
DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinėj minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 99 3c A C O P Y

‘Draugas,” 2334 So. Oakley Avcn*te
-

CHICAGO, ILLINOIS PIRMADIENIS, BALANDŽIO (APRIL) 27 D., 1931 M.
ENTERED AK SECOND CLA8S MATTER MARCH 81, 191S, AT CHICAGO, IEEINOIS UNDER THE ACT OP MARCH S, 1879

DRAUGAS 
The most influential 
Lithuanian Daily in 

America.

3c A C OP Y 
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XVI

KONTESTAS BAIGĖSI DIDELIU PASISEKIMU
LENKŲ ARTILERIJA SKALDO LEDU 

KALVAS NERY
Italų Studentų Demonstra

cijos Romoje

MINISTERIS A. BRIAND NUMATOMAS 
NAUJU FRANCUOS PREZIDENTU

LENKŲ OKUPUOJAMUO
SE KRAŠTUOSE 

POTVINIAI

ITALAI STUDENTAI PRIEŠ 
BELGIJĄ

ŠIUOSE NAMUOSE APSIGYVENO SIAMO KARALIUS

Atvykęs į Ameriką Siamo karalius su žmona apsigyveno 
Mrs. Whitelaw Reid namuose, Purchase, N. Y.

čia atvaizduojamuose

Pirma Dovana Laimėjo p. K. Sriobiene, 
Antra - Stancikas, o Trecia Maziliankiene
Į KONCERTĄ SUPLAUKĖ TŪKSTANTI

NĖ ŽMONIŲ MINIA ‘ ' |-

LONDONAS, bal. 26. — Iš 
Varšavos praneša, kad ryti
nes Lenkijos provincijas (o- 
kupuojamus Lietuvos ir Gu
dijos plotus) palietė dideli po 
tviniai. Upės patvino dėl įvy
kusio smarkaus lietaus ir le
dų susikrušimo.

Labiausia nukentėjęs Vil
nius, kur tūkstančiai žmonių 
netekę pastogės ir mantos.

Lenki} artilerija anuotų šo
viniais skaldo ledų kalvas Ne
rio upėje, kad pramušti vagų 
vandens nubėgimui.

Raudonasis Kryžius teikia 
reikalingos greitos pagelbos 
nukentėjusiems.

ROMA, bal. 26. — Italijos 
studentai fašistai vakar čia 
sukėlė dideles demonstracijas 
prieš Belgiją, kur belgai stu
dentai kelia demonstracijas ir 
protestus prieš Italijos fašis
tus už areštavimų vieno bel
gų profesoriaus Milane.

Italus studentus malšinti 
buvo išėjęs ir patsai Musso- 
lini. Išdalies jo paklausyta. 
Tečiaus nemažas studentų bū
rys nuvyko demonstruoti, prieš 
Belgijos atstovybę. '

Tenai juos sulaikė ir išsklaa 
dė kariuomenė. .Keletas stu
dentų areštuota.

KARDINOLAS MUNDE- 
LEIN PAS ŠVENTĄJĮ 
TĖVĄ AUDIENCIJOJE

ROMA, bal. 26. — Vakar 
pirm pietų Šventasis Tėvas 
Pijus XI priėmė audiencijon 
Jo Eminencijų kardinolų Mu- 
ndelein, Chicago arkivyskupų. 
Audiencija tęsės apie pusant
ros valandos. ,

CHICAGOJE
I ■ ■ ■

MAJORAS UŽ MAŽESNES 
IŠLAIDAS IR TAKSAS

Chicago majoras Cermak 
visupftmu ėmė darbuotis su
mažinti miesto departamentų 
išlaidas, taip kad būtų galima
sumažinti taksas (mokesčius), 

Šventasis Tėvas suteikė pa- kurios šiandnA pakeltos iki
laiminimų Chicago miestui ir 
visai arkivyskupijai.

aukščiausio laipsnio ir dauge- 
tlio žmonių jau neatkeliamos.

ČEKOSLOVAKŲ MALDI- 
NINKIJA 1 ROMĄ

PRAHA, bal. 26. — 500 če
kų ir slovakų katalikų studen 
tų vyks į Romų dalyvauti 
enciklikos Rerum Novarum 40 
metų sukaktuvių iškilmėse.

Šie studentai sudarys pir
mųjų Čekoslovakijos maldinin 
kų grupę.

SUSIDAUŽĖ SU PAUK
ŠČIU

LONDONAS, bal. 25. — 
Karininko lakūno J. Baxter 
orlaivis neteko propelerio 5,- 
000 pėdų aukštumoje susidau 
žus su nežinomu dideliu pau
kščiu. Lakūnas sugebėjo šiaip 
-taip išvengti mirties nusilei
dęs žemyn.

NUKAUTA 40 BURMIE- 
ČIŲ

BRIAND SIEKIA PREZI
DENTO OFISO

i Jis pareiškia, kad turįs pa
gaminęs miesto išlaidų sumo
tu, kurių šiandie įduosiąs 

.miesto tarybai. Jis pareiš- 
_ ROMA, bal. 25. Pa\ojin-Į kad taksų sumažinimas

SERGA KARDINOLAS 
POMPILI

Policmonas nušovė Nicbo- 
lasų Lombackus, 21 m., iš 
Springfield, kada tas pasiprie 
ši no arešta vimui.

AMERIKIEČIAI NELAI
MĖJO

PARYŽIUS, bal. 25. —
Francijos prezidento rinkimai 
įvyks gegužės 12 d. Versalio 
rūmuose. Prezidento ofiso sie
kia užsienių ministeris Bria- 
nd. Sakoma, jis gausius par
lamento narių balsų didžiuma.

gai susirgo Jo Eminencija kar 
dinolas Pompili, Romos ge
neralinis vikaras.

AVASHINGTON, bal. 25.— 
Ambasadorius- Anglijai gen 
C. G. Dawes artiimausiuoju 
laiku parvvks į Ameriką.

POLICMONO NUŠAUTAS

Šeštadienyje užsibaigė dienraščio 
“Draugo” naujų skaitytojų kontes- 
tas, atnešęs netikėtai gražių rezul
tatų. Mūsų talkininkai nors ir sun
kius laikus gyvename, tačiau .nuo
širdžiai dirbdami labai daug gero 
padarė, katalikiško dienraščio skai
tytojų skaičių labai žymiai padidi
no ir atsiekė to tikslo, kurio kon- 
testų skelbiant buvo užsibrėžta sie
kti.

JĖZUITAS BROLIS BUVU
SIA ŽMONA PALY
DĖJO J VIENUOLIJĄ

BALTIMORE, Md. (per 
paštų). — Tarptautiniai ži
nomas jaunas pianistas ir bu
vusia Peabody Muzikos Kon
servatorijos narys Alfredo 
Oswald kituomet čia vedė mer 
gaitę. Greitai po to abu išs
prendė pasišvęsti Dievo tar
nybai. Jis anksčiau įstojo Jė
zuitų Draugijos navicijatan ir 
priėmė Jėzuito brolio įžadus. 
Buvusi jo žmona paskiau įs
tojo Karmeličių vienuolių no- 
vicijatan.

---------------------- j Kada jai baigės novicija-
RANGOON, Burba, bal. 25. tas, broliui Osvaldui jo per-

— Thayetmyo apylinkėse Pu- 
njab kariuomenė susirėmė su 
burmiečiais sukilėliais, kurių 
40 nukauta, gi kiti išblaškyta.

VETERANAMS PASKO
LOS

dėtiniai leido ne tik būti savo 
buvusios žmonos į abitų įvil
kimo liudininku, bet ir jų pa
lydėti į vienuolijų.

Šios retos iškilmės įvyno 
Karmeličių vienuolių ruimin
goje koplyčioje Sanktuariu- 
me buvo Jo Ekscelencija Bal-

1VASH1NGTON, bal. 26. — thnorės arkivyskupas Curley 

Ligi balandžio 18d . iš vals- j.ir keletas Jėzuitų kunigų. Į 
tybės iždo karų veteranams [koplyčių susirinko daug žmo- 

paskolinta 562,360,930 dolerių, nių.

Brolis Oswald kartu su bu
sima vienuole atėjo koply
čiom Jis ėjo ne kaipo su bu
vusia savo žmona, bet kaipo 
su “Kristaus sužieduotine,” 
kaip apie tai išsireiškė pamo
kslininkas. »

Kada jiedu suklaupė prie 
altoriaus grotelių, vienas Jė
zuitų kunigų pradėjo skaity
tinas šv. Mišias. Kitas Jezu-I
itas kunigas sakė pamokslų. 
Pamokslininkas nurodė į tos 
poros didį pasišventimų pa
saulinį gyvenimų pakeisti dva 
siniu. Už tai užmokesnis yra 
daugiau kaip šimteriopa.

Abiem suteikta šv. Komu
nija. Pasibaigus šv. Mišioms, 
jauna vienuolė pakilo, atsisu
kusi j buvusį savo vyrų link
telėjo galvų ir nuėjo į paša
linį vienuolijos kambarį, kur 
jų pasitiko vienuolių viršinin
kė Motina Serafimą su ke
liomis vienuolėmis.

Tenai arkivyskupas Curley 
atliko į abitų įvilkimo apei
gas naujai vienuolei, kuri pa
sivadino sesuo Beatrieija.

nebegalimas, jei pirmiau ne
bus sumažintos miesto valdy
bos išlaidos.

Taipat pranešė, kad depar
tamentų viršininkais būsią pa 
skirti reikalų žinovai ir eks
pertai, bet ne politikieriai.

Šiandie pirmu kartu susi
rinks naujoji alderraonų tary
ba. Majoras bus įvestas ofi
sam

GUBERNATORIAUS KOMI
SIJOS DARBAI

Illinois gubernatoriaus ko
misija bedarbiais rūpintis, ku
ri surinko penkių milionų do
lerių fondų, sušelpė virš 80,- 
000 bedarbių šeimynų šešiais 
įmėnesiais. Suteikė pastogę, 
maistų ir drabužių, taipat me- 
dikalinę priežiūrų.

KAPITONAI PATEISINTI

Specialė “grand jnry” pa 
teisino keturis policijos kapi
tonus. Susekta, kad jie gyve
na vien apturimomis algomis. 
Laukiamas pateisinimas ir ki
tiems kapitonams.

NETEKO “LAISNIŲ

Dviem Chicago brokeriam 
(boiių pardavėjam). F. E. 
Sicorske ir G. WiHi*ms, atim
ta valstybiniai “laimiai.”'

MEXIC0 MIESTAS, bal. 
26. — Praeitomis keliomis1
Meksikoj revoliucijomis tenaTj 
daug žalos ir nuostolių a t- ’ 
likta ir Amerikos J. Valstv- i 
bių piliečiams, šie reikalavo J 
iš Meksikos atlyginimo.

- Abiejų valstybių maišyta ' 
komisija išsprendė, kad Mek- Į 
sika už tuos nuostolius neat- Į 
sakominga.

OGDENSBURGO VYS
KUPO JUBILIEJUS

AGDENSBURkG, N. Y., bal. 
25. — Birželio 11 d. vietos į 
vyskupas J. H. Conrov minės 
savo kunigystės aukso jubilie
jų. Iškilmėse dalyvaus ir Jo 
Eminencija kardinolas Hayes.

PARĖDĖ MAŽINTI 
IŠLAIDAS

AVASHINGTON, bal. 26.— 
Prezidentas Hoover visiems 
departamentams parėdė kieku 
galima sumažinti išlaidas, kad 
išvengti biliono dolerių nepri
tekliaus.

KONFISKAVO DAUG 
MORFINOS

NEW YORK, bal. 25. — 
Atplaukusiam iš Europos Ha- 
mburg — American linijos 
garlaivy Mihvaukee policija 
rado 5 milionų dolerių vertės 
morfinos.

JIS TAI ŽINO

WASHINGTON, bal. 25.- 
Prekybos departamento sekre 
torius Lamont skelbia, kad di
džiosios pramonės nemano 
mažinti atlyginimų savo dar
bininkams.

Vakar, tūkstantinės minios aky- 
vaizdoje, Lietuvių Auditorium, lai- 
ke “Draugo” — Peoples radio dai
nininkų ir L. Vyčių — Dainos Cho
ro koncerto, paskelbta kontesto re
zultatai. Gerb. kun. Ig. Albavičius 
Kontesto Teisimo Komisijos (kun. 
V. Draugelis, kun. I. Albavičiusf 
p. J. Krotkas) vai-du paskelbė, kad 
pirmų dovanų — laivokartę į Lie
tuvą laimėjo p-ni KOTRINA 
SRIUBIENĖ, iš Cicero, gaudama 
liet 1,497,733. Antrų dovanų lai
mėjo p. VINCAS STANCIKAS
1,111,172’ ° tre?i4 — P- ROZA
LIJA MAZILIAUSKIENĖ, J . 
103,274 balsus.

Laimėjusieji 16 dovanų .(tiek do
vanų buvo paskirta) kontestįninkai 
gavo balsų:

KOTRINA SRIUBIENĖ ...........     1,497,733
VINCAS STANCIKAS ................................. 1,111,172
ROZALIJA MAZILIAUSKIENĖ ........... . 1,103,274
Petras Fabijonaitis .................................  593,282

.............. .’........................ 497,021

3.
4.
5. Petras Varakulis
6. Florijonas Gubista   ................................338,751
7. St. Straukas .......................................................... 323,760
8. M. Varkalienė ...................... .. ......................... , 233,501
9. K. Šerpetis ...........   191,861

10. J. Aukškalnis ................................................... , 182,399
11. Konstancija Mickaitė ..............................................178,353
12. V. Mandraveckas ............................................... 156,929
13. St. Stanulis .....................    142,313
14. Ona Kazlauskienė .................................  123,558
15. M. Misiūnas ....................................     80,451
16. Antanas Bacevičius ...................................  -43,503

Publika, kurios buvo pilnutėlė Auditorija, kontestinin-
kams sukėlė didžiausias ovacijas, reikšdama padėkų už uolų 
platinimų katalikiškės spaudos. Laimėjusioji pirmų dovanų 
p-ni Sriubienė iššaukta pasakyti keletu žodžių. Ji reiškė pa
dėkų ir džiaugsmų, kad galėjo prisidėti prie to kilnaus spau
dos platinimo darbo. Tokių padėkų ji pareiškė! visų kontes- 
tininkų vardu.

Pats koncertas tikrai buvo įvairus. Solistai, duetai, dvi
gubas kvartetas tikrai gražiai dainavo. Magikas p. Karuža 
parodė nematytų šposų. L. Vyčių — Dainos Choras, p. A. 
Pociui diriguojant, šauniai padainavo Sasnausko Kantatų 
“Broliai.” Solo dalį gražiai išpildė p. J. Romanas, o duetų 
—. p-lė Bereckaitė ir p. A. Kaminskas. Kantata ir jos gra
žus išpildymas tikrai furorų* Sukėlė.

Solo dainavo p-lė G. šidišldūtė ir p. K. Pažerskis. Duo
tus — p-ni E. Benaitienė ir O. Juozaitienė, Jonas Romanai 
ir Antanas Čiapas. Be to, “prof.” Kampininkas prijuokino 
žmones savo nuotikiais radio studijoj. Kalbėjo L. Šimutis, 
“Dr.” Redaktorius. Prograriių vedė p. J. Bulevičius.
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DIENOS KLAUSIMAI

REIKALINGA NAUJA TVARKA.

Micliigano valstybės senatorius milio- 
nierius Couzens nesenai pareiškė, kad šioj 
šaly gyvuojantį ekonominį slėgimą iškėlė pi
giai apmokami darbininkai. Iš to slėgimo 
iškilo nedarbas ir kol-kas neprainatomas 
geresniųjų laikų gryžimas.

Senatorius Couzens sako, jog kapita
listų vedamose pramonėse ilgi metai gyvuo
ja apgailėtina betvarkė.

Suprantama, pareiškia senatorius, kiek
viena pramonė turi pasidaryti pinigo tiek, 
kad nebūtų reikalinga pašalinės paramos. 
Bet pramoninkai, gamindami sau pinigus, 
neturi pamiršti ir darbininkų, t. y. visų tų, 
kurie atlieka gamybos darbus.

Kiekviena pramonė turi būt atsakomin-
ga visuomenei. Jei kuri pramonė nesijaučia* • *■* turėti atsakomybės, jai* tūli būt nurodoma 
tas reikalas, ji turi būt perspėjama.

Senatorius nurodo, kad pramoninkai 
turi jaustis atsakomingi už savo darbininkų 
likimų. Negali jie sustabdyti jiems neapsi

mokančių ęlarbų ir darbininkams pasaky
ti, kad jie daugiau neturi darbo.

Pramoninkui savo darbininkams turi už
tikrinti darlio mažiausia 48 savaites į me
tus. Turi mokėti jiems teisingus atlyginimus. 
Jei jie negali ar nenori tai atlikti, tegu pa
sišalina iš pramonių vedimo. Jų vietas už
ims galintieji.

Šiandie Amerikoj vedamos pramonės tar
nauja ne visuomenei, bet tik keliems šim
tams žmonių. Senatorius D. AYalsh iš Massa- 
cliusetts valstybės balandžio pradžioje vie
nam susirinkime kalbėdamas statistikomis 
nurodė, kokios neteisybės gyvuoja Amerikoj, 
kaip neteisingai paskirstomi šios šalfes tur
tai. Jis sakė, kad šiandie šioj šaly 304 žmo

nės turi metinių pajamų 1,185,135,330 do 
lerių. Tomis savo pajamomis tie keli šimtai 
žmonių gali nupirkti visų 1930 metų šios ša
lies kviečių ir medvilnės derlių!

Toksai šalies turtų sukoncentravimas į> 
kelių šimtų žmonių rankas yra kriminalinis 
dalykas. Kada keli šimtai žmonių apsikrovę 
didžiausiais turtais, dešimtys milionų žmo
nių turi gyventi varge ir skurde. Kas blo
giausia — keli milionai negali gauti nei pi
giausia apmokamų darbų arba užsiėmimų.

Senatorius Couzens sako, jog vyriausy
bė turi pasirūpinti padaryti galų tai netei
sybei. Senatorius Walsli nurodo, kad poli
tinė šalies vadovybė už tai visa yra atsa- 
kominga.

Nei Couzens, nei Walsh nėra koki ra
dikalai. Bet jie pramato pavojų, jei nebus 
įvesta geresnė tvarka pramonėse.

Nedarbu panaikinti geriausių priemonę 
skelbia žinomas sociologas kun. dr. J. A. 
Ryan. Nedarbe jis taip pat mato didelį šaliai 
pavojų. Begalo rimtas dalykas, kada kele
tas milionų darbininkų per ilgų laikų ne
gali gauti darbo. Kun. Dr. Ryan. nedarbo pa
naikinimui ragina vyriausybę išleisti penkių 
bilionų dolerių bonų laidų įvairiems viešie
siems darbams. Jis sako, kad tie bonai vei
kiai būtų išparduoti ir visi milionai bedar
bių gautų darbo.

Praeitas kongresas viešiesiems darbams 
skyrė vos 116 milionų dolerių. Tuo būdu tik 
ranka numota į didelį nedarbu. Patsai pre
zidentas Iloover pareiškė, kad apie 450,000 
darbininkų gausių darbo. Kų-gi gaus milio
nai bedarbių? • .

lštikro šiai šaliai reikalinga nauja tvar
ka.

Už k) teisiami katalike veikėjai 
Lietuvoje?

Žemiau dedame raštų, iš ku
rio sužinome, už kų yra tei
siami katalikų kunigai, stu
dentai ir kiti veikėjai Lietu
voje. Iš kaltinamojo akto ma
tysime, kad vjsai bereikaio 
žmonėms užvedamos bylos, vei 
kėjai laikoma kalėjimuose, iš
tremiami.

Apie Baranauskų Jonų ir 
Baubų Kazį, kalt. B. Str. 132

pas Baranauskų rasta: 1) 11 
egzempliorių apalografu spaus 
dintų lapų, iš kurių turinio 
matyti, kad tai yra įvairių 
katalikiškų organizacijų ir 
Lietuvos bažnytinės vyriausy
bės raštų nuorašai, kur kal
bama apie katalikų veikimų 
Lietuvoje ir nusiskundžiama 
dėl ateitininkų organizacijos 
uždarymo, 2) spauzdinta kny

str. 2 p., Staupų Jonų, Mockų gutė ir keletas spauzdintų la-
Kazį, Labokų .Juozų, Mikailų 
Jurgį, kun. Šalčių Juozų, kun. 
Prijalgauskų Henrikų, kun. 
Strumilų Bronislovų, Puodžių 
Pranų, Svetulevičių Petrų, 
kun. Žvinį Jonų, . Leksevičių 
Nikodemų ir Masionį Antanų, 
kalt. B. St. 51, 129 str. 1 d. 
3 p. ir Ypat. Valst. Aps. Įst. 
14 § 2 p., byloje.

Kaltinamasis Aktas.

PAGALVOKIME VISI.

Visi kaltinamieji laisvi (b.
1. 117, 123, 192, 204, 213, 230, 
257, 261,278).

1930 m. lapkričio mėn. Kau
no kriminalinė policija, suži
nojusi, kad to pat mėnesio 29 J. 
d., Lietuvos universiteto stu
dentai Bauba ir Baranauskas 
gabens iš Kauno per Prienus, 
į Jezno ir Merkinės mieste-

pų, 3) 43 lapai užrašų ir du 
blaknotai, kur yrai ranka pa
daryti užrašai, 4) 50 egzem
pliorių apolografu spauzdintų 
raštų su antgaliu “Katali
kiškoji visuomenė”. Pas stu
dentų Baubų rasta 82 egz. a- 
polografu spauzdintų raštų 

Katalikiškoji visuomenė”. 
Padarius kriminalinėje poli
cijoje rastų pas Baranauskų 
rankraščių apžiūrėjimų nus
tatyta, kad tuose rankraščiuo
se kalbama apie reikalingu
mų įsteigti Lietuvos^ katalikų 
visuomenės politinį centrų ir 
jo skyrius ir nurodoma, kad 
neturint politikos savo ranko
je, katalikybė žus. Be to, nu-

Pirmadienis, Bal. 27 d., 1931

ATEITIES ŽMOGUS,

Brookline, Mass., nesenai įvyko bandymas — žmogui 
skristi oru kaip paukštis padirbdintų sparnų pagalba. Ba
ndymus daro A. Matz’as.

būtų nušviesti tikrų katalikų .čios priešais? Kodėl jie prieš 
būklę Lietuvoje. Užduotis sun katalikybę Rov'jc’t Atsaky
ki, nes mus visus supančios
sųlygos yra tam nepalankios.
Jas Jūs visi žinote. Jei rusų 
laikais, kada valdė žandarai, 
tautos žadintojas — dainius 
galėjo pasakyti: “Po Lietuvą 
žiema, nei žodžio nei rašto 
neleidžia erelis suspaudęs spar 
nuis”, tai šiandien, kada turi
me savo nepriklausomų vals
tybę, tas pats dainiuos galė
tų tuos žodžius tik pakartoti.
Katalikų būklė Lietuvoje bu-

rodoma kokie faktai turi bū- Vo visuomet sunki. Katali -
ti keliami aikštėn, kurie įro
do Lietuvos vyriausybės netei 
singus darbus (b. 1. 35).

“Panevėžio Balsas” iškelia labai svar
bų klausimų. Jisai rašo:

Nesenai skaitėme laikraščiuose, kad So- 
vietų Rusijoj bolševikai atidarė prieštįkybinį 
universitetų, kuriame bns:
griovėjai. Studentai būsiu priimant ir is 
kitų kraštų. Bolševikams negana, kad jie 
verčia griuvėsiais Rusijos bažnyčias; jie no
ri skelbti bedievybę visame pasaulyje.

Taip pat skaitome, kad Vokietijoje be
dievių kongresas buvo nurengęs bedievių pa
rodų, nukreiptų prieš Bažnyčių. Bet čia iš
mintingoji vokiečių vyriausybė tų bedievių 
parodų uždarė ir net nutarė specialiai svars
tyti bedievių klausinių. Jie netik sudaro kon
kordatų su Apaštalų Sostu, bet ir rūpinasi, 
kad jo būtų žiūrima viešame krašto gyve
nime.

Ne paslaptis, kad ir pas mus, jei ne be
dievybė, tai laisvamanybė (esmėje tas pats!) 
leidžia plačiai šaknis. Tiesa, Bažnyčios ir 
pragaro vartai nepergalės, kaip užtikrino 
pats Išganytojas, bet jos dalis, šakas gali 
bedievybės audros aplaužyti. Todėl svarbu, 
kad ta audra ypač mūs, mažos, tautos ir val
stybės; neperblokštų, ,

— Į . I.— I Į—...—R.

liūs, norėdami išperinti, nele 
galių literatūrų, pranešė apie j Apžiūrint kriminalinėje po- 
tai Prienų policijai ir įsakė, j licijoje, o vėliau ir teismo 
kalbamų dienų, sekti gabe-1tardymo metu rastų, kratos! 
nančius literą turų asmenis.

kams visuomet reikėjo vesti 
kovų su Įvairaus plauko so
cialistais, kurie viešai ir atvi
rai sakėsi, kad jie yra Kata
likų Bažnyčios priešai. Bet 
štai-atsiranda Lietuvoje tau-

mas ar \us. Todėl kad jiems 
nepatinka Bažnyčios mokslas, 
jie nenori^ kad katalikai kiš
tųsi j žmonių gyvenimų, bet 
leistų jiems šioje žemėj su 
žmonėmis daryti, kų jie neri 
ir kaip nori. Ir socialistams 
ir liberalams nepatinka tai, 
kad katalikai stengiasi sut
varkyti žmonių gyveninių taip, 
kaip Kristus prisakė ir neįei- 
džia jiems elgtis su žmonėmis 
taip, kaip jie nori, o taip pat 
neleidžia tenkinti jų maso- 
niškas užgaidas. Pripažinda
mi Kristaus mokslų ir vieni 
ir kiti nedrįstų to daryti, nes 
Kristus draudė lėbauti tur
tuoliams tada, kada vargšai 
aimanuoja apie duonos kųsnį.

1930 ių. lapkričio mėn. 29 d., 
aukščiau kdlbami studentai 
Bauba ir Baranauskas tapo 
Prienų miestelyje policijos su
laikyti ir padarytos jų as
mens ir daiktų kratos (b. 1. 
L 2, 5).

Kratos metu rasta sekantis:

tininkai, kurie pasiskelbė esu Lietuvos tautininkai, būdami 
didžiausį katalikai ir katali- daug gudresni už socialistus 

ir aiškiai suprasdami, kad jie

metu, pas stude’ntus Baubų ir 
Baranauskų apolografu spaus- aiaziausi Karaimai ir Kaiaia- 
dintn raštu 'užvardinimu k^s žinoma, kaddintų raštų SU užvardinimu 
“Katalikiškoji Visuomenė”, 
pasirodė, kad šie spauzdiniai 
yra sekančio turinio: “Kata
likiškoji visuomenė! Šiuo sun
kiu katalikams laiku tenka 
prabilti į Tave, idant galima

įgytų katalikų tarpe draugi} 
ir, įgavę pasitikėjimų, suduo
tų mirtinų smūgį katalikybei. 
Ne vienam gali kilti klausi
mas, kodėl tautininkai ir so
cialistai yra laikomi Bažny-

Pirmiausįa visi bedievybės siautimai te
paragina mus labiau rūpintis amžinaisiais 
reikalais. Laikinumui bfljoti dabar patogiau
sios sųlygos. Ypatingu atsidėjimu rūpina

mės laikinąja gerove, pro pirštus žiūrėdami 
į nenykstamas gėrybes. Tauta be amžinųjų
gėrybių neturi amžinos vertės.

Toliau, įsisąmoninus savo tikrajame pas
kyrime, reikia stengtis, kad to paskyrimo 
būtų siekiama visų, visur, visais būdais. Rei
kia gyvesnės pasaulėžvalginės akcijos. Ar
gi nematome, kaip atsidėję laisvai varo prieš 
tikybinę ir priešbažnytinę akcijų. visokio

plauko laisvamaniai, liberalai... Jų spauda 
pilna niekingiausių šmeižtų viso, kas musiję 
su Apreiškimu. Jiems viskas ir leidžiama. 
Bent kovokime su decliristianizacija tais bū
dais, kokiais šiuo metu leidžiama.

Kovo 30 d., Tauragės apskr., Varlaukėje 
mirė Kun. Juozapas Jakštys, sulaukęs dau
giau kaip 70 metų amžiaus. A. a. kun. J. 
Jakštys ilgų laikų gyveno Amerikoje. Klebo
navo Rockford, III. ir kitose lietuvių parapi
jose. Velionis buvo gana uolus mūsų spaudos 
bendradarbis.

atviroj kovoj katalikų nenuga
lės, ėmėsi pamažiu, labai apgal 
votai ir atsargiai spausti ka
talikybę Lietuvoje. Paėmę val
džių į savo rankas, jie kai 
kur suteikė pašalpas statyti 
bažnyčias, šiek tiek sušelpė 
kunigų seminarijas. . Bet ka
talikybė — ne bažnyčia ne 
namas. Dali būti šimtai gra
žiausių bažnyčių, bet jeigu jų 
tikintieji nelankys. Jos bus 
nereikalingos ir valdžios ga
lės jas vėl paimti savo reika
lams. To tautininkai ir siekė. 

(Bus daugiau)

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

PLATINKITE “DBAUGA”
BABCMENUS

Caddugio. ir visa katalikybė. Tiesa, čia teko atrem- rus, protauja, o apie tikėjimų tik tiek

(Pefspausdinta iš “Ryto”).

Po to įsitraukiame į kameros vidurį. 
Nuleidžiame narus. Susėdame ant stalo 
ir vėl pradedu savo istorijas ir pusrie- 
bius aniekdotus. Ant narų sugulę mes 
dar be baimės. Kažkas “nufilosofavo” 
apie Dievų. To ir telaukiau. Palengva, 
atsistojęs ant jų galvojimo lygmens ė- 
miau išvedžioti. Kalbėjau laisvai, kaip 
pridera studentui, visai nedarydamas 
“davatkų” įspūdžio. (Jale visa regiumuo- 
damas dar kartų pabrėžiau, kad ar nori
me, ar nenorime Dievas yru, siela nemirš
ta ir kiekvieno žmoguas lankia atlygio— 
«e tik bausmė, už nusikaltimas, 1x4 ir 
atlyginimas už kentėjimus. Mano gulin
tieji klausytojai sistemos neturėjo ir jos 
nereikalavo: įrodžius DieVo esimų ir sie
los nemirtingumų, jiems buvo priimtina

. ti priekaištai dėl išpažinties ir paaiškin
ti, jog kunigo nuodėmė, o gal tik tariamo
ji nuodėmė, protingo tikinčiojo negali 
atstumti nuo tikėjimo.

Pabaigus man kalbėti iš vienos ir ki
tos kertės pasigirdo juokai, kalintai ro
dė pirštais į dar ant narų tebestovintį ir 
tebesimaunaptį... vienų mūsų konipanijo- 
nų, kuris ligi šiol, pasirodo, buvo jų dva
sios vadas ir aiškino jiems kunigų “iš
mistas”. Išgirdęs mano išvedžiojimus jis 
labai .nepatogioj pozoj sustingo ir išpūtęs 
akis žiūrėjo į mane.

— Žiūrėkit sinjoro, — juokėsi jo kai
mynai, — o jia visai kitaip kalbėjo, jis 
sakė, kad nieko nėra: nė Dievo, nė velnio..

— Nesijuokit vyručiai, kiekvienas jau 
nas žmogus, ypač kuris turi gyvesnį pro-

imo, kiek jį vaikų išmokina Kas užteko 
vaikui, negali užtekti vyrui, dėl to ir ti
kėjimas pradeda atrodyti vaikiškas ir at
siranda abejonių... — stengiausi neatstum
ti ir jauno bedievio. O jis, patenkintas, 
kad neliko “viešosios opinijos” pajuokos 
objektu, pabaigė tvarkyti savo nakties 
“tualetų” ir susimąstęs atsigulė. Ryt va^ 
kare ir jis atsiklaups prie savo narų ir, 
kas jį žino, gal kartais ir nenuduotai mel
sis.

Kitų dienų per pietus kaliniai mane 
ragino valgyti ir, rodydami man didžiau
sių užuojautų, užvesdavo mano porcijų, 
prie kurios aš vis dar negalėjau pripras
ti;..

Po piet rašiau prokurorui skundų už 
kalinimų ir neleidimų pristatyti maisto.

tų, pergyvena abejonių laikotarpį, ir uš' Pas pečių pakilo triukšmas. Atsigrįžau.
4-toj, 5-toj klasėj labai abejojau, o dabar 
man tik juokai iš visos tos “išminties”. 
Ir jam ateis laikas, kada vėl pradės tikė
ti, tik žinomų, jei jis stengsis pas pro
tingų geros valios žmogų tas abejones iš
siaiškinti. Žiūrėkit, juk jis subrendo į vy- akordų.

Ant suolo pasitiesę vienų vaikų, kiti jam 
statė “bankas”, tai reiškia pasirinkę 
minkščiausių jo kūne vietų, negailestin
gai plakė, o jis, suprantama, ta proga 
stengėsi “sukurti” minorinių ir majorinių

— Kų jūs jam darot? — nžsipuoliau. , 
— O kam jums rašant jis šviesų už

stoja — paaiškiiio su pasididžiavimu vie

nas tipas, norėdamas pabrėžti, kaip jam 
Tūpi mano reikalai.

— Paleiskit, niekas man rašyti ne
kliudo. — Sugrįžau prie savo skundo, bet 
bebaigiant rašyti atsidarė durys ir įėjo 
sargas su pažįstama pintine. Izabehetės 
iškovojo mums pietus ir mano skundo da
lis savaime atpuolė.

Prudėjau valgyti ir kai kų stūlijau ki
tiems. Bet jie kits kitų draudė ir nieko 
nenorėjo iš manęs priimti: jie matė, kad 
jau antra parų buvau nieko nevalgęs. 
Pietų tačiau man vienam buvo per daug. 
Palikau vienų pusėtinų blynų su uogo
mis. Kaliniams tai ne retas, tai bemaž 
visai neprieinamas skanėstas, 1x4 išdalin
ti jį vienuolikai žmonių — neįmanoma. 
Pasiūliau loterijų. Ant vieno bilieto už
rašiau “blynas”, o kiti buvo tušti. Kali
niai iš eilės traukė bilietus ir vieno akys 
nepaprastai nušvito— jis ištraukė blynų. 
Kiti irgi juokėsi, juk vis tai pramoga jų 
nežmoniškai nuobodžiame gyvenime.

Vakare mes vėl susėdę ant stalo pa
sakojam istorijas ir pasakas. Prieš gu
lant padaliau dar mažutę pasakų:

— Bet vyrai, mes poterių nekalba
ma, — ir atsiklaupiau ties savo narais. 
Mūsų kameroje užviešpatavo mirtina ty
lų. Katiniai, jauni kriminalistai suklaupę 
ties savo narais meldėsi; aš tikru, kad jie 
mektėsi. Ir evangelikas Erichas atsiklau
pė ir paslėpė veidų delnuose. Tų vakarų 
aš meldžiausi, kaip retai tesimeldžiau. 
Taip meldžiausi gal tik tų dienų, kai įs
tojau seminarijon ir kai buvau iš jos pa
šalintas. Tik toji malda buvo ne pasiau
kojimo aktas, ne apvilto sudaužyto idea
lizmo paaukojimas. Tam, kuris vienas te
gali neleisti jam subyrėti, tai buvo tikra 
to žodžio prasme “gratiarum acito”. Aš 
jau gulėjau savo naruose, o kelios sulin
kusios liesos figūros vis dar tebesimeldė 
ir niekas nedrįso kalbėti, iki pakilo pus- 
kutinis.

(Bus daugiau)
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Įvairūs Straipsniai.
GYDYTOJAS.

• Koks yra skirtumas tarp 
tikro gydytojo ir šundakta- 
ro?

Sekdami medicinos istoriją 
nuo Hippocrates laiką iki šią 
dienų:, matome, kad šiandien 
medicina aukštai stovi ir 
pradeda naują gadynę, kurio
je ligų sulaikymas pradeda 

užimti svarbiausią rolę i
V . I

Prieš penkiasdešimts metų, j 
medicinos studentas praleido 

irisus metus skaitydamas me- 
dikales knygas praktikuojan
čio gydytojo ofise, du metu 
medikalėje kolegijoje ir po 
to buvo prisirengęs prakti
kuoti. Su mokslo išsivysty
mu nuo studentą vis daugiau 
ir daugiau reikalauta. Šian
dien studentas turi turėti 
nors du metu paprasto kole
gijos darbo, keturis metus 
lankyti medikalę kolegiją ir 
vienus arba du metu prakti
kuoti ligoninėje. Tik tada ji
sai skaitomas, kaipo gydyto
jas ir gali pradėti savo pro
fesinį gyvenimą. Dabar aišku, 
kad pasirašyti “M. D.” po 
pravarde, reikia praleisti 
daug laiko, energijos ir pini
gų. Gydytojas turi praleisti 
savo mokslui nuo dviejų iki 
penkių tūkstančių dolerių ir 
kartais turi labai sunkiai dirb 
ti per kelis metus, kad atga
vus tuos pinigus, kuriuos pra
leido medicinos mokslui įgyti.

Prieš trisdešimts, ar ketu- 
iasdešimts metų visos beveik 

šeimynos turėjo savo šeimy- 
08 gydytoją. Ligų atsitiki

muose jo atvykimas atnešda
vo suraminimą ir linksmumą, 

es jis buvo ne tik šeimynos 
dytojas, bet ir šeimynos 

atarėjas. Jis pašventė savo 
astį tarnavimui kitiems, 

r kuomet mirdavo, jis palik- 
avo mažai, išskiriant gražų 
tminimą Tūlas garsus rašy- 
ojas padėjo sekanti parašą
nt paminklo jo “senovės gy 
lytojo ”: “ Didesnės meil ės

mgus neturi, kaip padėti sa 
o gyvastį už savo draugus”, 
uomet paklaustas, ar jis 
tikro pažino tokį gydytoją, 
ris taip save užmiršo, ra- 

ytojas atsakė: “Ne vieną, 
t daugelį”.

Šiandien, dėl daugelio prie- 
ių, santykiai tarp gydyto- 

ir ligonio nėra taip artimi, 
ip senbvėj buvo. Dabar yra 

iškas reikalas. Tačiau ir 
abar vis tik randasi gydy- 
jų, kurie užima vietą pata- 
jo ir kuris gerai susipaži- 
s su visokiomis šeimynų bė-
mis.

Savininkas “didžiausio čir- 
pasaulyje” sako, kad a- 

įerikonai mėgsta būti apgau
lia. Daugelis žmonių ir iš- 
indoja tą amerikonišką v- 
įtvbę. Jie pradeda tikėti 
imbugams, kurių vieninte- 

tikslas yra pakeisti žmo- 
Įų ligas į pinigus. Kaip di-
»1<\ alkana žuvis nurija ma-1
-nę, taip žmones rija vylio
ms, ypatingai kuomet siū- 
na gydyti ligas nauju subū-

Kuoinet gydytojai bando 
naikinti šundaktarus, žmones 
juos puola. Pastatykime save 
gydytojo vieton. Praleidai 
metus sunkiame moksle ir tuk 
stančins dolerių, kad įgijus 
medicinos mokslą ir patyri
mą, o čia bile kas, pasivadi
nęs save gydytoju, atsidaro 
ofisą ir čia matai ligonius, ku
riems tu esi davęs kuogeriau- 
sius patarnavimus, kaikurie 
tų žmonių negalėjo tau net 
užmokėti, eina pas tą ir ant 
syk moka pinigus. Ar svei
kintum tokį atviromis ranko
mis? Žmonės nepamąsto apie 
tai, jog jei tokie gydymo bū
dai turėtų vertės, tai būtų į- 
vesti į medicinos mokslą.

Medicinos profesija apsun
kinta todėl, kad gydytojai pa
tys mano, jog garsinti savo 
biznį buvo neetiška ir kad 
tikras gabumas turi stovėti 
ant savo pamatų, o šundakta- 
rai visuomet savo pretenzijas 
pirmyn stumia. Ne visi gydy
tojai turi lygų prasi lavinimą 
arba gabumus. Kaip ir kitose 
profesijose, randasi ir čia ke
letas, kurie nėra teisingi. Su 
gydytojais turime atsiminti 
svarbų faktą, kad gyvenimo 
metų ilgumas gydytojų tarpe 
yra trumpesnis negu kitoje 
profesijoje. Retais gydytojas 
miršta turtingas. Daugelis jų. 
kurie ilgus metus pašventė 
geram darbui tarp žmonių, 
nepalieka gana pinigų net 
savo šeimynoms aprūpinti. 
Medicinos profesija visuomet 
davė pilną paramą viešos svei
katos darbui —- išaiškinimui 
tų ligų, kurioms gydytojai 
reikalingi.

F. L. t S.

Kaip atsirado pirmosios šil
kinės kojinės.

Šilkinių kojinių kilmė yra 
pikantiško pobūdžio. Garsioji 
Anglų karalienė Elzbieta, X 
VI a., pamilo vieną jauną dva 
riškį ir niekaip negalėjo at
kreipti į save jo širdies. Jau
nam dvariškiui suvilioti ji už
draudė visoms rūmų damoms 
prašmatniai puoštis, o tik ji 
pati stengėsi visokiomis puo- 
šimosi įvairybėmis patraukti 
mylim? jaunuolio akį. Paga 
liau karalienės kambarinė pa
tarė jai aptraukti kojas plo
nučiu skaidriu šilku. Karalie
nė tai padarė ir nugalėjo jau
nojo dvariškio širdį.

*”-r

50 metų sukaktuvių departamantinių krautuvių proga 
New Yorko žmonėms pademonstruota seniausias šioj ša
ly “stritkaris,” padiibdintas 1857 m. Atvaizde jis matomas

MARGUMYNAI
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LIETUVIAI AMERIKOJE

HTTSBURGH, PA,
Dirmavonė.

Balandžio 13 d. Šv. Kazi
miero bažnyčioje buvo Dirma
vonė, arba Sutvirtinimo Sakra 
mentas teikiamas J. M. vys
kupo H. C. Boyle. Iškilmės bių- 
vo nepaprastai gražios! Ponas 
Adomas Marčiulaitis, kaipo ge 
ras lietuvis biznierius — gra- 
borius, parvežė J. M. vysku
pą į Šv. Kazimiero kleboniją. 
Apie 5 vai. vak. Ekscelenciją 
sutiko gerb. klebonas kun. 
Magnus J. Kazėnas su dideliu 
buriu svečių kunigų. Nors 
vyskupas jau buvo dirmavojęs 
kitose dviejose vietose, ir bu
vo pavalgęs, bet linksmai pra 
leido pusvalandį.
Vakarieniaudamas įdomavos 

visokiais dalykais, ypač. Šv. 
Pranciškaus Vienuolynu.

7:30 vai. vak. išsitiesė gra
ži ir tvarkinga procesija nuo 
bažnyčios durų iki klebonijos: 
vaikučiai su gėlėmis ir žvakė
mis lydėjo ilgą eiįę vaikų, di
delį būrį kunigų, dalyvaujan
čių iškilmėj, z

Visa procesija suėjo į baž
nyčią. Varpai sugaudė, vargo
nai suužė, choras gražiai už
giedojo. Bažnyčia buvo pilnu
tėlė žmonių ir atrodė rojišku 
gražumu, nes gėlių daugybė 
lempų šviesa, choro “Ecce- 
Sacerdos Magnus”, darė neap 
sakomą įspūdį.
Atsisėdęs vyskupas aukštam, 

raudonai papuoštam soste, pa
simeldęs apsirengė vyskupiš
kais rūbais ir pradėjo atsisė
dęs prie didžiojo altorio dir- 
mavoti.

Bernaičiai, kaip kokie jau
nikiai, raudonomis gėlėmis pa 
puošti, traukė tvarkingoje ei
lėje per vidurį bažnyčios prie

altoriaus ir priėmę Sakra-" 
mentą grįžo šalimis į savo vie
tas. Po bernaičių pasipylė bal
tų kaip angelų, su raudono
mis gėlėmis, baltais velionais, 
didelis būrys mergaičių, ku
rios ramiai, kaip tyro upelio 
vanduo, slinko prie altoriaus.

Pasibaigus dirmavonei, ku
rią priėmė šimtas šešiasde
šimt jaunuolių, J. M. vysku
pas prabilo į juos, į kumna, 
tėvelius ir į visus žmonės; ra
gino jaunuolius užsilaikyti 
taip skaisčiai ir krikščioniškai

.' v- .-per visą gyvenmą; prašė te- 
velįų daboti savo kūdikėlius 
ir kvietė visus melstis už jau
nuolių ištvermę. Paskui pagy
rė gerb. kun. kleb. M. J. Ka
zėną už nepaprastai gražų iš
kilmių sutvarkymą ir prisi
rengimą Taipgi J. M. nepa
miršo ir sesučių Pranciškie- 
čių, kurios nemažai padėjo 
triūso ruošianties prie to.

Garbė gerb. kleb. už jo pa- 
darbavimo ir gražią tvarką.

Garbė ir sesutėmis, kurios

Žurnalisto žmonos vargai.
Britanijos žurnalistikos in

stituto žurnale įdėtas žuma-i 
listo žmonos laiškas, kur nu
siskundžiama žurnalisto žmo
nos vargais.

— Kai pirmą kartą aš suti
kau savo vyrą, — rašo žurn. 
žmona, — jis buvo kariška n- 
niforma ir pasirodė man be
veik viduramžių ricierium. Iki 
to laiko aš nežinojau, kas tai 
yra žurnalistas. Po vestuvių 
mano vyras pradėjo dėvėti ci
viliniais rūbais. Koks tai buvo 
valkata! Jis elgėsi nesupran
tamai. Ištisas dienas jis kaž
kur dingdavo, bastydamasis 
po redakcijas. Pagaliau pa
kvietė redaktoriaus padėjėju 
įvieną laikraštį. Aš maniau, 
kad trii yra svarbi vieta, kaip 
kokio laikraščio generolo vię- 
ta, ir tikėjau, kad mano vy
ras daugiau žiūrės savęs.

Bet jis liko nepataisoųias ir, 
kaip ir pirmiau, be tvarkos 
vaikščiojo. Pirmą dieną jis 
išėjo 5 vai. p. p., negėręs ar- 1 
batos, ir grįžo 3 vai. nakties 
ir triukšmaudamas prikėlė ma 
ne. Kitą dieną jis atsibudo 11 
vai. ir reikalavo pusryčių, kai 
aš jau rengiau pietus.

Nuo to laiko mūsų gyveni
mas eina aukštyn kojom. Ke
liamės vėlai, gulam ' vėlai, val
gom ne laiku. Padorūs žmo-

padėjo gerb. klebonui tame 
darbe.I

Parapijonas.

Mūrio. Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St„ Chieaco

Tyros, Aiškios, Sretkoa 

GRAŽIOS AKT*
* Yra didelis tartas

Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beanty” ant pareikalavimo.

nė« nustojo mus lankę, nes ar- jaučiamės gyvenantys; miego 
ba vyro nėra namie, arba pas j darni laiko mes visiškai ne 
mus sėdi toki pat tipai kaip ;pastebim: naktis, mums mie 
jis pats ir tabako dūmais nuo- 'gan.t; — trumpas laikotarpi
d i ja kambarius.

šimtakalbis
Pernai Berlyne 

kietijos atstovybės 
patarėjas Emil Krebs, 
gerai kalbėjo 60 kalbų, o šiaip ' 
galėjo susikalbėti daugiau 
kaip 100 kalbų.

Dar septynerių metų jis 
mokyklos bibliotekoj rado 
prancūzų kalbos žodyną ir per 
3 mėnesius išmoko jį atmin
tinai. Per dvejus metus pui
kiai išmoko graikų ir lotynų 
kalbas, taip pat naująją grai
kų k., italų, rusų, lenkų, tur-, 
kų ir arabų kalbas. Baigęs ‘ 
gimnaziją jis jau mokėjo 12 
kalbų. Berlyne Rytų seminari 
joje per dvejus metus gerai 
išmoko kinų kalbą. Paskui 
gyveno Kinuose /21 metus ir 
išmoko sunkiausias kinų kal
bos tarmes, taip pat mongolų, 
mandžūrų, tibetiečių, korėjie
čių, korjiečių, šiauliečių, ma
lajų ir birmanų kalbas ir ja
ponų kalbų. |

Per karą grįžęs į Berlyną 
toliau mokėsi kalbų ir mokė
jo dar sirijiečių, etiopų, koptų, 
gruzinų^ persų, armėnų, por
tugalų, rumunų, albanų, čekų, 
slovėnų, serbų, bulgarų, nor
vegų, švedų, olandų, vengrų, 
suomių, estų, lietuvių, latvių 
ir kt.

' paliekantis mums tik mažuli 
[įspūdžių šęšėlį. Pagalvoki: 
tad, ar daugiau turit miegot 

mirė Vo- ar budėt!
Pekine

kuris ; 10 PIECE COSmETIC 
SĖT >1.97

Thl. I. a Famou. Vlvmi Sėt and Iš
dildė. face pow<ler, 11.0(1; Rouge, 75c, 
Tlmue Creara *1.00, Depllatory *1.00, 
Faclal Astrtngent *1.75, Bath Balt 1.00, 
Tollet Wat.r *1.1*. Perfume ,t.7S. Brll- 
llautlne 75c, Skln tVhltmer 7*c. Totai 
Valu. *12.00. Speclal prlce, *1.»7 tat all 
t.D plecee to Introduco thli Una.

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

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bes Van 58O-5th Avenue, New York

Helieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

Ali drauiata—35o ud 45e |tn ud tnbeo. 
•Childru'. Maaterole (aildėr forai) 35o. 

Better than a Mušt ar d Plast er

Miegas gyvajam atima % 
gyvenimo; juk tik budėdami Buy gloves with what 

it savęs
Nerelk mokėti 60e. už 

dantų mostį. Listerine’ To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai >3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25

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

1. Parlor setas, kaina >160,
parduodama už .. ................ *75.00

2. Bedruimio setas kaina >150,
parduodam už . . . .................. *69.00

3. Dlning-room setas, kaina
>85, parduodam už . *49.00

Didis Pasirinkimas Radijo 
Visu Išdlrbysčių

EHA.M TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
ŠIAIS MUSŲ BARGENAIR —

— LAUKIAM. 
LIETUVIŠKAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėlio vakarą iš stoties 
WHFC, 1420 kllocykles ' nuo 7 iki 8 

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

RAUSKAS Ir J. BERTULIS--savinin.

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

No Guesswork for
ri

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ąualitiea in 
tvholesome, digestible forai.

Velveeta retains all the valuabie 
elementą of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery one 
caneatitfreely!

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

KRAFT

VZelveeta
Y The Oeliciou* New Cheese Food

UBBY

Ai.r. :•
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C H I C A G O J E
KUN. A. LINKUI PA

GERBTI VAKARAS.

Town of Lake. — Balandžio 
19 d., Krenčiaus salėj buvo 
suruoštas kun. A. Linkui pa
gerbti vakaras, kuris visais 
atžvilgiais pasisekė.

Da prieš septintu valandą

Meškaitė ir j teikė gėlių. Svei
kinimo eiles ji labai gĮražiai 
pasakė.

Paskui p. Ig. Sakalas svei
kino kun. A. Linkų Chicagos 
lietuvių katalikų organizuoto
jo jaunimo vardu. Paskui 
sveikino kun. Ig. Albavičius, 
kun. P. Vaitukaitis, kun A.

žmonių prisikimšo pilnutėlė Valančius.

Įėjo pasakyti; jaudino jį tas 
įvykis.

Žmonių, kaip minėjau buvo 
pilna svetainė. Tas rodo, kiek 
kun. A. Linkus turi įtakos 
žmonėse. Visi atėjo pagerbti 
jį, kaipo idealistų, veikėjų,

Anot patarlės, kad širdis 
širdimi atsimoka. Jei jau kas 
yra pagarbos vertas, tai gerb. 
kun. Anicetas Linkus. Jis pil
nai užsitarnavo tų pagerbtų- 
vių. Programui pasibaigus

svetainė. Vėliau atėję turėjo Solo dainavo p. K. Sabonis. Į daugelis asmeniui sveikino
stovėti, arba grįžti namo

i
Pasirodžius kun. A. Linkui, i 

kuris atėjo su draugais ku-, 
nigais, visi sustoję, rankomis 
plodami nulydėjo į garbės sta
lų, o trys broliai 
griežė

Jam pianu skambino jo duk
relė Silvija. Kaip ir visuomet 
p. Sabonis gražiai dainavo. 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 

Šv. sodalicijos vardu sveiki-
. n.o B. Janušauskaitė ir įteikė Metnkiai'- , . I gėlių, ir dvasinį bukietą nuomarša ir per vakane- . mergaičių. Sveikinimo eiles

kun. Linkų.
Žmonės skirstėsi į namus 

pilni gražiausių įspūdžių iš 
vakaro, kuris ilgai pasiliks 
visų atminty.

Dalyvavęs.

nę gražiai svetelius linksmi-,
no. Ponas Stankūnas, fotogra
fas, visų puotų nufotografavo.
Š. P. M. sodalicijos narės man 
dagiai tarnavo prie stalų.
^Valgius gamino sųjungietės 

ir rėmėjos. Sekančios šeimi
ninkavo : A. Kupetienė, O. 
Vaznienė, J. Stugienė, M. Ka- 
zenienė, H. Gedvilienė, H. 
Bumšienė, O. Srubienė, M. 
Paukštienė, M. Sudeikienė, J. 
Čepulienė. Seimininkės dėkin
gos ponams Kupečiams už 
davinių savo namo valgiams 
gaminti, nes svetainėj nebuvo 
galima, kadangi anksčiau sa
lė buvo kitų užimta.

Ačiū ir parapijos komitetui 
už palaikimų gražios tvarkos 
ir patarnavimų, kur tik reikė
jo-

Vakarų atidarė J. Čepulie
nė. Paaiškinus tikslų, progra
mų! vesti pakvietė darbštų 
parapijos trustisų p. J. Zele- 
vų, kuiis sumaniai programai 
vadovavo.

Visųpirma ant scenos pasi
rodė mergaitė su gėlių kaše 
ir pasveikino celebrantų Mo
terų Sąjungos vardu. Sveiki
nimo eiles pasakė p-lė C. Vaz- 
nytė, kuri gražiai užduotį at
liko.

Toliau sekė trijo. Dainavo 
p lės N. Mauraitė, A. Norkai- 
tė ir J. Auižbikaitė. Pianu 
skambino S. Ivaškevičiūtė. 
Girtinai padainavo.

“Draugo” red. p. L. Šimu
tis gražiai pasveikino dien
raščio vardu kaipo artimų ben 
dradarbį.

Solo dainavo p. V. Daukša. 
Jam pianu skambino jo duk
relė V. Daukšaitė. Pono Dauk
šo gražu balsu visi gėrėjos 
ir dėlto kelis sykius turėjo 
dainuoti. i

Eilės “Kunigas” padekla
mavo M. Stamšauskaitė. Ge
rai atliko.

Solo dainavo p. A. Peržins- 
kienė. Pianu skambino Ona 
Skirutė. Ponia A. Pieržins- 
kienė, tai Town of Lake lakš
tutė. Jos maloniu balsu nega
lima atsigerėti. Jau daug va
karų yra puošusi savo balse
lių.

Toliau sveikino miesto pro
kuroro pagelbininkas adv. B. 
Mast. Paskui kun. A. Deks- 
nis.

Solo dainavo p. E. liuku įfc- 
kieniė, pianu skambino O. 
Skirutė. P. E. Rakauskienė 
savo dainomis visus sužavėjo.

Toliau gražiai, iškalbingai 
sveikino kun. J. Vaičunas, o 
ftv. Kaziirtiero Akademijos 
Rėmėjų vardu sveikino A. ■

'girtinai pasakė. 
Gražiai kalbėjo vlebonas

kun. A. Skripkus, linkėdamas 
kun. A. Linkui Dievo palai
mos.

Maža mergaitė, G. Varens- 
kaitė, pasveikinus vardu vi
sų townoflakiečių ir draugų į- 
teikė atminčiai mėlynų voke
lį su dovana. Eile? gražiai pa- 
deklamavo.

Ant galo kalbėjo pats kun.

GRAŽUS VAKARAS.

• Marąuette Parke. — šv.
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 8 skyriaus suruošė labai 
gražų vajaus vakarų, parap. 
salėj, balandžio 19 d.

Pirmiausia scenoj pasirodė 
maži vaikučiai, labai gražiai 
išmokinti 8. M. Petronėlės. Po 
to dainavo S. Rimkus. Jam 
pianu skamb. M. Jozavitas.

P. Ona Biežienė labai pub
likų nustebino savo švelniu,

Travatore”.
P. Čiap&s yra publikos pa

mėgtas. Visi mėgsta jo dai
navimų klausyti. Jiems pianu 
pritarė p. Romano sūnus.

Apie šv. Kazimiero Akade- 
i'dkių orkestrų nėra ko ir sa
kyti. Jų gabumai muzikoje 
žinomi. Žmonės net stebėjos 
girdėdami plaukiant švelnias 
meliodijas.

Paskui vaikučiai sulošė la
bai juokingų komedijų. Lošti 
juos išmokino S. M. Ignatia.

Mergaičių mokyklos choras 
labai puikiai padainavo “Aš 
atsikėliau ankstų rytelį”, 
“Verda mama kukulius” ir 
“Atnešė dėdelis kukulių vied- 
ra”.

Kun. A. Baltutis pasakęs 
trumpų prakalbėlę pakvietė 
kun. Dr. Matulaitį, Šv. Kazi
miero Seserų kapelionų, kuris 
gražiai apibudino vakaro tiks
lų.

Paskui labai gražiai daina
vo p. M. Janušauskienė. Nega-

kademijos, kuris papasakojo 
kokius *didelius darbus atlie
ka sesutės ir skatino žmones 
jas remti.

P-lė E. Jovaišaitė po to gra 
žiai padainavo, o po jos dai
navo Dzimdzi Drimdzi.

P. A. Ozelis mūsų (Mar- 
ųuette Parko) žvaigždė labai 
gražiai padainavo arijų iš op. 
“Birutė” ir kitų dainų.

Žmonės skirstėsi namo pa
tenkinti vakaro programa ir 
prašė, kad rėmėjos daugiau 
surengtų tokių gražių vakarų.

Mūsų parapijos klebonas, 
kun. A. Baltutis, ne vien pa
deda rėmėjoms darbuotis, bet 
da it šiam vakare aukojo $5. 
Po tiek pat aukojo Dr. S. 
Biežis ir kontraktorius D. 
Gricius, kitos aukas buvo 
smulkesnės.

Vakaro komisijoj buvo: p. 
Gricienė, p-lė Gailiūtė, p. Ce- 
reckienė, p. Rakaitienė ir p. 
Druktenis.

Komisijos narės po progia-

karų, bus vėliau 
“Drauge”, t. y. po skyriaus 
susirinkimo. Rėmėja.

paskelbti ma “Indisoreet”. Dalyvauju4 
Gloria Sivanson.

Roosevelt teatre eina vei
kalas “The Prodigal.”

MOTINOMS PAGERBTI 
VAKARAS.

Town of Lake. — Nek. P.
Pan. Šv. mergaičių Sodalici- 
ja rengia “Motinų Dienų” 
programų, gegužio 10 d., šv.
Kryžiaus parap. svet., 46 ir 
Wood gat. 5 vai. po pietų.

Kviečiami visi dalyvauti 
šioj pramogoj. Bus gražių kal
bu, dainų ir atloštas veikalė
lis, “Motinos Varduvės”. Be 
to, bus įteikta motinoms at
minčiai dovanėlės. „umai aUgryš unw taip kaip buvo

Komisija deda pastangų, P*«ntott. Jeigu kenčiat nuo ligų skll- 
. vto. žarnų. Inkstų, odos, kraujo ner-

kau rengiamas vakaras kuo-'vų, Širdies, reumatlsmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI >5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno Usgzaminavimo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, 8uradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo —- Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, Ir Jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy-

Įima nei apsakyti, kaip pub- jmo artistams pagerbti suruo- 
lika mėgsta jos dainavimų. šė kugelio vakarienę pas p.

Po to kun. A. Baltutis pa- Stoškus.

puikiausiai pavyktų.
Taigi, nepamirškite visi da

lyvauti sodalicijos pramogoj, 
gegužio 10 d. Sodalietė.

BALABAN IR KATZ 
TEATRUOSE

Chicagos teatre dabar rodo
ma “Shipmates,” dalyvauja 
Robert Montgomery.

Oriental teatre rodoma
“Ladies’ Man.” Dalyvauja 

William Powell.
United Artists teatre rodo-

Jelgu turit kokią užsisąnėjuaią. 
kerėjusią, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėllokit neatėję pas

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JAOKSON BLVD.
Arti State Gatvės 

Ofiso Valandor” Nuo 10 ryto iki
1 po piet. Vakarais nuo 6 iki T 
Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1

po plet

ADVOKATAI

PAULINA KLAPATAUSKIENE
Iš namų EišmantaitS

Mirė kovo 23 d.. 1931 m. 87 metų amžiaus. Palaidota kovo 
25 d. Kražių kapinėse.

Kilo iš Raseinių Apskr., Pašilės parap.
Paliko dideliame nubudime sūnų Juozapą, marčią Justiną, 

dukterį Olesę, žentą Aleksandrą Petkevičių ir šošis anūkus.
Gedulingos šv. Mišios įvyks Trečiadienį, bal. 29 d. 8 vai. 

ryte. Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčioje, Brighton Parke.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus 

dalyvauti šiose pamaldose.
Nuliūdę Sūnūs Juozapas Klapatauskas, duktčv Olose Ir Alek

sandra Petkevičia.

$5,000.00 Už $10.00
VYRAMS IR MOTERIMS NUO 18 UGI 59 METŲ

Apsidrauskit Nuo Automobilių Nelaimes
Alės Apdraudžiame — Insurinarae į vienų iš didžiausių 
Ihsurance Kompanijų nuo automobilių acoidentų. 
Ištikus nelaimei iš priežasties automobiliaus kaip tai 
važiuojant savo, ar svetimu, ar public automobiliu, ar 
einant gatvėje užgautų, ar expluoduotų bile koks auto
mobilius, tuomet ši apjrauda moka $25.00 į savaitę pa- 
šelpos per šešius mėnesius. Jei sužeistasis asmuo būtų 
ligonbutyje ar namie turėtų nursę, tada moka $40.00 
j savaitę. O mirus išmoka . $5000.00
Mokesčiai tik $10.00 už visus metus.
Norintieji plačiau sužinoti kreipkitės;

VINCAS RUKSTALIS
6942 South Maplewood Avė. Chicago, III,

TELEFONAS HEMLOCK 5219.

A. Linkus. Dėkojo visiems 
už surengimų to valAiro. Ma-!gražiu balsu, 
tyt buvo, kad kun. A. Linkus i P. Romanas ir-gi gražiai 
daug daugiau jautė, negu ga- įdainavo arijų iš operetės “II

kvietė kun. Vaitukaitį, žirio- Naujos narės, ir nariai,
mų rėmėjų šv. Kazimiero A- kurie įsirašė per šį vajaus va-

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ

/

Ui

n

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs- tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų”.

Remkime ir Platinkime 
‘Draugų”!

Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUG AS
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

/I

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph (727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevąlt 0090 

Name: ( iki t ryto Tel. Repub. 0(00

PAUL M, ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyje 
Room

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NOHTH LA GMLLB JT. 

(Cor. La Salią and Madįaon Sts.) 
Ofiso Tel STATU JTO*: 4*11

~ J, P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 
Subatomis nuo 0 Iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullmąn 5950—namų Pult (371 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn Street
Ketvergals ofisai uždarytL

HITT AND RIJNN—SomNimeo Even “*White Lie" pocs thf Just the Šame As the Darktr Variety! BY HITT

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
ROOM 1431

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

Tel. Roosevelt 8710
Vąl.. nuo 0 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

a, a, o l i s
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Room UOI Tel. Randolph 033
Valandos puo 9 ryto iki 5 vai. vai 
3341 8. Halsted St. Tol. Vtctory 054

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
(Jtarn., Ketv. Ir Subatos vakare

C, V.CHESNOL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Strc
Telefonas Canal >552 

Trečiadieniais Ir Penktadieni:
vakarais namie pagal sutartį. 
6503 So. Campbell Avenr

Telefonas Republlc 4499

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Waahlngton 8t.

Cor. Wasl)tngton and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2078 

Namų Tel. Hyde Perk 8386



Pirmadienis, Bal. 27 d., 1931 DRAUGAS

O

C H I C A G O J E
ISTORINIS ĮVYKIS LIE- įdrai susijungę chorai. Spcr- 

POS 4. J to Olimpiadoj dalyvaus pasi
žymėję įvairiose sporto rūšyse

DAKTARAI:

A. A.
KAZIMIERAS A. ANUŽIS

Po trumpos ligos persiskyrė su šiuo pasauliu bal. 24 d. 
5 vai. vak., 1031 m., sulaukęs 54 metų amžiaus. Kilo iŠ 
Šiaulių apskričio, Papilės parapijos, Jonaičių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 31 metus.

Paliko dideliame nuliudime moterį Mortų, podu
kras, Seselę Marijų Tęresių, Šv. Kazimiero Kongre
gacijos, Marijonų Stankaitę, Bronislavų Vaišnorienę, 
ir žentų Pranciškų, brolius: Vincentų, Domininkų ir 
Pranciškų; o Lietuvoj Jonų, Juozapų ir seserį Ma
rijonų.

Kūnas pašarvotas 4321 S. Artesian Avė. Laidotu
vės įvyks Utarninke, balandžio 28 d., 9:00 vai. ryto 
iš namų bus atlydėtas į'Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Taipgi velionis buvo narys Tretininkų, Apašta
lystės Maldos, Saldžiausios Širdies Draugystės, Šv. 
Kaz. Akademijos Rem., Šv. Pranciškaus Vien. Reni., 
Kolegijos Reni. ir buvo garbės narys Altoriaus Puo
šimo.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir pažįstamus- 
mas dalyvauti a. a. Kazimiero laidotuvėse.

Prašoma nesiųsti gėlių.
Laidotuvėse jiatarnauja graborius Eudeikis, Te

lefonas Yards 1741.

Liepos 4 d. bus istorinis 
įvykis. Du Liet. Vyčių Aps
kričiu: Chicagos ir Wisconsi- 
no rengia bendrų Chicagos 
miesto ir Indiana ir VViscon- 
sino valstybių lietuvių jauni
mo išvažiavimų graižiame par
ke AVaukegane, Ilk, kur bus

sportininkai. Laimėtojams bus 
išdalinta dovanos — medaliai. 
Bus vaikinų ir merginų base- 
bąli vakarų valstybių pirme
nybėms laimėti. Bus ir kito
kių įvairumų.

Bus tai nepaprastas įvykis 
kokio da vakarinėse valstybė-

pirmoji Lietuvos Vyčių Dai- se nėra buvę. Visi ruoškitės, 
nų Šventė ir Sporto Olimpia- Įžanga į parkų bus visiems
da. Dainų Šventėj dalyvaus 

Į pavieniai Chicagos, Wauke- 
gano," Kenoslia, "Racino, Mil- 
waukes, Port . Washingtono, 
Sheboygano, Indiana Harbor 
ir kitų kolonijų chorai. Pas
kui keletu dainų išpildys ben-

,\

veltui. Rap.

WEST SIDE ŽINIOS.

Tel. Ganai 6784

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyry, motery ir vaiky

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
piety iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomls Ir seredomis tik 
lškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Telefonas Grovehlll 8262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Į2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedaliomis pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJ AS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. tVest^rn Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 2380

Valandos 2-4 po piety lr 7-9 r. v. 
Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MACH,
DENTISTAS

Sulte 1920 The Plttsfleld Bldg.

55 E. AYASHINGTON ST.

EVA KAZLAUSKIENĖ
(Po tėvais Kasmauskaibė)

mirė bal. 24, 1931 m. 6:10 vai. ryt, 53 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės Apskr., Kaltinėnų Parap., Pagribių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno apie 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime vyrų Antanų ir sūnų 
‘Antanų, dukterį Evų, sesers dukterį-augintinę Violet 
Hofsteader, brolį Antanų Kazmauskų, brolienę Onų, 
švogerį Jonų Jonušų, o Anglijoj seserį Onų Plackienę 
ir gimines. A. a. Eva buvo narė šių dr-jų: šv. Agotos, 
šv. Barboros, Tretininkų ir Litewsko-Polska Krolowa 
Jadvyga.

Kūnas pašarvotas 3930 W. Marųuette Rd. Laidotu
vės įvyks utarninke bal. 28. Iš namų 8 vai. bus atly
dėta į Gimimo Panelės Šv. par. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa 
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Duktė, Augintinė, Brolis, 
Brolienė, Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Ežerskis, Banį. 9277

STANISLOVAS
KAČUSIS

Mirė balandžio 23 d.. 3 vai. po 
pietų, 1931 m., sulaukęs pus
amžio; gimęs Raseinių apskr., 
Liolių par. Paliko dideliame nu 
liūdime moterį Moniką, 1 sūnų 
Tamošių, dukterį Prancišką, 2 
brolių Antaną ir Baltra
miejų, 1 seserį Marijoną, 3 švo- 
gerius — Kazimierą, Juozapą, 
švogerką Eugeniją, ir Petrą Jo
naičius, brolienę Domicėlę ir 
gimines, o Lietuvoje 1 brolį Vi
ncentą ir 1 seserį Jadvigą. Kū
nas pašarvotas .randasi 3557 S. 
Emerald avė., Blvd. 0935.

Laidotuvės įvyks balandžio 
27 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į Šv. Jurgio parapijoj bažny
čią, kur bus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv, Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Stanislovo Kaču- 
sio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavimą.

Kartu bus perkėlimas j šei
mynišką lotą Jonaičių famill- 
jos — tėvo, motinos ir sesers.

Nuliūdę liekame
Moteris, Vaikai, Broliai,

Seserys ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra- 

borius Kadžius, telef. Victory 
4088.

X Artinasi Aušros Vartų 
parapijos įsikūrimo Sidabri
nio jubiliejaus iškilmės. Visos 
mūsų draugijos sudarė Jubi
liejaus Rengimo Komitetų, ku 
riam pavesta iškilmes rengti.
Iškilmių rengimas apima daug 
įvairių darbų, kurių atlikimui 
šiandienų Jubiliejaus Komite
tas vakare parapijos svetainė
je rinks reikalingiems dar
bams atlikti komisijas. Užtat!
Komiteto Valdyba prašo visų ^g SQ HALSTED gTREET 
narių, nesivėluojant šiandien j Val> 2.4 lr 7.9 vaL vakare 
vakare 7:30 vai. dalyvauti ple
numo susirinkime.

X Atėjo tikra žinia, kad J.
E. Vyskupas P. Bučys 6 bir-

Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

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

Te L Lafayette 5798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po piety, 7 iki 9 vak.

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

L
■
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MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ '

„11

Ma. 1

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

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisai

4605-07 South Hermitagc Avenue
Vūi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

1637 ĮVEST 51 STREET
Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentwort.h 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

SVARBI ŽINUTĖ

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

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

X Gauta žinia, kati west 
sidės šeimininkėms “Vytau
to” parko atidarymo gegužėszelio bus New Yorke, tad ga-L, .. . .

... . . „ . , . v ,. 24 dienoje įskilimų rengėjaiĮima tikėtis, kad 14 birželio; _ . 2 . .
paveda vesti restoranų, kuristikrai bus AVestsidėje.

X Stepanija Mikolaitė šių
savaitę visai nusilpo, tiktai 
Dr. Kavarfekio dėka vaistais 
palaikoma jos gyvybė. Ligo
nė žuvyčių valgiu pereitais 
metais užnlbodnita, šių žiemų 
buvo pakilus iš tos ligos, bet 

!į pavasarį matomai nusišaldė 
ir įpuolė į karštį.

X Bernardas Dimfortas jau 
grįžo namon iš Cook County 
ligonines.

moderniškai įrengtas su elek- 
trikiniais pečiais, ..tikru “cof- 
fee pot” — kavai virti puodu 
ir t. t.

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. YAITDSH, OPT.

GRABORIAI:

J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 

■ todėl, kad priklau
sau prie graby 18- 
dirbyatės.

OFISAS
668 West 18 Street 

• Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 2238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi- 

| me išlaidų užlaikymui 
I' skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
_ ’ » • > I

LIETUVIS GRABORIUS

Ofisaa
4603 So. Marsbfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEIT 18 STREET
Tel. Rooeevelt 7682

RDTKUS
UirDĘRTšKINa CO.

P. B. Radley Lin.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT 
Canal 2181

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Cbicago

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ. 

Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

, VBDfiJAS

1650 West 46th St.

Ofiso Boulevard 5913
Res. Keawood 5107

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLACE STREE®

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
19-12, 8-4. 7-9 13-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 082 Tel. Kedzie 2450-2481

I DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo 2888

Nedėliotais 
Susitarus • ;

Ofiso Tel. Virglnla 0036
Rezidencijos: Vau Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po piety 
2 Iki 4 lr 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų ofisas 2413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 iki 9:39 vak.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:.
Nuo 6 Iki 8 valandai vakar* 

Apart šventadienio lr ketvirtadienio

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIHU 

X — Spinduliai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akly įtemphną kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akly aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akly karštį. Nuimu 
cataractua Atitaisau trumpą regys- 
tę lr tolimą regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
karą Nedėllomls nuo 10 ryto iki 12 
po piety.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUK 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. lr Rez. TeL Hemlock 2874

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

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-»o O f. 
VaL: 8-6 po piet U t ar n. lr Bubat. 
3-5 vak. Šventadieniais pagal sutarti

TeL Tnrda 1828

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

I

DENTISTA1
Phone Boulevard 7942

DR, 6. Z. YEZELIS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marshall Drug Store 

Arti 47th Street

Ofisas 2201 West 22hd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tek Republie 7868

Valandos l — 8 & 7 — 8 vak vata 
Nedėlloj: 10 — 12 ryto.

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORtS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6609 So. Artesian Avė 
Valandos 11 ryto Iki 2 po pieta 

6 iki 8:80 vakare

Kampas 46tk tr Paulina Bte- 
Tel. Boulevard 5298 - 8418

Nultudlrao valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu almpatlš- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dftįcaL

Ofisas ir Akinių Dirbinti 
756 Wcst 35th St 
Kampu Halsted St.

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8

Nedėliomis: nno 10 iki 12.

JOHN SMETANA, 0. D.

Tai. Canal 9222

DR. 6.1. BtOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampu Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryta 
nuo 1 iki 9 vakare 

BeredoJ pagal sutartį

Bouševard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

TeL Cicero 1289

DR.GOSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Veš.: kasdien nue 19 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėllomls pagal sutartį \ 
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Res. Tel. Mldway 5612

DR. R. C. COPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue lr 24-tas Street 
Telef. Wllmette 196 arba 

Canal 1712
Valandos: 2 Iki 4 p. p. PenedėHgĮa 

lr Ketvergals vakare

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECUALISTAS

Džiovų, Motery lr Vyry Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—-4 pėVai

piety: 7—8:20 vakare 
Nedėllomls 19 iki 12 

Telef. Midway 2880

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994/
Resldencilos Tel. Plaza 8994

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virgiui* 1290 

Yards 1138
Chicago, UI.

OPTOMETRISTAS
Akly Ekspertas tr pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. fcamp. lt M. 2 aukštu 

Pastebėklt mano Iškabu 
VaL 8:24 ryt Iki 2:26 vak. Sersdo- 
mls 8:24 Iki 12 ▼. Nedėllomls nėr 

skirty valandų. Room B

Del susitarimo Tel. Clcero 49

DR. 6. L. MAD6E
DENTISTAS 

Vai.: 9 iki 12, 2-4 lr 6-9 v. v.
4930 W. 13 ST. CICERO, ILL.

Del nedarbo kainos au mažintos 
kukslnės crovrna .............................. |6.00

:::::::::::: 5:22 ®58 so. halsted street< 
’2:2:i v*i.= w i»u vak«

YALANDOS: 
Nuo 19 Iki 13 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po piety 
Nuo 7 Iki 9 vakue 
Nedėl. nue 10 Iki U

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. S4ew*rt 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas
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C H I C A G O J E
-DIEVO MALONIŲ DIENOS parapijos piknikuose,

Visiems' savo 
ir

Jūsų klebonas
Pralotas M. L. K rusas.brangiems

Jparapijonams ir parapijo- 
’nėms turiu garbės pranešti,

^kad viisems mums artinasi 
'/Dievo Malonių Dienos. Nuo 
^ateinančio sekmadienio gegn-l RREDGBPORT. — Sek- 
•žt‘8 3 dienos, mūsų šv. Jur- madienĮ, balandžio 19 d., šv. 
jyio bažnyčioje prasidės šv. 1 Jurgio parapijos salėje Įvyko 
J^fisijos, kurias duos Tėvai metiniu kųncertas, “Kanklių” 

^Marijonai — kun. J. Vaitke- ir Mažosios Gėlėlės — abiejų
IF.. • • * a -»-v , ų v__ _____ __ _________ -5 _ ? S

KONCERTAS PARAFUOS 

NAUDAI.

kričius ir kun. A. Petrauskas. 
Šv. Misijos yra tai ypatingų 

ri)ieyo malonių dienos. Išank-

chęrų parapijos naudai. 

Koncertas buvo gana geras.
Choruose esama daug. gražių

to visus širdingai kviečiu rū- < ir stiprų balsų. Keletu dainųSt<
3>estingai rengtis kuogeriau- 
P šia pasinaudoti ta proga.

sudainuota tikrai gerai. 
Solistai ir pasirodė. P-lė

SPrie to kviečiu vyrus, moteris Goruckaitė sykį buvo “very 

good”. Radi o dainininkai pp. 
J. Romanas ir A. Oiapas dai-

■ čiu būti talkininkais mūsų p^vo daugiau negu gerai.

5r jaunuolius.
Uuoliausius katalikus kvie-

gerbiamų misijonierių darbe, 
“’okie gali pasitarnauti šitaip: 
tetrūksta mūsų parapijoj at- 

lusių tikėjime žmonių, nu
tolusių nuo bažnyčios, nepra- 

tojančių, bepoterių katali
kų. Tokių nepasiekia mūsų 

lis iš sakyklos, arba retai 
tepasiekia, nes jie arba visai 

ateina į bažnyčių arba atei
ta retai. Tokių nepasieks nei)

Gerb, prof. A. Pocius, ma
tyt, buvo idėjęs daug sielos 
rengiant tų gražų koncertų; 
tiktai gaila, kad publikos ne- 
perdaugiausiai tesusirinko. O 
visgi parapijos naudai paren
gimai turėtų būti skaitlingai 
parapijom} laukomi.

Koncerte matėsi ir J. M. 
Pralotas. Programui vadavo

ijonorių žodis, jei jie ne-, kun' A- Martinkus, cho- 
ilankys į bažnyči,. Tai-gi r'! dr»sio8 vadas- Buv0 " 

ašau uoliųjų katalikų kuo-
plačiausia paskleisti žinias a-

gerb. kųn. J. Šaulinskas.
“Nitram”.

pie įvyksiančias misijas ir 
kvieskite, raginkite, prašykite 
visus atšalėlius lankytis Į 
tnūsų bažnyčių Šv. misijų me
tu. Ištikrųjų, tokiu būdu mes 

lime išgelbėti nuo pražūties
ug sielų.
Prie tos pat progos prime

tu kad mūsų pirmutinis po- 
pijos piknikas įvyks birze- 

k> 7 d. Chernausko darže, o 
intrasis liepos 26 d. Vytauto
Parke.

Visų mūsų parapijos drau- 
ir organizacijų prašau 

rengti sakytose dienose pik- 
likų, o skaitlingai dalyvauti

CHICAGOS VYČIAI REN
GIASI PRIE SAVO ME

TINIO PIKNIKO.

liet. Vyčiai Chicagos Aps
kričio kasmet rengia vienų 
didelį piknikų — bendrų viso 
jaunimo išvažiavimų, kuris , 
Įiašižymi linksmumu, smagu
mu ir gražia tvarka.

Šįmet toks piknikas įvyks

t

STEFANIJA
MIKADAITC

Mirė Bal. 2 5 d., 1931 m., 3
vai. ryte, 31 metų amžiau n. 
Kilo 1S Kauno rėd., Teisių 
miesto. Amerikoje išgyveno 21 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
motinų Antelę, tėvą Adolpą, 
seserį Stanislavų, dėdienę Bar
borą. Stulpinas, o Lietuvoje te
tų Petronėlę Cltavlčaltę, 2 dė
des Leonų Ir TamoSlų Cltavl- 
člus Ir i rimines

Kūnas pašarvotas 2231 W. 
2Srd St.

TsidotuvSs J vyks Trečiadieny 
Bal. 29, 1*31 m. IS namų 3:30 
vai. bua atlydėta į AuSros Var- 
I u parsp. bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingo* pamaldos ui 
veliones sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta , flv. Kaalmlero kapt* 
nes.

Nueėtrdžtal kviečiame visus 
rimines draugu-gee Ir pažysta
mu s-mas dalyvauti Šiose laldo- 
tuvSse.

Nuliūdę Motinų, Tčvas, Sesuo 
Ir Gtmtočs.

LaidotuvSms patarnauja grab. 
S. D. Iachawlvh. Tel. Rooee- 
volt 2616.

GYVYBE 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INISTŲ-IEPBNŲ-FVSL6S 
Per viri 200 metų tikrasis Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa- 

iiųtas gyduole dėl šių organų 

netvarko*. Lengva* ir malonu* 

iaųti. Bandyk šiandie. Trijų 

dydžių, vaistinėle. Ieškokite: 

“Gold Medai“ vardo kiekvieno

je dėžutėje.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Roclcwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianu*, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Me* pervežame daiktus iš ir 

į kitus miestus.

KĄ JŪSŲ SKRYBĖLĖ PASAKO APIE JUS? 

Ištikrųjų skrybėlė dailina arba gadina moters išvaizdų. 
Niekas geriau neįrodo moters asmenybę, gražumų ir grakš
tumų, kaip jos skrybėlė. Išsirink sau skrybėlę Fenzau’s 
skrybėlių krautuvėj.

IRAS FLORAS 
VAIKŲ, MERGINŲ 

ir moterį; 
61.00 iki 61.88

t
DIPELI STORAI 

VIENAME
1646 48 WEST 47 STREET

“Didžiausi Skrybelninkai Chicagoj”

VIENA KAINA 
VISIEMS

63.95

63.50

62.95

■ii»*1* ..................... 11
birželio 28 d., Bergmans dar
že. Riverside, BĮ. Išrinkta ko
misija iŠ žymių Vyčių darbuo 
tojų daro planus, kad šių 

metų piknikas būtų Įdomus. 
Be bendro pasilinksminimo, 
bus suruošta Įdomus sporto 
programas ir kitokių surpry- 
zų. -

Į piknikų kviečiame ne vien 
jaunimų, bet ir tėvelius atsi
lankyti, paremti Vyčius, 

užsidirbti pinigų, kuriuos Ap
skritys išleidžia jaunimo rei
kalams: sportui ir dovanoms 
už kitokius gražius jaunimo 
— Vyčių pasižymėjimus.

Dnšiukas.

D# A U 0 A S
ŠAUNKJ8 KONCERTAS.

Norta Sidc. — Šv. Mykolo 

par. choras rengia metinį 
koncertą, geg. 3 d., parapijos 
svetainėje.

Šiame koncerte išgirsite 
naują, da negirdėtų, dainų, 
kurias choras mokinas, taip 
gi išgirsite mėgėjus solistus 
(es) ir pamatysite gražų vai
dinimų. Kas atsilankys, bus
patenkintas ir parems chorų, *
kuris iš tuo budu gautų pa
jamų perka bažnytinei muzi
kai ir dainoms gaidas.

Rap.

IŠVYKO J EUROPĄ

Flnn&dienis, Bal, 27 d., 1931

■■■■■

a|a
JUOZAPAS
VABALAS

Mirė Balandžio 25 d.,. 1931 m. 
6:45 vai. ryte, 6 3 metų amž.

Kilo lft Suvalkų rėd., Seinų 
Apskr., lazdijų pa ra p. Radžiū
nų kaimo. Amerikoje išgyveno 
22 metu.

Paliko dideliame nuliudimc 
moterį Marijonų. 3 sunūs: Al
binų, Viktorų ir Jonų, 2 duk
teris: Veronikų Ir Petronėlę,
pusbrolį MatauSų Vabalų, pu- 
seserę Kaminskienę ir kitus ri
mines

Kūnas pašarvotas 2230 W. 
24th St.

Laidotuves įvyks Antradieny, 
Balandžio 23 d., 1931 m. IS
namų 8 vai. bus atlydėtas į 
AuSros Vartų par. bažnyčių, 
kurldje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po pa 
maldų bus nulydėtas į flv. Ka
zimiero kapines.
. NuoSIrdžial kvlečlarpe visus 
gimines draugu ir pažystamus 
dalyvauti Šiose laldotuvCse.

Nubudę Moteris, Hunai, Duk
terys Ir visi Giminės.

I-atdotuvėms patarnauja grab. 
J. . Radžiu a Cnnal 6174.

Pereitų savaitę išvyko į 
Europų Springfieldo lietuvių 
klebonas kun. St. Yunkeris., 
Vyko per Chicagų. Visus ke
lionės reikalus aprūpino Po
vilas Baltutis, keliautojo arti
mas giminaitis. Chicagoj

gerb. klebonui net dvejos šau
nios išleistuvės buvo sureng
tos: pas brolį Petrų Stirbj 
Brighton Parke ir pas p. Por 
vilų Baltutį, kur dalyvavo 
Jonas Baltutis su žmona ir 
kiti giminės.

Kun. Yunkeris Europoj ap-

CICERIEČiy ARDAI
AS nupirkau Grant Work aptlekų 

nuo J. Malakausko, po No. 4847 W. 
14th st., Cicero, m. Esu iftėjęs augft- 
tesnį aptiekoryątės mokslų, Ir turiu 
daug metų patyrimo toje profesijoje.

lankys Lietuvų, Italijų ir ki- 23 st., kur randasi pašarvotn. 
tas šalis. Laidotuvės įvyks trečiadieny,

MIRĖ STEFANIJA 
MIKODEIKAITĖ

WEST SIDE. — Balandžio 
25 d. anksti ryte persiskyrė 
su šiuo pasauliu Stefanija 
Mikodeikaitė, sulaukusi 31 me
tų amžiaus. Gyveno 2231 W.

NAMŲ SAVININKAMS.

_ , ,j.,, Popieruoju ir malevoju kambarius.Turim, didžlausį vaistų sandelį re-
ceptams pildyti Grant Worke Vta-| pristatau*J nųmus
kų užlaikome pirmos rųfilea Pildau lftHiptnkt| ut , 7c/ lr aukMlau.
receptus su didžiausiu atsargumu.
Patarimus sutelkiu dykai.

Del jūsų parankumo, laikysiu Am.
Express Money Orderius, priimsiu 
gazo ir elektrlkos bllas. Renduoju

Atsišauki t lalSku ar asmeniškai.

K. ANDREJUNAS 

1337 So. 50 Ct. Cicero, BĮ.

bankos dėžės (safe vaulta) dėl bran- 
gmanų pasldėjlmo. Taipgi užlaikau 
visokių dalykų pasigrąžinimul ir ISslrenduoja kambarys vaikinui ar 
paslkveplnlmul. merginai — 2-ras aukStla.

> 3020 West 42 Street

GRANT WORKS APTEKA
Juozas Keserauskas, Sav. 

4847 W. 14th St.

Tel. Lafayette 9417

TeL Cicero 39

PAITRKAU Marės Černaucklutės, 
dukters Onos ir Jurgio Cernauckų.

PieovA TU iPo vyru Kasparunienė, gyveno Broo- vicero, m. klyn N Y Vyro vardaa Alex
Turiu svarbų reikalų, meldžiu jų

bal. 29 d.

R. ANDRELIUNAS
(Marųuette Jewelry & 

Radio)

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

2650 West 63rd St. Chicago

Telefonas HEMLOCK 8380

4644 SO.

Wųi. J. Kareiva 

Savininkas
Del geriausios rųftlea 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių. sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

A. A.
LIUDVINA

augAjtikė
Gimusi Gruodžio 15 d., 1923 m. 
Chicago, ni. Krikštyta Sv. My
kolo pat*, bažnyčioje. Mirė bal. 
19 d., 1931 m. po sunkios Ir 
ilgos Ilgos, Bremene Vokieti
joj, palaidota bal: 22 d. su ka- 
t ai Ik l Akomis apeigomis, katali
kų kapinėse.

Paliko dideliame .nubudime 
tėvą Antaną, motiną Julijoną 
ir du broliuku Ant&nuką. Bro
niu ką Ir sesutę A lepo tą, krikš
to' motiną Rozaliją Nausėdienę 
Ir krikžto tėvą Juozapą Augal- 
tj. senelį Petrą. Lietuvoje dėi 
dės Vincentą, Juozapą. Petrą Ir 
tetą Oną Augaičius. ir senelę 
Oną Ir tetas Agotą, Magdale
ną Ir Elzbietą Malinauskaitės 
Ir kitas gimines.

Tegul ilsis* musų mylimiausi 
Dukrelė amžinoje Vteėpatles ra
mybėje svetimoje Salelėje.

*Paalllekame didžiame gailes
tyje TS^-as Antanas, Motina Ju
lijona. Broliukai Ir Sesute 1«4S 
Wabansia Avė., Chicago, III.

■AU + čajobiliai

WILLYS KNI6HT
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažą kalną. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės | 
mua Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanlkas J. MENZOR.

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

8. Rum chaki savininkas
610 WE8T 35 STREET

Tel. Tards 0**9

EREE WHEEUNG

STUDEBAKER
Vleulntėlė Rtudebaker IJetuvIų 

Įstaiga Chėcagoj
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

ui žemiausias kali

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Are.

Tel .Lafayette 7189 
A. Kasulls ir J. Zebukaa. Sav.

B

19 Metu Patarnavimo 
Apylinkei

Šioje prietelingoje vietoje atlikinėjant sa
vo bankinį biznį jūs visada būsite užtikrinti, 
kad gausite išmanančių ir asmeninę domę. 
Viršininkai ir darbininkai — daugelis kurių 
kalba jūsų .kalba ir je mielai pagelbės jums 
jūsų reikaluose. i

'.i - •
Čia yra saugi vieta atlikti savo bankinius 

reikalus, pasitikėtinas metai po mųtų. Ateik 
šiandie. Jūsų sąskaita bus mielai priimta 
ir įvestinta'. ’

Central^S^Bank

pačių ar kas apie juos žinote pra- 
neėt, už ką busiu labai dėkinga.

_ __ ONA VMClULIENt:
339 5333 So, Washtenaw avė. Chicago, Iii.

PRANEŠIMAS

B & M 1
A. J. BERZINSKIS Ir

’ A. N. MASULIS
PAPE

5200 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. Republic 4544

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
NAMINIAI NAKANDAI PARDA

VIMUI.
Turi būt parduoti tuojau keturių 

kambarių aukžtos rųSIes rakandai, 
kauras, elektrinis radio, lempos Ir ' 
kitkas. Viskas pigiai, jei ateisite grcl i 
tai. Bua galima visus daiktus par- i 
duoti ir atskirai. Apleidžiame miestą, 

3040 West *3 Street

Veik dykai, pulkus 4 kamb. ra
kandai, kaip nauji. Gražiai lfimar- 
glntas parloriaus setas vertas 3300 
už |85. Pulkus 9x12 Wllton kauras 
|20, Super Heterodyne elektros ra- 

’dlo 645. Coxwell kėdė Ir ottoman 
1*25. pulki lempa |5. Valgomosios 
•etas 6<5, francuslėko plspo mlegk. 
•etas, stalas, vanos Ir tt. 1746 
78 8t. 1-mas apt. Saglnaar *78*.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

von pa^tu į dvi savaites, tele
gramų į dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
į Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj,
Darome įgaliojimus Ir visus 

legaližkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tamado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoSlrdžlu patar
navimu. -Į ■

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HAL8TED ST. 

Chicago, UI.

Tel Yųrds 4069 v

'M
ATRUSTCOMPANY

UK)Vtert»fcStreet

* • • ACleariag

Perkame vartotas
KONCRETINAS

1738 No -Callfornla Avė.

t Roomlng House, 15 kamb. Visi 
iirenduoti, 6 karų gar. Pigiai. 1350 
No. La Šalie St.

j Malto ėtoras, 6245. Pigiai, renda
>*30. 1 dld. gyv. kamb. žlllmą dykai. , 
15636 No. Clark st

Valuti jin is Bankas / Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

- B V'' R ■ 3$

Beauty Shop, iėdlrbtaa biznis, flk- 
čierlai, galima skyrium. 2503 South- 
port avė.

Del., Groc. nėr konkurencijos, ice- 
cream, kendės, kamp. Paulina Ir 
1658 Melrose St

j Barbornė su saldainių, cigarų, ice-

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI: E7JT p“"u n““• i i

M. ZIZAS Telef. Republic 6196'

D. GRICIUS
REAL ESTATE

Namų Statymo Kontraktorius I 
Statau įvairiausius namus prieinama

kaina , OEfcERALIS KONTRAKTORIUS
7217 S. CALIFORNIA AVE.I statau namus kalp mur® *

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.Telstonas Hemlock 5638
M. YUSEKA

Plnmbing A fleating
Kaipo Iletuvla lietuviams patar

nausiu kuogerlausla.
4496 So. W«rtern Avė.

Tel. Lafayette 8227

J. H. RICZKUS
4357 8. MAPLBW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

$ OVB
J M a ui
Geros išdirbystės pilnai už

tikrintos maliavos.

Kainos numažintos 

Wall blot maliava .... 62.40 

Aliejinė maliava 62.10

Aliejinė maliava....................63.00
Aliejinė maliava....................63.65

Kopėčios 6 pėdų............ 61 30

Kainos prielnafcilsualos.
2452 WEST 69th STREET

JOHN PAKE! & GO.
Gcneraliai Kontraktoriai

Real įstate
9621 WB8T 71 STREET 
Telefonas Hemlook 0367

Res. Groreblll 1690

Pbone Vlrglnla >914

JOSEPH VILIMAS
NAMU STATYMO KONTRAK

TO RIUB
4556 S. ROCKWELL ST.

Aapos Telef. 
Hemlock 39*7

Namų Telef. 
Republic 861*

JOHN YERKES
Plumbtng A Hsetlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos 
9429 WEST 69th STREET

ATMINK SAVO 

NAUDAI,

Ked vesdamos visus reikalus per

S. L FABIAN & CO.
809 West 35th Street

CHICAGO
TEIi BOUU. 0*11 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Ižlaidų

KAM REIKALINGI 
PINIGAI?

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

JUSTIN MAOKIEWICH

2342 South Leavitt Street
Ganai 1678-1679

i
Narnės I kamb- vtrėuj. * kamb. 

belsm.. S — atiko Vieta 9 gar. UI 
65.600. 4667 So. Monart St Laf. 6246

Reik perduot t dld. kamb. mod. 
bang., lotas 60x165, užd. porčfus. 
g-vė lėbruk. pigiai. J. Frey, 6161 
N. Luna avė.

Pigiai * flatų plytų narna* *9.150, 
arti mokyklų, bažnyčių. Blston Bu
siu. Krelp tie 65SS No. Under avė. 
arba *117 Mtlwaukee ava.

NAMAS PARDAVIMUI
Pardavimui * kambarių medinis

4*11 80. OAMFBELL AVĖ.
Musų asmstaHs — Juoį pelnas
I kamb. plytų buag.. stikliniai po- 

rčlal, plast, belam. I karų gar., I»- 
bruk. g-vė, refreg.. geeo peč. 494* 
Rnlay et. Newe. 1*6*

*7,700 naujas • kamb. plytų bung. 
k. v. *., ąžuolo trtmaa talllų mau- 
dlnė, naujai lžtaleytaa lotas *1x131, 
pirmų morgičlų *>.000. 5443 W. 24 
St Cicero, III.

Cž GERIAUSIA PASTULYMA 
IAJTAH BERWTNE

N. W. kamp. 1* A Wenonah, 
31x117. 1414 So. 59 Ct Cicero.

Pelnyk U So. Mlesiaslppl Peoan 
Bodų. Raugus, tikras, pelningos Ir pa 
stovus investmentaa. Pigiai. Base Pe- 
can Ce. Lumberten. Misa

Perkam Mortgečlus Ir Bonus 
Skolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, limatnom tr InMnrl- 

nam visokį turtą.
Padarom davernastes tr Pirkimo 
bei Pardavimo NotarlallAkus raktus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Tra pamatu musų Posekmtngumo. 
ME8 GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTĄ DARBĄ.

Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo 650 Iki 6800 
Sis departmentas yra pn valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morgičlų

J. NAMON FINANGE GO.
6755 S. WESTERN AVĖ.

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Bonų ir $40 už $50 
vertės.

Norėdami parduoti at
sikreipkite ypatiškai ar
ba prisiųskite registruo
tame laiške. Tuoj gausi 
banko čekį.

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam, parduodame laiva
kortes ant visų ekskursijų ren
giamų per Lietuvių laivakor
čių Agentų Sąjungų.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.




