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ISPANIJOJ PRIEŠ BAŽNYČIA PAKILO 
RAUDONIEJI GAIVALAI

VAIKAI ATGAUNA SAVO SUTAUPYTUS PINIGUS Šventasis Tėvas Pijus XI 
Kalbės Per Radio

KOMUNISTŲ SUKURSTYTOS MINIOS 
PLĖŠIA IR DEGINA BAŽNYČIAS

Laikinoji Vyriausybė Parodo 

i Daug Bailumo

Bolševikai Nepaliauja Žudę Įžymiuosius Rusus; 
Italija, Ungarija ir Austrija Padare Prekybos 
Sutartį; Rusijoj Žymiai Pabranginamas Gy-j 
venimas 1

ROMA, geg. 13. — Ateina
ntį penktadieni, anot “Asso
ciated Press”, Šventasis Tė

vas Pijus XI kalbės iš Vati
kano radio stoties HVJ į visų 
pasaulį darbo klausimu.

, Penktadienį, ,kaip žinoma, 
bus minimos Popiežiaus Leo- 

i no XIII enciklikos apie dar

bo sąlygas 40 metų sukaktu
vės. ',

Jo Šventenybė Pijus XI ka
lbės į kelioliką tūkstančių ma
ldininkų, — iš viso pasaulio 
suvykusių darbo atstovų — ir 
ši kalba bus girdima visam 
pasauly.

Kalbės pusvalandį, pradžia 
5:00 vakare (Chicago laikas 
11.*30 ryte).

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ISPANIJOJ BETVARKE; 
APIPLĖŠTA IR SUDE

GINTA DAUG BAŽ
NYČIŲ

jo Jėzuitų Draugijos bažny-j vineland, N. J., uždaryta viena banka, kurioje be kitų daug vaikų taupė savo centus,
čia, namai ir įstaigos Kele-į kitos bankos prezidentas, pulk. Kimble, kurs su vaikais čia atvaizduojamas, grąžino
tas kunigų ir vienuolių sužei- vaikams visus JŲ sutaupytus pinigus. Nepaprastas vaikams džiaugsmas.________________

O KADA TO SUSILAUK- firedas, kuris kaltas prisipaži-
SIME LIETUVOJE?

šta.

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
12. — Ispanijoj iškilo betva
rkė, ačiū laikinosios vyriausy
bės apsileidimui.

BOLŠEVIKAI PERSEKIO
JA IR ŽUDO MOKSLI

NINKUS

BOLŠEVIKAI DIDINA 
KAINAS MAISTUI

MASKVA, geg. 12. — So-1 
vietai patylomis staiga padi
dino kainas 50 nuošimčių mai-

CHICAGOJE
BUVO ĮSPŪDINGAS 

PARADAS

PAKEIČIAMAS TEISĖJAS

no. Padariusi pas jį kratą po
licija rado gabalą to pat me
talo 554 gr. svarumo, gipso ir 
nupiaustytų nuo padirbtų pi-

Latvių seimo socialinės įsta- 
timdavystės komisija pradėjo 
svarstyti literatų, menininkų, nigų to Pat metalo gabalėlių.Bankos plėšiko F. E. Jor-

dan bylai vesti pakeistas tei jr žurnalistų pe- j Rimas policijai pasisakė, kad
sėjas. Byloje pirmininkaus tei ^1^^ monetas Staniui Pe-
sėjas rys si. y a prasi ^rĮnu ppnsjjas gaiės gauti, ne-|trui tyčia įmetęs kišenėn tnr-
des gegužes 21 d. • tk ’ -j,-- ipareinami nuo darbingumo i &uj©- Rimas yra sėdėjęs ka- 

- netekimo, 25 metus ištarnavę Įėjime 1 mt. ir 5 mėn. už įvai- 
ir jei bus pasiekę 55 metus rins vogimus. Iš kalėjimo pa-' 
amžiaus. Pensija bus taip pat' leistas š. m. vasario 24 d. Iš

---------------- mokama po 10 metų, jei bus1 surinktų žinių ir Rimo paaiš-
NEW YORK, geg. 12. — nustota 30 proc. darbingumu, tinimo matyti, kad tokių pini -

Ateivių skaičius į Amerikos Pensijų fondas bus sudarytas ' gų jis. į apyvartą neišleido, 
J. Valstybes šįmet bus ma- jg kalbamų kategorijų darbi-: nes čia buvęs tik bandymas

Pirmadienio vakare “biz-RYGA, geg. 12. — Iš Ru- stui, svaigiesiems gerymams 
munistų sukurstvtos tamsuo-i sijos atvykę i Latviją žmonės ir kitokiems gyvenimui reika- nio” atgaivinimui Chrcagos 
lių minios po kruvinų riaušių Pranešė> j°S bolševikai į Ru- lingiems daiktams. Darbinin- vidumiesty įvyko milžiniškas 
prješ/* monarchistųs puolėsi s^os taurius ištrėmė 45 įžy- kams atlyginimai paliekami ir įspūdingas paradas. Be Vi- 
plėsti ir deginti 'bažnyčia, minosi”» ™s"s ekonomistas, kaip buvę. su miesto departamentų pa-
vienuolijas ir įvairias bažnv- pro^eso”us’ statistus ir kt., Iždo komisaras (Trinko pra-j radę dalyvavo, dar ir federafi- 

tines įstaigas. i apkaltinti sabotažo vedi- neša, kad, rasi, kainos dar nė kariuomene.
Kada šio miesto gatvėse ė-|m®’ kas reiškia kontrrevoliu-,daugiau būsią padidintos. Į parade “Uotais” ir kitomis 

jo kruvinos riaušės ir kova -Kiti 10 sušaudyta. Komisarai apsižiūrėjo, kad priemonėmis atvaizduota n eto
su policija, kada komunistų! Nukeate3? tie mokslo vyrai įma netekti vertės. Įima miesto praeitis,
vadovaujamos ir kurstomos ”"“X??ečSX’ IrfprM rtS“ Tad!“™ '

"XX* -o būtinai reOtaUngi. Kada ^ose kitose miesto daiyse,

kitų katalikų įstaigų, pats pre- ka^ S ima apsie1^ sumažintos kainos.
., , . . . ,. , . , ir be m darbų, ne pasalinti. •zidentas ir jo kabineto nanal -e, - i —-------------------

Sindikalistų ir jų brolių ko

MAŽAS ATEIVIŲ 
SKAIČIUS

užsidarė karo ofise ir nežino
jo kas veikti.

Tik paikiau susigriebta, ka
da drąsiųjų piliečių būriai ė- 
mė tartis sugriauti apsileidu
sią prezidento Zamora vy
riausybę.

Paskelbta karo padėtis ir 
minias malšinti iššaukta ka
riuomenė. Tada raudonųjų pa
šėlimas iškilo kįtuose Ispani
jos miestuose: Zaragosa, Co- .
j k t.-,v si j- • svarbiu, nes ši sutartis, kaiprdoba, Bilbao, Cadize ir kitur. • . . ,
_ . - spėjama, ateitv turės didelės
Po to ir kituose miestuose ™ ,, i. • •* Iįtakos j visos Europos preky-

paskelbta karo padėtis ir iš- .
.__ , . i____ . oą-

ITALIJA, UNGARIJA IR
AUSTRIJA TURI PRE

KYBOS SUTARTI

ROMA, geg. 12. — Italija, 
Austrija ir Ungarija pasira
šė trilypę prekybos sutartį. Ir 
kitos valstybės pakviestos pri
sidėti.

taipat Grant parke įvyks to
kios ir kitokios pramogos, 
i Kas turi linoso laiko, yra 

' verta ir naudinga to visa pa- 
GIJA ANGLIJOJE įsižiūrėti. Ypač nupnoštų did

žiųjų krautuvių ir išstatytų

KATALIKŲ TIESOS DRAU-

LONDONAS, geg. 12. — A- 
nglijos Katalikų Tiesos Drau
gija vieneriais metais parda
vė 1,304,674 katalikiškų kny
gelių, kuriose aiškinamos įvai
rios katalikų tikėjimo tiesos.

prieinamomis kainomis prekių.

PAŠAUKTAS BUVUSIS 
IŽDININKAS

šankta kariuomenė. I (
Bet kol vyriausybė surio- 
entavo, pačiam Madride su

deginta 10- bažnyčių, vienuo
lijų ir kitų katalikų Įstaigų. 
Kitur dar malšinamos riau
šės.

Kitur visur sudeginta virš 
20 bažnyčių ir kitų bažnyti
nių trobesių. Vidutiniai ap
skaičiuojant, atlikta apie 35 
milionai dolerių nuostolių.

Bet tai ne viskas. Vienais 
plėšimais atlikta neapkainuo- 
jami nuostoliai. Bažnyčiose ir 
vienuolynuose plėšta brangie
ji šventi indai, paveikslai, re
kordai ir kiti daiktai. Ko ne
galėta pagrobti, sudeginta. 
Vienuoliai ir vienuolės laiki
nai išsislapstė privatiniuose 
namuose.

Madride labiausia nukentė-

! U < >

ftpradėti dirbti pinigus. “R.žiausias pradėjus 1862 metais ninku įmokėjimų nuo algos 
ir mažesnis, negu 1918 m. po 4 proc. Tokią pat sumą 
Bus priimta mažiau 100,000 mokės ir darbdaviai. Galimą 
ateivių. nepriteklių padengtų valstybė.

Darbininkas, kuris baigė dar
bą be teisės gauti pensiją, sa
vo įmokėjimus į fondą gali

1 i
--------------------------------- atsiimti atgal. Visi darbinin-

NEW ORLEANS, La., ge- kai suskirstyti į kategorijas, 
gūžės 12. — Šv. Patriko pa- Pensijos dydis svyruoja nuo 
rapijos rektoriaus namuose 15 iki 30 proc. 6 kategorijos 
mirė buvusis Guatemala vys- valdininko algos, kuri Latvi

joj atsižvelgiant į tai, kad 
aukščiausią kategoriją sudaro 
pirmoji, siekia per 700 litų.

’ Šis įstatymas palies taip 
pat ūkiškų ir visuomenės or-

NEGIRDĖTA BARBARYBE

MIRĖ GUATEMALOS 
VYSKUPAS

kapas J. R. Riveirp.

Teko patirti, kad kai kuriose 
vidurinėse ir ankštesnėse mo
kyklose mokyklų vadovybė 
griežtai uždraudė mokiniams 
mokykloje ir namie skaityti 
bet-knriuos laikraščius bei žu
rnalus, išskyrus “Skautų Ai
dą,” “Šviesos Kelios” ir
“Karį.” ’ “R”.

................. ......CaZ

‘Grand jury” tyrinėja^ kur
. Politiniuose Europos sluog-' Vienos rūSies maldaknygės jr kaip yra pranykę kelios dė

sniuose šis įvykis skaitomas parduota 84’500 kopip?> šimtys tūkstančių dolerių iš

- -------------------- ------- miesto iždo pasitraukus seną-
PRIPAŽINTA KSAVERO jaį miesto valdybai.
BROLIŲ KONGREGACIJA. Pašauktas išklausinėti buvu-

Pasirašytos sutarties sąly
gos nėra žinomos.

SUMAŽĖJO BEDARBIŲ 
SKAIČIUS

LOUISVILLE,
; 12. — Ugi metai Amerikoj gy-! 
vnoja Ksavero Brolių kongre-i 
gacija. Dabar Šventasis Sos
tas pripažino ir patvirtino jos 
konstituciją.

NUBAUDĖ KUN< A. 
LIPNICKĄ M

Kun. A. Lipnicką, Paaevė- 
VILLACOUBLAY, Franci- gjmizacijų tarnautojus gauna-'vyskupijos jaunimo direk- 

ja, geg. 12, — Du francūzų „jivmnima “R.”>torių, Panevėžio Taikos tei
lsėjas nubaudė 5 parėms are-

ŽUVO DU FRANCŪZU 
LAKŪNU

ja, geg. 12. - Du francūzų n5to atlyginimą 
kariuomenės orlaiviu susikūlė. ,

sis iždininkas C. S. Petersou du karininku. 
Ky., geg. jr politikieriai.

BERLYNAS, geg. 12. —
Vokietijoj balandžio mėnesiu 
sumažėjo keliais šimtais tuk-* 
stančių bedarbių skaičius. z IBalandžio 30 d. Vokietijoj' WELLINGTON, Naujoji Ze

SENAS ARKIVYSKUPAS 
— 57 METUS VYSKUPU

bedarbių buvę 4,389,000.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
PERU

LIMA, Peru, geg. 12. — 
Yungey apylinkėse įvyko leng
vas žemės drebėjimas.

landija, geg. 12. — Welling- 
tono. arkivyskupas ir Naujo
sios Zelandijos metropolitas 
F. M. Redwood tomis dieno
mis minėjo 57 metus, kaip ko
nsekruotas vyskupu. Arkivys
kupas Redwood yra 92 metų.

500 pėdų aukštumoje. Žuvo' LIKVIDAVO PINIGŲ 
“FABRIKĄ”

JAUNIMO SAVAITE
BRIAND YRA KAN

DIDATU

BRIUSELIS, Belgija, geg. 
13* — Mirė garsus smuikinin
kas Eugene Ysaye.

1 ’ ••'j""-1* V

WASHINGTON, geg. 13.

- Paštos departamente nu- 
,matomas 140 milionų dolerių 
nepriteklius. .y . ,
J . ' « h ii ■4

Chicago miesto majoras Ce- 
rmak paf&elbtu skelbimu pa
skyrė “jaunimo savaitę” pra
dėjus gegužės 17 d.

Ligšiol Chicagoj buvo mi
nima skyrium bernaičių ir me
rgaičių savaitL Dabar minėji
mas sujungiamas krūvon.

PROHffilCIJOS KALINIAI
Iš visų Cbicagos federali- 

niam teisme nubaustų kalinių 
virš 58 nuošimčiai yra nubau
sti už probibicijos įstatymo 
peržengimus.

CHICAGO LR APYLIN
KĖS. — Šiandie saulėta; po
piet kiek' šilčiau. ' •» ’

•- Bal. 13 d. Rokiškio miesto 
turguje, sulaikius Stanį Pet
rą ir padarius pas jį kratą, 

PARYŽIUS, geg. 12. —1 Ry-1 policija rado padirbtų pinigų 

t°j ivylcs Francijos preziden-• monetas po 2 litu, ir rie
to rinkimai. Svarbiausiu kan-’,ną monetą — 50 centų. Mone- 

didatu yra užsienių ministeris įo8 pO išlietos iš me-
Bnand. talo, atrodo daug tamsesnės,

kaip tikros sidabrinės; forma
tas jų toks pat, kaip. 2 litų; 
tik nelygūs kraštai, nelabai 
aiškūs ruoželiai; svarumo 6 
decigramais lengvesni, kaip ti
kri sidabriniai pinigai. Mone
ta 50 centų to pat metalo, to
kios pat spalvos, tik truputį 
įsnnkesnė. Ant padirbtų pini
gų vytis ir raidės labai aiš
kios.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ITALIJOJ

‘ MBLPHI, Italija, geg. 12. 
— Šią apylinkę palietė nau
jas smarkus žemės drebėji
mas. Keliolika žmonių sužei
sta. Sugriauta daug gyvena
mųjų namų.

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
geg. ‘13. — Argentinos respu
blikoj įvesta žinioms cenzūra.

7 ŽUVO VOKIETIJOS 
POTVINIUOSE

BERLYNAS, geg. 12. — 
Pietvakarinės Vokietijos j dar.

’• t I * H i
ly kilusiuose tomis (JįenOmls 
potvinfuose žuvo 7 žmonės.

NEW HAVEN, Conn., geg. 
13. — Tale Universitete pa
naikintos lotynų ir graikų ka
lbos studentams siekti moks
lo laipsnius.

Pinigus padirbo Rokiškio 
miesto gyventojas, Rimas Al

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sterl. av. 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrk

13.90
23.82

Šveicarijos 100 frankų 19.24
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DIENOS KLAUSIMAI
SKAUDUS ĮVYKIAI ISPANIJOJE.

'Bet, revoliucijų istorija aiškiai sako, kad 
revoliucijos nė vienai valstybei dovanai ne
praeina. Įvyksta naujų nusivylimų. Taip bu
vo ir Ispanijoj. Naujoji vyriausybė 'taip greit 
negalėjo skurdo ir vargų pašalinti. To laukė 
minia. Aišku — nesulaukė. Ispanai karšti 
žmonės. Tuoj riaušės pakėlė. Nebuvo ko kito 
pulti, bedieviai sukurstė ir tamsi, suvargusi

Kalėjimas.
Kauno sunkiųjų darbų ka

lėjime yra apie 1,300 kalinių; 
be to, kiekviename apskričio 
mieste yra kalėjimai, kurte 
taipgi pripildyti kaliniais.

minia, kuri neprotauja, bažnyčias ir vienuoly- Į 
nūs puolėsi deginti. Radikališkoji vyriausybė Ka>P° buvęs Kauno sunkių- 
tuo gal ir yra patenkinta, nes mano, kad mi-!™ d*rbW kaiadinaas,
nioe įtūžimas pasiseks nukreipti prieS Bažny- inonu P“‘e,liti tlek *•*»

apie kalėjimą ir kalinius. 
Kauno kalėjimas yra vidu

ry miesto. Tai didelis mūro

atkreipta domės įrengimui į- 
vairių dirbtuvių. Tas įvykis 
tikrai mūsų tautų džiugina. 

Kaluliais turi rūpintis nė tik 
vien valdžia, liet ir plačioji 
visuomenė. Dievo ir Bažny
čios įsakymai visus mus ragi- 
ua prie gailestingų darbų, o 
jų tarpe aiškiai paminėtas: 
“kalinius aplankyk.“ Prie to 
gailestingo darbo verčia mus 
ne tik artimo meilė, liet ir tei
sybė. Štai kokioje prasmėje: 
jeigu tik galima būtų ištirti 
gyvenimų, kalinio nuo pat pra
džios — surasti visas prieža-

čią ir tada vyriausybės ji nelies. Bet ji klysta, 
jei taip mano. Nuverstas karalius, dabar degi
nama bažnyčios, o kažin ar rytoj nenuvers ir
i i ,• • i (namas, apsuptas aukšta tvo-dabartine vvnausvlię ir ar griuvėsiuose ne-; ’ 1 •?
... i \ , . .. . • u-i ra» kiemas visai mažas. įeitiatsistos dar kita, komunistine vyriausybe, ku-1. 4 . .
. . . T ... v... i pati kalėjimą reikia pereiti

n ir visą Ispaniją i vargus ir pražūti suniur- , . ; v. .
g pro dvejus geležinius vartus.

yS’R - - n • • , • -n , iVi<lUj ,i™'Ki,"as etie, kurine jį pastūmė prasi-
Bažnyčia, kūnus įstaigas minia kurstomaisias; kiekviename aukšte il

gas tamsus koridorius, abiejo
se pusėse kambariai — durys 
apkaustytos geležimis, languo
se geležies grotai. Lovų kam-

degina, kaip tik yra pati galingiausia prie
monė taiką ir ramybę respublikoniškoje Ispa-. 
nijoje palaikyti, žmonių vargą šalinti, susipra
timui kelti ir visam krašte ne vien dvasinę,
bet ir medžiaginę gerovę kelti. Ir Ispanijoj,, bariuose visai nėra; žmonės 
matomai, daroma tokios klaidos, kokios buvo'miega ant lentynų (narų). Be
daromos Rusijoj ir dėlto ten žmonės laisvės , noveje mat, prasikaltėlius vi-

žengti, tada paaiškėtų, kad la
bai didelė dalis jo kaltės glūdi 
visuomenėje. Kapelionauda- 
tnas kalėjime daugel ko paty
riau ir sužinojau.

Trečiadienis, Geg. 13 d., 1931
KETURI PULITZER’IO DOVANOS LAUREATAI.

A z

K

&

Šiomis dienomis pasaulio spauda pilim 
žinių apie naujus, skaudžius įvykius Ispani
joje. Miestuose eina kruvinos riaušės. Įšėlusi, 
bedievių sukurstyta minia degina bažnyčias, 
vienuolynus ir krykštauja lyg pasiutimo ap
imta. Naujoji vyriausybė, matomai, tuo yra 
gana patenkinta, nes nesiima griežtų priemo
nių riaušėms malšinti. Ji pasitenkina lik pa
reiškimais. Negalimas daiktas, kad vyriausy
bė, turėdama policijų ir kariuomenę savo 
žinioje, negalėtų sustabdyti minią nuo degi
nimo Bažnyčios nuosavybių, nuo kraujo pra
liejimo. Juk tai yra žaidimas su ugnimi, kas 
galės skaudžiai atsiliepti į visos valstybės 
gyvenimą. į .

Sakoma, kad tos riaušės tai liekanos tos 
kovos, kuri dar vis dėl to tebeina tarp įuo- 
narcbistų ir respublikonų. Taipgi sakoma, 
kad komunistų elementas Ispanijoj įsigali.

^Jam į pagelbą einanti AĮaskva su pinigais ir 
, savo patyrusiais agitatoriais. Bet ką bendro 

turi su viena dr kita grupe bažnyčių ir vieX. 
nuolynų rūmai, kurie puošia visą Ispanijos 
kraštą? Ką bendro turi dvasiški ja, kuri visai 
nesikiša į pasaulinę valdžią, kuri ir naujai 
respublikoniškai vyriausybei savo lojalumą 
parodė?

Naujų įvykių Ispanijoje priežasčių reikia 
kur kitur ieškoti. Ispanijoje permainos įvyko 
ne dėlto, kad tauta būtų buvus pilnai prie 
naujos tvarkos pribrendus. Ispanijos vargai 
pasidarė nebepakeliami. Kurstymai, nedar
bas, dabartinės visame pasauly esančios sun
kenybės, pinigų susmukimas, pavojdi iš kai
mynų pusės, norint paveržti Ispanijos ko
lonijas Afrikoj ir kitur, žmonių tamsnnas ir 
nesusiorganizavimas — tai vargai, kurie iš
kėlė naujos tvarkos reikalą. Įvyko revoliuci- • I1,e re*kalo KU tais, kurie nori paskandinti bol-

nefeko, dabar sunkų vergijos jungą neša, bai
sų skurdą kenčia. Jei tuo keliu pradeda eiti 
ir Ispanija, jos žmonių ateitis tikrai nepavy
dėtina.

VISIŠKAI PARSIDAVĖ.

sokiais būdais bausdavo, tam 
tikslui ir kalėjimai buvo pri
taikinti. Nors Kauno kalėji
mas ir nesiekia gilios senovės, 

j bet rusų valdžia, statydama 
, kalėjimą, pripuolamai ar tik-

Kapelionais, kaip) dvasios 
vadas kalinių, jokiais įstaty
mais nevaržomas gal lankyti 
kalinius kiekvienu laiku, su 
jais kalbėti tiek, kiek reika
las ir aplinkybės leidžia.

Šiuo kartu paduosiu tik kai 
kuriuos užrašus iš savo aie-

įsliai taip suderino, kad kali-/ nyno:
’ nius bausti, atsakant jiems 

buvo 1 net žmoniško gyvenimo. Toki 
elgimąsi su žmonėmis civiliza
cija vadina barbariška. l’eda-

Lietuviškieji komunistai senai 
Maskvai parsidavę. Jų dienraščiai kiek galė
dami žemino lietuvybę, visu smarkumu varėsi 
prieš Lietuvą. Jų tikslas buvo — aklai tar-įK°Kika krikfičioniSkas mok- 
nauti Maskvai. Rodos, Maskvos agentams, j s'as nuro(l°, kad kalėjimas nu
gyvenantiems Amerikoje, to pilnai galėjo už-į ^am’ ka^ pi atikai tusius, 
tekti. O vis dėl to neužteko. Jie sumanė lie- i kaipo kenksmingus, bei pavo- 
tuvių komunistų šlamštus visiškai į savo ran-žmonijai, atskiltų is 
kas paimti, atimant savarankiškumą jų ieį. į visuomenės, bet duoti jiems 
dėjams. Tam sumanymui pasipriešino Prusei- 
ka ir kiti. Nieko negelbėjo. Pruseiką, aklai
tarnavusį Maskvai per kelioliką metų, iri

. v x- v i * x - y idas, pasitaisvtų. Tani tiksluidaugelio kitų išmėtė iš komunistų partijos, is-1 1 ‘. v . v v* ’ a r* l/olnitniA ometė iš redakcijų darbo ir abu dienraščiu pa
siėmė pilnoų savo kontrolėm Del to dabar 
lietuviškieji komunistai suskilo į dvi grupi, 
kurios nemažiau tarp savęs kovos, kaip' ko
voja bolševikai su socialistais, kurie kadaisia ! ‘

Pirmutinis atsilankymas pas 
kalinį N. N. padarė man gero 
įspūdžio. Dar jaunas vyras,

1930 Pulitzer’io dovanos laureatais yra šie: (1) Busim 
Glaspell už scenos veikalų “Allisoą’s House“, (2) Ed- 
niund Duffy iš “Baltimore Sun’’ už geriausi 1930 m. prie

šinį, (3) Bemadotte Sclimitt iš Cliicagos universitete už para
šymą knygos “The Corning of tlie War“ ir (4) H. R. Knicker- 
bocker iš “Pliiladelphia Public Ledzer“ už geriausį pavyz-

juodos pei veriančios aky s, vei-1 jį korespondencijos.
das malonus, daug atvirumo, Į________________________
rezignacijos; tarp kitko už-iligentas. Pamatęs daugel pri- gailėjimo, bet ir pagarbos ve-
klausiau jo;

— “Ar seniai buvai išpa
žinties?”

rašytų popierų, užklausiau; 
“Kokie čia raštai?“

“Tai mano rankraščiai. La- 
ibai norėčiau,

— “Labai seniai, net nebe
atatinkamą pragyvenimą, at- žinau kada.“ _
sakantį daria, ir' taip pavei-į - "Kodėl apleidi eavo kr-.“™ ■»*« Tru
kti, kad jie. supratę savo klai- kšfioniškae pareiga,!”' F* •"«)«*»» J* gre.ta,

— “Niekas man nenurodė, saJe envaldęs,. toliau, tęsė.
• , .v , . 4.x 0«n uoluifTHncrnH • mono

niekas neismokino. 'sargyba kalėjime pavedama 
doriems — protingiems pilie
čiams ; skiriami kapelionai, 
kad vieni ir kiti padėtų kali
niams pakeisti blogus įpročius

.. . ..į .v . ii, 77 -77- ‘ta juos grąžintų visuomenei reigas,
įsvieno dirbo, įsvieno darbo žmones klaidino į .gerais piliečiais. Tad moder- tų pažinęs, nes esama gero 

, niški kalėjimai visai kitaip į- būdo žmogąus. L žteko man
'rengti. , i kelis kairtus atsilankyti pas ta

o “Vilnį “Chicagoje, kalbame ne kaipo apie \UetuTO> ka|lmy kla„8inias‘kaiinį( jį iSnioki„,i ir palenk-
,, . ., . v, vx a . nebuvo pamirštas, nuo pat ti prie išpažinties. Vieną kar

aklai parsidavusius šlamštus, kurie yra di- ... . . VT ...į pradžios atgavimo. Nepnklau- dz.au,. nnyy tauto, nepnetelmr, kūne veda;sorayb5s

ir išnaudojo. Dabar, kada kalbame apie ko
munistų laikraščius — “Laisvę“ Brooklyne, 

[banie ne kaipo apie 
lietuviškus laikraščius, o tik kaipo Maskvai

griežtą ir šlykščią kovą prieš viską kas lietu- i pagerinimai. Pastaraisiais lai-
visko, ku, dor,j ir kilnu. Žinokime, kad tur-1 skiriamog ir-

ja. Minia džiaugėsi, naujai vyriausybei ova
cijos kėlė.

regis,
jau pradėta statyba naujo ka- 

sevizmo baugose Lietuva ir visą mūsų tautą Įėjimo »u visais dabartinių 
pražudyti. laikų ireikalavhnais, ypač bus

, Popiežiaus Leono XIII Enciklika 
“Rerum Novarum“.

(Tąsa)

“Tiek, kiek pmlarčte vienam iš tų 
mažiausių mano brolių, man padarėte“. 
(Mt. 25, 40/ Iš to visa šitokia išvada: kas 
iš Dievo malonės yra gavęs daugiau gėry
bių, — ar tai kūno ir sielos ypatybių, ar 
tai šiaip jau turtų — tas yra jų gavęs 
netik sau išsitobulinti, l>et nelyginant, 
kaip koks Dievo skirtas užvaizdu, lai ly
giai jų vartoja ir kitų naudai. “Turįs 
daug proto težiūri, kud jojo neslėptų; tu
rįs gausiai turtų, lai žjūri, kud nenustotų 
gailestingumo darbų dirbęs; mokąs val
dyti tegu labai rūpinusi savo mokėjituą 
sunaudoti artimo reikalams ir naudai’’1. 
(S. Oreg. Magn. In Evang. hom. 9. n 7).

Bėdinuosius gi Bažnyčia mokina, kad 

neturtas nėra Dievo akyse pažeminimu ir į.

( Kristus, kurs žrūonėms atpirkti, “būda- 
1 mas turtingas pasidarė beturčiu”, (2 Kor. 

8, 9) būdamas Dievo sūnus ir pats Die
vas, nesidrovėjo būti laikomas dailidės 
sūnumi ir net neatsisakė didesnės savo 
gyvenimo dalies praleisti dailidės dar
buose. “Ar gi jis ne dailidė, Marijos sū
nus“ (Mk 6, 3). Žiūrint į tą Dieviškųjį 
pavyzdį, lengviau yra suprasti tikrą žmo
gaus vertę bei kilnumą esant geruose 
darbuose, t. y. dorybėje; dorybė gi yra 
visų žmonių bendra gėrybė; ji lygiai pri
einama žemiausiems ir aukščiausiems, tur 
tingiesiems ir vargšams, ir tik už dory- 
bes liei genis darbus, vistiek kps jų tu
rės, tegaus užmokesnio laimingoje amži
nybėje. Kaip tik Dievas rodosi malonin
gesnis vargšams: juk (bėdinuosius vadina 
palaimintais (Mt. 5, 3); palaiminti netur
tėliai dvasia. Jis meilingai kviečia prie 

f savęs, norėdamas paguonti visus, kurie 
vargsta ir liūsta (Mt. 11, 28: Eikite pas 
mane visi, kurie vargstat ir esat apsun
kinti, o aš jus atgaivinsiu); mažuosius ir 
neteisingai kenčiančius jis ypatingai my-

Buvo tai našlaitis, visuome
nei dirbo ir jeigu tik ta visuo
menė būtų “išmokinus“ ir nu
rodžius gani svarbiausias pa

gal ir kalėjimo nebfl-

tą sutikęs mane pasakė: “Da-^ 
bar aš kitaip gyvensiu kaip 
išleis iš kalėjimo.“ Kitą kart 
aplankiau jauną kalinį X. X. 
Mandagus, labai dėkingas, kad 
pas jį užėjau, kalbėjo logiš
kai, nuosekliai — tikras inte

ginami būti labdaringais, kiti kukliais. 
Tuo būdu lengvai mažėja puikybės gim
domas skirtumas tarp šių abiejų luomų, 
o ’padavus viens kitam draugingas ran' 
kas, bus neslinku sujungti abiejų luomų 
siekimus.

Jeigu jie pilnai klausys krikščioniš
kų įsakymų, tai tas draugiškumas virs 
tikra brolių meile. Tuomet visi pajus ir 
supras visus žmones esant vieno tėvo, Die
vo, sutvertus ir turint vieną bendrą tiks
lą, kurs yra pats Dievas, kursai vienas 
tegal suteikti ir x\ngelams ir žmonėms 
piLnos laimės; supras, kad kiekvienas 
žmogus yra Jėzaus nuopelnais atpirktas 
bei į Dievo sunaus garbę pakeltas, jog 
neišvengiama brolybė jungia visus su vie
nas kitu ir su mūsų Viešpačiu Kristum, 
Kurs už tai ir vadinamas ‘pirmgirnių tarp 
daugelio brolių“ (Rom. 8. 20). Visos gė
rybės lygiai, kaip ir Dievo malonės, yra 
duotos bendrai visų žmonių naudui ir 
nieks, uebent jis bus to vertas, nebus at
stumtas nuo dangaus laimės. “Jei esame 
vaikai; esame ir tėvainiai; tėvainiai lMe-kiui nereikia gėdintis sunkiu darbu savo 

pragyvenimui užsidirbti. Taip patvirtino į tai žinodami turtuoliai Besididžiuos, , vo ir draugtėvainiai Kristaus“ (Bom. 8 
savo gyvenimu mūsų Viešpats Jėzus Į vargšui nebus tokie nusiminę; vieni ra- \ 17.).

Aš esu nelaimingas; mano 
jaunystė ir visas gyvenimas 
suardytas, noriu perspėti ki
tus, kad neitų mano keliais, 
kad nepasiduotų suviliojimui, 
vengtų papiktinimų?’

Ilgai su juoui kalbėjau, da
ug ką man pasakė, bet čia ne
verta pakartoti. Gal kada jo 
raštai paklius į spaudą, tada 
visi sužinos. Aišku visiem, ko
kios prakilnios širdies jaunuo
lis; supratęs savo klaidas, sa
ve pamiršdamas, rūpinos per
spėti savo draugus, kad veng
tų papiktinimų, eitų doros ke
bais. Toks kalinys netik paši

ltas.
Įeinu į kambarį kalinio N. 

N. Čia radau viduramžio vy-
kad jie kada, r«’ tru»ut' Pr“ai““b

stiprume; atsirėmęs žiūri pro 
langą. “Ko taip užsimąstei ir 
esi nuliūdęs“ — užklausiau 
jo,- nesitikėdamas, kad tie ma
no žodžiai užgaus jo jausmus, 
nes graudžiai pradėjo verkti. 
Gaila buvo žiūrėti į tą stiprų, 
apsiašarojusį vyrą; kiek nusi
raminęs zper ašaras pradėjo 
man skųstis;

“Kaipgi neverkti, turiu pe
nkis vaikus, turiu žmoną ir 
seną tetą, visus maitinau, da
bar 'nežinia, ar turi ką valgy
ti, ar apsidengę, naktimis ne
miegu, protas man maišosi, o 
padėti negaliu; tas labiausia 
mane kankina. Gal pusvalandį 
užtrukau, kiek galėdamas ra
minau, sunku buvo apleisti,

(Tąsa ant 3 post;

Šit kokios yra priedermės ir teisės, i valdytų savo geidulius, kad Dievą ir al
kurių mokina krikščioniškoji *filozofija. 
Ar gi ne aišku, kad visos kovos trum
piausiu laiku nurimtų, jeigu tas mokslas 
įvyktų žmonių gyvenime.

f) Bažnyčios geri darbai. 
Bažnyčia nesitenkina nurodžiusi gy

dymo priemones, bet ir pati jas Vartoja. 
Ji visa savo galia stengiasi apšviesti žmo
nes savo mokslu ir sulig jo išauklėti juos; 
Ji stengiasi gaivinančius to mokslo sy
vus tęjkti žmonėms, kaip galima, plačiau 
per savo vyskupą ir kunigų darbus. Baž
nyčiai rūpi prasiskverbti į žmonių sielas 
ir palenkti jų valią, kad jie rodžiai klau
sytų Dievo įsakymų ir jais save tvarkytų. 
Ir kaip tik šiame svarbiausiame pirmos 
eilės reikale — nes nuo jo pareina viso 
šito klausimo išrišimas — viena Bažny
čia daugiausiai padaryti tegali. Nes tos 
priemonės, kurias ji vaitoja žmonių šir
džiai pasiekti, Bažnyčiai kaip tik tam 
reikalui i>ats Viešpats Kristus davė ir 
todėl jos turi dieviškos galios. Tik vie
nos šitos priemonės tepajėgia pasiekti 
slapčiausius širdies kampelius ir žmogų 
palenkti, kad pildytų savo priedermes,

timą karščiausiai mylėtų ir drąsiai sun
kenybes nugalėtų, kurios dorybei kelią 
pastoja. — Kad įsitikinus, užtenka biskį 
prisiminti senovės pavyzdžių. Čia mira ‘ 
lite tik atsitikimus ir dalykas, kurių nielĮ 
neužginčiju; būtent, pirma, <kad pilieti
nis žmonių gyvenimas tapo iš pamatų at
naujintas per krikščionybę; antra, kad per 
tų atnaujinimą žmonija netik žymiai i«ėjo 
pirmyn, bet ir sugtyžo nuo žlugimo į gy
vybę ir pasiekė tokios tobulybės, jog di
desnės už ją nebuvo nei pirmiau nei atei
tyje nebus; trečia, kad visų šitų gerybių 
šaltinis ir tikslas yra Jėzus Kristus: kaip 
viskas yru kilę iš jo, taip turi prie jo ir 
gryžti. Kada žmonijoj įsigalėjo Evange
lijos mokslas ir pasaulis imžino didžiasių 
Dievo Žodžio įsikūnijimo bei atpirkimo 
paslaptį, tada Kristaus dvasia ajiėmė val
stybes ir jas pripildė savo mokslu, įsa
kymais ir dėsniais. Užtat jei šiandie rei
kia mūsų visuomenė gydyti, tai ji tik 
prie krikščioniškojo gyvenimo ir krikščio
nybės dėsnių gryždania teišgvs.

J, - K ,' ■«
i (Bus daugiau)
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V. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRAS LAIMĖJO MUZIKOS KONTESTE PIR-lakto, kurs turėtų visuomenę
MA DOVANĄ!

Chicagos Arkivyskupija su- demija! Valio Šv. Kazimiero

liūs Amerikiečius ir šiam!turiu garbės pareikšti, kad Į 
reikalui kiek aukoti. man gausus užmokestis bus, i

Primename, kad anksčiau jeigu skaitytojas suprato ma-j 
jau buvome gavę iš jų aukų. 1,0 žodžius ir panorės paduo-j 

Dar kartų dėkojame už G sav« rankų tiems vargšams i 
atmintį ir prašome priimti kaliniams.
mūsų pagarbos žodžius. , jg savo pugės užtikrinu ; 

Valdybos vardu kiekviena, nors ir mažiausia
Pirmininkas f. Kubilius, auka, pasiųsta kalinių globusį 
Sekr. A. L. StankeričaiK’.” draugijai, Kaunas, Kęstučio; 

gat. No.

palenkti prie didesnės užuo 
jautos, tai yra tas, kad tarpe 
kalinių yra tokių, kurie ln* jo- Į 
kios kaltės turi kentėti; ko
kiu būdu jie'pakliuvo į kalė
jimų, tų klausimų išspręsti su-! 
nku.

Teismas gali l>ešališkai na-1 
grinėti bylų, bet, išduodamas
sprendimų, turi pasiremti liu-l Koks tikslas draugijos, nė- gat. No. 32, bus su džmugs- 
dininkų parodymais, o liūdini ra reikalo aiškinti, nes pat- mu priimta ir taupiai sutinu 
nkai vieni iš piktos valios, ki-į Sai vardas ta nurodo. Daug dota paskirtam tikslui, o mes 
ti savo partyviais sumetimais! galėčiau pasakyti apie vaklv- atsilygindami ir ateity patm- 

nesąžiningus paliudiji- bų, bet ir čia susilaikysiu, nes ksime daugiau žinių tuo. klau-

This new checse 
treat

JbLgeg. 2 d. Orkestrą Kon-
t (li kot ril Kolitus

dalyvavo daug kitataučių 
talikiškų mokyklų. Buvo ir 
. Kazimiero Akademijos Or- 
Stras. .Jis tik šiais metais 
rganizuotas. Bus jau aštuo 
mėnesiai kai ėmėsi darbo, 
tačiau savo žavėtinu groji- 

iu perviršijo senesnius or- 
strus. Šv. Kazimiero Aka- 

enuja, nors neturi nei 200 
udenčių, bet savo nuošir- 
žiu darbu, su Dievo pagalba,1 
usilygino ir net perviršijo 
Skaitlingas kitataučių moky
klas moksle, 'dailėje ir kito
se srityse.

Muzikos kontesto teisėjai 
buvo šie muzikai: 
į. 1) Mr. Josepliy Gallicchio, 
Chicago Daily News Concert 
Orkestros Vedėjas.

2) Mr. Paul Vernon, Lane 
igh School Orkestros vedė-

3) Mr. Kari T. Scbulte, As- 
steiate Director of the LittleĮ 
S Tuphony.

Jie pripažino Šv. Kazimiero 
A tademi jos Orkestrai Pirmą,
D ivaną.

Valio Šv. Kazimiero Moki
ai Valio Šv. Kazimiero Aka-n

Seselės!

Švento Kazimiero Akademijos 
Orkestro Narės:

Smuikas groja.
Ona Čepulionytė 
Genovaitė Dominaitė 
Elena Genevičiutė 
Birutė Jodvalkytė 
Sofia Jonikytė 
Lueia Mikolaitytė 
Virginia Porter •
Joanita Praninskaitė 
Sylvia Sabonytė 
Julė Stoškiutė 
Juozapina Strikaitė 
Stanislova Vesbaraitė 
Stefania Zakarauskaitė 
Barbora Zalatorytė 
Jadvyga Kavalčikaitė 

Violoincelle:

Stasė Puišytė
Double Bass: 

Kazimiera 'Martinkiutė 
Flute;

Emilia Ežerskaitė
Oboe:

Ona Pažemytė
Piano:

Jadvyga Lukoševičiutė'
* Clarinets:

Stanislova Knistautaitė 
Bronė Paukštytė 
Adelė Pažemytė

Emilia Poškaitė 
Irena Valentinaitė 
Ona Pilipavičiutė 

Trumpets:
Ona Grepelytė 
Stefania Kukenis 
Agnietė Kulbokaitė 
Jadvyga Pleirytė 

Trombones:
Bronė Kuzmickas 
Marijona Norvainytė 
Antanina Pikielytė 

Saxophones;
Stefania Konevičiutė 
Florencija Paulaitė 
Stanislova Šimkiutė 

Mellopliones:
Stefania Montvilaitė 
Magdalena Venslavičiutė 

Bells:
Bronė Šedytė

Drums:
Aldona Aleknaitė • <
Šv. Kazimiero Akademijos 

mokinės muzikos Solo Kontes- 
te laimėjo pirmasais dovanas 
(po auksinį medalį):

Emilija Poškaitė Clarinet
Ona Pažemytė Oboe
Emilija Ežerskaitė Flute

Tai dailus paskatinimas 
mūsų mergaitėms mokintis 
muzikos ir lankyti šv. Kazi
miero Akademiją.

gali
mus duoti, o vidujinių žmo- neapseičiau be pagyrimų — simu. 
gaus nusistatymų, be jo.slap- to daryti neišdrįsčiau. Per 
tingų prasikaltimų ir gudriau- aukštos inteligencijos žmonės į 
sias teisėjas negali ištirti, tai- darbuojasi toje draugijoje. į 
gi ir čia galėčiau pakartoti: kad pakęstų pagyrimus. Tiek 
kaltė glūdi visuomenėje, jei- Įtik pažymėsiu, kad šiemet va- į 
gu kai kada nekaltas pakliū- ldybon išrinkti sekantieji; 
va kalėjimam Todėl plačioji | Pirmininkas p. Jurgis Ku- 
visuomenė nors kalinių klau-jbilius, Liet. armijos atsargos 
Sime turi būti visai beparty- generolas, buvęs rusų armi jos 
vė ir bešališkai žiūrėti į ka- į generolas, toliau valdyboje y- 

linius. į ra vienas 'teisėjas, keli dakta-
Lietuvoje yra susitvėrusi rai, kelios ponios ir panelė E- 

Kalinių globos draugija. Ga- iena Stankevičaitė, vablvbos
vau jų laiškų, kurio nuorašų 
čia paduodu;

“Kalinių Globos Draugi
jos Centro Valdyba 
Kaunas, 1931 m. saus. m.

24 d. Kęstučio gat. No. 32. 
Gerbiamajam Kun. D. Mi

kšiui
St. Andrews Rectorv 
1120 Wallace Str. 
Philadelphia, Pa.

Mes visi sveikiname Tam
stą ir linkime viso gero. Ta 
proga pareiškiame, kad mu
ms labai gaila, kad Tamsta 
nepalikai su mumis dirbti, 
ir pranešame, kad mūsų da
rbas vis labiau plečiasi, bet 
tuo pačiu, žinoma, reikalau
ja ir daugiau lėšų, o su lėšų 
sudarymu vis sunkiau ir su
nkiau. Gal Tamsta neatsi
sakysi parašyti šį-ta apie 
mūsų draugiją į Amerikos 
laikraščius ir paprašyti bro-

sekretorius.
Kaip plati dirva darbuotei, 

gal būt aišku ir iš to, kad 
draugija globoja ne tik vien 
Kauno kalinius, bet, jeigu tik 
yra galimumo, siekia ir kitus 
kalėjimus. Nekalbant apie mo
ralę globą paskaitomis, pasi
kalbėjimais, nurodymais, pa
tarimais, daug teikia materi- 
alės pašelpos kaliniams: ap
rūpindama apiplyšusius dra
bužiais, ligonius — vaistais, 
meistrus — įrankiais, skaity
tojus — knygomis. Attikusie
ms bausmę parūpina darbų, 
grįžtantiems į tėviškę išduoda, 
bent kelioms dienoms, maisto, 
taipgi gelžkelio bilietus. Sun
kiausia darbas — globoti ka
linių šeimynas, ypač likusius 
mažus vaikus; čia jau reika
linga nuolatinė pašalpa ir 
priežiūra.

Baigdamas šias pastabas.

KALĖJIMAS. geri, naudingi visuomenei d a-, apleidimą kitų. Tiesa, yra kri-
--------- -— i rbininkai. iminalistų pavojingų, padariu

(Tąsa nuo 2 pusi.) , jg vaizdų aiškiai I sil> dideles skriaudas pavie-
n s palengvinti jam negalė- matoma, kad ir kalinių širdy- niems asmenims ir visuome-

se plaka meilė prie savųjų, 
kad ir jie dėkingi už prielan
kumą ir tarp jų yra ne vienas, 
kuriam rūpi ne tik jo paties, 
bot ir kitų likimas, prasižen-

nei. Apie juos šį kartą nemi
nėsiu, tokie dažniausia visam 
amžiui palikti kalėti, bet ii 
jie, kaijM) žmonės, visgi verti 
pasigailėjimo, Vienok negali-

gę tik per apsileidimą arba ma nepriminti vieno riškaus

Kini, D. Mikšys.

Kad Butum Sveika 

Moteris Saugok 
Savo Vidurius

Ką moterys privalo daryt, kad ' 
jų .viduriai gerai veiktų? Dakta
ras privalo žinoti apie tai. Todėl 
tatai grynas Syrup Pepsin yra taip 
geras moterims. Jis kaip sykis tin
ka jų švelniam organizmui. Yra 
tai seno šeimyniško daktaro re
ceptas, kuriuo gydė tūkstančius • 
moterų ir kuris specijaliai studi
javo vidurių trubelius ,

Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin pa
gamintas iš šviežių laksatyviškų 
žolių, gryno pepsino ir kitų ne
kenksmingų dalių. Jis nesargina 
ir nesilpnina. Nereikia aprube- 
žiuoti senų papročių arba prisilai
kyti nuo tam tikrų valgių. Bet 
jis veikia pilnai. Jis išneša surū
gusias ir nuodingas atmatas. Jis 
padaro viską ką jus norite. Jis 
tjnka ir vaikams. Jiems tinka jų 
“konis. .Duokit kas sykis, kai jų 
liežuviai n p i'traukę arba jie iš- 
bliškę. ’

Kai jums galva skausta, nega
lit valgyti, antrus arba sutingę: 
arba kuomet turite užkietėimą, 
imk to garsaus vaisto (visose ap
lietose dideliuose buteliuose), ir 
jus žinosite, kodėl Dr. Caldvvell’s 
Syrup Pepsin yra milijonų mote
rų mylimas!

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

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
can eat it freely!

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

KRAFT
V/elveeta

IT The Delicious New Cheese Food

ITCHING SKIN U 
BT ANTISEPTIC ŽEMU

If itehing, burning skin makes life 
unbearable, ąuiekly apply Žemo, the 
soothing, cooling, invisible family 
antiseptic. Thousands find that Žemo 
brings swift relief f rom Itehing, helpa 
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. Soli 
everywhere—35c, 60c and $1.00.

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname

pinigus
Jei ant vietos negau

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

Sempelis — lOc.

PROBAK CORPORATION
»M n«ST AVtMUf

Dr. W. B. Caldvvell’s

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative

’Jonitc
Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vieną žaizdą arba įsi- 
brėžimą su šiuo nenuo
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

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

1., Pa-rlor setas, kaina $150, 
arduodama už ................. *75.00

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

3. Dinlng-room setas, kaina
$85, parduodam už . .......... *49.00

Didis Pasirinkimas Radto 
Visų Išdirbysčlų,

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
ŠIAIS MUSŲ BARGENAIS —

— LAUKIAM. 
LIETUVIŠKAS RADIO 

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

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

RAUSKAS Ir J. BERTULIS—savinin.

10 PIECE COSJViETIC 
SĖT $1.97

Thla ta a’Famoua Vlvanl Sėt and ln- 
cludeg faee ponrdar, $1.0#; Rouge, 75c, 
Tissue Cream $1.00. Depllatory $1.00, 
Faclat Astrlngent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Tcilet tVater $1.26. Perfume $2.75. Bril- 
Ilanttne 75c, Skin Whltener 75c. Totai 
ilalue J12.00. Spėriai prlce, $1.97 for all 
ten ptecea to Introduce thla line.

Varrla* .....................................
Adresas ....................................
Siunčiame per paštą COP

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

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

L
Viename atskirame karnba 

r j laikomi dar nesuaugę, ta 
r fe 13 ir 17 metų vaikėzai. I 

sistematingai lankyda- 
dėsčiau katekizmą, kurio 
menkai, o kiti visai nie-

k nežinojo. Paįvairinti savo 
a dlankymus suradau žaidi- 
n į ir iki manė priežiūra, po 
jj mokų, žaizdavom. Pasižy- 
n ėjusiems kaip kada duoda- 
v m po vieną kitą saldainį. 
H mku būtų apsakyti, koks bū
ti ivo entuzijazinas, džiaugs- 
nas ir dėkingumas vaikų. Tu- 
t“jau vieną įspūdį; man ro
dosi, kad tie vaikai dar nieka
dos savo gyvenime nesutiko 
žmonių, kurie juos globotų, 
jAis rūpintųs. Esu tikras, jog 
ilgesnį laiką pasidarbavus, 
pritaikinant pedagogikos nu
rodymus, tie jaunuoliai taptų

BBY Open for Business’ T

OH, 8000 Hoo»., i
t HADM’T DOJOE «T, 

ThE IDEA OF %ELLlMK 
600D OLE- HAUK FOR.
A MEASL6V WALr-A- 
OollAO.1 OH, BOOOoo.

GOSU! 1F IT ISU’T RkNK,
BACK! COOL om't stav 1
AUJAV FROM ME - AL' I 
’&TILL GOT Trt^L HALF-A' 
OOLLAR. *TOOl - GOOD 

OLE KAklK?’
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Trečiadienis, Geg. 13 d., 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE į CHICAGOJE 

GRANU MPIOS, MICH.
Įvairumai — Jubilėjus.

Gegužio 10 «1., 6:30 vai. ry
tą per Šv. Mišias mūsų pa
rapijos žymūs veikėjai, Kazi
mieras ir Marijona Rinkevi 
čiai iškilmingai apvaikščiojo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
jubiiėjų.

Pinai Rinkevičiui yra uolūs 
katalikai, atsižymėję parapi
jos rėmėjai ir pavyzdingi tė
veliai.

P-ni Rinkevičienė per kelis 
metus sėkmingai ėjo pirmi
ninkės pareigas vietinės Mo
terų Sąjungos kuopos ir pa
vyzdingai darbuojasi kitose 
draugijose.

Linkime p-nains RLnkevi- 
čiams ilgiausių metų ir lai
mingai sulaukti auksinio 
jubiiėjaus.

Dvi iškiimi.
Gegužio 17 d., 8 vai. ryte 

£er šv. Mišias mūsų parapijos 
vaikeliai iškilmingai priims 
Pirmąją Šv. Komuniją. Tai 
yra nepaprasta metinė iškil
mė, kurios niekam neatsibos
ta pamatyti, nes tai yra jau
dinantis reginys.

Tą pačią dieną, 10:30 vai. 
ryto, per sumą, į mūsų bažny
čią atsilankys Jo Malonybė 
Vysk. G. Pinten suteikti Su
tvirtinimo Sakramentą.

Kadangi jau gan senai, kaip 
Jo Malonybė tuomi tikslu mū
sų parapijoje lankėsi, gcrb. 
klebonas ir visi parapijonai 
deda pastangų, kad kuogra- 
žiausiai vyskupą sutikus iškil
minga procesija.

Sutvirtinimo Sakramentą 
priimti rengiasi nemažas bū
relis vaikelių ir suaugusių. 
Pagirtina, kad mūsų lietuviai 
neapsileidžia, bet rūpinasi sa
vo dvasinėmis pareigomis.

ADĖLĖ

KATKEVIČIENĖ
(Po tėvais Saunoraitė)

mirė gegužio 11, 103 L m. 4
vai. ryt. 42 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio kra- 
žių para p. ir m. Amerikoje iš
gyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Kazimierų dukterj Stanis
lavų, sūnų Antanų, žentų Ka
zimierų Lenzi, marčių Rozali
ją., anukus fivogerj Jonų Hče- 
navičių Sprlng Valley, III., ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 2350 So. 
Oakley Avė. Laidotuvės jvyks 
gegužio 14 d. iš namų 9 vai. 
bus atlydėtu j Aušros Vartų 
par. bažnyCIų, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už vetonės 
sielų. l*o pamaldų bus nuly
dėta J Spring Valley, III., kur 
bus paršarvotų pus SvogerĮ J. 

Sčenavlčlų. Laidotuvės Įvyks
subatoj, gegužio 16 d.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir paiĮsta- 
mus dalyvuuti pamaldose Auš
ros Vnrt,ų bažnyčioj Ir šv. O- 
nos bažnyčioj Spring Valley, III.

Nuliūdę:

Vyras, Duktė, Suims, Žentas,
Marti, švogeris ir Giminės.

Šaunus Koncertas.
Gegužio 24 d. į mūsų kolo

niją atvyksta gabiausi Detroi
to artistai, kurie duos koncer-Į 
tą, kokio mūsų lietuviams dar 
čion neteko girdėti. Bus at
vaidinta puiki juokinga ope
retė, “Lietuviškas Milionie- tarpe CrbWford ir Cicero Avė. i wtjPrūs ^ygos tymai! PRAMOGA GERAI PAVY
rius”, kurioje dalyvauja žy-'už gv. Kazimiero kapinių. ,loį* baseball. Bus imania 3ud»-' K0*
minusi Detroito artistai — |parkas taip moderniškai pik-1BUe*’i Paveikslai, Pasamdyta
dainininkai. j nikams įrengtas, kad pana- gera orkestra šokiams.

Šis veikalas, nepaprastų ga
bumų asmens, muz. J. Čižaus- 
ko režisuojamas, klausytojus 

j tikrai sužavės.

pielinkėj. Viskas nauja: salė to. Programa prasidės 2 vai. 
šokiams, bufetas, restoranas, po pietų. Atvykusias in cor- 
bowling alley, ice cream pal-ipore parapijas prie vartų pa- 

Be operetės, teks išgirsti Įrol, vaikams žaismavietė, ba-! sitiks benas maršu. Bus tai iš
mušę Amerikos lietuviams pla 

Ičiai žinomus ir mėgiamus dai-
Įnininkus — Joną ir Marijoną gemių įtaisymai ir t. t. Par
Čižauskus. Jie padainuos mu
ms puikių lietuviškų dainelių 
ir sunkių veikalų iš operų.

Tad visi iš anksto pasiža
dėkime vykti į šį koncertą. 
Savo- skaitlingu atsilankymu 
parodykime mūsų brangiems 
svečiams jog didžiai įvertina
me jų gabumus, džiaugiamės 
lietuviškomis dainelėmis ir
didžiuojamės jų veikalais.•

Visi į koncertą gegužio 24 
d., 7:30 vai. vale, šv. Jurgio 
d r-jos svetainėn.

Parapijonas.

CiCEBO, iLL
Radio Stotis A J J.

X Gegužio 14 d. po pamal
dų salėj įvyks svarbus susi
rinkimas parapijos. Kviečia
mi visi atsilankyti.

X Gegužio 15 d. vakare 
po pamaldų įvyks Labdarių 
Są-gos 3 kuopos susirinkimas, 
parapijos mokyklos kamba
ry. Malonėkit visi atsilankyti.

Susirinkimas šaukiamas 
ankščiau, kadangi ateinanti 
sekmadienį įvyksta Akademi
jos Rėmėjų Seimas ir dauge
lis Ciceriečių vyks į seimą.

X Gegužio 16 d., tuoj po 
pamaldų Nekalto Prasidėjimo 
mergaičių draugija turės šo
kius, parapijos svetainėj. 
Kviečiami visi atsilankyti 

Ateinantį sekmadienį 7:30 
vai. mišiose bus vaikučių Pir
moji Komunija.

X Kat. Federacijos 12 sky
riaus vėliavos pašventinimas 
bus gegužio 22 d., po pamal
dų ir ir tą pat dieną bus Fe
deracijos sk. susirinkimas. 
Sus-mas šaukiamas anksčiau, 
nes 24 gegužės visi ciceriečiai 
dalyvaus naujo Vytauto par
ko atidarymo iškilmėse.

X Naujas fotografas Cice
ro j p. H. W. Iiutush labai dai- 
liui nuima paveikslus. Darbą 
atlieka gražiai ir prieinama 
kaina,

X Šv. Antano parapijos pik 
nikas įvyks 31 gegužio, nau-

P. Bukšnaitis.

Cunard Linija ir busiantis 
ekskursijos vadas p. Bukšnai- 

jame Vytauto parke. Visi tis rūpestingai rengiasi apru-
bruzdu,

X Gegužio 3 d. Bulvariškiai 
buvo nurengę vakarą parapi
jos svetainėj — parapijos 
naudui. Surengime duugiau- 
s:ai pasidarbavo P. Petronis, 

Programe dalyvavo Šv. Gri
galiaus choras, iki vad. varg. 
p. A. Mondeikos. Padainavo 
gražių dainelių. Solo dainavo 
p-lė A.# Ančiutė, akomp, p.
Sabonienei.

Kalbėjo gerb. kleb. kun. H. į pritaikintų žaidimų vyrams, 
Vaičiūnas. J moterims ir vaikams.

ATIDARYMAS NAUJO 
VYTAUTO PARKO.

didelėmis iškilmėmis. Daly
vaus visos 12 Chicagos ir a- < užkandis, 
pielinkės lietuvių parapijos, Bilietai nebrangus, tad visi

Clucagos lietuviai katalikui 1,1,8 iSkelt“ v5liavoa- d“““"8!) “party". 
įsigijo nuosavo Vytauto pat-<-•>•»««. I Ona**
ką, kuris randasi ant 115 g.,

šaus nėra visoj Chicagos a-

sebolui lošti aikštė, vieta au-j toline diena.
tomobiliams sustatyti, įvairių! _

. • • \ / t» I Visi Clueagos ir apielmkes
. lietuviai gegužės 24 d. kviečia

kas — pieva aptvertas aukšta • i ±-1
, v. , ...... imu i Vytauto parko atidarymo

geležine’, tvora, vartai dideli, b «,c ’ į iškilmes.
Ant jų didelė iškaba. Vidury į Sekr
du stulpu po 50 pėdų aukščio j ____________
vėliavoms iškelti.

Oficialus parko atidarymas
ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS 

NAUDAI.

Smuikų .duetą išpildė p. T.
Dedinskaitė ir A. Dedinskas.

Duetą padainavo p. B. Za- “Bunco and Card Party” ket-

Šv. Kryžiaus Ligonines Re- 
įinėjų Draugija rengia šauni;

latoriutė ir S. Rimkiutė. A- 
komp. p. Sabonienė.

Smuikų kvartetą išpildė p. Room, 63 ir Green gatvė.
Sabonienė, p. Dedinskaitė, p. 
Zalotoriutė ir p. Rimkiutė.

P-nas K. Sabonis padainavo 
gražių dainelių.

“Adomo ir Jievos” vaidi
nime dalyvavo dain. K. Sabo
nis, p. Sabonienė ir kiti.

Vaidinimas visiems patiko.
Po programo xbuvo šokiai.
Vakaras tikrai buvo šaunus. 

Valio, bulvariškiai!
Pelno parapijai pusėtinai 

liko.
Vakarą atidarė P. Petronis, 

o programo vedėju A. Janu
šauskas.

E K SKURSI J A Į LIETUVĄ

Cunard Linija organizuoja 
Amerikos lietusių ekskursiĮją 
į Lietuvą laivu Aųuitania. 
Ekskursija iš New Yorko iš
plauks birželio 17 d. Ekskur
sijai vadovaus lietuvis p. P. 
Bukšnaitis.

pinti visų keliautojų reikalus 
kuogeriausia visose smulkme
nose. Bus išanksto pasirūpin
ta pasais, vizomis, traukinių 
sujungimais, permuitais ir ki
tais kelionės reikalais taip, 
kad keliautojai neturės truk- 
dėsių nuo pradžios iki pabai
gos savo kelionės ir grįžtant 
atgal. Be to keliautojams ren
giama laive turėti patinkamų 
žaislų ir pasibovijimų. Bus

> piknikams Įvyks gegužės 24 d.

! kalbės žymus kalbėtojai. Du

Daržas atsidarys 12 vai. ry-

virtadienį, geg. 14 d., 1:30
vai. po pietų, Wiebolt’s Tea

Daugumas pageidavo dienos 
metu rengti pramogėlę ir, 
štai, tas išsipildė. Tikimos su
silaukti skaitlingo atsilanky
mo mūsų gerų sv etelių. Visi 
gerai žinome, kad pelnas eis 
geram tikslui — šv. Kryžiaus 
ligoninei.

Šv. Kryžiaus Ligoninės Re-

MOTINOS
IŠMOKSTA VARTOTI 

MAGNESIJĄ
Nuo pradžios neStumo iki vaikas 

nujunkinamos. Tai laikas, kada 
Phillips Milk ot Magnesia moterims 
daugiausia pasitarnauja.

Jis palengvina motinų tųsymų 
vemti, rėmens ėdimų, "rytinę ligų”; 
prigelbsti virškinimui. Švelni ltuo- 
suojanti veikmė užtikrina regulerĮ 
vidurių išvalymų.

Phillips Milk of Magnesia yra ge
resnis už lime watcr pataisymui 
karvės pieno kūdikiui, šaukštuke 
užtenka ten,kur reikia pusę patil
tės lįme water. Jis yra lengvas, ne
kenksmingas ir veik be skonio.

Phillips Milk of Magnesia viso
se aptiekose po 25c. Ir 60c. Visa
da reikalauk tikro, daktarų patvir
tinto per 60 metų.

"Milk of Magnesia" buvo Chas. 
H. Phillips Chemical kompanijos 
vaizbos ženklas S. V. užregistruotas 
Ir jos pirmtakuno Chas. H. Phillips 
nuo 1876.

DYKAI; motinoms Ir busiančioms 
motinoms; "UsefuI Information", 
svarbi knygų apie sveikatų motinos 
Ir kūdikio. Kreipkis Į Phillips Co. 
170 Varick St. New York, N. Y. 
JI yra visai dykai. .

PILNAS EGZAMINAS 

$6.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nanuilmlnklt, bet eikit pa» 

tikrų apecialUtų, ne pas kokĮ nepa- 
tyrėlĮ. Tikras specialistas, arba pro 
feso rius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys patą 
po pilno lfisgzamlnavlmo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelit 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jum? 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo. surėdymui žmogaus kenks 
mlnguMų.

Mano Radio — Scopo — Raggl 
X-Ray Roontgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlikas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jnsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš palmaln 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, Inkstų, odoa kraujo ner-\ 
vų, širdies, rsumatlsmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arbe 
Jeigu turit kokių užslsenėjuslų, Įsi
kerojusia, chroniškų ligų, kurt ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėjo pat

DR. J. E. ZAREMBA
BPECIALIHTAg 

Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JA0KS0N BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos* Nuo 16 ryto Iki 
1 po plet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Ncdėl tomis nuo 10 ryto Iki 1

po plot

mėjų draugija niekuomet ne- 
užvilė atsilankiusių, taip ir šį 
kartą yra begalo daug gra
žių ir brangių “prizų”. Be 
to, bus “Fashion Show” ir

Town of Lake. — Sekmadie
ny p-nų Martinkų namuose po 
num. 4516 So. Hermitage avė. 
Įvyko Bunco party, kurią su
rengė Šii'dies Jėzaus dr-jėlė. 
Žmonių buvo pilnas namas. 
Visi žaidė, linksminosi, o po 
to buvo užkandžių.

Prie tos pramogėlės suren
gimo daug pasidarbavo p-nia 
Martinkienė, kurios namuose 
tas Įvyko. Ji yra iv kasierka 
tos draugijėlės. Toliau pasi
darbavo p-nia Ona Kfekščiu- 
nienė, dr-jos pirm. Dr-ja greit- 
pakilo dėlto, kad dabartinė 
valdyba uoliai veikia.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9601

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyje 
Room 3414

ONE NORTH LA SALfcE BLDG.
ONE NORTH LA SALLlfi AT: 

(Cor. La Šalie and Madisbn Sts.) 
Ofiso TeL STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki t 
Suimtomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 6950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Streetz
Ketvergals ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

160 Nortli La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ 

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

(Išskiriant Seredas)

A. A. ŪLIS
ADVOKATAS 

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolph 0831
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
3241 S. Halstod St. Tel. Victory 0503 

Valandos — 7 iki 0 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canol 3662 

Trečiadieniais Ir Penktądlsnlalt
vakarais namie pagal eutartĮ.
6503 So. Campbell Avenne

Telefonas Republic. 4499

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyje
Room 1502

CHICAOO TEMPLE BtDG.
77 West Wa«hlngton St.

Cor. Washlngton and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Perk 8896

Nuo minėtos pramogėlės 
gryno pelno liko apie $25.

Ten buvęs.

RED. ATSAKAI.

Nepasirušusiam (Detroit, 
Mieli.) Apie koncertą “Drau
ge” juu buvo rašyta, todėl 
Tamstos rašto negalėsime su
naudoti.

Jaunam Parapįjonui (Jer
sey City, N. Y.). Tamsta pra
šai, kad mes parašytume ko
respondenciją apie misijas.

(tDRAUGO” KNYGYNE
Galima gaiuti: *

KOMEDIJOS, DRAMOS ETG.

Amerikos Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penki 
aktų komedija. Parašė V. K. Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pus 
27. Kaina.............................................................. .............. 20<

Aušrelė. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Para 
Pranas. Pusi. 14. Kaina..................................................... 16i

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikt( 
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 a: 
menų. Pusi. 71. Kaina ......................... . .....................

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Paraše"! 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina ....

Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuos' 
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasi 
84 Pusi. Kaina ................................................................ 2C

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina---- 4C

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypi 
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina................................... 20

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atidei 
girnų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Cliicago 1921 
Kaina ................................................. ................................ 5C

Desenzauo Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun, 
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly-- 
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina......... ..............20cJ

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23. 
Kaina ................................................................................... 10c.

Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Patašė Kun, 
I. Vaiciekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.
Kaina ................................................................................... 30c.

Išpažinties Paslaptis. Penkių Veiksmų Drama. Pritaikin
ta iš kun. J. Spillmann’o Apysakos. Sulietuvino A. Matutis 
Chicago. Lošime dalyvauja 25 asmenys. Pusi. 92. Kaina 25c.

Į Tėvynę. Dviejų aktų vaizdas (operetė). Parašė L. Šile
lis. Pusi. 47. (DcA šios operetės yra parašęs muziką A. Alek- 
sis. Kaina .................................................................... 25l

Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunąs. Tilžė,©
1920. Kaina ....................................................................... 50j.i

Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 3F. 
Kaina .................................................................................  2C

Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauk 
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina.............15i.

Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbės 
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos-sudarymo ir koi- 
tiumų. Pusi, 28. Kaina ..................................................... 1«Ą

Komedijos. A. Ostrovskio. I Pelninga vieta, 5 veiksnį 
kopiedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Stanį- 
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veilž- 
mų komedija, lošime dalyvauja apie 17 ypatų. Vertė Pr. Kvfet 
kattskas. Kaunas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 5<įe. 
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 w£l.

Kaina ........ .................................................................... ..
Laižybos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pui

Kaina ................................................................... . ......... l(fe.
Mažas Kryželis bet sunkus. Trijų atidengimų komedija. 13

ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina............. lie.
Motinos Širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Duktė

48 pusi. Kaina ................................................................ 5(t.
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buiok’kas, 3 veiks

mų 4 utidengimų komedija. Lošime dalyvauju 7 asmenjte.
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina...................................... 15c.

Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 4B.
Kainai .-........................................... 13c.

Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 23c. 
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė

Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina................ 13c.
Penkis Kartus Po Vieną, Bus Vienas. Keturių aitidengiinij 

komedijų. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozas.
Kaina ........................ ’..................................................... 20c.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue . Chicago, I1L

Bet kaip mes galime parašyi 
būdami šimtais mailių atst 
nuo Jersey. Be to, redakcij 
tiek apkrauta darbais, ka! 
neturi laiko korespondent 
joms rašyti. Beje, rašant ki 
respondencijas, reikia rašyt 
aiškiai, neskubinant ir ai 
vieno lapo pusės, palieki 
didelius tarpus pataisymams.

Atydžiai skaitykite biznic 

riy garsinamus bargenu: 

ir įvairius išpardavimus.
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C H I C A G O J E
CHORO KONCERTAS 

TEATRAS.

\
DRAUGAS 

....... »
5

North Side. -
d. Šv. Mykolo par. choras, 
po vadovyste Nik. Kulio, su
rengė gražų metinį koncertų. 
Programa tęsėsi virš dviejų 
valandų.

Vakaro vedėjas p. A. Ru
gienis pasakė įžanginę pra- 
kalbėlę, paprašė publikos ra
miai užsilaikyti ir tėmyti pro
gramo dalyvius.

Pirmiausiai suvaidinta vie
no veiksmo komedija “Teo- 
dolinda”. Lošime gražiai pa
sižymėjo Pranas ir Emilija 
Maskolaičiai, Agnės Nausė
daitė, Vincas Rėkus, Antanas 
Bacevičius ir Palmira Šniau- 
kštaitė.

Už gražų vaidinimų garbė 
priklauso visiems lošėjams, 
kurie savo gabumais žavėjo 
publikų, ypač p. Fr. Maskolai- 
čiui už parūpinimų veikalo ir 
rūpestinga prirengimų.

Antra dalis.
Gražus jaunimo būrys tvar

kingai sustojęs užėmė visų 
scenų. Mergaičių ir vaikinų 
gražus pavasarinis pasirėdi- 
mas darė malonų įspūdį.

— ^us batutų, pradėta daina 
j “Kur namas mus” (Petraus- 
įkd), “Pasėjau kanapę”, pir- 

Gegužės 3 masyk dainuojant solo Al.
Manstavičiui ir “Užmig už
mig” (Brahmo) ir ‘‘Loja su
neš .

Mažai chorai moka dainuo
ti tykiai ir šį kartų buvo 
pergarsiai dainuojama “Už
mig užmig”, vienok gražiai 
skambėjo.

Jaunas, bet gabus muzikoje 
J. Janužis, gražiai ir atmin
tinai pagriežė smuiką Herber
to valsų.

Piano solo gražiai išpildė 
“Meditation” (Morris) p-lė 
Julė Bitautaitė.

J uozas Kaminskas tikrai 
gali savo brolį Antanų pasi
vyti dainavime, (kad tik ne
pralenktų, nes ugiu jau pra
lenkė). Jeigu turėtų progos 
paimti dainavimo lekcijas, o 
tai užsimoka, išaugtų daininin 
kas. Šį kartų Juozas gražiai 
padainavo “Audra” (Žemai
čio). Publikai labai patiko; 
turėjo kartoti.

Duetas “Aš įsivilkčiau či
gono rūbų” (Šimkaus) gra
žiai padainavo p-lė Aldona 

iKirstukaitė ir Antanas Pauža.

ima duinavimo lekcijas pas 
Sabonį. Jinai turi gana stiprų 
balsų ir laikui bėgant susilauk 
sim geros dainininkės.

Antanas Pauža, da jaunas 
vaikinas, matyt, turi gražų 
baritono balsų, tik, žinoma, 
reiktų palavinti. Antanai, pa
imk Aldonos pavyzdį.

Felicija Nausėdaitė — tai 
nauja North Side žvaigdutė. 
Jos švelnus ir malonus lyri
nis sopranas džiaugsmingai 
priimamas į kiekvieno širdį. 
Klausant jų dainuojant “Va
karas” (Sarpaliaus) rodos, 
pasako visa kompozitoriaus 
jausmų. Tai dainos “karatai* 
tė”.

Vyrų choras pasirodė su 
“Kareivėliai” (Šimkaus) ir 
“Vilniun trauk” (Vanagai
čio). Išėjo gerai, bet galėjo 
būt geriau. Nebuvo užtektino 
bendro susidainavimo.

Mergaičių choras dainuo
jant “Dainuok man dainų” 
(Vanagaičio) ir “Aš myliu 
vakarais” (Herberto) su F 
Nausėdaite solo, labai gražiai 
išėjo. Tai buvo prisiminimas

“Klaipėdos Julės”, kada Vy
čių Aps. choras statė.

Vėl visas choras pasirodė 
ir padainavo “Vasaros Nak
tys” ir “Kelkitės vaikui”
(Vanagaičio) “Anvil” iš “11 
Trovatore” (Verdi). Ta daina 
yra trukšminga ir iš visų dai
nų geriausiai sudainuota.

Po programo gerb. klebonas 
kun. J. Svirskas pasakė gra
žių prakolbėlę, reikšdamas 
pageidavimo daugiau tokių 
parengimų. x

Chorui akompoiiavo Fran- 
ces Andruškevičiutė, solistams 
varg. Nik. Kulys.

Lankant parapijinių choru 
parengimus^ tenka pastebėti, 
kad vargoninkams prisieina 
rinkti gabesnius choro narius 
ir padrųsinant rengti prie so
listų—solisčių. Jie dalyvauda
mi parapijų parengimuose į- 
gauna drųsos daugiau pri
pranta save valdyti scenoje 
ir daug dainuodami halsų iš
tobulina.

Vargoninkų nuopelnu ir iš Res. rhone 
■»t . v * i y* i* / <1 • * Enjjlcwooil feC41North Side šiandien Clucagoj | Wentworth 3000

yra Žvaigždės: A Kaminskas, j [JR. |į foCCRADIE
O. Juozaitiene, buvusi Miku-’ I GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
žiutė, kuri pradžių gavo pa- G558 SO. HALSTED STREET 
rupijos chore ir kolonijos dar
buotoje.-

Koncerte matės p. Lukas 
Krekščiunas, kuris, matomai, 
programų buvo pilnai paten
kintas ir užrašinėjo rėmėjus 

•L. V. “Dainos” chorui.
Buvęs.

DAKTARAI:
Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IK OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas ilgus 

ryrų. moterų ir valkų 
VARO OPERACIJAS

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

Nedėliomls Ir seredomls tik 
Ukalno susitarus

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

CHICAOO

Tel. Dearborn 1883

DR. BENĮ. W. MACH,
DENTISTAS

Sulto 1920 The Pittsfield Bldg.
55 E. WASHINGTON ST.

Choro ved. N. Kuliui pake- ’Girdėjau, kad p-lė Kirstukaitė

t»

. M

JOSEPHINE KARPIŪTE
Mirė gegužės 8 d., 1931 m., 9 vai. vakare, 16 metų 

amžiaus. A. a. Josephine gimė kovo 19 <1., 1915 m., 
Cicero, III. Laukė Šv. Antano parap. mokyklų.

Paliko dideliame nuliūdime motinų Onų, po tėvais 
Bredikaitė, tėvų Juozapų, brolį Juozapų 12 metų am
žiaus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1612 So. 49 Avė., Cicero, III. 
Laidotuvės įvyks Seredoj, gegužės 13 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Brolis ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gruborius Eudeikis. Te

lefonas Yards 174b

JONAS NAKROŠIUS
Mirė gegužės 11 d., 1931 ni„ 
7 vai. .ryto, sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Raseinių apskričio, Kra
žių parap., Paalksnės kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 2 

pusbroliu Liudvikų ir Pranciš
kų Nakrošius, švogerj Martyną. 
Aleksandravičių, o Lietuvoj mo
terį ir gimines.

Kūnas pašarvotas graboriaus 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Au- 
burn Avė. Laidotuvės įvyks pė- 
tnyčioj, gegužės 15 d., iš kop
lyčios 8 vai. bus atlydėtas į 
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
šv. par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazitniero kapi
nes.

Nuoėirdžiąi kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: l’usbroliai, Švogeris 
ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius A. Petkus. Telefonas 
Yards 1138.

N
d 1 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

DYKAI DEL ŠERMENŲ
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS &. CO.
JŪSŲ GBABORIAI 

Didysis Ofisas

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

Telefonas Grovehill 8262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomia nuo 9 — 12 vai. ryto 
NodCllomia pagal sutarty.

DR. J. J. KOWAR$K1$
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street 
Kertė 8o. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2369 So. Leavltt SL 

Tel. Canal 2836
Valandos 2-4 po pietų Ir T-9 v. V. 

NedėUoj pagal susitarimą w
Ofiso Tel. Victory 6893

Rezidencijos. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

IvALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 

Nedaliomis ir šventadieniais 10-12

• Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. IHORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1637 AVEST 51 STREET

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

Office Phonc 
Wentworth 3000

Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

SVARBI ŽINUTE

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4045 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.

Pilone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

bus 5

Tel. Lafayette 8798

DR. A. J. JAYOIŠ
VaL: 2 Iki B po pietų, 7 Iki 8 vah.

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

Ofiso Boulevard 6913
Res. Kenwood 6107

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 WashlngtoB 
10-12, 2-4. 7-9 13-2. 4-8, Blvd.
TeL Cicero 648 Tel. Kedsie 2466-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

vResldenelja 
4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo 8666

Nedėliomjg
Susitarus

WEST SIDE ŽINIOS.

X Pirmadienio rytų mirė a. 
a. Adelė Katkevičienė, kuria 
ketvirtadienyje po pamaldų 
Aušros Vartuose lydės į

mos šv. Mišios 
o suma 9 vai.

X Sunkiai serga Juozas Ju
revičius, 2528 So. AVestern 
avė.

vai.;

Tel. Hemlock 8700
Rez. TeL Prospect 0810

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzia
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

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.
Nedėliotais nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

ORDINAI

Šiomis dienomis vidaus reik. 
Spring A afley, III., kur ilgus ’ministerijos gen. sekretorius, 
metus ji pirmiau buvo gyve-įpuik. štenlelis, buvo apdova- 
nus. _ 'notas “Corona d’Italia” or-

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

Tel. Kentvood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto: 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtedianlo

X Ryt Šeštinės, Išganyto- 
jaus Dangun įžengimo šventė, 
kurioje visiems yra pareigos 
šv. Mišių išklausyti. Aušros 
Vartuose darbininkams pir-

RABORIAh

dilio antru laipsniu, o emigra
cijos referentas, p. Kasakai- 
tis to paties ordino ketvirtu 
laipsniu. Pulk. Pečiulionis ap
dovanotas Leopoldo II ordino 
trečiu laipsniu. “R.”

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Res. TeL Hemlock 8874

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

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 2-6 po piet. Utarn. ir Subat. 
8-F vak. Šventadieniais pagal sutarty

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 Wcst 22nd Stree, 
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 
Rezidencija: 6628 So. Riehmond Avė?

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

Nedėlioj pagal sutartį

AKIŲ GYDYTOJAI:
DENTIST AI

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 8661

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

18*1 SOUTH HALSTED »T.
Realdenctja 8800 So. Artesian Ai^1 
Valandos 11 ryto Iki S po plota 

C Ud 6:86 vakare

J. F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš
dirby stės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8288 8. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4688

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnanju laidotuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2518 

2314 W. 23rd PI., Chicago 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, III. 

Tel. Cicero 6927

DR. VAITUSH, OPI.
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marehall Drug Store 

• Arti 47th Street

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
mo išlaidų uiialkymut 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

EZERSKI
LIETUTIS G KABUKIUI

Ofisas
4608 So. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 8177

A. PETKUS '
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. ' 
Tel. Virginia 1290

Yards 1138
t f ' Chicago, UI.^a *

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Ritina priei
nama.
3319 AUBŪRN AVENUE 

Chicago, UI.

S. M. SKUDAS
LIBTUVU ORABORIUk 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7622

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuri* 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšty. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą regye- 
te Ir tolimą regystę. .

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

Bpeciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

I Valandos nuo 10 ryto Iki S va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto tu 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM- 
Pi LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DANTISTAI

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampu Leavltt Bt.)

Valandos Nuo • Iki 11 ryta 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarty

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

I. j. Z O L P
OBABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

TBD«J AB
1650 West 46th St

TeL Tards 1820

DR. G. SERNER
UBTUVU AKIŲ 8PEOIALISTA0

Kampas 46tk tr Paulina Rtą. 
Tel. Boulevard 6301 - 1416

Mulladime valandoje kreipkitės 
elmpatU-

kat. mandagiai, gerai Ir pigiau '-Vi 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

Ofisu ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 
Kampu Halsted St. , 

alandoe: nno 10—4; nuo <1—8
Nedėliomie: nno 10 iki 12.

Tel. Mldway 6818

DR. R. C. CDPLER
BYDTTOJA8 IR CHIRUROAE 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. WUmette 196 arba 
Canal 1716

8 iki 4 p. p. Pe 
Ir Ketvertais vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po nujnerln

4729 80. ASHLAND Al
SPECUALISTAS

Dtlovų. Moterų ir Vyrų Ligą" 
VaL: ryto nuo .10—12 nuo 2—4

pietų: 7—8:80 vakare 
Medėllomle 10 Iki 12

Telef. Midway 2880

1

Tel. Cicero 1286

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTIST AB 

Val.i kasdien nuo 10 v. ryto Iki • 
vai. vakare

Nedėliomls pagal sutarty
4847 W. 14 ST. Cicero, HL

OR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ

TeL Yards 0994
Reztdeaeilos TeU Ptasa

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 3 Iki 8 po pietų 
Mi»o 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dloną

Tel. Lafayette 5820
Rez. Grovehill 3940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray A Gae
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutarty

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 81

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgai 

0558 SO. HALSTED ST:
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. va!
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KOMUNISTŲ "V.” ŠĖRININKĮĮ SUSIRINKIMAS.
Pirmas sklokininkų pralaimėjimas. Boardirektorių sekr. 

pranešimas. ‘ Vilnies” finansinis stovis. Visiškas skiokininkų 
pralaimėjimas. Kas toliau?

(Tųsa)
>. Prakalboms pasibaigus, ta- 
jvorščius ganėtinai ‘suvirinus’, 
..pradedama posėdis. Renkama 
^valdyba posėdžiui vesti. Į

geroj finansinėj padėty. Galę 
su galu nesuvesdavo. Deficitas 
nuolatinis svečias. Pruseika, 
kuris dabar Vorkęrio ištrem
tas iš partijos, “V.” daug gel-

;pirm. statoma Bacevičius ir į bėjęs. Per pirmą, prakalbų

ir dėlto partija įsakė pašalin
ti zStrazdų. Prasidėjo kova 
tarp boardirektorių, kurių tar
pe buvo irgi pozicija ir opo
zicija, ir su redakcija, kitaip 
sakant, su partija. Kai direk
toriai pareikalavę partijos į- 
rodyti kame Strazdas nusikal
tęs, gautam iš partijos atsa
kyme jie neradę jokio nusikal
timo. Nežiūrint to, visgi 
Strazdas turėjo eiti lauk.

Sarkiūnas. Nedidelė didžiuma 
įbalsų išrenkama Bacevičius. 
• Sklokininkuose (opozicijoj) 
pasigirsta sunkus atsidusimas

maršrutų į rytines vai. jis su
rinkęs aukų apie $600, per 
antrų — į pietinę III. vai.— 
vėl apie $300. Bet kai Vorke-

skričio susirinkimas. Dieno
tvarkėj yra labai daug svar
bių reikalų. Visos kuopos bū- 

vasarėlių linksmieji diena, iS|Unai tn,i otei«sti

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE GO. IR “DRAUGO” 
RADIO KONCERTŲ.

Gerb. “Draugo” Red. ir 
Peoples Furniture Co. 

Klausau jūsų programų kas 
WBBM'

Prancūzijos valstybinio Liu
ksemburgo muzėjaus direkcija 
nupirko dailininko Adomo Ga
ldiko paveikslų. Tai pirmas

beržų tek sula vis laša vie- Atstovai prašomi nemegzdžio- lietuvio menininko kūrinys pa-
na; oteles, slyvos žydi nžval-!“ visur Prikišam° “lietuviško 
lyvai”, “Pempšs sakė: gyvi Turi atvažiuoti 8

ir ačiū jums už taip gražius i gyvi, kas iš manęs pasidy- vftk’ 0 ne ® ar Kiekvienai
Ačiū Dievui už dnosnn ku0Pa} yra Pas*1lsG lai5kai- 

i pranešimai. Tat jokių ekskiu- 
ižų nebus.

nedėldienį iš stoties

programus.
Girdžiu visokių gražių lietu 

viškų dainelių, bet aš norė
čiau kad gerb. dainininkai

vis ir

Kiekvienas boardir. susirin- padainuotų man:- “Aušt pa
kulias, priėjęs prie redaktorių
raportų, turėdavęs tęstis iki 
ryto.

Boardirektorių rezoliucijų,'ir iš lupų išsprunka:—‘Saks*!'ris tik pradėjo apynasri .... , . .. .. .. , .y |pareiškimų redakcija įr-gi nedraugams mauti, kai lietuviš- 1 . . .
, , • , . ,, , . Idedavus; vienu atvėju prisėjoka komunistų “partija” ski- . . . .. ,
i ..TT >> j?- • - |board. net tris savaites kovo-lo, “V.” finansine padėtis' . , , , . .ti, kol galop jų pareiškimas

> Šarkiūnas yra Roseiando bu 
*.Čerys, žinomas komunistų lab
darys; ne tik duoda, bi>t ir
•drebia. Nei vienas komunistų; tiek pasidarė katastrofmga, .BP i j i -4.-^ patekęs į dienraštį. Girdeda-;pikmkas, nei vienas balius ne- kad jau ketunos savaites . x j
.'apseidavo be Šarkiūno paau- kaip darbininkams neišmoka,
kotos mėsos, -groserio ir kitų algos, kas sudaro $1,800,

mų. . 1 . • , •
Su godone

Anna Yonkus,
Gliicago, III.

Ig. Sakalas, pirm.
M. Litvinavičiutė rašt.

tekęs į išrinktųjų pasaulinių 
menininkų tarpų. Tai daro di
delės garbės lietuvių tautai.

Belgų menininkų dr-ja pa
siūlė surengti dailininko Gal
diko, kūrinių parodų Belgijoj, 
•a, !' “K.”

IŠSIRENDUOJA gydytojo 
arba dentisto ofisas ir keturi 
kambariai pagyvenimui. Garu 
apšildomas. Randasi viršuj ap 
tiekos.

3337 So. Morgan St.
Tel. Boulevard 2418

rėjo išvažiavimų. Bet nema
lonus oras žymiai sutrukdė 

pasisekimų. Panašus išvažiavi
mas Įvyks tų pačių darbuo
tojų Į Aušros par. daržų, kurs 
šiemet yra žymiai pagerintas,

ŽINIU-ŽINELĖS
X Pereitų sekmadienį, ge

gužio 10 d. Aušros Vartų par. 
salėj įvyko motinų pagerbimo 
vakaras, kurį buvo surengus 
Moterų Sąjungos 55 kp. Buvo 
gražus ir turiningas progra
mas, dainavo keletas chorų, 
pasakyta daug prakalbų, pa- 
deklemuota gražių eilių. Ga

AT&AUKIMAS.

North Side. — Buvo skelb - 
ta, kad Š. K. A. R. dr-ja rengs 
“bunco party” Em. Andruš-
kevičienės namuose, geg. 16 

prisodinta daug didelių me- j Susidarė kliūčių, kad nega- 
džių, kuriuose jau dabar pauk-'įima tų dienų pramogos su- 
šteliai sau lizdus suka. Apie reoigti. Tat atidėta tolesniam 
tai, kada tas įvyks, komisija laikui. Bus paskelbta vėliau

R. ANDRELIUNAS
(Marąuetoe Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokiu 

auksinių ir alda- 
brlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
dlo. planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius i 
ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

mi tai sklokininkai darė vie
šai tokias išvadas: tai negir
dėtas nachališkumas, kad Te-gerybių. Vorkerio partijai jis sumų. Ir jei toliau taip bus, | ..

/nenusižengė nei per iotų, ale)“V.” iš dienraščio turės virs- , * naujas kalbėtojas pakvie-
r . boardirektonus, kūne šeniini,, ,r . « ,, ,ti savaitraščiu, arba ir visai1, . . , . , ' . ,te Mot. Sąjungos 55 kuopų }, .. kų susinnkime buvo išrinkti)^

bendroves reikalams vesti, 
aitas su i ja. Mes g^rus pįrkom> aukas dė- 

Sunkių triubelių boardirek- redaktoriam algas m0.
toriai turėję su redakcija. Re- kam> Q -e tokiūs zWtkus 
dakeijoj dirbę penki žmonės. darin5ja| bimbiniak

via pajuto pirmų savo pralai- Apsvarstę, kad darbų gali u2ma^įosj
•F®™*- ' atlikti keturi žmonės, boardi-, Baigdamas sekretorias Ia.
j Sekretorium išrenkamas Mi- rektoriai nutarė vienų iš silp- kad aklvaiz.
bris. Rezoliucijų komisijom] nesmųjų redaktorių - Gasiū- doje tokios

tarp kitų statoma ir pats vi- nų ar Krakaiti - atleisti. Bet r5dami Mti )iūdininkais liad.
rdas Pruseika, bet atsisako, pas vyriausįjį redaktorių, ži- n0 dienraS-io Iikimo lW.
" .. ............................................. noma> 8U Vorkerio žinia, bu- saką. „ direktoriato ir aSo

o vėliau praneš.
už noses vadžiotų

‘Drauge”.

[kad atsistojo Pruseikos užpa
kaly, ir jis išmestas iš parti
jos. Vorkeriui, žinoma, nei šii
te, nei šalta, ale Chicagos 
draugams tai neapsakomas 
nuostolis. Tai^i, sklokininkai

Perskaičius pereitų metų 
sus-mo protokolų boardirekto- vo kitas dalykas. Gasiunas—
rių sekretorįus Matukaitis; geras partijai, o pas Strazdų

jų nenominuoti.

Draugo” piknikų, liepos 12 
d. Černausko darže. Jos apsi
ėmė vesti restoranų.

PRANEŠIMAI
ŠĮ vakarų, geg. (May)

Aš.

PAIEŠKAU krikšto duk- 
13 Į terš Agotos po tėvais Dubinin

d., Gimimo P. Š. parapijos
X Pereitų sekmadienį Chi-1 mokykloje įvyksta mėnesinis 

cagos piknikų darbuotojai tu- Lietuvos »Vyčių Chicagos Ap-

AUTOMOBILIAI
FREE WHEELING

STUDEBAKER
WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

kaitė, po vyru pavardės neat
simenu. Pati ar jų žinantieji 
praneškit.

JONAS SMILGIS 
3329 So. Morgan St.

Chicago, UI.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
Į Ir patarnavimo. Sau
kit _____

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

12 kamb. rooming house, naujai 
Taipgi didelis pasirinkimas vartotų [ ijidekoruotas^ geros inelgos^ir 
karų už labai mažų kainų. Norėdami'*'"*’' **
pirkt. pigiai gerų karų kreipkitės J 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOR.

White Sox Motor Sales

Reik greit parduot. 1764 No. Clark 
Street.* — -———
GERAS, PRINOKĘS CIEIiŲ TO- 

MAČIV PULP
Extra didelis No. 10 gal. can. Del 

zuplų, catsup, chili soso, tomaėlų 
sunkos ir 60 kitokių produktų. Mai
sto vertė lygi 6 valgiams ir sudaro 
JSO didelių gobletų tomaičių sunkos.

1-mų ir 2-rų zonų 50c. canas, 6 ca- 
nai |2.50, 1 tuz. >4.75. Nurodymai 
dykai. The Marengo Cooperative 
Canning Co. Marengo, III.

Vienintelė Stndebaker Lietuvių 
įstaiga ChlcagoJ

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
už žemiausias (cainas.

Visas sekretoriaus raportas 
gerai

nuo pradžios iki galo palan
kus sklokininkams, bet taip 
gerai nušlifuotas, kad jokio 
šiurkštumo nepajustų bimbi- 
ninkai — Vorkerio agentai. į 

Baigus sekretoriui savo 
darbų, sekė direktorių ko-1 
mentarai. Kaikurie net kautus' 
padėję, vienmarškiniai rėžė1 
ilgus spyčius. j

Po to per keturias valandas ■ 
ėjo aršūs ginčai tarpe bimbi- 
ninkų ir pruseikinių, galiaus 
rezoliucijų skaitymas, boardi
rektorių rinkimas ir visiškas 
sklokininkų pralaimėjimas, t. 
y. “Vilnis” patenka Vorke
rio kontrolėn; partija bus vi
sagalis dienraščio, jeigu jis 
išsilaikys, bosas, o šėrininkų 
rinkti boardirektoriai, ir pa
tys šėrininkai, bus tiktai 
“mama’s dolly”, kurie taip
giedos, kaip Vorkeris diri- •
guos. O jei kuris bandys tru
putį kitokių “nutų” paimti, 
eis Pruseikos, Sarkiūno 
Strazdo, Butkaus ir kitų lie
tuviško komunizmo apaštalų 
keliais, t. y. bus išmesti iš 
partijos.

Ar lietuviškų komunistų 
tarpe dabar išsivystys kova 
panaši į S. L. A., sunku pasa
kyti. Gali būti taip, o gali ir 
ne. Susirinkime iš visako iš

rodė, kad lietuviško komuniz
mo vadų tarpusavi kova eina 
ne už kokias ten trockines i- 
dėjas, bet už vietas viršūnėse,

• kurioj sėdint ir pilvas yra ra
mus.

Greičiausia bus taip, kad 
sklokininkai (opozicija), pas- 
trikčioję, pastrikčioję, jnusi- 

ilenks Vorkeriui; žydams ap
gailės savo griekus, vėl susi
lies ir iš vien toliau mulkins 
ir išnaudos nesusipratusius 
lietuvius darbininkus.

Specialia “Draugo” Rap.

įkaito ilgų raportų. Pasak jo,'alias Valonį partija įžiūrėjo buTO labai MIDLAND MOTOR SALES
(Vilnis” niekuomet nebuvo kokį tai priešpartijinį taškų A. Kasulia ir J. Zabukas, Sav.

4492 Archer Avė.
Tel .Lafayette 7189

A Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 
S. Rumchaks savininkas

610 WEST 35 STREET
Tel. Tards 0699

RADIOS
Nauji Modeliai Visų 

Žinomų Išdirbysčių
A

R. C. A., Victor, Atwater 

Kent, Philco, Zenitb, 

Sparton, General

Motors

MES ŽINOM, Kį REIK DARYTI
/■

Ar Jus patenkinti su savo karo eisena Ir greitumu? Jei ne, 
tai mes galime Jūsų karui grųžinti pep, jėgų ir ekonomijų. Specia
liai įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų senų karų padaryti kaip naujų, Laiks nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas ir išvalymas sutaupys jums pinigų.

MARVEL & JOHNSON GARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Buick. Nash, Hudson & Essex, Oakland 
ir Pontlac, Oldsmobile, Viklng, Graham-Paige ir kitus.

| VAIRUS KONTRAKTORIAIi

M. ZIZAS Telef. Republlc 6396

Namų Statymo Kontraktoriua 
Statau Įvairiausius namus prieinama 

kaina

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Lr

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. £££ d’dl’aU8*°
Telefonu Hemtock 5636 2452 WEST 69th STREET

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Retnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Rea Tel. Yards 3408Ant pardavimo 49 ieehoxai
8 metas vartoti. Iš lauko ledas 

. .1dedami. Parduosime po $5.00.
Atsišaukite pas janitorių. <A. ALEŠAUSKAS & SON

5712 Rače Avenue

Tel. Mansfield 2831

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

Elektrines Ledaunės General Motors

FRJGIDAIRE
Majestic ir Servill. Jus daug sutaupysite 

ant maisto turėdami elektrikinę ledaunę. 

Pirm negu pirksite, pamatykite pas:

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

Telefonas Boulevard 8167

W. C. F. L Radio Programa* nedėlioja ado 1 Iki 3- vaL po pietų. 
W. H. F. C. Radlo Programas kotvergals nuo 7 vai. vakare

ar

Phone Virginia 8064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

J. H. RIGZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

TeL Lafayette 7545

RltV.
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

M. YU8ZKA 

Plombing A fieating
Kaipo neturtą lietuviams patar 

oaoziu kuogeriausla.
4426 So. Western Are.

Tel. Lafayette 8227
Sapos Telef. 
Heinlock 3867

JOHN YERKES
Namų Telef. 

Republlc 6483

Piumblng A Heating Lietuvis 
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

NAMŲ SAVININKAMS.
Popternoju ir malevoju kambarius. 

Daėbų keletu didelių sieninės pople- 
roe knygų, kurias pristatau | namua 
ltalrlnkti. UI rolę 7e. ir aukMIau.

AtsiMauklt lalAku ar aamenUkat.
K. ANDREJUNAS

1337 So. 50 Ct. Cicero, III

W. BENECKAS "
Pentuoju, popieruoju, grei- 

nnoju. Senų varnišių nnimu 
nuo visų medžių. Saukit

Lafayette 7554

DEL ŠEIMYNOS SUIRIMO.

Parsiduoda moderniški 5 
kamb. rakandai. Kaina visai 
pigi. Labai mažai vartoti. Bū
tinai atsilankykit šių savaitę.

6334 So. California Avė.

£ REAL ESTATE

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?
Skolinu ant pirmų mortga 

čių; mažas komišinas, teisin
gas patarnavimas.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 South Leavitt Street 

Ganai 1678-1679

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
ti didelį namų. Savininkas į 
trumpų laikų turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinauduokite gera progų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Linooln Avenue

Rockfond, m.
Phone Forest 8491

Parsiduoda 3 flatų namas, 6 kamb. 
mod.. garo apMId., ąžuolo trtmaa 
perdsm. Visai pigiai. Taipgi rendon 
8 flatu. >8.900 jmokėt. Likusi leng
vata Mknok. 1638 So. BĮ aro. ftv. An
tano par. Cicero.

S kamb. med. bung. mod. 3 karų 
gar. 1 blokas J Bellirood stotj. Weot- 
cheater exp. Pigiai >4,910. 037 Bob- 
land ava Bellirood, Iii.

7126 So. RockweU St.

Tel. Repnblic 5099

Mes permufuojame pianus, 
r'orničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

. Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo >50 iki >300 
Sis departmentas yra pn valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morgičlų

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

PINIGįĮ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčiame pinigus Lietu

von paMu J dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus ir visus 

legalllkus dokumentus pirkimo 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų lr 
antrų morgičlų.

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tani ado: taipgi automobtllua

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuožirdžlii patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P, BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669




