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VATIKANO MIESTAS,' BUKAREŠTAS, geg. 1. — 
bal. 30. — Tarptautinis komi-, Pranešta, kad naują Rumuni- 
tetas, kuriam pavesta ruošti j jos ministerių kabinetą, ku- 
Romoje popiežiaus Leono XIII' riam narius parinko patsai ka- 
“Rerum Novarum” enciklikos! ralius, laukia dideli nesmagu- 
40 metu sukaktuvių iškilmes, mai. Parlamentas reikš nepa- 
jau pagaminęs atatinkamą iš H. Shepherd, 16 metų, iš

35 MALDININKAI MEL
DŽIAS Ui NEDARBO 
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kilmėms tvarkų ir programą.
Komitetas iš visų j>a.saulio 

dalių gauna žinių apie besi
ruošiančias j šias iškilmes skai
tlingas maldininkijas. Maldi
ninkų tarpe bus darbininkų ir 
darbdavių. Bus nemažai ir į- 
žymiųjų organizuotų darbinin
kų vadų.

Iš kai-kurių Europos šalių 
atvyks nę viena, bet kelios at- 
skiros maldininkų grupės. Ma- 
Idininkijos bus iš Amerikos i 
J. Valstybių, Kanados in Ar-į 
gentinos. i

r, , , , Detroito, Mich., pasekmingaiParlamente didžiumą suda- , , , , . .
išlaikė lakūnybes kvotimus ir 
gavo privatinio vairininko liū- 
dymą (leidimą).

EUROPA APSIDRAUDUS 
KOMUNISTŲ DEMON

STRACIJŲ

ro liaudies partijos atstovai. 
Tai galingiausia Rumunijos 
partija. Bet ji neturi savo at
stovybės kabinate.

Jei parlamentas reikš ne
pasitikėjimą, jis bus paliuo- 
suotas. Ir tada karalius ištik- 
rųjų pajus pavojingą sau po
litini persilaužimą.

Z

SUDEGĖ TRAUKINIS; 
ŽUVO 40 ŽMONIŲ

• LONDONAS, bal. 30. — Vi
sos Europos valstybės yra a- 
psidraudusios rytdienos komu
nistų demonstracijų ir galimų 
riaušių.

! Ypač Lenkuose stipriai ap-
CAIRO, Egiptas, bal. 30. — sidrausta prieš komunistus. 

Cairo—Alexandria ekspresiny Visuose miestuose paruošta 
traukiny kilo gaisras jam va- kariuomenė. Varšavoj tarnv- 
žiuojant netoli Benha stoties, bon pašauktos visos policijos 

SHANGHAI, geg. 1. — Ži- Keli mediniai vagonai užsilie- atsargos.
niomis iš Kantono, Kwantun-, psnojo ir sudegė kai balanos, ’ Policija aprūpinta plieno 

kol inžinierius sulaikė garve- šalmais, nuodingųjų dujų ir 
ži. garstyčių bombomis, kaukė-

Žuvo apie 40 žmonių. Daug mis, šautuvais ir durtuvais, 
sužeistų.

ATSIMETENUO KINIJOS

go provincija pasiskelbė ne
priklausomuoju kraštu. Nan- 
kingo vyriausybės atstovas 
pasprūdęs į Hongkongą.

Nankinge ta žinia kol-kas 
užginama.

VOKIEČIŲ FAŠISTŲ VA
DAS KALEJIMAN

BERLYNAS, bal. 30. — 
Vokiečių fašistų vadias Goeb- 
bels teismo nubaustas vienam 
mėnesiui kalėjimu už vyriau
sybės šmeižimus savo laikra- 
sty. -a

KALBĖJO PER RADIO

MADRIDAS, bal. 30. — Is
panijos respublikos laikinasis 
prezidentas Zamora vakar va
kare kalbėjo per radio. Jo 
prakalba buvo girdima ir A- 
merikoje.

DAUGIAU GIMIMŲ 
FRANCIJOJ

Francijoj uždrausta komu-

MEKSIKA PAŠALINS 7,000
AMFPIKIFIMIT Kltnr taipftt Pabaltes vaJsty-A/HC.KHUE.CIŲ bėge irgi priem0.

nių apsidrausti raudonųjųEL PASO, Tex., bal. 30. — . , , .....’ ., ’ gaivalų demonstracijų ir riauLaikraštis Herald Post pra- g.
neša, kad Meksikos vyriausy-, ’ _____

bė pasirengusi iš Meksikos
paialinti ten neteiktai gyve-I pQP|NTA AUDENajA
nančių 7,000 amerikiečių.

PADIDINTI MOKESČIAI 
ALUI

i.

BERLYNAS, bal. 30. —

LONDONAS, bal. 30. — 15 
katalikų vyrų ir 20 katalikių 
moterų, giedodami šventas 
giesmes ir kalbėdami rąžan
čių iš Palaimintojo Tomo Mo
re namų, Londone, pėsti nu
vyko į Palaimintojo Jono Fi
šerio namus, Rochesterv. Į vie
ną pusę yra 80 mylių.

Maldininkai šią kelionę i ten 
ir atgal atliko j keturias die
nas. Jų tos maldininkijos in
tencija buvo melstis už neda
rbo sumažinimą.

Visi maldininkai ir maldi- 
ninkės pirmąją dieną nužygia
vo Į Orpington, Kent. Tenai 
juos pasitiko parapijos kuni
gas ir jie bažnyčioje apėjo 
Kryžiaus stotis.

Ryte išklausę šv. Mišių jie 
leidosi toliau ir tą pačią die
ną vakare buvo Rochesterv. 
Antrytojaus, pirm aplankysia
nt Palaimintojo Jono Fišerio 
namus, visi išklausė šv. Mišių. 
Aplankę namus ir ten pasi
meldę leidosi atgal į Londo-
ną. Kelias va 
mančius plakė;r 
Vakare buvo ė: 
pernakvoję g 
pavakarėje. C 
ne pasimeldę 

Šią retą maldininkiją suruo
šė nesenai įkurtas vaikštynių 
(išvažiavimų) kliubas Šv. Pra
nciškaus Asižiečio globoje.

juos ei- 
lietus. 

ne. Ten
Londoną
vienuoly

GRYŽO KATALIKYBEN 
FILIPINŲ SENATO 

PREZIDENTAS

CHICAGOJE
PASKELBTA PRAMOGŲ 

PROGRAMA

Chicagoj “biznio” pakėli
mui pramogos, kaip žinoma, 
prasidės gegužės 11 d. ir tę
sis ligi gegužės 20 d. Pramo
gų centras bus State gatvė vi- 
dumiesty.

Paskelbta pramogoms prog
rama. Gegužės 10 d., sekma
dienį, įvairiose bažnyčiose į- 
vyks pamaldos. Pirmadienį vl- 
dumiesčio krautuvių languose 
bus išstatytos parinktiniau- 
sios prekės, krautuvės nupuoš- 
tos. Vakare — milžiniškas “bi
znierių” paradas.

Kitomis savaitės dienomis 
bus suruošta vis kas nauja, 

[kad labiau suįdominti minias, 
i Michigan ežere bus suruoš
tos valčių lenktynės, Grant 
parko stadijume rungtynės, 
prakalbos. Paskutinę dieną į- 
vyks kelių šimtų karo orlai
vių demonstracija.

Chicagos spauda šias ruo- 
ziastiškai. Paduoda apie tai 
Siamas pramogas remia entu- 
mažiausias smulkmenas.

DEGTUKAIS ŽEIDIMO 
. SĖKMĖS

ŽEMES DREDEJIMO AUKŲ SKAIČIUS 
DIDĖJA II2KAUKAZY

MASKVA, geg. 1. — Aną 
dieną įvykęs Kaukaze ir Už- 
kaukazv žemės drebėjimas pa
sirodo baisesnis savo sėkmė
mis.
■ Anot naujausių žinių, žuvę 
virš 500 žmonių. Sužeistų bū
sią virš 1,000, gi likusių be

pastogės — apie 20,000.
Po įvykusio drebėjimo tuo-

jaus iškilęs smarkus lietus su 
griaustiniais ir tuo būdu dar 

i labiau padidinta nelaimė.
• Sovietai, kaip skelbiama, vi
somis priemonėmis darbuoja
si gelbėti nukentėjusius.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

|ku yra burmistras p. Ed. Mi- 
' sevičius ir nariais po tris iš

------------ I lietuvių ir žydų pusės. Iš lie-
Ugniai kilus iš Ręsto vieš- tuvių į komitetą įeina Pukys, 

bučio stogo Vytauto prosp.' 1; inž. Pabedinskas ir ponia Ka- 
nr., žmonės greit ją pastebėjo silauskienė. Komitetas gavo

DAR APIE PLUNGĖS 
GAISRĄ

ir, manoma, kad būtų buvę ga
lima tuoj ją likviduoti. Bet, 
deja, gaisrininkų mašina buvo 
netvarkoj, Įšalusi ir kol sutai
sė išėjo pusantros valandos. 
Gaisras išsiplėtė į tris šakas: 
į Vytauto (buv. Kretingos g.) 
prosp., Klaipėdos /Kulių) ir

padegėliams pašalpos iš vi
daus reik. ministerijos 5,000 
litų. Raudonojo Kryžiaus 2,000 
lit., p. Tubelienės 1,000 litų 
(dėl nukentėjusių vaikų). Ne
maža aukų maistu, drabužiais 
ir pinigais jau gavo iš aplin
kinių miestelių ir pačios Plu-

Rietavo gatves. Be to, ugnies ngės: pav., linų verpimo ir
, kibirkštis dar nušoko į Mozū- 
' rų g. ir ten uždegė Šturmo 
namą. Taigi ugnis pradėjo ro

audimo fabrikas “Kučinskis 
ir Pabėdinsddai” paaukojo pi
nigais ir drobe 600 litų suma,

dytis keliose vietose. Kilę di-.^p. Andriejauskio vaistinė vai-

6 metų vaikiukas Paul Sko- 
wronski trumpam laikui buvo 
paliktas namie su 9 mėnesių 
sesute, 201 So. Sheridan road, 
Waukegane.

i Vaikas žaizdamas degtukais 
padegė lopšį, kūdikis apsvilo 
ir mirė.

džiausią panika, sujudimas. 
Kiekvienas grobia savo turtą

stų už 500. litų it* kitos įstsi* 
gos bei asmens. Reikalaujan-

<

gelbėti. Ugnis plečiasi, šėlsta j čių pašalpos, palyginti, yra la- 
ir apima vis didesnį plotą, bai daug.
Kaip tyčia dar ir vėjas buvo 
didelis.

MANILA, bal, 30. — Gry- 
žo Katalikų Bažnyčion Filipi 
nų salų senato prezidentas 
Manuel Quezon. Jis formaliai 
išsižadėjo masonerijos, kurios 
nariu buvo ilgus metus.

Apie tą įvykį jis pats sako, 
kad ši jo gyvenime atmaina 
įvykusi jam keletą kartų uži
mančiai perskaičius Šv. Tere- 

------ ------------- j sės gyvenimą.
KOLUMBO VYČIAMS PA-, “Esu laimingiausias žmo-

J ROMA, bal. 30. — San Fra- 
neiseo, Cal., Kolumbo Vyčių 
būrys ateinančią vasarą ap
lankys Romą ir kitas įžymes-

,. . . .. niąsias vietas Europoje.
Šio miesto majoro išsprendi
mu padidinti miestiniai moke-l' Išanksto Vyčiams parūpin- 

sčiai alui. Tuomi specialiniu ta pas Šventąjį Tėvą audien- 
fondu bus palaikomi judėjime cija. 
gatvekariai ir omnibusai.

LEIS NUOSAVĄ LAIK
RAŠTI

FRIEDRICHSHAFEN, Vo 
kietija, geg. 1. — Orlaivis 
“Graf Zeppelin” rugpiūty an- 
trukart skris į P. Ameriką.

gus pasauly” pareiškė jis pa
sirašydamas Bažnyčion gryži- 
mo dokumentą.

Jo žmona ilgus metus yra 
žinoma kaipo pamaldi katali
kė. Ji daug rūpinasi salų var- 
igšų auklėjimu ir gerove.

Manuel Quezon pirm 1915 
metų ilgą laiką gyveno Ame
rikos J. Valstybėse, šioj šaly 
jis' buvo salų atstovas. Gry- 
žęs į salas išrinktas senato 
prezidentu.

, KADA REIKIA MOKĖTI 
MOKESČIUS

Cook apskrity, taigi, ir Chi
cagoj, už nekilnojamas savas
tis mokesčius už 1929. metus 
reikia užmokėti ligi . -gegužės 
15 d. Paskiau mokant bus pri- 
skaitoma baudos 1 nuošimtis 
kas mėnesis, t. y. 1 centas 
kiekvienam doleriui.

PAKELE KOVĄ PIRKLIAMS

Lake apskrities ūkirtinkai 
traukia teisman daugmenų pa
rdavėjus pirklius, kurie supi
rktą sviestą klastuoja ir par
duoda kaipo gryniausią pro
duktą. Tuo būdu skriaudžia
ma ir išnaudojama visuomene 
ir ūkininkai.

BOMBUOTI NAMAI

BUKAREŠTAS, bal. 30. - 
PARYŽIUS, geg. 1. — Pa- Rumunijos vyriausybė išspre 

skelbta, jog 1930 metais Fra- ndė leisti nuosavą pigų visie-
ncijoj buvę apie 100,000 gi- ms prieinamą laikraštį, 
mimų daugiau, negu mirimų.

PARYŽIUS, geg. 1. — Fra- 
ncijos užsienių rninisteris Bri- 
and jau turi pagaminęs pla
nus Europos valstybių ekono
minei unijai.

SANTIAOO, geg. 1. — Gili 
respublikoj vyriausiuoju ka
riuomenės vadu paskirtas gen. 
B. Blanche. /

PAŠAUTAS UNIJOS 
- AGENTAS

Nežinomas galvažndis gat
vėje pavojingai pašovė Chica- 
,go News Carriers’ unijos age
ntą L. C. Bartucci, 23 m.

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

CHIOAGO LR APYLIN
KES. — šiandie saulėta ir 
Ulčiau.

REIKALAUS BUVUSIO
KARALIAUS IŠDAVIMO
MADRIDAS, bal. 30. — I- 

spanijos respublikos vyriau
sybės kaltintojas Angel Ga- 
lara skelbia, kad vyriausybė 
pasiryžusi traukti tieson bu
vusį karalių. Jis kaltinamas 
už papirkimų ėmimą. Sako, 
būsią reikalaujama jį išduoti, 
nežiūrint to, kurioj Saly jis 
gyventų. "

Park Ridge nežinomi pik
tadariai susprogdino bombą 
ties namais, kuriuose gyvena 
W. H. Malone, buvusis Illi
nois mokesčių (tąksų) komi
sijos pirmininkas.

KOMUNISTAS KALĖJIME
Anądien areštuotas komuni

stas D. E. Earley yra Chica- 
igo Heights kalėjime. Už jo 
paliuosavimą paskirta 15,000

dolerių laidas.

'• Sudegė Vytauto prosp. de
šinioji pusė (žiūrint nuo baž
nyčios) iki Olšvango geležies 
parduotuvės, Klaipėdos (Ku
lių) gatvės abi pusės iki Lau
rinkaus, turgavietė tarp Klai
pėdos ir Rietavo gatvių ir 
Rietavo gatvės dešinioji pusė 
beveik iki upelio. Be to, dalis 
Palankės, Mozūrų ir Paprū- 
dės gatvių. Buvo didelio pa
vojaus, kad ugnis nepersime- 

j stų į Vytauto prosp. antrąją 
pusę, bet pavyko atlaikyti. U- 
gnis sustabdyta tik pradėjus 
griauti namus. Miesto valdy
bos žiniomis sudegė 84 gyve
namieji ir apie 60 negyv. na
mų. Namai visi mediniai, iš
skyrus 3 mūrinius. Sudegė ir 
šiaip daug turto: linų sėmenų 
sandėliai ir t.t. Sudegusioji 
miesto dalis buvo labai tankiai 
apstatyta ir apgyventa. Liko 
be pastogės apie 300 šeimynų 
(tikslaus skaičiaus dar .nenu
statyta, nes žydams šventės), 

Jš kurių 96 lietuvių šeimynos. 
Padegėliai prisiglaudė pas 
kaimynus, mokyklose ir sod- 

i žiuose.
Nuostoliai dar tiksliai ne

apskaičiuoti, bet manoma, kad 
bus apie 2 mil. litų. Apsidrau- 
dę buvo tik turtingesnieji ir 
beveik vien žydai: apdr. d*r. 
“Lietuva” už 360,000 litų ir 
valstybinio apdr. įstaigoj už 
137,000 litų.

Padegėliams šelpti sudary 
tas komitetas, kurio pirminin

Gaisro priežastis neaiški ir 
,vra visokių gandų. Dar tebei-. 
na tardymas. Plungės gyven
tojai nesitikėjo, kad dar gali 
būti Plungėje toks didelis gai
sras, nes yra gaisrininką ko
manda iš 70 žmonių ir maši
nos. Be to, ir kai kurie susi
rinkę žmonės iš miesto ir a- 
pylinkės ne tiek stengėsi ge
sinti, ugniai užkirsti kėlią, bet 
daugiau uždarbiauti ir net Ne
laime pasinaudojant,vogti. Už 
vogimą apie 30 žmonių' buvo 
policijos sulaikyta.

IŠGELBĖJO ORLAIVIO 
KELEIVIUS

ELYRIA, O., bal. 30. — Ne
toli čia į vieno ūkininko kie^ 
mą laimingai nuleistas trijų 
motorų Fordo orlaivis, prigu
lįs National Air Transport ko
mpanijai. ' ii

Orlaivis skrido iš Chrcago 
į Clevelandą. Buvo 8 keliau
ninkai. Skrindant sustojo vie
nas dešinysis motoras, po to 
tuojaus vidurinis.

Ačiū lakūno Šamo Taylor 
gabumams, orlaivis nuleistas 
Žemyn. Jis ir jo padėjėjas su
žeistu. Orlaivis aplūžęs.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.83 
Francuos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrk

3.90
5.23

13.90
23.82

Šveicarijos 100 frankų 19.24

1
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rų, kariuomenės ir policijos, kurie ii pasi-J 
judinti neduos darbininkui, jei jis panorės j 
valdžiai bent mažų reikalavimų pastatyti. J

Taigi, kapitalistiniuose kraštuose darbi
ninkai turi laisvę gegužės pirmų minėti, 
net triukšmų ir riaušes kelti, bet komu
nistiškoj Rusijoj jie tos laisvės šiandien ne
turi. Ir kuo ilgiau komunistai norės išsilai
kyti valdžioje, tuo labiau kankins darbinin
kus ir jų laisvę dar labiau suvaržys. ) 

Darbininkai neprivalo pasiduoti socialis
tų ir bolševikų propagandai, nes jie kilpas 
nori užnerti ant darbininkų sprando, pasku
tinį duonos kąsnį iš jų atimti. Jie griovimo 
darbų dirba. Kiekvienas griovimo darbas yra 
kenksmingas darbiniųkų ir visos žmonijos 
gerovei. Darbininkai savo būvį pagerins tik 
tada, kada pasaulis dar labiau pasuks savo 
eigų į konstruktyvį kelių. Socialistiniai ele
mentai dirlia destruktyvj darbų, dėlto jie
yra didžiausi darbininkų priešai.

Ui ka teisiai kataliku reikėjai 
littnojt?

NAUDOJASI.

DIENOS KLAUSIMAI
GEGUŽĖS PIRMOJI.

Šiandien gegužės mėn. pirmoji diena. 
Socialistai ir bolševikai ją. vadina darbinin
kų diena. Kai kuriuose kraštuose ir nesocia- 
listų yla, kurie tą dieną pasirinko savo šven
te. Tik Visai kitokia prasme, negu socialis
tai. , . .

Tarp socialistų (menševikų ir bolševi
kų) ir šiaip jau darbininkų, pasirinkusią 
gegužės pirmą dieną savo švente, yra gana 
didelis skirtumas. Pirmieji tą dieną “ šven
čia’’ tam, kad kelti riaušes, griauti, kad 
kuo daugiausia kraujo pralieti. Nesocialis- 
tams darbininkams rūpi, kad savo šventėje 
įsigilinus į savo -būvį, rimtai apsvarsčius, 
kokie keliai geriau galėtų privesti darbo žmo
gų prie laimingesnės ateities, prie gerovės.

Rimtas darbininkas labai gerai supranta, 
kad socialistų pasirinktas griovimo kelias 
prie nieko gero nepriveda. Jis gerų pavyz
džių turi iš Rusijos gyveninio. Ten ir socia
listai ir jų “broliai” bolševikai griovimu 
savo darbą pradėjo. Sugriauti, tiesą, jiems 
pasisekė. Tačiau statymo darbas neina, nes 
prie tokio darbo jie nepratę. Ir už tat, vie
toj susilaukti geresnės ateities, darbo žmo
gui ten skurdas paruošta. Atimta jam lais
vė net pasauliui apie tai pasiskųsti. Kas 
nežino, kad' Rusijoj žmo'nės neturi nei tikėji
mo, nei žodžio, nei spaudos laisvės. Kada 
kituose pasaulio “kapitalistiniuose” kraštuo
se komunistai ir, žinoma, jiems artimi so
cialistai plačiausia burna rėks prieš ^buržu
azines” vyriausybes, reikalaus laisvės, kels 
triukšmą, Rusijoj darbini,ūkams nevalia bus 
bent pusė lūpų prasitart apie save, apie 
savo būklę, apie laisvę. Tiesa, Maskvos gat
vėse bus demonstracijos, bet tos demonstra
cijos bus ne darbininkų, o budelių, komisa

Mes nekartų esame pabrėžę, kad tauti
ninkų partija diktatūrų Lietuvoje palaiko as
meniškais sumetimais. Jų vadams rūpi pa
sipelnyti. Ir pasipelnys. —

Ateina žinios, kad dabar Lietuvoje šmu
gelis ir kyšiai, nesant jokios atsakomingos 
kontrolės, smarkiai plinta. Pavyzdžiui, elek
tra Kaune labai brangi. Visi tuo brangumu 
pasipiktinę. Daug apie tai Kaune kalbėta ir 
rašyta, bet elektra ne tik neatpknga, bet su
tartis svetimtaučiams prailginta. Del ko taip, 
dabar sekretas išlendąs. Tam tikra “paslap
tinga” bendrovė” užpirkd'avusi iš belgų ben
drovės elektrų kaikuriems kvartalams už pu
sę kainos ir dalindavo jų nuo savęs už pilną 
kainą. Tvirtinama, kad šitoje diskretiškoje 
bendrovėje esą smarkiausių tautininkų šulų, 
net ministerių. Jų uždarbiai esu milijoniniai. 
Tas pats esą su Telšių-Kretingos gelžkelių sta 
tyba, su koperatyvais, dektukų monopoliu ir 
kitais panašiais dalykais.

z (Tąsa)

Bylos žiniomis: 1 (Baranaus 
kas Jonas, Kazio sūnus, gi
męs 1901 m. gegužės 16 d., 
gyvena Aukštadvaryje, Ku
piškio valsčiuje (b. 1. 107),
2 (Bauba Kazys, Igno sūnus, 
gimęs 1903 m. gruodžio 13 d., 
gyvena Kaune, Aukštaičių g. 
21 Nr. (b. 1. 100). 3 (Štaupas 
Jonas, Domininko sūnus, gim. 
1903 m. Liųpos 3 d., gyv. Kau 
ne, Žemuogių g. 5 Nr. (b. 1. 
111). 4 Labokas Juozas, Pe
tro sūnus, gimęs 1905 m. 
gruodžio 25 d. gyv. Kaune, Be 
nediktinių g. 33 Nr. b. 11 
(b. 1. 113), 5 Mikaila Jurgis, 
Simono sūnus, gimęs 1909 m. 
balandžio 19 d., gyv. Kaune, 
Laisvės Al. 3 Nr. (b. 1. 115),! 
6 Mockus Kazys, Juozo sun., 
gim. 1910 m. liepos 4 d., gyv. 
Kaune, Laisvės Al. 3 Nr. (b

bant apie tuos, kurie tą teisė- .Valst. Aps. Įst. 14 § 2 p.;
tų teisę įstatymus leisti ne-j 5) Svetulevičius Petras
turi”, šie Baranausko ir Bau-'kun. Strumila Br. ir Puodžius
bos nusikaltimai įmatvti B. Pr., kad 1930 m. lapkr. 30 d.,
St. 132 str. 2 p.; (esant karo stoviui, Vyžuonių

... r , miest., tarp savęs susitarę irv 2) Klaupus Jonas, Mockus . . ... . _. .13 Leksevičius 
Juozo, sun., gi-

gyv. Žalvarių ,kat^ nu l»pkr. m.

• i • * i»- t I bendrai veikdami, norėdamiKazys ir kun. Kalcius Juoz.,’ .. ...
°9 d ,‘M^inti jiems gerai žinomo 

turinio, pirmame punkte nuro

C IGĖLIS.
(Tąsa)

Tris ar keturias dienas Igėlis buvo la
bai nuliūdęs, bet paskui mano rūpestin
gumo ir šeimininkės švelnumo padrąsin
tas, pasidarė drąsesnis. Pirmiausiai jis 
pradėjo šliaužioti per mano stalą, kabin
damasis nagi ūkais už gelumbės. Tą da
rydamas jis taip plačiai skėtė ir tempė 
savo neapsukrias letenėles, tartum kiek
viename žingsnyje buvo iškasti grioviu- 
kai, pripildyti vandens, kuriame jis ne
nori sušlapinti savo letenėlių. Dažniau
siai jis pradėdavo vaikščioti prieš vu- 
karą, kai dar nebuvo tamsu.

Saulei nusileidus Įgelta užmigdavo ir 
miegodavo, tur būt, iki vidunakčio, nes 
naktį aš dažnai girdėdavau jo letenėlių 
šnarėjimą dėžutėje. Visų dieną jis, papras 
tai, pusiau snaus savo, apsikasęs minkš
tomis savo lizdo plunksnomis. .Lempos 
šviesa jam, matomai, nepatiko, ir kai aš 
dėdavau jį vakare ant stalo, jis visaip

(b. 1. 256),
Nikodemas, 
męs 1899 m., 
kaime, Žiežmarių vaisė. (b.
1. 260) ir 14 Masionis Anta
nas, Juozo sun., gim. 1909 m. 
vasario 8 d., gyv. Kaune, Lai s 
vės Al. 3 Nr. (b. 1. 277).

Aukščiau išdėstytu reiuen- 
tis Baranauskas Jonas, Bauba 
Kazys, kunigas Šalčius Juo-

Kaune, esant karo stoviui, iš 
anksto tarp savęs susitarę ir 
veikdami bendrai, norėdami 
išplatinti, jiems gerai žinomo 
turinio, pirmame 'punkte nu
rodytus atsišaukimus "Kata
likiškoji Visuomenė”, atgabe
nę tuos atsišaukimus į Ateiti-!

dvtus atsišuukimus “Katali
kiškoji Visuomenė”, jie tuos 
atsišaukimus dalino žmonėms 
Skapiškio K. V. C. skyriaus 
sušauktame susirinkime, šis 
Svetulevičiaus, kun. Strumil- 
los ir Puodžiaus nusikalti
mas jmatytas B. St. 51, 129* ' *-•» • i - i i* • • i 11UUVJ iD Uu.imJB«»U runius dalino juos ten1 . „ .s, Staupas Joną., Mockus . . . jstr. 1 d. 3 p. ir Ypat. alst.- - - - susirinkusiems studentams,1 eKazys, Labokas Juoz. kuni

gas Prijalgauskas Henrikas, 
Mikaila Jurgis, kunigas Stru
mila Bronius, Puodžiūnas Pr., 
Svetulevičius Petras, kunigas 
Žvinys Jonas, Leksevičius 
Nikodemas ir Masionis Anta
nas, kaltinami tuo:

1) Baranauskas Jonas ir 
Bauba Kazys, kad jiedu 1930 
m. lapkr. 29 d. Prienuose, lai
kė pas save, norėdami išpla-

tAps. Įst. 14 § 2 p. ir
kas gavo 50 egz., ir Takokas! 6> Masionis Ant., Leksevi-kurių tarpe stud. Baranaus

čius Nikod. ir kun. Žvinys Jon. 
kad 1930 m. lapkr. 30 d., ka
ro stoviui esant, Žiežmarių 

tarp savęs
susitarę ir veikdami bendrai 

visuome-

10 egz. Šis štaupo, Mockaus 
ir kun. Šalčiaus nusi kaili mus 
įmatytas B. St. 51 B. St. 129 
str. 1 u. 3 p. ir Ypat. \ alst. įu“esL> L 
Aps. Įst. 14 § 2 p.;

i no rėdą. .ii išplatinti , f
3) Labokas Juozas, kad 19.j()jn?s tarpe, jiems gerai žinomo 

m. lapkričio 30 d., esant karo
stoviui Palevenio miest. “Pa
vasarininkų” susirinkime vic

klausyti teisėtos vyrausybės ko nusikaltimas įmatytas B. 
išleisto įsakymo, liečiančio at-lSt. 129 str. 1 d. 3 p. ir Ypat.

Biržų apskrity, Smilgių buž 
nvtkaiiny (b. 1. 191, 220),
kunigas Šalčius Juozo. Tomo 
sun., gim. 1900 m. Sausio 13 
d., gyv. Kaune, Laisvės Al. 
61 Nr. (1. 203), kun. Strumi
la Bronius, Jono sun. gim. 
1888 m., gyv. Vyžuonių mies
te. Utenos aps. (b. 1. 211), 10 
Puodžius Pranas, Antano sun. 
gimęs 1888 in., gyv. Vyžuonių 
miestely (V, 1> 212). 11 Sve-

eitininkų ir kitų srovinių 
moksleivių organizacijų, aukš
tesnėse mokyklose, uždarymą 
ir pagrindimui to kurstymo

turinio, pirmame punkte nu
rodytus ats;/"ūkimus “Kata
likiškoji Visuomenė”. .Jie i.o 
atsišaukimus dalino Žiežmarių 
apylinkės gyventojams, kurių 
tarpe gavo ir liudininkas Bu- 
trimavičius Pr., Sis Masiono, 
Leksevičiaus ir kun. Žvinio 
nusikaltimas jmatytas- B. St. 
51, 129 str. 1 d. 3 p. ir Ypat.Valst. Aps. Įst. 14 § 2 p.;

4) Mikaila Jurgis ir kunJValst. Aps. Įst. 14 § 2 p. 
Prijaugauskas Henrikas, kadį Kariu0.
1930 n,, lapkričio 30 d. esant 1,,^ ]7 a

teisėtumo, t. y., kad panašūs karo stovim, Skapiškio miestu (uri būU ii9rima Kal iu0.
parapijos salėj, iš anksto tarp,menfe Teisme

susitarę ir veikdami

Už tat ir nestebėtina, kad palaikoma ne. ■ tulevičiūs Petras, Andriaus 
teisėta vyriausybė, nešaukiamas Seimas, ne- sun., gini. 1906 m. liepos 6 d., 
daroma rinkimų. Žodžių, tautininkai naudo
jasi. Jiems ne tautos ir ne valstybės reika
lai rūpi, o tik asmeniška garbė, o svarbiau
sia — pasipelnymas.

gyv. Kaune, Kapsų g. 32 (b. 
1. 229), 12 kun. Žvinys Jon.,

įsakymai, kurie varžo moks
leivių ateitininkų kalbamose 
mokyklose organizavimosi 
laisvę, negali būti visuomenės 
pildomi^ tep tfnruipentų 
rašoma sekančiai : “ Jokie įsta 
tymai, kurie tam kliudytų, 
nėra Įstatymai, nors jie būtų 
iškilmingiausiai išleisti net

Prano sun., gim. 1901 m. ge- jir tų, kurie turi teisėtą teisę 
gūžės 4 d., gyv. Žiežmariuose-įstatymus leistu visai nekal

davęs susitarę ir 
benttrai, dalino, toje salėje, 
susirinkusiems žmonėms, jiems 
(kaltinamiesiems) gerai žino
mo turinio, pirmame punkte 
nurodytus atsišaukimus. “Ka
talikiškoji Visuomenė”, šis 
Mikailos ir kun. Prijalgausko 
nusikaltimas įmatytas B. St. 
41, 129 str. 1 d. p. ir Ypat.

LIETUVOS VYSKUPŲ NUTARIMAI. M

Kauno Bažnytinės Provincijos Arkivys
kupas ir Vyskupai, susirinkę į nepaprastų 
konferenciją, atsidėję svarstė opiuosius eina
muoju momentu bažnytinio gyvenimo rei
kalus ir nustatė būdus, kaip saugoti Baž
nyčios teises ir kelti tikinčiųjų teliginis' bei, 
dorovinis gyvenimas:

1. Konferencija dideliu susirūpinimu 
svarstė būdus, kuriais geriau apsaugoj ama 
Kristaus Bažnyčios teisė nekliudomai skelbti 
Dievo žodi, kad geriau įsųmoninus tikinčiuo
sius jų pareigose Dievui ir žmonėms.

2. Konferencijai teko nustatyti būdai,
-----t-j...a ■.".'-i . . IBS

stengėsi paslėpti savo snukutį, mielai at
kišdamas šiltai šviesai savo jau žymiai 
papilkėjusią nugarėlę.

Savaitės pabaigoje mano Igėlis pui
kiai gėrė iš dubenėlio pieną; dygliai jam 
jau gerokai paaugo, nors buvo dar švel
nūs. Praėjo dar kelios dienos, ir jis jau 
pažino- mane; man pasirodžius jis pradė
davo erzėti savo lizde, pakeldavo aukštyn 
snukutį ir uostydavo orą. Kai aš paimda
vau jį į rankas arba paleisdavau ant sta
lo, jis jau neslėpdavo savo knistu vėliu, 
nesusiriėsdavo į kamuoliuką, o drąsiai 
šliaužiojo tarpe knygų ir su ypatingu ma
lonumu eidavo prie rašalinės, manyda
mas, tur būt, rasti ten pieno.

Greitai mudu visai susibičiuliavome. 
Aš išėmiau lizdą iš popierinės dėžutės ir 
padėjau tiesiai ant aslos tarpe laikraščių 
krūvą, taip kad mano numylėtinis galėjo 
laisvai vaikštinėti kambaryje! Mano vie
natvėje jo letenėlių bildėjimas į aslų da
rė man kažin kokios raminamos įtakos, 
lyg kad mano kambaryje gyveno ' kita 
būtybė sų aukščiausiais dvasiniais savu-

kurie tiksfiau supažindins tikinčiuosius su 
Bažnyčios pasiuntinybe, jos teisėmis ir jų 
sankcijomis.

3. Tikinčiųjų dorovinė bei religinė są
monė yra reikalinga aiškių gairių, kurias nu- 
kaišioja Kristaus Bažnyčios veikimas; todėl 
Konferencija svarstė būdus, kurie pašalintų 
mėginimus iš šalies drumsti tikinčiųjų są
žinę bei ją nukreipti iš aiškaus Kristaus mo
kslo kelio. •

4. Konferencija, gyvai jausdama katali
kiškojo jaunimo kilnias aspiracijas, kreipė 
daug dėmesio kapelionų padėčiai iššvaisty
ti.

5. Bažnytinio giedojimo pakėlimas ir pa
tobulinimas sudaro nuolatinį Vyskupų rūpes
nį, todėl konferencija svarstė, kaip sėkmin
giau bažnytinį giedojimą suvienodinti.

6. Efezo susirinkimo jubiliejus numaty
tas švęsti rudenį su tani tikra iškilme.

7. Iškelta eilė klausimų, kurie bus ruo
šiami svarstyti metinėje Vyskupą Konferen
cijoje rudenį.

Socialistų spauda savo laiku paskelbė,

Surašyta 1931 m. vasario m. 
14 d. Kaune.

Šaukiamų teisino posėdin 
asmenų sąrašas.

1) Visi keturiolika kaltina
mųjų ir liudininkai: 1) Pupa- 
laigis Balys — Prienų krim. 
pol. vald., 2) Bartkevičius Fe
licijonas — Kauno krim. pol. 
vald., 3) Mariukas — 11 raj. 
krim. pol., vald., 4) Čepėla A. 
N. Miliūnų km. Kupiškio v., 
5) Kondrotaitė A. — Skapiš
kio miest., 6) Bukienė Br. — 
Skapiškio m., 7) Kalėda P. 
Valaikiškių vienk. Skapiškio 
v., 8) Šukytė Vladislava — 
Vyžuonių m., Utenos aps., 9) 
Balaišytė Varonika — Vyžuo
nių m., Utenos aps., 10) Bu- 
trimavičius Pranas Vladikiš- 
kių km. Žiežmarių v., 11) Bla-kad vyskupų konferencijoj buvę žymių pasis

kirstymų, nesutarimų. Bet tai buvo eilinė įževičiutė Jadvyga — Trvliškių 
socialistų melagystė. Konferencija praėjusi | vienk. Žiežmarių v. 
ypatingu sutarimu ir vieningumu. (Pabaiga)

į laukus, Igėlis miegodavo savo kertėje 
arba po knygų spinta, bet kartais aš į- 
sisėdavau jį į milinės kišenę ir tuomet 
visą laiką jausdavau prie savęs jo šiltą 
kūnelį ir girdėdavau vienodą pūkštimą. 
Apie vakarą ir naktį Igėlis veikliausiai 
gyvendavo, landydamas po spintos že
mesniąją šuplėda, ieškodamas kažko ker
tėse ir apuostynėdamas plvsius. Nekartą 

naktį po didelio erzėjimo mano ausis 
pasiekdavo keisti garsai, panašūs į tuos, 
kuriuos daro paršiukas, ėdąs paplavas, 
bet daug silpnesni: tur būt, ežiukas, su
gavęs drėgmės vabalėlį arba prūsoką, ės
davo juos.

Praėjo dar kelios savaitės, ir mano 
Igėlis virto juokinga būtybe, didumo kaip 
žiurkė, apaugusia tankiais švaručiais dyg 
liukais. Dabar jo jau nebebuvo galima 
įsidėti į kišenę,į bet už tai mes su juo 
vaikštinėjom sode ir jaunam miške. 
Kiekvienas vabaliukas, kuris bėgo keliu- 
ku, kiekviena varlė, pašokusi žolėje, kiek
vienas sliekas, išlindęs iki pusės iš že
mės — patraųktįayo mano ežiuko dėme-

ftebuvo bergždžias. '
Milordas ilgai ,negalėjo priprasti 

prie mano bičiulio ir, ar pavydėdamas, 
ar neapkęsdamas kaip ir kiekvieną miš
kinį žvėrį, pasiutusiai puldavo Igėlį, bet 
visuomet gaudavo nuo manęs botagėliu. 
Igėlis baisiai bijojo Milordo ir net, kai 
šis jau visiškai, priprato prie jo, neparneš
davo savo papratimo ir susiliesdavo į 
kamuoliuką. Norėdamas priversti jį iš
sitiesti ir pažvelgti ramiai į šunį, aš pa- 
pūsdavau jum į nosį dūmą arba aplie- 
davau vandeniu, po ko jis akimirksniui 
parodydavo^ savo snukutį, bet paskui su 
didžiausiu išgąsčiu vėl ir dar tvirčiau su- 
siriesdavo. Po kelių tokią nesėkmingą 
bandymų supažindinti Igėlį su Milordu, 
aš palikau jį ramybėje.

Praėjo keturi mėnesiai, ir aš ėmiau 
galvoti apie tai, kaip čia patogiau įtai
syti Igėlį žiemai. Per tą laiką mano įge
lia užaugo, pasidarė tvirtas ir pamilo 
mane visa savo maža būtybė. Jis neatsi- 
liktįavo nuo manęs nei žingsnio ir lėgio- 
divo paskui manęs ir sode, ir lauke, kur

raais. Dieną, kai aš paprastai vykdavau sj, visus jis vvdavosi, ir neretai jo vytis aš veždavausi jį vežimėlyje. Lauke atsi-

, rado plati dirva jo veikimui — pelių 
medžioklė. Reikėjo matyti, kaip tas iŠ 
pažiūros nevikrus gyvulėlis apieškodavo 
javų gubas, išvarydavo iš ten jaunas 
peles ir suėsdavo jas; arba kaip jis ap
uostydavo kiekvieną urvelį ir staiga lyg 
įsmigdavo žemėj, kasdamas tvirtomis 
kojelėmis, o po kelių sekundžių urvelio 
dugne pasigirsdavo cypimas; tai Igėlis 
pagavo pelę.

Kartą rudenį po lauko darbų, aš 
atsisėdau pasilsėti pamiškėje. Netoli ma
nęs liėginėjo Igėlis. Buvo dąr karšta, ir 
aš su malonumu traukiau į savę gaivi
nantį miško orą. Staiga užpakalyje pa^ 
sigirdo šnypštimas. Aš apsidairiau ir 
išsigandęs per du žingsnius nuo savęs 
pamačiau gyvatę. Pirmas mano judesys 
buvo smogti jai, bet aš rankose turėjau 
tik ąžuolo šakelę, kuri negalėjo padaryti 
gyvatei nieko blogo. Jei aš būčiau ją 
užmušęs ar pavaręs, tai būčiau atėmęs 
Igėliui vieną iš aukščiausių malonumų 
— nugalėti ir suėsti gyvatę. Todėl a? 
užsilipau ant kupstelio ir žiūrėjau, kr

bus. (Bus daugiau)
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LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFMO, H-L
Motinos Diena.

Buvo, yra ir bus motinų. 
Bet tarp jų, jau beveik du 
tūkstančiai metų. yra viena 
motina nemirštanti, amžina. Ji 
visų motinų garbė ir vainikas. 
Ji visoms motinoms skaisti 
žvaigždė. Ji visoms motinoms 
tikroji vadovė. Ji skaisti, gra
ži, šventa, nekalta. Ji — tai 
Švenčiausioji Dievo Sunaus 
Motina.

Kristaus Sužiedotinė 
šventoji, katalikiškoji Bažny
čia gražiausių metų mėnesį 
paskyrė šv. Jėzaus Motinai, 
Marijai Panai.
1 Iš to mėnesio vienų dienų 
žmones pasirinko minėti savo 
motinas. Jie pašventė jai tų 
dienų. Vieni, papuošę savo 
krutinės rožė ar konvalija — 
raudona gyvosios motinos, 
J>altaja — mirusios — atmini
mų daro. Vieni aukoja moti
nai šv. Komunijų, Mišias, ar 
šiaip maldas, kiti dovanėlės, 
dar kiti iš toliau aplanko mo-

I

tinų tų dienų nors laiškeliu.
Kaip tai gražu, kaip malonu 

matyti kaip meilės ryšys ar
tina šeimos narius su motina.

Rockfordo Šv. Petro ir Po- 
o lietuvių parapijoje gra

si bus minėjama “Motinos
ena”, geguž. 10 d.
Daug kas rengiasi priimti 

tų dienų šv. Komunijų ir jų 
lukoti Dievui už gyvas ar mi

nas motinas. Ši yra gražiau 
šia gėlė prisegta ne prie kru- 
inės, bet sudėta pačioje šir- 
lyje, ir džiuginanti tikinčias

įtinąs.

Bažnyčia tikrai bus pilnes- 
įė žmonių. Karštesnės maldos 
rils pas Dievų. Karštesne mei- 

Įe plaks daugelio širdys. Mo-
pasidarys brangesnė.

Girdėti net pati bažnyt ?lė 
?nklins “Motinos Dienų” 

ištiekdama įvairumų. Jai 
ryž motinai karalienės sostas
ūmoje gryž ir laimė. 

Teatras — Koncertas.
“Motinos Dienų” šv. Petro
Povilo svetainėje bus gra

fus teatras — koncertas. Ja
le, kiek girdėjau dalyvaus 
įokyklos Merginų Sodalicijos 
r šv. Vardo atstovai. Jie visi 
įeš kų nors gražaus į pro-

unų.
Žymiausių programos dalį 

Ltliks Šv. Petro ir Povilo cho
ras. Jis atlos operetę “Kat- 
hutės Gintarai”.

Tas vakarėlis bus tikrai 
nikus ir nuoširdus.

Misijos.
Geguž. 18 d. vakare praši

lęs misijos Šv. Petro ir Povi- 
parapijoje. Klebonas pa-

Įvietė ir, galima manyti, dar 
zies atsilankančius lietuvių 

latalikų bažnyčion, kad jie
|oplačiausiai praneštų apie 
risijas tiems, kurie vaikščioja 
kitas artimesnes bažnyčias, 

rba retai lankosi bažnyčion, 
rba gyveno farmose.
Sutvirtinimo Sakramentas.
Pirmųjų Sekminių dieną 

:30 po pietų Jo Malonybė 
y8kupa8 E. Hoban aplankys 
Qs bažnyčių ir suteiks Sut- 
rtinimo Sakramentų. 
Klebonas jau du kartu Rkel-

įbė šių žinių ir ragino, kad ko- 
greičiausiai paduotų vardus 
ir pavardes tie, kurie nori tų 
Sakramentų’ priimti.

Raporteris.

CICERO, HL
Radio CŽ.

Į susirinkimų atsilankė dva taikintų dienos įvykiui.
sios vadas, kun. Vaičiūnas, 
kuris pakvietė draugijų busi- 
man mūsų parapijos pik
nikam Draugija nutarė daly
vauti, taip kaip ir kitais me
tais.

Pirm. p. Paseckienėnė prašo 
narių nepamiršti nutarimo.

Koresp.

Po pamaldų Vyčiai 38 kuo
pos tuoj apsupo išeinančius iš 
bažnyčios atstovus ir visus 
kvietė eiti į jų namus geres
niam susipažinimui ir pietums, j

Susirinkimas.
Apskr. susirinkimas atida-; 

lytas 2 valandų po pietų.
Į šį susirinkimų atsilunkė

AUKOS.

X Sekmadienio vakare, Ba- Šv. Kazimiero Seserų Vienuo- 
landžio 26 d., Visų Šventųjų lynui Vajaus Metu. 
dr-ja turėjo gražų vakarų, pa- §v Antano parapijos,
rap. salėj. Žmonių atsilankė 
nemažai. Vakaro pelnų drau
gija skyrė parap. naudai.

X Gegužio 3 d., sekmadie
nio vakare, bulvariškiai ren- kojo $25 
gia labai gražų vakarę: vai-| Po aukojo; y Kemtes, 
dinimę, prakalbas, šokius, pa-;j Karpins> j Kurpiate, E. 
rapijos salėj. Juokingų kome- prown 
dijų “Knarkia paliepus” vai
dins p. Kastas Sabonis ir jo 
artistai.

Vakaro pelnas skiriamas šv.
Antano parapijai.

X Šiame penktadienyje pra
sidės gegužinės pamaldos, ku-

cero, III.
Bažnyčioje per kolektų su- 

'dėta $100.
Gerb. kun. J. Vaičiūnas au-

Po $2 aukojo: V. Gailius, 
A. Zauraitė, A. Mikenis, A. 
Dainelienė, S. Petrošienė.

Po $1 aukojo: p. Jusevičie- 
nė, F. Matulaitis, M. Jankai- 
tienė, E. Balčiūnienė, J. Mo
zeris, Z. Šemetulskaitė, E.

rios bus kas vakarų per visų Budreckis, & Serva, S> Vai- 
gegužės mėnesį. ’šaitis, M. Bertašiutė, J. Šepu-

Sekmadieniais gegužinės pa tis> s Tekoraitė, J. Karkaus- 
maldos bus vietoj mišparų, 3,kas> A Ogintas, G Bukaus-
valandų po pietų. Įkas, g Miliauskaitė, A. Jaš-

X Ciceriečiai vėl laimėjo
pirmų dovanų. Ponia Kotryna
Sriubietnė, Cicerietė, “Drau
go” konteste pralenkė visus 
kontestininkus.

Poni Sriubienė yra pavyz
dinga katalikė. Ji darbuojasi 
visuose parapijos, draugijų ir 
tautos darbuose.

X Ciceriečiai jau ruošiasi 
prie savo parapijos metinio 
pikniko, kuris įvyks 31 d. 
Gegužės, naujame Vytauto 
parke.

X Vytauto parkas randasi 
tarp Crawford ir Cicero avė., 
and 115 gatvės, už Švento Ka
zimiero lietuvių kapinių.

Vytauto parkas yra pui
kiausiai, moderniškiausiai į- 
rengtas.

kūnas, P. Dovidauskaitė, S. 
Ulinskaitė, 0. Terebeizaitė.

Šiems ir visiems kitiems 
mūsų reikalams aukojusiems 
šiuomi iš širdies dėkojame. 
Lai gerasis dangaus Tėvas 
visiems šimteriopai už tuos 
gerus darbus ir aukas atlygi
na ir Jums gyvenime palai
mina.

Šv. Kazimiero Seserys.

(ENOSHA, WIS.

daug svečių. P-nas Šimulis, 
L. V. Chicagos Apskričio at
stovas, daug patiekė žinių iš 
rengiamos Vyčių Dienos lie
pos 4. Iškilmės rengiama ben- 

q drai Wis. ir III. Vyčių Aps
kričių.

Susirinkimui 5:30 vai. pa
sibaigus, suruošta programa, 
o L. Vyčių 38 kuopos pirm. 
Kaz. Mažeika iškėlė puikių va 
karienę. Visi atstovai buvo pa 
tenkinti ir taria p. Mažeikai 
didelį ačių.

' Vakaro įspūdžiai.
7 vai. vak. pakilo salės už

danga ir pasirodė vakaro ve
dėjas p. R. A. Pocius, praneš
damas, kad L. Vyčių 38 kuo
pos nariai — lošėjai prisiren
gę sulošti komedijų “Nervai ”. 
Lošime dalyvavo: Aleksandro 
Glumžos rolėj A. Stulgaitis, 
Veros — p-lė K. Urbiukiutė, 
Mykalojaus Karšos — V. Ju- 
žienas, Zinaydos Karšienės— 
p-lė Ona Lauciutė, Rozalės 
Burbonienės — p-lė K. Jusai- 
tė, Katriutės — p-lė O. Urbiu
kiutė, Sakerdono — Terlės — 
p. K. Stulgaitis, Jokūbo — p. 
J. Kiseriauskis. Rezisoriavo p. 
Romanas A. Pocius.

Daug per šį vakarų patarna
vo p-lė Stasė Kiseriauskaitė, 
Elzbieta Lauciutė.

Gražiai deklamavo p-lė 
Stasė Stulgaičiutė. Vyčių 38 
kuopa visiems taria širdingų 
ačių. Pirmų kartų lošėjai taip 
šauniai savo roles atliko. At
stovai per vaidinimų pamatė 
ir vos tik sugrižusių iš Kel
mės Onutę.

Šokiai.* it
Veikalui pasibaigus, žmo

nėms prisijuokus, prasidėjo 
šokiai. Muzikantai lietuviškai 
rėžė, o visi, kurie buvo atsi
lankę, taip smarkiai šoko, net 
salės grindys linkčiojo.

Ih’yliktai baigianties, šo
kiai pasibaigė, bet žmonės 
nenorėjo apleisti svetainės. 
Taip visiems tas vakaras pa
tiko.

Tenka girdėti prašymų, kad 
veikalas “Nervai”, butų pa
kartotas.

Esu tikras, kad kiekvienas, 
kuris atsilankė į vakarų, išsi
nešė neišdildomus įspūdžius.

Pavasaris.

Neseniai vienas Krikerio n-

SHEBOYGAN, WIS.

Neišdilstantieji Įspūdžiai.
Neišdils iš mūsų įspūdžiai 

praeito sekmadienio, Balan
džio 26 d.

Ryte, žmonės eidami į baž
nyčių mato daug jaunimo su-

X Sekmadienyje, Balandžio važiavusio į mūsų kolonijų. 
26 d., 3:30 po pietų, musų Tai jau buvo pirmas įspūdis, 
gerb. klebonas surišo moterys kad balandžio 26 d. bus Vyčių 
tės ryšiu Petrą Kublmanų su diena, nes Wisconsino Aps- 
panele Vanda Kelpšaite. ikritys laikė 2 svarbų šį metų
, ------------- 'susirinkimų ir pirmų kartų

Draugija Motinos Dievo So- Kenoshoje.
pūlingos laikė susirinkimų Gerb. klebonas kun. A. Bu- 
bal. 26 d., parapijos mokyk- blys per mišias pasakė gra- 
los kambaryje. žų, pamokinanti pamokslų, pri

MurtoCt, Dpc. H. S., 9 B. Ofcto 9t.,CU<w»

Murinę valo.'(velnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ja pamigsite 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant

Tyros, Alškion,
GRAŽIOS AlTg

Yra dideliu

TUBBY
veau, i suecs i 

amcblica Durv.ee sue cm*t
U>1YM MB- LA$T M16MTT AFTCO. 

OAttK 1 MADeYHE MOSY 
FAeeę im FiiouT of «ee woo$e stzCve 
e.vea see\)-1 8bt if shb them
SHE V0OOT TCY TO HI6U HAT 
AGAIAJ UUST6ECAVSC &HeX GOT 

AGOLD TOOTH!

eonsi.no kuopų ir iš Wauke-1
gano ir Chicagos atsilankyti. Į gontas atgabeno’į Buenos Ai 

Komisija labai rūpestingai t res labai gražių merginų ir
ruošiasi ir užtikrina visiems,'patalpino vienuose paleistuvy 
kurie atsilankys, labui links- Įbės namuose. Ant jos Krikeris 
mų vakarų. Kurie neatsilanky-Įtiek uždirbo ir apie jos gra 
site — gailėsis. žumų tiek buvo kalbama, kad

Narė. į Krikeris pats užsimanė jų pa-
---------------------------------------jžinti. Jis nuėjo į paleistuvv-

Sunki bausmė. jbgs namus ir čia bevaikis K ri-
i koris jaunoj, paleistuvybė>

Iš Lenkijos, iš Lodzės, laik
raščiai praneša šitokį nepa
prastų atsitikimų. Čia prieš 

jkarų gyvena kirpėjas Dovi- 
das Krikeris. Jis turėjo žmo
nų ir mažų dukrelę. Kai atėjo 
laikas stoti rusų kariuome
nėn, Krikeris pabėgo Argen
tinon. Ten jis pradėjo pir-

jau suterštoj, gražuolėj paži- 
lno savo dukterį!..

Vyčių šokiai.

Lietuvos Vyčių 51 kp. ren
gia “May Dance”. Vakaras 
įvyks Gegužės 2, 1931, Ragai
šio Svetainėje, Erie Avenue 
ir North 14 Street.

Šokiai prasidės 8 valandų. 
Grieš labai gera muzika.

Lietuvos Vyčių 51 kuopa 
kviečia narius iš visu Wis-

PLATINKITE “DRAUGĄ’

LIUOSUOJANTIS, KURS 

VAIKĄ RAMINA.

Kūdikio mažytis kūnelis priešino - 
si ricinai ir stipriems vaistams: b< t 

i, . . . . .v štai vaistas, kurs tikrai jam talky-
| kliautį merginomis, tai reis- tas. Ir jis veikia greitai Ir taip svei- 

iŠ n>a‘. kad vaikas nei nejunta. Flet-kia, pristatinėti iš Europos emerio Castorla ramina piktus ne-
į merginas į pietų Amerikos pa- rimastingus kūdikius ir vaikus ir u«- 

4 1 I migdo juos ir karščiuojančius, su už
įleistuvybės namus. 1 kletėjusiais viduriais valkus atitaiso

I Taip dedasi milijonuose namuose
Jis praturtėjo ir vedė kitų Castorla yra grynai augme-

“ ” • ninė, nekenksminga Ir užglrta dak-
Žmonų, o pirmutinę pamiršo, tarų. Vsngk imitacijų. Chas. H. Fle- 

tcherlo parašas garantuoja tikrumą

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

Apsidrauskit Nuo Automobilių Nelaimes

Mes Apdraudžiame — Insuriname į vienų iš didžiausių 
Insurance Kompanijų nuo automobilių accidentų. 
Ištikus nelaimei iš priežasties automobiliaus kaip tai 
važiuojant savo, ar svetiniu, ar public automobiliu, ar 
einant gatvėje užgautų, ar expluoduotų bile koks auto
mobilius, tuomet ši apdrauda moka $25.00 į savaitę pa- 
šelpos per šešius mėnesius. Jei sužeistasis asmuo būtų 
ligonbutyje ar namie turėtų nursę, tada moka $40.00 
i 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.

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

1. Parlor setas, kaina $150,
parduodama už .., ................ *75.00

2. Bedrulmio setas kaina $160,
parduodam už ... ................... *69.00

3. Dinlng-room setas, kaina
$86, parduodam už . *49.00

Didis Pasirinkimas Radto 
Visų Išdirbysclų '

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
ŠIAIS MUSŲ BAROENATB —

— LAUKIAM.
LIETUVIŠKAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėllo vakarą iš stoties 
WHiįC, 1420 kllocykles nuo 7 Iki 8 

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

RAUSKAS Ir J. BERTULIS—savinln.

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

t—

He’s Willing to be Invited.
-------- ----------------------

DOlJv stop ME,TU8BU, 
1 COTTA wueev TO 

THE CAIODV SToftE Ak)' 
ouoea vce. c e« a h 
foq mv sisTee 

AM6ELICAS PKQ.TX

o

Jo agentai važinėjo po Len- 
kijų ir gundė jaunas mergi
nas, ypač gražias, važiuoti A- 
merikon, kur siūlė joms auk
so kalnus. Jei kuri bijodavo 
'ar nenorėdavo, tai agentas to- 
jkių vesdavo.

10 PIECE CO5METIC 
SĖT $1.97

Thln Is a Pamous Vlvanl Sėt and tn- 
cludea face powder, 6100; Rouge, 76c. 
TIeaue Cream 61.00, Depilatory Jt.OO. 
Faclal Astrlngent 61.75. Bath Salt 1.00. 
Tollet Water 61.25. Perfume 62.75, Brll- 
llantine 75c, Skin TVhitener 75c. Totai 
value 112.00. Specfal prlce. 6t.»7 for aU 
ten pfeces to lntroduce tkla liną.

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

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintu.

Van 580-5th Avenue, New York

Buy g lovos with who« 
it savos

NeTelk mokėti 60c. u( 
dantų mostj. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 26c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

V)HC> AM | TAAT 
t $ROULt> HOLO A 
GliU&CC. A6AIAOST

Durv.ee
eonsi.no


DRAUGAS Penktadienis, Geg. 1 d., 19!4

j Kirkiančio advokatų peticijos 
leido antrų teismų bilai na- 

i grinėti.
CHICAGOJE

Šių savaitę abiejų pusių ;id- MIESTAS RUOŠIASI PRIE ir kultūrinės jėgos smarkiai
vokatai leis per egzaminų vi- f IŠKILMINGO APVAIKŠČIO-

čiai iš kitų miestų ir šalių 
kalbės miesto majoras, A. J. 
Cermak, Valstijos gubernato
rius, Louis L. Ennnerson, Pre
zidento llooveno atstovas ir 
daug kitų.

Prie šių iškilmių rengiasi 
(teko girdėt) ir lietuvių gru 
pės — po vadovyste Lietuvių 
Prekybos Būto (Lithuaman- 
American. Chamber o f Cpm- 
merce). Dauguma lietuvių 
biznierių deda pastangų, kad 
lietuviai gražiai pasižymėtų 
iškilmėse.

Šis jubiliejus yra kaipo pir
mutinis Įvykis prie pradėjimo 
Pasaulinės Parodos, kuri į- 
vyks Chicagoje 1933 m.

V. E. P.

LAIŠKAI PAŠTE

15 Jurkui Mary 2
16 Kaminskui Marv

ruošiasi tinkamai apvaikščioti 
ir deda visas pastangas, kad 
savaitė pavyktų kuogražiau- 
sia. Miesto taryba išnešė re
zoliucijų, o antradienį, balan
džio 28, pats majoras Cerma- 
kas oficialiai paskelbė savo 
proklamacijų.

Per visų savaitę kasdien ir 
kas vakaras bus rengiami di- 
džiausį įvykiai: “parodos, be- 
nai, dainų chorai, prakalbos, 
karnivalai ir galų gale dide
lis “mardi gras”. Visas mies
tas, viduryj (loop) ir šonuose 
(comnrunities) bus išdekoruo- 
tas. Atvyks įžymiausi sve

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

tikrą specialistą, ne pas kokį ne 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba p 
fesorius, neklaus jūsų kas jums k 
kia, ar kur skauda, bet pasakys Pi 
po pilno Išegzamlnavimo. Jus 
taupyslt laiką Ir pinigus. Daugi 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt ju 
dėlto, kad jie neturi reikalingo 
tyrimo, suradymul žmogaus ken 
mlngumų.

Mano Radio — Scopo — Rftj 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir 
slškaa bakteriologiškas egzaminą 

Imas kraujo atidengs man jūsų 
ras negeroves, Ir jeigu aš palu 

;Jus gydyti, tai jūsų sveiksta Ir 
vumas sugryš urna taip kaip bt 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų s* 
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo n 
vų. Širdies, reumatizmo, kirmi 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių aį 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, 
kerėjusią, chronišką ligą, kurj 
pasidavė net gabiam šeimynos 
dytojui, neatldėliokit neatėję 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVDj

Arti State Gatvės , 
Ofiso Valandos-' Nuo 10 ryto i

1 po piet. Vakarais nuo 5 iki
Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1 

po piet

sus būsimus naujus “jury- 
men”. Pastebėta, kad advo- 

' Ratai labai domiai renka ir 
klausinėja visus kandidatus. 
Spėjama, kad tarp advokatų

JIMO ‘ CHICAGOS JU
BILIEJAUS SAVAITĖS ”

Majoras Cermak paskelbė ‘ Chi 
cagos Jubiliejaus Savaitės’ 
proklamacijų; Visas miestas 

! ruošiasi prie iškilmių; girdėt,
.,v . x x k -i , - I Pirm atidarant antra teiš-| kad Chicagos Lietuviai irgils visu Amerikos umversite Abu tymu yra beveik lygus, , .. ‘, 1 .1 - - mų valparaiso, Indiana, trc- ruošiasi.

FUTBOLININKAI RUOŠIA- versiteto baseball tymas rung
si PRIE PAVASARINIŲ sis su galingu Oliio State uni-

PRAKTIKŲ. versiteto baseball tymu atei-1 teisme
------------- nantj šeštadienį, Evanstone.

bus dfdelė ir smarki kova

tų futbolininkai jau ruošiasi stiprumu. Žaidimas bus vie- ‘- v. . , ,\ . . . ... .v n, ,, T v . čiadieni pasklidi žinios, kadprie pavasarinių praktikų, nas iš “Big len Lygos zai- ,, , , , . . , . .1 ‘ . kirkiančio advokatai slaptai
“Big Ten ’ Lygos tymai su ainių, nes abu universitetai y- ... ,° . i . . , perleido kirkia,ndų per naU-
dideliais skaičiais naujų kan- ra nariai tos Lygos. • v , , • , . , .. . . jų Keeler melavimo detektuo-

'dątų pradėjo lavintis. ai 3US paskutinė proga pama- jantį aparatų ir kad radę go
kurni _ universitetų fntbolo 0Ho gtate r(!Zaltaty vedan{i(l
mentoiiai, taip tai otie ,.i tVesley Fessler, iš išvados, jog Virgil nesąs kol
me, Nortliwestern, Ohio State,
Illinois, Wisconsin, Iowa,
Pennsylvanija, Yale, Har-
vard, Arniy, Cornell ir Cliica- . „ x\ » > ra pasižymėjęs Visose sporto
go, pilnu ūpu daro pridikci- gakoge
jas, kad jų tymai ateinantį i....................................... ...........

Youngstown, Obio, kuris buvo tas. 
tris kartus pakeltas į “Ali —— 
American” futbolo garbe ir

iudenį bus stiprūs ir tikisi 
laimėti čampionatus. '

Iš Notre Daine, Coacli Har- 
per, pasekėjas a. a. Knute 
Rockne, atvirai pranašauja, 
kad Notre Daine tymas bus 
vienas geriausių. Harperio tųt 
nuomonė yra visai kitokia 
nuo Knute Rocknio, kuris pa- į 
vasary visuomet būdavo pesi
mistas.

Coacli Hanley, iš Nortli-

KIRKLANDO DRAUGAS 
LIUDYS PRIEŠ JĮ 
ANTRAM TEISME.

Leon Stanford, draugas Vir 
gil Kirkland ir vienas iš ke
turių, kurie kaltinami prisi
dėjime prie nužudymo jaunos 
merginos, Arlene Draves, pe
reitų žiemų, pranešama virtęs 
valstijos liūdytoju ir būdys'

! teisine prieš Kirklandų. 
western, tikisi, kad jo tymas; r
bus du kartu geresnis neguI Virgil Kirkland antrų kar-
pereitų metų, kuris sėkmingai 
laimėjo “Big Ten” Lygos 
čampionatų. Stagg (patriar- 
kas futbolininkų) iš Cliiea- 
gos nors pesimistiškai skel
bia, bet vis rodosi, kad daug 
daugiau šįmet turi ūpo pasise 
kiniui negu praeitais metais. 
Coaeli AVilIamen, iš Obio Sta
te, drųsiai pranašauja, kad 
Qhi© State tymas bus šįmet 
stipriausias nuo jo atvykimo 
į daibų. Ima daug metų, anot 
jo, kai kuriam rnentoriui nau
jai atvykusiam išlavinti tyma 
ir įpratinti į naujus metodus. 
Bet šį metų tikisi didelių re
zultatų.

tų stoja teisman gindamas sa
vo gyvastį prieš kaltinimų, 
kaipo žmogžudys. Pirmame 
teisme jis buvo rastas kaltu 
ir nubaustas visam gyvenimui; 
į kalėjimų. . Bet teisėjas! 
G raut Crumpacker, sulig

SKAUDĖJIMAI
pašalinami

tuojaus

L£l

SIRUTIS KUMŠČUOSIS SU 
PRANCŪZU DEL AMA- 

TORIŲ SUNKIOJO
SVORIO ČEMPIO

NATO.

Justinas Sirutis, jaunas lie
tuvis moksleivis iš Ne\v York 
universiteto, kuris Chicagoje
nesenai “Tribūno Golden

laimėjo
svorio

Gegužio 10 iki 20 dd. yra 
paskirta “Chicagos Jubilejaus 
Savaitė”, kada visas miestas 
iškilmingai apvaikščios eko
nominį, biznio ir kultūrini 
savo progresų. Visos miesto

1 biznio, industrijos, politinės

iuawnĮwui

Lietuviu Valanda
Iš Galingos

WBBM Radio Stoties

Kiekvieną
Sekmadienį

Tarp 2-3 Valandos 
Dieną

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2'.

Telephone Randoiph 6727

2151 W. 22 St. C iki 9 v
Telephone RooBevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub.

PAUL M. ADOMAITI!
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SAULE Rl.T 
ONE NORTH LA SALLE STl

(Cor. La Šalie and Madison Stf 
Ofiso TeL STATE 2704; 44iq

J, P. WAITGHES
Lietuvos Advokatas

Bayer ASpirin pašalins bite kokį 
skausmą. Neabejokite apie lai. Vie
na tabletėlė tai įrodys. Nurykit ją. 
Skausmas išnyko. Pagelba yra tokia; 
paprasta.

Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo 
Bayer Aspirin. Jis niekad neveikia 
širdį, Ir jums nereikia abejoti apie 
šių tabtetėlių vartojimą.

Todėl yra bereikalingas dalykas 
kentėti nuo galvos skaudėjimo, dan
ties skaudėjimo ar neuralgijos, Scia- 
tica, lumbago, .reumatizmo ar neuri- 
tis skaurtnai visiškai išnyksta j va
landėlę laiko, Perriodiškas moterų 
kentėjimas gali būti suramintas; 
šalčio nemalonumui gali būti išveng
ti.

Gloves Tumamente”
Amerikos sunkiojo
čempionutų, smarkiai ruošiasi
prje tarptautinio turnamento,
kuris įvyks Gegužio 12 d.,
Soldier’s Field Chicagoje. Jo i Tikras Aspirin turi ir kitokių m- 

' dingi) vartojimų — viskas aprašyta 1
alter,natas, jeigu nelaimėje; ištirtuose nurodymuose prie klek- 

j- ii a* i- į vienos dėžutė*. Dėžutė ir tabletės iu- 
nogalotlj pats dalyvauti, CIO- rj jjaycr kryžių. Aurėk Bayer vardo
liai netikėto susižeidimo, tai an’ ','žut6s nfckvieną kartą kai 

; perkalė šias tabV-tes — ir bukite
bus Adomas Smitli (.Šmitas), i tikras.
kitas lietuvis jaunikaitis iš !---- -------- 2---- - : .
Bockford, Ilk Taigi tikimės, 
kad tarp tų dviejų lietuvių 
jaunikaičių vienas atsistos su 
prancūzų ojionentų, gindamas 
Amerikos čempionutų ir lai
mėdamas pasaulinį amatorių 
čempionatų.

NORTHWESTERN BASE 
BALL TYMAS RUNGSIS 

SU OHIO STATE TY
MU ŠEŠTADIENĮ.

Garsusis Nortliuestern, imi
i

-i

«

Sekmadienyje (tarp 2 ir 3) užsisukit savo radio ant 
\VBBM radio stoties (770 Kilocykles) ir išklausykite gražų 
Lietuvių Radio Valandos programų, kurį išpildys:

1) Kvartetas
2) G. Šidiškiutė
3) K. KnauČhmas
4) “Prof.” Kampininko minutėlė
5) Duetai, žinios, kitokie įvairumai 

Šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The PeopI es Furniture Co. .
IR

Dienraštis “Draugas”

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

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pūliniai) 5930—namų Pull.
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn Street |
Ketvertais ofisai uždarytL

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERN AUGK A!
ADVOKATASl 

160 North La Šalie Strc
ROOM 1431 

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

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

(Išskiriant Seredas,

A. A, OLIS
AT) VOK AT A

11 South La Šalie Street | 
Room 1701 Tel. Randoiph 

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. j 
8241 S. Halsted St. Tel. Vtctory

Valandos — 7 iki 9 vakari 
(Jtarn., Ktetv. ir Bubate s vakd

Hitt and Runn Little Things Likę This Will Nevet Stop a Lovėr—Nixecl? BY HITT

C. V, GHESNUL
LIETUVIS ADVOKATE

Ofisas 2221 W. 22nd StJ
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais ir Penktadlį
vakarais namie pagal sutartį.
6503 8o. Campbell Avė

Telefonas Rcpublic 4499

A. A. S L A KI
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Rohm 1892

CHICAOO TEMPLE BLD(| 
77 West Washlngton St.

Cor. Washlngton and Clark 
Ofiso Tel. Central 39781

Namu Tel. Hyde Park 33 J
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C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Sesuo ir tėvai a. a. Ste
fanijos Mikadaitės dėkoja vi
siems prisidėjusienis prie lai
dotuvių užuojauta, aukomis 
ir palydėjimu.

j X Pirm poros metų ištikusi 
(Žukų šeimynų nelaimė su au- 
tomobilium, vis dar juos sun
kiai slėgiu: tėvas, nebetekęs 
laisvės, vargsta kalėjime, o 
motina iš rūpesčio pateko į 
dideli nusiminimų. Gailestin-

CHICAGOJE ĮVYKS DIDE
LI ORO MANEVRAI

Ofieialiais pranešimais iš

X Visi supranta, kad nau- »osi°s širdys testiprina pris-
jai pasodintas šalvgatvyje me
delis reikalauja ramybės, kad 
galėtų prigyti, tuoingi tarpu 
kaikurie mūsų jauni sporti
ninkai, net Šv. Vardo arba 
Vyčių nariai bando lipinėti 
arba šliuožti ir tokiu būdu lam 
do medelius ir naikina juos. 
Tematantieji įspėja užsimirše- 
lius ir teauklėja jaunuomenė
je gailestingumo ir susivaldy
mo jausmus.

X Sulaukus gegužio mėne
sio Aušros Vartų mokiniai 
gavo parapijos Sidabrinio Ju
biliejaus bankelius, su kuriais 
jie pasiryžo taupyti parapijos 
pasveikinimui centinę dova
nelę. Kurie vaikučiai daugiau
siai centų savon bankelėn su
rinks, tai gaus teisę pasirink
ti iš Jos. F. Budrik, Ine., 
Stars New Music Master “Pe
tite” Radio arba iš S. D. Tel- 
ser Jevveler Bulovą 15 “akme
nų” ant rankos nešiojamų 
laikrodėlį arba K. Budrio 2403 
So. Oakley avė. dovanotų ar
monikų ar kurių kitų brangių 
sau atmintį.

X Šiandien Aušros Vartuo
se vakare pirmosios gegužinės 
pamaldos. ,

legtuosius maldomis, atlanky- 
mais ir įvairiais užuojautos 
būdais.

IŠ ŠVENTO JONO EV. 
DR-JOS.

DAKTARAI

STANISLAVA 
SIMONAITE

Mirė balandžio 29 d., 1931 m., 
.7 vai. ryto, 17 metų amžiaus. 
A. a. Stanislava gimė kovo 18, 
1914 m., Chicago, Iii.

Paliko dideliame nubudime 
motinų Oną po tėvais Dumb- 
lauskaitė, tėvų Jonų, seserį Ju
lijonų, brolį Pranciškų, dvi te
tas: Onų Stonienę ir Marijonų 
Šetkauskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4431 So. 
California Avė. Laidotuvės j- 
vyks Subatoj, gegužio 2 d., iš 
n Anų 8 vai. bus atlydėta J Ne
kalto Prasidėjimo Panelės šv. 
par. bažnyčių, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta Į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, tlraugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę; Tėvai, sesuo, Brolis, 
Tetos ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudelkis. Telefonas Ya- 
rds 1741.

LAIMĖTOJOS IŠLEISTU 
VĖS.

Cicero, III. — P-nios Kotrr-
nos Sriubienės, laimėtojos pir Karo Departamento, Washin- 
mosios dovanos “Draugo” gtone, visi karo unitai koncen 
vajuje, išleistuvės į Lietuvų truojami apie Cbieagų meti- 
įvyks gegužio 7 d. 7:30 vai. niams manevrams, kurie įvyks 
vak. Šv. Antano par. salėj. Ka nuo Gegužio 2 iki 21 dd. 
dangi gerb. veikėja yra daug
pasidarbavusi Labdaringujai 
Sųjungai, tai tas išleistuves 
rengia labdariai. Tikimasi 
daug svečių.

Labdarys.

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias ir chroniškas ligas 

▼yru, moterų Ir vaikų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomis ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredontis nuo 9 — 12 vai. ryto
Nedėllomis pagal BUtartj. '

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHLRURGj 

Ofisus 2403 W.63 Street
Kertė So. West“rn Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2 359 So. Leavitt 8t 

Tel. Canal 2330
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimų

Visos aplink esančios ka
riuomenės jėgos: pėstininkai, 
kavalerija, tankos, kanuolės, 
pakraščių sargyba traukiami 
į manevrus. Taip praneša 
gen. Manus McCloskey, ko-

— mandantas Fort Slieridan’s. 
koncertų, bet pamargimmni Karo jėgos bus padalintos į
bus atvaidinta komedija jvį daĮį. raudonieji ir mėly-
“ Moterims Neišsimeluosi”. nieji unitai. Jų manevrai į- 
Šiame veikale vienų iš svari vyks gegužio 2 iki 10 dd. 
biausių rolių užims ir ‘ ‘ Drau-
go” _ Peoptes announceris' Po m anevrų,
Juozas Bulevičius. Turėsime bus manevras oro

Susirinku^ atidarė pirm. progos j niatyti 6į kart, Virs 670 karo orlaivi,
TUanirv.c maldo . ............................................. darys manevrus virš C'hica-

Dievo Apveizdos Parap. —
Draugija Šv. Jono Evangelis
to laikė mėnesini susirinkimų 
Balandžio 20 d., parap. mo
kyklos kambary.

Tel. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MACH,
DENTISTAS

Sulte 1920 The Plttsfleld Bldg.
55 E. WASHINGTON ST.

Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. J A VOK
Vai.: 2 iki 6 po pietų. 7 Iki 9 vai

Office: 4459 S. California Av*.
Nedalioje pagal sutarti-

Ofiso Boulevard 5913
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.!

ir šventadieniais 10-12
Res. Kenwood 51(

Nedėllomis

J. Blankus malda
Nutarimus praeito susirin

kimo perskaitė rast. J. Gri
sius.

Ligonių draugija turi: J. 
Norkų, K. Joanauskį, J. Dim- 
šų, J. Staselį, M. Čeikauskie
nę.

Iš Federacijos pranešimo ne 
buvo. Neturėta susirinkimo iš 
priežasties Didžiosios Savai
tės ir Velykų švenčių.

Iš Labdarybės vietinio sky
riaus ir-gi nebuvo.

Išvažiavimui vietos paieš
koti pasižadėjo p. Grisus ir 
S. Skudas.

Nesant daugiau reikalų su
sirinkimų uždarė pirm. J. 
Blankus malda.

J. B.

Uošvio rolėj, ir kas jį pirmiau
, ,. ... . 1 gos miesto mėtydami iš aukštada mate vaidinant gali ® J _

, , . i • ..to “bombas” ir mėgindamisuprasti koks juokingas iš 
jo bus uošvis. Kaipo ne visai 
ištikimas savo žmonelei, jis 
su savo žentu yra priverstas 
ieškoti visokių pasiaiškinimų 
delko jam yra reikalo važiuo
ti miestan. Bet jo žmona, pa
gal gyvuojančiais moteriškais 
papročiais, yra perdaug smal
si ir netiki tam, kų vyras sa- . a „ _, T. . . ,. ... Chicago, Aurora & Elgin elek-ko. Ji nutaria surasti tikrų : v. .. . .

‘ ‘ sunaikinti ’ ’ mi estų.
V. E. P.

WESTCHESTER

JUNGTUVĖS.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
1637 WEST 51 STREET 

Vai.: 8-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. SIRIKOL'IS

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 STRE1

Res. Phone 
Englewood 6641 
Weptworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

kad jau baigti prisirengimai .6558 SO. HALSTED STREET 
ir neužilgo bus pradėtas dar
bas prie iškėlimo kryžkelių

OFISAI:
qr • , • r, i , • z-,, • 4901 — 14 St. 2934 VZashingLietuvis Gydytojas ir Chi- 10.13, 2.4> 7_# ls.t BU 

furgas perkėlė savo ofisus į Tel Cicero *42 Tel- Kedzle 2450-241 

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- 4729* w£t“C& pi 
mai; 6641 So. Albany Avė., Tel- Clereo 8888 
Tel. Prospect 1930. i r~

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nesenai tapo paskelbta,

Val. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Phone Lafayette 9710

Nedėlios
Susitarus

priežastį ir, uošvio nelaimei, 
jai pasiseka. Tai yra teatras, 
kurio juokinga pasaka ir pui
kus artistų sųstatas užtikrina 
kožnam atsilankusiam pilniau

trikinio geležinkelio ir Cliica 
go, Great Western geležinke
lio nuo Indiana Harbor Beit 
Line BeHwood’e.

Šių žinių Westchester gyven 
tojai pasitiko su dideliu susi-

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. WOOD STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect

DR. B. ARON
0810

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6156 South Kedzie 

i Rez. 6622 8. Wihpple '
žymiai pagerins patarnavimų'vai. 2-4, 7-9 v. v. išskiriant Ket.

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 581

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Namų ofisas 3413 Krankliu Blvd
Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

sį pasitenkinimų.
Taigi seni ir jauni, su mo-1, . " . ° . . , .® . kia pagreitinimų susisiekimo

tinomis ir vieni, nepraleiskime
šio didžiulio “Motinų Die-

vakarinius
domėjimu, kadangi tai reiš-!prįemįes£įus įr pox apės klo-

iš Chicagos i

nos” vakaro, kuriame išgirsi-

tarp Westchester ir Cliicago.
1 Mes planuojame darbų

nl n

AKIŲ GYDYTOJAI:

A. L. DAVIOONIS, M. U, DR. S. BiEZIS

Bridgeport. —
d. 4 vai. po pietų šv. Jurgio 
bažnyčioj įvyks jungtuvės 

Į Stasio Luko su Eugenija jo
ji ubai te, p. Jono 2olpo, reni 
(■statininko sekretore.

Vestuvių pokilis bus Lietu
vių Auditorijoj, mažojoj sve
tainėj.

Linkime Stasiui ir Eugeni
jai laimingo gyvenimo.

Rap.

„ v. 9,me P. Petraitį, pamatysime pradėti kaip galima greičiau- 
Geguzes L <<Moterimg Neišsimeluosi” ir >ia”, pareiškė John E. Egolf,

gen. manadžeris elektrikinio 
geležinkelio. “Šis darbas žy
miai prisidės prie sumažinimo 

PLATINKITE “DRAUGĄ” I nedarbo ir tuo pačiu laiku

po to smagiai pasišoksime.
Rengėjai.

DR, VAITUSH, OPT.

G R A B O R I A I:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

4910 SO. MICHIUAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:
Nuo 9 iki 11. valandai ryto: 

Nuo 6 iki 8 valandai vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd StraM

“DRAUGO” — PEOPLES 
ANNOUNCERIS LOŠ

TEATRE.

Geg. 10 d., Lietuvių Audi- 
įtorijoj, “Motinų Dienos” pro 
gramoj, bus ne tik garsusis 
Philadelpliijos dainininkas 
Petras Petraitis, kurs duos

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

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

J. F. EUDEIK1S 8C CO.
JŪSŲ ORABORIA1 

Didysis Ofisas

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

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal
Rezidencija: 6640 So. Mapiewo< 

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

Nedėlloj: 10 — 12 ryto.

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby st ės.

OFISAS
888 West 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 3288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

,3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o f i g a a
4603 So. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai 
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7681

BUTKUS
UNDBRTAKING CO.

P. B. Hadley Uo. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Caual 1161

S. D. LACHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdintu 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2518 

2314 W. 23rd PI., Chicago 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, UI.

Tel. Cicero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Dl.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų {tempimų kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšt). Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

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

Bpeciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomo!- 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso Tel. Victory 8887
Of. ir Res. Tel. Hemlock 2174

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

Vai. 9-12 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 2-6 po piet Utarn. ir Subat. 
3-8 vak. šventadieniais pagal sutarti

Tel. Tardo 1829

DR. G. SERNER
UBTUVI8 AKIŲ 8PE0IALI8TA8

DENTISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marshall Drug Store 

Arti 47th Street

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 66

DR, P. Z. ZALATORI
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST

Rezidencija 6600 So. Arteslan 
Valandos 11 ryto iki S po ph

8 Iki 8:80 vakare

I. d. Z O L P
GRABO RIUB IR LAIDOTUVIŲ

VKDAJA8
1650 West 46th St.

Kampae 46th Ir Panlina 8ta 
Tel. Boulevard 6201 > 8418

Rulludlmo valandoje kreipkitės 
prie mange. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigias 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

A. PETKUSI
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138

Chicago, UI.

Ofisas ir Akinių Dirbtavč 
756 VVest 35th St. 
Kampas Halsted St.

Valandos: nno 10—4; nuo d—8
Nedčliomia: nuo 10 iki 12.

JOHN SMETANA, 0. D.
'A

Tsl. Canal 8222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt 8t.)

Valandos Nuo 0 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Berado] pagal sutarti

Res. Tel. Mldwsy 55M

OR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 
Oakley Avenue Ir 24-tas St

Telef. Wllmette 198 arba 
Canal 1718

Valandos: 3 Iki 4 p. p. Panedė 
Ir Ketvergals vakare

DR, CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po num«

4729 SO. ASHLAND Al
SPECIJALISTAS

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

Boulevard 7589
Rez. Hetnlock 7691

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tei. Cicero 1280

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai. kasdien nuo 10 v. ryto Iki I 
vai. vakare

Nedėllomis pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

OPTOMETRISTAS
Aktų Ekųpertas ir pritaikymo akinių

11801 S. ASHLAND AVENUE
PTatt Bldg.. kamp. II St B aukM 

Pastebėklt mano Iškabas
| Vai 0:20 ryt lkl 8:80 <vak. Beredo- 
mls 0:80 lkl 18 ▼. Nedėllomis nėr 

skirtų valandų. Room S

Tel. Lafayette 5820 

Rez. (liovehili 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTIST AK 

X-Ray *. Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj pagal sutarti

pietų: 7—8:10 vakare 
Nedėllomis 10 lkl 12 

Telef. Midwa-y 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 SO. ASHLAND Al

Tel. Yards 0994 

Rezldencllos Tel. Plata IBM
VALANDOS:

Nuo 10 lkl 12 dienų 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 lkl 11 diena

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgo

6558 SO. HALSTED ST1 
2 l ir 7 M ’ iil. vai
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MARGUMYNAI siramino. Mokytoja, užsiėmusi plaukti į šiaurės ašigalį. Krik- 
pamokomis, apie vaikų visai što tėvai buvo Wilkinso žmo-

Buhalteris, apmokėdamas padavė pusantro lito.

Kaip Amerikoj kovoja su 
kandimis.

Kandys yra priešai kiekvie
no, kas tik turi šiokį tokį ge
resnį rūbą, kurį tenka ilges
nį laikų laikyti padėt?}. Prieš 
jas griebiamasi visokių prie
monių. Amerikos fabrikantai 
išrado būdų apsaugoti nuo 
kandžių dar iš fabriko neiš
leistas medžiagas. Tam tiks
lui jie vartoja tam tikrus al- 
koloidus ir jų cheminius jun
ginius, kurie ištirpyti vande
ny ar benzine ir užpurkšti 
ant audeklo, chemiškai su 
juo susijungia, panašiai kaip 
dažai, ir visiškai audekle pa
silieka. Tokio audeklo kandys 
snegraužia. Šie “vaistai” yra 
nenuodingi, nematomi ir tvir
tai audekle laikosi. Be to yra 
pigūs, o tai bene geriausia ga
rantija jų vartojimui prigyti.

užmiršo ir grįžo namon, jo 
nepaleidusi. Vakarop pas mo
kytojų atbėgo viena moteris 
pasiteirauti apie savo negrįžu- 
sį iš mokyklos sūnų. Tik ta
da mokytoja prisiminė užda
rytų vaikų. Abidvi nuėjo į mo 
kyklų ir karamaitėj rado jau 
sustingusį mokinio lavonų. 
Vatyt vaikas mirė iš baimės.

Nelaiminga motina pasiėmė 
vaiko kūnelį ir parsinešė na
mon. Sužinoję apie įvykį kai
mo gyventojai apsupo mokyto
jos namus ir grųsino jų nužu
dyti. Keli vyrai išvertė mo
kytojos buto duris, bet ker
šyti nebuvo kam. Įėję į vidų1 
jie rado mokytojų pasikorusių. 
Vargšė pati sau teismų pada
rė.

na ir garsaus prancūzų rašy
tojo .Tulės Verne anūkas Jean 
Verne.

Gerbdamas Amerikos pro- 
hibicijos įstatymų, Wilkins 
neleido vartoti krikštui šam
panų. Jo vietoj buvo pavarto
tas ledas, kaipo šiaurės sim
bolis.

Spirito šmugelninkų šposas.
Netoli Amerikos Jungtinių 

Valstybių pakraščių vienų 
dienų nežinomas laivas stai
ga bevielio telegrafo ženklais 
pradėjo šaukti pagelbos. Į 
tariamos katastrofos vietų nu 
skubėjo 12 naikintojų ir daug 
kitų laivų, kurie saugoja A- 
merikos pakraščius nuo spiri
to kontrabandos. Bet nuplau- J 
kę į nurodytų vietų laivai nie- ‘ 
ko nerado. Tik vėliau paaiškė
jo, kad S. O. S. pagelbos sig
nalus paleido vienas kontra-

gvd. sųskaitų, norėjo išskai
tyti pusantro lito dar neuž
mokėto tarnaitės nario mokes
čio. Gyd. pradėjo smarkiai su 
buhalteriu bartis ir nenorėjo, 
kad pusantro lt. iš tų 500 lt. 
būtų išskaityto.

Gyd. kreijH's Į direktorių, 
bet ir ten paaiškino, kad pus
antro lito reikia sumokėti.

Tada gyd. sugrįžo prie bu
halterio ir vėl skandalijo: sa
ko, jūs nesubankrutuosit, ko 
čia iš manęs lupat!.. Netolie
se sėdįs valdininkas gyd. pa-

Gvd. pusantro lt. valdinin
ko priėmė, užsimokėjo už tar
naitę ir ramiai išėjo 500 lt. 
nešina. “R.”

“NUOŠIRDUS” SVEČIŲ 
SVEIKINIMAS

Didįjį šeštadienį apie 4 vai. 
vieno restorano kieme buvo 
pastebėtas didelis bruzdėji
mas. į kiemų ir gatvėj ties 
vartais prisirinko daugybė 
šventadieniškai nusiteikusių 
*žmonių, bet kieme buvo visai 

sigailėjo ir išėmęs iš kišenės nešventadieniškas vaizdas. Ten

buvo kruvinas jaunas vyrukas, sto ligoninę. Ten paaiškėjo, 
'kuris, pasirodo, kilus nesusi-1 kad nukentėjusiam sulaužytas 
pratimui dėl sųskaitos, esi} bu-! nosies kaulas ir išmušti du 
vo minėto restorano savinin- dantys. “R.”
ko- taip “pasveikintas,” kad
vėliau reikėjo nuvežti į mie-

BAGDONAS BROS.
FITRNITVNR & PIANO MOVING 

Izjcal & Long Dlstance Retnoval
3244 SO. HALSTED ST.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

Kartais ir čigonės pra
našavimas išsipildo.

Strazburge, Prancūzijoj, gy 
vena viena neturtinga mote
ris, kuriai prieš 35 metų či
gonė išpranašavo, kad sulau
kusi 60 metų amžiaus ji pra- 
turtėsianti ir užbaigsianti sa
vo amžių laimingai.

Ir ištikrųjų, prieš porų 
savaičių minėta moteris gavo 
pranešimų, kad Amerikoj mi
rė jos brolis, palikęs pusantro 
milijono dolerių turto, kuris 
užrašytas artimiausiems gimi 
nėms. Senutei iš šio palikimo 
teko 5 milijonai frankų (apie 
du milijonai litų).

į Kinijos didžmogis.
Kaip praneša kinų spauda, 

Sečuano provincijos nedide
liame miestely Ling Kiang at
sirado vienas vyras vardu 
Tšu, kuris savo didumo ir ne
paprastu apetitu atkreipė į sa 
ve gyventojų dėmesį. To did
žmogio ūgis 2 metrai ir 10 
centimetrų ir šiaip jis esųs 
labai stambaus ir tvirto kūno 
sudėjimo.

Laikraščiai aprašo, kad to 
nepaprasto didžmogio kojos 
ir rankos esančios dvigubai 
storesnės negu paprasto nor
malaus žmogaus; jo akys esan 
čios moters burnos didumo, 
kumštis esųš, kaip futbolo ka
muolys.

Anksčiau Tšu dirbęs kaime 
ir dėka savo milžiniškai jėgai 
daug uždirbdavęs. T’k pernai 
per vienų nelaimingų atsitiki
mų jis nustojęs dai bingumo. 
Pats Tšu apie savo nelaimę 
pasakoja štai kų:

— Vienų kartų ėjau per me
dinį tiltų, nešdamas ant pečių 
du girnų akmenius, kuriuos 
vargu pakeltų 20 vyrų. Kada 
jau buvau tilto vidury, jis ne
išlaikė sunkumo ir sulūžo. 
Krisdami akmens sužeidė ma
ne ir dabar aš tiek esu nus
tojęs darbingumo, kad negaliu 
pakankamai užsidirbti pragy
venimui.

Vienos mokytojos tragedija.
Liublino apskr., Lenkijoj, 

viena pradžios mokyklos mo
kytoja, norėdama nubausti per 
daug išdykavusį vaikų, užda
rė jį mažoj tamsioj kamarai
tėj. Išsigandęs vaikas kurį 
laikų verkė, bet netrukus nu-

Baltukų mėsa neskani.
Pasauliniame kinematogra

fijos centre Hollywoode, Ame- 
rikos Jungtinėse Valstybėse, bandwnkų jįivas. eihl0 badu
rengiama nauja kino filmą iš jmuge|ninkai nuviliojo Bargy. 
laukinių žmogžudžių gyveni- Wnius ,aivus to]jau -r 
mo. Tam reikalui į Hollywoo- s„ kontrabanda> nieken0 ne. 
dų atgabentų keletas lanki- kIiudomi; kranta
nių iš prancūzams priklausan- <
čių Markezų salų, esančių Po- T" Pinnas įsitikimas isto- 
lineaijoj, pačiame Ramiojo rijoi' kad S- °* S- signalas bm 
vandenyno vidury. Atvežtų vo P“"«ldotas tikslui,
laukinių tarpe yra vienas se- ° ne Pag('lk°s šaukimui, 
nas žmogėdžių vadas, kuris
tik prieš keletu metų persiėmė ( 
ir jo tolimų tėvynę pasiekusia.:

“LEGS” DIAMOND GANG
STERIS MIRŠTA.

civilizacijos 

kailbalizmų (nustojo 

žmonių mėsų).

dvasia ir metė ;

valgęs Jack (Legs) Diamond, ra-
ketierius ir gengsteris, kuris 

Šis ‘senis,‘'jaunas būdamas Per daug met« buv0 Hnomas
dalyvavęs žmogėdžių poky- kaipo desperatas, pašautas
liuese pasakoja, kad jo tan- P»™di<mio rytį valgykloje I 
tiečiai baltųjų žmonių mėsų netoli Alhany' N. Y., ir bnk 
retai vartodavę, nes ji esan- merdls Alhan>' lig®"**)®. I*- 
ti per minkšta ir per sūri. Vi- Tb°"'as M ’° ftydy-
tat Markezų salų gyventojai to’as’ sako Diamond Mū
sų malonumu vartodavę kitų Pada'J-
Polinezijos salų gyventojų
mėsų, kari esanti daug skanes a “L PUSANTRO UTO
nė už baltukų mėsų. GYD, PAKELE SKANDALĄ!

Ledo krikštas. 1 Kauno raiesto ka‘
XT • , , v, , ' sų atėjo gyd. X. atsiimti užNaujorke pakrikštytas po- , . ., . . , . gydvmų ligoniu kasos nariųvandeninis laivas Nauti- ? , ’, ,, , . . jai priklausančiu a'JO lit.lūs , kunuo garsus atšiaurių i r

tyrinėtojas Wilkins rengiasi; ą^joMOBILIA I

r "
TURKIŠKOS, RUSISKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTROS TREATMEN- 

TAI
Švediški mankštinimai ir

elektros masažas
Treatmental visokių ligų, reu

matizmo. nervų atitaisymo, šaldo 
ir taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
risokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų Skyrius atdaras Utar- 

įlnkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

A. F. CZESNA
1667 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street
Nuo I vai ryto Ikt 1 v. nakties 
Nedėllomls nuo 8 ikt 12 vai. po 
pietų. Pbone Boulevard 4552

VVILLYS KNIGHT 
VVILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažą kalną. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės i 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOR.

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

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Yturds 0699

EREE WHEELING

STUDEBAKER
Vienintėlė Studebaker Lietuvių 

įstaiga ChicagoJ
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

už žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė.

Tel .Lafayette 7139 
A. Kasulls Ir J. Zabukaa, Sav.

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

tai mes galime jūsų karui grąžinti pep, Jėgą Ir ekonomiją. Specia
liai įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj Išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų seną karą padaryti kaip naują. Laika nuo' laiko carbureterto 
apžiūrėjimas ir išvalymas sutaupys jums pinigų.

MARVEL & JOHNSON GARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Bulck, Nash, Hudson & Essex, Oakland 
ir Pontlac, Oldsmoblle, Viking, Graham-Paige ir kttua

RADIO PROGRAMAI
GEGUŽIO i d. Subatoj WCFL 970 K. ir W9XAA

Pradžia 11.<10 vai. v. Bus Bandoma Pasiekti ir Lietuvų
GEGUŽIO 3 d. Nedėlioję kaip ir Visados
Nuo 1 iki 2 vai. po pietų WCFL Stotis

iv

5W.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.
Mes pervežame daiktus iš ir 

į kitus miestus.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

NAMINIAI RAKANDAI PARDA
VIMUI.

Turi būt parduoti tuojau keturių 
kambarių aukštos rųšles rakandai, 
kauras, elektrinis radio, lempos Ir 
kitkas. Viskas pigiai, Jei ateisite grel 
tai. Bus galima visus daiktus par
duoti Ir atskirai. Apleidžiame miestų.

3040 \Vest 62 Street

Veik dykai, puikus 4 kamb. ra
kandai, kaip nauji. Gražiai Išmar
gintas parloriaus setas vertas >306 
už $85. Puikus 9x12 Wilton kauras 
$20, Super Heterodyne elektros ra
dio $45. Coxwell kėdė ir ottoman 
$25, puiki lempa $5. Valgomosios 
setas $65, franeuziško pieno miegk. 
setas, stalas, vazos ir tt. 1743 E. 

,78 St. 1-mas apt. Saginaw 9786.

i Šunės Bostono veislės, šikšn. au
sys, screw uodegos, taipgi pežinge- 
se, pigiai. Vietoj $10. 548 No Albany 
avė.

CICERIEČIŲ ATYDAI
Aš nupirkau Grant Work aptteką 

nuo J. Malakausko, po No. 4847 W. 
14th St, Cicero, III. Esu išėjęs augš- 
tesnj aptlekorystės mokslų, ir turiu 
daug metų patyrimo toje profesijoje. 
Turime didžiausi vaistų sandelį, re
ceptams pildyti, Grant Worke. Vis
ką užlaikome pirmos rųšles. Pildau 
receptus su didžiausiu atsargumu. 
Patarimus suteikiu dykai.

Del jūsų parankumo, laikysiu Am. 
Express Money Orderius, priimsiu 
gazo ir elektrlkos bilas. Renduoju 
bąnkos dėžės (safe vaults) dėl bran- 
gmenų pasidėjimo. Taipgi užlaikau 
visokių dalykų pasigrąžlnlmui ir 
pasikvepinimul.

GRANT WORKS APTEKA
Juozas Keserauskas, Sav. 

4847 W. 14th St. Cicero, BĮ. 

Tel. Cicero 39

R. ANDRELIUNAS
(Marquetxe Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
i ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Naujas Radio 9 tūbų gražus Walnut Kabinetas
kaina su tūbomis ........ $49.00

Padarytas General Motors

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 — 4705

ĮVAIRŪS KONtR AKTORIAI:

M. Z IŽAS Telef. Republic 6396

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina

D. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir 

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Kainos prleinatniausios.Telefonas Hemlock 5524

M. YUSZKA i
Plnmbing & Heating

Kaipo įletuvia lietuviams patas* 
liausiu kuogerlausla,

4426 So. Western Avė
Tel. Lafayette 8227

J. H. RICZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

9 1 orr.
Geros išdirbystės pilnai už

tikrintos maliavos.
Kainos numažintos 

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

2452 WEST 69th STREET

JOHN PAKEl & GO.
Gmeraliai Kontraktoriai 

Real Estete
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Orovehill 1680

Phone Vlrgtnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

šapos Telef. 
Hemlock 2867'

Nftmų Telef. 

Republic 6682

JOHN YERKES
Plumblng & Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

NAMŲ SAVININKAMS.
Popleruoju Ir malevoju kambarius. 

Darbą keletą didelių sieninės popie- 
ros knygų, kurias pristatau į namus 
išsirinkti. Už rolę 7e. ir aukščiau.

Atsišauktt laišku ar asmeniškai.

K. ANDREJUNA8 
1337 So. 50 Ot. Cicero, HL

Beauty Shop, išdirbtas biznis, fik- 
čieriai, galima skyrium. 2503 South- 
port avė.

I Del., Groc. nėr konkurencijos, ice- 
c.ream, kendės, kamp. Paulina ir 
1658 Meirose St.

Barbernė su saldainių, cigarų, ice- 
creamo bizniu, porai flatas. 1701 
Barry Avė.

I Dellcatessen, gražus fikščieriai, ge
ras s ta kas, dideliam apt. name. $950 
už viską. 4211 W. Fullerton avė. 
Alb. 9076

PARSIDUODA didelė gro- 
ceraė ir riieat market lietuvių 
apylinkėj. Verta $2,500, atiduo 
s i m už $1,400. Priežastis liga.
1409 So. 49 Court Cicero, III.

SEAL ESTATE

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

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

JUSTIN MACKIEWICH
2342 South Leavitt Street 

Canal 1678-1679

Pigiai 2 flatų plytų namas, $9,850, 
arti mokyklų, bažnyčių. Elston Bu
šas. Krslp tls 5536 No. Linder avė. 
arba 6117 Mllwaukee avė.

60x126, 3 kamb. namas. Pigiai, 
kad užbaigti reikalus. Duokit pasiū
lymą. Prie 54 Ir So. Avers avė. 5618 
So. Mosart St.

Plytų bung. 4 kamb., gar., velk 
naujas, tik $7,800. įnešti $650. 7553 
Wentworth Avė. Vinc. <642.

5 kamb. plytų bung. k. v. S., tal- 
llų maudlnė, lotas 31x125 arti R. I. 
ir strytk. 8748 Hermttage Avė.

PARMOS
Penkių akerių vištų, triuš- 

kių ir daržovių fauna arti 
Cliicagos ir prie geros trans- 
portacijoa. Iš tos fanuos ga
lėsi gerai pragyventi. 500 de
dančių vištų užlaikys jus ir 
jūsų šeimynų. Paskolinsime 
pinigų namams pasistatyti. 
Ge8&s, vanduo elektra įvesta 
ir išmokėta. $250 inešęs galė
si pradėti darbų. Geriausias 
bargenas kauntėj.

Z. S. MI0KIVI6IA 
2505 West 63 Street

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad rasdamas visus reikalus per

S, L FABIAN & GO.
809 West 35th Street

CHICAGO
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Perkam Mortgečius Ir Bonus 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmainom ir Iniluri-

nam visokį turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bet Pardavimo Notariališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes. 
AT8AKANT1S PATARNAVIMAS 

T ra pamatu musų Pasekmingumo 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Skolinam Pinigus
Neimam komiso nuo 250 iki $300 
šis departmentas yra po valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morglčių

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

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

von paštu 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 

Icgallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčių.

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4660




