui Juozui Lapinskui pa- 
draugų. laukojo $5.00, kitus $5.00 na-
,Ted. Kušleiko, gerai žino-j™ sudėjo. Girdėtis, dar ir 

mas toįvnofleikietis, baigęs daugiau bus aukų

gūžinės pamaldas, tuom-gi ■»’ J™ Vy-
tarpu kunigai P. Vaitukaitis,
B. Vitkus, A. Rupšys iš Spring 
Valley šv. Onos lietuvių par. 
klebnoas mokyklos vaikučius 
šv. išpažinties išklausė.

Vakare mišparus celebravo 
kun. A. Skripko, šv. Kry
žiaus par. klebonas asistuo
jant diakonu kun. A. Martin- 
kui ir subdiakonu kun. A. Bal
tučiui. Iškalbingai labai nau
dingų pamokslų apie šv. Mi
šių aukos vertę pasakė kun. 
J. Jakaitis. Svečiai kunigai 
A. Deksnis, V. Kulikauskas, 
A. Bublys, A. Rupšys ir kiti 
lig 10 vai. klausė šv 
žinčiu.

VELTUI kambariai moterei, 
merginai, arba bevaikei po
rai. Del tolesnių informacijų 
kreiptis į storų.

6009 So. May Street 
Arti Racine Street

PRANEŠIMAS

RADIO STOTIS ŽŽŽ

Town of Lake.
d. N. P. P. Š. mergaičių So- 
dalicija surengė gražią pro
gramą, paminėjimui Motinų 
Dienos . Buvo dainų, muzi
kos ir vaidinimas “Nastutė”. 
Pilna salė priėjo žmonių. Vi
si pasitenkinę programa.

X Moterų Są-gos 21 kp. 
įvyko sus-mas. Išrinkta dele
gatės į D. L. K. Vytauto 500 
metų sukaktuvių rengimo ko
misiją: M. Sudeikienė ir S. 
Jurgaitė.

X Maldos Apaštalystės dr-

Geg

Dr. Geo. Serner, Lietuvis a- 
kių gydytojas praneša, kad 
nuo Gegužio — May 1, 1930 
persikėlė į naują ofisą po nu
meriu 756 W. 35th Street,

išpa- kampas Halsted St., du blokai 
nuo 3265 So. Halsted Street, 
kur pirmiau jo ofisas buvo.

Naujas ofisas yra prireng
tas su Genotlialmic Refracting 
Room Eąuipment, kuris susi
deda iš vėliausiai išdirbtų 
prietaisų koks galima gauti 
akių gydytojams.

Ofiso valandos nuo 10-12, 
1-3, 6-8. Telepbone Yards 1829 
Rezidencija: 2506 W. 69 St. 

Vai.: 4-5:30 vai. vak.

Šv. Kryžiaus mokyklą, pri
klauso prie Šv. Cecilijos cho
rą, kur karts nuo karto girdi
me solo giedant. O kiek vaka
rų programų jis puošdavo 
savo dainomis.

Matome, jog jaunavedžiai 
yra muzikaliai žmonės.

X Labdarių Są-gos Inios 
kp. labai svarbus susirinki
mas įvyks ketvergo vak., po 
gegužinių pamaldų. Susirin
kite visi labdariai.

X Ketvirtadieny, penkta
dieny ir šeštadieny prie ge
gužinių pamaldų dar bus me-

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj 

Seredoj ir Ketv. gegužio 7, 8

“PARIS”

Dalyvauja Irene Bordoni

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Per šliubą solo giedos jau- ditacijos prieš 40 vai. atlai- 
nosios brolis p. Ed. Obritis, dus.
baritonas ir kiti ir kitos (tai X &v- Kryžiaus bažn. 40

, / “suprais”). vai. atlaidai prasidės geg. 11
Po šv. Mišių visi pakvies- d.

tieji vyks į Cooper Carlton 
viešbutį, kur įvyks pietus.

Jaunavedžiams linkėtina ge'Komunijos.

X Geg. 11 d., 8 vai. Mišio
se, vaikai eis prie Pirmos šv.

riausio pasisekimo naujame 
gyvenime.

Rap. O.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

X Moterų Są-gos 21 kp. [ 
narės eis “in corpore” prie! 
šv. Komunijos geg. 11 d., 8 
vai. Mišiose.

X N. P. P. Š. mergaičių

AUTOMOBILIŲ CHVMPIONAS

B U I C K
Per 20 Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK ir MARQUETTE
ARCHER BUICK CO. 

4400 Archer Avenue
Virginla 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS ŠLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

Tel. Virginia 2481

A. S. PRECIN
fFREčINAUSKAS)

Vestuvės - musų specijalybė
4309 Archer Avė. Prie 43 St.
(5 durys į vak. nuo Albany)

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Poperloju, moliavoju Ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. Z1ZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

LEAVITT STREET 
GARAGE

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna-

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 

Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

staraisiais metais ištvre nevv- 
kilsiąs probibicijas Amerikoj, 
Suomijojl ir Norvegijoj atra
do, kad prohibicija, įstatymais 
negali būt įvykdoma. Tam ti
kslui reikalingas liuosas žmo
nių švietimas. Tad išspręsta 
tik švietimu siekti prohibici- 
jos. ;

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Man reik žmonių—vyrų ar 
moterų virš 30 metų amžiaus. 
Darbas ant visados. Geras už- 
mokestis. GalL-dirbti pilnų lai 
ką ar pusę. Taipgi ir į kitus 
miestus. Atsišaukti:

3133 So. Halsted Street 
Chicago, UI.

ISRENDAVIMUI

FLATAS HENDON
Gražus, šviesus, 2-ame augšte fla- 

tas rendon. Renda pigi.
6948 Ko. Ta boa n Avė.

Viktoras Yuknis, Savininkas vimas yra greitas, geras ir
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 
gazolinas.

2226-30 So. Leavitt St.
Tel. Canal 6954

nebrangus.
7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099 
Mes pervežame daiktus ir į

kitus miestus.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Rendon 7 katonb. flatas, karštu 
vand. šild. $75, 2030 Irving Park 
Blvd:

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Tel. Lafayette J}39

NAUJI STDDEBAKER
' Kaina $895.00

114 W. S.
Atstąvauja

MIDLAND MtlTOR SALES
4492 ARCHER AVĖ.

A. KASIULI^Savinlnkas

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, ka-1 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių
vartotų karų už labai mažų kainų. 2650 West 63rd St. ChlcagO.

Wm. J. Kareiva
Savlnlnkaa 

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo. Saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselts Šviežių klauSl- 
alų, sviesto Ir sūrių.

4644 Sg. Paulina St.
Tsl. Boulevard 1286

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

tukslnlų Ir sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras
J. I,ėsk y s

Telefonas Ijafayettc 6660
3962 Archer Avenue

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO. REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai Žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už laibai I’igių Kainų.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500
Galite pirkti Cash ar išmokėjimu

Phone Lafayette 2519

STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 
konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teiRngumą. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 
tns. lnšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
2621 W. 71it St., Hemlock 0367 Ręg, Grovehill 1680

Telefonas HEMLOCK 8686

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingų prie mašinos viskų 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chicago, III.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirklt materijolų, o 
aš padarysiu gražių dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGI6IŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. KomiSas 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street 

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miešto da
lis.

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus said vokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

LIETUVIS KAKPENTERIS
Atlieku visokį darbų, kaip tai: 

taisau namus, porčius, dirbu šėpas 
ir kitokį darbų. Taipgi atlieku ci- 
mento darbų. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

CHARLES YUSHAS 
2223 W. 23r»I Place 
Telef. Roosevelt 2731

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera.
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikalo teiefonuokit
I^afayette 7554 

SVEIKATOS KOMISLTONIE 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS
Mes pasirengę išgražytl jūsų kam

barius 10% pigiau už visų darbų. 
Maliavojam, Ir popieruojam ir aps
kritai padirbam pagal Jūsų norų. 
Teisingas Ir greitaas patarnavimas 
už prieinamų kalnų. Nesvarbu, kaip 
Tamlstos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes pribusim ir apkainuosim visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS 
Pnlnting * Deeorating . Contrketor 

3«»« Wcst 85 PIaec 
Tel. Republic 4139

Kauras ir gražus didelis, riešuto 
medžio naujausios elektros radio. $40. 
3937 No. Long.

REAL ESTATE

7 kamb. plytų bung.. žibalu šild. 
2 karų gar. $13,000. 2712 Asbury
avė. Evanston. Unlversity 0668.

4 kamb. naujas med. namas. $3,- 
800. Cash $500. Geros išlyg. 10357 
So. Homan, Bever’.y Hills.

Išvažiuojam, pigiai parduodam 
hung. rakandai. 8051 Cbapel avė. 
Sugina w 4817.

2 D. med. 8-8 kamb. akmens pa
matai. 50 p. lot. Pigiai, 4439 Lowe 
avė.

$2,000 už 3 kamb. namų, 2 lotu 
po 30 p. gar1. Cash $500. 4257 W. 
22 St.

6224 So. Ashland avė., 6 kamb. 
štymu šild. džan. gera trans. $60.

BARGENAS mūrinis 2 Datai, po 
penkis kambarius, pirmas fintas su 
hot water heat, antras nuo kampo 
su 2 karu mūriniu garadžiu, randa
si Marąuette Park, blokas nuo gat- 
vekarių po num. 7004 S. Campbell 

Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS

2115 West Coulter Street 

Roosevelt 8410

FARMOS.

Dalis Rusk kauntės žemės, bar- 
nė 20 galvijų, 2 namu, 60 ak. dir
bamos, $1,000 cash, $75 mėn. ir tak
sos 12 metų gausi “dytų”. Jokių 
nuošimčių. Raymer Hardware Co, 
58 E. Fifth, St. Paul, Minn.

NEGIRDĖTAI PIGIAI — $13,500. 
Geros išlygos. 7159 Normai, mod.

8 kamb. stucco rez. norint su for- 
ničiais, 2 karų apš. gar. geriausias 
pietuose. 42 traukiniu Rock I. kas
dien, 23 mln. J miest. Sav. Chas. W. 
Brown, 5758 So. Halsted, \Vent- 
worth 0987.

ANT PARDAVIMO.

Vištų farmą pirmos kliasos 
Illinois valstijoj. Turiu 2 biz
niu, vienam perdaug. Del ži
nių kreiptis per laišką. Adre
sas:

“DRAUGAS” R. U. 

2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, UI.

BIZNIO PROGOS

Reikia su $500 partnerio vesti 
dirbt, už miesto. Pelnas per pus. 
Buckinghom. 7250.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grocernė ir buče- 
mė, biznis geras, fikščieriai 
nauji, labai geroj vietoj, ant 
kampo. Parduosim už pirmą 
pasiūlymą.

2631 W. 39th PI.

I


