
minui „f

DRAUGAS 

vienatinis tautinės ir 

tikybinės minties lie

tuvių dienraštis Ame

rikoje.

DRAUGAS

The mo8t influential 
Lithuanian Daily in 

America.

No. 115 3c A COPY.
“Draugas,” 2334 8o. OaJdey Aveiftt

LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILLINOIS PENKTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 15 1931 M.

ENTERED A8 8ECOND CLASS MATTER MARCH SI. 1»1«. AT CH1CAOO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S. l»7t
3c A COPY metakvOL. XVI 

Telefonu: Rooaevelt 7791
*«■
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KUNIGU ĮŠVENTINTAS 
BUVUSIS AUSTRIJOS 

KARININKAS
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VĖL | 4 V AL. NUKELTA* U ’

Briand Atsistatydina Iš 
Francijos Kabineto

MASKVA J ISPANUOS 
KOMUNISTUS

BRIAND IŠEINA Iš 
KABINETO

MASKVA, geg. 15. — Vie-l PARYŽIUS, geg. 15. — Po 
tos komunistų laikraščiai daug' nepavykusių Francijos užsie-

rašo apie suirutes Ispanijoj.
Atsiliepia į Ispanijos komu

nistus mesti visokias kalbas 
ir imtis darbo, būtent, paimti 
į savo rankas Ispanijos vals
tybę.

Ragina juos naudotis pro- i 

ga. Pareiškia, jog ir patsai 
Leninas kituomet yra sakęs, 
kad Ispanija turi virsti komu
nistų valstybe.

Šaukia komunistus organi
zuoti valstiečius ir darbinin
kus į sovietus. Įtikinti karpi

nių ministeriui Briand’ui pre
zidento rinkimų, jis atsistaty
dina iš užimamos vietos.

Ministerio pirmininko ragi
namas jis dar sutiko vykti T. 
Sųjungos tarybos susirinki- 
man Genevoje atstovauti ten 
Francijos reikalus.

BRIAND NEPATEKO Į 
PREZIDENTUS

PARYŽIUS, geg. 14. — Už
sienių ministerio A. Briand

vins, jog jų reikalai yra abel- šalininkai labai susikrimtę, ka
da jų šis vadas vakar neiŠ-ni darbo žmonių reikalai.

K.*, , ■ > * -- - * rinktas Francijos prezidentu. 
NUTRAUKTI BAŽNYTINIŲ Jo neišrinkimas reiškia juo- 

SAVASČIŲ NAIKINIMAI nepasitikėjimas. Jis pri

ISPANIJOJ guli kairiųjam sparnui, kurs 
darbuojasi už taikingų sugy
venimų su Francijos priešais. 
Prezidentu išrinktas senato 
prezidentas Paul Doumer, pri-

MADRIDAS, geg. 14. — Is
panijoj pagaliau nutraukti ba
žnyčių, vienuolijų ir kitų baž
nytinių savasčių plėšimai ir ^is tautininkų partijai.

deginimai. Tai sulaikė kariuo
menė.

Tik Gibraltaro apylinkėse 
komunistų gaujos puola ir plė
šia bažnyčias ir vienuolijas. 
Tenai komunistus kovoja val
stiečiai.

Vyriausybė išsprendė už
grobti visas buvusiojo kara
liaus savastis ir paliktus pi
nigus bankose.

12 ŽUVO ANT GELE
ŽINKELIO

PARĖDĖ ATSISTATYDIN
TI GUBERNATORIAMS

MADRIDAS, geg. 15. — Is
panijos vyriausybė parėdė at
sistatydinti kelių provincijų 
gubernatoriams. Jie kaltinami, 
kad nepanaudoję atatinkamų 
priemonių prieš bažnyčių ir 
vienuolijų deginimų.

Taipat kaikuriuose miestuo
se pašalinti policijos viršinin
kai

LANKYTI ŽUVUSIŲ KARE 
KAPUS

PARYŽIUS, geg. 15. — Į 
Francijų atvyko 125 Ameri
kos aukso žvaigždžių motinų 
aplankyti žuvusių kare savo 
sūnų kapus.

TEHERANAS, geg. 15. — 
Tabrizo apylinkes palietė že- 
mėjs drebėjimas.

VTENNA, Austrija, geg. U 
(suvėlinta). — Buvusis Aus
trijos karininkas, pirmasis lei
tenantas Lipa, Karmelitų vie
nuolijoj įšventintas kunigu. 
Jis yra Karmelitas.

SUDEGINTA KATALIKŲ 
BAŽNYČIA

ST. ESPRIT, Quebec, Ka
nada, geg. 14. — čia nežino
mi piktadariai sudegino Šv. 
Esprito bažnyčių. Nuostolių y-

chica goję SVERTASIS TĖVAS PIJUS XI ŠIANDIE ■■■I KALBA PER RADIOŠiuomi pranešame, kad 
Peoples Ir “Draugo” radlo
Valanda ii WBBM stoties Ir ______
V® yra nuktijaj 4 vai. po Cook apskrity nemokama' R0MA. 15 _ Siandic 

Ph<S’ MP Praeifa> «*- mokesčių! nekilnoja- dviej
madienl. Rldkb, muSŲ pro- mas savastis. Isk,la nepaken- mjn8ti ;eaaus 
gramas atdnĄtf sekmadle- čiama padėtis. Nėra pinigų a- xm encildikos ..Kerum nova. 
nielsne tarp J Ir 3 vai., kaip pmokėti paprastas išlaide. Į rnm„ m me^ sukaktūvė„. 
paprastai ekfevo, bet tarp 4 tai atsižvelgus, apskrities iž-
ir 5 vai.
. .Programai 
gražus. Solo t 
Iena Bartash 
Justas

BANKININKUS ŠAUKIA 
PAGELBON

šiandie be kitko audiencijon 
priims Amerikos J. Valstybių 
maldininkijų, kuriai vadovau
ja Great Falls, Mont., vysku
pas E. O’Hara.

Gi vakare kaip 5:30 (Chi- 
cago laikas 11:30 pirm pietų) 
Jo Šventenybė kalbės per ra- 
dio apie Leono XIII encikli
kų ir darbo sųlygas. Praneša, 
jog kalbesius trimis kalbomis: 
italų, francūzų ir vokiečių. Po

dininkas J. B. MteDonough -Iš įvairių pasaulio dalių su

rengiamas tuomi klausimu pasitarti pa- vyko tūkstančiai maldininkų, 

p_nl E- kvietė1 16 bankininkų.

artistas p. Iždininkas pareiškia.
PiU Bartash paltis labai rimta.

dainuos pfomr kartu. Taip-

daugiausia darbo atstovų, nes 
sakoma enciklika liečia Baž- 

,)O£ nyčios mokslų ir nusistatymų 

apie darbo su kapitalu santy-

gi girdėsimą duetus Ir dvi- ATGAIVINO MOKESČIŲ —US ir apie Vlsas darb° ito kalbos turinys bus atpa-ra virš 200,000 dol. _ __  ___

Bažnyčios rektoriui per te- gubą kvartete Sugrįžta Ir
lefonų pranešė, kad bažnyčiai “prof.” Ktfhpfaklkas. Patys ________
esama pavojaus. Koki laikų ^^jt ufetetetykite, ]ddjmo
bažnyčia naktimis buvo sau- WBBM radto>st(rtį lygiai 4 komitetą. anądien iš-

>llti?m. aple “ P"' sprendė rūmams nepatarti
Kaip tik anų šeštadienį sau- ŠOdie pasakyti, 

gojimas nutrauktas, Dievo no- *• - 1

KLAUSIMĄ
gas.

Šventasig Tėvas Pijus XI lbomis.
šakotas kitomis įvairiomis ka-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
mai padegti ŠEŠIS 

PER Al
;S SKRIS 
ITIKĄ

svarstyti mokesčių už paja
mas įvedimo sumanymo.

PALIUOSUOTAS VYS 
KŪPĄS IR KUNIGAI

Tečiaus . atsirado atstovi], 
kurie šį klausimų rūmuose at-

NEW YORK, geg. 14. — gaivino ir pirmu kartu bal- 
Vokiečių orlaivis “Graf Zep- suojant sumanymui reikšta 

AMOY, Kinija, geg. 14. — pelin” ateinančių vasarų skris palankumo.

Pranešta, kad iš komunistų 6 kartus per Atlantikų iš Vo-; 
plėšikų nelaisvės paliuosuotas kietijos į Brazilijų ir atgal, 
vyskupas Prat, kurt. Andrės Bus išmėgintais puštos ir pre- ■ 

ir du kiniečiu kunigu. Jie vi- kių vėžiojimaĮ.
si priguli ispanų Dominikonui “------" -------- *

SULAIKYTI NETIKRŲ 
PINIGŲ PADIRBĖJAI 
IR PLATINTOJAI SU 

ĮRANKIAIS

ŠIEMET VĖL PRASIDĖJO 
GARLAIVIŲ KONKU

RENCIJA

NUVIJO BANKOS 
PLĖŠIKUS

Vos tiktai išnešti ledai ir 
prasidėjo garlaivių susisieki
mas Nemunu, tuoj prasidėjo 
ir konkurencija. Konkuruoja-

Vakar anksti ryte keli plė-
džio 22 d. KALBININKAI šikai įsilaužė Roosevelt Trust

------------------------- į __________ & Savings bankon, 7227 Roo
sevelt road.

Pasisuko vienas policmonas.
KETUM EPISKOPALŲ 
DVASIŠKIAI PEREJO 

KATAUKYBĖN

NEW YORK, geg. 15.
Iškelta aikštėn, kad čia keturi menys.
protestantų episkopai) dvasi- ________________

škiai perėjo Katalikų Bažny- KOMUNISTAI KINIJOJ IŠ-
čion. Jų trys įstojo kunigų se- ŽUDĖ 500 ŽMONIŲ 
minarijon. __________

■ Maskva, geg. 15. — če-t 
ka pranešė ji susekusi veda-' 
mų sabotažų ant geležinkelių, Piktadariai atsišaudydami pa- 
kad iškelti netvarkų transpo- .bėgo palikę kelis šautuvus, 

rto pramonėje. Suimta 46 as-

Rokišky sulaikyta du pilie
čiai Išplatinant netikras pa
dirbtas sidabrines monetas.
Kvotos keliu išaiškinta ir su- (ntieji garlaiviai keleivius nuo
rasta įrankiai netikri) pinigų (Kauno iki Jurbarko veža už 
dirbimui. “Ūk.” ,1 lt. “JL”

Lietuvos šv. Sakramento 
Brolijos septyni nariai yra ta
rdomi dėl tos brolijos pada
ryto bal. 19 d. susirinkimo 
šventoriuje. “R.”

NUBAUDĖ KUNIGĄ 
PAULAVIČIŲ

Kun. Paulavičius, Alytaus 
Viln. p. klebonas nubaustast
200 lt. pinigine pabauda ar 2 
savaites arešto. “R.”

TENKA ŽMONAI IR 
VAIKAMS DRAUDIMAS VAIKŠČIOTI 

NAKTIMIS NUIMTAS

SENATAS PALANKUS 
MOTERIMS

I
Miręs Chicago Daily News 

leidėjas W. A. Strong paliko

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, geg. 14.----- Arti šio mie
sto susikūlė du greituoju ke
leiviniu traukiniu. Žuvo 12 
žmonių.

BUKAREŠTAS, geg. 14. — 
Prakiurus debesims Baktare 
ir Dobrudžoj lietus sukėlė ne
mažų potvinį. Žuvo 7 žmonės.

PARYŽIUS, geg. 15. — Čia 
atvyko New Yorko valstybės 
gubernatorius F. D. Roose
velt.

ŠVENTOJO TĖVO SVEI
KINIMAI IR PALAIMI

NIMAS

Krašto apsaugos ministe- 
geg. 15 __  apie pustrečio miliono dolerių sutikus, Kaimo karo ko-

MAROUETTE SĄJUNGOS Siaurinėj Kraitungo vertea tl,rh!- Tai ™a twlka mendantas draudime vaikSČIo-
PASIDARBAVIMAI provjncj-os Uy komnnistlJ žmonai ir vaikams. ti ir važinėti Kaune vėliau nu-

gaujos užplūdo du miestu ir
NEW YORK, geg. 14. — 

Marąuette Sųjunga Katalikų 
Indionų Misijoms praėjusiais 
administraciniais metais, ku-' 
rie baigės balandžio 30 d., pa
siuntė 132,000 dolerių 150 In-! 
dionų Misijų šioj šaly ir A-

išžudė 500 žmonių.

PARVYKSTA AMBA
SADORIUS

ŠERIFO PAGELBININKO 
LAVONAS

statyto laiko nuo balandžio 
15 d. panaikino. “Ūk.”

NUBAUDĖ 300 LITŲ
Balandžio 7 d. staiga pra 

' žuvo Cook apskrities šerifo ’

SPRINGFIELD, UI., geg. 
14. — Valstybės senatas 27t / •
balsais prieš 11 pripažino su
manymų sumažinti moterims 
darbus ligi 8 valandų dienoje.

NUKENTEJUSIEMS PA
SKOLOS

Pi !
WASHINGTON, geg. 14. 

— Prezidentas Hoover paskęs 
lbė, jog nukentėjusiems nuoKun. Markauskas, Šėtos vid

BRIUSELIS Bei rija. aeg pagelbininkas’R. Gerrity,. 38 mok. kapelionas, administra-1 kaitrų ūkininkams jau pasko- 
, igųa, geg. m p^r jo lavonas rastas tyViniu būdu nubaustas 300 Ii- įlinta apie 47 milionai dolerių 

tų už “Pavasario” kuopos jis kongreso skirtų 67 miliorių
15. — Amerikos J. Valstybių

l8Sk0j- ambaaadorina Belgijai? Hugh.ežere-

Praeitais šešeriais metais ši Gibson, išvyksta į Amerikų 6
Sųjunga Misijoms suteikė virš savaitėms. 
450,000 dolerių.

TOKI JUOKAI NE JUOKAI

GUBERNATORIUI OR
LAIVISsius išsprendimus. Būtent, ta

Santaryba pripažino tris pa-Į ——-------
grindines katalikų tikėjimo' SACRAMENTO, Cal., geg. 
tiesas; Dieviškosios ir žmogi- 15. — Kalifornijos valstybės 

ROMA, — Kada Italų škosiog prigimties vienybę Jė- senatas išsprendė skirti 75,000
Marijonų Kongresas pradėjo 
minėti Efezo Vyskupų Santa- 
rybos 1500 metų sukaktuves, 
Jo Šventenybė Pijus XI pa
siuntė sveikinimų ir palaimi
nimų, reikšdamas vilties, kad 
gal šis sukaktuvių minėjimas 
Rytų krikščionis grųž.ins Ka
talikų vienybėm

Kongrese įžengiamųjų kalbų 
pasakė Jo Eminencija kardi
nolas Cerretti. Kalbėjo apie 
Efezo Santarybos svarbiuo-

MM

; Nežinomi vaikėzai 14-oje ga
tvėje ant gatvekarių bėgių pa
dėjo revolverio patronų. ’Gat- 
vekariui važiuojant patronas 
sprogo ir išlėkusi kulipka su
žeidė W. Rivers, 2 metų ne
griukų.

(susirinkimo padarymų zakris
tijoje. “Pavasario” kuopos 
narys Ruša Br. už tų pat nu- 
baustag 200 litų. “R.”

KIEK VILNIUJE YRA 
NAMŲ?

dolerių.

PATARIAMOJI TARYBA

ALCOCKO FINANSAI

SAUSIEJI IMA VEIKTI

zuje Kristuje; Kristaus Moti- dol. nupirkti orlaivį guberna 
nos dieviškųjų motinybę, ir toriui.
Romos Popiežiaus viršenybę, j 
Jo Eminencija baigė savo kai- •
bų karštais žodžiais atsiliep- ----------------
damas į atsimetusius gryžJi , WASHINGTON, geg. 14.
Katalikų Bažnyčios vienybėm — Ateinančiais metais šioj ša-

Kongresas pamargintas gra PrezJdento [mkimai.
žiais Rytų katalikų bažnyti- *P,na8 . 8varb,ausi^ klausimų 
niais giedojimais, kas atUkU ^^18 buS jos
lotynų, graikų, rusų, rusinu, k,auslTnas*

Specialė “grand jury” per- 
kratinėja Chicagos policijos 
viršininko Alcock finansinę 
padėtį. Noirima ištirti, kaip 
daug jis turtingas.

Paskutiniais daviniais Vil
niuj yra dabartiniu metu 1,795 
mūriniai, 5,168 mediniai ir 
406 mišrūs namai. Iš to skai
čiaus 7,201 yra gyvenami ir 
168 skirti kitiems tikslams.

“R.”

AVASHINGTON, geg. 14. 
— Paskelbta, jog probibicijos 

vykinimo biurui pagelbon pa
skirta taip vadinama “pata
riamoji tyrinėjimų taryba.”

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandie saulėta ir šil

čiau.

PINIGŲ KURSAS

PADEGĖLIAMS

armėnų, maironitų Ir etiopų 
kalbomis.

Sausieji gaivalai išanksto 
jau stiprina savo eiles.

Cook apskrities iždininko o- 
fisas priimti mokesčius už 
1929 metus bus atidarytas li
gi 9.-00 vakare.

Kauno miesto'taryba posė
dy paskyrė' iš savo lėšų Plun
gės padegėliams 5,000 litų. 
Tas siūlymas buvo patvirtin
tas visais balsais. ’ “R.”

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stori. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrk

3.91
5.23

13.91
23.82

Šveicarijos 100 frankų 19.27,

J._  _ .__ —___ ____M Ml » I I
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DIENOS KLAUSIMAI
GEGUŽĖS PENKIOLIKTOJI.

Gegužės 15 dienų yra antroji mūsų 
tautos šventė. Deja, jų lyg pradedame pa
miršti, nes Lietuvoje dabar yra uždrausta 
ir kalbėti ir rašyti apie tos dienos reikšmę. 

1920 metais, gegužės 15 d. susirinko
Kaune Lietuvos Steigiamųsis Seimas, lygiu, 
slaptu balsavimu visos tautos išrinktas, kaip 
buvo reikalaujama Nepriklausomybės De- 

kleracijoj, 1918 m., vasario 16 d. paskelbtoj, 
ir dar kartų autoritetingai visos mūsų tau
tos vardu pasauliui pareiškia, kad Lietuva 
nutraukia visus ryšius, kurie jų rišo su ki
tomis valstybėmis, ir gyvena laisvu ir ne
priklausomu gyveniniu, kaipo visiškai ats
kira valstybė.

Steigiamojo Seimo tikslas buvo patiesti 
Lietuvos Valstybei pamatus, nustatyti Vals
tybės Konstitucijos dėsnius. Taę uždavinys 
Steigiaiuųjąm Seimui puikiai pavyko išpil
dyti. Po kelių metų darbo pravesta taip 
reikalinga, žemės reforma, ištekta visa ėdė 
kitų įstatymų, priimta Valstybės Konstitu
cija. Steigiamasis Seimas, gražiai atlikęs 
savo darbų, išsiskirstė. Po jo veikė Seimas, 
tvarkė valstybės reikalus, leido įstatymus.

Viskas Lietuvoje gerai klojosi, kol griež
tai buvo laikomųsi Konstitucijos dėsnių. Bet 
kada rinkimus į tretįjį Seimų laimėjo sa
ve pasivadinę “Pilnosios demokratijos atsto
vais” liaudininkai ir socialdemokratai, kada 
pradėjo nebesilaikyti Konstitucijos nuostatų, 
davė per didelę valių priešvalstybiniams

gaivalams, tvkojusiems pasmaugti Lietu
vos Nepriklausomybę, Lietuvoje prasidėjo 
darytis netvarka, neramumai ir tokia pa
dėtis kraštų privedė prie 1926 m., gruodžio 
17 d. pervartų, nuo kurio prasidėjo visai 
kitokis valstybės gyvenimas.

Tautininkai, kuriems pavyko pakreipt

Popiežiaus Leono XIII Enciklika 
“Rerum Novarum”.

(Tąsa)
Be to, siekiant dalyko giliau, reikia 

atsiminti, kad valstybės esimo tiksiąs v- 
ra vienas ir bendrus kaip didiesiems, taip 
ir mažiesiems. Beturčiai yra iš prigimties 
lygia teise kaip ir turtingieji piliečiai t. 
y, tikros gyvos dalys, iš kurių, šeimoms 
tarpininkaujant, susidaro valstybės kū
nas, nekalbant ja uapie tai, kad kiek
viename mieste yra žymi jų daugumu. 
Kadangi būtų didžiausia n<*sųiiionė vie
na piliečių dalimi tesirūpinant, kitų visai 
užmiršti, tad išeina, kad vyriausybė pri
valo imtis reikalingų priemonių vargšų 
reikalams ir gerovei apginti; to nedarant, 
bus mindžiojama teisybė, kuri liepia kiek
vienam duoti, kas yra jo. Išmintingai tuo

į savo pusę kariuomenės viršūnes, paleido 
tretįjį Seimų, bet kito Seimo rinkinius 
daryti atsisakė. Katalikiškųjų partijų atsto
vui koaliciniame kabinete, pamatę, kad yra 
laužoma Valstybės konstitucija, iš kabineto 
išėjo. Vyriausybėje pasiliko vieni tautinin
kų partijos žmonės, pasiryžę Valstybės kon
stitucijų visiškai po kojų paminti. Tų jie 
ir padarė. Praėjo jau keturi metai, o Lietu
va neturi nei Seiliui, nei teisėtos vyriausy-

FRANOUOS KATALIKAI 
IR TAIKA.

bės. O demokratinė valstybė, kokia yra 
Lietuva, be Seimo negali apsieiti. Tauti-'jog kiekvieno kataliko prie-

ninkai uzurpavo visos tautos teises. Laikan dermė yra visu pasišventimu 
tis Konstitucijos nuostatų p. Smetona jau'darbuotis už tarptautinę tai- 
nuo 1929 metų, gruodžio mėnesio nebėra* kų. Todėl Francijos katalikai 
prezidentu. Jis nebėra prezidentu, nė pagal tų priedermę visuomet ir 
tautininkų priimtos “konstitucijos”, nes ir' sur atliks žodžiu ir darbais

riausia priemonė numažinti 
ginklavimąsi.

------------- “1922 111. Šventasis Tėvas
Francijos katalikų didžio- Pijus XI perspėjo pasaulio 

sios organizacijos paskelbė tautas, jog atatinkamiausias 
bendrų pareiškimų pasaulio taikos užtikrinimas netunoti 
taikos' reikalu. Jos pareiškia,; durtuvų miške, bet siekti sa

vitarpio pasitikėjimo ir drau
gingumo.

“Jo Šventenybė 1930 mė
liais taip pat perspėjo pasaulio

nes
jos dėsniai sako, kad prezidentas turi bū 
ti- renkamas, tik, žinoma, ne Seimo, kaip 
yra Valstybės Konstitucijoj, o visos tautos.
Apie tuos dalykus tautininkai šiandien ir 
kalbėti nebenori. Jei kas jiems apie tai pri
mena, smarkiai yra baudžiamas. Buvo gan
dų, kad .p. Smetona būsiųs paskelbtas 
“amžinu” Lietuvos prezidentu, bet ir apie įyta, turėjo būt paskutinis, iš- 

tai jau nebekalbama. Vyriausybė, netuiė- *„a„jQ pasaulis pradeda ne
darna jokios kontrolės, pridarė daug sųmo-' rimti> įvairiausių gaJadų 
ningų ir nesąmoningų klaidų viduje ir už-‘apie nalljag kar0 liepsnas. 
sienių politikoje. Veikiant seimui tų klai-l “Nežiūrint to, kai-kurių 
dų Imtų iš\ engta, \alstybė būtų sustipiėjus valstybių geri valstybininkai 
ekonominiai ir politiniai. !daro siekti bent ko_

1 aigi, šiandien yra didelė mūsų tautos jkįos tarptautinės valstybių or- 
sventė. Nors tautininkai jų ir panaikino,!ganizacijos ir todėl mažu — 
nenorėdami, kad gegužės 15 d. jiems primin- j pamažu tarp tautų santikiai

v i': tautas, kad jos

Pareiškimas paskelbtas vi
suose katalikiškuose ir kai- 
kuriuose pasauliniuose laik
raščiuose.

Pareiškime pažymima:
“Suėjus dvylikai metų po 

pastarojo karo, kurs, kaip sa-

tų, kaip biauriai jie sulaužė Valstybės Kon-’vįs jaugįau stiprinami 
stitucijų, kad neprimintų jų vyriausybės ne-1 žmonijoje negyvuotų 
teisėtumų, bet vis dėl to Gegužės Penkiolik-! baimė, nebūtų jokios 
tosios iš mūsų tautos istorijos ištrinti nepa- fai taikai
jėgs. Toji diena pasiliks dar reikšmingesnė 
ir didesnė šventė. Mes pilnai pasitikime,
kad neužilgo ateis tas laikas, kada tauta įtekgjimą. Jauskimės laimin
ga'0 teisių uzurpatoriams tautininkams tarsigį saV() įtikinimuose, pa
savo griežtų žodį ir prie valstybės vairo pas- Įt>>llltuose ’ krikščioniškuoju 
tatys teisėtų valdžių, kaip nurodo Steigia- 'mokldU) kurį &žnai mums pri 

mena Šventasis Tėvas.

. Jei 
karų 

vilties

Mes, katalikai, visa savo 
širdimi sveikinkime tų vilties

mojo Seimo priimtosios Valstybės Konstitu
cijos nuostatai .

Amerikos lietuviams, turintiems, laisvę, 
nereikėjo šios dienos praleisti be atatinka- įklavosi lenktžniaddamos. Šis 

mo ir iškilmingo paminėjimo, kuriame įpopežius 1894 metais pasaulį 
reikėjo priminti Lietuvos tautininkams, tie-Į p^pėje prieš gręsiantį pavo- 

: sa, jiems nemalonų, bet teisingų žodį —*
Į.Lietuvą valdote neteisėtai, dėl to visai mūsų i “Karo mefeT popežius Be

ta litai darote didelę neteisybę ir skriaudų,*„ediktas XV buvo pareiškęs,

“Popežaaus Leono XLLL lai
kais Europos- valstybės gin-

BRANGUS MUS(I BRO
LIAI LIETUVIAI AME- 

RUGEČIAI!
Tur būt, daugumas' Jūsų 

dar prisimena Žemaitiją irO 1
jos širdį — Plungės miestų.

Šių metų, kovo mėnesio 31 
d. tų žemaičių mylimų miestų
ištiko didelė nelaimė: pusė, 

įdienos Plungė buvo paskendu-j 
j si ugnies juroje, kuri sunai- Į 
kino daugiau, kaip trečdalį vi- Į 
so miesto, šimtai šeimynų Ii-; 
ko be pastogės. Maža to, —į 
ugnis plėtėsi taip smarkiai, Į 
jog daugelis iš degančių na-1 
mų išėjo taip, kaip stovi. Ug- Į 
nis užgeso. Tik griuvėsiai te
bestūkso — baugindami pra
eivio akį. O iš tų griuvėsių ley, kuris laike 
nematomai slenka vargas ir Nicaragua rot;>, nukovė P. 
skurdas. ‘ ĮBlondo:), žymiausi gen. Au-

Mes patys vietos lietuviai, gustine Sandino, padidėjų. 
kiek galėdami nukentėjusius1 •
šelpiame. Štai, jau kelinta gausių padėkų mūsų ir 
savaitė juos maitiname, ren- laikraščiuose

■įfy- ? 
M

>«♦*

mažiau užsi
imtų karingomis mintimis, ku 
rios joms yra saužudingos.

‘ ‘ Kri kščioniškas patriotiz
mas įsako katalikams gerbti 
lygiai visas šalis ir mylėti vi
sus žmones. Krikščioniška 
meilė ir gailestingumas ne
gali turėti nustatytų sau ri
bų.

“ Atsižvelgldme į Tautų 
Sąjungų, arbitražo sutartis, 
tarptautinį teismų Hagoje, pa 
galiau į žinomų Kelloggo su
tartį. Vis tai brangintini ins
trumentai (priemonės) taikos 
palaikymui pasauly.

“Lygiai sveikinkime busi
mųjų nusiginklavimo konfe
rencijų 1932 metais, kuri iš- 
tikrųjų žada užtikrinti taikų.

“Pasiskirstę po visas šalis, 
kurioms visa širdimi tarnau
ja katalikai sudaro didelę 
pasaulio šeimynų, paklusnių 
Abelnųjam Tėvui. Tad jų, la
biau kaip kitų,* priedermė yra 
darbuotis už taikų.

“Mes griežtai pareiškiame 
pilnai pasišvęsti taikos sieki
mui.”

Pa reiškimų pasirašo Ifran- 
euzų Katalikų Jaunimo Šųjun 
ga, Jaunieji Krikščionys Dar
bininkai, krikščionių Darbi
ninkų Konfederacija, Patrio
tinė Prancūzių Moterų Lyga, 
ir vienuolika kitoj organizaci
jų.

Amerikietis A. R. Beardsr 
revoliucijos

giame ir, susispaudę patys, li
kusieji nelaimės nepaliesti, 
sutalpinome laikinai savo pa

skelbdami
pavardes.

Aukas siųsti šiuo adresu: 
Lietuva, Plungės Lietuvių

stogėse padegėlius. Tačiaus, Padegėliams Šelpti Komiteto 
juk reikia nudegusių miesto Pirmininkui

K. Pobedinskiui, inž.

Inž. K. Pobedinskas,
Kan. P. Plikys,
D pi. agr. J. Petraitis, 
Mišk J. Žadeikis,

Agr. V. Martinavičius.

CHICAGOJE
WEST SIDE ŽINIOS.

pasitraukite ir užleiskite vietų teisėtai, pa
gal Steigiamojo Seimo nustatytų Valsty

bės Konstitucijos dėsnių sudarytai vyriau- į titucija oficialiai dvasinės Vyriausybės ta- 
svbei. To reikalauja teisybė ir visos mūsų po užtvirtinta ir pati organizacija, kaipo to- 
tautos gerovė. <4.įkia, pripažinto.”.

------------- j “Darb.” dėl to rašo:
SMAGI ŽINIA. ! “Štokiu pripažinimu Kunigų Vienybė

------------- į tampa katalikų akcijos- direkcijų centru. Ji
Kunigų Vienybės stkretorins kun. M., artimai seks Šv. Sosto, N. C. W. C. ir vys- 

Pankns praneša: * k ūpų nu rody rims. Bendradarbiaudama su ,vi-
“Turiu laimės pareikšti, jog gegužės 5 su katalikišku pasauliu, ji stiprins lietuvių 

ir 6 d. Lietuvių R. K. Kunigų Vienybės kons-' katalikų kūnų Amerikoje. Mums senai rei-

nė iš visų skaitlingų ir nelengvių gerų 
valdytojų pareigų — tai rlpintis lygiai 
visais piliečiais, užlaikant taip vadina
mų “skirstomųjų” teisybę. Kad ir visi be 
skirktumo piliečiai privalo prisidėti prie 
bendros gerovės, iš ko savaime tenka nau
dos ir kiekvienam atskiram piliečiui, tai 
vistiek lygiai ir vienodai visi to daryti 
nekaip negali. Kaip imsimainvtų valdy
mo būdai, visados bus skirtumų piliečių 
tarpe, nes be to jokia visuomenė nei gy
vuoti, nei negali būti suprasta. Būtinai 
reikalinga todėl, kad kaikurie pašvęstų 
save valstybės reikalams, kad kiti įsta
tymus leistų, treti teistų, kad pagaliau 
būtų ir tokių, kurie mokėtų ir būtų įga
lioti vesti miest reikalus, rūpintis kraš
to apsauga. Aišku visiems, kad visi šitie 
žmonės turi pirmenybės ir kad bent tau
toj jie privalo būti laikomi pagarboj, nes 
jie dirba visųpirma ir tiesioginiai visuo
menės labui. Kitaip tie, kurie dirba ko
kį nors pramonės darbų, — jie ne taip

reikalu sako šv. Tomas; “kaip kad dalie Į betarpiai ir ne tiek, kaip kad anie, prie
ir Visuma yra tūlu žvilgsniu tas pafJ» da
lykas, *taip lygiai ir tas, kas priklauso 
visumai, yra tam tikru žvilgsniu ir da
lies” (2. 2, Q. 6 lalad 2). Todėl pirniuti-

visuomenės gerovės teprisideda; bot, ži
noma, ir jie labai daug nuudos visuome
nei atneša, kad ir <ne tokiu tiesioginiu bū
du. Kudangi visuomenės labas privalo

jog tų baisybių apsaugai ge-

būti toks, kad, jo pasiekę žmonės, taptų 
geresniais, tai suprantamas dalykas, jog 
tas labas turi glūdėti ypač. visuomenės 
doringume. Vistik gerai sutvarkytoje val
stybėj visokių gėrybių perteklius yra 
būtinas; “juos vartoti yra reikalinga do
rybei” (S. Tliom. De. reg. princip. Ic. I 
5). Šitoms gi gerybėms gaminti yra ypač' 
vaisingas ir būtinas darbininkų darbas, 
vistiek ar jie laukuose, ar fabrikuose 
darbuojasi. Toje srity jų darbo vaisin
gumas yra tokis, kad, tiesa pasakius, val
stybių turtai ne iš kitur, kaip tik iš dar
bininkų darbo kyla. Todėl yra teisinga, 
kad vyriausybė rūpintųs darbininko ge
rove, kad už tų visuomenei naudingų dar
bų ir jis turėtų kų nors, kad geroj jms- 
togėje, aprėdytas įr sveikas jis lengviau 
gyvenimų pragyventų. Iš čia išeina, kad 
reikia remti viską, kas tik gali būti nau
dinga darbininkų būviui. Šitoms besirū- 
pinimas netik niekam nepakenks, bet 
priešingai, bus visiems naudingus, nes 
valstybei yra labai svarbu, kad nevargtų 
tie, kurie gaminu taip reikalingų daiktų.

Valstybė neprivalo, kaip jau sakėm, 
prispausti nei piliečio, .nei šeimos; yra tei
singa, kad ir atskiram, žmogui ir šeimai

dalį, kad ir šiaip taip atsta-! 
tyti. Nuostoliai ugnies padary į 
ti milijoniai (litais). Bijome, į 
kad nepajėgsime vieni vargo j 
ir skurdo nugalėti. Tad įsis-Į 
teigęs lietuviams padegė- • 
liams šelpti Komitetas nutarėĮ 
kreiptis ir į Jus broliai lietu-' 
viai amerikiečiai. Mes žinome, į 
jog nuolat pašalpų beprašy
dami jau esame Jums įkyrėt 
ję. Tačiau taip didelės ne
laimės ištikti vėl drįstame
prašyti Jūsų savo tautiečiams Po šeštinių šio penktadie- 
padėti. įnio vakare, tuojau po gegu-

Tad neatsisakykite 'ir kiek,žinių pamaldų, Aušros Var
gaudami mums padėkite. Už tuose prasideda Novena į Šv. 
kiekvienų iš Jūsų gautų cen-j Dvasių. Novenos dalyviams 
tų, mes Jūsų Tėvynės Lietu-!'šv. Bažnyčia kasdien teikia 
vos gyventojai, reikšime Jums J metus ir 7 kvadragenas at

laidų; visų novenų atlaikiu-
kėjo autoritetingo centro katalikų veiki- siems paprastomis Šv. Sakia- 

mui. Susiklausymas ir drausmė priklausys. mentų priėmimo sąlygomis su 
nuo K. V. Centro sugebėjimo savo uždavinį (teikia visuotinius atlaidus, 
atlikti. Dvasiškijos vieningas darbas, pašau- kuriuos dar galima gauti ir 
liečiu jai paklusnumas, ugdys mumyse religi- per visų Sekminių Oktavų, tai 
nį ir tautinį, susipratimų.” 'yra ligi Šv. Trejybės dienos,

Sveikiname Kunigų Vienybės Centro su kuria jau baigiasi Veiy-
pradėtų gražų darbų, kuris, jei tik bus vygdo- kinės šv. Komunijos laikas.
mas gvveniman, daug naudos mūsų visuome-1 ■
nei atneš. * PLATINKITE “DRAUGI”

būtų leista Kuosai veikti savo nusimany
mu, kol jie nedaro skriaudos nei visuo
menei, nei atskiram žmogui. Bet gi vy
riausybė privalo daboti, kad ir visuome
nė ir jos dalys būtų apsaugojamos. Ji 
privalo rūpintis visa visuomene, nes pri
gimtis pavedė jų globoti vyriausiajai kra
što valdžiai, taip, jog visuomenės gerovė 
yra netik vyriausias valdžios dėsnis, bet 
ir vienintelė vyriausybės esimo priežastis 
ir prasmė. Vyriausybė privalo rūpintis ir 
atskiromis visuomenės dalimis nes ir fi
losofija ir krikščioniškasis tikėjimas mo
kina, šalies vaklymų turint būti prigim
ties nustatymu naudinga ne patiems 
valdytojams, bet valdomiesiems^ Kadangi 
valdžia paeina nuo Dievo ir yra lyg da
lyvavimas paties Dievo valdyme, todėl 
reikia valdyti taip, kaip kad Dievas tai 
daro, kuris vienodai tėviškai rūpinasi 
atskirais ir visais daiktais. Užtat, jei vi
suomenei ar atskiriems luomams yra pa
daryta skriauda, ar ji tik grųso įvykti, 
jei to negalima kitaip prašalinti ar su
laikyti, tuomet reikia, kati įsikištų vy
riausybė. Ir visuomenės ir atskirų žmonių 
gerovei svarbu, kad visur būtų ramybė 
ir tvarka, kad šeimos tvarkytus ir gy

ventų Dievo įsakymais bei įgimties įsta
tymais; kad religija būtų praktikuojama 
ir gerbiama; kad privatus ir viešas gy
venimas būtų doras; kad teisybė būtų 
šventai pildoma, neleidžiant be baimės 
viens kito skausti; kad augtų sveiki pilie
čiai, kurie būtų tikę, reikalui esant, rem
ti ir ginti visuomenę. Todėl, kai dėl dar
bininkų nedarbo arba sutarto darbo pu- 
Jilėtinio visuomenei gresia suirutė; kai 
biednuomenės šeiniynos įra; kai darbinin
kų religijos reikalai yra skaudžiami, ne

duodant jiems tinkamos progos tikybos 
priedermėms atlikti; kai dirbtuvėse -gro
sią pavojus darbininkų dorai iš to, kud 
tenai vyrai ir moterys dirba drauge, ar 
iš kitokių pagundų į "blogų; kai darbda
viai užkrauna darbininkams persunkia 
naštų, arba spaudžia juos sąlygomis, že
minančiomis žmogaus vertę; kai darbinin
kų sveikatai kenkiama nepakeliamu ir 
jų lyčiai bei amžiui netinkamu durim, 
— tai tuomet, minėtuose atsitikimuose, 
būtinai reikia pavartoti tam tikrose ri
bose įstatymų jėgų bei įtakų.

^Bus daugiau)

-



Penktadienis, Geg. 15 d., 1931

n Prašau Į Mano Kampeli
V —------ Rašo prof Kampininkas---------------

Po Cliicagos tavorščinės ga- 
zietos mitingo, dabar visas 
“komunistiškas svietas“ pa- 
karniai kloniojas tiems drau
gams, kurie ant Vorkerio pa
kibo, lig Tvardauckas ant mė
nulio.

Kadangi tavorščiai ir mane 
skaito labai pašenavotu žmo-
gum, taigi prie tų sveikinimų galo — virius, mano nusičiau- 
ir man reikia penkgrašis pri- dymu lengva ir jas sulietu- 
kišti. jvinti. Priklodui: Karvelis go-

Linkiu visiems tavorščiams
macniai Vorkerio laikytis, kad 
net kulnys raitytus, o kišenės 
būtų atlapos partijai dol. 

žvejoti. Ba kitaip negausite 
iš Vorkerio komunistini ma
cų ir būsit išmesti Trockio 
prakeikimui.

Pensylvanės šteite dabar ei
na madon toks tinksas, kad 
visi lietuviai nori sulietuvin
ti savo pavardes. Ba kaip gi 
kitaip pasirodysi unaravu 
žmogum laike introdukšinimo 
su kokiu ten polaku, germa
nu, ruskiu, slavoku arba ai- 
rišiu!

Vienoj Pensylvanės lietuvių 
gazietoj teko jau matyti taip 
sulietuvintų pavardžių, pana-

Jockaus Plėšikų Gaujos 

“Romanas’.”

ių šioms: Miscavage (Micke
vičius) Misavage (Misevi
čius), Justavage (Juškevi
čius), Linkavage (Linkevi
čius), Jaskavage (Jezukevi- 
čius), Matsavage (Matusevi
čius) ii* ilga litanė kitų.

Kad nenuliūstų tie lietu
viai, kurių pavardės neturi

li būti Pidžon, o pridėjus va- 
ge, išeis graži pavardė — 
Pidžionvage, Miškinis — 
Woodvage, Medinis — Wood 
envage, Paukštis — Birdvage, 
Mėliais — Bluvage, Oškinis 
— Goatvage, Stikliorius — 
Glasvage, Akelaitis — Aye- 
vage. Be tų, da gali būti ir 
Horsevage, Catvage, Ilause- 
vage, Stritvage, Holdapvage, 
Kreizvage ir kitokių vage ar 
“vagių.“

Visiems taip grynai sulie
tuvinus savo pavardes, ir aš 
locna ranka jums apznaimin- 
siu esųs jau ne prof. Kampi
ninkas, ale. Komervage (o 
gal Kornuvagė).

likit sveiki ir visiems ščes- 
ties savo pavardės lietuvinti.

žnytkaimy išnešė prekių už 
1,000 litų.

Plėšiko “gera širdis”
Kartais žmonėms Jockus 

parodydavo ir “mielaširdin- 
gumo.“ Taip rugpiflčio 19 d. 
miške sulaikė Gargždų gyven

tojų, Elzę Kuljurgienę, paėmė 
jų už rankos ir, atsfatęs revol- 

• verj, pareikalavo atiduoti pi
nigus. Ta padavė piniginę su 
26 lit. ir pasisakė daugiau ne- 

I turinti. Tačiau plėšikas sura
do pas jų kitų piniginę su 315 

, lit. Jis labai gražiai prašomas 
galų gale vis dėl to grųžino 

I vidaus pasų ir pirmųjų pini- 
i ginę su 26 lit. ir priminė, kad 
' tai daro dėl savo geros šir
dies.

1929 m. rudenį Jockus slap
stėsi Klaipėdos krašte pas ū- 
kininkus Aug. Slušnį ir Ad. 
Kripsų, kuris plėšikus aprū
pindavo ginklais. Ten jis su 
draugais rugsėjo pradžioj su
tarė apiplėšti Mosėdžio vai. 
Jundulių k. ūkininkų, Petrų 
Kazlauskų. Kai tas rugsėjo 13 
d. vakare išsivedė į pievas sa
vo arklius, atsigrįžęs pamatė, 
kad du vvrai laiko atstatė i•> t ♦

jį savo revolverius. Vienas iš 
jų paleido į jį šūvį ir sužeidė 
į dešinį šonų. Kazlauskui su

D R A U C.

kritus, šovusis paliko jo sau-' 
goti, o kiti nuėjo į namus.

Beveik tuo pačiu metu į tro
bų įėjo du nepažįstami vyrai, 
iš kurių vienas, būtent Jockus, 
įsakė buvusioms viduje šeimi-/ 
ninko dukteriai, tarnaitei ir 
piemenei sėstis ant lovos ir 
nejudėti, o pats nuėjęs prisi
kėlė Kazlauskienę ir atsive
dęs paliko jas visas saugoti 
Alf. Eirošiui. Kazlauskienei 
pamėginus pabėgti į kitų ka
mbarį, Eirošius paleido į ja Į 
šūvį, bet nepataikė. Vis dėlto 1 
moteris po kiek laiko pasisekė 
prievarta nutildyti ir suguldy
ti visas ant lovos. Tuo tarpu 
Jockus pasigriebė kirvį ir ė- 
mė kapoti skrynias. Išnešė tu
rtu ir pinigais už 2,OM) litų.

Per kulku lietu
Vienų vakarų užsuko 2 plė

šikai pas ūkininkų Butkų. Na
ktį namus apsuko gavusi ži
nių policija ir su šauliais pra
dėjo į plėšikus šaudyti. Tie — 
atsišaudyti. Susišaudymas bu
vo smarkus ir atkaklus. Ta
čiau Jockui pasisekė pabėgti. 
Suimtas buvo tik Kazys Ei
rošius. Kiek vėliau Plungėj 

buvo Suimtas ir antrasis pik
tadarys, Alf. Eirošius. Sužei
stasis Kazlauskas nuo žaizdų 
mirė.

Jockus dabar nubėgo pas 
savo draugų, A. Slušnį. Apie 
tai taip pat sužinojo ir krim. 
policija, iškvotusi K. Eirošių. 
Nutarė juos suimti. Tam tiks
lui susitarė su viešąja polici
ja ir rugsėjo 27 d. automobi
liu nuvažiavo į Kripso ūkį su
laikyti Slušnio. Vos lik įva
žiavus į kiemų, iš jo išbėgo 
Jockus, kuris, peršokęs per 
tvorų, kiek tik gali pasileido 
miško linkui. Policija ėmė šau
dyt, o plėšikas atsišaudvt. 
Nors ir sužeistam, jam vis tik 
pasisekė užšokti ant arklio ir 
pabėgti į miškų. Pasprukti pa
sisekė ir Slušniui.

(Bus daugiau)

BROLIAMS AMERIKOS 
LIETUVIAMS.

Klaipėdos kraštas, kitados 
grynai lietuviškas, apie 5G0 
metų vilkdamas vokiečių jun
gų, nemaža suvokietėjo. Po 
Didžiojo Karo šis kraštas bu
vo pripažintas Lietuvai, o 
1923 m.-ir prijungtas prie 
jos.

Dabar Klaipėdos krašte vvk 
sta sunki ir arši kova lietu
viškumo su vokiškumu. Ta 
kova tuo sunkesnė, kad Vo
kietijos vyriausybė skiria di-

/

dėlės sumas vokiškumo palai
kymui nuo jos atskirtuose 
kraštuose. Iš tų sumų nemaža 
dūlis tenka ir Klaipėdos kraš
tui. Kaip laikraščiai skelbia, 
šiais metais Vokietijos vy
riausybė, vokiškumo kituose 
kraštuose palaikymui, yra pa
skyrusi 30 milijonų markių 
(žiūrėk “Mūsų, Rytojus“ iš 
1930 m. Nr. 50).

i Lietuvybę palaikyti ir jos 
į teisės pasekmingai apginti 
Klaipėdos krašte galima stei
giant įvairias draugijas, kų- 

| riant mokyklas. Šiais metais 
j Švietimo Ministerija baigia 
įstatyti Pagėgiuose (netoli 
(Tilžės) gimnazijos rūmus.

Naujuose rūmuose yra dide
lė salė ir tinkamos patalpos 
dėl kino. Pačiuose Pagėgiuose 
kino nėra. Tad mokykla, 
turėdama nuosavų kino apa
ratų, o filmas gaudama vel
tui iš Švietimo Ministerijos, 
galėtų suruošti ir viešų sean
sų; tuo labiau susiartintų su 
krašto gyventojais ir dar gau
tų lėšų, šelpimui neturtingų 
mokyklos mokinių kurių mūsų 
mokykloje netrūksta ir ku
riuos prisieina ne tik knygo
mis, rašomąja medžiaga, rū
bais, bet ir grynais pinigais 
sušelpti. Nuosavas kino apara

3

tas mokyklai būtų didelis pliti 
Įsas ne tik lėšų atžvilgiu, bet 
ir kultūriniu, moksliniu ir pe- 
degoginiu.

Taigi aš, Pagėgių gimnazi
jos direktorius, išdrįstų kreip
tis į Jus, lietuviai amerikie
čiai, prašydamas paaukuoti 
besikuriančiai mūsų gimnazi- 
jai kino aparatų. Dabar kada 
visur paprastieji kino apara
tai yr keičiami garsiniais a 
paratais, tai, mano manymu, 
kad ir neblogų negarsinį a- 
paratų galima prieinamai gau 
ti.

Tikiuosi, kad mūsų padėt; 
kovoje su vokiškumu suprasit 
ir Klaipėdos krašto lietuviui 
nio darbe mums pagelbėsit.

L. Tomas.

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

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic achea&pain&,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

luomenės teismas šiau- tė elektros lempute. Kits vy
tuose nagrinėjo tos gaujos į ras smaugė jos seserį. Apsu- 
bylą. Teismui pirmininką- kę apie Kanaičių miegamąjį, 

S valgnmųjį ir krautuvę, po ke
liolikos minučių piktadariai

vo p. Budrevičius, kalti
na prokuroras Rudminas

Lietuviu Valanda
Iš Galingos

v _ mon “ * • I pasakė viens kitam “eime“ irKaip žinoma, 1929 metais
i išsinešdino. Drauge išnešė jemaiciuose siautė garsi ple- ®

.... .' 7,000 litų. Abi seserys išliktįkų gauja. Daugiausia nusi ’ * J.
gyvos. Leja, apmazgojusi se-

WBBM Radio Stoties
įaltimų ji padarydavo Kreti
ngos apskrity. Policija ir šau
liai, nors ir persekiojo plėši
nis, bet ramybės gyventojams 
tegalėjo grąžinti, nes plėšikai. 
:ad ir apsupti, turėdami ge- 

ginklų, vis prasimušdavo 
Įiro jų eiles ir persimesdavo

šeriai žaizdas ir dar vis bijo
dama, kad nesugrįžtų plėšikai,i 
mėgino pagalbos prisišaukti 
per langų, tačiau prisišaukti 
galėjo tik išbėgus iš namų. 
Kai sugrįžo namo, savo seserį 
rado jau nebegyvų. Eksperty-,

c ... .A za nustatė, kad ji mirė nuonaujų vieta. Savo nužiūrėtus i, . .I kraujoplūdžio iš plėšiko kul- riesininkus pakardavo ar su-1, ,. , . , , , •.... .... . . kos perkirstos inkstų arten-istiems svilindavo kojų pa-< .
us. Tačiau su laiku vis dėl;^°^l , T . . . .

... ...... Tuo tarpu Jockus lanke
pasisekė jų gaujų hkviduo-l ,, . . . ....' .. , _ , i smukles, visiems fundijo ir gy-. Taip 1929 m. rugsėjo 15 d ’•

Ateinantį 

Sekmadienį

TARP 4-5 VALAN

DOS DIENĄ

PROBAK-
teikia

barberišką

skutimosi
patogumą

namie

(PROBAK 61ADE)

ilicija suėmė plėšikų Kazį 
lirošių, tų pačių metų spalių 

d. buvo nukautas Aug. Siū
lys, o pereitų metų gegužės 
d. latvių policija galiausiai
Jepojoj sulaikė gaujos va- 
įs, Petrų Jockų nr Petrų Le

onų—Tamošauskų.
Dalykų ištyrus paaiškėjo, 
id 1928 m. Jockus, dar tebe- 
ikomas kalėjime, savo drau- 
ims kaliniams girdavosi, jog 
kleistas “policijai pridarys 
■rioko“ ir kad jo gyvo poli- 
Ija jokiu būdu nepaims. Iš
lįstas iš kalėjimo apsigyveno 
įlaipėdos krašte. Ten susiėjo

St. Kontūru ir su juo su 
įrė eiti pasikieminėti.

Gastrolės
Pirmų vizitų nužiūrėjo Pa 
pigoj pas gyvenančias be vy-

turtingas žydes, K anai tęs 
ii įvyko 1929 m. kovo 8 d. 
Įktj. Leja Kanaitė smaugia 

atsibudo ir pamatė, ka<
už gerklės laikė riebus vv- 

Įs, kuris antroj rankoj švie

rėsi, kad turįs pinigų. Poli
cija jį suėmė ir pasodino Kre
tingos daboklėn, bet po 5 die
nų jis iš jos pabėgo. Tuo me
tu pasisekė išaiškinti, kad Ka
nai tęs Palangoj užpuolė ir a- 
piplėfiė jis su Kontaru.

Antros “gastrolės“ buvo 
suruoštos į Bubelių kaimų, pas 
Brigitą Gabrilaitienę. Čia prie 
jų prisidėjo, dar Kazys Biro- 
ntas ir Leopoldas Bertąsias. 
Sutarus, 1929 m. gegužės 10 
d. naktį Jockus su Kontaru 
per išmuštų langų įlindo į Ga- 
brilaitienės butų ir grasinda
mi revolveriu, išplėšė 50 do
lerių, kai kuriuos indus ir 
šiaip smulkesnių daiktų. Kon
toras, Birontas ir Bertąsias 
buvo policijos suimti; už tų 
nusikaltimų Šiaulių apygardos 
teismas juos nuteisė. Jockus 
paspruko. Nuo tada jis pradė
jo slapstytis ir apsigyveno 
Kartenos valsčiuj pas Ant. 
Slušnį. Savo amato neužmiršo. 
Gegužės 13 d. naktį Abromo 
Beder krautuvės Jokūbavo lm-

Šį sekmadienį (tarp 4 ir 5) užsisukit savo radio ant 

WBBM radio stoties (770 Kilocykles) ir išklausykite gražų 

Lietuvių Radio Valandos programą.

1. P-ni Elena Bartash
2. Justas Kudirka
3. Dvigubas Kvartetas
4. Žinios, duetai ir kitokie įvairumai

šiuos Radio Koncertus Ruošia:
• •

The Peopl es Fumiture Co.
IR

Dienraštis “Drangas”

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 

cheese. And all 
the essential ele
mentą of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT'
D1

CHEESE

KRAFTPHEN1X 
CHEESE COMPANY

\



4 DRAUGAS Penktadienis, Geg. 15 d., 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE
BOSFORO, BL
“Motinos Diena.”

Gegužės 10 d. čia lietu
viai šauniai minėjo “Molinos 
Dienų”. Labai daug tikinčių- 
ji tų diemf motinų intencija 
priėmė šv. Komunijų, išklau
sė Mišių ir meldėsi.

Aštuntų valandų buvo iš
kilmingos giedotinės šv. Mi
šios prie gražiai Seserų Ka- 
ziniieriečių išpuošto Šv, Pa
nos Marijos altoriaus. Pamoks 
las buvo apie motinos reikš
mę šeimos gyvenime ir kas 
pirmiausiai pagerbė motinų ir 
įsakė gerbti. Po Mišių visi 
su gražiais ir maloniais įspū
džiais gryžo sau namo.

Klebonas paminėjo bažny
čioje, kad dienraštis “Drau
gas” turės labai gražių radio 
programa motinoms pagerbti. 
Del to jis padarė gegužinės 
pamaldas tuojaus po sumos, 
kad visi vėliaus liuosai galė
tų klausyti radio programos.

Šv. Petro ir Povilo par. 
svetainėje vakare atlikta gra
ži programa motinoms pa
gerbti. Pirmiausiai pasakė ne
ilgų prakalbų vietos lietuvių 
katalikų parapijos klebonas. 

Jis nurodė, kaip gerbimas 
motinos atsiliepia sveikiai, 
išganingai j dvasių ir širdį tų, 
kurie gerbia. Jis davė pavyz
džių kaip aukštai išauklėti as
menys niekur nesigėdino net 
ir prasčiokėlių tėvų. Yra žen
klas silpno budo, nepilno iš
auklėjimo ir menko garbingu
mo, kas gėdisi prasčiokėlių 
tėvų ir mano, kad sumažės jo 
garbė, jei jis pasirodys viešai 
žmonėse savo neturtingų ir
paprastų tėvų draugystėje.

Pirmų programos dalį išpil
dė mokyklos atstovai. Jie ei
lėmis, dainomis ir ženklais 
sveikino motinėles, jas gra
žiai apdainavo ir sudėjo krū
vų linkėjimų. Visa tai išėjo 
gražiai ir natūraliai. Priren
gė juos Seserys mokytojos, o 
joms dainose daug gelbėjo 
darbšti ir palanki p. K. No
reikaitė.

Antrų dalį7 programos išpil
dė lšv. Petro ir Povilo choras. 
Jis pastatė scenoje operetę 
“Katriutės Gintarai”. Vietos 
ir scenerijos stoka neleido pil
nai visų veikalų išvystyti. Ne
žiūrint to, gerai pasidarbavi- 
vus p. Kailiukaičiui loši
mas, dainos, vaizdai, scena 
viskas labai puikiai išėjo.

Mass-mitingas visų tautų 
bus penktadienio vakare, 3 
vai., Šv. Antano parapijos 
svetainėj. Visi plliečiai-balsuo 
tojai būkit ir susipažinkit sU 
vietos reikalais, nes 23 d. šio 
mėnesio bus balsavimas dėl

kuželes. Jei da pora metų 
taip bus, tai tikrai turėsime 
atsiskirti su savo namais. 

Visus kviečia
Lietuvių hnprovment Kliubas

C H I C A G O J E
16 ŠV. KAZIMIERO AKA

DEMIJOS JAUNAME- 
ČIŲ 1 SKYRIAUS 

VEIKIMO.

centrro susidinkimų gegužės 
15 d., Vienuolyne.

Atstovės 12 seimui išrinktu: 
C. Pilipavičius, K. Stakonis, 
Macikaitė, Rečkauskaitė, Ra
kauskaitė, Marozaitė, Medeiši 
tė. Iš iždo paskirta seimui do
vana.

1 skyr. pirm. J. Čepulienė 
žadėjo per “bunco palty” vi
sas jaunamętes pavaišinti 
saldai,nėmis.

Susirinkimų uždarė pirm. O. 
Račkauskaitė, maldų sukal-

1 skyr. pirm. p. J. Čepulienė 
sveikino jaūnamečių sk. ir pa
sižadėjo visuomet jų susirin
kimus lankyti. Buvo atsilan
kius iš 1 skyriaus ižd. p. J. 
Stugienė.

o
Jaunametės nusitarė reng

ti “bunco party”, gegužio 15 
dienų, Šv. Kryžiaus • parap. 
svetainėj, 1 vai. po pietų ir 
išrinko atstoves į Centro 
susirinkimų: Macikaitę, RaČ-

Draugijos Lietuvos Karei-! ,, 
vių mėnesinis sus-mas bus! 
bus sekmadieny, 17 d. geg., 11 Town of Lake. — Gegužės 
vai. po pietų, L. L. svetai- 11 d. įvyko jaūnamečių susi

rinkimas, kurį atidarė skyr. 
'pirm. O. Rečkauskaitė, malda 
sukalbėjo gerb. seselė Paula.

kas gana gerai lošė; tik per- 
tykiai kalbėjo ir gadina sa
vo lošimų.

Imant viskų bendrai, lo
šima reikia skaityti nusiseku- $000,(XX) naujos mokyklos Sta
siu. Publikos linksmumas ir tybai. Tas sumanymas staty- 
krikštavimai rodė nemaža ti naujų aukštesnę mokyklų 
pasitenkinimo. |— jau kelintu kartu piliečių, nė j.

Pribaigus programai <lar tampa atmestas. Vienok “ge-l N<u.iai> Mkite visi> aWv(Jg_ 
buvo duota progos pasišokti. •rieji” mokyklų

Publikos prisigrūdo 
svetainė. *

SU3irinktmai.
Geguž. 10 d. turėjo savo mė

nesinį susirinkimų A. L. K. 
Kat. Susivienijimo kuopa. l)ir 
ba savo organizacijos darbų, 
platina spaudų ir ruošiasi šį 
bei tų parap. naudai atlikti.

valdininkai 
pilna vėl leidžia ir dėlto išmeta 

keliolika tūkstančių dolerių. 
Kodėl taip yra?

Visi būkime suinteresuoti 
tuo, nes tas paliečia kiekvie
no kišenių. Ir taip jau taksai 
nežmoniškai iškįlę, ir da kė
sinasi užkrauti, tur būt nori 
atimti iš mūsų tas senas ba-

kitę ir naujų gerų vyrų. O

ADVOKATAI

Geg. 12 diena yra Švento 
Vardo dr. susirinkimo diena. 
Sale religinių dalykų ši drau
gija dar rūpinasi sportu. Ji 
turi savo “team’ų” ir jau 
pradėjo žaidimus.

17 d. Labdar. Są
jungos kuopa turės išvažiavi
mų į King Miškus, jei tik bus 
tinkamas oras.

Dabar prisieina teikti ga
na daug pašalpos suvargu- 
siems ir nedirbantiems. Lab
dariai norėtų šiek tiek pelny 
ti, kad turėtų kuo šelpti. 

Misijos.
Geg. 13 d. vakare 7:30 vai. 

prasidės 8 dienų mi
sijos' Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje. Misijų pamokslus sa
kys iškalbingas pamokslinin
kas — misijonierius — mari
jonas Tėvas Antanas Petrau
skas.

Gerieji katalikai, vėlindami 
savo artimams kodaugiausia 
gero, kuris eina ir klausymo 
Dievo žodžio ir pasinaudojimo 
juomi, skleidžia žinias apie 
misijas koplačiausiai ir vi
sus kviečia atsilankyti.

Raporteris.

Geguž.

CICERO,ILL
Radio Stotis A. J. J.

Gražias išleistuves p. K. 
Sriubienei geg. 10 d. suren
gė pp, Jonas ir Petras Sriu
bai iš North Side pp. K. ir 
M. Sriubų namuose.

Ponia Eritibienė iš North
Seen,, padėjo įrengti K. Vei yWc puikiai paruoiug

AL lielioti,. J. Jazuke.|„partJ,„f „ p Jonas Srlubas
jai vadovavo. Prie stalo p. 
Sriubienei sudėta daug linkė-

vič.ius ir dar kaip kas.
Artistai lošėjai buvo M. 

Sautilas, Skirgaila dvarponis, 
O. Eytalis, dvarponio moteris, 
M. Malinauskaitė, senutė, p. 
Skirkaitienės motina, K. No
reikaitė, Katriutė našlaitė, 
Jonas — J. Paškcvičia, J. Ja- 
zukevičius ir St. Pažėrų, uki-

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9889

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA 8ALLE BLDG. 
ONE NORTH LA SALLE ST.

(Cor. La Šalie and Madison 3ts.) 
Ofiso TeL STATE 2704; 4412

” J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki 2 Vai. kortuose — nuo 9 Iki 1 
S ii Ba t eini s HUO 9 iki 9

52 East 107tb Street
Kampas Michigan Avė. 

danties* skaudėjimo: "galvos skaudė-'^el. Pullman 5950—namų Pull. 8377

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

Geg. 13 d. turėjo savo su
sirinkimų' Rėmėjų draugija. 
Ji laukia tik progos mieste 
kurį-ne-kurį “biznį” padary
ti. Tai draugijai tai sekasi.

Bayer Aspirin pašalins jūsų kentė
jimus be jokio pakenkimo ir j trum
pų. laikų. Nurykit tabletėlę su bis- 
kuėiu vandenio. Skausmas išnyks!

Tai yra taip lengva atsikratyti i

jiino nuo kokios n-ars priežasties.
Muskulų gėlimai, paeinantys nuo 
reumatizmo, lumbago; delei šalčių ar 
persidirbimo, lengvai nuveikiami.
Tie neišaiškinami moterų skausmai 
tuojaus būna suraminami.

Modemiškas būdas pašalinti skaus
mų. yra su Bayer Aspirin. Jo veiki
mų. daktarai užgiria. Jie žino. kad 
Tikras Aspirin yra Baugus — nega
li padaryti žalos. Jis' neveikia šir
dies. Dėžutė ir tabletės visuomet 
tari Bayer Kryžių.

Jus visuomet rasite Bayer A.-pt- 
rin kiekvionoje aptiekojc ir jeigu 
jus perskaitysite ištirtus nurodymus 
ir jų prisilaikysite, us visuomet su
silauksite pagelbos. Jus išvengsite Local Office: 1990 S. UNION AVĖ. 
daug kentėjimo, jeigu jus tik atsi
minsite apie Bayer Aspirin tabletes.

Miesto ofise pagal sutartį
127 N. Dearbom Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057 ,

F. W. GHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.

! katrie tinkate ir norite, tai 
galite įstoti ir uniformos sky
rius.

Rast.
kauskaitę, Marozaitę, Medeiši-' bėjo gerb. seselė Paula.
tę, Rakauskaitę. Jos atstovaus Jaunametė.

Moterims

Namuose

4?*
J

jimų kuogeriausios sveikatos 
ir lai t n i ligos kelionės Lietuvon 
ir atgal.

Be to, p. Sriubienei suteik- 
ta daug dovanų: gerb. kleb. 
kun. H. Vaičiūnas įteikė gra
žių dovanų, vakaro vedėjas

PILKAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzamlnavtmo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, euradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Ragai. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsi* 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš utas taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užsisenėjusių, Įsi
korė juslų, chroniškų ligų, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėjo pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandor' Nuo 10 ryto iki 

1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7
Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1 

po piet

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

(Išskiriant Seredas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
ii South La Šalie Street 

Roota 1781 Tel. Randolph 0381
Valandoe niio 9 ryte iki 5 vai. vak. 
8241 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0582 

Valfcndoa — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

C. v. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2582 

Trečiadieniais ir Penktadieniai*
vakarais namie pagal sutartį.

6503 So. Campbell Avenue
Telefonas Ropubllc 4499

A, SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wcst Washlngton St.

Cor. Washington and Clark Sta. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 2398

•' ELEKTRA yra šviesa. Ir elektra yra 
jėga, tai jos šalimis patogiai turi būt 
įtaisytas namie.

Senuose namuose apseita su kande
liabru arba prie sienos pritaisytu fikšėie

-. riu. šiandie namai ruošiami geriau. 
Be abejo šiandie galima virvutėmis tu-

, rėti jėgos iš kamleliahro ar sieninio 
Į fikščierio. Bet kodėl neprisitaisyti taip 

f kad butų patogu ir lengva pasiekti.

Elektra Chicagoj pigi. Kompanija 

aptarnauja 7ftO,(*O80 namų. šušmynpma 

vidutiniškai už šviesų ir jėga atseina 

po 8% c. dienoj. Papildomieji prietaisai 

palengvina gauti elektrų jėgai ir švie

sai ten, kur nori. Papildomieji prie

taisai pigiai teatseina. Skaityk paaiškini

mų.

Specijalis Pasiūlymas:
Duplcx
Elektros

6 prietaisai name 
ur apartmente

Po $5,75

$173
| įmokėti

— IlulanscLs
Kas Mėnuo

Telefonuok Randolph 1200-Local 547./>

«:'••fe

B ■ :

ninkai, Pažerienė ir O. rtirvins1 p. J. Sriubas dovanų nuo visų 
kaitė, ūkininkės, K. Butkutė, [dalyvių, už kų p. K. Sriubie- 
ukininko duktė, įsimylėjus į nė širdingai dėkojo ir žadė
jom}, M. Bagdonaitė, čigonė. 
Lošimas išėjo gerai.

Mažesnėse rolėse nebuvo 
vietos parodyti artistinių ga
bumų. Didesnėse rolėse geriau 
šiai pasirodė K. Noreikaitė, 
J. Paškevičius, J. Jazukevi- 
Čius. Kiti pasirodė gerai. Kaip

jo, kuomet sugrįš aplankiu
si Lietuvy, da daugiau dar
buotis Visuomenės labui.

Visi vakaro dalyviai links-Į 
mai ir smagiai praleido laikų' 
iki vėlumos.

Ponia K. Sriubienė išvaržia- 
vo Lietuvon 14 d. gegužės.

Palinosuok 
savo naudin
giausia tarnų 

ELEKTRA!

Įtaisyk prie
taisų kiekvie

noj sienoji!

Del patogumo žmonėms Kompanija priima orderius, įtaise ir juos prižiūri, Kostoiucrls gali mokėti kom
panijai kas mėnuo su šviesos bilomis. Toks tai Edisono patarnavimus.

COMMONWEALTH EDISON COMPANY 
EDISON BUILDINO — 72 WE3T ADAMS STREET
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Penktadienis, O e g. 15 d., 1931

C H I C A G O J E
US tos LIEPOS 4 D.?
Kas bus liepos .4 d., apie 

tai jau iš anksto ne vien Clii- 
cagoj, bet visose Illinois, In
diana, ir AViseonsino valstijų 
lietuvių kolonijose jau kalba
ma. Kalbama ir ruošiamasi. 
Liepos 4 d. dėsis nepapras
tas, niekad da nebuvęs daly
kas. Lietuvos Vyčių organiza
cijos Cbicagos ir AVisconsino 
apskričiai rengia taip vadina
mų “K of L Day” (Lietuvos 
Vyčių Dienų), Mazinas parke, 
AVaukegan, III. Programa tai 
dienai jau nustatyta.

Cbieagiečiai automobiliais 
ir busais suvažiuos prie Šv. 
Mykolo bažnyčios, Nortb Si- 
dėje, ant AVabansia ir Pauli
na gatvių prieš 10 vai. ryto. 
Iš ten, policijai lydint, 10 v. 
visi važiuos į AVaukegan, III.

AVSsconsinieeiai susirinks 
Kenoshoje, prie Šv. Petro baž 
nyčios, 5108 Seventli Avė. 
10:30 vai. ryto.

Cbieagiečiai ir wisconsinie- 
čiai susitiks AVaukegane, 
prie Lietuvių Auditorium, 
prie 9-tos ir Lincoln gatvių. 
Čia pasitiks Miesto majoras 
ir AVaukegano lietuvių veikė
jai, su p. Sutkum prieky. Iš 
čia prasidės paradas gražio
mis AVaukegano gatvėmis. Pa 
sibuigus paradui, visi važiuos 
į Mazinas parkų.

2:30 vyrų 
mas. Miesto 
pirmų bolę.

“K of L Day” programas 
bus toks:

12:30 mergaičių baseball 
žaidimas, tarpe Cbicagos Ir 
AVisconsin’o mergaičių. Lai
mėjęs tymas gaus čempionato 
medalius.

baseball žaidi- 
majoras išmes 
Laimėjęs tymas

gaus čampionato medalius.
5 vai. dainos, kalbos ir svei

kinimai: a) Visi bendrai su
dainuos Lietuvos, Amerikos 
ir Vyčių himnus; b) AVauke
gan’o majoro pasveikinimas; 
c) AVisconsin’o Apskričio cho
ro dainos; d) Cliicagos ir 
AVisconsin’o kalbėtojų sveiki-

DRAUGAS

Pinu. P. F. Šatienei reikia) TAVAI SUPRATO VAIKO 

duoti kreditas už gražių tvar
kų ir prirengimų. Taipgi ačių 
vice-pirm. p-lei O. Ivinskai- 
tei už gražų giedojimų per šv.
Mišias, kas darė didelio įs
pūdžio. O jaunamečių pirm. 
p-lei S. Alašauskaitei ir kp. 
vice-pirm. už gėlių nupirkimų 
ir gražaus darbo atlikimų, gi 
visoms sųjungietėms už daly
vavimų “Motinų Dienos” iš
kilmėj.

Geriausių sėkmių ir tolinus 
sųjungietėms. Korespondentė.

KALBA.
“Mes jau manėme, kad valkos 

mirs, kuomet dantukai dygo", pa
sakė motina iš Kentucky. “Jis nieko 
negalėjo virškinti ir kasdien blogė
jo. Po vienos neramios nakties aš 
atsiminiau Gauto r ia tr tuoj jos ga
vau. Keletas jos lašų ji nuramino, 
o po kelių dožų jis jau buvo visai 
kitokia vaikus". Daktarai visur re
komenduoja grynai augmentnę ne
kenksminga Fleicherlo Cautorla nuo 
ulogų, sukietėjime, dieglio ir kitų 
valkų negalių ir milijonai motinų 
žino jos švelnia veikmę. Saugokis 
imitacijų. Fletchorio parašas yra 
ženklas tikrosios Castorijou. (67)

BRIGHTON PARK 
ŽINUTĖS.

DAKTARAI:
Tcl. Ganai 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS

Gydo staigius ir. chroniškas ilgas 
vyrų. moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki g vai. vakaro.

Nedčllomls ir seredomls tik 
lškalno susitarus

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

CHICAOO

Telefonas Grovehill S262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 AV. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 Ir 6:30 Iki S vai. vakare. 

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto
NedSUomla pagal eutartj.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 AV.63 Street
Kortė So. We»tern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija >359 So. Leavitt St 

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

NedėlloJ pagal susitarimų

MARQUETTE PARK 
ŽINUTĖS.

X Klebonijos statybai pie
nai jau pagaminti. Mūsų lie
tuviai kontraktoriai ranko- 

nimai; e) Cbicagos Liet. A7,y- 'vos pasikasoję skaitlines daro. 
čių. “Dainos” dainos, f) Ben- Matysime, kas geriau aps-

■L
aIa

MIKOLAS BIKULCIUS
mirė gegužio 13, 1931 m, 7:40 
vai. vak. 39 metų amžiaus. Ki
lo iš Ežerenų Apskričio, Salukų 
l’arap., Plovėjų Kaimo. Ameri
koje išgyveno 21 metų.

Paliko dideliame nuliudirne 
moterį onų po tėvais Dobra- 
valskaitė, 4 pusbrolius Petrų, 
Mikolų, Pranciškų ir Ignacų 
Visokavičius ir pusbrolį Miko
lų Alkimavičių ir gimines, o 
Lietuvoj motinų Grasildų, 2 
broliu, 2 seseri.

Kūnas pašarvotas 7132 So. 
Tai man Avė. Laidotuvės Įvyks 
panedėly gegužio 18. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Gimimo 
Panelės Šv. par. bažnyčių, ku4 
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris Pusbroliai ir Giminės 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis Tel. Yarda 1741

dro chorų dainos.
7 vai, a) vyrų ir mergai

čių įvairios lenktynės; b) vir
vės traukimas vyrams ir mer
gaitėms; c)/ estafetes žaidi
mas ir t. t.

Visų dienų griež dvi orkes- 
tros: viena lietuviškai, ki
tai “amerikoniškai”. Įžangos 
į parkų nebus.

Jeigu tų dienų pasitai
kytų lietus, visi važiuotų į 
AVftukegan’o Lietuvių Audito
rium, kur būtų muzikalis pro
gramas ir šokiai.

Dienos tikslas — viešas vi
suomenei pasirodymas, lietu
vių vardo pakėlimas svetim- 

į laučių tarpe, draugiškiausias 
visiems — seniems ir jau
niems pasilinksminimas.

Į tų nepaprastų įvykį laiš
kais bus kviečiamos visos lie
tuvių draugijos.

BRIGHTON PARK ŽINELĖS

Moterų Sųjungos 20 kp. ė- 
jo prie Šv. Komunijos “Mo
tinų Dienoj’’, geg. 10 d. Sykiu 
ėjo ir jaunamečių skyrius. 
Visos buvo gražiai prisipuo- 
šusios: turėjo ženklus, prisise
gusios gyvas gėles, kurios vie
nų buvo baltos, kitų raudo
nos.

Cerb. kun. P. Vaitukaitis 
sveikino Moterų Sųjungos 20 
kp. ir Vyčių 36 kp., kurie kar
tu ėjo (8 vai.) prie šv. Komu
nijos. Taipgi kun. P. Vaitu
kaitis savo gražioj kalboj lin
kėjo visoms moterims pri
klausyti prie Moterų Sųjun
gos.

kaitliuos.
X M. Tumkatonis ir J. Vit

kauskienė randasi šv. Kry
žiaus ligoninėj. Abu po ope
racijos. Jų sveikata kasdien 
eina geryn.

X Dr. V. Naryauskas ir p. 
M. Nary aus kienė susilaukė 
gražios ii’ sveikos dukrelės. 
Sveikiname tėvus ir dukrelę.

X Šįmet parapija turės net 
tris piknikus. Pirmas bus ge
gužės 17 d. buvusiame Čer- 
nausko darže. Liepos 12 d. 
Vytauto parke ir liepos 26 d. 
vėl Černiausko darže. Prie 
pirmo jau rengiamasi. Biznie
riai pasižadėjo duoti užkan
džių, o J. Madžievskis, A. Al- 
šauskas ir kiti trokais gaben
ti piknikierius į daržų.

X Parapijos draugijos visu 
urmu rengiasi prie didelio 
karnivalo, kuris bus nuo ge- 

1 gūžio 29 d. iki 7 d. birželio. 
Viskas bus lauke. Mat, ap
vaikščiosime keturmetį mūsų 
parapijos įkūrimo. Norima pa
sidžiaugti dideliais nuveiktais 
trumpame laike daTbais ir su
kelti fondų naujai statomai 
klebonijai. Rap.

X Serga U. Jurevičienė. Tu 
ri sulaužytų rankų. Narė 

i Tretininkų, Apaštalystės Mal
das ir kitų dr-jų. Guli county 

, ligoninėj (AVard 69, lova 31). 
Atlankykiiu ligonę.

X Ponus Kancel skins aplan 
kė garnys, atnešdamas gražų 
sūnelį. Ponia Kancelskienė 
guli Lewis Memorial ligoni
nėj, 3001 So. Micliigan avė., 
num. 821.

Tel. Dcarborn 1883

DR. BENJ. W. MACH,
DENTISTAS

Kulte 1920 The Plttsfield Bldg
55 E. AVASHINGTON ST.

Tel. Prospect 1157

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

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

Ros. Pbone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DCL ŠERMENŲ

•f,

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

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

J. F. EUDEIKIS Sč CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Ofiso Tcl. Vlctory 6893 

Rezidencijos Tel. Drcxel 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 10-12

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE

X Pas p. Andreliunų (krau
tuvėj) 2650 AVest 63 St., gali
ma gauti visokių muzikos į- 
rankių, auksinių ir deiman
tinių žiedų laikrodėlių ir ki- j
, . . . . .... . GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
tokių brangintinų daiktų la- 0553 so HALSTED STREET 
bai prieinama kaina. P. O. vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare 
Kazlauskient jo krautuvėj iš
sirinko gražių rašomųjų plunk 
snų — laimėtų dovanų dien.
“Draugo” konteste. P. O. Kaz
lauskienė sako nauja plunks-«
na daug rašys žinučių “Drau
gui” iš Brigliton Parko.

X Parapijos susirinkimas 
gegužės 10 d. buvo labai 
skaitlingas. Nutarta gražiai 

apvaikščioti skolų mokėjimo 
užbaigų, Ibis sudeginta mor- 
gičiai. Kitas susirinkimas nu
tarta šaukti 7 d. birželio. Iš-,Daug yra tokių katrie labai 

rinkta trys korespondentai, ku džiaugiasi tais programai,s, 
rie visokias žinias perduos 
“Draugui”.

Phone Lafayette 9710

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų 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.

Tel. Lafayette 5791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

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

Tel. AVentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Boulevard 5913
Res. Kenwood 5107

DR. A. J. BERTASR
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 8201 S. WALLACE STREET

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. AVOOD STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.
........ — ,, ------------------

Tel. Hemlock 9700

• Rez. TeL Prospect 0910

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

;Val. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngtoa 
10-12, 2-4. 7-9 13-2, 4-6, Blvd,
Tel. Cicero 632 Tel. Kedzie 2450-246]

OR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 West 12 PL 
Tel. Clareo 2988

Nedėliomis 
Susi tarų*

tai naujausios mados. Krautu
vė užlaikoma švariai.

X Kazlauskų šeimyna labai 
dėkinga “Draugui” ir Peo-

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

nlfc Fnrn Cn n/ lokius ffra-l Nuo 9 iki 11 va,andal *Yto: pits r uin. uo. uz iokius &ia j Nuo 8 lkI g vaianda, vakara 
žius prograinus per radio. Apart šventadienio ir ketvirtadienio

X St. Stalauskas, 4501 So. 
Talman avė., labai gražiai iš
rengė savo bučemę. Visi daik-

GRABORIAI:

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų li- 
dlrbystėa.

ofisas
•99 West 19 Street 
Tclef. Canal 9174 

t SKYRIUS: 9238 S.
r Halsted Street, Tel. 
1 Vlctory 4088

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2519

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 9927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sųžinlngas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Telefonas Yarda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIU8

Ofisas

4603 So. Marsbfield Avenue 
T ei- Boulevard 9177

S, M. SKUDAS
USTVVU GRASOMUS 

Didelė graži koplyčia dykai 
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooeevalt 7112

bet negali to dėkingumo iš 
reikšti per laikraštį, nes vieni 
laiko neturi, luti nedrįsta ra
šyti.

O. K.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock, 9874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 8. HALSTED 8TRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

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

DENTIST AI

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tol. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. lUchmond Avė.

Tol. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 

NedėlloJ pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT,

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karštį. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpų regye- 
tę Ir tolimų regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egmmlnavimae daro
mas su elektra, parodanda mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto lld 13 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigina kaip kitur 

4712 S ASHLAND AVĖ. 

Tek Boulevard 7589

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal <928

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WĘST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt 8t>

Valando* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Beredoj pagal eutartj

Tel. Canal 0257 Re*. Prospect 9668

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1131 8OUTH HALSTED ST.

Rezidencija 9600 So. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto iki s po pietų 

9 Iki 8:29 vakare

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 2 vakare

Ren. Tel. Mldvray 6611

DR. R. C, CDPLER
GYDYTOJAS IR CKIRURGAP 
Oakley Avenue Ir 14-tss Street •

Tetef. Wllmette 196 arba 
Cnnnl 1719

▼Hondos: 9 tu 4 p. p. PanedėUato 
tr Ketvergale vakare

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 

TeL Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

▼EDSJAS
1650 Wesį 46th St.

Kampas 4tth Ir Paulina Rta 
Tel. Boelevard 9991 - 1418

Nulludimo valandoje kreipkitės 
pele manta eatarnaualu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigias 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

TeL Tarda 1820

DR. G. SERNER
LEBTOTU anv anOIAURAB

Tel. Cicero 1299

DR. GDSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VsdLt kaedlen nuo 19 v. ryto Iki 9^skl
Nedėliomis papai eutartj

4847 W. 14 ST. Cicero, HL

DR. CHARLES SEGAL
į Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

VaL: ryto nuo 10—13 nuo 2—4 pe 
pietų: 7—8:10 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

Ofisą* ir Akinių Dirbtov* 
756West 35th St.

Kampas Halsted 8L 
Valando*: nuo 10—4; nuo 8—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 6820

Ros. Grovehill 2840

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gos
4193 ARCHER AVENUE

Val.:\ 9-9 NedėlloJ pagal eutartj

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVlk 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 1299

VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Ned4l. nuo 1,0 Iki 11 dienų
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C H I C A G O J E
MOTINOMS PAGERBTI 

VAKARAS PAVYKO.
WEST SIDE ŽINIOS.

Town of Lake. — Nek. Pr. 
Pan. Šv. Mergaičių Sodalicijos 
surengtasis programas moti
nėlėms pagerbti geg. 10 d., pa
vyko.

Ryto 9 vai. sodalietės in 
eorpore ėjo bažnyčioj prie 
šv. Komunijos, pasipuošusios

PRANEŠIMAI
Town of Lake. — Draugija

Šv. Franciškos Rymionkos mo 
pač patiko p-no Simučio “Dr-tenj ir nmrgai<-.ių iaikys sagi. 
augo redaktoriaus kalba, rįnkjm^ gegužės 17 d., 2 vai.

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO” 
RADIO KONCERTĮI.

Ačiū “Draugui” ir Peoples 
Jubiiėjinis parap. piknikas. p^ture kompanijai už 
X Aušros Vartų parap. ju- programą, kurį girdė-

bilėjinis piknikas įvyks birže- jome pereit$ sekmadieni. Vi- 
lio 21 d., naujame Vytauto pag prOgramas nuo pradžios 
parke. laiapijos klebonas, -ųį ga]o buvo geras, bet y- 
komitetas ir visi parapijo- į _____________________
nys jau kalba apie tai, kad jį žinoti, kad p. Sekleekis tre-

Motinos Dienai pritaikinta 
Ačiū jam.

Elzbieta Kodienė,
Marųnette Park.

į naują vietą ir apsigyveno po 
num. 3225 Lime St.šių metų piknikas būtų sek- Padieniais algą parsineša, 

mingas. Daroma planai, dali- į Pernai apie tą pat laiką p. 
gėlėmis. Per Mišias giedojo,1 narnos darbais. Restoraną ves- Sekleckio garadžiuje vagiliai
“Avė Maria” sodalietė N.|ti jau, kaip seniau klebono apipiėš© p. Barščio automobi- ____ _
Mauraitė. laišku prašyta, apsiėmus kil- lių Ir §iaip kaimynaį pa. buvo autoi^obiliaus sužaistas.
. Po pietų (j vai.) sale pn- moji Ausros Vartų moterų ir gjgesdavo įvairių daiktų. Vie- 
sirinko pilnutėlė žmonių. Pro- merginų draugija, su p. D. na moterįs pasikalbėjime su 

"gramas buvo pritaikintas tai Gasparkiene prieky. kaiminka garsiai įvardijo į-
dienai. 1 Pereitam komiteto susirin- tartus vagilius ir po to jie bu-

Vakarą atidarė ir gabiai ve- kime vienbalsiai nutarta atsi- Vo susivaldę. Dabar jie atnau- 
dė sodalicijos pirm. p-lė A. šaukti į visus parapijonus, jjno savo “darbuotę”.

X P-no D. Griciaus, Mar- 
ąuette Parko lietuvių kon- 
traktoriaus, sūnūs Albertukas

Mažeikaitė. Programas prade- kad kiekvienas šį-tą paauko- j 
tas su daina “Mčtina”, ku- tų pikniko restoranui, kad 
rią dainavo sodalicijos cho- mažiau reiktų pirkti. Beabėjo,' 
ras. neužilgo restorano vedėjų

Toliau sekė kalba gerb. štabas, komitetui padedant, North Side. — Gegužės 17 išvaizda
klebono, kun. A. Skrypko, pradės kolektą ir iki pikni- J. įvyksta šv. Mykolo parapi- 
kuris džiaugėsi sodalicijos ko surinks didžiausi troką. jos išvažiavimas į Polonia 
darbštumu ir veikimu. Apie Jubilėjiniais metais turime pa grove (Iliggins Road ir 63 gat 
motiną ir jos reikšmę kalbė- daryti sėkmingą pikniką. Vi- vės), Jefferson Pk. 
jo svečias, gerb. kum A. Va- si parap. privalo remti. ! Visi kviečiami atsilankyti
lanous . ir kun. A. Deksnis. į Simetinis parap. piknikas i 5» išvažiavimą, nes išva- 

bus nepaprastas ir tuo, kad gavimas bus labai gražus, 
jame bus tokių dalykų, ko
kių nebūdavo kitais metais.
Jie suįdomins ir jaunus ir 
senus. Bet apie tai da per ank 
sti kalbėti. Vėliau parašysiu.

Vaikutis buvo šv. Kryžiaus 
ligoninėj Dr. Rakausko priežiu 
roj. Dabar Albertukas jau 
sveiksta ir stiprėja.

X Kontraktorius Matas

po pietų, Šv. Kryžiaus parapi
jos mok. kambaryje.

Visos narės kviečiamos da
lyvauti šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių reikalų svar 
stymui. Taipgi, katros narės 
neesate užsimokėjusios, prašo
mos ateiti į šį susirinkimą ir 
užsimokėti, nes per vasaros 
mėnesius draugija neturės 
susirinkimų.

Valdyba.

Viską žinantis.

PARAPIJOS PIKNIKAS.

Zizas pabaigė statyti namus 
prie 70 ir So. Maplewood avė. 

! Namai labai gražus, būriai 
žmonių sustoję gėrisi puikia

jpatiškai atsilankyti, lai pri
duoda savo liudijimus ki
tiems ne vėliaus, kaip 7:30 v. 
v. Spnlkos raštinėj.

Sekr. J. J. Palėkus.

Konferencija taip gražiai vei
kia: turi vaikučių darželį, šel
pia pavargėlius, dabar ir pra
džios mokyklą įsisteigė. “R.”

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos centro priešsei- 
minis susirinkimas įvyks 
šiandie, gegužio *15 d. 8 vai. 
vak. Vienuolyne. Visų skyrių 
atstovės prašomos būtinai da
lyvauti.

Valydyba.

TELŠIUOSE PRIVATINĖ 
PRADŽIOS MOKYKLA

NEPAPRASTA PAVA
DUOTOJA

Kundrėnai (Panev. apskė.) 
Girdėti, kad vietinėje pradžios 
mokykloje kokia pora dienų 

šiais metais vaikus mokiusi 
mokytojo tarnaitė. Nors da
lykas sunkiai tikėtinas, bet 
taip pasakojo parėję iš moky
klos vaikai savo tėvams ir da
bar visi plačiai apie tai šne
ka.■ ■ 1 ' • . ■ . .

Bal. 21 d. Telšių mieste, j jeį šneka nepamatuotai, tai 
Švietimo Ministerijai leidus,; reįk^ų sudraust šnekančius,

Šv. Vincento Pauliečio Kon-, beĮ jeį Įaį jjesa, tuomet reikė- 
ferencija atidarė naują prad- • tų sudraust tą, kurs ieško sau 
žios mokyklą. Šia proga Kon- Įaįp nepaprastos pavaduoto- 
ferencijos pirmininkas prel. V. jos. Dalykas prašosi skubaus 
Borisevičius rytą atlaikė šv, ištyrimo.
Mišias ir pasakė gražų, pri- 

Naujoj

spaudė ašaras. Taipgi kalbė
jo sodalicijos organizatorius, 
ir dvasios vadas, gerb. kun. 
A. Linkus. Jis piešė motinos 
meilę ir jos svarbą musų gy
venime. Kun. A. Linkus, be 
to, pridavė daug energijos so- j 
dalietėms ir toliau darbuotis. 
Garbė mums turėti mūsų tar- j 
pe tokius vadu?.

Pupa.

VAGILIŲ ATSILANKYMAS.

, Bndgeport. — Trečiadienio 
Duetą padainavo darbšti so- , • a i t ♦v a-Vr _ -at •_ * v vakare vagiliai Aplanke vei

kėjo p-no B. Sekleckiodalietė N. Mauraitė ir A. Nor 
kaitė. Akompanavo sodalietė 
O. Knatauskaitė. Gitara gra
žiai paskambino p-lė A. Mi- 
kolaitė. Monologą “Motinėlė” 
pasakė p-lė E. Mažeikaitė. 
Smuikų duetą' išpildė du ber
niuku: J. Bikus, A. Beliaus- 
kas. Jiems akomp. O. Kna
tauskaitė. Atloštas veikalėlis 
“Motinos Varduves”. Lošė $o 
dalietės: E. Kegovičaitė, E. 
Vitkauskaitė, O. Sudeikaitė, 
O. Navickaitė, O. Knatauskai
tė, O. Jeselskaitė, S, Gudžiu- 
naitė, M. Šimkaitė. Visos sa
vo roles gražiai atliko.

Vakaras baigėsi sodaliečių 
choru “Pas Močiutę augau”.

Po programo buvo motinė
lėms teikiamos dovanėlės.

Sodalietė.

Bus daug įvairenybių.
Tikietų galima gauti pas

komitetą. Atsitikus nepasto- 
vam orui, tada svetainėje 
bus šeiminiškas susiėjimas.

Nepamirškite, astilankę bū
site patenkinti, prisišoksite 
prie geros muzikos ir šiaip 
šviežiu oru pakvėpuosite.

B. Kizelevičius, Jr., 
Parap. rašt.

mus
su p. B. Jakaičiu

i
na-.

Pats p. Sekleekis kartu 
ir J. Pui

šiu buvo išvykę L. Vyčių
Spulkos paskolos, reikalais po 
num. 5548 Nordica avė., o p- 
nia Sekleckienė išėjo į bažny
čią. Plėšikai įsilaužė per už
pakalines duris į p-no Seklec
kio namus po num. 3351 Au- 
burn Avė. Viską viduje iš- 
riausė pinigų ieškodami. Bet 
ne ką tepešė. Rado tik kele
tą senoviškų pinigų, paėmė 
žiedą, auskarus, laikrodžio 
grandinėlį ir kitų mažmožių. 
Vagiliai taip poliai darbavo
si, kad net Labdarybės Są
jungai aukota sieninį laikrodį 
apdraskė, manydami, kad vi
duj pinigų gali būt.

____________ Iš visų aplinkybių matosi,
REMKITE VISUS BIZNU kad tai kaimynų darbas. Tik 
RIUS IR PROFESIONALUS, kaimynai tegalėjo nutėmyti, 

KURIE SKELBIASI kad abu p-nai Sekleckiai iš na
“DRAUGE”. mų išėjo. Tik kaimynai tega-

ŽINiy-ŽINELĖS
z

X Jonas Dimša, plačiai ži
nomas darbuotojas, persikėlė

TURKIŠKOS, RUSISKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTROS TREATMEN- 

TAI
švediški mankštinimai ir 

elektros masažas
Treatmentat visokių ligų, reu

matizmo. nervų atitaisymo, šalčio 
Ir taip toliaus. su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
tukių treatmentat.

Mineralinės, aulferlnėa vanos 
duoda didžiausi* kraujo clrkulla- 
2lją, kuomi galima Išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų Skyrius atdaras Utar- 

ilnkais nuo S Iki 12 vai. nakties.

A. F. GZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street
ftfno S vai ryto Iki 1 v. naktlea 
Nedėllomis nuo S Iki 12 vai. po 
pietų. Phone Boulevard 4652

PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS
Mūsų BARGENA1 tarpe daugelio kitų yra dar sekami:

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

. 2. Bedrutmio setas kaina $160, 
parduodam už ............'. . •69.00

t. Dlnlng-room setas, kaina
$85, parduodam už ......... *49.00

Didis Pasirinkimas Ra din 
Visų Išdirbysčlų

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
ŠIAIS MUSŲ BAROENAIR —

— LAUKIAM.
LIETUVIŠKAM RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėllo vakar* Iš stoties 
WHFC, 1420 kllocykles jiuo 7 Iki 8 

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

RAU8KA8 Ir J. BERTULIS—savinln.

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

Brighton Park. — Gedimi
nas Bldg. & Lban Ass’n tu
rės metinį šėrininkų susirin
kimą šį vakarą, gegužio 15 
d. 8:00 vai. vak. Nekalto Pra
sidėjimo Panelės 8v. par. sa-
lėj. Visi nariai kviečiami su- laikinų pamokslėlį. , KslreIlduoja „ kamk „ataS)
sinnkti Tie kurie neimli v- mokykloj tuo tarpu y ra apie
■rmktun^june^ga" T 140 vaikučių. Mokvklni vesti «•“ Pa»og»™u

karštu vandeniu apšildomas, 
naujai išdekoruotas.

2305 So. Leavitt Street 
Tel. Roosevelt 5319

AUTOMOBILIAI
AUTOMOBILIŲ PIRKĖ

JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais }tal- 
syTnais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, • kokius tiktai 
NASH taip gali irengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

\ Lafayette' 2082

—

Ūk.”

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Mokyklai vesti 
pakviesta sesuo Greičiūtė.

I Tikrai, dera džiaugtis, kad 
Telšių 6v. Vincento Pauliečio

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų kainą. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės j 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOR

White Sox Motor Sales

CICERIEČIŲ ATYDAI
Aš nupirkau Grant Work aptleką 

nuo J. Malakausko, po No. 4847 W. 
14th St., Cicero, III. Esu išėjęs augš- 
tesnj aptlekorystės mokslą. Ir turiu 

A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai daug metų patyrimo toje profesijoje.
S. Rumcbaks savininkas

610 WEST 35 STREET
Tel. Tards 0699

MES ŽINOM, Kį REIK DARYTI
S

Ar jus patenkinti su savo karo eisena ir greitumu? Jei ne, 
tai mes galime fhsų karui grąžinti pep, jėgą Ir ekonomiją. Speelja- 
llai įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj Išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų seną karą padaryti kaip naują. Laika nuo laiko earbureterio 
apžiūrėjimas Ir išvalymas sutaupys jutna pinigų.

MARVEL & JOHNSON GARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

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

ĮVAIRŪS KON TRAKTORIAI:

Phone Vlrginla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. BOCKWELL ST.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama
\ kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6624

i
Telef. Republlc <298

W. BENEGKAS I
Pentuoju, popieruoju, grei- 

nuoju. Seną varnišią nuimu 
nuo visą medžią. Šaukit

Lafayette 7554

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nno mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnatnlausloa
2452 WEST 69th STREET

M. YUSZKA
Plnmbing A Heating

Kaipo detuvla lietuviams 
nauslu kuogerlauala. <

4426 So. Wefltern Avė
Tel. Lafayette 8227

šapos Telef. 
Hemlock 28(7

Namų Telef. 
Republlc 6481

J. H. RICZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545 JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotaa 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Geros išdirbystės pilnai už- 
tikrintoR maliavos.

Kainos numažintos 
Wall blot maliava .... $2.40 
Aliejinė maliava '$2.10
Aliejinė maliftva .......... $3.00
Aliejinė maliava .........  $3.65
Kopėčios 6 pėdą .......... $1.30

Turime didžiausi vaistų sandel), re
ceptams pildyti, Grant Worke. Vls- 

’ ką užlaikome pirmos rųšles. Plldsfu 
! receptus su didžiausiu atsargumu, 
. Patarimus suteikiu dykai.

Del jūsų parankumo, laikysiu Am. 
[Express Money Orderius, priimsiu 
gazo ir elektrikos bllas. Renduoju 
bankos dėžės (safe vaults) dėl bran- 
gmenų paaidėjimo. Taipgi užlaikau 
visokių dalykų paslgrąžlnimul Ir 
pastkvepinimui.

GRANT W0RKS APTEKA
Juozas Keserauskas, Sav.- 

4847 W. 14th St. Cicero, UI.

TeL Cicero 39

R. ANDRELIUNAS
(Marquetxe Jeweiry & 

Badio)
Užlaikau visokių 

auksinių' Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios triados ra- 
dlo. planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos instru
mentu*

2650 West 63rd St. Ohicago
Telefonas HEMLOCK >280

(VAIRUS PARDAVIMAI

DEL ŠEIMYNOS SUIRIMO.
Parsiduoda moderniški 5 

kamb. rakandai. Kaina visai 
pigi. Labai mažai vartoti. Bū
tinai atsilankykit šią savaitę.

6334 So. California Avė.

REAL E8TATE

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie 

pai Lietuvią bažnyčios. Kam
pinis Jotas 150x50 ft. Namas 
dar naujas dvieją šeimyną. 
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namą. Savininkas į 
trumpą laiką turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir 

gera progą.
NAMŲ SAVININKAMS

Popieruoju ir malevoju kam- 'pasinauduokite 
barius. Darbą atlieku pigiai ir Kreipkitės šiuo antrašu
gerai. Turiu keletą dideliąj 
sieninės popieros knygą, ku
rias pristatau į namus išsi
rinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau. 
Atsišaukit laišku ar asmeniš
kai.

K. ANDREJUNAS
i!337 So. 50 Ot. Cicero, UI.

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue

Rockfond, III. 
Phone Forest 8491

Taralduoda 3 flatų narna* 6 kamb. 
mod.. garo apšlld., ąžuolo trlmaa 
perdem. VImI pigiai. Taipgi rendon 
2 Ratu. tl.000 (mokėt. Ltkual leng
vata lOnok. 1(22 Se. 61 ava Av. An
tano par. Cicero.

4644 SO.

Wra. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALI.EY 
PRODUCTS

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

BAGDONAS BROS,
FURNITUNE A PIANO MOVING 

Local & Long Distance Resnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Tards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠADSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musą patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Kelmam komiso nuo >50 Iki |300 
šis departmentas yra po valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morgičtų

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. WESTERN AVĖ.

PINIGU SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIĮJ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

von paštu J dvi savaltee. tele
gramų t dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus ir visus 

legali Akus dokumentus pLrklme 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgičtų.

Apdraudžiama nuo ugnlea 
taraado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669




