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MEXICO MIESTAS, geg. 
7. — Vietos laikraščiai skel
bia, jog artimoj ateity kata 
likų išlaikomoms privatinėms

DRAUGAS 
The most influential 
Lithuanian Daily in 

America.

3c A COPY 
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XVI

CHICAGOS KARDINOLAS ŠIANDIE 
APLEIDŽIA ROMA

VAKAR BUVO PAS ŠVENTĄJĮ TĖVĄ 
ATSISVEIKINIMO AUDIENCIJOJE

ROMĄ, geg. 6. — Šventasis 
Tėvas Pijus XI atsisveikini
mo audiencijon šiandie priė
mė Jo Eminenciją , Kardinolą 
Mundelein, Chicago Arkivys-

Pietinėj Utah valstybės daly lakūnai medžioja briedžius. Iš orlaivių jie sėkmingai kūpą. Jo Eminencija rytoj a- 
šautuvais šaudomi. Čia atvaizduojama oilaivis, medžiotojai ir nušauti keli briedžiai, 'piešia Roma

________ ! KARALIAUS ŠEIMYNOS
BUKAREŠTAS, geg. 7. —' NARIAI PAGERBĖ ŠVEN-

Ruraunijos karalius Karolis] TĄ DROBULĘ
aiškiai ir viešai atsisuko prieš ----------------
valstiečių partiją, kurios prie- ' TURINAS, Italija, geg. 6.

PASISAKE NEKALTAS Audiencija tęsės apie vieną 
valandą. Šventasis Tėvas klau-

gos arkivyskupijoj, apie ne
darbą Amerikoj ir apie kata
likų gyvenimą.

Pasibaigus audiencijai pra
nešta, kad Chicago vyskupi
jos kanclieris kun. R. C. Ma- 
gnire paaukštintas monsigno- 
rn.

Jo Eminencija pranešė, kad 
Šventasis Tėvas kai-kuriems 
Chicagos pasauliniams sutei-

mokykloms, matyt, bus suteik- šaky yra žinomas buvusis mi-, — Šventą • Drobulę, i kurią
nisteris pirmininkas J. Maniu. Kristaus Kūnas buvo įvynio
si galinga partija leido ka- tas dedant graban, dievotai 

jimo pamokas mokiniams, kas i raliui atgauti sostą. Šiandie pagerbė Italijos karaliaus šei- 
Šiandie griežtai uždrausta. jis ia kovoia. mynos nariai vietos katedrosfl. . . , .t1 , 2 ................ koplyčioje. Ta koplyčia katei- ™ėsoR

Šios laisves senai reikalam, Karaliaus mimsterių kabi- išimtinai tai dro- kad g»«t> apdraudą. Iš krau
ją katalikai gyventojai. Kata- j netas padarė politines paliąu-

ta daugiau laisvės. Ta laisvė, 
tai leidimas jose turėti tikė-

likai tuo reikalu dažnai į vv- bas su liberalų partija, kad ši
riausybę kreipiasi.

Valstybės auklėjimo sekre
torius, kaip praneša jau ty
rinėjąs šį svarbų gyventoja-

jjklausimą.

- J v ;

NUSIŽUDĖ ČEKISTŲ 
GAUDOMAS

.—r—------  I Bankos plėšikas Fr. Jordan, sjnėjo kardinolo apie padėtį, x______ __
NUBAUSTU PO 40 METŲjkurs vidumiesty nužudė du Chicago j ir daug įdomavo pa-|kė specialius atžymėsimus. A

KALĖJIMO poliemonu, teisme pasisakė e- sakojimais apie naujų bažny- Į pie tą bus paskelbta kardino-
sąs nekaltas. tinių trobesių statymą Chica-įlui gryžus į Chicagą.

J. Tatelman, 42 m., ir H. h v
Goldvarg, 32 m., teismas nu
baudė po 40 metų kalėjimo už

IŠGELBĖTAS IŠ GAISRO

’ bulei, kuri jau apie penki šim- tuvės gaisras persimetė i pa-

kabinetui nekliudytų būsimuo
se rinkimuose.

tai metų priguli italų kara- Šalinius nsfmus ir žuvo du vai-
liaus dinastijai. lauku.

a . ;<■ Patsai karalius šį sekmadie-
Gi valstiečių partija aeig.n- nį šiose nepapra8t08e iskilmjl. RASTAS NUSIŽUDĘS

ma. Ministeris pirmininkas gfi nebūvo. Jį atetov<|vo sosto 
Jorga pareiškia, jog valstle- v__ n_ _ <

Policija ir. gaisrininkai vos1 
išgelbėjo dvi senyvi moteris-1 
ki iš trečiojo namų aukštoj 
1250 Sedgvvick gat., kilus gai-1 
srui.

Poliemonu J. Geisler ir Le- 
naban vieną negrą plėšiką nu-

AVabasb

LIETUVOJE PREKYBOS RŪMŲ KON
GRESE DALYVAUJA 

IR LIETUVA
PRADEDA KURSUOTI 

AUTOBUSAI - WASHINGTON (Iš Lietu
vos pasiuntinybės per paštą).
— Praeitą pirmadienį, geg. 4

d., čia prasidėjo Tarptautinis 
Prekybos ' Rūmų kongresas. 
Dalyvauja apie 700 delegatų 
iš 35 valstybių. ’ g

Lietuvos Prekybos Riunaf 
atstovauja mūsų generalinis 
konsulis New Yorke pL P. Ža- 
deikis ir pasiuntinybės sekre
torius Dr. M.' Bagdonas. Ati
darius kongresą sveikino ir 
kalbėjo prezidentas Hoover.

' Tarp atskirų miestelių pro
vincijoj jau važinėja lengvo
sios mašinos. Dabar praside
da autobusais susisiekimas ir 
su Kaunu. Susisiekti kol kas 
galima tik su artesniais mies
tais. Didieji keliai, kaip Jo
nava — Zarasai ir kiti, dar -
tebevalomi. Prie valymo, be 
pačių autobusininkų, prisidė
jo dar kelios firmos ir pati 
susisiekimo ministerija. “R.”

šovė, kitą sugavo 
gat., arti 85 gat.
---- -------- " T---------------------------
BUVUSIS ISPANIJOS KA

RALIUS REMIA RES
PUBLIKĄ

viešbučio
ne, kaip praneša, kitą kartą kambarV misi šovęs Ka-
atvyksiąs pasimelsti tos dro- ne apskrities auditorius F. A. 
bulės koplyčioje. Butke. Jis buvo ieškomas dėl

! Pastaruoju kartu ši šventa apskrities fondų išeikvojimo, 
drobulė buvo išstatyta 1898 -------*-----------

BERLYNAS geg 6 — Vo- inetais- Praeit^ sekmadienį iš- PAGROBTA 700 DOLERIŲ
........ , v . . kilmės buvo privatinės. Išsta-i ------------kietojoj išrasta ir uzpatentuo-, ' f . . . i m „
■ta elektrinė mašina, kartąjabrangiai Trys ^>leS1ka, ap,piene Per-
žmogaus kalba rašomąja maži- , „ ,T , ,
nėle užrašoma-taip, kaip kai- ™ da27 .dr°b<,l« mat.ė. « So Haleted gat. Pagrobė 700
, v y , • , . įdvasiskija ir karaliaus seimy- dolerių. •bama. Mašina užrašo kiekvię- * . ■ *

, x , nos nariai.ną pasakomą žodi visomis kal
bomis, kokiomis žmogus gali ___, 
kalbėti. Tik nepadaro jokių PRk

ženklų atskirti sakinius nuo kukiai
sakinių. Tai visa paskui rei-1

i čių partija - niektf*^rft nepa
dori

RYGA, geg. 7. — Ties g. 
ležinkelio stotimi Indra, Lat 

-vijoj, važiuojančio traukinio 
priešaky puolė ir taip nusi
žudė Michail Mogilevskii, so
vietų prekybos atstovybės Ha
mburge pirmininkas.

Maskva parėdė jam gryžti 
namo. Jis atsisakė, žinodamas, 
kas jį laukia Maskvoje. Tada 
ji kiekvienam žingsny ėmė se
kti čekistai, norėdami pagro
bti ir paimti Maskvon.

PARLAMENTE SUSIPEŠĖ 
SOCIALISTAI

Z ---------------
PARYŽIUS, geg. 7. — Fra 

ncijos parlamente susipešė ir 
gerokai apsidaužė du socialis
tu — bolševikas ir menševi
kas. Abu vos perskirtu. Kova 
kilo, kada kits kitą ėmė vadi 
nti nepadoriais vardais.

KANTONAS SUTRAUKIA 
KARIUOMENĘ

NANKING, Kinija, geg. 6. 
— Kinijos vyriausybė ruošia 
kariuomenę pasiųsti prieš Ka-

darius valstybei.

NAUJAS VOKIEČIŲ 
IŠRADIMAS

kia pataisyti.

BLOGA NEVEDUSIEMS 
VALDININKAMS

VARŠAVA, geg. 6. — Val
stybės išlaidų sumažinimui 
Lenkijos vyriausybė sumažino 
15 nuoš. algas visiems neve- 
dusiems savo valdininkams ir 
tarnautojams.

REZOL1UCJJA UŽ SAU
SOJO ĮSTATYMO 

ATŠAUKIMĄ
SPRINGFIELD, III., geg. 

7. — Valstybės įstatymų lei
dimo rūmai pravedė rezoliu-

ntono sukilėlius. Pranešta, ciją. Nurodo kongresui atšau-
Kantono sukilėlių vadai nema
no pasiduoti. Sutraukia 50,000 
kareivių.

kti Volsteado įstatymą.

įpėdiniu K^i

PRIEŠ ŽVAIGŽDES ANT 
AUTOMOBILIŲ

Cook apskrity iškelta kam- 
PRAHA, geg. 6. ^eko',panija prieš tuos visus, kurie 

Slovakijos mieste Olomons y--ant 8avo automobithj tori pri.
ra ftv. Venceslavo katedra.' gegtaa žvaigždes. Tai netei- 
Kkilmingai minėtos Šios ka-i80ta privilegjja ir ta8 tari 

tedros 800 metų sakaktuvės. į Mt iSaaikinta.
i Šios katedros globoje yra 
dideli bažnytiniai turtai. Tai 
senovės bažnytiniai rūbai ir

ĮSILAUŽė I NAMUS

šventi indai, nunagstyti žem- Trys piktadariai įaiIanž4 
čiūgaifl ir kitais brangiais ak- namu8j 928 Argy|e ir iš 
menėliais. Kai-kurie rūbai ir Mra. Ada Maelher atė.
indai tiesiog neapkainuojami. ’ mė 9,000 dolerių. Jinai pini-
Yra daugybė vyskupų bran- ^g buvo į§si^mug bankos, 
gintinų žiedų. bijodama, kad banka'gali būt

Šis katedros iždas stropiai 
saugojamas nuo vagišių.

uždaryta.

NUŽUDĖ ŽMONĄ IR 
3 MERGAITES

MADRIDAS, gėg. 6. — Lai 
kraščio A. B. C. leidėjas, ma 
rkizas Luca de Tena, matėsi' 
su buvusiu Ispanijos karalium !' 
Alfonsu. ' f

AUTOBUSININKŲ ME
MORANDUMAS .. NUŽUDYTI 4 KASYKLOS 

SARGAI
Buvusis karalius jam pra- ’ Autobusų- savininkų sąjun- j ----------- —

nešė, kad jis remiąs Ispani- ga įteikė susisiekimo ministe-i HARLAN, Ky., geg. G. 
jos respubliką visa savo šir- rijai ir prekybos-pramonės rfl- Arti anglių'kasyklų miestelio
dimi, jei gyventojai jaučiasi, imams tam tikrą memorandu-
kad jie respublikoje bus lai- mą, kuriam įrodinėja to kur-
mingesni. .joziško koncesijų projekto vi-

t, - i v « • i j są žalingumą. Jie ,tikisi, kad Buvusis karalius sake, kad * 7 , ..
jo pasitraukimas iš sosto esąs tas projektas koncesijoms į-
nepaprastos . pasižventimaai™“ ,r lika <lk ProJ<*tB’ 
tautos gerovei, jei tauto jau-> "“7”“’ ™lsty7 8a™ de‘ 
čiasi, kad ji gali gyvuoti be krat° bcnt ™P«™lėtų 550- 

mouarehijos. Jis pareiškė, kad pragyveu.mo
Ispanijos monarchistai batų Saltol» ir aP,e 3'°°° 18 to mn

patriotai ir nestatytų jokių tančių žmonių palikti be duo-
kliūčių naujai Ispanijos tvar- n08 48mo 
kai.

Pagaliau pareiškė, kad jis 
i formaliai atsisakysiąs sosto, 
kada susirinkęs tautos parla
mentas pasireikšiąs už respu
bliką.

a R.

VOKIEČIŲ DEMARŠAS 
KAUNE

Evarts apie 40 bedarbių an- 
glekasių staiga ginklais užpuo-“ 
lė automobiliais važiuojančius 
kasyklos sargus ir šerifo pa- 
geibi ninkus. Šiems, pastarie
siems nebuvo progos gintis, 
kadangi užpuolikai šaudė j 
sislėpę krūmuose.

Keturi užpultųjų žuvo ir du 
kitu sužeista.

Šios kruvinos kovos svar
biausioji priežastis — tai ne

leidimas darbininkams ėrgk-
nizuotis į unijas.

žmonoe ir trijų savo mergai i vių į Guineją malšinti sukili- 
čių nužudyme. 1 mus.

GREELKY, Colo., geg. 6. 
— Areštuotas J. V. Foster, 
48 m. Jis kaltinamas save

NEW YORK, geg. 6. — 
New Yorko valstybės guber
natorius F. D. Roosevelt iš
vyko į Europą aplankytų ser
gančią motiną.

LJSBONA, geg. 6. — Por
tugalija pasiuntė 600 karei-

I ROMĄ IŠVYKO AMERI
KOS MALDININKAI

NEW YORK, geg. 6. - 
rSkaitlinga8 šios šalies kata-

BAIGĖS LANGŲ PLOVĖJŲ 
STREIKAS

SUAUGUSIŲJŲ MOKS
LINIMAS

Chicagoj streikavo langų 
plovėjų unija. Streikas paga- 

likų maldininkų būrys aną liau atšauktas įsimaišius mie-I
dieną išvyko į Romą dalyvau- sto majorui, 
ti ten minimų popiežiaus Leo
no XIII enciklikos “Rerum 
Novarum” 40 metų sukaktu
vių iškilmėse.

Šiai maldininkijai vadovau-

DEL SUKTYBIŲ

Del atliktų finansinių suk
tybių areštuotas advokatas H. 

ja Great Falls, Mont., vysku-Į W. Jirkai. Teisėjas Padden 
pas E. V. O Tiara. Maldinin- jam paskyrė 20,000 dolerių 
kų tarpe yra keletas kunigų, {laidą (kauciją).

Čekiškė, KaUno apskr. Ko
vo 28 d. Aukštadvario prad
žios mokykloje įvyko egzami
nai baigusiems vakarinius ku
rsus suaugusiems. Kursuose 
mokslas buvo einamas prad
žios mokyklos III ir IV sky
riaus programa ir žemės ūkio 
dalykai: žemdirbystė, sodinin
kystė, paukštininkystė ir biti- 
ninkystė. Egzaminus išlaikė 9 
ldausytoaji. “M. R.”

“Beri. Tagebl.” korespon
dentas iš Kauno praneša, kad 
Vokietijos pasiuntinybės Kau
ne tarėjas, dabar pavaduojąs 
išvykusį į Vokietiją pasiunti- 

' nį, dėl išsiųstų iš Klaipėdos 

krašto vokiečių padaręs pas 
^Lietuvos vyriausybę demaršą. 
Lietuvos vyriausybė pažadė
jusi išsiuntimus atšaukti.

“R.”

LENKŲ NAMAS ŠIRVIN- 
. TUOSE

i šiomis dienomis Širvlntuose 
lenkai atidarė savo namą. Po 
atidarymo įvyko spektaklis.

i Clark gatvėje ga’tvekaris 
apvertė važiavusį troką tiėš 
Ohio gat

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Debesiuota; popiet 
šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 

Britanijos t sterl. sv. 4.85 
Francijos 100 frankų 8.90 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.90 
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.24
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DIENOS KLAUSIMAI
KATALIKŲ BAŽNYČIA DANIJOJ.

Daug kas mano, jog Danijoj, Švedijoj ir 
Norvegijoj nesama katalikų — tik vieni pro
testantai. Tas manymas yra klaidingas. Vi
suose tų šalių miestuose yra katalikų grupės. 
Vienur katalikų nedaug, kitur daugiau. Šve
dijoj ir Norvegijoj katalikų mažiau, negu 
Danijoj. Tečiaus, kaip ten, taip kitur skai
čius einu didyn. Ypač Danijoj yra daug vil
ties padidėti katalikų skaičiui.

Danijoj jjyveipi apie 23,000 katalikų. Iš 
jų apie 2,000 yra prarastam 1864 metais^kraš
te. Tų kraštų, valdė Vokietija. Einant Versa
lio taikos sutartimi kraštas grąžintas Danijai.

Švedijoj yra apie 3,500 katalikų. Ten 
katalikai gyvena daugiausia pietinių ir vidu
rinių provincijų miestuose. Mažas skaičius 
šiaurinėj Švedijos daly.

Norvegijoj yra apie 2,700 katalikų. Bet 
toj šaly yra daugiau kaip Danijoj ir Švedi
joj katalikų misijų. Tai dėlto, kad Norvegijos 
plotai yra daug kalnuoti ir susisiekimas yra 
sunkus.

Danijoj pirmu kaitų Kristaus Evangeli
jų ėmė skelbti Reimso vyskupas Eblion 0-a- 
jam šimtmety. Jam tame darbe gelbėjo ang
lai misionieriai. 1027 metais Danijos kara
lius Knut II nuvyko Romon ir savo valdo
mų šalį pavedė Šventojo Sosto globai. Da
nijos katalikų priešaky pirmiausia buvo Ham
burgo vyskupas, paskiau Danija susilaukė 
atskiros bažnytinės vyriausybės. Kada šalį 
-palietė Reformacijos banga, Danijoj veikė sep 
tynios vyskupijos. Užplūdus protestantizmui, 
iš valdžiusių vyskupijas 7 vyskupų vienas 
mirė. ištrėmime, įlenki kiti mirė kaipo šv. 
Tikėjimo išpažintojai, gi 1568 metais mirė 
paskutinis vyskupas kaipo apostatas, ty. jis 

\bpvo išsi

kiu būdu pasibaigė Danijos su Roma vieny
bė, kuri tęsis apie 700 metų. Išnykus hierar
chijai, Danijoj negalėjo reikštis katalikybė. 
Šventasis Sostas visas laikas tomis šiaurių 
šalimis rūpinosi, kad ten atgaivinus katalikų 
tikėjimų. Bet tos pastangos buvo tuščios ligi 
10-ojo šimtmečio vidurio.

1848 metais Danijoj katalikams grąžinta 
laisvė. Tas įvyko, kad Europoje prasidėjo re
voliucinis judėjimas ir imta griauti įvairūs 
tikėjimo varžymai. Pirm to laiko katalikams 
buvo uždraustos visokios viešos ir privatinės 
pamaldos, katalikai buvo žiauriai persekioja
mi, lygiai kaip Anglijoj ir kitose nuo Romos 
Katalikų Bažnyčios atskilusiose šalyse. Sve
timų šalių atstovai katalikai Danijoj buvo 
verčiami savo pasiuntinybėse išlaikyti koply
čias ir kapelionus. Publikai tos koplyčios ne
buvo prieinamos. Tik paskiau vienos Austri-. 
jos pasiuntinybės koplyčia buvo atidaryta 
publikai. 1848 metais Danijoj buvo publikai 
prieinamos tik' dvi katalikų koplyčios — vie
na Fredericia, kita-gi Jutlando pusiausaly.

1848 metais Danijoj buvo apie vienas 
tūkstantis katalikų. Bet jau 1868 metais ten 
ėmė veikti viena apaštalinė prefektūra. Kiek 
paskiau Šventasis Sostas paskyrė apaštalinį 
vikarų. Tuo būdu padėti katalikybės atgai
vinimui pagrindai.

Šiandie Danijoj katalikybė daro pažangų. 
Darbuojasi nemažas skaičius kunigų parapi
jose ir misijose. Dirba daug vienuolių — bro
lių ir seserų. Kyla įvairios katalikų auklėji
mo ir mokslo įstaigos. Nemažas skaičius danų

LABDARYBĖS SKYRIUS
IŠ CENTRO SUSIRINKIMO. I organizuojami rinkikai. Malo-

________ niai kviečiami gert), kunigai,
Lietuvių Labdaringosios Sų- dttrb4 PadėtV «<*nuu-

jungos susirinkimas įvyko ba
landžio 20 d., Aušins Vartų 
par. salėje. Dalyvavo skaitlin
gas būrys Labd. Sujungus 
kuopų ir draugijų atstovų. 
Perskaičius praeito susirinki
mo nutarimus, vienbalsiai 
priimti.

Komisijų raportai. Direkto 
rių pirmininkas p. B. Sekiec- 
kis pranešė, direktorių susi
rinkime buvus išrinkta komi
sija, kuri lankė labdarių ūkį 
ir apžiūrėjo, kokie pataisymai 
yra reikalingi. Ant namo nu
tarta uždėti naujas stogas, 
pataisyti kaminų, pleisterį. 
Tai padaryti pavesta broliui 
Aleksandrui. Kiti kai kurie 
reikalingi pataisymai atidėti 
kitam kartui. Nuo p. Jonsono 
nutarta pareikalauti kai ku
rių išvežtų dalykų. Pavesta 
adv. Grišiui.

gai pravesti. Nutarta kreiptis 
į kapinių valdybų, kad paau
kotų labdarybei ūkio skolų iš- 
mokėjimui. Pikniko metu ii 
Vainikų dienoje kapinėse nu
tarta pardavinėti kun. dr. Ma
tulaičio parengtų knygų apie 
rytų katalikų apeigų pamal
das J. E. Vyskupo P. Bučio 
atsilankymo Amerikon atmi
nimui.

Piknikas Vytauto darže
Komisija, kuri rūpinasi lab-
darių pikniku, įvykstančiu 

jaunuolių niokosi j kunigus. Visur ima aiškė- Vainikų dienoj, Vytauto par-
ti katalikų kultūros įtaka. Kas metai vis žy
mesnis skaičius protestantų gryžta Katalikų 
Bažnyčion.

Bet, imant bendrai, dirva labai didelė ir 
usnėta. Dar daug darbo bus reikalinga, kol 
danai bus sugrąžinti į tikrųjų Kristaus Baž
nyčių.

TURI KLAUSYTI BAŽNYČIOS.

Veikėjos išleistuvės. Paaiš
kėjus, kad poni K. Sriubienė,

. viena žymiausių labdarių vei
kėjų, dienraščio “Draugo” 
konttste laimėjo pirmų dova
nų ir važiuoja Lietuvą atlan
kyti, nutarta prisidėti prie 
rengiamo jai išleistuvių va
karo, kuris bus gegužės mė
nesio 7 dienų, šv. Antano par. 
salėje, Cicero. P-ni Sriubienė 
tikrai užsipelno pagerbiR.o, 
nes jos nuopelnai lietuvių lab
darybei yra labai žymūs. To- 
k;ų uolių veikėjų mes .nedaug 
teturime.

ke, 115 str. netoli šv. Kazi
miero kapinių, pranešė, kad 
prisirengimai yra daromi, ti 
kietai pardavinėjami spaudo
je garsinama. Rengiamus! tu
rėti visokių žaislų, sporto, 
ir visokių visokiausių dalykų.

Rinkliava kapinėse. Vaini
kų dienoje, gegužės 30 d., Šv

Atidarant transkontinentalę oro linijų taip New Yorko 
ir Los Angeles, lakūnas Kuli padarė pirmų “tripų”. Po 20 
valandų kelionės jis Los Angeles atsisėdo valgyti, kaip 
atvaizde matome, da šiltus New Yorke pagamintus pusryčius.

I
f
a

Šv. Antano diena. Nutarta, 
kad visos labdarių kuopos 
Šv. Antano dienų užpirktų mi
šias už mirusius labdarius ir 
visus mūsų organizacijos ge
radarius. Rinkliavų arkidiece- 
zijos konceliarija atidėjo iki 
Paaukštinimo šv. Kryžmus. 
Tuo reikalu bus susitarta ka
da Jo Eminencija -Kardino
las sugrįš iš Romos. Kai ku-

Kazimiero kapinėse, kaip ir riose parapijose ši svarbi rin-Jei Italijos fašistų partija nori būti ir , . . , . .
.... *• i i n --i ♦ ii 4- x ^kasmet, įvyks rinkliava lietu- klMLvjapasilikti katalikiška, p turi klausyti Bažny- r . ’ iuA ■ .

čios ir Jos Galvos.
Taip pareiškia Šventasis Tėvas Pijus XI.

( Italijos fašistų partijos vadai skelbiasi 
yra gerais katalikais. Bet jų darbai kitką ro
do. Kaip fašistų vyriausybė, taip ir kiti šios 
partijos vadai visas laikas įvairiausių kliūčių 
stato Katalikiškajam Veikimui Italijoje. Tuo 
būdu tie žmonės ne tik neigia katalikybės 
dėsnius, bet dar nepildo Italijos valstybės su 
Šventuoju Sostu padarytos Laterano sutar
ties.

Šiuokart labiausia einasi apie Katalikiš
kąjį Veikimų (Katalikų Akcijų). Prisitaikant 
Šventojo Tėvo norams, Italijoj smarkiau ė- 
mė darbuotis Katalikiškojo Veikimo orga
nizacija, kuri yra tiesioginėjo vyskupų prie
žiūroje. Fašistų partijos vadai tuojaus pada
lė priekaištų, būk tas katalikų veikimas tu- 
įįs politinio pobūdžio, nes maišomasi į peša- 

cs R. Katalikų Bažnyčios. To- linius dalykus, kad esą Bažnyčiai neprigulė-

vių našlaičių neryje. J
o melt 4.

J I UI tilo AlliU/Ii 11£ tldlllv

40 METU SUKAKTUVĖS. Į visiems piliečiams
* I { sakosi socialistai,

komisija pranešė, kad atgui- kiti. Šelpia 4 sava- šti-
vinta 0 ir 20 kuopos^ Agita-' mynas.
cijos narys p. J. Dirnša dar: 6 kp. tvuės vakarų gegužės
tebšergųs, tačiau jau esąs na- 13 d.,'Šv. Mykolo jsąr. salė- 
mie. je. Užprašo visus’ atsilankyti.

7 kp. visas Liicpas p;ulc-’k- 
sianti. Nariui vaikščioja į>o 
namus rinkdami aukas.

8 kp. surengė keletu vaka
rų. Pelno padarė 400 dolerių, 
kiniuos išmokėjo bedarbių šel
pimo reikalams.

23 kp., kur visi dideli vei
kėjai gyvena, per du mėne
siu neturėjo susirinkimo.

Susirinkimas užbaigtas su 
malda. Visi geram ūpe išsis
kirstė ir toliau veikti kilnų 
labdarybės darbų.

Labd. Centro Vaidyba.

Kuopų raportai. 1 kuopa 
rengiasi prie didelio bazaro 
ir pikniko. Pinigų i centrų 
atvežė 100 dolerių. Tai pirma 
šimtinė pildant tūkstantinės 
kvota. Mergaičių sodalicijos 
dr-ja užsiiiiokėjusi $5.00 me 
tinęs mokesties. Prirašinėja
mi nauji nariai, einama per 
namus, šelpiama 17 šeimynų.

3 kp. rengia vakarų, ren
giasi prie Vainikų dienos. 
Taipgi rengiasi prie viešos riu 
kliavos mieste rugpiunio pa

baigoje. Šelpia 13 šeimynų. 
Kas mėnesį joms išmoka po 
105 dolierius.,

4 kp. rengiasi .prie vakare-
rengiasi prie centro visų

MUSŲ VAJUS.

ja rūpinasi, kaip prie to dar- pasitarti su savo gerbiamais 
bo taip prisirengus, kad tuo klebonais. Tam tikslui, tai y- 
daugiausia aukų našlaičiams ra rinkliavai bažnyčiose yra 
ibūtų galima surinkti. Parūpi- ’ atspausdinta 10,000 vokų.

parengimų, šelpia 5 našlai
čius ir 7 šeimynas.

5 kp. irgi nuo kitų nepasi
lieka. B. Sekleckis renka daik-

nami ženkleliai, baksiukai,! Kuopos atrija. Agitacijos Į tus piknikui. Tų patį darų ir

1 -’5r ; f, " 7*. . 7. . . .
Šiemet turime išmokėti lai)*■ * ■ Li ' ■

darių ūkio skolas. Taip nuta
rė seimas. Skolų turime 13,- 
000 dol. Kad tai padaryti, 
reikia, jog kiekvienų kuopa 
iki būsimo seimo sukeltų po 
tūkstantį dolerių. Seimas j-

tų taip elgtis. Girdi, tas veikimas daug kur [ kalus, jis neužurpuoja pasaulines valdžios, vybs 15 tl. lapkričio Dievo Ap-
Vonb-iou not na/nsi fa&raė"n na vii i n I , .Im-Kn t i V nulio/* j u IrvLriilu 74Mii£ubii(tuiikenkiąs net pačiai fašistų partijai.

| tai atsižvelgus, Šventasis Tėvas parašė 
laiškų Milano kardinolui arkivyskupui ir šį 
klausimų dar kartų vaizdžiai išaiškina ir no
ri, kad fašistų vadai nors kartą susiprastų, 
kad jie blogai elgias ir darbuotųsi gryžti at
gal iš to savoj iškrypimo. \

darbų, tik paliečia tokius žemiškuosius daly- '-veizdos parapijoje. Laiko na 
kus, kas reikalinga sielų išganymui. Jei Baž
nyčia darbuojasi kelti žmonių dorovę, ji turi 
paliesti kai-kuriuos medžiaginius arba ekono
minius dalykus. Tas yra būtina dorovės kė
limui ir palaikymui.

Kadangi fašizmas sakosi jis yra ir nori
būti katalikiškas, tai Šventasis Tėvas nurodo, 

Šventasis Tėvas nurodo, jog Katalikiška- kad jis turi būt katalikiškas ne vien vardu,
sis Veikimas yra Bažnyčios funkciją, kurįųja 
siekiama žmonių sielų išganymo. Katalikiška
sis Veikimas nesimaišo į jokius valstybės rgi-

i ' . ..  ■ 1 ■ 'nagLA^Bgg
j , tirais žmonių asmens turtus ir juos lygiai , das, kiek sutaupo ir jeigu jis, norėdamas

(Tąsa) ___ *4 • ‘
Ųadėtį pasunkino plėšrios palūkanos 

kurios kad ir ne kartų Bažnyčios pas
merktos, betgi kitoje formoje yra ima
mos nepasotinamų spekuliantų. Be to, 
dar mažne visa gamyba bei prekyba ra
dos nedaugelio žmonių rankose ir tokiu 
būdu saujelė per virš praturtėjusių ka
pitalistų pudarė bemaž tikmis vergais 
nesuskaitomas rankpelnių nlinias.

H. S0CUALIZMAS IR JO KRITIKA.

2. Sotijeriistų tai blogybei pabalinti siūlo
mos priemonės.

Miilėtai blogybei prašalinti socijalis
tai, sukėlę ’vargstančiųjų payvdų turtuo
liams, tvirtina esą reikalinga panaikinti 
nuosavybę, sudarant jos vietom iš tų pri

dalindami, jie galėsią, 
prašalinti šių dienų

vargus.

3. Kritika socijalistų pngnuno.

Šitoks klausimo išsprendimas ne tik 
neišsklaido ginčo, bet yra ir patiems dar
bininkams blėdingas; be to, jis yra labai 
neteisingas, nes skriaudžia teisingus sa
vininkus, iškreipia valstybės pareigų Su
pratimą, ir veda ųet prie visiško valsty
bių suirimo.

a) Socijalistų mokslas yra blMlngas pa
tiems *ė

Visiems aišku, kad kiekvienas dar
bininkas, dirbąs pelningų darbų, griebiasi 
to tlarbo visų pirma pelno dūliai ir nori 
ji pats valdyti, kaipo*savo nuosavybę. Iš- 
iiuumodunias savo jėgas bei dailių kitam,

tikriau tų savo sutaupytąjį skatikų už
laikyti, nusiperka ui jį .žemės, — tai akš- 
ku, kad šitoji žemė yra »e kas kita, tik 
tas pats darbininko pelnas už darbų, tik 
jau kitokiame pavidale. Užtat šitaip įsi
gyta žemė visados ir pasiliks darbininko 
galėję, .lygiai kaip kad užiuokesaio už jo 
darbų yra visados jo. Bet šitoki teisė ir 
yra teisė turėti nuosavaus nekilnojamo 
ir kilnojamo turto. Panaikmdami gi ats
kiro žmogaus nuosavybę, socijalistai tik 
apsunkina visų darbininkų padėtį; ntū 
yra aišku, kad atimdami laisvę valdyti 
savo turtų, kaip tinkant, socijalistai at
ima darbininkams visų viltį ir galimybę 
sau ir savo šeimynai sukrauti tarto ii- į 
geresnį gyvenimų* prasimušti, 

b) Socijalistų makalas eina prieš teisybę.
Kas dar svarbiau, kad socyaUstų prie-

bet ir savo darbais. Fašistų partija, turi klau 
syti Bažnyčios ir Jos -Galvos, jei nori būt ka
talikiška.

daugiausia jau liko. Del to 
kuopos ir mums prietelingos 
draugijos vaujų dabar tuoj 
turi pradėti visu smarkumu. 
Jei visi dirbsime, nei nepasi 
jusįme, kaip išmokėsime sko 
las. Čia turime dirbti visi lie
tuviai, nes tai yra visų mūsų 
reikalas. Labdarių kuopų pa
reiga yra savose kolonijose 

(Tąsa ant 3 pust)

BS
ra vedami dvejopo, įgimto jiems, palinki- ne tik tokias, kurios bevartojant išnyksta, 
me. Vieni palinkimai sapgo juos jr tin- i bet ir tokias, kurios vartojamos nenyks-
kaniai išvysto jų galę bei jėgas; kiti ža
dina juose norų veikti ir tąjį norų nusta
to, — vieni juos ir jųjų gyvybę saugoja; 
kiti gi visai gyvulio veislei išlaikyti tar
nauja. Abu pažymėtu tikslu gyvulys len
gvai atsiekia, vartodamas esamus šioj 
valandoj daiktus; jis vaduojasi vien gy
vulišku jausmu ir tuo jausmu pažintais 
atskirais daiktais, niekų aukštesni o jis 
(trokšti negali. Visai kitokia yra žmogaus

ta. v. ,
Dalykas labiau aiškėja, giliau švais

tant patį žmogų. Žmogus savo protu ap
ima nesuskaitomas daiktų daugybes ir 
jungia dabartį- su ateitimi. Būdamas po 
amžinu Dievo įstatymu, Jojo galėjo ir rū
pestingoj globoje, žmogus, savo žygių vieš 
pats, pats valdo save savo išnianymu, to
dėl ir gali pats pasirinkti, kas jo reika
lams tinka ne tik dabarty, bet kas jo iš-

įgimtis. Tiesa, žmogus turi visų gyvulio I manymu būsią reikalinga ir ateity. Iš

reikatiagų dalykų, vadinasi, darbininkus 
vačių turtų visiems bendrų turtų, kurį n*i'i suvw triūsų ne tik ažiuokosnio, 
valdytų ar valsčių valdybos ar valsty- ’ bet ii' teisės jį suvartoti, kaip tinkamas, 
bės vyriausybe. Šitokiu budu padarę ben- Reiškia, jeigu jis, mažindamas savo išlai-

jis nori gauti už tai jojo pragyvenimui, manė yra aiškiai priešinga teisybei, nes
teivė turėti nuosavybės žmogus atsineša

įgimtį ir pertai yra linkęs nemažiau, kaip 
ir gyvulys, naudotis matomojo gyvenimo 
malonumais. Bet, kadangi gyvulio įgim
ti* jos toli gražu neapima, tai jai ir skil
ta tarnauti žmoguje jojo aukštesnei įgini- 
čiai. Kas mumyse yra kilnaus ir delko žmo 
gus yra žmogumi ir nepasiekiamai atsis- 

i^kiria nuo gyvulio, tai jojo protas. Ir ka
dangi jis vienas teturi protų, tad jam 
turi būti leista tie vien tik naudotis že-

su savo įgimtiun. Čia, kaip ir kituose i 4nės gėrybėmis — jomis visi gyvuliai aau- 
daty.kuose, žmogus labai skiriasi nuo gy- ] dėjusi — bet ir turėti pastovios ir nuo- 
vulių. Gyvuliai nesivahlo laisvai, bet y- latinės teisės valdyti savo gėrybes ir tai

i 1 -

to išeina, kad žmogui būtini ne tik že
mės vaisiai, bet ir nuosavi žemė, nes ji 
pristato žmogui jo ateičiai Teiltalitigų 
daiktų. Juk kiekvienas žmogus turi reika
lų, kurie nuolat įmsikartoja ir kurie, šian 
dien patenkinti, ryt iš naujo prašosi pa
tenkinimą* Užtat prigimtis ir turėjo žmo
gui duoti ko ners pastovaus ir nenyks
tančio, iš ko jis gulėtu visados tikėtis 
pagelbės save' reikalams. Bet šitos pa- 
geUx)s žmogui nieks taip negali nuolete< 
teikti, kaip kad maitintoja žemė.

(Bus daugiau)

. wJ* L
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pirmų sekmadienj kiekvieno
Garmų, už taip rūpestingų jų 
prirengi i n ų.

darbuotis, nes tai rimtas, sma 
gus, linksmas vyras. Bet kad 
aplinkybės verčia p. V. Žylę 
nuo mūsų skirtis, tat mes tau, 
darbuotojau, linkime laimin
gos kelionės ir geriausių sek- 

metus ant Bajonės radio va- mių.
Kuopos Valdyba.

Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas.

Vienas Lietuvos lfiikraštis į viai laisvamaniai tos laisvės 
pastanavijo taip parašyti: ,neturi. Prof. Kampininkui už

“Degloji... Ta pati labiau
siai purvina, kuri per savo jerų, pasirodė štai kas: di- 

nulinkusias, mėšlu apaugusias' džiausiąs tos nelaisvės kalti-

ausis nieko nemato. Ji sako, 
kad idealai nereikalingi, kad 
idėjos atgyveno savo amžių, 
kad užtenka žmogui banaliu
kų, žaislų, cackų ir kavos 
puoduko.”

Šitų “adresų!” prof. Kam
pininkas paaukoję visiems A- 
rierikos lietuvių “progresy
viems” ir jų tėvui Bostono 

raudondvary, kuris pasikabi
nęs ant krutinės pantę “Rye 
Whiskey” — joj lietuviškų 
ncilizmų marinavoja, kad il
giau išsilaikytų.

Amerika yra laisvės šalis, 
le Bajonės, Niu Džersi, lietu-

LABDARYBĖS CENTRO
(Tąsa nuo 2 pusi.)

am darbui į talkų sukviesti 
ūsas draugija^ ir visam dar
ini vadovauti. Juk kad ir 
unkokus laikus gyvename, 

dolerį nėra sunku taip 
iluiam reikalui paaukoti.
aigi, visi į darbų!

A. Nausėda,
Labd. pirm.

PRAŠYMAS.

Kas turi kokių atliekamų 
akandų ir kitokių- daiktų, 
rašome paaukoti labdarybės 
kiui, nes ten daug daiktų

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL

Radio Stotis AJJ.

kurie jau yra pasižymėję ta
me darbe. Viso išrinkta 15 
vyrų.

Taipgi draugija sutiko dirb
ti ir Labdarių centro piknike, 
30 d. gegužės, t. y. Kapinių

menesio, 1 vai. po pietų, para- Antros iškilmės buvo geg
pijos mokyklos kambary.

CLEVELAND. OHIO.

Town of Lake.
kupai” ir jų pakalikai, kurie Sųjungos 1 kuopos įvyko skait Antano parapijos svetainėj, 
laisvamanių vaikus perdir-, lingas sus-mas. Prisirašė nau- 7 d. gegužės, tuojau po pa- 
binėja į airišiukus. Greitai ja narė, p. Jotkiemė. maldų.

ninkas yra kokie tai “Vys-

pavyko nustatyti, kokio kaino 
tie “vyskupai”, tai biblintn- 
kiški ar nelesninkiški, kurių 
organu yra Bruklyno fašis
tams dirbti gazieta.

Bajonės laisvamaniai, jeigu 
negalit tiems nalesninkiš- 

kiems “vyskupams” gerai 

per stimbirkaulį uždrožti, kad 

išrūktų jie kur pipirai noks

ta, tai kloniokitės savo ga- 

zietoms, kad tokių čėsų su

laukėt. s

Pranešta, kad gegužės 13 d. 
šv. Mykolo par. salėj įvyks 
“Bunco party”, kur visi yra 
kviečiami atsilankyti. Išrink
ta komisija dėl birželio 14 
dienos išvažiavimo Į labdarių 
ūkį. Nutarta užpirkti šv. Mi
šias už visus labdarių gera
darius šv. Antano dienoj. Del 
rinkliavos bažnyčioj pavesta 
p. Nausėdai susitarti su gerb. 
kun. klebonu. Sutarta pradė
ti vajų nuo birželio 13 dienos, 
einant per namus ir tt.

Labdarys.

Dievo Apveizdos Parap. —
Vargšams Pašalpos Teikimo 
Komiteto susirinkimas įvyks 
geg. 11 d., vakare, po pamal-

a reikalinga. Reikia išform-idų. Kviečiami komiteto nariai 
Joti devynis kambarius. (skaitlingai atvykti.

Labdarių centro valdyba
įrašo turint laiko nuvažiuot 

ūkį ir bent kiek padirbėti, 
ūkia apgenėti medžius tose 

ietose, kur rengiamas išva- 
įavimas.

Valdyba.

LABDARIŲ VEIKIMO.

North Side. Labd. Sųjun- 
Įos 6 kp. susirinkimas įvyko 
sgužės 3 d., kuriam vado- 

lavo p. Antanas Bacevičius 
raportų iš centro veikimo i5- 
lavė p. Nausėda. Išrinkta 
Įomisija dėl Vainikų dienos 
|arbo, pikniko ir rinkliavos 

r. Kazimiero kapinėse. Taip- 
visi reikalingi darbininkai.

X Šaunias išleistuves ren
gia Labdarių Centras p. K.

Labd. Sriubienei. Bankietas bus šv. Dienoj, dirbs už baro. Tie pa- 
tyK dirbs ir savo parapijos
piknike, 31 d. gegužės, Vytau- ^on Pare.i° kun. Zaikauskas.

Šv. Jurgio parapijos vikarų 
tarp«* įvyko pakeitimų. Kun. 
Steiginanas iškeltas, o jo rie

Vajus gražiai sekasi; visa Šeimininkaus šaunios lab- 
komisija darbuojasi, kad mus darių 3 kuopos narės, kurios 
kuopa užimtų pirmų vietų, nenuilstančiai darbuojas: p.

Kalbėta apie Vainikų Die j Palubi.nskienė, p. Strelčiunie- 
nų, geg. 30. 15 mergaičių ap- nė, p. Laugaudienė, p. Jauk- 
siėmė pasidarbuoti, taip-gi šiene ir p. Vaišvilienė.
ir moterų, renkant aukas. Ti- 
cietai pikniko platinami. Pik
nikas įvyks naujame Vytau
to parke, Vainikų Dienoj. 
Taip-gi 1 kuopa apsiėmė dar- 
motis piknike prie šaltos ko

šės.
Garbė mums turėti tokių 

darbščių ir nenuilstančių pirm. 
). M. Sudeikienę, kuri visa 

širdimi darbuojasi Labd. Sų- 
ungai. Turime ir daugiau 

darbščių veikėjų, kurios dau
giausiai komisijose darbuoja-

t
Rengiamame bazarėly apsi

ėmė pasidarbuoti p-lės O. 
■Geinaitė, N. Mauraitė, M. 
aurinskaitė, pp. J. Čepulienė,
L Gedvilienė, O. Srubienė,
. Sandvitienė, U. Mažeikie

nė. Bazarėlis tęsis per tris 
dienas: geg. 21, 22, 23. Visi 
cviečiami atsilankyti į baza- 
rėlį ir paremti Labd. Sųjun- 
gų. Bazarėlis įvyks šv. Kry
žiaus parap. svet.

Labdarė.

Labd. Sųj. 4 kuopos mėne
sinis — svarbus susirinkimas 
įvyks sekmadieny, gegužės 17 
d., 2 vai. po pietų, mokyklos 
kambary.

Kviečiami nariai ir narės 
skaitlingai ateiti ir naujų na
rių atsivesti prirašymui prie 
labdarių. I

Vietos labdariai netenka 
gero darbuotojo p. V. Žylės, 
kuris vyksta į Lietuvų su 
dienraščio “Draugo” ekskur
sija.

Per kokį laikų p. V. Žylė 
darbavosi Labd. 4 kuopoj, bū
damas jos finansų raštininku. 
Buvo malonu su p. V. Žylė

LABDARiy CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka . 
2334 S. Oakleiy Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23. St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.

M. Glikas
10555 S. State St

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdybų arba 
agitatorius.

Reikia tikėtis, kad jos pa
gamins kuoskauiausių vakarie 
nę.

X Penktadienio vakare po 
pamaldų įvyks svarbus susi
rinkimas visų Ciceros draugi
jų valdybų, šv. Antano pa
rapijos 8 mokyklos kambary. 
Bus tariamasi kas link daly
vavimo atidaryme naujo Vy
tauto parko, gegužės 24 d.

X Gegužės 3 d. šv. Anta
no draugija laikė mėnesinį 
susirinkimų, parap. mokyklos 
kambary." •

Susirinkimų atidarė malda 
pirm. J. Grybauskas. Nutari
mus iš praeito susirinkimo per 
skaitė rašt. J. Stankevičia.

Toliau sekė pranešimai li
gonių lankytojų. Pasirodė, 
tad ligoniai pradėjo eiti svei- 
kyn.
'Dr-jon įsirašė vienas naujas 

narys, p. Antanas Janųšaus- 
tas kuris pasižadėjo, daug 
draugijai pasidarbuoti.

Iš Labdarių 3 kuopos vei- 
rirno pranešimo pasirodė, 

kad kuopa šauniai darbuojasi 
ir šelpia pavargėlių?, taip pat 
ruošiasi prie Kapinių Die
nos; organizuoja rinkikes 
aukoms rinkti kapinėse.

Pranešimas iš Kat. Federa
cijos 12 sk. rodė, kad skyrius 
raikiai veikia; įsitaisė Lietu

vos ir J. A. Valstybių vėlia
vas, kurios papuoš visų Cice
ros kolonijų. Skyrius rengia 
piknikų parapijos naudai 26 
d. liepos, Bergmans darže, 
Riverside, UI.

Po to sekė kvietimai: 1) kad 
šv. Antano draugija apsiim
tų dirbti už baro 24 d. gegu
žės naujo Vytauto parko ati
daryme. Kvietimas priimtas 
ir išrinkta gabiausi nariai,

to parke. 2) Vienbalsiai pri
imtas kvietimas dalyvauti šv. 
Kazimiero A. Rėmėjų Seime, 
kuris įvyks 17 d. gegužės, 
Vienuolyyno Auditorijoj. Iš
rinkta 3 atstovai ir paskirta 
auka. 3) kad šv. Antano dr- 
jų atsilankytų į rengiamų bul- 
variškių vakarų, ir 4) daly vau 
tų p. Sriubienės išleistuvėse.

Kvietimai vienbalsiai priim
ti. Reikia pasakyti, kad šv. 
Antano draugija labai gražiai 
gyvuoja; ji skaitos pirmutinė 
draugija Ciceroj;, turi labai 
gabių valdybų, kuri moka la
bai gražiai vesti draugijos 
reikalus.

Patartina visiems, kurie da 
ne'prikląuso prie Šv. Antano 
draugijos, įsirašytu

Tarp bal. 27 d. ir geg. tre
čios mūsų bažnyčioje buvo 
misijos, kurias davė misionie
rius tėvas Alfonsas.
x Kom.

SHEBOYGAN, WIS.
♦ ----------------

Dvi iškilmi. i
I

Pastaruoju laiku Sheboyga-I 
ne įvyko dvi dideli iškilmi. I

Balandžio 21 d. lietuvių pa-! 
rapijų atlankė J. E. naujas: 
arkivyskupas S. A. .Stritch ir 
suteikė Sutvirtinimo Sakra
mentų 84 vaikeliams. Eksce
lencija labai gėrėjosi, kad vai
keliai puikiai atsakinėjo į vi
sus klausimus ir labai išgyrė 
mūs gerbiamų klebonų, kun.

3 d, tai išleistuvės kun. Gar
maus ir sutiktuvės kun. Šil
ko. Sheboygano lietuviai, la

ibai Įvertindami klebono, kun. 
J Garmaus, 4 metų didelį darbų 
ir girdėdami, kad jis jau mus 
apleidžia, surengė jam gra 
žiausias išleistuves: puikių 
vakarienę, gražų programų ir 
įteikė nuo parapijos ir vaike
lių gražiij dovanų.

Tuo pačiu laiku buvo ir pri
imtuvės naujo klebono kun. 
Šliko. Salė buvo pilnutėlė 
žmonių. Draugijų atstovai ir 
šiaip jau parapijiečiai pareiš- 

CTųsa ant 4. pusi.)

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Kuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys.-

Buy g lovos with whot 
it savos

Ne-relk mokėti 50c. ut 
dantų rnostj. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk. kaip gerai JI vei
kia. Ją. vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25*

AU JOS DAI NOS
LUDIES dainos miškam chorui harmonizavo

STASYS NAVICKAS

Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c 

I. Ko liūdi mergužėlėT-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c 
|. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c

Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ............................. , 30c
Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ..................30c

|. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) .................. 30c
Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- .................. 30c
Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ...................... 30c
Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............. 30c
•Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c

Eina garsas nuo pat ViLniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.,
[334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

KELIONE PO EUROPĄ.

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvų. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų 
dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose. '

Taip yra padaręs gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomas veikėjas, Nekalto Pra 
aidėjimo Panelės Šv. par. vi
karas. Jo knyga vadinam “Ke 
lionė po Europų ir Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
ir indomiai parašyta. Kaina 
<1.50. Galima gauti pas gerb 
autorių, “Draugo” knygyne, 
arba per “Draugo” vajaus 
kontesti niūkūs.

Knyga ypatingai indomi bus 
vykstantiems į Lietuvų, o 
taipgi gera yra ir visiems ki
tiems.

M. Mikalauskas 
Teklė Vasiliauskienė 
Jonas Bružas 
Jonas Paukšta 
Kastanci j a Jonikienė
A. Dexnis (4)
Juozas Labanauskis 
Elena Martinaitė 
Ona Stravinskienė 
Vincas Giržadas 
Mrs. A. S. Kuzmarskis 
Vincas Kulikauskas (3) 
K. J. Valiulis (2)
Matas Zizas (3)
Ona Arelienė
Bonifacas Vaišnoras 
Jonas Šilingas 
Antanas Krikščiukaitis 
Antanas Lukošius 
Pranas Valuckis (2)
O. Prosevičienė 
Jonas Šantaras
P. Masis
P. Belskis
Al. Rakauskas 
Pr. Buberis 
Jadvyga Kišknnlęnė 
Mrs. Eva M. Brown 
Juozas Damauskis 
K. Kudirkienė
B. Grybas 
Pr. Sudeikis

Petras Kraujalis 
Juozas Malonė 
Martynas Mikolauskas 
J. Sosnickienė 
Juzefą Railienė 
Jurgis šišlauskis 
Longinus Jusevičius 
Dom. Kazlauskas 
Martynas Mykolauskas 
Petras Vaikutis 
Jonas Linkevičius 
Juzefą Pužaitė.
Petras Lidekis 
Cecilija Marozienė 

\ Vincenta Dambrauskienė 
Vinc. Rėkus 
J. Puplesis 
Nikodemas Šeputis 
J. Lebežinskas (3)
VI. Zaulevičia 
Aug. Zemeckis 
J. Naumavičius 
Sofija Česnauskienė (2) 
Antanas Šventeckis 
Antanas Razainis 
Myk. Pocevičius (2) 
Marijona Kuševičienė 
A. Mikaitis 
Adam Vaitkevicz 
Ona Budavičienė 
A. Peldžius 
Vincas Mitkus 
E. Misevičienė

10PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl« Ir a Pamaus Vivanl Bet and In- 
clndes faee povfd.r, *1.00; Rauge, Ha, 
Tlssue Cream »1.00, Depllatory «l.»0. 
Vaciai Aatrlngent |1.75. Bath Balt 1.00, 
Tollet Water »1.25. Perfume IJ.7B, Brll- 
llantlne 75e, Skln Whltener 75c. Totai 
Valtie 112.00. Spėriai prlee, »1.#7 tor all 
ten precea to lntroduce tiria line.

Vardas ..................................
Adresas ..................................
Siunčiame per pafttą COD

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New Yodt

Jieva Birgilienė

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR., 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, m.

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v

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

1/ Parlor setas, kaina *150, .. 
parduodama ui .., ............... •75.00

S. Bedruimlo setas kaina >150, 
parduodam ui ą .... .......... •09.00

t. Dlning-room setas, kaina 
|86, parduodam ui .......... M9.00

Didis Pasirinkimas Radio 
Visų Išdlrbysčlų

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
ŠIAIS MUSŲ BAROENAIS —

— LAUKIAM. 
LIETUVIŠKAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno paaadėllo vakarą ii stoties 
WHPC, 1410 kilocykles nuo 7 Iki S 

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

RAU8KA8 Ir J. BERTULIS—savlnin.
I

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

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar ilnot, kodėl Jos nieks 
nenori 7 Ji pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
io visi nekenčia I*garga
liuodami nu Listerine, išva
lysime burną Ir užmušime 
Ilgų perua Vartok kas
dien.

LISTERINE



DRAUGAS T
Ketvirtadienis, Geg. 7 d., 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE
8HZB0YGAN, WI&

K Newark, N. J. Vaizbos 
Buto: p* A. S. Trečiokas, Ek. 

Centro narys.
Brooklyno Vaizbos Buto de

legatas, Ek. Centro vice-pir- 
mininkas, adv. R. J. Urevich 
dėl ligos ten nenuvyko.

Parvykę delegatai, beatėjo,

(Tųaa nuo 3 pust)
kė gražiausių- linkėjimų savo 
myliniam klebonui, kun. Gar
mui. Labai įvertino jo dar
bų, ypač ryšy su mokinimu, ., „ . 1M. .... XT . y. i ,. _ pasidalina savo gipudziaie su vaikų. Nesant čia nuolatines . ......kitais vaiabminka«s per spau

dų ir padarys pranešimus 
Vaizbos Butų nerių tarpe. 
Bus įdomu patirti, kų ir kaip 
galvoja Amerikos stambus

A. K -f? DR JOS CENTRO 

PROTOKOLAS.

mokyklos, vienok puikiai iš
mokino vaikelius lietuviškai 
skaityti ir rašyti.

Naujam klebonui, kun. Šil
kui parapijiečiai įteikė labai .....

v , , . , • ... . biznieriai apie susidarusiagražų bukietų gyvų gelių ir r .
• v ... . ... . sunkia ekonomine padėti: arpasižadėjo su juouu taip pat * . ,, 7 .
v. . j , - , . i j Jie rūpinasi bedarbių klausi-graziai darbuotis, kaip kad r ,

, , . ,, .įnu ir kaip jie apie tai “rū-darbavosi su. kun. Garmum. ! . .
Kadangi p. B. VaškevK-iutč p,naal ; ar Jle Vlott tlk ap‘°

taip pat labai daug dirbo sav0 bizmns S“1™’“
vaikelių auklėjime, tai šie, i

t

reikšdami savo didelį dėkin
gumų, atsisveikindami ir jai 
įteikė labai puikių dovanų.

Rap.

ROSELAND, ILL.

Nelaimėj laimė.

Mūsų stambus biznierius, 
A. Baužis, gegužės 3 d. su p. 
E. S. išvažiavo į savo vasar
namį, kuris randas Moment,
IH.

Besi irstant valtimi, p. E. 
norėjo pereiti į kito laivelio 
galų ir staiga, netekus lig- 
svaros, įkrito į vandenį. P-as 
A. Baužis griebė jų už drat- 
bužių ir norėjo įtraukti į vaf- 
tį. Pferssigaudus p. E. užsinėrė 
jam už kaklo- ir abu, kaip ak
meniu, paskendo. Jų laimei 
nelaimę pamatė nepertoliau- 
sia esųs motorinis laivelis; 
skubiai atplaukė ir abu sken- 
doliu išgelbėjo.

P. E. ištraukta da su sųmo- 
ne, bet p. Baužis buvo dide
liam pavojuje. Išbuvęs vande
ny 30 min. ištrauktas visai 
be sųinonės ir daug dirbta, kol

ima plačiau, rišdauii su viso 
krašto- padėtimi, ir kokia iš- 
tikrųjų yra dabartinė Ameri
kos ekonominė padėtis — 
stambiųjų komersantų akimis 
žiūrint.

Geistina, kadi Ekonominio 
Centro nariai stengtųsi daly
vauti wr kitose konvencijose 
(darbo unijų, finansinių ir 
kitų>, kaip šiais metais taip 
ir ateityje: tas duotų galimy
bės vaizbininkų organizaeijai 

, savysoviai susivokti (orienfe- 
tis), kas dedasi aplink mus 
ekonominiame krašto gyveni
me.
Am. Liet. Ekonominis Cent,

Nuo redakcijom. Am. Lietu- 
vių Ekonominio- Centro prašo
me pasigailėti mūs darbininkų 
akių, t. y. siunčiant praneši
mus, siųsti aiškino kopijas.

LAIŠKAS “DRAUGO” RE 

D AKCIJAI

Didžiai Gerb. Bect 
Būkite malonus Jūsų dien

rašty įdėti šių padėkų:
Didžiai gerbiamam; kun. J.

Kurui už 1,000 (tūkstanti) li
tų vieninteliam Lietuvos ka- 

atgaivintas. Dabar ramdam 'talikų dienraščiui “Rytui” — 
namie ir -tikimos pasveiks. . jauktį, nuoširdiiua dėkojame 

Pp. Baužių šeimynėlė džiau- “Ryto” Redakcija ir Admi-
gias, kad gyvybė tėvui gra
žinta.

Roselandiečiai taip-gi džiau
giasi, kad gyvas liko. P-as 
Baužis yra rėmėjos visų kil
nių darbų.

Rap.

nistracija.

šv. K. A. Rėmėjų Dr-jos 
Centro sus-mas įvyko baland. 
19, T931, 2-rų vaf. po pietų, 

Šv. K. Seserų Vienuolyne, 
Chrcago, IIP.

Sus-mų atidūrė pirm. p-nia 
Ant. E. Nausėdienė, maldų 
sukalbėjo- gerb. Motina Ma
ria.

Skyrių atstovės:

I skyr. — šedienė, Jurgaį- 
tė, Mažeikaitė, Urbonaitė.

II skyr. — Nansėdrebė, Gtr- 
rrnskaffe, Šaltėnas, Ežerskie- 
nė.

III skyr. — Kiaelevreienė; 
Gylienė, Andruškevieienė, Du
mbliauskienė.

IV skyr. — Jurioniutė, Čte- 
pulionienė, Žukauskienė, Be- 
nevičienė, Norvaišienė, Jauna- 
uiečių Doveikaitė, Plekavičiu- 
tė.

V skyr. — Ambromartė, I- 
zolienė.

VI skyr. — Paulienė, Ju- 
nokienė, Šagunienė, Noreikie- 
nė, Rabušauskienė.

VIII skyr. — Gailiūtė,, Pum
putienė, Stočkienė, Bardaus- 
kienė.

IX skyr. — Reikauskienė,
Vaišvilienė, Dainielienė, An-

drulaitienė.
X skyr. — Usaitė, Budrikio- 

nė, Jaunameeių: Šetkaitė, Ka- 
gainytė, Jociutė, Bitinaitė.

Kat. Fed. Cliic. Apskr. — 
Bytautienė.

Viešnia iš, Moterų Sųj. 20 
kp. — Vaicekauskienė.

Protokolas iš praeito sus-mo 
perskaitytas ir priimtas.

Gerb. Centrą pirm,, A. E. 
Nausėdienė, susi judinusi dė
kojo Rėmėjų Centrui, sky
riams ir gerb. Seselėms už pa
rodytų užuojautų, jos Rūdėsio 
valandoje — ndrua brangiau
siai motinėlei.

Skyrių raportai.

Tow» ef Lake — rengiu 
‘•‘biUKro’1 birželio 19 d. Vu- 
jaus vakariene pavyko. Jau- 
nametės rengia pramogų.

Bridgeport — sns-me gavo 
51 naujus nares. Vajaus pilno 
raporto neturi.

Nortli Side — turėjo baž
nyčioj rinkliava it vajaus va
karų. Pavyko.

Roseland — vajaus vakarie
nė stebėtinai payko. Rengia 
“bunco”. Jaunametės rengia 
vajaus vakarų.

18 Street — vajus gražiai 
pavyko. Gavo 25 naujus na
rius.

Brrgfrton Park — vajaus 
vakaras įvyko ir pavyko. Jau- 
naiuečrų “bunco” įvyksta tų 
patįi vakarų.

Marąuette Mamor — sus-me 
gavo 11 naujų narių. Vajaus 
vakaras įvyksta tų patį va
karų.

Cicero, III. — vajus pavyko. 
Sua-me gavo 2 nauju nariu.

West Side — jų vajus pa
vyko. Abu skyriai, jaunametės 
ir augusiųjų, rengia bendrų 
“bunco”.

Pietus delegatams ir svečiams 
12, vienuolyno auditorijoje. 
Seimo sesijos prasideda 2 vai. 
po pietų, Gimimo P. Šv. par. 
salėjo.

Nutarta pradėti didysis dar
So. Boston, 11 skyr. (per bas — loto ir automobiliaus..gerb. Motinų Marių) gražiai knygutes purdavoti. Rėmėjos 

gyvavęs ir susilpnėjęs, dabar pačios stoja darban, kviečia
iš naujo susiorganizavo su 
24 narėmis. Centras sveikina 
naujai atgijusį 11 skyr. ir lin
ki bostonietėms sėkmingos 
darbuotės.

K. Fed. Chis. Apskr. rapor
tų išdavė p-nia B. Bytautienė, 
dapildė p-nia J. Pumputienė.

Seimas.

ir visus kitus. Kiekvienas 
skyrius pasiėmė knygučių. 
Skyrių metiniams raportams 

galutinam susitvarkymui nu
tarta šaukti dar vienas sus
inąs, prieš Seimų, penktadie- 
nyj, gegužės 15 d., 8 vai. vak., j 
Vienuolyne.

Sus-mų uždari; pirm. p-nia

no rėmėjų 3 skyrius rengia 
“bunco party” geg. 16 d., 7 
vai. vak., pp. Mažeikių name, 
po nuni. 4453 So. Honore st.

Kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti ir paremti se
sutes. Pelnas skiriamas šv. 
Pranciškaus Seserų Vienuo
lynui.

Komisija.

ADVOKATAI

JOHN ik BOROEN
(Jota BagdMunar Bprden)

ADVOKATAS

1

MUSŲ VAIZBININKAI IK 

TKBBBUOJASI. AMERI

KOS EKONOMIKA.

SENUKAS PATAMMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE IUSŲ REIKALUOSE

WMT6HKBRSLiy RASINĖJE .
52 E. 16T St. Kampas MMdgaft Avon*

Tefefcmn Pullman 5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, praarto 
patarimui, visi rašto darbai, ir K

Šv. K. A. Kemęjų Dr-jos 121 A. E. Nausėdienė, maldų su- 
Seinias įvyksta gegužės 17 d., • kalbėjo gerb. Motina Maria. 
Gimimo P. Šv. parap. Sus-inas Į Pasimelsta ir sergančius na- 
džiaugėsi gerb. kun. A. Bal- rius.
tučio gerumu; kartu, apgai
lestavo, kad negalės dalyvauti 
Seime, nes jo parap. piknikas 
bus tų' pačių dienų. Seimas 
prasideda iškilmingomis šv. 
Mišiomis 10 vai. ryto ir pa
mokslu vienuolyno koplyčioje

4*

Ant. E. Nausėdienė, pirm., 
V. A. Galnaite, rast.

106 W AdUM St. Rm. 2117

Telepbou Randolph 472T

2151 W. 22 81 € iki 9 vak.

Telephone Roosevelt >090 
Name: 8 Iki 9 ryte Tuk Repub. 9«4P

■ BUNCO PARTY”.

Town of Lake. —
Pranciškaus Seserų Vienuoly-
r

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldusmlsstyje *
Reom 2414

ONE MORTH ĖA 8A&LE BLDCR
ONE NORTH LA SAULE ST. 

(Cor. La Baile and Madison 8ta) 
Ofiso- Tek 8TA$H 2744< 4412

V

L P. Murao-
Lietuvos Advokatas

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”
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. / .

Bubant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznių 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.

2334 SO. OAKLEY AVĖ

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9|
Bubėtomis nuo 9 Utį 9-

52 Šast 107th Street

Kampas Mlchigan Avė.
Tel. Pullman 6954—namų Pull. 4177 

Miesto ofise pagal sutarti
137 N. Dearborn Street

Ketvertais ofisai uždaryti.

Telcphone Dearborn 0057

F. W, GH0NAD6KAS
ADVOKATAS-

160 Nortk La Šalie Street | 
ROOM 1431

Nuo 9:10 iki E vaf 4a». r ,
Local Offlee: 1944 S. UNION Al 

Tel: Roosevelt 8714 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak.

(Išskiriant Beredae)

A.LOLIS
ADVOKATAS

11 South La Baile Street 
Room 1741 Tel. Randolph 038|
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. va 
>241 8. Halsted St. TeL Vlctory 01 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir SubatoB vakavę

C. V, 6HESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS |

Ofisai 2221 2Žni
Telefoną* Canal 25S2 

Trečiadieniais Ir Pbnhtadle 
vakarais namie pagal' sntart).
6503 So. Campbell Avenu«

Telefonas Republic 4499
Iš patikėtinų šaltinių suži

nojome, kad Amerikos lietu
vių Vaizbos Butų Sųjunga pa
galiau pradėjo labiau intere
suotis kaa dedasi Amerikoje, 
kaip ilgai dar tęsis ekqnomi- 
nis krizis ir bedarbė kuri taip 
sunkiai užgavo ir lietuvius 
ateivius.

Šiais metais balandžio 28— 
29—30 dienomiu Atlantic Ci
ty, N. J. įvyko metinis 19 iš-’ 
eilės, Nacionalių Prekybos Ru- į 
mų (Chamber of Cominerce of 
the United State) atstovų su
važiavimas.

Į tų suvažiavimo nuvyko de 
legatai nuo Amerikos Lietuvių , 
Vaizbos Butų Sąjungos pirmų 
sykį savo. gyvenime:

Iš Pbiladelpbia, Pa. Vaiz- į 

bos Buto: p. J. V. Grinius, 
adv. M. M. Šlikas.

Iš Bttithnore, Md. Vaizbos 
Buto: Adv. Nadaa Rastenis 
Ir Dr. Bučnis, Ek. Centro na
rys.

CttAttO« AKT8

Tn dldella tortas
Moaloa. ivalalaa. aakrina
be paveiku*. JU« jų

Tet. Roosevelt 7791
A. A. ŠLAKĮ

ADVOKATAS 
Ofisas vldurmiestyje

Room 1602
CHICAOO TEMPLE BLDO.

77 West Washington 8t. 
Cor. Washtngtoa and Clark St 

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park »>»«

—

TUBBV He Tbinks His Teacher is Aci obatic.
i mcam tMkt 
im Time vov 
*MU UE&OJO TO

av

Avo,u)HA-T£HA 
dlVJUO' MB?

SCO PLAV
EAR?
-----------

i ceaTfuuvy 
GOOO

JMUttClMO CM)
J1MM1M»E 5 

CQICKETS ’ ’ 
OCkJT VDU CVEQ 
GE* TWE CMRMCHE
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Ketvirtadienis, Geg. 7 d., 1931 D R A

C H I C A G O J E i kuomet nepasilieka nuo kitu, dingai dėkoja, lygiai 
[didžiųjų. Tai parodo ii- pra-Į«bunoo” surengimų.

U G A S• R»>-
ir uz DAKTARAI:

liLEISTUVIŲ VAKARAS. ko Kliubo nutarimų raštinin
ku, kur jis nuoširdžiai ir iš
tikimai darbavosi per tūlų 
laikų, Gak ir daugiau būtų

North Side. — Taip netikė
tai ir ūmai, tarsi vėsula pra
ūžė per North Side žinia, kad mūsų tarpe pasidarbavęs, jei- 
musų rimtas veikėjas, moky- gu ne tos susidėjusios apim
tojo mokslus baigęs, buvęs Lybės, kurios verčia p. Zdan- 
“Vyties” redaktorius, p?kų keliauti Lietuvon.
Pranciškus Zdankus jau yra! Kad northsidiečiai p. Zdan- 
pasii-engęs keliauti tėvynėn 'kų gerbia ir jo darbuotę įver- 
Lietuvon. i tina tai liudija šis faktas: 4

Ponas Zdankus yra neina [d. geg. North Sidės Liet. Pol.
žai pasilavinęs vyras. Daug Kniubo susirinkime northsi-
žadųs ateity. Gaila, kad jis ap-i 
leidžia mus. O gal ten mūsų įrengti 
tėvelių numylėtoj šaly jo dar
buotė išduos gausingesnių 
vaisių ir jo darbai
giaus įvertinami. Lietuvoj 
mokslo vyrų trūksta; čion jų 
randasi perviršis.

Sunkių gyvenimo aplinky
bių sloginamas, p. Zdankus 
daugel veikti ir visų savo ga 
bumų išbandyti neturėjo pra
gos, nes dar trumpas laikas, 
kaip apleido Universiteto suo
lų. Noro, pasišventimo ir ga
bumų veikti tautos labui pas 
p. Zdankų, matomai, netrūks
ta. .Vos tik baigęs mokslus 
jis griebiasi už labai mažai 
atlyginamo darbo ir redaguo
ja “Vytį”, berods per du 
metus, apie tris metus beei
damas mokslus. Taipgi ir ki
tuose lietuvių laikraščiuose 
matome p. Zdankaus raštų. 
Paskutiniais laikais, persike 
lęs North Side tampa išrink
tas Amerikos Lietuvių Politiš-

uiečiai nutarė p. Zdankui su- 
išleistuvių vakarėlį, 

kurs įvyks šeštadienio vaka
re, 8 vai. geg. 9 d. Šv. Myko-

bus dau- lo par. svetainėj, 1644 Wa-
Jiansia Avė. P. Zdankus ap
leis Chicagų panedėly, geg. 
11 d., todėl, northsidiečiai

eitas “Draugo” vajaus kon- 
tėstas. Kad būt buvęs vienas 
kontestantas, tai, be abejo, 
būt laimėjęs pirmų dovanų, o 
dabar buvo net penki, ir iš jų 
laimėjo dovanas net du. O ki
ti, nors ir nelaimėjo, bet su
rinko gana daug prenumera
torių.

---- '------- ..
Pereitam Federacijos susi

rinkime buvo svarstomas svar 
bus klausimas, butant: Ar 
reikalinga mūsų kolonijoje 
steigti V. V. S. skyrius, ka
dangi yra vietinis Federacijos 
skyrius, kuris visuomet stovi 
Vilniaus ir Tėvynės sargybo
je. Kas met mini Vilniaus už
grobimo ir Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuves; ren
ka aukas ir siunčia Vilniaus

Reikia pažymėti, kad p. J. 
Valuckas, nors ir ne šilališ
kis, bet atvyko į “bunco par
ty” ir laimėjo daug dovanų.

Ateinantį sekmadieni, 10 d. 
gegužės įvyks šilališkių susi
rinkimas Bridgeporte, p. Al. 
Budrio namuose, 3465 So. 
Auburn Avė., 4 vai. po pietų. 
Kviečiami visi atsilankyti. 
Reikės pasitarti apie tolesni 
veikimų.

Šilališkių koresp.
• A. J. J.

RADIO ŽŽŽ.

Geg.

Tol. Cunul 4764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo ataigiaa Ir chroniškos ligos 
▼yru. moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJASa
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėllomis ir scredotnla tik 

lAkalno susitarus 
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

Telefonas GrovebHl 8268

DU. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 IV. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredonila nuo 9 — 12 vai. ryto
NedSliomis pagal sutartj.

DR. J. J. KOWARSK1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. West«rn Avenue'

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt SL 

Tel. Canal 2386
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. v 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Dearborn 1883

nuoširdžiai kviečia visus p. [vadavimo idėjai, ir, reikalui 
Zdankaus pažįstamus ir drau- 'prisėjus, siunčia įvairias pro-
gus atsilankyti į jo išleistu
vių ir pagerbimo vakarėlį.

testo rezoliucijas atatinka
moms įstaigoms. Todėl, šis

Viskas yra tinkamiausiai pri- klausimas mums, nortlisidie- 
rengta ir mes tikimės susi- čiai, yra lakiai svarbus, ir jis 

bus svarstomas per ateinantį 
Federacijos vietinio skyriaus 
susirinkimų. Malonėkite visi 
draugijų atstovai skaitlingai, 
susirinkti. Beto, kviečiami vi
si, kas tik initeresuojatės 
tuo klausiniu. Susirinkimas 
įvyks 19 d. geg., parapijos 
svetainėj, 7:3() vai. vakare. 
Nepamirškite.

Bijūnėlis.

ir mes tikimės susi
laukti nemažai svečių ir iš ki
tų kolonijų. Susirinkę pasi
linksminsime, pasidalysime 
mintimis ir įteiksime savo lin
kėjimus Lietuvoj gyvenan
tiems saviškiams; o p. Zdan
kus mūsų linkėjimus maloniai 
perduos anoj pus jūrių gyve
nantiems broliams ir sesu
tėms. Taigi susitiksime šešta
dienio vakarėly.

Rengimo Komitetas:
A. Bacevičius,
J. Benekaitis,
J. Lebežinskas,
V. Nausėda,
J. Jankus.METINĖS SUKAKTUVĖS

NORTH SIDE ŽINELĖS.

ONOS
KOKANAUSKIENĖS
MLrė gegužio 8, 1930, o po 

gedulingų pamaldų šv. Antano 
par. bažnyčioj palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse gegužio 11 
d.

Velionė buvo kilusi iš Vens- 
lovišklų k., Skirsnemunės par., 
Raseinių ap.

Atmintinės šv. Mišios įvyks 
penktadieny gegužio 8 d. 7:45 
vai. .ryte šv. Antano par. baž
nyčioj.

Visus gimines, draugus, pa
žįstamus Ir kaimynus širdin
gai kviečiame pagal Išgalę at
silankyti j minėtas pamaldas 
ir pasimelsti už a. a. Onos 
sielą.

Nuliūdę vyras Ir valkai.

Kiek man teko išgirsti, tai 
Moterų Sųjungos vietinė kuo
pa ruošiasi iškilmingai pami
nėti Motinų Dienų. Tam tiks
lui H) d. gegužės, parap. sve
tainėj ruošia^ didelį vakarų, 
su labai gražia programa, kad 
tinkamai pagerbus motinas. 
Be abejo, tų dienų visi north
sidiečiai susirinks į vakarų ir 
pasiklausys sųjuagiečių gra

žaus ir tai dienai pritaikinto 
programo.

Balandžio 25 d. įvyko šauni 
šilališkių /‘bunco party” p. 
p. Šnaukštų namuose.

“Party” puikiai pavyko. 
Tiek suvažiavo šilališkių ir 
svečių, kad sunku buvo visus 
ir sutalpinti.

P. šnaukštienė buvo “par
ty” vedėja, o p. šnaukšta pa
dėjo svečius priimti.

Baigus žaidimų pp. Šnaukš- 
tai vaišino visus skaniu už
kandžiu, už kų šilališkiai šir-

Town of Lake.
d. Šv. Kryžiaus ligoninėj pa
daryta apendicito operacija 
p-lei H. Šerauskaitei. Beabėjo, 
draugės sodalietės jų aplan
kys.

X Geg. 3 d. Krenčiaus sa
lėje, Šv. Kryžiaus par. moky
klos mokiniai surengė klebo
no, kun. ^lexandro Skripkaus 
pagerbimui, jo vardines mi
nint, programų. Tai buvo 
koncertas: benas grojo, cho-j 
rai dainavo, solistai grojo ir i 
dainavo; dekle.nacijo.nia reiė-' 
ke sveikinimus ir linkėjimus. 
Žmonių buvo pilna salė. Po 
programos komitetai dar kle
bono pagerbimui pabaliavojo, 
pasilinksmino.

X Sekin,, geg. 10 d. “Moti
nų Dienoje” N. P. P. Š. mer
gaičių sodalieija 9 vai. Mi- 
šiose “in corpore” priims Šv. 
Komunijų. 1:30 vai. turės su
sirinkimų. Vak. parap. salėje 
rengia gražių programų mo
tinų pagerbimui.

X Geg; čfęF dr-ja šv.'Anta
no laikė pufekutinį susirinki
mų. Ta draugija likvidavosi. 
Nariai prisidės prie kitų, 
gyvuojančių draugijų.

X G y vu^jančion iš d raugi • 
joms, kad toliau gyvavus, pa
tartina prisidėti prie L. K.

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

OHICAGOJE

DR. BENJ. W. MACH,
DENTISTAS

Sulte 1920 The Pittsfield Uldg.
E. WASIIINGTON ST.55

Ofiso Tol. Victory 6893

.Kozidencijos Tol. Drexel 9191

DR. A. A. ROIH
Gydytojas ir Chirurgas / 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

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

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAV01Š
2 iki 5 po plotų, 7 Iki 9 va* 

Office: 4459 S. California A v*
Nedalioje pagal sutartj

Vai.,

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1637 ĮVEST 51 STREET

Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Rus. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Phone lafayette 97ltf

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

“Draugo” vajui praėjus, 
mūsų kolonija džiaugiasi, kad 
ir mūsų kontestantai — net 
du laimėjo dovanas. Nors mū
sų kolonija, palyginus su ki
tomis, yra mažiukė, bet nie-

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

OFISAS
868 West 18 Street 
Telof. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

S. D. LACHAVIGH
LIETUVIS GEABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2614

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, EI.
Tol. Cicero 6927

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

t

M

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

J. F. EUDEIK1S & CG.
JŪSŲ ORABORIĄI ‘

Didysis Ofisas
46054)7 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nos neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O t I a .» a

4603 So. Marshfiekl Avenue
ToL Boulevard 9877

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
- Chicago, III.

S.M.S08IS ~
llETIVlH GRABORIUS

DM ei ė grali koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tai. Roosevelt 7699

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

MAS So. T&lmaa Avė. 
ToL Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, EI.

I. J. ZOLP
ORABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDOJ A8

1650 West 46th St

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.

Ofiso Boulevard 6913
Boa Kenwood 5107

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 2 po

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

OFISAI:
4901 — 14 SU 2984 Washlngtoo 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-4, Blvd.
Tel. Cicero 462 Tel. Kedzle 2460-2481

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 Pi 
Tel. Cicroo 2888

Nedėliomi.
Susi tarų*

Federacijos. Čia yra 7 sk. Su
sirinkimai būna kas 1-mas 
menėsio sekmadienis.

Kampas «th Ir Panltoa Sta 
Tai. Boulevard 6209 . 8412

lnsa valandoje kreipkitės
neneš. paternmiMu simpatiš

kai. mandagiai, gerai Ir pigiau
negu kitur. Koplyčia dėl šermenųdykai.

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARDN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle 
Rcz. £622 S. Wlhpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

X Kodėl apie Towai of La
ke L. Vyčius nieko nebesigir- 
di'f“Gal”patylomis darbuojasi.

X Kas Tosvn of Lake 
iš vyrų pasižymi draugijų 
darbuotėje? Ogi Edvardas
Jotka ir Jonas Čepulis.

JEI TURIT KĄ PARDUO 
TI PASISKELBKIT “DRAU 

GE”.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VA1TUSH, OPT.

A. L DAV1D0NIS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

' Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
Nuo 4 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 2687
Of. ir RezL 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.: 3-6 po piet Utarn. Ir Subat. 
3-8 vak. šventadieniais pagal sutartj

LIETUVIS AKIŲ 
SPEOIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuri? 
esU priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą regya- 
tp ir tolimą recystp.

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

JSpeciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 12 
po pietų. v
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų okys atltatsomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Tarda 1B28

DR. G. SERNER
lietuvis akių specialistas

Ofisu ir Akinių Dirbtuvš 
756 West 35th St
Kampas Halsted fit. 

Valandos: nuo 10—4; nuo fl—8 
Nedėliomia: nuo 10 iki 13.

D E N TI S T A I

Pbonp Boulevard T442

DR, C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marshall Drug Store 

Arti 47tb Street

Tai. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DHNTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampaa Leavltt 8t)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Itoc. Hemlock 7691

DR. 1 P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Tai. Cicero 1269

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VaL: kasdien nuo 19 v. ryto Iki • 
vai. vakare

Nedėllomis pagal nutartį
14847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Tel. Lafayelte 5820

Rcz. Grovchlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-Ray A Uae
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutartį

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. .

Nedėiiomia nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spiitduliai

OfiHas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tol. Canal <228z 
Rezidencija: 6628 So. Kichmond Avė.

Tel. tepublic 7842 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 

Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Caiųd 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas

1821 gOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 4609 So. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto Iki 2 po

t Iki 8:20 vakare

Res. Tai. Mldway 6612

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Oakley Avenue Ir 24-tas 8traot 

Talef. Wlim»tte 198 arba 
Caaal 1718

Valandos: 8 iki 4 p. p. Panedėllau 
< Ir Kotvsrgals vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
V*Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 

pietų: 7—2:20 vakare 
Nedėllomis 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgai- 

4631 SO. ASHLAND AVb 

Tel. Yards 0994

Realdencllos Tel. I'laza ts4>

VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 0 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgą# 

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



DU ADOA S

CHICAGOJE Vi1 mis*i m fbifies muro co. ir "Omibo" “|™-
'čios bolę žaidžia ir suvis

ketvirtadienis, Geg/7 d., 1931

IŠVYKO Į SPRINGFIELDĄ.

Marąuette Park. — Gegu
žio G d. įvyko Springfielde 
užbaigimas mokslo metų slau
gių mokykloj vadinamoj St. 
Jobn’s School of Nursing. Tų 
mokyklų baigė šios kolonijos 
lietuvaitė p-lė Ona Martin- 
kaitė. Iš _ tos priežasties į 

' Springfieldų išvyko tose iš
kilmėse dalyvauti gerb. kle
bonas kun. A. Baltutis, p. Jo
nas Baltutis, gazolino ir alie
jaus olselininkas, dvi sssutM 
kazimierietės, viena jų šv. 
Kryžiaus ligoninės perdėtinė 
ir slaugės motinėlė Martin- 
kienė su dukrele Agnute. Vi
si išvyko p. Jono Baltučio Ca- 

’dillaeu. \

Visi šie Marąuetteparkie- 
čiai bus užbaigimo mokyklos 
programe, paskui turės bend- kitur.

IEŠKANT SENIAUSIO LIE priešingais balsais krykštau- 
TUVIO CHICAGOJE 'ja. Koks liūdnas darosi vaiz

das! Kas tai mato ir kam de
ra, tekreipia jaunimo mintį ir 
širdį prie Marijos garbinimo; 
teduoda tėveliai ir senuoliai 
jauniems gražų pamaldumo

REGISTRACIJA JAU 
PRASIDĖJO.

Kas yra seniausia Lietuvis 
gyvenantis Chicagoje?

Pabaigus vienų sėkmingų pavyzdį, 
kontestų, “Draugas” ruošia I x Antradienio vakare pas- 
naujų kontestų. Bet šį kartų klido West Sidėje gandas, 
ne biznio, bet labai įdomų. kad .nelaimingas ligonis, tikė- 
Ieškoma dvylikos lietuvių se- jjme apsileidėlis, nesugebėjo 
niausią gyvenančių Chicagoje. kentėjimuose prie Marijos 
Keli jau atsiliepė. Jie atsa-, atsišaukti, užtat pasilengvino 
kys į šiuos mums visiems į-JsaVo nelaimingai’ krūtinei 
domius klausimus: j brauningo kulkomis. Te kiek-

1. Kas yra seniausis lie-yįenas pamušto apie nusimi- 
tuvis ar lietuvė Chicagoje. Įnimo visiems žinomas priežas-

2. Katras iš mūsų senelių šventadienio nepaisymas, 
galės apsakyti įdomiausius is-;žv Mišių apleidimas, pasis- 
torinius įvykius savo gyveni- tiprinimo ir poilsio pulru- 
me, kuriuos patys pergyveno niiuose ieškojimas ir tt.
Amerikoje, Lietuvoje ar kur X Šiandien Aušros Vartų 

svetainėje Vyčių 24 kp. susi

RADIO KONCERTŲ.
'*■ vGerbiamieji:

Mes tamstų radio progra
mų klausytojai širdingai dė
kojam už gražius programus, 
kuriuos girdime iš stoties WB 
BM.

- J. Šaulys,

Kenosha, Wis.

Gerbiama Redakcija.
Jūs ir Peoples Fumiture

Co. programą buvo labai 
gražus šių nedėlių. Dainos bu
vo linksmos ir popularišjios. 
Klausiau jūsų programo čielų 
valandų, ir tų valanda taip 
greitai prabėgo, kaip žaibas. 
Norėjau da klausytis ilgesnį 
laikų.

Sveikinu visus dalyvius to

tuvę visokių lengvųjų gėrimų 
ir kitokių reikalingų daiktų.

______ Jų biznis randasi ant 47 ir
programo. Taipgi sveikinu p. ^nco^n ave'
Leonardų Šimutį už žinias ir 
už paskelbimų kad visi Chi- 
cagos pionieriai atsišauktų į 
“Draugų”, kuris paskelbs jų 
vardus ir pravardes, ir para
šys šį-tų apie juos. Tas yra 
labai gražus sumanymus ir 
vertas parėmimo. Dar noriu 
tarti žodį padėkos prof. Kam
pininkui už jo žinias ir juo
kus.

Norėčiau, kad kitų sekmadie 
nį į programų būtų įdėtų ši 
daina ir padainuota per ra
dio: ‘Už giružės teka upė, prie 
jos kaimas puikus”. Labai 
ačiū.

Su pagarba,
Kun. W. V. Smilgius.

atsilankyti į pamokas, kurias 
rengia Marąuette Park Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas kas ketvergas, 7:30 va
landų vakare, Gimimo Pane
lės Šv. parapijos salėje, 68 ir 
Washtenaw Avenue. Advoka
tas Joseph J. Grish, (Grišius) 
yra vedėjas šių pamokų.

Ir dar kartų ačiuoju visoms 
ir visiems, kurie tik kuomi 
prisidėjo prie to gražaus dar
bo, ir savo prisidėjimu parė-
mė mūsų gerb. Seseles, kn-l ęiinMIli
rios visus atsimins savo Bial-1 VYKS ! SUOMIJĄ 
dose. •’

P. Vaičkauskienė.

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Kurie norit įgyti Ame

rikos pilietybę, nepamirškit

Į Suomijų universiteto tau
tosakos komisijų deleguoja
mas trims mėnesiams kun. A. 
Sabaliauskas. Jis daugiausia 
bus Helsinkiuos pas didelį lie
tuvių draugų, suomį prof. Ni- 

“R.”

ĮVAIRUS PARDAVIMAI R. ANDRELIUNAS

nų, kuri buvo labai puikus, Ačiū p. Piežienei už gra- 
jos rankų darbas, net ir šian- zų “prizų” ir atsilankymų.

rus pietus, pasisvečiuos gra- katras iš mūsų senelių rinkimas vakare po gegužinių Į dien džiaugias p. L. Naugze
žinme Springficldo mieste, Uri idomiausi,» ir seniausi^ pama|dlJ 
apžiūrės jo svarbesnes vietas daiktų kolekcijų iš; Ryt vakare parapijo
ir šios savaitės pabaigoj grįg . Lietuvos? . L—----- i. t_■Bfe?'. Į 5. Katras yra seniausis Lie-

jtuvis pasaulyje?
. Martinkų Šeimyna.

i svetainėje pirma kartų p 
Kleiva rodys naujųjų Lietuvą 
judamuose paveiksluose, tuo-

■atvartu keletą žodžiu tarti ?? V“8 įit»klaudm\i§: jau po gegužinių pamaldų. Į- 
_ Pravartu keletu žodžių tarti n§ ir bus paskelbta musų skai i ^n^a vaikams 15c., augu- 
apie p-nų Martinkų šeimynų. tytojams. Taigi visi seneliai siem8 35c Pelnas
Tai nėra kokie nors turtingi'bokite į kontestų.prisiųsdami 'naudai. parapijos

Ačiuoju p. Šakunienei už 
suteikimų “bunco” stalelių 

ir dovanų ir atsilankymų ir p.
mis laimėjusi jų.

Taip-gi tariu širdingiausiai
ačiū p. B. Bitautienei, p-lei V. j Petraitienei taipgi p. Pik- 
Galnaitei, p. Aleliunienei ir!čiunienei ir jos dukrelei, 
p. J. Miczus. . Dėkavoju pp. Naugžemis už

Aciuoju ir townoflaketėms '“bunco” stalelius ir p. Par-
p. M. Genis nž atsiuntimų 

(net keturisgražių “prizų”
kauskienei.

Širdingiausiai ačiuoju p-lei

Rakandai vartoti 2 mėn. Privat. 
namas. Pulkus parlorlaus setas >85, 
vertas >300; 9x12 amerikoniškas O- 
riental kauras $35, vertas $150; Bald- 
win komb. elektros radio Ir pfaono- 
graphas $75, vertas $350; 9x12 vil
nonis Wllton kauras $20; Louis XVI 
valg. pilnas riešuto $05, vertas $250; 
pilnas riešuto medžio miegk. setas 
$95, vertas $325; Coxwell krėslas Ir 
ottoman $25, vertas $95; 3 žvakių 
lempa $0, verat $25; itališkos f 1 ran
kos, stalas, aliejiniai paveikslai ir 
tt. 8228 Maryland ave., 1 apt. 1 j , _ _ 
blokas t rytus nuo Cottage Grove ,2650 West 63rd St. Chicago 
ave., 8tewart 1875. a

(Marąuette Jewelry & 
Radio)

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

Telefonas HEMLOCK 8380
12 kamb. roomlng house, naujai 

iždekoruotas, geros ineigos ir listas. 
Reik greit parduot. 1784 No. Clark 
Street.

žmonės, ikšiol plačiai visuo 
menei nežinomi. Ramiai sau 
veikė ir varėsi pirmyn prie 
gražaus tikslo. Iš mažens vai
kai buvo pratinami prie dar
bo. Anais laikais ant Town 
of Lake po priežiūra žinomo, 
pagarsėjusio konfestininko 
Vinco Stanciko, jie buvo 
“Draugo” išnešiotojai. To 
darbštumo vaisiai dabar pra
deda rodytis. Duktė Onutė 
sėkmingai baigė slaugės aug- 
štus kursus, sūnūs Petrukas 
blanko Marijonų Kolegijų ir 
ten sėkmingai mokinasi ir jau 
dabar iš to tėvai turi džiaug
smo. Tai-gi tai taip progre
suoja p-nų Martinkų šeimyna. 
Ir tam, kas tų šeimynų žino, 
daug nesistebi, nes toj šeimy
noj visada buvo tvarka, dis
ciplina ir darbštumas. Jų vai
kai iš mažens nedykinėjo, o 
imdavosi darbo. Jų duktė Ag- 
nutė ant Town of Lake net 
per penketų metų buvo “Drau 
go” išnešioto ja. Dabar ji yra 
baigus šv. Kazimiero Akade
mijoj biznio kursų.

Geriausios kloties linkime

savo varlių ir antrašų, metus
senumo, ij tt. ŠIRDINGIAUSIA PADĖKA.

ir toliau kilti p-nų Martinkų!
šeimynai. Rap.

ONA IR ELENA MAR- 
QUETTE VYČIŲ BAN- 
KIETO PROGRAMOJ.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas kok| nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken 
kis, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegsamlnavtmo. Jus su 
taupyslt laikų ir pinigus. Daugeli* 
kitų Jaktarų negalėjo pagelbėt Jums 
teito, kad jie neturi reikalingo pa 
tyrimo, su rady m ui žmogaus kenks 
mingumų. •

Mano Radio — Scopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi- 
atikas bakteriologlftkas egsamlnavl- 
tnaa kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir Jeigu až paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata tr gy
vumas sugryš utns taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo nar
vų. aMrdles, reumatizmo, kirminų 
->«deglmo žarnų, silpnų plaučių arba 
i.-lgu turit kokių užsisenėjuslų, |sl- 
k arėjusių, chroniškų ligų. kurj ne
pasidavė net gabiam ielmynos gy
dytojui. nsatidėliokit neatėję pas 
mana

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

tnėjimas Rūmas 1M4

20 W. JACKSON BLVD.
Arti 8tate Gatvės 

Ofiso V ai and or‘ Nuo 10 ryto iki
1 po pist. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1

po pist

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųžles 
| Ir patarnavimo, šau
kit

GRKEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių. sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 

Tel. Boulevard 1389

Gražios žuvys, žolės akvariumai 
tr tt. katalogas dykai atsilankiu
siems. 25c. su pasiuntimu. Gerfnan- 
n’s Aųuarium 3823 No. Richmond. 
Visada atdara.“prizus” atsiuntė) ir atsilan- l. Vaičkauskaitei ir p-lei A. 

kė su būreliu savo draugių Vaičkauskaitei už gražų pa- 
Ačauoju p. Julius Jasper už jsidarbavimų ir bilietų išplati

nimų. Nuoširdus ačiū p. Eu- 
deikiui už gražų patarnavimų

---------------- atsilųnkymų net iš kito migs-
Brighton Park. — Bal. 30: to — Field Artillary, Camp

d. ponų Vaičkauskų name į-1 McCoy, "Wis.

vyko “Bunco party”. Taipgi ačiuoju p. B. Bart-
Visas to vakaro pelnas pas-' kienei už atsiuntimų gražų 

įkirtas seselių Kazimieriečių J“prizj”. Taipgi dėkoju p. M. 
naudai. Meilins už atsilankymų. Jo at

ir kėdžių paskolinimų.
Ačiū p. S. Uksui už paremi

amų “bunco”.
Ponai S: Uksai yra Town

Parsiduoda Cleoning Store, pigiai. 
142 No. Kostner ave. Col. 3011.

Ifivažluojam, parduodam restau- 
rantų delicatessen, transfer kampas, 
geras biznis. Pigiai. 1553 No. Halsted 
St.

Ateinantį sekmadienį, geg. „ . .

kis — Marąuette Park Vyčių ; 
112 kp. rengia labai didelį ir 
gražų bankietų su šokiais, 
Programoj dalyvaus radio ar 
tistės t- Ona ir Elena. Jodvi

O dabar, visa Vaičkauskių silankymas atnešė mums nau
dos.

Taip-gi tariu širdingų ačiū
Viešnoms ir svečiams :-_bri- p. L. Račkauskienei už dova- 

dgeportietėms tariu širdin- nų (atsiuntė penkis “prizus”)
giausiai ačiū, p. A. Nausėdie
nei už atsilankymų ir parėmi-

.77į ’ , i" i,” ,mų mūsų darbo. Jos brangusišpildys kelias radio kiaušy-1 , , ,. _ , ®
, . w. j • i t» atsilankymas davė pelno gerb.tojams žinomas daineles. Be r °seselėms.

Taipgi dar ačiuoju p. A.. 
Nausėdienei už gražių dova-

to, dainuos žymios vietinės 
kuopos solistės: K. Mickaitė,
Paliliunaitė, taipgi dalyvaus 
ir žinomas Vyčių 112 kp. 
duetas “Bronis ir Andris”.

Po skanios vakarienės bus 
šokiai; jie prasidės 8:30 vai. 
vakare.

Nepamirškite visi atsilan- Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
t> karų už labai mažų kainų. Norėdamikytl į Gimimo Pan. ŠV. par. pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J

colp fifi ir Wnriitenftw avp mus- Taisymo skyrių veda gerai pasalę, oo ir wasntenaw ave. mekanikas j. mknzor.

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
W1LLYS 6 IR 8

7 vai. lygiai.
Jonas.

WEST SIDE ŽINIOS.

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

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Tards 0899

X Aušros Vartų bažnyčios 
varpas kas vakaras septintų, 
valandų skamba mus šaukda-' 
mas prie Šv. P. Marijos ai- 
toriaus. Didelis būrys puriau 
aūtuntū valandą ba&yfi.j. ^1^0 ||gjgg

ntEK WHKXUNO

STUDERAKER
Vlenlntėlė Stodebaker Lietuvių 

{staiga ChlcagoJ
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

už žemiausias kalnas.

ir pati atsilankė su savo du
krelėmis.

Reikia gerų penterių. Pa
geidaujama, kad butų unijis- 
tai. AtsišaHkite tarp 5 ir 8 
vai. vak.

STANLEY CIBULSKIS 
5234 So. Seely Avenue 

Tel. Hemlock 0653

Parsiduoda gročery ir De
licatessen. Kaina pigi. Prieža
stis — nesveikata. Gera apy
linkė. Į

JULIUS JUŠKA
2521 West 38th Street

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Reitnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Rea. Tel. Tards 3408

RBAL ESTATK

JVAIROS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS Telef. Republic 6396

Namų Statymo Kontraktorlua 
Statau jvalrlausnis namus prieinama 

kaina

0. GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTO RIU8 
Statau namus kaip muro taip ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
2452 WEST 69th STREETTelefonas Hemlock 8526

JOHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Katate
2621 WE8T 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehill 1680

M. YUSZKA
Plombing A fleating

Kaipo lietuvis, lietuviam* patar
nausiu kuogOrlaueia

4426 So. Western Ave.

Tel. Lafayette 8227

Phone Vlrginla 2014

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TO R rus
4556 S. R0CKWELL ST.

Sapoe Telef.

, Hemlock 2867

susirinkusiųjų džiaugsmingai 
gieda “Sveika Marija!” Bet 
nenjača mūsiškių, ypač jau-

4492 Archer Ave.
Tel .Lafayette 7189 

A. Kaaulls Ir J. Zabukaa, SaT.

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

tat mes galime jūsų karui grųžinti pep, jėgų Ir ekonomijų. Speclja- 
lial įrankiai, tikros daly a dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų senų karų padaryti kaip naujų. Laika nuo laiko carbureterto 
apžiūrėjimas ir Išvalymas sutaupys Jums pinigų.

MARVEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Bulck, Nash, Hudson A Essex, Oakland 
ir Pontlac, pldsmoblle, Vlklng, Graham-Paige Ir kitus.

J. H. RICZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVE. 

TeL Lafayette 7545

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

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

Skolinu ant pirmų mortga- 

čių; mažas kornišinas, teisin
gas patarnavimas.

JUSTIN MACKIEWIOH

2342 South Leavitt Street 
Ganai 1678-1S79

SAUGIAUSIAI PINIGAMS

Čia yra proga nupirkti namų už 
, $1200 cash, 2 flatų po 5 kamb., ant 

2 lotų ir 4 mašinom garažas. Mor- 
gičius iŠ bankos $4000. Kaina tik $6,- 
500. Randasi ant Roman Ave., prie 
95 St.

Mainys 3 flatų murini namų, t fl. 
po 6 kamb. maudynės, elektra, ce
mentuotas betzmantaa Ir elė. Morgl- 
čk> $6,800. Randasi prie SS gatvės, 
ant Bridgeporto.

Mainys 4 fl. narna su 2 totalų 2 
fl, po 6 kamb. Ir 2 fl. po < kamb., 
maudynės, elektr., cement. belam. 
Randasi arti 114 St, Ir Halsted, tai 
yra gražiausioj daly Roselando. Mor- 
glčlus tik $7000.

S. L. FABIAN A 00.

809 West 35th Street
Boulevard 0611 ar 0774

AR RADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblio 5099
. » , ■

Mes permufuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežamo daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo $50 Iki $300 
ftis departmentas yra pn valstijos 

priežiūra

"Taipgi paskolos ant pirmų morgičlų

J. NAMON FINANGE GO.
6755 S. WESTĖRN AVE.

Namų Telef. 

Republic 868$

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORITTS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

namų^s'avinInkaMs“
Popleruoju ir malevoju kambarius. 

Darbų keletu didelių sieninės pople- 
ros knygų, kurias pristatau | namus 
išsirinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau.

Atsišauklt laišku ar asmeniškai.
K. ANDBEJUNAS

1337 So. 50 Ct. Cicero, IU.

“ W. BENECKAS ’
Peniuoju, popieruoju, grei 

nuojiL Senų vami&ių nuimu 
nuo visų medžių. Šaukit

Lafayette 7554

Parsiduoda S flatų namas, 5 kamb. 
m o d., garo apšlld., ųžnolo trimas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. $3,000 {mokėt. Ūkusi leng
vais lAnok. 1(22 So. 51 ava flv. An
tano par. Cicero.

7 kamb namas, arti Logan bulv. 
furn., didelis atikas, 2 karų gar. 
gera transų. $$,600, 2428 8. Tai man 
Ave.

Nauja plytų rezidencija, ( dideli 
kamb. k. v. apA, 2 ugniav., sau
linis porčlua 2 karų gar. plieno 
konstr. Pigiai. Sav. vietoj. 4657 
Howard ave., Westem Springs, III.

REALESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

TeL Lafayette 1083

UNIGĮI SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČiy 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

von paštu | dvi savaites, tele
gramų t dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linljil.

Pilnai prirengiame kelionei 
j Lletuvų. ,

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus Ir visus 

legallškus dokižmentuj pirkime 
ir pardavlma

Darome paskolas pirmų tr 
antrų morgičlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Ohicago, UI.

Tel. Tards 4669




