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LIETUVA SU MASKVA PRAILGINO 
NEPUOUMŪSUTARTI

ŠIA SUTARTIMI MASKVA NEPRIPAŽĮ. 
STA VILNIAUS LENKIJAI

Ispanijos Katalikai Raginami 
Ginti Savo Teises

ATNAUJINTA SU MASK- ISPANIJOS KATALIKAI
VA SUTARTIS RAGINAMI GINTI SA

VO TEISES
MASKVA, geg. 8. — So

vietų Rusijos su Lietuva ne
puolimo sutartis
dar kitiems penkeriems meta
ms. Šiųja sutartimi’ Maskva 
ne vien užtikrina Lietuvai ne-

TOLEDO, Ispanija, geg. 7. 
prailginta1— Kardinolas Segura, Tole

do arkivyskupas ir Ispanijos 
primatas, paskelbė ganytojinį 
laiškų. Ragina Ispanijos kata-

priklausomvbę, bet ir taikų 
Europos rytuose, pareiškia

likus dalyvauti būsimuose ša
lies rinkimuose, kad į steigia-

PREZIDENTUI PRISEGAMA PIRMOJI “AGUONĖLĖ”

vietos (bolševikų) laikraščiai, mųjj parlamentų patektų daiv
Einant Ha sutartimi, Lietu- katalikų, kurie galėtų se-

va pasilieka ištikima T. Sųju- kml”giau gi",i Bažn^ios ir 
... „ . vai tikėjimo teises.ngai, gi sovietai nepripažįsta) *’

Lenkijai Vilniaus, kurį užgro
bė spalių 9, 1920 m.

Maskvos laikraščiai pareiš
kia, jog sovietai visas laikas 
esu priešingi Pabaltės valsty
bių skaldymui. Jie taipat prie
šingi Kiųipėda
kietijai, už kų Vokiečiuose jau 
senai vedama propaganda.

Šiandie Bažnyčia Ispanijoj, 
pareiškia kardinolas, pergy- 
tvęna rimtų pavojų. Šalies vy
riausybės pasikeitimas jau pa
kerta Bažnyčios teises.

Bažnyčiai nesvarbu, sako

KARDINOLAS MUNDE- 
LEIN IŠVYKO I PA

RYŽIŲ

ROMA, geg. 7. — Jo Emi
nencija Kardinolas Mundelein,
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CHICAGOJE Nemune Vanduo Nuslūgo
į DR. BUNDESEN GRYŽO 

SVEIKUMO DEPARTA-
j- , MENTAN
! *
' Cook apskrities koroneris 
D r. H. N. Bundesen gryžo 
Chicago miesto sveikumo de- 
partamentan komisionieriumi. 
Jis pasižymėjo majoro Dever 
administracijoje.

' Praneša, kad jis ir toliaus 
pasiliekųs koroneriu, ir kaip 
ilgai juomi būsiųs, sveikumo 
departamente tarnausiųs be 
algos.

Kaune ėmė smarkiai brangti 
maisto produktai. Ypač pa
brango žibalas, kurio kaina iš 
25 centų už kilogramų pakilo 
iki 40 centų. Duonos kilogra
mas pabrango 5 cent. “R.”

PATIKRINAMI MIESTO 
IŽDO REKORDAI

Imta ^patikrinti praeitos 
Chicago administracijos mie
sto iždo rekordus. To reika
lauja specialinė “grand ju- 
ry.”

Nemuno vanduo pamažu kri
nta. Balandžio 16 d. vakare 
vandens horizontas siekė G.5G, 
o ant rytojaus 7 vai. 6.40. Da
bar vanduo rodo tendencijų 
kristi. Ledas Nemune jau be
veik visur išneštas. Stovi tik 
už Vytauto tilto ligi Veršvų 
ir Raudondvario. Didžiausi 
susikimšimai yra ties II Ver- — Panevėžio apskr. saviva- 
švais ir ties Raudondvariu, j ldyhės ligoninėje jau pradėjo 
Čia buvo visų laikų sprogdi-Į veikti rengteno kabinetas (vie 
namas minomis ir bombomis, nas iš geriausių Lietuvoje) ir 
Bemaž visas jis buvo suskal- kvarco lempa (kalnų saulė), 
dytas j smulkesnius gabalus, — Panevėžyje neseniai įs- 
kuriais vanduo buvo užkimš-; teigta nauja “Bangos” ben- 
tas beveik ligi paties dugno, drovės spaustuvė. Dabar yra.

' Panevėžvje viso 3 spaustuvės
Nerv vanduo siekė 5.52. Ne- n » j• . , . — 2 žydų ir 1 katalikų,

ris sudarė didžiausių pavojų,
nes ledas buvo labai silpnas, > anevėzyje 
galėjo kiekvienų minutę pra-

PANEVĖŽIO KRONIKA
. i

Mirusio karo veterano Markinson dukrelė Viola pre
zidentui Hooveriui prisega pirmąją “aguonėlę” (dirbtiną, 
gėlelę), kurių padirbdinta dešimtys tūkstančių “tagavi-', 
mui” (aukų rinkimui) paliegusių veteranų naudai.______ 1

ANGLIJOS VYSKUPAI 
NENORI “EKSCELEN- 

CIJOS” TITULO

ROMOI PAŠVENTINTA 
KANADOS SESERŲ 

VIENUOLIJA

MIRĖ ĮŽYMUS AD
VOKATAS

dėt eiti ir, nesant pravaly
tiems susikimšimams, padary
ti dar didesnę užtvankų. Iš 
Čiobiškio gauta žinia, kad ten 

i Nery ledai sujudėjo ir pasi
slinko žemyn, bet paskiau vėl

------ i----  i sustojo. Pasislinkęs žemyn
Mirė advokatas Colin C. H.,taip pat keliose kitose vieto- 

Fyffe, ilgus metus Cook aps- sė aukščiau Kauno.
krities demokratų organizaci- Žemiau Kauno ledas buvo

“Panevėžio- 
Balso” (katalikiško laikraš
čio) dar leidžiamas tautiškos 
minties laikraštis “Mūsų Kra
štas”, kurs pasižymi užsipuo
limais ant dvasiški jos. “M. 
K.” 11 Nr. buvo pranešta, 
kad iš jo redakcijos pasitrau
kia A. Pranculis, bet, matyt, 
tik laikinai, nes nuo 13 Nr. 
vėl sugrįžo. Tad nėr ko laukti, 
kad “M. Kraštas” surimtėtų.

jos teisių patarėjas, ftjo ii „pPogdinamas bombomis a

ROMA, geg. 7. — Praeitų
kardincdssZjiokia ų-riausyl^ ,unm'‘t bl,v0 !»**">«» popie-Į $a šventinta nauja
bus Ispanijos priešaky. Ji Z,B,M ra5tas <breve’’ kad * “-----
gerbs tų ar kitų vyriausybę, S1 arkivyskupai ir vyskupai

LONDONAS, geg. 7. — Ki
metus, nevedęs.

or-1.
“R.

kuri gerbs Bažnyčios ir kata: ofieialiai b«’i tituluojami 
, ‘ ‘ Ekscelenci jomis. ’ ’
f

----------- į Anglijos ir Vali jos arkivys-
likų teises.

SUKILO ISPANŲ LE- kupai ir vyskupai reiškė no- 
GIONAS ro, kad jiems būtų palikti se-
------------ nieji titulai ir tuo reikalu per

LONDONAS, geg. 8. — Iš kardinolų Bonrne kreipės Ro
Chicago Arkivyskupas, išvyko Tangier praneša, kad Souk mon.
j Paryžių. Chicagon sugry- EI Arba sukilęs Ispanijos už- Anglijoj ir Valijoj iš senų- 

"enių legionas. senovės arkivyskupai tituluo
jami “Jūsų Malonybė” (Your 

UKRAINOJ POTVINIAI Graice), gi vyskupai — “Jūsų 
,Viešpatybė” (Your Lordship). 

MASKVA, geg. 8. So- q^tulu “Jūsų Ekscelencija”

siąs apie gegužės 28 d.

i
Brangiausiojo Kraujo Ado
ruotojų Seserų vienuolija ir 
trys koplyčios altoriai. Šių se- i

ŽUVO OELEŽINKELIO 
SARGAS

laivių. Sprogdinimas vyko be
veik visų dienų ir kauniečia
ms davė prftgbS*pasigerėti tuo 
karu su gamtos stichija. Vos 
tiktai numestos bombos pa

.. .... . Ties Austin avė. Garfield sĮekę susigrūdusius ledus, tuoj
serų motiniški namai yra » t. park elektrinio geležinkelio 18progdavo su didžiausiu tren-

ya»in e, Kanadoj. i iji a- ,traxįkinįg suvažinėjo šio gele- ksmu sutrupindamos ir ištaš- 
ltonų koplyčioje konsekravo gargą M Gasparro,

arkivyskupas Cassani, gi du m
šaliniu — kitu arkivyskupu.
Vienuolijų šventino kardinolas
Serafini. Vienuolija ir kop
lyčia pastatydinta ant Monte-, 
verde kalvos — naujoj Romos ! 
daly.

RAUDONOJO KRYŽIAUS
SUKAKTUVIŲ PAMI- 

~ NEJIMUI

WASHINGTON, geg. 7. — 
Šįmet sueina 50 metų kaip j- 
kurta šios šalies Raudonojo 
Kryžiaus organizacija.

Šių sukaktuvių atminimuikydamos aplink ledų kalnus.
♦ Tie sprogdinimai daug padė- vyriausybė atspauzdino 50 mi- 
jo Nemuno vagai pralaisvinti. 'ifonŲ j^gtos dviejų centų žen- 

Bendrai potvynio pavojus kielių, Ženkleliai yra juodos 
jau praėjęs. Nemuno vaga ir raudonos spalvų ir slaugės 

------------ , ties Kaunu beveik laisva nuo I atvaizdas.
1C va/rios aldermonaS- W. įggkyrus susikimšimų už paskelbta, kad gegužės 21.

A. Rowan tarybai patiekė re-Bytauto tilto. Nuslūkdamas §ie ženkleliai bus parduo-

UŽ MOKESČIŲ PA
NAIKINIMĄ

i Iškilmėse dalyvavo Kanados zoliucijų, kad nuo nekilnoja- Nemunas ties žiemos uostu ir 
ir Šiaurinės Amerikos Kole-,mų savasčių mokesčių (taksų) hav. Dr. Draugelio namais pa- 
gijų studentai. Gi apeigose būtų paliuosuotos visos seimy- liko ledų kalnus, kurie nuo 

VARŠAVA, geg. 8. — Len-' vietų valdomų Ukrainų palie- tituluojami tik ambasadoriai ėmė Valyvumo Kanados Kole- nos, turinčios namus vertės dugno skaitant siektų keturių

LENKIJA SU ČEKO
SLOVAKIJA

kija su Čekoslovakija veda 
slaptas derybas ekonominės 
sutarties reikalu. Supranta
ma, tariamasi Vokietijos ne- ir Maskvos—Odessos geležin-j 
naudai. kelis. Miestas Kremenčiuk be

elektros šviesų.

■tė dideli potviniai išsiliejus jr tie arkivyskupai ir vysku- 
upėms. Užlieta daug sodžių paj, kurie yra diplomatinėje

ir miestelių. Vietomis užlietas tarnyboje.

gijos rektorius kun. J. Bas- nedaugiau 5,000 dolerių.

UŽ PREZIDENTO KRI 
TIKAVIMĄ MIRĖ ĮŽYMUS LAKŪNAS

ANGLIJOS ATSTOVO 
ŽMONA PRIĖMĖ 

KATALIKYBĘ

tian. I
iškilmių dienoje Šventasis ;niam konlitctul

Tėvas Pijus XI per sekreto-!.1 " “ 1 "' "rių kardinolų Pacelli pasiun-i 
tė seserims vienuolėms apaš- i 
talinį palaiminimų.

Rezoliucij'a pavesta juridi-

ŽUVO DU VAIKINU

BUENOS AIRES, Argenti
na, geg. 8. — Už respublikos 
prezidento Uriburu kritikavi
mą policija sulaikė laikraščio 
“Critica” leidimą.

IŠVYKUS 1 JUGO
SLAVIJĄ

BUKAREŠTAS, geg. 7. — 
Skelbiama, jog Rumunijos ka
raliaus Karolio žmona Elena 
išvykusi į Jugoslavijų.

VIENNA, geg. 7. — Angį i- 
ALDERSHOT, Anglija, ge- jos pasiuntinio Austrijai Sir 

gūžės 7. — Čia mirė orlaivio Phipps žmona čia priė-
nelaimėje sužeistas lakūnas katalikybę. Jinai buvo an-
lei^ H. R. D. Wagborn, glikonė. Jos vyras pasilieka
Schneiderio taurės laimėtojas anglikonas.
1929 m. l _____________

NUBAUSTI UNIJŲ 
VIRŠAIČIAI

Vakar ryte automobiliu va
žiuodami šeši vaikinai Ashland 
boulevarde smogė į stovintį 
automobilių. Du jų žuvo, vie
nas pavojingai sužeistas, kiti 
trys 'pabėgo. •

GALI KILTI STREIKAS

LONDONAS, geg. 8. — Sta
tybos pramonėje kilo ginčai 

'•su darbininkais. Gali sustrei
kuoti vienas milionas darbi
ninkų.

KALINIAMS SUTEIKTA 
PATVIRTINIMO SAKRA

MENTAS

Už (eismo paniekų po 60 
dienų kalėjimo nubausti trys 
tunijų viršaičiai: Žuvo C. Muzillo, 17 m., ir

“Laundrv and Dye House J. Tullio, 18 m. Sužeistas Ch. 
Drivers and Cbauffeurs” uni
jos prezidentas Iwaniec;

“Cleaners, Dyers and Pres-

English, 17 m. Šio pastarojo 
kišeniuose rasta keletas įvai
rių automobilių raktų.

PERSIJA BE LAIKRAŠČIŲ

TEHERANAS, geg. 7. — 
Persija neturi laikraščių, nes 
negali gauti laikraštinės po- 
peros, kuriai peraukšta kaina.

PRIEŠ KARNIVALUS
Chicago aldermonų taryba 

parėdė, kad policija neleistų 
miesto gatvėse rengti įvairios 
rūšies karnivalų.

sers” unijos prezidentas Al- 
bert, ir

“Retail Cleaners and Dy-
SAN FRANCISCO, Cal., 

geg. 7. — San Quentin vals
tybiniam kalėjime arkivysku- era” unijos prezidentas Gor- 
pas Hanna 88 kaliniams su
teikė Patvirtinimo sakramen
tą.

PEIKIA IŠKELIAMUS 
MOKESČIUS

man.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie saulėta ir 
kiek šilčiau. t

BUFFALO, k Y., geg. 8. 
— Sudegė 106-ojo lauko ar
tilerijos pulko ginkluotume (a- 
rmory). Nuostoliai siekių 7 
milionus dolerių.

Sumanomus Illinois valsty
bėje mokesčius už. vartojamų 
itabokų |(cigarus, cigaretus ir 
kit. rūšies tabokų) daugelis 
smerkia. Pareiškia, jog tuo 
norima įvesti naujų šmugelia- 
vimų. į

aukštų ir kol galutinai ištirps, 
ateis ir vasara. Taip pat Ne
munas dar paliko nuskriaus-‘ 
tus tuos vargšus žmones, ku
rių namai buvo apsemti van
dens ir kuriems padaryta di
deli nuostoliai. O dėl visa to, 
kalbama, esančios daugiausia 
kaltos tos įstaigos, kurios iš 
anksto pranešė apie jokio Ne
muno potvynio negalimumų, 
dėl ko žmonės nesiskubino ge
lbėtis.

Del potvynio kai kam atsi
tinka tiesiog kurijoziškų nuo
tykių, pav., nukentėjo valsty
bės monopolio ir ypač “Da
barties” bendrovės spiritas. 

Jiems, kalba, padaryti milijo
niniai nuostoliai. Negavę na

ro, bako negalėjo sutaisyti. 
iKai grįžo namo, spiritas jau 
buvo išėjęs. Dėl to dabar Ne
munas, sako, esųs 30 nuoš. sti
prumo. “R.”

darni pirmiausia Dansyille, Nį 
Y., kur yra gimusi Clatų Bar- 
ton, Raudonojo Kryžiaus įkū
rėja, ir Washingtone, kur R. 
Kryžius 1881 metais buvb'pi
rmiausia suorganizuotas.

------------------------------ «r.

KENTUCKY KASYKLŲ 
PLOTUOSE KARIUO

MENĖ 4 i

, 1IARLAN, Ky., geg. 8. ~ 
Kadą šiose apylinkėse anądien 
nužudyta du anglių kasyklų 
sargu, prisiųsta valstybės ka
riuomenė.

300 kareivių su kulkasval- 
džiais atvyko į Evarts kasy
klų plotus.

IŠ tų plotų, sakoma, pasi
traukiančios moterys su vai
kais. Gi likę vyrai ginkluoja
si.

PINIGŲ KURSAS

PABRANGO PRODUKTAI

Dėl prasidėjusio potvynio

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.90 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.90 
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.24

r
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Penktadienis, Geg. 8 d., 1931

“DRAUGAS”
Ileina kasdien, (Sskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — 96 00, Pu- 
VOt Ketų — |3.60, Trims Mėnesiams — 90.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.00. Pusei Me
tų — 94.00, Kopija .OSo.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrą- 
tina. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai

Bet laukiamas svečias ne vien tik kaipo 
Marijonų Kongregacijos Generolas ir ne 
vien tik kaipo buvęs mūsų vadas yra mums 
brangus. Keikia atminti, kad Vyskupas Pet
ras Popiežiaus yra paskirtas vienai svarbiau
siai pasaulyje misijai — grųžinti rusų tautų (Prof. M, Biržiškos kalba, pa- ir Amerikos lietuvius talkon.

Vilnim Vaduoti S-gos Pirmi
ninko Žodis*

■Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet \
—- . ijfel

“DRAUGAS!’
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Eacept Bunday.
nUBBCRTPTIONS: One Tcar — 96 00. Blx Montki 

. 46.64. Tbree Montbs — 93.14, One Montk — Tie. 
Burope — One Vear — 97.00, Slz Montbs —- 94.S0 
Copy — ;0Sc.

AdvertUing ln "DRAUGAS” brlngs best resulta.
▲dvertlsing rates on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago

Katalikų Bažnyčion. Taigi, tasai didelis ir sttkyta bal. 5 d. iš VVBBM ra- 
begalo kilnus darbas yra uždėta ant mūsų lan- djo stoties ‘Chicago jo 11 Brau
kiamo svečio pečių. J uo mūsų tautų Popiežius yo” į p Peoples Co. ’prograine).
atžymėjo, jų pagerbė ir ne tik J. K. Vyskupui _ ,
„ , - , . . . . .... .. • Pustrečio mėnesio kai ke-Petru, bet ir visa musų tauta pasitikėjo. ... , . . „T ,

. . .i* •, liauju per Jungtinių Valsti-Del to mes džiaugiamės, kad Amerikos.. ’ . o «
......... . _ . . .. , jų lietuvius, o dar trys savai-,lietuviu katalikų visuomene rengiasi įskilnun- . . .. ,
. . , v, v .... i les liko keliauti. Nedaug taigai ankstuj! svečia pasitikti. , v. , . .....° 1 ______ ’ ko pažint teturiu, bet vis dėl

to paaiškėjo, jog svarbiausiuo
se tautos dalykuose nėra skir- 

,,>įtumo taip Europos ir Anieri-

SMAGU GIRDĖTI.

Brooklvno lietuviai katalikai, “'Garsui . . . . . .
.v , .» .< y. , . ... y*. įkos lietuvių. Taigi ir Vilniausis ten išsikrausčius, neturi savo iaikrascio.il. . . .

• i klausimu yra visiškas vieno- Del to, kaip ir jie patvs prisipažįsta, jų vei-;i . \ .
. . , v . . ... _. y. n. ■ 1durnas: Visi mes siekiame Vilkimas buvo žymiai susilpnėjęs. Dabar mes pa- . , ....

niaus krašto. Abejojimų ar

DIENOS KLAUSIMAI
VYSKUPO PETRO BELAUKIANT.

Amerikos lietuvių katalikų visuomenė lau
kia J. E. Vyskupo Petro Bučio. Mūsų centrai 
rūpestingai rengiasi brangų svečių tinkamai 
pasitikti ir pagerbti. Tikrai yra sužinota, jog 
J. E. Vyskupas Petras Dėdės Šarmo žemės 
krantų pasieks birželio 6 d. Jį pasitiks Di
džiojo Ne\v Yorko lietuvių visuomenės atsto
vai, o birželio 7 d. rengiama iškilminga pa
gedimo puota.

Nors Vyskupo Petro atsilankymas tiesio
giniai rišasi tik su Marijonų Kongregacijos 
provincijos Amerikoje atlankymu, tačiau jis 
turi labai didelę visuomeninę reikšmę.

Vyskupas Petras yra Marijonų Kongre
gacijos vyriausias vadas. Toji kongregacija 
mūsų tautos gyvenime vaidina svarbų vaid
menį. x\merikos lietuvių tarpe vieną iš svar
biausių vietų ji užima. Marijonus matome ir 
parapijų darbus dirbant, ir misijas laikant, irt
spaudos -darbų dirbant, o svarbiausia — va
dus mūsų jaunųjai genkartei rengiant.

Jau kelinti metai, kaip yra įkurta lietu
vių bernaičių kolegijai užuomazga. Ji gražiai 
veikė, jau gana daug padarė. Laikinosios ko
legijos namų pašventino a. a. Arkivyskupas 
J. Matiilevičius 1926 m. O jau šiais metais 
naujam Marijonų Kongregacijos vadui Vys
kupui Bučiui atvažiavus teks pašventinti tik 
kų nupirkti erdvus Amerikos lietuvių kolegi
jos rūmai. Tai bus reikšmingas ir istoriškas 
įvykis mūsų, Amerikos 'lietuvių katalikų gy
venime. Tai bus apvainikavimas to mūsų dar
bo, kurį seniai dirbome ir kurio be Marijonų 
Kongregacijos 'pagalbos negalėjome įveikti.

'Ir šiaip jau Vyskupo Petro asmuo mums 
Vra labai brangus. Juk tai mūsų buvęs vadas, 
mūsų .spaudos nenuilstantis darbininkas, ku
rio veikimo Amerikos lietuvių tarpe žymės y- 
ra taip aiškios ir neišdildomos.

stebime, kad padėtis ten vėl keičiasi. Katali 
kiškųsis Veikimas Brooklyne išnaujo 
btioja. Tr patvs tuo džiaugiasi. Savo skvriuje,
‘ Dainininke taip rašo: _ ,

(grąžintas. Vilniui Vaduoti 
“Brooklynas išeivijoje visada buvo skiri-1 Sąjunga, kuri iš Lietuvos ma

tomas vienu is lietuvybės judėjimo centru.'^ Amerikon yra pasiuntusi, 
Bet “Garsui” su susivienijimu išvykus, ju-|sutartilTiaį su Smilių Sąjunga 
dėjimas buvo sumažėjęs ir apskritai Brookly- į r kitomis lietuvių organiža
lio šviesa patamsėjo, nes likosi laisvamanių! t.įj01,,įs> 0 taip pat suėjusi į 
ir bolševikų lizdu. Tik nuo pernai šviesa vėl į santykius su gudų, o ypač su 
auga, žvaigždė didėja. “Darbininkas” su a-ĮUKfarniecių kovotojais dėl 
pylinkės skyrių daugiau tarnauja mums nė savo tautų nepriklausomybės1

Gyvendami laisvoje šalyje, 
kur sueina daugelis tautų, 
jie gafli ir turi veikti Ameri
kos įvairių tautų visuomenę, 
kad ji netiktai suprastų ir 
pripažintų Lietuvos reikalavi
mus dėl Vilniaus krašto esant 
teisingus, bet ir aiškiai mus 
palaikytų savo autoritetu, pri
tarimu ir reikalavimu, kad jie 
būtų įvykinti. Amerikos lie
tuviai, naudodamiesi galingų 
Jungtinių Valstijų globa, len
gviau gali pasiekti ir palai
kyti Vilniaus krašto gyvento

akies paleist reikalo kiek ga
lima varyti bendrų darbų su 
ukrainiečiais arba su gudais, 
kuriant lietuvių - ukrainiečių 1 
ir lietuvių-gudų komitetus, 
lietuvių, ukrainiečių ir gudų 
draugijas, kurios atvirai, vie
šai eitų, veiktų visu Vytauto 
Didžiojo frontu ir padėtų pa
vergtosioms tautoms netik 
nusikratyti svetimo jungo, 
bet ir galutinai įvykinti ir 
užtikrinti Rytų Europoje tau
tų ir valstybių 'taikų. -Šitokį 
kilnų uždavinį vykinant nega
lima abejoti dėl visuotino A-
merikos ir Europos visuome- , , .

... n, . ... fealvador de Madenaga, Išneš .pritarimo. Tad, į darbų1 .. v .
. x • • , i* pamjos rašytojas, mokslimn-Amerikos lietuviai — kurki- 1 J .

kas ir buvęs Tautų Lygos at
stovas naujos Ispanijos vy
riausybės paskirtas ambasa-

te V. V. S. ir palaikykite jos ; 
veikimų.

Kalbėdamas V. V. S. va r-

ms*

:atali‘ bepavyks yra mtaug, tik „e* .koToi“t " “av0«u, pnreiškio, žinoma, no tik 1^"' > Wb*‘b“ 
,S,S,Utvisi dar turi aišku nnairtaty. 1 “ vls°'»avo nuaistatym,, -bet visos ' als^*y

būdu jis gali būti iprieš svetinių jungų. Ameri- organizacijos ir kitų su kli
kos lietuviai sueidami su ilk- j-jomis jį vra artimuose šauti- jvisados turėti arti prie širdies 
romiečiais ii gudais lengviau jęįuose. Mano čia pranešamos skaitlingai stoti į Vilniaus 
gali iškelti eikštėn jųjų beta-' antyK ypa išreiškiamos dau- darbo organizacijas, 
droš kovos* prieš jų žemių gejj0 pašytoji], politikų ir vi-
grobikus reikalų, visu kuo jų
jų stiprinti.

Tad Amerikos lietuviai ne
tik turi sekt, bet ir veikliai,

suomenės veikėjų V. V. S. 
laikraštyje “Mūsų Vilnius”, 
kuris palaiko santykius su 
Vilniaus krašto lietuviais,

“ŪKININKŲ UHEKA'BS*’ 
TAMPA POLITINE 

PARTIJA

sumaniai dalyvauti visoje.įvaizduoja 'daugeliu vaizdų.ir| Teko patirti, kad ūkininkų 
“Garsas” tarnavęs. Brooklyne yra Ka't. Ee-^nebe pirmi metai eina tuo ke- Vilniaus kovoje. Jie turi or- i žinių jų -gyvenimų ir kovų ir, vienybė pakeitė -say> progra-
deracijos centras (5 nariai), Kunigi) Vienybės }iu 
juilsas; smarkiai veikia Moterų Sąjunga, Vy-' 
čiai ir darbininkai su Susivienijimu. Turime 
nuosavų spaustuvę ir knygynų. Drįsiu tvirtin

ir ragina visų lietuvių 
tautų stoti į jį, — jog Vilniaus 
kraštas, iš mūsų pajėga ir ap
gaule atimtas, tegali būti pa

ganizuoti visose 
Vilniui Vaduoti 
Nepriklausomoje

kolonijose ,’^damas iš Kauno (Daukanto mų ta. kryptimi, kati 'tampa 
Sąjungos,)'£• 3) kas dešimts dienų atsei- politine ūkininkų partija. 
Lietuvoje į na Amerikos lietuviams 2 do-j

veikiančios, skyrius, kurie josp’erIa*- Atsisveikindamas su'
ti, kad tik Chicago gali mus pralenkti kata-'jėga, paremta teisybe atiin- darbų palaikytų, lėšomis ir ’adio klausytojais, dar kartų 

pačiu dalyvavimu, o taip pat raginu jus Vilniaus dalykusti kiškoje akcijije.” j o tai pajėgai sudaryti rei-
Mes tikrai džiaugiamės, kad Didžiojo New kia gerinti, kelti politinė ir vi- išplėštų savarankiškų veiki-

Vorko lietuvių katalikų veikimas taip gražiai suomeninė Lietuvos tvarka, nių pačiose kolonijose. Neuž- 
atgįja. Sveikiname! Į palaikyti Viltis ‘kimšto gy- ilgo 'bus paskelbta Amerikos

lietuvių spaudoje tos sąjungos 
įstatai ir visi, kas norės tik

sti mūsų 'kovos frontas įei-

've.ntojų kovųr dėl savo teisių 
ir dėl Lietuvos, o taip pat plė-Kurnštininkas Juozas Žukauskas (Shar- 

key) dar kartų savo lietuvybę griežtai pa
brėžė. Po pasirašymo kontrakto su Carnefa,J nant į snnęt^k*'Ufi' kovojan- 
paprašytas kų nors pasakyti lenkiškai. Shav-jčiais dėl Savd^dcrašto nepri- 
kev užprotestavo smarkiai susukdamas: “Ašklausonivbės gudais ir tfkrai- 
ne lenkas... aš esu lietuvis ir tamsta tai .žinai.j niekiais. Nei darybos su prie- 
Pasirodo, 'kad Sbarkis yra n.e vien kumštiniu- 'šinga puse, (nei ieškojimas 
kas čampionas, bet ir savo tautybės gynimo !didžiųjų vdlHtybrų ir Tmftų
čampionas. Tai gražus pavyzdis visiems mūsų Sąjungos paiMkymo, *nei karo nuo Kauno organizacijų, tai 

i žygiai negali mums šiuo »tar- imtis sau pavyzdžiu kad ir 
-------------- pu užtikrinti Visiško Idimėji-

rai joje dirbti, įgalės kurti 
pas save joų skyrių ir gavę iš 
■Kauno V. V$w. "Ccrrtro’tKomi- 
■teto pripažinimų, priiminėti 
narius bei išviso varyti sųjun- 
gos darbų. Arba, jei būtų no
rinčių kurti nepriklausomai

jaunuoliams.

Kun. Mironas, tautininkų partijos vienas' mo kovoje įlel Vilniaus kraš- 
didžiausių šulų, dėl konfliktų Bažnyčios su to, bėt visi tie keliai, pasta
tą utinin.kų vyriausybe iš tos partijos visai iš- čius paskutiniuoju, *fik priešo 
s'tojb. Seniai tų reikėjo padaryti, nes libera- Į mus į ji iMtūnios 'karo žygius, 
kiškoje partijoje kunigui ne vieta. Įgali ir turi mums padėti lai-l

-------------- mėti, kad mūsų kova išsiplė-
Bedieviai tikrai tikėjosi, kad respubliko-'tos pilnu Vytauto Didžiojo 

niškoji Ispanijos vyriausybė visu smarkumu frontu — lietuviškai — gudiš- 
pradės kovoti prieš Katalikų Bažnyčių. Bet,kai — ukrainiškai.
apsiriko. Naujoji valdžia visai nėra priešinga 
Bažnyčiai.

Tų frontų stiprindama Vil
niui Vaduoti Sąjunga šaukia

«AHITĖS W16E'

^Minusi Dhuviški 
REranutfBouMHh

Mi>VCOMmmXUVHIANIM4RI»Qlt0e ’•? ii

Dvi gražios liaudies dainos gerai žinomų artistų, Vanagaičio 
■ir Olfeusko—<tikrai malonu jas girdėti

16205F ( TOBATOS VAKARĖLI 
10”—75c ( VILNIUN TRAUK
Kitas puikiausias rekordas Mahanoy City idainterių Orkestrą, 
su dainavimu 
rekordų.

šaukevičiaus ir Urbienės. Jūs norėsite tų

Popiežiaus Leono XIII Encliklika 
• • Rerum Novarum ’

(Tąsa)
Nėra pamato, kad valstybė vislių glo

botų: jlik žmogus atsirado pirm valsty
bės; tad ir pirm, negu valstybė susikūrė, 
žmogus iš prigimties privalėjo jau turėti 
teisės užlaikyti savo gyvybę. Atskirų 
žmonių nuosavybė anaiptol nepriešta
rauja tam, kad V iešpats Dievus \ ra da
vęs žemę visos žmonių giminės naudai; 
nes tas pasakymus: Dievas yra davęs že
mę visai žmonių giminei, ^yra sakomas 
paprastai ne toj prasmėje, kud jis visus 
be skirtumo būtų paskyręs jos savinin
kais, bet toj prasmėj, kad> mųiaskyręs 
jokios žemės dalies atskiram žmogui val
dyti, Dievas paliko pačių žmonių triūsui 
bei jų įstaigoms apibrėžti privačias nuo
savybes.

Kad ir atskirų žmonių savastis, žemė 
betgi nenustoja tarnavusi visų naudai,

be žemės vaisių. Kas turto neturi, tas tu- , 
ii galės dirbti; tiesa sakant, darbas yra 

Į toji bendra priemonė visiems mūsų rei
kalams patenkinti. Vienas sunaudoja tų 
darbų savo laukui išdirbti, kitas-kito-, 
kimu uždarbiui; bet ir to darbo naudin- į 
girnius pareina ne iš kur kitur, kaip -tik 
iš žemės, kurios vaisių gaunama mai
nais už darbo mokestį«

c) Nuosavybė yra darbo vaisius. .
Ir iš kito atžvilgio matom vėl žmo

nių nuosavybę turint’ šaknis paties žmo
gaus įgimtyje. Žemė, tiesa, gausiai teikia 
visa, kas gyvenimui ir jam tobulinti rei
kia; bėt jį negali to daryti be žmogaus, 
be jojo rūpestingo darbo. Kada dėl že
mės vaisių bedirbdamas žmogus vartoja 
savo rankų darbų ir protų, jis tuo pa
čiu pasisavina tų žemės dalį, kurių pats 
išdirbo ir kuriai jis« uždeda lyg kokių 

savo asmens antspaudų. Užtat ir yra 
visai teisinga, kad ta žetnės dalis liktų 
jo savastimi ir kad nieks neprivalo tos
jo teisės jokiu būdu laūžvti.

Šitie išrodymai yra taip aiškūs, jog
nes nėra žmogulis, kuris galėtų gyventi stebėtis tegalima, kad su tuo kai-kurie

pasenusįųjų nuomonių aftgadintojai nesu
tinka. Tiesa, įjie pripažįsta Atskiram žmo
gui 'teisės naudotis žeme ir jos vaisiais, 
bet griežtai užgina žmogų ttirint teisės 
būti savininku to žemės sklypo, ant ku
rio jis sau namų pasistatė arba ktirį jis 
išdirbo. Bet, 'nepripažindami savasties, 
jie nemato, kad tuo būdu bus vagiama 
žmpgui jojo pelno už darbų dalis. Ir iš 
tikrųjų. Laukas ’prdtingo žmogaus ranko
mis išdirbtas įgyja Visai kltdkių ypaty
bių: dirvonavusi ir nederiinga žemė 
virsta našia ir derlinga. *Per tai laukas 
gerėja; tie pagerinimai didumoj lieku 
paties ladko vpatybėidis ir nuo jo nebe- 
atskirianii. Tai nejaugi 'būtų teisinga, kad 
tų liaukų, kurį vienas savo prakaitu išdir
bo, kitas pasilietų ir juo naudotus? Juk 
kaip išdava yra 'tos priežasties, kuri jų 
pagamino, taip lygiai vra teisinga, kad 
■darbo vaisiai yra.tų, kurie dirbo, 'fodril, 
nė kiek 'nesirūpindami kai-kurių priešinga 
nuomone, tik atsidėję paties žmogaus į-, 
gimtimį sekdami, visi’žmorifs pilnai tei
singai pamatė pačių žmogaus jgimtį e- 
saiit pamatų turtų paskirtymo ir visų

imtis sau pavyzdžiu 
Didžiojo New Yorko Vilniui 
Vaduoti Sąjungų su kun. Nor
bertu Pakalniu priešakyje. Į 
Tas, žinoma, nei kiek nekliu- Į 
do Vilniaus Vadavimo Ko
mitetams ar Bymo Katalikų 
Federacijos Vilniaus darbo 
sekcijoms remti kultūrinį ir 
politinį Vilniaus krašto lie
tuvių darbų kiekvienam savo 
krypties žmonių. Tieji skyriai 
sekcijos, komitetai neturi iš 

a*

10”
fOI MERGELE 
STOVIU PRIEŠ TAVE

Eikite pas savo vertelgą ir reikalaukite jo pagmjyti ibi kurj 
Columbia Rekordą dėl jūsų ir prašykite jo vėliausio 'katalogo. 
Jūs taip pat galite juos užsisakyti per laiškus.

Ccttumbla Recoras
”Mmr moau?

Columbia Plioiiagrnq)li 
Cotlipany, Ine.

rtl Nertli Caual Si. 
Chicago, III.

i r

amžių papročiu pašventė tų nuosavyliės 
teisę, nes tas už vis geriau tinka žmo
gaus įgimciai ir ramiam žmonijos sugyve- 
niirttii. Valstybių gi įstatymai, kurie, kuo
met jie yra teisingi, įgyja priverčiamos 
galios )Iš paties įgimties dėsnio, patvirti
na kalbamųjų nuosavybės teisę ir jų gi
na jėga. Tų tdisę patvirtino ir Dievo įsa
kymai, kurie kad tr geisti svetimo turto 
griežtai 'draudžia. “Negeisk žmonos tavo 
artimo, nei •nkmo, nei lauko, nei tarnai
tės, nei jaučio, nei asilo, nieko, kas jo y- 
ra. '(Dt. 8,

•d) Nuosavybė yra būtinai reikalinga Šei
mynai.

■Svarstant gi šitas žmogaus 'teises 
‘kartu su tomis priedermėmis ir siekiais, 
kurių uždeda jam jojo šeimyninis gyve
nimas, dar labiau aiškėja jų reikalingu- 
lnas žmogui. Pasirinkdamas sau -gyveni
nio rūšį, žmogus turi, be abejo, 'laisvės 
pasielgti, kaip tinkamas, t. y. ar, eidamas 
Kristaus patarimu, laikyti amžinų skais
tybę, ar vesti. Ir jokie žmonių įstatymai 
negali žmogui nei atimti tos jam įgim
tos teisės, nei varžyti vyriausio moterys

tės tikslo, paties Dievo pasaulio pradžio
je nustatyto. “Veiskitės ir dauginkitės”.
fGn. I, 28).

Štai, pamatas šėitiiVnai arba naminei 
ilraugijai. Tiesa, tai mažutėlė draugija, 
bet tikra draugija; ji senesnė už valsty
bę ir per tai privalo turėti savas teise? 
bei priedermes, kurios nė kiek nepri- 
klausytų nuo valstybės. Todėl jei, kaili 
pririJdėni, nuosavybės teisė yra atskiram 

'žmogui įgimta, tai jis privalo jos turėti 
ir'tapdamas šeimos galva; net ,priešingai, 
toji teisė tik stiprėja, kai žmogaus asmuo 
šeimoje lig prasiplečia. Prigimties tvarka 
griežtai reikalauja, kad šeimos tėvas pa
rūpintų visa, kas gyvybei užlaikyti ir 
šiaip gyvenimui yra reikalinga tiems, 
'kuriuos jis pagimdė; pati prigimtis įdė
jo žmogui noro patiekti savo vaikams vi
sa, kas reikalinga, kad, gyveiiiinui nevi- 
sad tikram esant, jie galėtų dorai gintis 
nuo skurdo ir vargo; nes jo vaikai tai 
lyg jojo paties atsikartojimas. Hitų sa
vo ,priedermę jis teatleis, kai turės nuo 
savybės ir galės jų palikti vaikams.

(Bus daugiau)

iaikrascio.il
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LIETUVIAI AMERIKOJE kun. J. Paškauskas įvedė vai- 
Įkučius, kaip angelukus. Nei 
viena iškilmė, gal, nepadaro

ti, nes sunku kų padaryt, kuri davė lietuviškas vėlia-
kad visiems būt gerai.

Todėl reikia tarti visiems
DIDELIS GAISRAS PALIE-Itokio įspūdžio, kaip mažų vai- 

T± PLUNGĘ. !kų pirmoji Komunija. Prieš
------------- 'dalinsiant Komunija klebo-

Visuomenės komitetas prašo nas pasakė vaikams pritai- 
pašalpos padegėliams. kinfų pamokslų, kuris tiek

l Atėjusios i§ Lietuvos žinios visus jaudin0> kad ir ki«':ilub 
pranešė, kad Plungė, žymus eio 5irdis susigriaudino ir ne 
Žemaičių miestelis, kovo 31 vien» ošar» i5sPaudP- Visi

ROCKFORD, IL
Pagrožėjo.

Sv. Petro ir Povilo parapija 
turėjo svetainę ir džiaugėsi 
turinti. Buvo nemalonu ' vie
nok, kad svetainė buvo negra
bi, suodina. Galutinai, turbut 
kantrybės pritruko žiūrėti į
suodžius. Štai, šiuriu, vien, - žmoni(J ,iko be ms prie šv. Komunijos vi- > '„v0 svetai

pastogės. Jų tarpe yra daug “ems.dį“gsra0 ašaros iŠ a- bankictui LM r,r-jai, 
beturčių dėl kurių urna pa-ikn> nedeJ0-

gražių dienų apie svetainę ir 
svetainėje sukinasi vyrų bū
relis. Kas bus? Ugi ima sve
tainę gražinti: nuvalė sienas 
ir lubas, gražiai jas nudažė ir 
marginukais papuošė. Taip 
pat nužvilgė visų medžio 
darbų svetainėje. Dabar mie
la žiūrėti.

Dirbant tų gražų, darbų 
mačiau S. Kairį, B. Taliunų, 
St. Keliotį, J. Semėnų, J. Ja- 
zukevičių, Pr. Krikščiūnų, J. 
Pilipaitį, A. Rupšį, Pr. Rim
tų, V. Karvelį. Gal dirbo ir 
augiau kas, bet man neteko 
tų tarpų atsilankyti ir pa-
atyti.

Rockfordiečiai lietuviai kaip 
ada geruose darbuose eina 

enktyn. Nekurie, pamatę 
ad anie gražiai dažymo dar- 
ų atliko, pamųstė tuojaus 
‘ir mes neatsiliksime”. Ir štai 
edgaudas, Budvidas, Vara- 

ius, Getautis Juozas, Garšva, 
rikščiunas, Čepulis Liudv. 
atiesė po $1.00, D. Misiūnas 
()c., kiti smulkesniais 85c. Gi 
iti subėgo tuojaus pašokti 
gražintoje svetainėjo ir su

rietė dažams apmokėti $17.60. 
Gera parapijai, kad turi a- 

ie įvairius darbus nusima- 
ančių žmonių.

Motinos Diena.
|^Gegužės 10 d. — “Motinos 

iena” jau čia jau. Iškilmės
jus bažnyčioje ir svetainėje.

Bažnyčioje 8 vai. bus giedo
tinės Mišios prie altoriaus šv. 

irijos Panos, visų motinų 
lotinos. Bus iškilmei pritai- 

rintas pamokslas ir kiti prie-
lai.

Vakare svetainėje labai gra
žus programas. Ponui J. Kai- 
liukaičiui vadovaujant pa
rengta graži ir įdomi sceneri- 
la operetei “Katriutėj Ginta
rai.” Čia teks pamatyti lie
tuviškas pabaigtuves ir pas
kui vestuves. Painiosis ir kal

is ir dainos. Kitos progra-
įos dalys parengtas.

Misijos. *
Geguž. 18 d. vakare prasr- 

šv. Petro ir Povilo para
pijos bažnyčioje misijos. Jas 
luos misijonierius, marijonas, 
fun. A. Petrauskas, kaip man 
?ko nugirsti. Jo pamokslais 
isur žmonės džiaugiasi. Jie 
iems pataiko ir įprotų ir į 
lirdj, tai yra, apšviečia, paža
dina prie gero. Misijos tęsis 
Ištuonias dienas. Jos susisieks

40 Valandų atlaidais.
Ai e prasidės geg. 24 d. ir 

aigsis Sekminių antradieni 
g. 26 vakare. Sekminių pir- 
ų dienų ryte bus mažųjų, 

oji šv. Konflinija . Tai
|ns gražios apeigos ir links- 

os valandos. Bus iškilminga.
Susirinkimai.

Geg. 3 d. turėjo susirinki-' 
ių A. L. R. K. Moterų Sų'juu-

vas mašinoms papuošt.
Taipgi reikia atsiprašyt

rie gana daug darbavos, kad 
viskas nusisektų.

Taip pat širdingas ačiū ir
ir visoms širdingų ačiū, kurie chorų, kad negalėsim atlygint visi publikai, kuri taip skait-
tik kuo prisidėjo. jų kelionės išlaidų, nes visi |jngaį atsilankė.

,T. . , .y, • _ , įdirbo be jokio atlyginimo, oVisiems lietuviškiems laik-l .. .. . ° '
rašėiams, kurie dėjo mus pęa-

REMKITE VISUS BIZNIE 
RIUS IR PROFESIONALUS. 

KURIE SKELBIASI 
‘DRAUGE”.

Rengimo Komisija:
A. J. Lelonis, pirm., 
Juozas Virbickas, rašt., 
K. Stravinskas, kasin.

dirbt reikėjo gana daug.

Daugiausiai darbo padėjo 
šie darbuotojai: P. Pivaronas, 

čiose ir visiems chorams ir! A, .J, kelioms, K. Stravinskas, 
chorų vedėjams, ‘ kurie daly-i A. Marč.iulaitis, J. Virviekas,

nešimus, visų parapijų kuni
gams, kurie garsino bažnv-

d. skaudžiai nukentėjo nuo valk“čli>‘ 'rav° «r““al saseni ,vąy0; visoms d’r-joms, kurios 
gaisro: sudegė 143 trobesiai Mokint, tvarkos. ^prisid8jo; j Piiwiu

• , e-ron. v_____ . i-i . v- ms nne sv. Komunines vi- t '* ’ d

gelba yra neišvengiamai rei
kalinga. Del to tai Plungės vi
suomenės atstovai sudarė ten 
komitetų tiems beturčiams pa
degėliams aukoms parinkti.

Veik nėra šeimos Lietuvoje 
kuri neturėtų giminių Ameri
koje. Bet visuomeniškoji pa
rama negali vien • giminystė 
remtis. Kai nudega pirščiu
kas, sopa netik ranka, bet ir 
visas kūnas. Taip ir su Plun
gės padegėliais: tas turi rūpė
ti netik plungiškiams, bet ir 
visiems žemaičiams ir visiems 
lietuviams.

Smulkutės aukos niekam 
sunkumo nesudaro, o krūvon 
sudėjus, didelį labdarybės 
darbų galima nuveikti.

Kad išvengti siuntinėjimo 
išlaidų, — žemiau pasirašusi 
įstaiga praneša, kad ji mie
lai priiminės smulkias aukas 
Plungės padegėliams ir jas 
urnai persiųs į Plungę komi
tetui nemokamai.
Lietuvos Generalinis Konsulas 

15 Park Row,
New York, N. Y.

. Rap.

PITTSBURGH, PA.
Prof. M. Biržiškos Patikimo 

Komisijos Žodis.
Lietuvių Vaizbos Butui su

manius atsišaukti į visas Pitt- 
sburgo dr-jas ir visų Pitts- 
burgo lietuvių vardu surengi 
tinkamų priėmimų Vilniaus 
Vadavimo Sų-gos pirmininkui 
prof. Biržiškai, kas ir buvo 
padaryta.

Nors darbas buvo gana 
didelis, bet kada visi dirbo 
su pasišventimu, tai viskas • 
atsiekta konogeriausiai.

Nors, žinoma, buvo ir tru- Į 
kūmų, bet tų turi visi atleis-1

v V

O

X ‘‘Draugo'” pramogų ren-
S. ‘Bakanasy Dr. J. J. Vebe- gimo komisija gavo iš Lietu- 
ris už pirm. C. Vaišnoras, J. vos “Rūtos” saldainių ir 
A. Katkus, J. A. Rūkąs, J. maisto Įvairių mėsiškų pro- 
Katilius ir daugelis kitų ku- dūktų.

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

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

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

3. Dining-room setas, kaina
$35, parduodam už . .......... *49.00

Didis Pasirinkimas Kailio 
Visų Ištllrbysčlų

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
ŠIAIS MUSŲ BARGENAIR —

— LAUKIAM. 
LIETUVIŠKAS RADIO 

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

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

RAUSKAS Ir J. BERTULIS—savinin.

CITY UPHOLSTERED FURNITURECO.
2314-16 Roosevelt Rd. Tek West 5743

Lietuviu Valanda

Si

AIHEM Fl'sCM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžinant? 

ęlniuiis
Jei ant vietos negau

ni. kreipkis j mus 
50c. už 5 — $1 už 10

Sempelis — lOc.

PROBAK CORPORATION
Aw«eMr> • «MW €•.. tos.4M Mt»T AVIMU! NtW TO«K

IJCHING SKIN BANISHEŪ 
B¥ MIC ŽEMO

If itching, burning skin makea lifo 
unbearable, ųuiekly apply Žemo, tha 
Eoothing, cooling, invisible family 
antiseptic. Thotreands find that Žemo 
bringsswiftrelieffrom Itching, helps 
to draw out local infection and re- 
store the skin to normai. For 20 years 
Žemo has been clearing up skin, re- 
lieving pimples, rash and other skin. 
irritations. Never be without it. Sold 
everywhere—35c, 60c and $1.00.

'įmik
Apsisaugokite užsikrė

timo! Gydykite kiek
viena žaizda arba įsi- 
brėžimų su šiuo uenuo- 
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

PROBAK-

gos kuopa; geg. 4 d. vakare 
Merginų 'Sodalicijos ir geg. 
5 d. Federacijos skyrius.

Visos draugijos rengiasi 
turėti kokias nors pramogė
les. Žinoma, jos nepraleidžia 
nei įvairių svarbesnių dalykų.

Raporteris.
ROSELAND, ILL

Pirmoji Komunija.
Visų Šventų bažnyčioj vai

kų pirmoji Komunija buvo 
gegužės 3 dienų, 9 vai. ryto. 
Dalyvavo apie 40 vaikų.

Altorius papuoštas baltom 
lelijom ir žaibuojančiomis gėlė 
mis, gausiai nušviestas mir
gėte mirgėjo.

Vargonams grojant, kleb.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Talei nenuaimlnklt, bet eikit pa, 

tikrą •pecialistą. ne pas kokj nepa 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro 
tesorlua, neklaus Jūsų kas jums ken 
kla. ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno įžagiami na vlmo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jum» 
Įeito, kad Jie neturi reikalingo pa 
tyrimo, suradymul žmogaus kenks 
mlagumų.

Mano Radlo — 8copo — Flaggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi 
stžkas bakterlologlžkas egsamlnarl 
gias kraujo atidengs man jūsų tik 
ras negeroves, Ir jeigu až paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy 
trumas sugryft urna taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio. žarnų. Inkstų, odos, kraujo ner
vų, llrdlee, reumatismo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arbe 
jeigu turit kokią užsiaenėjusią, {at
kerėjusią. chronižką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam lelmynos gy
dytojui. noatldėlloklt neatėję pa» 
mana

DR. J. E. ZAREMBA
8PRCIALT8TA8 

Inėjlmas Rūmas 1010

20 W. JA0K80N BLVD
Arti State Gatvės 

Ofiso Valandos* Nuo 10 ryto ik<
1 po plot. Vakarais nuo S Iki 1 
Medėllomls nuo 1S ryto Iki 1

po plot

|^*;įs

Iš Galingos

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumą

namie

WBBM Radio Stoties

Ateinantį 

Sekmadienį
TARP 4-5 VALAN- 

DOS DIENĄ

(PROBAK BLADE)

Šį sekmadienį (tarp 4 ir 5) užsisukit savo radio ant 
WBBM radio stoties (770 Kilocykles) ir išklausykite gražų ' 
Lietuvių Radio Valandos programą.

1. L./Vyčių - Dainos choras išpildys Sas
nausko KANTATĄ “BROLIAI”

2. Solistai - J. Romanas, Bereckaite, A.
Kaminskas

3. Dainuoja dainininkas atvykęs iš Phila-
delphijos Petkas Petraitis

4. Žinios, duetai ir kitokie įvairumai.
Ši valanda pavedama motinų pager

bimui.

šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peopl es Fumiture Co.
IR

Dienraštis “Draugas”

&

A food for pr 
tein; a food f 
mineral salt 
for calcium ar 
phosphorus; £ 
the essential ei 
ments for heal 
and strength a: 
found i n goc 
cheese. And c 
the essential ei 
ments of goc 
cheese are four 
in Kraft Chees

CHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

- _____



>
Penktadienis, Geg. 8 d., 1931

OUR LITHUANMN YIMIIH
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

MOTHER S DAY.

Sometiines iii tliis ųueer old 
world, blessijugs are tlirust u 
pon us, and we simply take 
thein for granted — aeeept 
tliem as our liglit — and

— &t. Augustine devotes bis Onos draugijos narės ruošia 
niost beautiful pages to a eu- gražių dalykėlių. Mokyklos 

tlank no more about tliem. I logy of bis saintly niotber, St. vaikučiai taip pat daug ganii- 
One oi tbe greatest of ; M°niea- lle tell us how, by na visokių “surprizų” saro 

sueli vrorldly blessings is one’s ller example, tlie rescued bim mamytėms pagerbti. Dar ren- 
parents, especially tlie motlier. lrom tlie mazes of error and gįama svetainėje mokinių
Often we minimize tins favor, 
make liglit of it, uiainly tli- 
rougli tlmugtlessness. Tlie pre 
sent wbirl and pressure of 
modern life engender mucb 
negleet of bonie ties and of 
loving consideratioai.

Due to tliis tliouglitlessness 
of vvorldly-minded, busy, gro- 
ivn-up cliildren, it was nece- 
ssary to innovate tins nailo
nai holiday, Mothea’s Day. 
Sad to say tliere is need of 
a reminder of tlie loving, um- 
selfish motlier, living or dead. 
Tlie day so ridi in sentiinent, 
so tender in its meaning will 
be offieially celebrated tliis 
year in Sunday, May lOfcln 
Thougb tainted with eommer- 
cialism, it is nevertlielesš ser- 
ving tlie purpose of elevating 
motberbood into sometliing of 
its rigbtful dignity. The po- 
wer and majesty of motlier- 
hood and its tender maternal 
spirit should arouse respect 
and deference to tlie greatest 
treasures on. earth, our mo- 
tliers.

No languąge ean eitpreSs 
tlie power, tbe beauty, tlie lie- 
roism and tbe majesty of a 
motlier’s love. lt slirinks not 
wliere man coįvers, and grows 
stronger wliere man fourts. It 
is never exhausted, it oever 
cbanges, it never tires. Mo- 
tlier’s lo-ve endures tlirough 
all. In good ropute, in bad 
ropute, in tbe face txf w«rld’^ 
eondemnation, a niotber štili 
loves on and štili hopes tbat 
ber ebild may turn from bis 
evil ways and repent. Wlie- 
tber pale or wan by study, 
care or sickness, or flushed 
with liealtb and flattering 
success, we are sure tbat nlo- 
tlier stands by our side. Mo
thers give all tliey liave — 
tliey vvorry and tliey grieve,

Penanee und fortified by Ho- 
ly Conuuuiuion and pravers 
at Holy Mass is far better 
embbuu to otffer and carry on 
Motlier’s Day. It does not 
requiw mucli of you būt it 

coaifort and scold, sliieM and is Ule (|C!lri'st gift of-
proteet.

Reflect on your own life -4 
your babyliood and ber many 
sleepless niglits to sootbe you, 
to make you strong; your 
childhood and ber nnxiety 
and case to proteet you from 
misbaps, — your youtli and 
ber counsel to better your 
status, to ward off sad expe- 
riences; all throughout life 

sbe bas done remarkųble 
tbings for you — sbe bos gi- 
ven you mucb more t bau sbe 
ever bad, sbe sacrificod even 
ber own necessities to make j 
you ooutent aud eomfortahle. >

Lot us also glance at a feir 
bistorical ųuotations. Abra- 
bani Lincoln, a great presi- 
dent of our fair land, ex-1 
temis tbis p raiše: “Ali tliat 
I am, or liepi* to be, I oive 
to my angel mother”. Ano 
tber president, John Quincey

Adams says practically tlie 
šame: “AU tliųt 1 am my ino- 
flier niade me.*’ In filis “Con- 
fessions” — tliat most admi-

Aštuoniolikiečiai uoliai ren
giasi prie Motinų Dienos va
karo, kuris įvyks ateinantį 

rable soul — story of aŲ timc sekmadienį, gegužės TO d. 6v.

tbe allurements of šin; bow, raštų, piešinių ir kitų išdirbi- Visos mūsų draugijos gavo 
by ber benefieent influenoe on ftių paveda. Žodžiu, tai bus pakvietimus'į šv. Kazimiero 
bim, sbe direoted lūs nrind vienas iš gražiausių vakarų. Akademijos Rėmėjų Seimų, 

tbings tiansitoiv to Pakvietimai maloniai priimtifrom
eternal. Even tliese bitą .are
sulficient to sbo.vv *bo*w ins- »v. Vardo draugijos susinįn-
Hriag #re. lamas. DraUgij» 1Ufišia sek- ir mūsų

Mothers ilųve niucli. Thidr Jaadienio rytiĮ graėias iškilmes 'Wgaiciij gnuus būrelis eina 
great love and inter-est for, bažnyčioje Motinų Dienai mokslus, iš ko netik tėveliams 
you deserve your ųppreeia-1^1^1^- Wuai *‘in cor- bet ir visiems didelis džiaug-
tion. Make mueb yf it wfcile; 

yet you bave tlie most pre- 

cious ©£ all good gįfts, a lo-' 
ving motlier. liead tbe uni'ut 

in later life you' may ha ve

inspiiation from the <contein- 
platioa of įuofcherhood says, 

friends, fond, degr friends, ;Bnt: died for us J

never will yotilmVeitgūiu tbe 
iuexpressible love and gūntle- 
ness lavisbed upon, whįcb 
none birt a mother ean be-i 
stow. Tliose wliose mothers 
may now be in Jbeųven for; 
years nyll tell you tbat tbe*
memory of their mothers is' h1mmjW tako its fliglrt for, 
most pmeciaus and more beau
tiful wįth eaeli passing year.
How is your time to go to 
ber for sympatliy — for 
advice whioh is mostly s© į 
good bot sdldom acted on — 
for condort in you misfortu- 
nes, faUitres — for a share of 
joy in your sucesses. Demon- 
strate tbat iatent love and 
gAtitude SO your motlier by 
a gift wrds of appreciation, 
an act «of kmdness; above all, 
remeiiAier aųpematuralizė yo
ur motive by receiving the)
Sacraumnts, iby beggiug God’s 
blessings for lier. The wbįte 
carnations — the florai em- 
blem of anotfier’s love — are 
symbols of sweetness, purity 
and eudurance būt tlieir joy 
is tempoįrary. A pure soul

Baycr Aapirin pašalins bilc kokį 
skausmą. Neabejokite apie tai. Vie
na tabletėlė tai įrodys. Nuryklt ją. 
Skausmas Išnyko. Pagclba yra tokią 
paprasta.

cleansed by the Sacrament of j JokJo kcnksmingo atsiliepimo nuo 
Baycr Aspirln. Jis niekad neveikia 
širdį, ir jums nereikia abejoti apie 
šių tabletėlių vartojimą.

Todėl yra bereikalingas dalykas 
kentėti nuo galvos skaudėjimo, dan
ties skaudėjimo ar neuralgijos. Scia- 
tica, lumbago, .reumatizmo ar neuri- 
tis .skausmui visiškai išnyksta į va- 
dandėlę .laiko. Perrindiškas motorų 
koot ėjimas gali būti suramintas; 
šalčio neinaloouinai gali būti išveng
ti.

•Tikras Aspirln turi ir kitokių nau
dingų'vartojimų — viskas uprašyta 
ištirtuose nurodymuose prie kiek-

ferabk. Re mindful of your.
Catlitflic Motlier, living or

a , .. ištirtuose nuroaymuwe prie mca-
deUtl, 111 a (Catliolic manner. .vienos dėžutės. Dėžutė Ir tabletės tu- 

r • 1 ri Btiyer kryžių, žiūrėk Bayer vard-o
jDo SO UUtlil yotl jave life m.ant dėžutės — kiekvieną kartą, kai 
you. Ua»fellow drawing lūa **“ ~ ""“““j

TUBBY

DRAUGASw II»WIIWM|I nu Ilsima

C H I C A G O J E
DIEVO APVAIZDOS PAR. 

ŽINUTES.
bus antras viešas draugijos 
pusirodymas.

Ateinantį penktadienį įvyks .ir jau daug atstovų yra iš-

priims ŠV. Komunijų siuas. 
savo motinėlių intencijai. Tai

boa veri.”

— I Jau pradedama prisirengi

upon tJtfe„cro8S, in tbe lašt 
•bour, in unuUeirable agcuiy of 
deatb, was mindful of Hi$ 
mother, as if .to -teaeb us tbat 
tliis boly love should be our 
Juat wurdl.y .tbttugbf, ,tbe lašt 
.point of eaith from vvbidb tbe

Rev. Francis Jurgaitis,
St. dosepb Hospital, 
Albuųueręiue, New Mexico

SKAUDUMAI
pašalinami

tuojaus

iųo darbas prie parapijos me
tinio pikniko, kuris įvyks sek
imui. birželio 14 d., Bergmans 
D,rovė. Daugiausiai šituo rei
kalu rūpinasi parapijos komi
teto nariai. Draugijos savo

Dei4>. klebonas iš priežasties |HUaij.įnkįmttose daro IJuhlli- gražių vaizdų ir labai įdomių 
savo motinėlės mirties gavo 
daug užuojautos laiškų, tele
gramų ir kitokių pareiškimų 
iš savo draugų ir prietelių.
Visiems, ypač savo parapijo- 
naais, taip skaitlingai dalyva
vusiems pinuadienio pamal
dose, reiškia didelę padėkų.

mus uoliai remti šitų parapi
jos pramogų.

Ašt.

WEST SIDE ŽINIOS.

X- Lietuvos meilė visų šir
dis ir akis kreipia į save. No
rime Lietuvų matyti, liet ne
begalėdami tuojau jon nuke
liauti, džiaugiamės gatvę iš 
jos laiškų, žinių, o da labiau 
vaizdų bei fotografijų. Daliai 
to radosi tautiečių mums ga
minančių net judamuosius 
vai/rdus bei filmas, kad da
rant biznį su jomis duoti mu
ms progos matyti Lietuvų ju
dam uosi uose pa v eik si uose.
Lig šiol lankėsi pas mus su
..., T i v •». v • lyra ženklas tikros Castorios. Vengkiii molius Luksys, Dumčius ii imitacijų ir buk saugus.

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

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

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

Remkime ir Platinkime Savo Dienraštį 
“Draugų”! '

Tariame mes Jiuns iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevdk 7791 Chicago, III.

Milius, šiandien gi atvyko 
Westsidėn Kleiva, kuris Auš
ros Vartų svetainėje tuojau 
l>o gegužinių pamaldų šį va
karų 8:15 vai. parodys juda
muose paveiksluose Lietuvos

Tad westsidiečiai pasinaudo
kite šia proga kad galėtume- 
išspręsti, Auriam mūsų fil- 
mistui geriausia pavyko pa
gaminti Lietuvos vaizdų rin
kinį. įžanga augusiems 35c., 
o vaikams 15c.

X Aušros Vartų mokiniai! 
ateinančiame sekmadienyje

TĖVAI LAIMINGI, KUO
MET VAIKAI GERAI 

MIEGA.
Štai būdas greitai Ir lengvai nu

raminti ir užmigdinti verkiantį vai
kų. Tai būdas, kurį daktarai in- 
dorsuoja Ir mllionai motinų pripa
žino saugiu ir nekenksmingu. Kele
tas lašų grynai augmeninės, gardžios 
Kletchcrio Castorij-os, nuramina ne
ramiausia kūdikį ar vaiką. Ir užmig
do į keletą minutų! O nuo dieglio, 
sukietėjimo, slogų nėra lygios Cas- 
torijai. Chas. H. Flctcherio parašas

Clever if He Does 1b

“Motinos dienoje” rengia sa
voms mamoms “Surprise”. *

Skaitykite ir platinki
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznierius 
ir profesionalus, kurie 
garsinasi jame.

ADVOKATAI

JOHN B. BOfIDEN
(Jobu Bagdclunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 21Ų

TelephodM Rand«l®il» «727

2151 W. 22 St. € iki 9 vak.
Telepbone Roosevelt 9090 

Narna; 8 lįįl 9 ryta Xal- R«p.wb. 9809

PAUL tt. imiS
ADVOKATAS

Oflaaa vldurmleatyje 
Room 2kl<

ONE NORTH JLA. RA-LEE RLDGl 
ONE NORTH LA RALLE 3T. 

(Cor. La Šalie and Madiaon 8ta) 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

- J. P. WAHCHES
Lietuvos Advokatas

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

52 East 107th Street
Kampas Hicbigan Avė.

Tel. Pullman 6950—namų Pull. 637' 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearbom Street
Kėtvergals ofisai ušdarytL

Telepbone Dcarborn 0057

LBOTHMS
ADVOKATAS

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Local Office: 1900 8. UNION AVI 

Tel. Roosevelt ’8t710 
Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

A. A. ALIS
ADVOKATAS
11 South La. Šalie Street 

Room 1701 Tel. JRandolpb 03;
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vi 
3241 S. Halsted St. Tel. Vlctory 05<

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subątos vakare

6. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd St

Telefonas Canal 2552 
Trečiadieniais Ir Penktadieni

.vakarais namie pagal sutartį.
6503 So. Campbell Aveua

Telefonas Repųblic 4499

A. 1 SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BI.DG. 
77 West Washington St.

Cor. Washtngton and Clark St 
Ofiso Tel. Central 297 8

Namų Tek Uyde Pavk 8396
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CHICAGOJE Geg. 2 d. surengta nepap- 
Į rastas šokių vakaras, kuria- 
!nie per “Beauty Contest” ko-

CHTCAttOS SĄJTJNGIE 
TĖMS.

Moterų Sų-gos Chie. Apš

ruošiasi prie iškilmių. Ji ruo- misija surinko apie 25 ar 30
šia bendrus pusryčius. panelių, o iš jų visos buvo

Visos laikykimės vienybės. > lenkės, tiktai viena lietuvai-
'L-ilai mūsų brangių motinėlių tė, kuri ir laimėjo pirmų do-

atmintis ir šis šv. Marijos vanų “dianiond ring.” Ne del-knoio nutarimu, “Motinų. , . , , .. , , .. . v. .
. ,, . v. n j. gulbei pavestas mėnuo, skatiito, kud ji buvo gražiausia,•Dienoje”, t. y. sj sėknmdie- B 1 ,. , . . - l, \ ,...... . x .:

nį, gegužės 10 d., visos sųjun-
na mus didesnei meilei ir su- bet dėlto kad buvo paprastai

prie Ko
munijos. Visos narės sueis į 
parap. svetainę, iš ten į baž
nyčių. Sykiu dalyvaus ir jau- 
naniečių skyrius. IMė.s Ivens- 
kaitė ir Alašauskaitė išrink
tos nupirkti gėlių “ Motinų 
Dienai”.

P-ne Vuičkauskionė pasiū
lė, kud kuopa surengtų “bun-

se eiti “in corpore” DAKTARAI:
Tel. Ganai 6764 Telefonas Orovehlll 2262

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigiai ir chroniškas ligas 
vyry. motery ir vaiky

DARO OPERACIJAS

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. 1 KflWARSKIS

gietės suvažiuoja į Cicero, 
111., į šv. Antano bažnyčių, 
kuli 9 vai. ryto bus sųjungie- 
čių šv. Mišios
“rita corpore” 
šv. Komunijos

tikimui.
Daugiau raginimų jau ro-

pasipuošus, o ne apsikarsčius 
visokiais “kunkalais” kaip ki

co” seselių naudai.

dos nereikia. Kiekviena žino- Jos buvo matyt. V ra žinoma 
me M. Sų-gos Cliic. Apskri- kaipo linksma ir mandagi, beir per kurias, . . , , ....

visos eis prie/'*0 barinių ir suprantame to ir gera katalike, lai Bro- 
į “Motinų Dienos” reikšmę.

Brangiosios, kiekviena mū
sų turime, bei turėjome savo 
brangias motinėles, taigi jų 
pagarbai skirtoje dienoje mo
kėkime tinkamai jas ir pa
gerbti Gėda būtų, kad pirmų 
kartų besirengiant • paminėti 
šias iškilmes menkai pasirody 
tumėm. Liga ir svarbios prie
žastys tik tegali sulaikyti 
mus nuo dalyvavimo iškilmė
se. Gi šiaip kuopos, kurios y- 
ra nusitarusios dalyvauti ben
drai šiose iškilmėse, turi bū
tinai suvažiuoti.

Į Todėl ir jos gražus minėjimas 
priklauso nuo mūsų pačių.

S. S.

nė Snaukštaitė, priklausanti 
Vyčių ir mergaičių dr-joms.

NORTH SIDE ŽINELĖS.

Parap. choras buvo suren
gęs labai Įdomų koncertų su 
veikalu. Pavyko. 'Žmonių atsi
lankė nemažai ir visi buvo 
patenkinti.

Daugiau tokių vakarų.

Geg. 16 d. S. K. A. Rėmėjų 
dr-ja rengia “bunco palty” 
Šv. Kaz. Vienuolyno naudai. 
“Bunco” bus Em, Andruške- 
vičienės name, 1645 Wabansia 
Avė. Prasidės 8 vai. vak. Vi
sų prašoma paremti.

Aš.

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 20 
KP. VEIKIMO.

Nutarta “Bunco Party” 
tengti kuopos naudai. Komi-

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

Nedėllomis ir scredoiula tik 
lšk&lno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 

4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare.
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedaliomis pagal sutarti.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS j 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė 80. VVestArn Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St 
Tel. Canal 2339

Valandos 2-4 po piety ir 1-9 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimą

sijon įėjo: plės Alašauskaitė, 2130 WEST 22nd STUK ET 
lvenskaitė ir p. Statkienė.1 
Narės pasižadėjo “prizų” at
nešti.

Skaitytas pakvietimas iš 
sv. Kazimiero Akademijos

Ofiso Tol. Victory 6S93 

Rezidencijos Tel. Drexėl 9191
Tel. Lafayette 6796

CHICAGO DR. A. A. ROTH DR. A, J. JAVAIS
Tel. Deart^orn 1883

DR. BENJ. W. MAGH,

Geg. 13 d. Labdarių 6 kuo
pa rengia “bunco party”, 
parap. svet., G vai. vakare. 

Musų Cliic. Apskričio dva-ĮBus nepaprastas vakarėlis ge
sins vadas, gerb. kum Vaičių-; rani tikslui. Visi supranta kū
nas, kviečia ir ragina visas ;nius šios draugijos darbus ir 
sųjįmgietes imti dalyvumų ben
lirose šv. Mišiose. Moterų Sų- 
gos 2 vietinė kuopa taip pat

Brig.hton Park. — Moterų 
Sąjungos 20 kp. laikė mėnesi 
n.į susirinkimų geg. 3 d. pa 
lapijos mokyklos kambary.

Centro ir seselių. Pakvietimas 
priimtas.

Delegatės išrinktos su auka 
$5 p-lė Alašauskaitė ir p. 
Statkienė. Kįlo klausimas dėl 
neišmokėjimo p. O. Šakunie- 
riei pašelpos. Rašt. Statkie
nė sdkė, kad ji rašius tris laiš
kus, prašydama jaunamečių 
konstitucijų ir kaft* link pašel
pos. Bet atsakymo negavus.

Išrinkta pirm. P. F. Šatie
nė ir rašt. p. Statkienė nuva- 
žuoti pas p. Vaičiūnienę ir

DENTISTAS

Sulte 1920 The Pittsfield Eldg.

55 E. AVAS1I1NGTON ST.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. TH9RPE

Pirm. F. •Šatienė atidarė sus 
dėlto manoma, kad pramogų nialda. Neatsilankius nuta- 
parems.

PADĖKONĖ

\

rimų raštininkei, nutarimai Ii 
ko nejricaityti, atidėti sekan
čiam sus-mui.- Nutarimams 

j užrašyti išrinkta p. Dzimidie- 
• nė.

Nuo “Bunco” raportas neiš
duotas, liko atidėtas sekan
čiam sus-mui iš, priežasties, 

Į .kad komisija neatsilankė. 
P-ne Šatienė pakvietė p-lę

Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street I'

Vai.: 2 iki 6 po piety, 7 iki » va*

Office: 4459 S. California Avė 
Nedėlioja pagal sutarti

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

Nedaliomis ir šventadieniais 10-12

Rea. Kenwood 5107

DR. A. J. BERTASH

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS

S464 SO. HALSTED STREET 
Offso valandos nuo 1 iki 3 po

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

OFISAI:
t • i • n j i • /-ii • 4901 — 14 St 2924 VVaahingtOBLietuvis Gydytojas ir Clu- 10_ia. a.4i 7.9 13.a> 4.<t Blv4

rurgas perkėlė savo ofisus į Tel Cleero e<2 T«i- Keazie 2460-2451

EVA KAZLAUSKIENĖ
(Po tėvaisKasmauskaitė)

mirė baL 24, 1931 m. 6:10 vai. Vyt, 53 mėtų amžiaus. 
Palaidota šv. Kazimiero kapinėse bal. 28. Kilo iš 
"Tauragės Apskr., Kaltinėnų Parap., Pagribių Kai
mo. Amerikoje išgyveno apie 35 metus.

Paliko liūdinčius vyrų Antanų ir sūnų Antanų, 
dukterį Evų, sesers dukterį-augintinę Violet Mdfstea- 
der, brolį Antanų Kazmauskų, brolienę Onų, švo- 
gerį .Jonų Jonušų, o Anglijoj seserį Ona Plackienę 
ir gimines. A. a. Eva buvo narė’šių dr-jij: šv. Agotos, 
šv. Barboros, Tretininkų ir Lite^vsko-Polska ’Kroloiva 
Jadvyga.

Šiuomi reiškiame gilios padėkos žodžius visiems 
giminėms, pažįstamiems, kaimynams ir draugams 

už pasitarnavimų a. a. Evos laidotuvėse. Ypač esame 
dėkingi gerb. klebonui kun. A. Baltučiui, visiems 
bažnyčios tarnams, grabnešianis, gėlių aukuotojams 
ir visiems žmonėms dalyvavusiems pamaldose baž
nyčioj ir lydė'jusiems į kapines. s

Taipgi didžiai esame dėkingi graboriui Ežers- | 
kiui irž prietelingų patarnavimų ir tvarkių laido-’ 
tuvių stirengimų.

Dar kartų ač,ių visiems. (•> tau, a. a. Eva, per 
Gailestingojo Dievo malonę lai šviečia amžinoji šviesa 
Nuliūdę: Vyras, Suims, ©uktė, Augintinė, Brolis, 

Brolienė, Švogeris ir Giminės.

ni MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

f.

AMTiULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

L F. EUDEDOS & CO.
JŪSŲ 'GRAB0RIA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hetmitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

................... .. .. H............

DR. S. A. DOWIATnaujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar-

' Ros. Phone 
Englcwood 6641 
Wentworth 3000

DRi Ai R. McGRADIE niai. 6641 Alb A t6i. a™ 2888
.C SI.S c .1-' GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS lr„, „ „„„

Vi.kų sužinoti iki sekančio 6558 g0> HALSTED STREET)rel. Prospect 1930. 
sus-mo.

Office Phone 
Wentworth 3000

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ti. Tel. Boulevard 7820. Na- Ą729RwestnCi2 pi Nedėliotai* 
Susltaru*

Nebsiradus daugiau naujų 
reikalų, susirinkimų uždarė 

pirm. malda.
Korespondente.

Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare DR. T. DUNDULIS
l'houe Lafuyette 9710

DR. f. S. SZYMGZ AK
Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

VISU SMARKUMU.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4454 SO. AVOGD STREET

i
4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.

DR. 6. ARDN Vai: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Vai.: 1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6156 South Kcdzle 

Rez. C622 S. Wihpple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto,

Telefonai dieną ir nuklj 
Virginia 0036

Marąuette Park. — Vyčių 
112 kp. iiilu smarkumu ruo-

kę nesigailėsite, bet džiaug
sitės, nes L. V. 112 kp. visuo-

to ir-šokių gegužio (May) 10 
’Alašauskaitę, pirm. jauname-H-’ parapijos salėj, 68 il
čių skyrio, paaiškinti apie sa
vo darbuote. P-lė Alašauskai-

šiasi prie įvykstančio bankie- ,ncf atsilankiusius patenkina.
. Programas bus nelabai il

gas ir bus atliktas p<*r vaka-

A. L. DAV1D0NIS, M. D, DR. S. RiEZIS

rienę. Tuom pačiu laiku bus 
įteikta, kuopai garbės dovanų.

tė žadėjo gražiai tvarkyti jau
namečių skyrių ir darbuotis 
iš vien, kiek galės, kad būtų 
naudos M. Sųj. 20 kuopai.

Nutarta “Motinų Dienų”, 
geg. 10 7:30 vai. ryto mišio-

WashtenaW.- • Sf
ŠiųtlįngiĮk kviečiami visi at- 

silankytž p' v j ippograme dalyvaus iadio
Ta proga galėsime pagerb-(duetas, Elena ir Ona, taip-gi 

ti ir savo, motinėlės, kadangip-lė K. Mickaitė ir kiti. Vi
tų dienužių Motinų Diena. L rems bus suprizas.

4910 SO. MICHIGAN AVENUB 
Tel. Kenw-o«d 5107

Valandos:
Nuo 9 iki 11 vulundal ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofisas 2201 VVest 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <2 
ICczidencija: 6628 So. Rii

Tel. Republic 7868
Vuluudos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 

Nedėlioj pagal sutartj

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofiso Tel. Victory 8687
Ot. ir Rez. Tel. Hemlock 1874

DR, J. P. POŠKA
VakarhJnF prasidės lygiai 

7 vak., o šokiai 8:30. Atsilan
Tad atsilankę neapsivilsite, 

nes Vyčiai visiems suteikė

OF. 3133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6 504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po piet. Utarn. Ir Subat. 
S-S vak. Šventadieniais pagal sutarti

good time.

GSAB O R I A h

J. F. RADZHJS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S.D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

K. M. Vytė.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, DPT,

D E N T I S T A I

Tel. Canal 0257

DR. f. Z. ZALATBflIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rea Prospect 6656

Phone Boulevard 7642

DR. G. L VEZELIS

Rezidencija 8600 So. Artesian Ai a 
Valandos 11 ryto Iki S po pietų 

6 iki 6:26 vakare

Rea. Tel. Mldway 6512

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

OFISAS
688 West 18 Street 
Tclef. Canal 8174 
SKYRIUS: 3238 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 A'tiburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS UIIABORIUS 

'Ofisai

4603 So. Marulifield Avenue
Tai. Boulevard 9277

i mus
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman! Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicagę, III.

.______ a

Patarnauju laidotuvėse kuoptglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2615 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
8K1TRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, Dl.
Tei. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

-BALS AMUOTO JAS
Turiu automobilius viso-' <

kiem8 reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M, SRSDAS
MBrOTIH flRABORII'H 

Didelė graži koplyčia dykai 

718 WEST 18 STREET 
Roosevelt 7612Tel.

I. d. ZOLP
GRABO RIU8 IR LA.IDOTUVIU 

VKDftJAH
1650 We«t 46th St.

Kampai 48th Ir Paulina eta. 
Tei. Boulevard 8208 . g«u

Nubudimo valandoj! krelpkltdi 
prie mane«. patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

DENTI8TAS 
4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Virš Marshall Drug Store 
Arti 47th Street

DR. R. G. GUPLER

Tel. Canal -8»23

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. G. 1. DLOŽIS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAI
Oakley Avenue Ir 24-ta« Staadt 

Teist Wllmette 196 arba 
Canal 1716

Valandos: l iki A -p. p. PanedšllaK 
Ir Ketvergals vakare

Palengvins aklų {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšti. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę Ir tolimą regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimai daro
mas su elektra, parodanfia mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 12 
po piety.

KREIVAS AKIS ATITAIS6 Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Yarda 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių DirblnvS 
756 West 35th St 
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

DENTISTA8
2201 WEST 22nd STREET 

(Kampas Leavltt St.)
Vaiandoi Nuo • Iki 12 -ryto 

nuo l Iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. f. IAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1286

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki • 
vai. vakare

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

Tel.
-V

Lafuyette 5820

Rez. Grovehill 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gaa
4193 ARCHER AVENUE 

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutarti

.................. ...C— . . ... ,

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 SO. ASHLAND AVB.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Motery ir Vyry Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—-4 p»vai

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomis 10 Iki 12

Telef. Midw»y 2880

DR. MABRICE KUM
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVh.

Tel. Yards 0994 

Rialdenelloe Tel. Pia* i
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 811tt

DR. H. BARTDN
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREBJ1 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakara
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SEKMADIENY MOŠŲ RADIO PROGRAMAS 
BUS TARP 4 IR 5 VAL

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO”F0KT 
RADIO KONCERTU.

DEARBORN
RYMAS.

ATIDA-

MOTINŲ DIENOS RADIO 
VALANDA.

Kantata “Broliai’’ ir dain. 
P. Petraitis.

Sekmadienis — Motinų Die
na, kurių visi dori žmonės tin
kamai mini, savo motinas ger- 

-bia. Dienraštis “Draugas” 
ir Peoples Furniture Co. ra- 
dio valandų iš WBBM stoties 
sekmadienyje paveda motinų 
pagerbimui. Rengiamas yra 
špecialis programas. Didžiu
lis L. Vyčių — Dainos cho
ras išpildys garsųjį Sasnaus
ko veikalų — kantatų “Bro
liai”, kuriuo bal. 26 d., Lie
tuvių Auditorium, Radio dain. 
ir L. Vyčių choro koncerte,

manas, o duetų — A. Berec- 
kaitė ir A. Kaminskas. Cho
rui diriguoja komp. A. Po
cius. Be to, solo dainuos iš 
Philadelphijos atvykęs opc-

Cerb. “Draugo” red. ir 
Peoples Furniture Co.

Klausau jūsų programų kas 
nedėldienis iš WBBM sto 
ties ir ačiū jums už taip gra

lių kranto Palangos mieste-
ly”. Tų dainų 
girdėjus.

dainininkas Petras Pet- žiu lietuviškų muzikų’ ir dairos
raitis. Taigi, nepamirškite už
sisukti savo radio ant WBBM 
(770 kilocykles) radio stoties. 
Apie tai ir kitiems pasaky- 
kantatoj dainuos Jonas Ro
kite, nes tai bus labai gražus 
programas ir tikras motinų 
pagerbimas.

Del svarbių priežasčių mūsų 
programai nukelti iki 4 vai.

nas.
Aš esu girdėjus daug viso

kių dainų, bet poros mano 
mylimų dainelių nesu niekur 
girdėjus dainuojant. Todėl 
prašyčiau gerb. dainininkų 
padainuoti: “Sudiev kvietkeli 
tu brangiausias” ir “Ant ma-

Be to, da vienų dainų gerb. 
dainininkai-kės galėtų padai
nuoti, tai “Oi dėl ko taip 
graži buvo toji naktis, kurioj 
tave karštai pamylėjo širdis.”

Prašyčiau pp. č'iapo ir Ro
mano padainuoti “Sudiev se
sutės lietuvaitės”.

Petronėlė Venckienė,
Chicago, III.

Šeštadienyje oficialiai ati
daroma Fort Dearborn, pir-

niekur nesu-|inas nau.l’ai pastatytas namas 
, pasaulinei parodai Cliicgoje 
1933 m. Tam tikslui ruošiama 
specialės ceremonijos. Fort 
(tvirtovė) Dearborn buvo pa
statyta 1803 metais, Chicago- 
je. Šeštadienyje bus iškelta ta 
pati vėliava, kuri plėvesavo ■ 
1803 m. P-nas Rufus Dawes, 
Pasaulinės Parodos pirminin

nas yra pavyzdis praleisti tų gos 20 kp. Jaunamečių 
rius laikys susirinkimųvakarų drauge su tėvais, ypa- 

Reiškia, vietoj 2 vai. prasidės tingai atsivedant juos į audi- 
4 vai. po pietų, ši permaina , torijų, kur yra suruošta toks 
įvyksta tik vienam sekmadie-1specialis “Motinų Dienos”

tiesiog furoras sukelta. Solo niui.

C H I C A G O ] E

vakaras. Motinėlėms bus gra
ibiausia dovana.

Vienas.

{VAIRUS PARDAVIMAI

VAŽIUOJANTIEMS Į LIE
TUVĄ.

tas, kurio kiekviena minutėlė 
bus įdomi.

Po dainų bus labai juokin
gas teatras “Moterims Neišsi- i

ŽINIĮI-Ž1NELĖS

sky- 
Ne-

kalto Prasidėjimo parap. 
svet., 2 vai. po pietų. Visos 
narės stengkitės atsilankyti, 
nes svarbus susirinkimas. 
Naujos narės, norinčios prisi
rašyti, prašomos taip pat at
silankyti į mūsų susirinkimų.

Marijona Masunaitė,
Jaunamečių skyr. rast. į

Rakandai vartoti 2 mėn. Prlvat. 
namas. Puikus parlorlaus setas $85, 
vertas $300; 9x12 amerikoniškas O- 
riental kauras $35, vertas $150; Balu- 
win komb. elektros radio ir phono- 
graphas $75. vertas $350; 9x12 vil
nonis Wilton kauras $20; Louis XVI 
valg. pilnas riešuto $65, vertas $250; 
pilnas riešuto medžio miegk. setas 
$95, vertas $325; Coxwell krėslas ir 
ottoman $25, vertas $95; 3 žvakių
lempa $6, verat $25; itališkos firan- 
kos, stalas, aliejiniai paveikslai ir 
tt. 8228 Maryland avė., 1 apt. 1 
blokas i rytus nuo Cottage Gr-ove 
avė., Stewart 1875.

kas, šiai reikšmingai iškilmei 
pirmininkaus. Svočių tarpe 
bus valstybių gubernatoriai, 
kongreso nariai, majoras Cer- 
mak, miesto, biznio, organi
zacijų, armijos ir laivyno at
stovai.

JEI TURIT KĄ PARDUO 

TI PASISKELBKIT “DRAU 
OE”.

Kriaučių bokalo 269 A. C. 
W. of A. susirinkimas įvyks 

1 pėtnyčioj, gegužio 8 d., Amal- 
gamated Centro name, 333 S. 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. 
Šiame susirinkime bus* svars
toma daug svarbių reikalų.

“Draugo” ekskursija Lie
tuvon išvažiuoja iš Chicagos į meluosi ”. Tai yra toks veika- 
gegužės 14 d. geg. 15 d. sės tas, kurs taip visus prijuo- 
į Scandinąvian American Ii- kins, kad jį matęs jo neuž- 
$įjos laivų “United States”Jmirš niekad. “Garantuojame 
Lr plauks per okeanų į Klai-kad juoksies per tris dienas”.
pėdų. Kiek žinoma, iš Chica- O po teatro bus dar galima į Malon(‘klte dalyvauti visi na
gos su “Draugo” ekskursija linksmai pasišokti. Del tokio 
važiuoja didelis žmonių būrys, interesingo ir įvairaus progra- 
Girdėti, kad ir iš kitų miestų mo kiekviena motina ir kož- 
gana daug važiuoja. Taip kad nas tėvas bus dėkingas savo 
ekskursija bus didelė. Norin- sūnams ir dukterims. Sekti-
tieji važiuoti, dar galite sus-1------------------------------------- -
pėti. Tuoj kreipkitės į “Dr
augų”, ar savo agentų, kad 
pasiruošti kelionėn. Su šia 
ekuskursija važiuoja p-ni K.

’Sriubienė, laimėjusi “Drau-

AUTOMOBILIAI

DEL ŠEIMYNOS SUIRIMO.
Parsiduoda moderniški 5 

'kamb. rakandai. Kaina visai 
pigi. laibai mažai vartoti. Bū
tinai atsilankykit šių savaitę.

6334 So. Califomia Avė.

TURKIŠKOS, RUSISKO8 

SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTROS TREATMEN. 

TAI

švediški mankštinimai ir 

elektros masažas

Treatmental visokių lirų, reu
matizmo. nervų aUtaisymo, šalčio 
Ir taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos 
duoda didžiausiu kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo
Moterų Skyrius' atdaras Utar- 

įinkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

A. F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina ^trcet
Nuo 8 vai ryto Iki 1 v. naktie* 
Nedėliomis nuo 8 iki 12 vai. po 
pietų. Pitone Boulevard 4552

CICERIEČIŲ ARDAI
Aš nupirkau Grant Work aptleką 

nuo J. Malakausko, po No. 4847 W. 
1401 St, Cicero, III. Esu Išėjęs augš- 
tesnj aptlekoryatės mokslą. Ir turiu 
daug metų patyrimo toje profesijoje. 
Turime didžiausi vaistų sandeli, 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 bllas. Renduoju 
bankos dėžės (safe vaults) dėl bran- 
gmenų pasldėjlmo. Taipgi užlaikau 
visokių dalykų pasigrąžlnlmul ir 
paslkvepinimul.

GRANT WORKS APTEKA
Juozas Keserauskas, Sav. 

4847 W. 14th St. Cicero, UI.
Tel. Cicero 39

R. ANDRELIUNAS
(Marųuetre Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų - Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago

Telefonas HEMI.OOK 8380

REAL ESTATE

riai.

Valdyba.

Brighton Park. — Geg. 
(May) 10 d., Moterų Sųjun-

Į MARIJONŲ FARM4 IR LABDARIŲ SODUS

go” konteste pirmų 
ir p. Pr. Zdankus, 
4‘Vytis” redaktorius.

dovanų
buvęs

FILMININKAS LUKŠIS 
VYKSTA SU “DRAUGO” 

EKSKURSIJA.

Žinomas lietuviškų filmų ga 
minto jas p. Lukšis kartu su 
‘'Draugo” ekskursija/, gegu
žės 15 d., laivu “United Sta
tes” vyksta Liet. ir visas eks
kursantus nufilmuos kelionė
je ant laivo. P-as Lukšis ti
kisi, kad iš cliicagiečių bus 
i^aug pažįstamų, kas sudarys 
linksmų kelionę.

ATSIVESKITE MOTINAS 
AUDITORIJĄ.

I

Daug žmonių ateinantį sek
madienį žada atsivesti savo 
motinas į auditorijų nes ten 
įvyks gražiausis “Motinų 
Dienos” vakaras. Ten bus ga
lima praleisti keletu linksmų 
valandų ir išgirsti ir pamaty
ti, ko kitur negali būti.

Lygiai 6 vai. prasidės pui
kus jauno dainininko iš Phi
ladelphijos, Petro Petraičio, 
koncertas. Jis begalo gražiai 
dainuoja ir būsime jam dėkin
gi ypatingai dėlto, kad jis 
dainuos beveik išimtinai tik 
lietuviškų dainų. Patiks jis 
tėveliams, patiks jis ir jauni
mui, taip kaip jis visuomet 
patinka rytiečiams lietuviams 
ir net amerikoniškų teatrų 
lankytojams. Tai bus koncer-

W1LLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

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

White Sox Motor Salėsi „ _ .Garadžius už pusę kainos. Prie- 
A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai! žastis — kitas biznis^ 829 No. Clark

12 kamb. rooming house, naujai 
išdekoruotas, geros ineigos ir listas. 
Reik greit parduot. 1764 No. Clark 
Street.

Išvažiuojam, parduodam restau- 
rantą delleatessen, transfer kampai, 
geras biznis. Pigiai. 1553 No. Halsted 
St.

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Tards 0699

St.

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

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

JUSTIN MACKIEWICH
2342 South Leavitt Street 

Canal 1678-1679

4444

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

FREE WHEELING

STUDEBAKER
Vienintėlė Studebaker Lietuvių 

Įstaiga ChHagaJ r*
Didelis pasirinkimai Vartotų karų 

už žemiausias kalnas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė.

1
Piknikai ir išvažiavimai 

prasideda nuo gegužio 17 
dienos. Bet pirmutinis iš
važiavimas bus į Marijonų 
Farmų ir į Labdarių Sodus 
ir girias. Įvyks jau ateinan 
tį sekmadienį gegužio 10 d.
Į tų išvažiavimų vyks vi
sų kolonijų visi piknikų 
darbininkai ir komisijos.
Tas vra daroma dėlto, kad 
vėliau didiesiems parapijų
ir “Draugo” piknikams

.. . Namų Statymo Kontraktortua
prasidėjus jie bus užimti Statau Įvairiausius namui prieinama 

kaina

V
Tėl .Lafayette 7139 

A. Kasulis ir J. Zabukas. Sav.

Barbernė ir namas, kamp. lotas, 
arti Valparaiso llniv. kempės. Cash, 
pigiai. Herman Ealing, Valparaiso, 
Ind.

Delleatessen, transfer kamp., Įs
teigta 8 metai, 3 gyv. kamb. mau- 
dinė, už geriausią cash pasiūlymą. 
1953 W. 63 St. _X ___

Parsiduoda grocery ir De-

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie 

pat Lietuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namas 
dar naujas dviejų šeimynų. 
Ant kampo dar galima staty-

, BAGDONAS BROS,
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Looal & Long Distance Rešnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 8399 

Res. Tel. Tards 3408

licatessen. Kaina pigi. Prieža- ti didelį namų. Savininkas į 
stis nesveikata. Gera apv- trump„ laikų turi išvažiuoti 
linkę.

JULIUS JUŠKA 
2521 West 38th Street

ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

M. ZIZAS
I

Telef. Republic 6396

D, GRICIUS
GENE RALIS KONTRAKTORIUS

pasinauduokite gera progų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 

611 Lincoln Avenue
Rockfond, UI.

Phone Forest 8491

PARDAVIMUI 7 kambarių moder- 
Statau namus kaip muro taip Ir niškas, augStos kleaos hungalow. 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio.1 Randasi vienuolyno apylinkėj. Mai-
Kaino* prielnafniaustos.
2452 WEST 69th STREET

M. YUSZKA 

Plumbing & fleating
Kaipo Uetuvta lietuviam* patar 

o* u siu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

nysiu ant didesnio ar mažesnio namo 
4 ar 5 kamb. Taipgi parsiduoda 4 
lotai kartu arba po vieną prie Mar- 
ąuette Manoj- prie 63 Street.

•542 South Talman Avė.

darbais ir atvykę į pikni
kus neturi laiko liuosai 
pasivaikščioti ir pamatyti, ! 
kaip musų tuos visuomeniš 
kos įstaigos progresuoja.
O dabar ten nuvykti yra 
labai tinkamas laikas — 
sodai žydi, žolė sužaliavo,

javai pradeda dygti ir augti, paukšteliai gieda ir tt.
Tad visi visų kolonijų piknikų darbuotojai ir veikėjai 

prašomi vykti į tų pirmų pavasarinį išvažiavimų.
Darbuotojams ir veikėjams šis išvažiavimas bus ne vien

laiko smagus praleidimas, bet kartu sužinosite kelius ir tų! 
vietų stovį. Po šitokios kelionės ir atsilankymo visi dar
buotojai žinos kaip į tas vietas nuvažiuoti ir vėliau reikale 
bus vadais.

Į tų susipažinimo išvažiavimų gali vykti ne vien dar
buotojai, bet ir kiti visi. Visiems bus smagu. Bus muzika, 
žaislai, prakalbos, skanus užkandžiai ir kiti įvairumai.

Darbo Komisija.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefoną* Hemlock $524

JOHN PAKEL & CO.
(kneraliai Kontraktoriai 

Real Įstate
9621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehill 1680

MES ŽINOM, KA REIK DARYTI
Ar Jus patenkinti su sayo karo eisena Ir greitumu? Jei n*, 

tai mes galime jūsų karui grąžinti pep, Jėgą ir ekonomiją. 8pedja- 
iial įrankiai, tikros dalya dirbtuvėj Išlavinti darbininkai pajėgs 
Jūsų seną karą padaryti kaip naują. Laika nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas Ir išvalymas sutaupys Jum* plnlrų.

MARVEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Bulck, Nash, Hudson A Essex, Oakland 
Ir Pontiac. Oldsmobile, Viklng, Graham-Palg* Ir kitua

J. H. RIGZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

Phone Vlrglnla >064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

šapo* Telef. Namų Telef.

Hemlock 2817 Republic 5688

JOHN YERKES
i Plumbing & Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamo*
2422 WEST 69th STREET

Geros išdirbystės pilnai už
tikrintos maliavos.

Kainos numažintos 

Wall blot maliava .... 12.40 
Aliejinė maliava 82.10
Aliejinė maliava .......... 83.00
Aliejinė maliava .......... 83.65
Kopėčios 6 pėdų .......... 8130

NAMŲ SAVININKAMS.
Popleruoju Ir malevoju kambarius. 

Darbą keletą didelių sieninės pople- 
ros knygų, kurias pristatau į namu* 
išsirinkti. UI rolę 7c. ir aukščiau.

Atsišauklt laišku ar asmeniškai.
K. ANDREJUNAS 

1337 So. 50 Ot. Cicero, m.

W. BENECKAS
Pentnojn, popiernoju, grei- 

nuoju. Senų varnišių nuimn 
nuo visų medžių. Šaukit

Lafayette 7554

'r-

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUStAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

kraičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Kelmam komiso nuo $50 iki $800 
M* departmentas yra po valstijos 

priežiūra

SAUGIAUSIAI PINIGAMS i Taipgi paskolos ant pirmų morglčlų

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

Cla yra proga nupirkti namą už 
$1200 cash, 2 flatų po 6 kamb., ant 
2 lot,ų Ir 4 mašinom garažas. Mor- 
glčlus iš bankos $4000. Kaina tik $5,- 
500. Randasi ant Homan Avė., prie 
95 St.

Mainys 3 flatų mūrinį namą, 3 fl. 
po 6 kamb. maudynės, elektra, ce
mentuotas beismantas ir elė. Morgl- 
ėio $5,300. Randasi prie 33 gatvės, 
ant Brldgeporto.

Mainys 4 fl. narna su 2 lotais. 2 
fl. po 5 kamb. Ir 3 fl. po • kamb., 
maudynės, elektr.. cement. betdm. 
Randasi arti 114 St. Ir Halsted. tai 
yra gražiausioj daly Roselando. Mor- 
gtčlus tik $7000.

S. L. FABIAN & CO.

809 We8t 35th Street

Boulevard 0611 ar 0774

Parsiduoda 8 flatų namas, 5 kamb. 
mod., garo apšlld., ąžuolo trimas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 fiatu. $3,000 Jmokėt. Likusi leng
vais l*nok. 1123 So. 61 avei fiv. An
tano par. Cicero.

7 kamb. namas, arti Logan bulv. 
furn., didelis atikas, 2 karų gar. 
gera transp. $6,600, 2628 S. Talman 
Avė.

Nauja plytų rezidencija, 6 dideli 
kamb. k. v. apš., 2 ugnlav., sau
linis porčlus, 2 karų gar. plieno 
konstr. Pigiai. Sav, vietoj. 4657 
Howard avė., Westem Springs, III.

Priversta* parduot 2 augščlų ply
tų namas. 5-5 dideli kamb. mieg. 
porėtai, k. v. š. pigiai. 5842 No. 
Austln Avė.

6 šviesių kamb. namas, pečium 
šttd., naujai ištaisytas arti L. V. 
hlgh school. Pigiai. 1644 Byron St.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Nuslunčlame pinigus Lietu
von paštu J dvi savaites, tele
gramų ) dvi ar Iri* dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visą linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus Tt visus 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskola* pirmą Ir 
antrą morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies 
taraado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, Hl.

Tet Yarda 4669




