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

LITHUANIAN DAILY FRIEND

DRAUGAS 
The most influential 
Lithuanian Daily in 

America.

No. 114 3c A COPY
‘‘Drangas,** 2334 So. OaJcleg

CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 14 D., 1931 M.
ENTERED AS SECOND C LA S 8 MATTER MARCH JI. 1816, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT QF MARCH S, 1878

3c A COPY 
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL XVI

. SEKRETORIAUS DOAK 
PAGELBIN1NKAS

PAMALDOS Už MIRUSI 
KARDINOLĄ POMPILIREIKALAUJA ATLYGINIMO 

IK SUNAIKINTAS SAVASTIS
ISPANIJOS VYRIAUSYBE MĖGINA 
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Franci jos Prezidentu Išrinktas 
Paul Doumer

• Madride ramu, nes visur 
gatvėmis patroliuoja karei
viai. Kitose šalies dalyse riau- 

ROMA, geg. 13. — Švento-1 šės dar plinta. Komunistų bū- 
jo Tėvo Pijaus XI nuncijus1 riai apspitę vieškelį, einantį

VATIKANAS IŠKĖLĖ 
PROTESTĄ

i

i.Ispanijai Jo Ekscelencija ar
kivyskupas F. Tedescliini Is
panijos vyriausybei įdavė pro
testų prieš bažnyčių ir bažny
tinių savasčių deginimų. Už 
visas sunaikintas bažnytines 
savastis Vatikanas reikalauja 
pilno atlyginimo.

Kol-kas Ispanijos vyriausy
bė dar neatsakė į protestų*

Tik pažymėjo, jog tolesniai 
bus saugojamos bažnyčios ir 
kitos savastys.

Su kai-kuriomis Ispanijos 
dalimis Vatikanas šiandie ne
turi tiesioginių susisiekimų.

„‘"įis»nktas doumer

s;™-; ..
Francuos prezidentu seserį*- 
ms metams išrinktas Pa J

į Gibraltaru. Jie sulaiko va
žiuojančius automobiliais. Ku
nigus apmuša ir apiplėšia.

Praneša, jog Jo Eminenci
ja kardinolas Segura y Saenz, 
Ispanijos primatas, apleidęs 
Toledo policijos apsaugoje. 
Sakoma, išvykęs į Romų.

Keletas Ispanijos vyskupų 
apleido savo namus, kad ap
saugojus gyvybę. Daug vie
nuolių vyrų ir moterų gavo 
prieglaudos privatiniuose na
muose.

FRANCUOS PREZIDENTU

_ Y
New Yorko žurnalistas J. 

J. Leary, Jr. Jis paskirtas 
Darbo departamento sekreto
riaus Doak pagelbininku.

, BUS PANAIKINTA DAUG 
i KARIUOMENĖS STO

VYKLŲ

WASHINGTON, geg. 13. 
— *Prezidentas Hoover paske
lbė, jog karo departamentas 
panaikins šaly apie 30 karo 
stovyklų jr js&ųiių, iaipot ir 
kitas nereikalingas nekilnoja
mas savastis. Tas esu reikalin
ga ekonomijos atžvilgiu. Sako
ma, jei nepavyksių parduoti, 
būsiu gal pavesta kitiems de
partamentams.

ROMA, geg. 12. — Gedu
lingosios Pontffikalinės šv. 
Mišios už mirusį Šventojo Tė
vo generalinį vikarų kardino
lų Pompili buvo laikomos La- 
terano bazilikoj. Šv. Mišias 

1 laikė Romos vice^regentas ar- 
'kivyskupas Palica. Jo Emine
ncija kardinolas Granito Pig- 
natelli di Belmonte, Švento
sios Kardinolų Kolegijos de- 
ikanas, suteikė absoliuciją.
, Pirm kardinolui Pompili 
mirsiant praeitų antjrfdienį, 
popiežius Pijus XI pasiuntė 

į velioniui palaiminimų. Jo E- 
minencijai mirtis, Italijos ka- 

i ralius pasiuntė savo vienų paį 
lydovų į popiežiaus nuncijų 
Italijai pareikšti savo gilans 
sųjausmo. MiniBteris pirmini
nkas Mussolirii pasiuntė savo 
atstovų pareikSti sųjausmo žo
džius.

Antradienio vakare kardi
nolo palaikai privatiškai nu
lydėti į Laterano seminariją, 
kur išlaikyti
nio vakaro. Teitai mirusio pa 
laikus aplankę daugybė įžy
miųjų žmonių^ Vakare palai
kai iškilmingai! nulydėti į La
terano bazilikų. Antrytoįaus 
įvyko pamaldos.

SUMANYMAS ESĄS 
NETEISOTAS

ŠVENTASIS TĖVAS PASKELBS 
ENCIKLIKA DARBO KLAUSIMU

Buvo iškeltas sumanymas Į ®ŪMA, geg. 13. Iš V a-
Cook apskrities savininkams jikano praneša, jog artimiuu-
mokesčius už 1930 metus pas- gjomis dienomis Šventasis Tė-
kirstyti dalimis 20-iai metų. _.. __+ , „vas Pijus XI paskelbs encik- 

Generalinis valstybės pro- Hkų darbo sųlygų klausimu.
kuroras paskelbė, jog toks su- _________________________
manymas esųs priešingas kon
stitucijai.

Sakoma, būsiųs tai popie
žiaus Leono XIII enciklikos 
“Rerum novarum” papildy
mas, kadangi 40 metų laiko
tarpiu pramonėse Įvyko dide
lės atmainos.

Bažnyčiai nuostoliai.

ISPANIJOS VYRIAUSYBĖ 
IMA VEIKTI

Doumer, senato prezidentus.
I
I

KETURI DAR SULAIKYTI

East St. Louis, III., andai 
suimta šeši galvažudžiai ban
kų plėšikai ir pagrobėjai, pri
gulėję Burke gaujai.

Jie atvežti į Chioagų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MATININKŲ PASKIRS- ;nuo mušimo'buvo net apkur-

TYMAS

1931 m. matininkai lauku

tęs viena ausimi. Viršininkas 
už tai buvo atleistas iš vietos 
ir patrauktas į teismų. Teis-

IŠPAŽINO NUŽUDĘS 
ŪKININKĄ IR ŽMONĄ

MADRIDAS, geg. 13. — Ne 
visur dar numalšintos raudo
nųjų gaivalų sukurstytų mi
nių riaušės. Tečiaus vyriausy-

MEKS1KOJ NAUJAS 
SĄMOKSLAS

CANTON, O., geg. 13. — 
Ray Wilt, 17 m., dirbęs ūky, 
išpažino, kad jis nužudęs pa
liegusį ūkininkų Edwardų Tho- 
mas ir jo žmonų kilus gin 
čams dėl 12 dolerių.

Čia vienas jų pavestas fe- ninku, Kauno apyg. 17, Kė 
deraliniams autoritetams, ki- dainių 13, Marijampilės 28, 
tas paliuosuotas uždėjus lai- Panevėžio 29, Raseinių 15, 
<14, gi keturi dar laikomi ka- Šiaulių 25, Tauragės 13, Tel- 
lėjime. Šiuos taipat norima fcįų jg, Utenos 20 ir departa- 
kaip-nors paliuosuoti. Jų ad- mento braižyklose lieka 14 ma- 
volcatai dirba. tininkų. Į skirtas apygardas

Š NEBUS MOKESČIŲ Už . 27

matavimo ir kaimų skirstymo!111*8 .1! nubaudė metais kalė- 
viensėdijomis paskirti: Biržų jinio. . k “R.”
apygardon paskirta 12 mati-

KANDIDATŲ Į BOLŠEVI
KŲ ROJŲ j

4.

PAJAMAS

LISBONOJ ATIDARYTA 
ŠV. ANTANO BAZILIKA

VATIKANO MIESTAS, ge 
gožės 13. — Minint Šv. Anta
no Padviečio 700 metų miri
mo sukaktuves Lisbonoj ati
daryta “Šv. Antano bazilika,” 

į paprastai vadinama “Švento
jo Namais.”

į šeštadienį, balandžio 25 d.
---------- Lietuvos matininkų ir kultūr-

Iš Springfieldo praneša, kad technikų s-ga suruošė jiems 
įstatymų leidimo rūmų komi- §eimyninį atsisveikinimo balių, 
tetas sugriovė sumanymų. 11- Balius praėjo labai jaukioje 
linois valstybėje įvesti mokės- nūotaikoje. < “R.”
čius už pajamas. x i - ..... -a -

Senate svarstomas sumany
mas uždėti mokesčius už nau
dojamų taboką cigarus, ci- 
garetus, ir t.L

Kandidatų į bolševikų rojų, 

kaip praneša žydų telegramų 

agentūra, ieškoti Kaune at

vyks žydų kolonizacijos Kau- 

£aser Bidžano sritys virtiniu Al. 
kas. Jis čia ieškos žydų ama
tininkų ir darbininkų, norin
čių ten kolonizuotis ir apsigy
venti. “R.”

UKMERGĖS SKAN
DALIUKAS

UŽ BARBARIŠKĄ 
MUŠIMĄ

MIRĖ ŽIŪRĖDAMAS Į 
RUNGTYNES

Ukmergėj įvykęs skandaliu
kas. Kažkoks pilietis patikęs 
gatvėj miesto burmistrų Kuz
mų ir vietos mokytojų Kuosų 
ir pradėjęs abu lazda vanoti. 
Mokytojas įgalėjęs pabėgti, o

, MEXICO MIESTAS, geg. 
13. — Vietos policija sako, 

bė pakilo veikti. Imtasi grie- būk ji susekusi sumoksiu nu- 
žtų priemonių prieš riaušini- 'žudyti prezidentą Rubap, ba
nkus. Visuose didesniuose mie
stuose paskelbta karo padėtis, 
parėdyta kariuomenei panau
doti ginklus prieš kurstytojus 

nepaklusniuosius riaušinin-

,vusį prezidentų Calles ir ka 
riuomenės .vyriausiųjį inspe

ktorių gen. Amaro. Sųmokslo
dalyviai esu suimti.

PRAŽUVO PREKY3INIS 
LAIVAS

Kai-kurių provincijų gube
rnatoriai atskirai įvedė apgu
los padėtį, kada nesulaukta 

jokių iš centralinės vyriausy
bės žygių.

Vyriausybė mėgina teisintis. 
Už riaušes ji ima kaltinti res
publikos priešus, būtent, mo- 
nairchistus ir net buvusį ka
ralių. Kaip pirmiau, taip da
bar jam grųsinuma teismu.

Valencijos krašto vyresny
bė atsistatydinusi. Nepaduo

dama priežastis. Kaip tame 
krašte, taip kitose keliose pro
vincijose sudeginta daug baž
nyčių ir kitų įstaigų. Sutrau
kta kariuomenė saugoja nuo
dėgulius ir griuvėsius. Riau
šininkų gaujos blaškomos.

PRIEŠINAS MAŽINTI 
TARNYBOS LAIKĄ

ROMA, geg. 13. t— Buvo 
iškeltas sumanymas Italijos 
kariutųnenėje tarnybos laikų 
sutrumpinti nuo pusantrų me
tų ligi vienerių metų.

Karo ministeris gen. Gaz- 
zera priešinasi tai atmainai.

ISPANIJOS KARO LAIVE 
MAIŠTAS

LISBONA, Portugalija, ge
gužės 14. — Ispanijos karo 
laive Lauria iškilo maištas. 
Maištininkų vadai suimti ir 
uždaryti kalėjimam

i BUiFFALO, N. Y., geg. 13. 
- Ontario ežere kažkur pra

žuvo garlaivis Clevelander. 
įJuomi buvo vežama 1,230 to
nų plieno. Buvo 20 vyrų įgu
los.

ATVAŽIAVO ŽYDŲ 
MOKSLININKAI >

Gegužės 4 d. į Kaunu atva
žiavo per demarklinijų Vil
niaus žydų mokslo instituto 
“Iva” nariai: dr. Weinrihas, 
Kletzkinas ir žydų atstovas 
lenkų seime, dr. Sabbat. Jie 
čia varys akcijų to žydų ins
tituto naudai. “R.”

Suplaišinta bomba ties krau
tuve, 614 So. Hoyne avė.

Chicagų apleido karališkas 
Japonijos princas Takamatsu.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. —* Numatoma saulėta

PLATINKITE “DRAUGĄ** diena; kiek!'šilčiau.

Šv. Antanas Lisbonoj buvo 
gimęs. Yra padavimas, kad 
sakomi “Šventojo Namai” pa
statydinti toje vietoje, kur tas
didysis Bažnyčios šventasis , širdies liga. 
buvo gimęs.

Praeitų antradienį vakare 
Soldiers’ Fielde, Grant parke, 
įvyko kumštininkų rungtynės. 
Žiūrėdamas į rungtynes stai
ga suole pašlijo ir mirė R. 
Sina, 43 m., iš Kankakee, III.

ŽUVO LENKAS LAKŪNAS

ViARŠAVA, geg. 13. — Le
nkų kariškas orlaivis m. Gru- 
dziondz Smogė į elektros ga
minimo stoties vielas. Mieste
lis neteko šviesų. Orlaivis už
siliepsnojo ir lakūnas žuvo.

MUZIKO LAIDOTUVĖS

BRIUSELIS, geg. 13. — 
Mirusio garsaus muziko ir ko
mpozitoriaus Eugene Ysaye 
laidotuvės įvyks penktadienį. 
Laidotuvėse dalyvaus Belgą 
karalius ir karalienė.

10 ŽUVO TEATRE

THEUNIS CHICAGOJ

Chicagon atvyko buvusia 
Belgijos ministeris pirminin
kas G. Theunis. Jis dalyvavo 
tarptautiniam Prekybos Rū
mų kongrese Washingtone.

NUŽUDYTAS GAUJOS 
NARYS

157 gatvės ir Torrence avė. 
apylinkėje rastas nušautas 
Capone gaujos narys Harry 
Hyter. Matyt, jo lavonas į ten 
automobiliu buvo nuvežtas.

DAUGIAU WARDŲ 
CHICAGAI

Valstybės rūmuose aptaria- 
TOKYO, Japonija, geg. 13. inas sumanymas Chicagoj wa- 

— Šimamahi miestely sudegė rdų skaičių padidinti ligi 60.
teatrėlis. Žuvo 16 žmonių. Šiandie yra 50.

’? “Id. Št.” praneša, kad Ma
rijampolės apygardos teismas 
išnagrinėjo buvusio, policijoj 

, nuovados viršininko bylų. Jis 
buvo kaltinamas už vieno pi- ' burmistras primuštas net iki 
liečio smarkų sumušimų. Tas sųmonės netekimo “TL11

■

I

“Draugo” Ekskursija

H

ŠIANDIEN GEGUŽIO 14 D. 9 :45 vai. ryte pagal 
Standard Time, o sulig Chicagos laiko 10:25 vai. 

ryto visi “Draugo” ekskursijos pasažieriai išvažiuos iš 

La Šalie Street Station, kuri yra ant La Salio ir Vau 
Buren gatvių. Niekei Plato gelžkeliu ekskursantai vyks 
į New Yorkų kur pribus penktadienyje 15 diena ge
gužio 8:50. ryte.

.i » K
• Scandinavian American Linijos laivas “United a 

States” išplauks iš Hoboken, N. J. Inėjimas į laivų iš įg 
5-tos gatvės, kur prieplauka yra tiktai 5 blokai nuo § 
geležinkelio stoties . ' ,

Kadangi specialis traukinys atvyksta gan anksti § 
į New Yorkų, todėl pasažieriams bus pakankamai laiko g 
pamatyti tų didžiulį miestų.

mų:
Visa ekskursija yra tvarkoma per mus gerai žino- i

Paul P. Baltutis and Co. !
3327 South Halsted Street g

Chicago, Illinois
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teikia jiems visokeriopos pagalbos. Paskuti
niu metu tų pat matome pas lenkus. 1920 me
tais Varšuvoje įvyko užsieniuose gyvenančių 
lenkų suvažiavimas, o pernai Rygoje, kur 
dalyvavo kelione valstybėse gyvenančių lenkų 
atstovai. • • 1 į # '

Aišku, kad sumanymo straipsnyje nega
lime kalbėti apie susivienijimo pačių progra
mą, nes tai per anksti. Tuo tik norėtume 
iškelti konsolidavimosi klausimą, kuris yra 
labai pribrendęs, juo labiau, kad mūsų tauta 
nėra atlikusi užsibrėžtą sau tikslų. O kad jį 
greičiau pasiektume, reikia imtis sutartinio 
darbo, iš pradžios privalome rasti bent bend
rą žodį, bendrą kalbą. Kad netuščiai kalbame, 
rodo ir tas dalykas, kad dažnai Amerikoje gv 
venantieji lietuviai nežino, kas dedasi su Vii-

DAN6UN UŽŽENGIMAS.
Žemė pavadinta ašarų pa

kalne. Ji tokia iš tikrųjų y- 
ra. Ar daug rasi žmonių ant 
žemės, kurie neverkė arba ne
verkia? Kur tik pasisuk, su 
kuo tik susitik iš visų lūpų 
ir iš visur išgirsi tik skun
dus ir dejavimus.

Tokios žemiškojo gyvenimo 
ypatybės, rodos, turėtų la
biau kelti žmonių

.pasikėlė į dangų. Jie pagar
bino jį ir su dideliu džiaugs

imu sugrįžo į Jeruzalę. Čia jie 
nuolat lankydavo bažnyčią, 
garbino ir dėkojo Dievui. A- 
men.” (Luk. 24150-53).

Žiūrėk, kas čia dabar? Jė
zus apleido apaštalus, o jie 
džiaugėsi. Del ko? Aišku, Jie 
pamatė, kur Jėzus nuėjo ir 
sužinojo ,kad “dar valandė
lė” ir jie ten eis. Kur jie neši

nantis ir džiaugs, kur negarbins Die
vo, kuris savo garbintojams 
ir darbininkams turi jau pas
kyręs tokias vietas!

publikoj iškiltų “religinė ko
va”, taip kaip buvę praeity.

Suprantamas dalykas, ka
da ruošiama nauja konstitu
cija, katalikai .nemažai įdo
mauja Bažnyčios ir savo pa
dėtimi. Katalikams ypač pirm 
visako rūpi mokyklų likimas, 
idant mokyklose mokiniams 
būtų teikiamos tikėjimo pa
mokos. Tai prigimtosios ka
talikų teisės. Ir jie žiūri, kad 
ateity jų tos teisės nebūtų 
g r ia ujamos arba varžomos.

Katalikai norėtų, kad nau
joje valstybės konstitucijoje

“ TO*

DIENOS KLAUSIMAI
VISŲ KRAŠTŲ LIETUVIAMS.

“Vilniaus Rytojus” deda savo skiltyse 
ląbai aktualų straipsnį, kurį paduodame su
trumpinę.

Valdant rusams Lietuvos žemes, daugelis 
lietuvių, ar tai negalėdami pakęsti caro val
džios režimo, ar ieškodami geresnių ekonomi
nio gyvenimo sąlygų, — ilgainiui atsidūrė 
užsieniuose. Tačiau likę savo tėvynėje lietu
viai raukų nenuleido, dirbo, kų galėjo, tiesė 
Lietuvai gražesnį kelių į ateitį. Toje kovoje 
nepaliko nuošaliai ir kituose kraštuose gyve
nų lietuviai. Jie taip pat visomis išgalėmis 
prisidėjo prie kovos dėl geresnės Lietuvos at
eities.

Bendri vargai, bendras darbas ir kovos 
dovanai nepražuvo, visa tai davė Lietuvai, 
nors ir nevisai,, laisvę1, kuri sušvito 1918 m. 
vas. 16 d. Tačiau dėl tų ar kitų priežasčių 
dar ne visi lietuvių tautos idealai įkūnyti.

Apie tai žino kiekvienas lietuvis. Bet ži
noti yra maža. Čia reikalinga darbų ir tai su
tartinų visų lietuvių.

Kyla klausimas, kaip gi pradėti sutartinų 
darbų1! Mes atsakymų teturime vieną. Vyriau 
sias laikas sueiti už Nepriklausomos Lietuvos 
sienų gyvenantiems lietuviams į glaudesnius, 
artimesnius santykius, tiesiog į bendradar
biavimų. Gausingiausiai susispietusių lietuvių 

' visuomenę turime Šiaurinėje Amerikoje, turi
me lietuvių Anglijoje, Vokietijoje, Latvijoje 
ir pagalios Rytų Lietuvoje. Iki šiol išvardytų 
vietų lietuviai dirbo kas sau, neturėdami ar
timesnių santykių, neturėdami vieno centro.

Paimsime, kaip pavyzdį vokiečius. Jie 
skaito apie 40 milijonų vokiečių, gyvenančių 
už Vokietijos sienų. Tiems vokiečiams palai
kyti kuriamos yra draugijos, kurios jungtff 
juos į vienų vokiškų šeimyną, rūpinasi jais,

širdis ten, kur tų ašarų lieti 
nereikia. Toji vieta — tai 
dangus, amžinosios laimė# vie
ta. Bet ar daug akių ir žir

niaus krašto lietuviais, vėl mes nežinome, kų ’^žlų nuolat kyla aukštyn į
veikia Prūsų lietuviai, kokia yra kultūrinė įrangų? Neperdaugiausiai. Gi 
politinė Latvijos, Anglijos lietuvių padėtis. :jei jų kįek ir kyia, tai sumen- 
Žodžiu, vieni apie įeitus žinome tik tiek, kiek ku tikėjimu ir dar menkesne 
parašo laikraščiai. į viltimi.

Paimsime, kdd ir spaudų. Nėra dviejų j žiūrint į tikinčiuosius, išro- 
nuomonių, kad ne vienam lietuviui yra priei-^0> katį jįe nedaug tiki į dan- 
nami didieji pasaulio dienraščiai, ne vienas gaus laimę. Žiūrint iš šono 
yrą tų dienraščių tiesioginis korespondentas, ;įgrodo, kad dangus ir laimė 
o bet gi užsienių spaudoje, palyginus, nedaug janie žmonėms yra kaip ir ko- 
teiandaine žinių apie lietuvių tautos gyveni- kįų pasaklJ dalykas. Perdaug 
mą, apie jos kultūrinius ir politinius siekius.fLionės prie žemės prigiję!

Kitaip sakant, dar pasaulinėj spaudoj a- Perdaug jie tapę patys žeme. 
pi e Lietuvų rašoma maža, dar daug kur jinai'žeme jie atsiduoda. Viši jie 
rv “tena incognita” arba dar blogiau — apie -žemėti. Daug jų net visiškai 
mus rašoma iš blogos pusės. įpurvini. Gaila. Jie, vargšui,

Vėl gi Žinome, kad mūsų kaimynų yra'nežino savo vietos. Jie joje 
suorganizuoti priešlietuviški propagandos pastatyti nesilaiko. Del to — 
biūrai, kuriems nei žmonių nei lėšų nestokoja, ašaros ir sielvartai.

Bažnyčia kartoja Jėzaus j būtU aiškiai pažymėti šie da- 
žodžius :• ‘ ‘ Einu pas Tėvų ma-' tykai.
no ir Tėvų jūsų, Dievų jūsų, f Kad Bažnyčia skaitytus! o- 
kad ten jums prirengčiau vie- ficialė įstaiga ir kad ji, kai
tas ir kad jus ten atsiimčiau po tokia, būtų gerbiama, 
ir jūsų džiaugsmui nebūtų jau' Kad tikybiniai susituokimai 
galo.” v .būtų pripažinti teisotais.

Na^ ar galima dabar po to Kad mokyklose būtų tikė- 
viso žiūrėti į dangų'kaip pa-'jįino pamokos.
sakų dalykų? Ar nereikėtų

E. Gregson Bautzer, Pieti
nės Kalifornijos universiteto 
studentas, laimėjęs tarptauti
niam iškalbumo konteste do
vanų. Kontestas įvyko Honu 
lulu mieste, Filipinų salose. 
Bautzer “sumušo” visus 
Jung. A. Valstybių ir Japoni
jos Kolegijų Studentus — 
kalbėtoj;. ?.

čia irgi reikėtų apie tai pagalvoti ir, kas 
galima, padalyti.

Visi sutinkame, kad lietuviai, gyveną už'negalima būtų Įžiūrėti? Jis la- 
Nepriklausomos Lietuvos sienų, turi labai bai aiškus. Jo tik užsimerkę 
daug uždavinių savo tautos atžvilgiu. Kad nemato.
tuos uždavinius padarius lengviau išsprend- jį parodė aiškiausiai pats 
žiamais, reikalingas yra bendras užsienių didžiausias žmonių mylėtojas, 
frontas, bendras darbas. patsai Išganytojas,

Patiekiame čia keletą minčių rūpimuoju
mums klausimu ir jas sutraukdami siūlome
steigti bendrą už Nepriklausomos liet. šie- žemės. Jis daąg kartų įvai 
nų gyvenančių lietuvių sąjungų; kuri padėtų riausiose vietose pasirodė sa-

Popiežiaus Leono XIII Enciklika 
“Rerum Novarum”.

dfiįį ; ?< (Tąsa)
YrstančimuM draugijoms labai teisin

gai patariama atsižiūrėti j tas pradžias, 
iš kurių kiekviena kilo, ne* kiekvienos 
draugijos tobulumo pamatas — tai sten
gtis dirbti ir atsiekti tas tikslas, kurio dė- 
liui ji tapė įsteigta, — žodžiu, kad drau
gijos pastangas bei krypsnį privalo gim
dyti toji pati priežastis, kuri ir tą drau-, 
gijų pagimdė. Todėl nukrypti nuo pirmy
kščio tikslo reiškia žlugti, grvžti prie jo 
— pagyti. Kas čia pasakyta apie visų 
valstybę, lygiai taikome ir tam piliečių 
luomui, kursai savo pragyvenimų darbu 
užsidirba ir kurs yra valstybėje skaitlin
giausias. _

Bet nereikia manyti, kad Bažnyčia, 
sielų išganymu besirūpindfltna, užmirštu 
visu, kas liečia šj žmonių gyvenimą. — 
Jai ypač rūpi darbo žmonės, kad juos iš 
tų jų vargų išvadavus ir kad jie susi
lauktų geresnio gyvenimo. Tam tikslui 
atsiekti Bažnyčių nė maža daro jau tuo,

gyventi vien tos laimės troški
mu? Ar neturėtų nudžiūti a- 
šaros, atsiminus, kokius džiau 
gsmus yra parengęs Dievaži

Kau tikybinis patarnavimas 
būtų palaikomas kariuomenė
je, karo lūivyne, ligoninėse, 
kalėjimuose ir kitose valsty
bės įstaigose.

Tai viskas, ko katalikai 
pageidauja ir tai visa jiems

tiems, kurie Jį myli.
Kuriems gyvas tikėjimas

nuofat primena dangų, tiems Į priįlTYeLotai’ 
gyvenimas darosi švelnesnis, j 
žemėje atsiranda džiaugsmų Brabilija rasta 1300 metais
ir
ka

u nu: 
ine, o

nustoja buvus ašarų pa- 
pasilieka gilaus paši-Bet ar tas dangus taip jau

neaiškus, nematomas, kad jo {ilgimo vieta. Tie žmonės kojo 
mis vaikščioja amt žemės, o 
mintimis ir širdimi gyvena 
danguje.

Apmąstymas Jėzaus Žen
gimo Dangun turėtų visus, pri
pildyti gražaus pasiilgimo 
jausmais.Jis, kėlęs iš numirusių, ke

turiasdešimt dienų gyveno ant

mūsų tautai kovoje už savo idealus. Turime 
vilties, kad ir Šiaurės ir Pietų Amerikos, An-

vo mokiniams? Jis taip galėjo 
gyventi ir toliau. Bet “nau-

KATALIKŲ BAžltYČIŪS 

PADtTIS BRAZILIJOJ.

Pasauliniai laikraščiai skel-
glijos, Vokietijos ir Latvijos lietuvių spauda Ydinga buvo, kad jis nuo žmo- bia, būk Brazilijos respubli- 
atsilieps į šį sumanymą, o tuose kraštuose lie-lnių paeitų šalin.”
tuvių draugijos ir organizacijos juo susirū
pins ir apsvarstys.

Sumanymas kurti bendrą už Nepriklauso- Į žinotų ne tik tai,' kad bus pri
mos Lietuvos sienų gyvenančii? lietuvių są- kelti iš numirusiųjų, kaip 
jungą yra gražus dalykas. Nors jisai sunku'Jėzaus žmogiška prigimtis ta-

Naudinga ir reikalinga bu
vo, kad žmonas pamatytų ir

po prikelta, bet kad eis į kitą 
pasaulį.

Apaštalai liūdi ja, kad Jė-

būtų įvykinti, o vis dėl to reiktų apie tai pa
galvoti, apsvarstyti. Gal ir surastuniėme prie
monių ją įsteigti. D tai būtų svarbus daiktas
ir lietuvybei išeivijoje palaikyti ir politiniu1 žus “nusivedė juos Betanijos 
atžvilgiu. Tokios sąjungos steigimo klausimui linkon ir pakėlęs savo rankas 
svarstyti mes mielai užleisime vietos savo palaimino juos. Laimindamas

kos konstitucija perdėm per
taisoma ir buk dėl to pranra- 
toma toj šaly rėliginė kova, 
kadangi, esu Katalikų Bažny
čia darbuojasi, idant naujoj 
respublikos konstitucijoj aiš
kiai būtų įdėtas katalikų ti
kėjimo pripažinimo straipsnis.

Iš tikrų versmių tenka pa
tirti, jog viršminėta žittia ne- 
teisinga. Katalikų Bažnyčia 
Brazilijoj naudojasi ramybe

ir daugiausia portugalų ap
gyvendinta. Visais taikais bu
vo katalikiška šalis.

Tik 19-am šimtmety įvyko 
daug sVarbių nesusipratimų, 
kilusių iš imperatoriaus Ped- 
ro H pasipūtimo. Šis impera
torius iškrypo iš katalikų ti
kėjimo, apkalino keletą vys
kupų. Iškilo masonai.

1889 metais Brazilija pas
kelbta respublika ir impera
torius ištremtas. Pagaminta 
bedieviška konstitucija ir 
Bažnyčia išskirta iš valstybės. 
Įvestos civilinės sutuoktuvės, 
uždraustos tikėjimo pamokos 

(mokyklose, iš kariuomenės 
ir karo laivyno pašalinti ka
pelionai. Nei vyskupams, ių?i 
kunigams, taip pat bažny
čioms ir bažnytinėms įstai
goms sulaikyta iš valstybės 
visokia medžiaginė parama.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS REMAJy DR-jflS .

12-TAS SEIMAS.
» ■ Į-*

Švento Kazimiero Akade
mijoje Rėmėjų Draugija lai
kys šįmet savo 12-ąjį Seimų 
sekmadienyje, 17 d. gegužės 
mėnesio. Seimas prasidės su 
šventomis Mišiomis 10:30 va
landų. ryte Švento Kazimiero 
Seserų Vienuolyno koplyčioje.
Po Šventų Mišių, pietus vie
nuolyno auditorijoje.

Seiuo posėdis bus šven
čiausios Panos Marijos Gimi
mo parapijos svetainėje, prie 
Washtenaw Avenue ir 68 
gatvės. Posėdis prasidės 1:30 
valandą po pietų. Seimui už
sibaigus, Vienuolyno audito-

Nežiurint tų 
Katalikų Bažnyčia respubli
koj nepuolė, bet dar ligšiol pa

dienraštyje.

kad ragina ir mokina dorybių. Krikščio- ( 
niški papročiai, kur jie pilnai laikomi da
linai jau pačios vienos savaime didina 
žmonių gerovę, nes sutaiko žmones su 
Dievu, visą gėrybių pradžia ir šaltiniu; 
jos suvaldo žmonių gobšumą ir mėgasčių 
geismų; tos dvi ydos yra baisiausios mū
šų gyvenimo ligos, nes dažnai padaro ne
laimingą ir tuttingiausį žmogų; (“Visų 
piktumą šaknis yra godulystė”. (1, Tūn. 
6, 10) dorybės išmokina žmogų tenkintis 
sveiku valgiu ir gyveniniu, papildant sa- 
vo įeigas taupumu ir vengiant vi«ų tų 
ydų, kurios praūžia ir didžiausius turtus 
bei gražius ūkius. Be to, vargšams padė
ti Bažnyčia kuria įvairių įstaigų, jos nuo- 

zinone, tinkančių darbo žnlonių vargui pa
lengvinti. Tais savo labdarybės darbais 
Bažnyčia taip pasižymėjo, kad ai tai ją 
giria ir jos priešai. — Pirmuosiuose 
krikščionyse artimo meilė buvo torįr stip 
ri, kad labai dažnai pasiturintys išaižą-, 
dėdavo savo tintų vargstančiųjų naudai, 
taip jog nebuvo tarp jų nė vieno stoko
jančio (Ap. D. 4, 34). Diakonai, kuriuos 
kaip tik tam reikalui ir šventino, turėjo 
apaštalų jiems uždėtų pareigą^ kasdien 
dalyti pašalpos. Pats apaštalas Povilas

gi jis atsiskyrė nuo jų ir ir nepramatoma, kad toj res- lengva pažangiavo.

rijoje bus vakarienė ir pro

grama seimo dalyviams.
Į Seimą, tos dienos puotas 

ir programą kviečiame dr- 

jų atstovus ir visus musų 
prietelius. Nuoširdžiai prašo
me palankiu Seiman draugi

jos dalyvavimu, gerais Rėmė
joms patarimais ir aukomis 
paremti Rėmėjų ir Seselių 

darbuotę. Tos malones gavo
me nuo daugelio drąugijų pir
miau, dėlto tikimės, jog ir šį 

sunkenybių, met mūsų neapleisite.
Šv. Km. Akad. Dr-jos Centro 

Valdyba ir šv. Kazimiero 

flMery*

kad ir labai užimtas visų Bažnyčių rei
kalais, nei kiek nedvejodamas darydavo 
sunkias ^keliones, kad pats galėtų sušelp
ti reikalaujančius krikščionius. Tertulljo- 
nas vadina tuos* pinigus, kuriuos krikščio
nys laisvu ųoru kiekvienoj sueigoje su
mesdavo, meilės rinkliavomis, nes “iš jų 
buvo užlaikomi ir pakasomi elgetos, pa
likę be ištekliaus ir be tėvų vaikai, pase- 
nusieji tarnai ir jūroj nuo audros nuken
tėjusieji” (Apol. cap. 39). •

Iš to palengva susidėjo ir turtų/ ku
riuos kaipo biedniųjų nuosavybę Bažny
čia saugojo su tikybiniu rūpesčiu. Baž
nyčia net ir pati pergalėdama savo dro
vumą prašyti, rinko aukų tiems vargšams 
šelpti. Būdama bendra turtuolių ir varg
šų niotvna, Bažnyčia nepaprastai sukėlė 
artimo meilę žmonėse, steigė vienuolynus 
ir daug kitokių naudingų draugiją, kad 
jų pagalba visų rūšių vargetų žmonės ga
lėtų rasti paguodos^ Tiesa, šiandienų, 
kaip tai darė kitados pagonys, Bažnyčiai 
daroma priekaištų dėl tos taip kilnios 
meilės ir jos vieton* norima valstybės į»« 
totyinai* nustatyto globojimo. Bet nėra 
tokių priemonių, kurios galėtų pavaduo
ti krikščioniškųjų meilę, visa atiduodan

čių kitų naudai. Ir tik viena Bažnyčia tos 
galės teturi ,nes ji tik iš švenčiausios Jė
zaus Kristaus širdies teplaukia; Užtat la
bai atitolsta nuo Kristaus tas, kurs nub 
Bažnyčios atsiskiria. z

5. VYRIAUSYBES BENDRADARBIAVI
MAS.

a) Vabrtybės užduotis rūpintis visų pilie
čių ir ypaž darbo žmonių gerove.»
Negali būti dvejojimo, kad kalbamam 

tikslui pasiekti reikalingos yra ir žmo
nėms prieinamos priemonės. Reikia bū
tinai, kad visi, kuriuos tas reikalas lie
čia, atatinkamai prisidėtų tani klausimui 
išrišti. Toks bendras darbas turi kai-ku- 
rio panašumo su t>ievo Apvaizda, valdan 
čia pasaulį; matome, kad iino kelių 
priežasčių j>riklausų įvykiai, paplistai 
kyla iš tų priežasčių sutartingo veikimo.

Reikia tat ištirti, kokios pagalbos gu
lima tikėtis iš vyriausybės. Čia mes ma
nom ne apie tokių vyriausybę, kuri yra 
dbbar vienoje ar kitoje šalyje, bet apie 
vyriausybę, kurios reikalauja ir tiesus 
žmogaus protas bei jo įgimtis iy Dievo 
išminties pamokinimai, kuriuos n tęs Iš
dėstėm aplinkrašty apie krikščioniškų

valstybių* sutvarkymų. Valstybės vedėjai 
privalo visų pirma padėti reikalui ben
drai visais įstatymais bei1 įstaigomis, bū
tent, taip valdydami, kad valstybės bei 
atskirų žmonių gerovė savaime plėtotus 
iš paties valstybės sutvarkymo ir valdv-^ 
mo. Tai*yra politinės išminties uždaviny^ 
ir tikra valdytojų pareiga. Daugiausia 
prie valstybių gerovės prisideda piliečių 
padorumas, tvarkingos Ir geros šeimynos, 
religijos ir teisingumo gerbimas, teisln-

j gas ir tinkamas visuomenės pareigų pa
dalinimas, pramonės ir prekybos patobu- 
lėjimas, žemės ūkio pagerėjimas ir toly
gių dalukų kėlimas; visi šitie reikalai 
juo labiau esti tobulinami, tuo piliečiams 
darosi geriau ir laimingiau gyventi. Mi
nėtų priemonių pagelha valstybės valdy
tojai gali kaip kitiems, taip ir vargšų 
gyvenimui daug gero padaryti. Šitaip da
ryti jie turi pilniausios teisės ir nieks 
negali jų kaltinti, buk jie, esu, bereika
lingai kišasi; nes rūpintis visų gerove yra 
tiesioginė valstybės pareiga. Ir juo dau
giau bus .naudos iš to bendro rūpinimos, 
tuo mažiau tereikės ieškoti atskirų prie
monių darbininkų gerovei kelti.

(Bus duugiau)
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[F Prašau Į Mano Kampelį
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' Šiandie eina pasaka apie d it Štornikas dabar ramiai naktį 
jas. , linis miega duris tik kabliuku

dominsime ir širdingesnės pa
ramos iš jos savo dirbamiems 
darbams susilauksime. Savo 
darbštumu ir kitus užkrėsime?

lietuvių. Centro pirmininkas
atpasakojo kas jau yra pada
ryta, priminė, kad nupirktas 
ūkis iš 141 akerio, ant kurio

Ir mūsų eilės padidės. Besi-1 su laiku bus statomos prie- 
rengiant prie pikniko, turime glaudos. O kaip greit, tas

Apie baisų dujų kenksmin
gumų kalbama visam sviete. 
Sakoma, kad ateities vainos1

užkabinęs, kad šuo neįlįstų.

bus ne ant žemės, bet ore
pasikorusios ir karalystės va- 
jevosis ne strielbom, ne armo- 
tom, ale dujomis. Nuskridę už 
debesų aroplanai paleis dujų 
ant neprietelio armijos, arba 
ant jo karalystės miesto ir 
per pusę valandos viskų, kas 
tik gyvas ant žemės, išnysčis. 
Tai neapsakomai strošna ir 
pisi, be abejo, sakysit, kad ge
riau būt tie kemikai patys su
rukę, negu išradę tokį stroš- 
nų daiktų — dujas.

Bet kožnas medalis turi dvi 
pusi. Yra dujų, kurios žmonių 
netručija, ale priverčia juos 
įtik gailiai verkti, macniai 
čiaudėti, saldų niežėjimų su- 

kitokių malonumų pa- 
trl Priklodui, mano sosie- 
storinkas du sykiu buvo 

laprabintas. Nema&jo nei 
Įglar alarmas. Pala, sako, už- 
fyksysiu aš tam ne
prieteliui, kad atėjęs kraus
tyti mano storų galėsis žygio 

verks, kaip padūkęs. Pasa
te, padarė. Gavo iš kaž kur
>kių bombų, kad joms eks- 
iliodinus žmogus nenoromis 
turi griaudžias ašaras lieti. 
?aip ir buvo. Antrų naktį 
itomikas išgirdo štore bum!

įiai atsikėlęs išėjo pažiū 
rėti. Žiūri, raberiai išbėgę iš 
doro ant saidvoko galiai ver-

t Raberiai jau nelenda.
Bet vožnesnį dalykų dujos

! padarė nesenai Britų Kolum

bijoj. Ten buvo toks pripot- 

kas. a. y

Iš kaž kur atsirado tokių 
pabludusių duehoborų, kurie 
paskelbė vainų drabužiams. 
Vyrai pradėjo nuogi po mies
tus vandravoti, o moterys nuo 
gos ant tvoių sėdėti. Polici-
jai toks “sportas”, žinoma, 
nepatiko ir ji įsakė moterims 
pirma apsirengti, o paskui 
sėdėti ant tvorų, kiek tik no
rės. Ale moterys vis moterys: 
karčiausį pipirų suvalgys, bet 
vyrams nenusileis. Ir neklau
sė policijos orderio. Kų poli
cija daro. Atsineša ilgų paipų 
su tam tikrom dujom, kurios 
sukelia niežėjimų, ir iš tolo 
nuogales padulkina. Nuogalės 
pajuto niežėjimų. Kasytis sė
dint ant tvoros, žinoma, ir 
negražu ir nepatogu. Tat vi
sos turėjo kraustytis nuo 
tvorų ir pasislėpti.

Moterys, prašau neapsibro- 
zyti. Šitų pripotkų ne aš išgal
vojau, bet gazietoj taip buvo 
parašyta.

Baigiant pasakų, atėjo man 
į galvų mintis, kad reikėtų vi
sur tokių fain dūjų zopostui darbu jaunimų užinteresuoki- 
turėti ir visus militaristus nie. Į darbų!

gražios progos tų savo darbš
tumų parodyti. Taigi, padirbė
kime.

Gegužės 30 diena tai mū
sų organizacijos diena, prie 
kurios reikia gerai prisiruoš- 
li, jei norime, kad ji Labda- 
ringąjai Sąjungai kuodau-

daug priklausys nuo pačios 
visuomenės. Jei ji bus duos- 
r.esnė, žinoma, greičiau savo 
tikslo atsieksime. Ragino ir 
9 kp. dėtis prie to labdarių 
vajaus, kuris šiuo metu yra 
vedamas. 9 kp. laiko susirin
kimus kiekvienų mėnesį, turi

giausia naudos atneštų. Tų šelpiamų žmonių. Šelpia net 
tokių žmonių, kurie nėra pri
klausę prie labdarių organi
zacijos. Melroseparkiečiai ren 
giasi skaitlingai atvykti į lab
darių piknikų, geg. 30 d., Vy
tauto parke. Taipgi atvyks ir 
į labdarių išvažiavimų, kuris 
bus birželio 14 d. labdarių ū- 
ky. S. L.

dienų įvykstantis piknikas y- 
ra didelis darbas. Bet atsimin
kite, kad jis prasidės po pie
tų. Tų pačių dienų prieš pie
tus 6v. Kazimiero kapinėse į- 
vyksta pamaldos. Ten suva
žiuos keliolika tūkstančių 
žmonių. Mums pavesta daryti 
našlaičių naudai kolekta. Juk 
tai irgi yra didelis darbas; rei
kalaujantis rūpestingo pasi
ruošimo, be ko sunku būtų 
daug kų laimėti. Kuopos pri
valo suorganizuoti skaitlingus 
pulkus rinkėjų, kurie ar ku
rios pakalbintų kiekvienų 
žmogų, kiek galint, paaukoti 
našlaičių šelpimui. Pasirūpin
kime šių šaunių progų tinka
mai išnaudoti.

Tat, labdariai, gegužės 30 
diena yra mūsų diena. Reng- 
kimės prie jos iš visų savo pa 
jėgų, padirbėkime, kitas drau
gijas bei organizacijas į tal
kų pakvieskime, tuo kilniu

Luxe 8-th. Tai bus vieni iš 
gražiausių ir populeriškiau- 
sių karų, kurie savo gražu- 
rrtu, greitumu, stiprumu, pa- 
rankumų, pralenks kitus ka
rus. Šiais karais galima va
žiuoti į valanda 80 mailių 
ir jie neįkaista. Jie turi 95 
arklių spėkos. Su jais gali 
važiuoti greičiau kaip su grei 
tuoju traukiniu. Apie šiuos 
karus aprašyti užimtų daug 
vietos, bet geriausiai tai pa
či am juos pamatyti pas gerai 
žinomų automobilių pardavėjų 
M. J. Kiras Motor Sales 3207 
So. Halsted St. Chicago, Ilk, 
Telefonas Calumet 4589.

ĮSAKE nugriauti 
NAMUS

tų, nes negaudami iš niekur l rado pusę savo svorio. Mano-
reikalingų kreditų negalės ge
resnių namų pasistatyti. Kad 
.taip griežtai neverstų griauti 
namų, savo laiku pas vidaus 
reikalų ministerį buvo pasių
sta speeijali Kauno miesto ta
rytas komisija, kurini buvo 
pažadėta, kad į gyventojų rei
kalavimus atsižvelgs. “R.”

ma, kad paršelį buvo įsitrau 
kęs urvan barsukas, bet su
draskyti jo nepavyko ir par
šelis dantimis apgynė save 
gyvybę. ‘ “M. H.’

bei karalysčių valdytojus, kai 
tik užeina koks naravas, Jo-į 
mis padulkinti, kad, ažuot i 
šnekų ir ruošimosi prie vai-'

Kviečia Valdyba.

MELROSE PARK, ILL.

2 SAVAITES BARSUKO 
URVE BE JOKIO MAISTO

ria. Štornikas pašaukė polis- nos, ramiai sau užsidarę ka-‘ 
leišinų ir atliktas kriukis, binėtuose kasytųsi.

Labdarybės Skyd|U4? & ‘ ».

Sekmadienyje, balandžio 26 
> «». įvyko, ^dįring.osion ; 
Sujungus 9 kuopos prakalbos, 
'kad sustiprinus vietinės kuo- 
’pos veikimų. Nors žmonių ir 
nedaugiausia buvo atsilankę

’ 1 A • • • X 1 J

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

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

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

V. Duobaj 
\ 2328 W. 23 St.

J. Dimša
3230 So. Eiųerald Avė.

M. Šlikas
10555 S. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdybų arba 
agitatorius.

Ukmergės plente 
savininkai gavo iš statybos in
spekcijos įsakymų, kad ligi bi
rželio 1 d. nugriautų savo na-

Ženraitkiemis, Ukmergės ap- 
skr. Pavasariui beauštant bu
vo išleistos prasivaikščioti Ska- 
čiūnų dvaro kiaulės. Vienas 
pusės metų meitėli ūkas iš pa
sivaikščiojimo nebegrįžo. Ap-1 
griozdus visų apylinkę, toj 
meitėliuko nesurasta ir buvo} 
manyta, kad ji kas nors pa i 

8 namų VOgg Ųviem savaitėm prasli
nkus, tas paršelis visai neti
kėtai buvo atrastas barsuke 
urve. Jo snukis buvo apdras
kytas, bet pats paršelis gyvas,

SIU ITGHIHG EIDS

NAUJI CHRYSLĖRIAI 
DE LUKE.

j mus. Jų vietoj turi pasistaty-
į ti puikesnius. Savininkai djįlįtik smarkiai suliesėjęs. Pasvė

rus paaiškėjo, kad bebūdamas 
urve ta jokio maisto, jis pra-

rmi-! to įteikė *prašymų, kad tep 
j nų prailgintų ligi vienerių ine-

|VISI IŠ ANKSTO UŽPRA- | sektųsi. Vittas neįvykintas, bet visi atgJ° tuo tikslu’ kad 
ROMI. nutarimas d: &ai pasidaro di- ikuo tik galimu prisidėjus prie

------------- dėlė kliūtimi kitiems sumany- labdaringojo darbo. Kalbėjo
Lietuvių Labdaringoji Sų- maras vykintų Taip galime centro (pirmininkas p. *Anta-

Įpmga iš anksto užprašo visų pasakyti apie ūkio skolų iS-^8 Nausėda. Jisai nuosekliai 
ietuvių visuomenę į savo me- .mokėjimų, nes kol to nepada-' ^dėstė būtinų reikalingumų 

L i n į piknikų, kuris bus Vai- rysime, jokiu būdu negalėsi- J lietuviams turėti stiprių orga- 
įikų Dienoje, gegužės 30 d.,.Jme eiti prie visiems rūpimų i nizacijų, kuri išimtinai rūpin-

Kų tik dabar išeina nauji 
Cbrysleriai vadinami — De

■

prieglaudų statymo. Labdarių 
kuopos turėtų žinoti, kad jei

tus lietuvių labdaringais dar
bais, nes mes savo tautiečių,

vnjame ir gražiame Vytauto 
mrke. Labdariai tiek yra lai- 
ungi, kad jų piknikas bus ( 
nrmutinis šiame gražiame .medžiaginiai taip kaip reikia, jnegalime apleisti. Jisai
irke, kuriam lygaus visoje tas žymiai palengvintu išpil-jsak^ kad yra reikalinga Lab- 
įicagoje nėra. Del to tikisi, dyti praeitų metų seimo nu- karingosios Sųjungos kuopas 

:ad plačioji lietuvių visuome- tarimus. Tas teigiamai atsi- knrb P° visas Amerikos lie-

šis mūsų piknikas pasisektų patekusių į nelaimę, ar nas

iė skaitlingai toje mūsų lab- lieptų į tolimesnį mūsų orga- 
irių metinėje pramogoje da

lyvaus. Iš anksto kviečiama.

tuvių kolonijas, nes tada bus 
daug lengviau pastatyti sene
lių ir našlaičių prieglauda,nizacijo8 veikimų. Kada mes

Kuopų centras nuoširdžiai P& yS 8 arW“. veiksune dl‘ kuri Amerikos lietuviams yra 
rašo pardavinėti pikniko ti- desne ener8iJa ir didesniu už- batįnaį reikalinga. Šis darbas 

sidegimu, tada ir visų visuo-.nėra vienos kurios kolonijos 
menę savo veikimu labiau su- reikalas, o visos Amerikos

js ir parinkti piknikui 
lai reikalingų daiktų, 
iami į talkų mūsų ger

dami biznięriai, kurie gali 
risaip prisidėti prie pikniko 

risekimo. Jei norime, kad 
tnikas tikrai pasisektų, pri

valome gerokai padirbėti. 
Dabar parama labdarybei 
ra būtinai reikalinga. Prie 
io reikia visokių pataisymų, 

prieina laikas mokėti nuošim
čius, apdrauda ir kitokie daly
tai, kurie jokių būdu nėra a- 
Įidėliojami. O be to šiemet juk 

šame pasiryžę išmokėti ūkio 
eolas, kurių, kaip žinome, 
ra 13,000 dolerių. Tai seimo 
įtarimas, kurį privalėtumė- 

le išpildyti, jei norime, kad 
risi kiti mūsų darbai gerai

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMpNIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) ... 30c
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) .............. ......... 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ..............  30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) . ............  30c
4. Ant ežero krantelio-Apvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- ....___  30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) .............. .  30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ......... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) ___ 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę ,(Cli.) 3()c

■’ Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 įSo. Oakley Avė., Chicago, III.

Right Irom the first touch, antiaeptic^ 
healing Žemo t tikrą the itrning 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toea. 
Bathers and other outdoor folka 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douae it on ivy-poiaoning. 
Pimplea and dandruff fade when sale, 
antiaeptic Žemo ia applied. It in- 
stantly eases razor-amart. Alwaya 
have Žemo nearby wherever you 
Anydruggist. 35c, 60c, *1.00.

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

1. Parlor setas, kaitra *160,
parduodama už ................. *75.00

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

3. Dlnlng-room setas, kaina
*86, parduodam už • ••• *49.00 

Didis Pasirinkimas Radln 
Visų Išdirbysčfų

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
8IAIS MUSŲ BAROENAIB —

— LAUKIAM.
LIETUVIAKAR RAD1O 

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėlto vakarų 1S stoties 
WHFC, 1420 kllocyklea nuo 7 iki 8 

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

RAUSKAS ir J. BERTULIS—savinln.

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

go.

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. už 
dantų mostj. List erine To- 
oth Pašte gaunama po 26c. 
Tėmyk. kaip gerai ji vei
kia. Ją. vartotadamas per 
metus sutaupai *3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

Jos Nieks 
Nekviečia

* Ar žinot, kodėl Jos nieks 

nenorit JI pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus. O■
to visi nekenčia. Ižgarga- 

lluodaml su Listerine, išva

lysime bumą ir užmušime 

Ilgų perua Vartok kas

dien.

LISTERINE
“Tr—m

TUBBY
|f Ht.č Afte,CHeSTE» 
1/iTt DOBtTV CROviOeOfiM 
11 HERE &O BtTTEft TAKE 

THli -tASlB.lHt GCmiEMAtf



LIETUVIAI AMERIKOJE C H I C A G O J E
DETROIT. MICH.

North Side. — Gegužės 9 
Žinelės. I kitas vietos dr-jas, kurios mie d., parap. svetainėj vietinio Po

6v. Jurgio parap. klebonas, Į jaį 2ajpj0 dalyvauti. litikos Klubo rūpesniu suruo-
Draugija yra gerame stcvy. Stos p. Pr. Zdankui, buvu-kun. J. Čižauskas, kuris apie į 

10 dienų eirgo, jau redak., iSleis
retų prisirašyti prie draugi- tuvėsir pradeda eiti savo pareigas.

Lietuvių salės bendrovės su 
muzikais Čižauskais sureng
tas vakaras geg. 3 d. puikiai 
pavyko. Žmonių atsilankė la
bai daug, o j šokius priėjo 
tiek, kad didžiulė svetainė 
buvo prikimšta. Žem utinėj 
svetainėj buvo griežiama lie
tuviški šokiai; čia ir-gi buvo i 
pilna. Girdėt, visi pilnai pa
tenkinti operete “Lietuviškas
Milionerius” ir koncertu. Šv. 
Jurgio parap. choras ir visi 
solistai bei solistės begalo 
gražiai pasirodė.

Beje tenka pagyrimo žodis 
išreikšti Detroito lietuvių vi
suomenei, kad gausiai lanko
si į tokius vakarus. O rengė
jams grausmingas valio! kad 
savo parengimais tiek publi
kos moku pritraukti.

Girdėt, kad mūsų jaunimas 
daugiau ir daugiau imasi skai 
tymo lietuviškų laikraščių 
“Draugo”, Garso”, “Darbi
ninko”; kaikuriose šeimose 
su nekantrumu laukiama tų 
laikraščių. Mot. tarpe, ir mer
gaičių, plinta “Moterų Dir
va”. Valio jaunimui! Nau
dokitės lietuvių katalikų 
spauda, tik tokiu būdu išsi
laikysime nuo ištautėjimo.

Šnipas.

KEffOSH A, WIS.
Šaunus koncertas.

Mokiniai mokyklose, baig
dami mokslo metus, laiko eg
zaminus. Pavykus juos išlai
kyti, tuomet visas jų vargas 
atneša daug jiems naudos.

Taip ir Šv. Petro parapijos 
choras, kuris visų sezoną mo
kinos ir dabar atėjo laikas 
jam kvotimus laikyti.

Visi Kenošos ir apielinkės 
kolonijų lietuviai kviečiami 
atsilankyti sekmadienį, geg.

17 d., 7 vai. vakare į Sv. Pet- “*'si taiP Pat PP- Vendais-
ro par. salę. Čia choras iš
pildys šaunų koncertų.

Girdėjau, jog žadųs atva
žiuoti ir Marijonų Kolegijos 
dvigubas kvartetas. Visi jau 
žinote, kų Marijonų Kol. stu- į 
dentai yra parodę. Čia jie mus 
ir-gi sužavės.

Koncertui pasibaigus, bus 
šokiai.

Neužmirškite .dienos, valan
dos ir vietos.

Iki pasimatymo Šv. Petro 
parapijos salėje, geg. 17 d.

Pavasaris.

Krauze, Jurgis (George), 
sunus Wilhelmo, kilęs iš Daug 
laukio kaimo, Tauragėn aps
krities; atvyko į Amerikų 
1907 metais; prieš Pasaulinį 
karų gyveno Pittsburgh, Pa.

Pnvilči Cinas, Jeronimas, ki-
________ įlęs išGšpalių miestelio, Uk-

Draugijai Šv. Juozapo su- apskrities; dabartiniu

WAUKEGAN. ILL

eina 30 metų, kaip gyvuoja. Iaiku us« «yvena Brooklyne,
IV VDėlto ji rengiasi prie paminė- 1

Ieškomieji arba asmens ži- 
nų apie juos prašomi kreiptis

į Lietuvos Pasiuntinybę šiuo 
adresu:

jimo tų sukaktuvių, kurios į- 
vyks birželio 28 d., 1931"hi.

Valdyba, su pagelba narių 
tame darbuojasi. Tų dienų, 
bus programa Lietuvių Audi
torijoj, po pietų. Bus gerų 
kalbėtojų. Šv. - Balt r aini e 
jaus choras prisidės su pūi-i

i ■ j ‘tt
i Iriomis dainomis. Chorui va- 
j dovaus varg. S. Žylius.
1 Valdyba yra pakvietus ir(

Prano draugų, giminių ir 
pažįstamų prisirinko gražus 

Bus teikiama dovanos tiems ^ure^s iš visų Cliicagos kolo- 
nariąms, kurie nėra “užsimal-nes j*'s turėjo plačių pa
davę” pašelpai gauti ir išbu-i^11^’ kaipo žynius darbuoto 
vę nariais per 20 metų.

jos, turės progos, nes suruoš 
vajų.

Dabartinė valdyba yra se
kanti: pirm. — A. Jankaus
kas, vice-pirm. — P. Kap- 
turauskas, rast. — M. Mali-

i i auskis, fin. rašt. — J.' Šiiuu- 
lynas, kasos globėjai — 1 
S. Rajūnas, 2 A. Malinaus- 
kis, maršalkos 1 P. Valulis, 
2-ras Jj. Žilaitis, kasierius T. 
Baronas, teisėjas — Levonas 
Žigjis.

Visi lietuviai širdingai kvie
čiami į sukaktuves — links
mai dienų praleisti.

Bus proga lietuviams iš ki
tų miestų atvažiuoti ir pasi
klausyti kų šv. Juozapo drau
gija nuveikė per 30 metų savo 
gyvavimo. Apie programų ir 
t. t. bus vėliau parašyta “Dr
auge”

Mykolas. V. Malinauskis, 
Dr-jos rašt.

WESTVHJLE, U.L
Padėka.

Reiškiu širdingų ačių drau
gams varg.: pp. V. Daukšai, 
A. Mondeikai, J. Brazaičiui, 
K. Gaubiui, K. Saboniui ir B. 
Janušauskui už atsilankymų 
į Westville, III., į 40 vai. at
laidus.
Atsilankydami suteikėte man 
didį džiaugsmų ir savo mu
zika — giedojimu kėlėte žmo
nių širdis maldingume prie 
Aukščiausiojo Šv. Sakramen
te. Giedojimo įspūdžius gal 
parašys kas kitas; aš tik tariu 
'ačių gerb. kleb. kun. S. J. 
Bartkui už draugiškų brangių 
svečių priėmimų.

Ačių pp. Karpiams už vai-

kailis, Gladkauskams (majo
rui), pp. Vilkanskams ir ki
tiems už širdingų vaišingumų.

Antenas P. Stulga.

IŠ LIETUVOS ATSTOVY
BĖS WASHIMGTONE.

IEŠKOMI.

Lithuanian Legation
2622 — 16 Street, N. 

VVashington, D. C.
W.

ŠAUNIOS IŠLEISTUVES.

jas tarpe katalikiškų organi
zacijų.

Sudėta daug gražių linkėji
mų, vykstant į Tėvynę, ku
rios labui jis net save nūs- 
kriausdamas nenuilstančiai 
dirbo. Apie jo darbuotę kal
bėjo susirinkę su juo atsi
sveikinti jo mokslo draugai, 
giminės ir pažįstami bei vi
suomenės veikėjai. Visi apgai
lestavo, kad pasidarys, didelė 
spraga veikėjų tarpe Pranui 
išvykus.

Pirmas linkėjo laimingai 
pasiekti gimtųjų ir numylėtų 
šalį musų gerb. kleb. kun. J. 
Svirskas. Ragino Lietuvoje 
pasisemti daugiau tėvynės 
meilės gaivinančių spindulių 
ir vėl sugrįžti į mūsų tarpa, 
skleisti jų tarpe Amerikos 
lietuvių.

Daug gražių linkėjimų pa-/
reiškė kun. Urbonavičius, 
“Draugo” redak. p. L. Šimu
tis, “Vyties” redak. P. La
pinskus, areli. P. Žaldokas, 
stud. P. Petrauskas, visuome
nės veikėjas p. Mickeliunas, 
Lietuviškos lendrės vedėjas 
ii* jo universiteto draugas P. 
Balanda, veikėja P. Aleliunic- 
nė, P. Pentis. Taipgi jo mo- 
kyklos^draugai: p. J. Jankus, 
p. Benikaitis, p. A. Janušaus
kas, vietinis vargoninkas P.
N. Kulys ir daug, daug kitų.

Ant galo kalbėjo pats Pra
nas Zdankus ir visiems nuo
širdžiai dėkojo už parodytų 
jam didelį prielankumų, žadė
damas su Amerikos lietu
viais nesiskirti, ir dvasioje 
visados pasilikti. Taipgi keti
no, kiek jam aplinkybės ir jė
gos leis, aplankyti visus Lie
tuvos kampelius, ir suteikti 
amerikiečiams ūktų žinių per 
laiškus ir spaudų.

Kad vakare programa pa
įvairinus, vyrų sikstetas p. 
P. MaskolaiČini akomponuo-

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampai Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

HITT AND RĮJNN—-Verdy. “A So(t Amwer Tii r net h Away Wra»h,” Rut—So Will a Prctty Maid! BY HITT

DRAUGAS

jant, padainavo “Kur Nemu
nas ir Dauguva.” Toliau 
“Sudiev sesutės lietuvai
tės” ir “Leiskit į tėvynę”. 
Nors dainininkai buvo be jo
kio prisiruošimo, bet padaina
vo neblogai.

Vakaro vedėjas p. A. Bace
vičius da kartų palinkėjo lai
mingos Pranui kelionės ir, 
taręs ačiū Klubo vardu vi
siems atsilankiusiems, vakarų 
baigė ir visi spausdami Pra
nui dešinę skirstėsi vėlai į 
namus.

V. Nausėda, žymus šios ko
lonijos biznieris, taręs keletu 
žodžių įteikė Pranui nuo visų 
atsilankiusių dovanėlę.

Gražus buvo Cliicagos vei
kėjų būrelis susirinkęs atsi
sveikinti su Pranu. Tarpe jų 
turėjo garbės žydėti ir Bijūnė
lis. Nors jam neteko spyčio 
riesti, bet juk be jo niekur 
neapseinaina. Tai gražiausias į 
per iškilmingas vakarienes,! 
bankietus ir pokilius stalo pa
puošalas. Bijūnėlis.

Parapijos išvažiavimas.
Visi uoliai rengiasi. Išva

žiavimas įvyks 17 d. gegužės, 
Palonia darže. Tikietai pinti
mi. Šeimininkės rūpinasi, kad 
pagaminus skanius pietus ir 
pavaišinus visus _ atsilankiu
sius.

Kviečiami visi į išvažiavi
mų.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $6.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa* 

tikra specialiste, ne pas koki nepa- 
tyrėl}. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ifiegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laikų lr pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jum* 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo. s u rady m ui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 
slSkas bakteriologiSkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu afi paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryė ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų. 
■Įdegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užslsenėjusią, Iš
kerėjusią. chronišką Ilgą, kur} ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pas

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 101<

20 W. JAOKSON BLVD.
ArU SUte Oatvės 

Ofiso Valandos* Nuo 10 ryto Iki
X po plel Vakarais nuo B Iki 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1

po piet
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LAIŠKAI PAŠTE

920 Karpiui Antanui
921 Kisalauskui Vincui 
928 Malakauskui K.
932 Miksjunui N.
937 Petkui Chas.
942 Rasimui Kaz.
944 Bikniui P. Kaziui.
947 Steponenui Ant.
948 Strumskiui Wlad.
954 Vasiliauskui Albin.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

108 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph <727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: S Iki 9 ryta Tel. Repub. 9009

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyje 
Room 24X<

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madlson Sts.> 
Ofiso Tel STATE 2704; 44X2

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokates

Iki

Tel.

3 vai. kortuose — 
Subatomig nuo

- nuo 3 iki 
9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė, 

Pullman 5950—namų Pulk <377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

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

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

(Išskiriant Seredas)

“DRAUGO” KNYGYNE
Galima gaiuti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETO.
Amerikęe Dovana Lietuvoje. Iš naujausių laikų, penkių 

aktų komedija. Parašė V. K. Dalyvauja 14 ypatų. 1920. Pusi. 
27. Kaina..........................................................:.................... 20c.

Aušrele. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašė 
į Pranas. Pusi. 14. Kaina ....................................................... 10c.

Baltake. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
rus Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
menų. Pusi. 71. Kaina ....................................................... 20c.

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.

Bilą Del Linų Markos. Juokai Dviejuose Veiksmuose. 
Antroji kiek pataisyta laida. Perdirbo J. Maskvytis senasis. 
84 Pusi. Kaina .................................................................. 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15! 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.

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

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden
gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Chicago 1920. 
Kaina .................................................................................... . 50c.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun. 
V. Kulikauskas. Labai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago* 1919 m. Kaina........................ 20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusl?^^. 
Kaina................................................ ...................................... 10c.

Gims Tautos Genijus. Drama 2-se dalyse. Parašė Kun. 
I. Vaiciekauskass. 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. (Deli šios operetės yra parašęs muzikų A. Alek-
sis. Kaina .................. ................ ..................«..................... 25c.

Jurų Varpai. Triveiksmė Misterija. Vidunas. Tilžėje
1920. Kaina .......................................................................... 50c.,

Kame Išganymas. Libretto keturiais aktais. Parašė Mai
ronis — Mačiulis. Ketvirta karta atspausta Tilžėje. Pusi. 37.
Kaina .....................................................................................  20c.

Karės Metų. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja 
7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina ... M ... 15c.

Kas Bailys. Komedija dviejuose aktuose. Iš anglų kalbos| 
vertė Juozas Miliauskas. Lengva dėl scenos sudarymo ir kos
tiumų. Pusi. 28. Kaina ....................................................... 15c.I

Komedijos. A. Ostrovskio. I PeLninga vieta, 5 veiksmųj 
komedija, lošime dalyvauja apie 20 ypatų. Vertė J. Staniu
lis, Kaunas, 19,22, Pusi. 96. II Neturtas — Ne Yda, 3 veiks-| 
inų komedija, lošime dalyvaują apie 17/ypatų. Vertė Pr. Kviet 
kauskas. Kaimas, pusi. 54. Abu veikalai sykiu. Kaina 50cJ 
Kur tiesa? Oprea vaikams trijuose veiksmuose 12 puslj

Kaina ........................................................ 10c J
Laižybos. Dviejų aktų farsas. Veikia 6-ši asmenys. Pusi. lt

Kaina ...........    IOcJ
Mažas Kryželis bet sunirus.* Trijų atidengimų komedija. 12

ypatų dalyvauja. Parašė Serijų Juozas. Kaina............... 15c|
Motinos Širdis. Keturių aktų drama. Parašė Kalnų Dukt(j

48 pusi. Kaina ................................................................. 5C
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks 

mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina ........................................15c

Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvol 
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė.. Pusi. 48
Kaina.......... .................................. . ................................... 15d

Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25<j 
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Pairas

Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina...........
Penkis Kartus Po Vienų, Bus Vienas. Keturių atidet 

komedija. Dalyvauja 9 ypatos. Parašė Serijų Juozai 
Kaina .................................................... ........... .................. 2o|

' “DRAUGAS” PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue Chicago, 11

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11. Šouth La Šalie Street 

Roem 1701 Tel. Randolph 9331

Valandos nuo 9 ryto iki B vai. vak 
3341 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0581 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos Vakare

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Ganai 2582 

Trečiadieniais Ir Penktadlenlati 
vakarais namie pagal sutartj.
6508 So. Campbell Avenue

Telefonas Republlo 4499

A. A. SLAIIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyje
Room 1502

CHICAOO TEMPLE BLDG. 
77 West Wanhington St.

Cor. Washington and*Clark K ta 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hydo Park 3399
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I CHICAGOJE
GRAŽIOS ‘ MOTINŲ DIE

NOS” MINĖJIMO 
IŠKILMĖS.

MĖS.

Mot. Sų-gos Cbicagos Aps
kričio rengtas bendras kuopi? 
minėjimas “Motinų Dienos” 
praėjo pilnu pavykimu. Ir tik 
tas, kas dalyvavo, tegalėjo 
suprasti šios dienos minėjimo 
reikšmę ir pajausti iškilmių 
gražumų.

Pusė po aštuonių Cieeroj 
šv. Antano parap. saiėn pra
dėjo rinktis būriai moterį?, 
grupuotis į kuopeles, gi vie

no viena jas skepetaitėmis 
braukia..

Duryse pasirodo šv. Anta
no parap. klebonas, M.
Cli. Apskričio dvasios vadas 
gerb. kun. Vaičiūnas kuris gra 
žioje procesijoje iš svetainės 
gatve visų eisenų, nešimų vė>- 
liavas įveda į bažnyčių.

Tos dienos verkšlenanti 
gamta prasiblaivo ir gražus 
saulės rytmečio spinduliai gau 
bia ilgos procesijos eisenų.

Čia vėl visos gyvena kažko
kį nepaprastų jausmų. Daugu
mui rodosi, kad jos antrų 
kartų savo gyvenime jaučia 
tokį savo procesijos eisenų,tinės sųjungietės patarnavo 

su gėlėmis: vienos puošiasitkuomet buvo lydimos pirmo-
baltomis, kurios reiškia mi
rusias motinėles, kitos raudo
nomis, reiškiančias gyvas mo
tinėles.

Centro raštininkė, p. M.

je Komunijoj.
Suėjus į bažnyčių gražioje 

tvarkoje užima visas viduri
nes bažnyčios sėdynes,

Šv. Mišias laiko pats M. S.
Vaičiūnienė, sudariusi eisenos, eiti. Aps. dvasios vadas gerb
tvarkų, prabilsta į visas jau
triais žodžiais; ko mes čia su
sirinkom? Tam, kad pagerbus 
savo motinėles kurios vienų 
dar gyvos, kitų mirusios. Jo
ms pagerbti tat ir aukosime 
savo šios dienos maldas, šv. 
Komunijų.

Visų veiduose pasirodė su
sijaudinimas, sužiba ašaros,

kun. J. Vaičiūnas ir pasako 
tų iškilmių dienai begalo gra
žų ir reikšmingų pamokslų. 
Sunku išreikšti jausmus, ku
riuos jautė kiekviena klausy
dama gražaus pamokslo. Ypa
tingai mums, sųjungietėms, be 
dirbant organizacijinį darbų 
ir trokštant jai gerovės, toks 
pamokslas buvo aukso grude-

DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVĖS

GLORIA GRICIŪTĖ
Mirė gegužio 14, 1929, o po gedulingų pamaldų 

Gimimo Panelės Šv. par. bažnyčioj palaidota Šv. 
Kazimiero kapinėse. Velionė buvo sulaukus tik pus
trečių metelių.

♦
Paliko liūdinčius motinų Onų, tėvų Danielių, du 

broliuku ir giminės.
Atėjus dviejų metų musų brangios dukrelės liūd

nam paminėjimui mums veržiasi šie žodžiai:
Tegul saulytė man nebešviečia, nemyliu šviesių 

spindulių, \ ' •
Tegul ateitis mane kviečia,
Kad pasilsėčiau anržinai.

Nulipdė: v Tėvai ir Broliukai.
2452 W. 69 St. Tel. Bepublic 6396

lis. Tik gaila, kad ne visos 
kuopos, gal iš puikybės, suva
žiavo jo pasiklausyti.

Per šv. Mišias labai gražiai 
giedojo Alumnų choras, va
dovaujant p-lei O. Skiriutei.

S. | Per Offertorum solo 
Maria” labai gražiai 
p-le M. Kutaitė.
' žodžiu, graži Ciceras baž

nyčia, gražiai papuoštas gy
vomis rožėmis altorius, gra
žios pamaldos bendra šv. Ko
munija ir visa tvarka darė 
begalinį įspūdį.

Po mišių vėl poromis gra
ži eisena, p-iės Skiriutės var
gonų maršu lydima, išeina iš 
bažnyčios. Vienos skuba į na
mus, kitos, ypatingai kitųe.
kolonijų sųjungietės, renkasi 
į salę bendriems pusryčiams.

: Gardžius pusryčius, galima 
sakyti pietus, paruošė M. Sų- 
gos 2 kuopa ir veltui visas 
pavaišino.

Per pusryčius p. M. Vai
čiūnienė paprašo dvasios va
dų, gerb. kun. Vaičiūnų, pra
tarti keletu žodžių. Nors šven
tadieniais klebonui laikas la
bai brangus, ypatingai dide
lėj parap., kaip Ciceras, bet 
gerb. kun. Vaičiūnas niekuo
met niekam neatsako. Jis vi
suomet sū visais; jo šypsena 
maloni, gražūs žodžiai, pata
rimai užkariauja kiekvieno 
žmogų. Taigi ir šį kartų jis sų
jungietėms pasakė daug gra
žių, tėviškų patarimų, gi pas
kui visas sveikino ne vien žo
džiu, bet ir rankos paspau
dimu.

Tikiu, kad nesirado nei vie
nos ^sųjungietės, kuri nebūtų 
didžiai dėkinga gerb. kun. 
Vhiči'unūT'už tokias gražias 
tos dienos iškilmes, už jo ma
lonumų, prielankumu ir tėviš
kų širdį.

Be to, pakviestos kalbėjo 
“Moterų Dirvos” redaktorė 
ir C. Vice-pirm. S. Sakalienė, 
M. S. Centro Direktorių pirm. 

R. Maziliauskienė ir M. 9.

‘Avė
giedojo

21 kuopos pirmininkė iš 
Town of Lake J. Čepulienė.

Reikia pažymėti, kad “Mo
tinų Dienos” bendroje iškil
mėje, kaipo mūsų organizaci
jos metinėje , šventėje, ėmė 
daly v urnų didžiuma Cbicagos 
Moterų Sųjungos kuopų bū
tent dalyvavo 2 kuopa Cicero, 
III., 3 kp. 18 gatvės kolonijos,
7 kp. iš West Pullman, 21 kp. 
Town of Lake, 55 kp. West 
feide, 67 kp. Marąuette Park. 
Iš 1 kp. Bridgeporto dalyva
vo tik mūsų Sųjungos pionie
rė p. Juzefą Voltierienė, iš 
4 kp. Nortli Side, berods, p. 
Salukienė, kuri dabar gyve
na Cieeroj. Iš 20 kp. Brighton 
Park, — nieko.

Pabrėžus “Motinų Dienos” 
iškilmes, reikia tik džiaugtis 
pilnu jos pavykimu rir linkė
ti, kad padaryta pradžia pri
gytų mūsų Cbicagos sųjungiez 
čių gyvenime, kad kitais me
tais nepasiliktų neprisidėjus 
nei viena kuopa. Nėra to įvy
kio, kurio negalima būtų įvy
kinti. Tų parodė ir šis: kurios 
norėjo ir jautė tikrųjų Dievo' 
ir artymo meilę, tų nesulaikė 
nei tolima kelionė į kitų kolo
nijų, nei kitos priežastys.

Baigiant, reikia širdingai 
padėkoti gerb. Dv. Vadui, 
kun. Vaičiūnui, Mot. Sų-gos 
2 kuopai, M. S. Centro Rast. 

kp. pirm. p. M. Vaičiunie- 
M. S. Ch. Apskr. pirm. 

p. V. Petrošienei, žodžiu, vi- 
soins, šeimininkėms, darbinin
kėms, kurios tik kokiu būdu 
prisidėjo prie gražių iškilmių.'

S. S.

ir
nei,

DAKTARAI:
Tel. Canal 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 

▼yru, moterų Ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki • vai. vakaro.

Nedėllomls ir seredomls tik 
ttkalno susitarus

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

CHICAGO

BRIGHTON PARK ŽINELĖS

Tel. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MACH,
DENTISTAS

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

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DfiL ŠERMENŲ

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

J. F. EUDEHČfS & CO.
JCSĮJ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Telefonas Grovehill 8262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
SYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 Ir 4:20 Iki 8 vai. vakarei. 

Seredomls nuo 9 — 19 vai. ryto
Nedtllomls pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street 
Kertė So. Weetern Avenue

Tel. Prospect 10*8
Resldenolja >349 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2380
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimų
Ofiso Tel. Victory 4893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-13

Tel. Prospect 1157

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

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

Tel. Lafayette 4791

DR. A. J. JAVOIŠ
2 Iki 4 po pietų, 7 iki 9

Office: 4459 S. Cąlif omia Ava 
Nedalioje pagal sutarti.

Vai.:

Tek Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H.BARTŪN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Phone Lafayette 9710

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė SaVO Ofisus "Į" OUso Boulevard 5913
• . 0 Res. Kenvvoodnaujų vietų po num. 4645 S.

Ashland Ava. 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.

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 V. v. ir 6:30 — 9 v. v.

TeL Hemlock *700
Rez. Tek Prospect 9*19

5107

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HAU3TED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 Iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WAUA.CE STREET

X Tretininkų susirinkimas 
įvyks 15 d. gegužės, po pa
maldų (8:30 vai. vakare),' 
parapijos svetainėj.

X Nekalto Prasidėjimo šv. 
M. P. moterų ir panų draugi
ja turės šeiininiškų išvažiavi
mų, 21 d. birželio. Kitos drau-

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. ORATORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju goriausia 
It pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 16- 
dlrbyetėa

OFISAS
44* Weet 14 Street 
Telef. Canal >174 
SKYRIUS: 8234 S. 
Halatod Street, Tol. 
Victory 4044

S. B. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglauala 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užgadėdlntl.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2514

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIU8

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 
Tol. Cicerą 5997

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturt>- 
me išlaidų užlaikymui 
skyrių,

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
* 9

LIETUVIS GRABORIUS 
ofisas'

4603 So. Marshfietd Avenue 
Tol. Boulevard *977

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Tatmaa Avė. 
Tel. Vifgtnia 1290 

Yards 1138
£ Chicago, III.

gijos prašomos tų dienų nieko 
nerengti, bet paremti tų drau
giją

X Altorių Puošimo draugi
jos susirinkimas įvyks 24 d. 
gegužės 1:30 vai. po pietų. 
Birželio 28 d. dr-ja turės šei- 
miniškų išvažiavimų Beverly 
llills, 87 ir Westem avė.

X Mūsų parapijoj misijos 
prasidės 17 d. gegužės ir tę
sis per dvi savaiti.

X Sunkiai susirgo Walter 
Rolinskas. Guli Wasbington 
Park ligoninėj. Linkime greit 
pasveikti. P. Rolinskas yra 
gerų darbų rėmėjas.

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzle 
Rez. 6622 S. Wlhpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 — 14 St 3994 Waahlngton 
19-12, 3-4, 7-9 13-2, 4-4. Blvd.
Tel Cicero 663 Tel. Kedzle 3450-2461

DR. S. A. 00 WIAT
GYDYTOJAS If CHIRURGAS 
Rezidencija

4729 West 12 Pk Nedėlioto**
Tel. Cicreo 2888 Susitarus

A. L DAVIDONIS, M. D,
4914 SO. MICHIOAN AVENUE 

Tel. Kenurood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 iki 8 valandai vakaro 

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. 
Of. ir

Victory 8687 
Res. Tek Hemlock

DR. J. P. POŠKA
9*74

OF. 3133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6594 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po plet Utarn. Ir Subat. 
8-9 vak. Šventadieniai* pagal sutarti

DENTISTAI

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DEN TĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal 6992

DR. G. I. BLBŽIS
Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turitf* automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUBĄS
UBTtJVto ORATORIUS 

Didelė graši koplyčia dykai 
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7629

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą kurk 
eetl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervu otų- 
mo. skaudamą' aklų karšti. Nulmu 
cataraotua Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimą regystą

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mos su elektra, parodanča mažiau
sias klaidaa

Speclale atyda Atkreipiama moky
klos valkučiama
. Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va

kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevaird 7589

2201
DENTISTAS
WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt Bt>

Valandos Nuo • Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki * vakare 

Šaradoj pagal sutarti

Boulevard 758*
Rez. Hemlock 7691

BR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

I. J. Z O L P
•flATORIUB m LAIDOTUVIŲ 

VBDUAS
1650 Weat 46th St

TeL Tardė 1830

DR. G. SERNERUBTtrVU AS3V BTtCIALlBTAfl

kampos 44th ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 6192 - 841*

M9
prie aanea pataniaiMh m patu
kai. mandagiai, gena Ir plglaa 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St
Kampas Halatod St. 

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

.................................. ..... — >

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. m.
Nedėliomis nuo 10 iki f* |MhB • >

Telefonai dieną ir naktį * 
Virglnia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai
Ofisas 2201 Weet 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė.

Tel. Republle 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — S vai. vak. 

Nedėlloj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 6649

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1621 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 4640 8o. Arteeiah Arų
Valandos 11 ryto Iki 9 pe pto*ų 
. 6 Iki 4:19 vakare

Tel. Mldway 6112

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Stroot 

Telef. WUmette 196 arba 
COnai lflf

Valandos: 9 iki 4 p. p. PanedėUaM 
Ir Kdtvergals vakaro

I

Tel. Cicero 1944

DR.GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nud 14 v. ryto Iki 9
*•1. vakare

Nedėllomls pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, HL

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVH.

SPECUALB8TAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų, į 

VaL: ryto nuo 10—12 duo 2—4 p*
pistų: 7-*-*:40 vakare 

- Nedėllomls 10 Hd 12 
Telef. Midway 2880

Tol. Lafayette 6620
Rea Grovehill 2940

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AYR 

Tel. Yards 0994

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X*Ray A Ga«
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj pagal zutartj

Reaidencljos T«1. Plėša
VALANDOS: 

Nuo 14 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki t po pietų 
Nuo T Iki I vakaro 
Nedėl. nuo 16 iki 12

>69*



D R X O O A 5 Ketvirtadienis, Geg. 14, 1931

PAVASARINIS PIKNIKAS
ŠV. P. MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS BUS

Sekmadienyj, Geguži<xl7 D. 1931
Geo. Chemausko Darže, 79 St. & Archer Avė. Justice, III,

Pradžia 11 Vai. Ryto
Visus nuoširdžiai kviečiame atvykti į musų pavasarinį piknikų, nes už

tikriname, kad linksmai ir maloniai praleisite laikę. ' >

Nuoširdžiai kviečia, KLEBONAS IK KOMITETAI

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO” 
RAMO KONCERTŲ,

dinasi, norima lenkams duoti 
tris savaites, o lietuviams pa
likti tik vienų. “R,”

Šv. Pranciškaus Seserų Re 
mėjos 3 skyriaus rengia “bun- 
co party’.’-, šeštadienį, geg. 16,
1931, pp. Mažeikų name, num,
4453 So. Honore St., 7 vai, 
vak. Kviečiami visi atsilan
kyti ir paremti vienuolynų, 
nes ir čia reikalinga parama.

Sunkiai susirgo p. A. Rokie
nė, num. 4635 So. Paulina St.
Ligone yra priežiūroj Dr. A.
R. McCradie. Linkime kuo- 
greičiausiai pasveikti.

Žinantis.

------------------- I Anę, dienų teko man aplan-
Šv. Kazimiero Akademijos kyti Bridgeporte šv. Jurgio 

Rėmėjų 1 skyrius rengiasi parapijinės mokyklos valgy- 
prie “bunco party”, kuri į-,klų, kurių gerb. klebonas pre- 
vyks 19 d. gegužės, Šv. Kry- !latas m. Krušas, iš vien su ge- 
žiaus parapijos svetainėj po • paširdžiais savo parapijie- 
gegužinių pamaldų. čiais, varguomenės vaikučiams

Visos rėmėjos prašomos at- yra įsteigęs. Mokslo dienomis 
einant į “bunco” atsinešti čionai kasdien gauna šiltus ir 
dovanėlių. Rengėjos stengsis sveikus pietus apie 60 vaiku- 
visus patenkinti,

SEIMO BELAUKIANT LENKIŠKOS PAMALDOS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE Laisvamaniai sujudo visuo 

se kampuose ir siunčia vald 
žiai memorandumus, knd grei 
čiau įvestų civilinę metrikai!

nininkams už
Taip jau Dievas pasaulį su

tvarkė — surėdė žmogų, kad 
pati sųžinė kalba, kaip bran
gūs yra geri darbai. Kokių 
didelę vertę jie turi. Žiūrėk, 
žmogaus širdis kaip jaučiasi 
laiminga, kuomet gali padary
ti bent mažiausių artymui ge
rų. Arba suteikti kam malo
numų. Ši mintis ir veda, kad 
žmogus nori prisidėti prie 
kiekvieno gero darbo.
■ Regis čia mūsų tiktai 
sauja tėra. Ir dar lietuviško 
milijonieriaus neturime; o 
kiek daug jau padaryta! Kiek 
parapijų, o prie jų mokyklos, j 
gražios bažnyčios, vienuoly-1 
hai, Labdarybė — visi užlai- į 
komi lietuvių doleriais. Ir nei 
vienas iš mūsų nesigaili. Prie
šingai, džiaugiamės}, kad turė
jome galimybės prisidėti savo 
dalele prie taip dideliu dalv-

“ Vilniaus ^Rytojus” rašo, vėl sugalvota lietuviams p 
kad Vasiflnų parapija Tvėrė-1 kti tik trečdalį pamaldų, 
čiaus valsč., susikūrė po Didž. " -
Karo. Lietuviai, negalėdami IŠSLRENDUOJA gydyt 
jokiu būdu susitarti su sauje- arba dentisto ofisas ir ket 
le lenkų, bažnyčių Vasiflnuose kambariai pagyvenimui. G 
pasistatė patys vieni, lenkai, apšildomas. Randasi viršuj 
gyventojai tada neprisidėjo nė (tiekos.
vienu skatiku. , . 3337 go St

Vyskupo Matulevičiaus lai- Tel. Boulevard 2418
kais naujai pastatytoj bažny- ...

jaoj lenldao, pamaldų nebuvo PAIESKAU krikšto 4
t visai ir niekas jų nereikalavo. x.«. • t* v„ ,i v 't, . . v j v • ters Agotos po tėvais Dubi:Kuktiškių parapijos klebo-|Bet atvažiavus dabartiniam , . r .

, , , , , , , -4. • TJ 1 kaitė, po vyru pavardes nenas, buvo tardomas dėl balan-' vyskupui, virto kitaip. Po ku- . ’ J .

(Marųnetie Jewelry & z 
Radio)

Užlaikau visokių 
auksinių Ir slda- 
brlnių daiktų, vė- 

_ jfYfOTHŽTfS Hauaioa mados ra- 
dl0, P,an'l rolių.

Taisau laikrodžiu.. 
Ir muzikos lnstru-' 
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8280

KAD DAUGIAU GALĖTŲ dos ir pilietybės įstatymų pro 
BŪTI TOKIŲ DARBŲ! jektai. “R.’

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies H Ir patarnavimo, šau- 
Hg kltHv GREEN VALI.EY Y. PRODUCTS

įMB Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 

80. PAULINA , STREET 
Tel. Boulevard 138#

ERES WHEELING

STUOEBAKER
Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų. kainą. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės t 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOR.
White Sox Motor Sales
A. Jankaitis. J. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Yards 069#

ĮVAIRUS PARDAVIMJUčių dovanai. Vargingų tėvų 
vaikai, kurie neturi ko atsi
nešti sau pietums, pirmiau bū
davo priversti badauti ir iš 
mažens gadinti naikinti savo 
sveikatų. Dabar jie kasdien, 
gauna šilto, skanaus valgio. 
Kaip jie gardžiai valgo, net 
gražu žiūrinti!..

— Ar užteks vienos lėkštės! 
— paklausiau vieno jų.

— Aš da ir antrų valgysiu!..
— O trečių ar galėsi gau-

Vlenintėlė Stndebaker Lietuvių 
įstaiga ChlcagoJ ,

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
už žemiausias kainas, '<

Ant pardavimo 49 iceboxai 
8 metas vartoti. Iš lauko ledas 
dedami. Parduosime po $5.00. 
Atsišaukite pas janitorių. 

5712 Rače Avenue 

Tel. Mansfield 2831

A. Kasulls Ir J/ Zabukas. Sav.
4492 Archer Avė.

Tel .Lafayette 7139
FURNITUNE A PIANO MOVING 

Local & Long Distance Resno vai

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408
DEL ŠEIMYNOS SUIRIMO.

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

6334 So. California Avė. «

10 d., mokyklos kambary.
Susirinkimų atidarė pirm.

J. blankus, nutarimus praei
to susirinkimo perskaitė rast.
J. Grišius.

Ligoniai, kurie pasveiko ir ri? 
išmokėta pašalpos yra: K. Ži 1 —
laitis, K. Juozapaitis, A. Ja- gausiu, 
varauskis, J. Mačulia sergu ir ris, kai 
guli ligoninėj sužeistas auto- vaikiui 
mobilio lipant. į gatvekarį. n

^Komitetas pranešė, kad va- ParaP’J 
karas davė pelno apie $80. vt

Daržas šeiminiškam išvažia- 
vimui paimtas 21 d. birželio, Sa^es
Willow Springs. pašinų

M. Bankevičia pranešė, kad ^ar^us
garbės nariams dovanos jau 
padirbdintos. mftl

Nutarta jas įteikti per iš- s^an^ 
važiavimų. Prieš pusmetinis 
susirinkimas bus sušauktas at- * 
virutėmis.

Nutarta susirinkimų laikyti , 
vienų savaitę anksčiau, birže- Mare 
lio 7 d., iš priežasties para- K. Susi 
pijos pikniko, kuri įvyks bir- Rį rinki] 
želio 14 d. nj, geg

Iždininkas pranešė, kad vak., p 
dr-jos pinigai padėti Pasko- Malo 
los ir Namų Statymo drau- mokėti 
gijoj “Lietuva”. gius.

Juozas Blankus.

rome. ir kiek si draugija di
delių naudingų darbų nuvei
kia metų bėgyje, stovi vienuo
lijos sargyboje, gina jos bėga
muosius reikalus.

Didžiausias A.? Rėmėjų dr- 
jos darbas, prie kurio jos tin
kamiausiai rengiasi, tai me
tinis susivažiavimas — seimas. 
Sis seimas, kuris bus gegu
žės 17 d., iš eilės jau 12. Sel
ino belaukiant, gerb. Seserys 
ir Rėmėjų dr-ja ruošiasi ir 
laukia visų — didelio, skait
lingo seimo. Jei dejuojame 
blogais laikais, nepamirškime, 
kad vienuolyne dar blogesni. 
Įeigos mažos, gi išlaidos di
dėja. Skolos, nuošimčiai. Pas
kui gatvių taisymas spaudžia 
mas. Vienuolyno šeimyna ir 
didelė. Svarbu, kad skaitlin
gai suaivažiavę į seimų su
kaltume kiek pinigo, kad pa
lengvinus Seserims.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

Ar jus pa tenkinti sų aavo karo eisena ir greitumu? Jei ne. 
tai mes galime jūsų karui grąžinti pep. jėgą ir ekonomijų. Specia
liai įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj Išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų seną karą padaryti kaip naują. Lalks nuo laiko carbureterio 
apžiūrėjimas U* Išvalymas sutaupys juibs pinigų. 7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

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

JUSTIN MA0KDSWI0H
2342 South Leavitt Street 

Ganai 1678-1679

2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Bulck, Nąsh, Hudpon & Essex, Oakland 
lr Pontiac, Oldzmoblle, Viktpg. Graham-Paige ir kitus.

ĮVAIRŪS kontraktoriai

Skolinant Pinigus
Neimant komiso nuo >50 iki *300 
flis departmentas fra po valstijos 

priežiūra

Telef. Republic 6396

Namų Statymo Kontraktorlua 
Statau įvairiausius namui prieinama 

kaina' f v
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 6626

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 

i turi būti greitai parduotas, ir 
Namų Telef. pasinauduokite gera progų. 
Lepubiic 5<8t Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue 

Rockfond, UI.
Phone Porest 8491

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namui kaip muro taip Lr 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinatniaustos.
2452 WEST 69th STREET

Taipgi paskolos ant pirmų morgičtų

Phone Vlrginla >064 6755 S. WESTERN AVĖ
Plumbing A fiecting

Kaipo įletuvla. lietuviaiar pa 
nauslu kuogerlauala

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafavette 8227

NAMŲ STATYMO KONTRAK
TORIUS

4556 S. R0CKWELL ST.

T0WN OP LAKE ŽINUTĖS. ftapos Telef. 
Hemlock 2867

Nesenai suruošta linksmas 
vakarėlis vienai mūsų veikė
jai pagerbti — p-lei Stanisla
vai Urbonaitei ryšy su jos var 
duvėmis. Sus-sios jos drau
gės išreiškė savo širdingus lin 
kėjimus, ^magiai praleido lai
kų. Linkime Stasytei ilgiau
sių metų ir toliau darbuotis 
mūsų tarpe.

Nusiunčiama pinigus Lietu
von paštu į dvi savaites, tele
gramų t dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengtame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus lr visus 

legallftkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgičtų.

Apdraudžiamo nuo ugnies 
taraado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu ir .nuošlrdtlu patar
navimą

Registruotas Notaras

4357 8. MAPLEW00D AVĖ 

Tel. Lafayette 7545
Plumbing A Heattng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8 
Mano darban pilnai garantuotas 

Kalnoa prieinamo*
2422 WEST 69th STREET Parsiduoda 2 flatų namas, 6 kamb. 

mod., garo apšlld., ąžuolo trlmaa 
perdetn. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. *2,000 Jmokėt. Likusi leng
vais IŽknok. 10» So. 61 ava. Sv. An
tano par. Cicero.

PANAIKINS KARO STOVI?
NAMŲ SAVININKAMS.

Popleruolu Ir malevoju kambarius. 
Darbą keletą didelių sieninės popie- 
ros knygų, kurias pristatad į namus 
Išsirinkti. UI rolę 7o. Ir aukščiau.

Atslšauklt laišku ar asmeniškai.
K. ANDREJUNAS

1337 So. 50 Ct. Cicero, UI.

UKi-ų „Uiumnių rimtai manu iždirbystės pilnai UŽ-
atitinkamos valdžios įstaigos
greitu laiku panaikinti karo - • Kaino, numafintoa
stovio įstatymų ir jo vietoj w M. J maliava .... 82.40įvesti sustiprintų apsaugų. ... .. . ..
m • x . x Aliejinė maliava 82.10Tas įstatymo projektas netru- ..... ., ? • X • • • X • Aliejinė maliava ............. 83.00
kna bus pasiųstas | nunistenų t
kabinetą ir bfleiąe svarstomas "-1“™.......... »«
skubo, keto. KoP°i!‘0’ 6 P“’.......... *1-30

i Po jo eitų susirinkimų, spau 1

Labd. Sųungos 1 kuopa uo
liai ruošiau! prie bazarėlio, 
kuris įvyks gegužio 21, 22, 23 
dd., Sv. Kryžiaus parap. svet. 
Visi kviečiami atsilankyti ir 
paremti labdaringųjų Sųjun-

CONTRACTORS

REALESTATE
Ktatau naujus namon įAst 

nns priima į mainus.
2608 WT8T 47 STREET 

TeL Lafayette 1083

Pentnoju, popieruojn, grei- 
nnoju. Senų varnišių nuimu 
nuo visų medžių. Saukit

Lafayette 7554

3327 S. HALSTED ST 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

OVB




