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MASKVA ĮTEIKĖ DAR VIENA NOTA 
SUOMIJAI .

VALSTYBES SĄMATA, MATYT, SU
GRIAUS AUSTRIJOS KABINETĄ

Bolševikai Nori Tarptautinės 

Ekonominės Sutarties

SUOMIŲ DEMONSTRA- AUSTRUOS KABINETUI
CIJOS PRIEŠ SOVIETUS

MASKVA, geg. 19. _ Už-

PAVOJUS
________ i

VTENNA, geg. 20. — Yra
sienių komisarijatas Įdavė i baimės, kad šiandie gali atsi- 
protesto notų Suomijos atsto-' statydinti Austrijos ministe-'

JŪROS ORLAIVIŲ IEŠKOTOJAS
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PAVYZDINGA PLYTINE

, Lukšiai, Šakių apskr. Berii- 
kštiškės kaime ūkininkas A. 
Bacevičius pernai Įsteigė ply-

JAU IR DVARININKAMS 
UŽSTOJO SUNKIOS 

DIENOS

Vilniaus laikraščiai prane- 
tinę. Tos įmones pagaminto-i ša, kad iš Lenkijos gilumos

Pirmą šios rūšies laivą įsigijo Amerikos j- Valstybės. Nupuolusiems ant vandens »«oIato® butlJ ^hrna gautl

mis plytomis jau pernai yra' atgabenti ir gudų žemėse ap- 
pastatyti Griškabūdyje dviejų j gyvendinti “posadnikai” (nau 
aukštų namai. Dabar statomos
spartesnės mašinos plytoms 
gaminti. Plytų degimui bus 
vartojamos durpės. Ūkininka
ms, statantiems mūro trobe
sius, Bacevičius parduoda ply
tas po 8 litus už 100 ir leidžia 
išsimokėti per 3 metus. Plyti
nės-savininkas sako, kad jei-

VU1.
Tiu kabinetas jei tik narla- karo orlaiviams šis laivas teiks pagelbą. Ieškos įūroi pražuvusiu orlaivių. Šis laivas malk^ po 5 — 6 lit snmetrų, 
nų Kamneras, jei uk pana __ „a.. tai plytas būtų galima parda

vinėti taip pat po 5 — 6 li
tus už šimtų. Būtų gera, kad 
vyriausybė tokiems ūkininką-

Maskva protestuoja prieS mentaa griežtai pasiprieSins naujoviniai padirbdintas. Jo plieno sienoj be nitų - tiesiogjiulietos.
jo paruoštai sųmatai. PAŽYMĖTINAS ĮVYKIS 

ISPANIJOJ
pasikartotinas suomių demon
stracijas priešais sovietų at- Apskaičinota, kad 
stovybę Helsinkiuose. ,rmaisiais keturiais mėnesiais

Pažymi, jog visoj Suomijoj valstybės ižde iškilo apie 150 
šiandie vedamos atkreiptos malonų šilingų (apie 21 mi- Vietos laikrafičiai pranešė to-
prieš Rusijos skietus agita- lionae doleriu) nepritekliaus. Ispanųoa revohuelfl08 »’ 
rijos. Reikalaują, kad tai vi- YFR

PARYŽIUS, geg. 19. — DOMŲ MAŽINIMO 
KLAUSIMAS

sa būtū nutrauįkta.

ATŠAUKTA KARO 
PADĖTIS

Senai darbuojamasi Cliioa- 
goj sumažinti, dūmus, kurie 

teršia miesto otų ir visų mie
stų. Durnai paeina daugiausia

L

Kabinetas mėgins pnrlame- . Miesto Valencia vienoje al-
nt4 Įtikinti, kad iždo apaau- mje sakomos politinės pro
gai reikalinga sumažinti algas talboB . _____ _ _
valstybės tarnautojams. Jei staiga paminga varpelio aka ]} dirbtuvių kaminų ir iš ge- 
polltinių ^rtu, jada. nesu- kunigas eina, lakelį,, garoži,.

MADRIDAS, Ispanija, geg. «ks' ka"<’li“ris Schober tuo-
20. _ - ūia pBjuutMljlu.kia^J'pn- ir kabino-.
dėtis, kas buvo paskelbta pra- atsistatydinimų.

SU Tįsiuoju pas ligonį.

NUPIRKTA KOLEGIJA
NEW YORK, N. Y. — Va- ms naudingoms Įmonėms par- 

kar, gegužės 19 d. nupirkta .davinėtų malkas papiginta kai- 
Thompson, Conn. Lietuvių Be- na. “M. R.”
rnaičių Kolegijai numatytoji ______
farma su namais. Marijonų NUMATOMA/ KAD BAŽ- 
Vienuolijų atstovavo kun. J. NYTJNIO MENO PARO- 
Jakaitis. DA BUS LABAI DIDELE

8 VALANDŲ DARBAS j Vos spėjo visuomenė suži-

eitų savaitę, kada radikalai. 
juodašimčiai puolė ir degino 
katalikiškas bažnyčias ir ki
tas Įstaigas. ' į

VOKIETIS LAKŪNAS 
SKRIS Į AMERIKĄ

BERLYNAS, geg. 19. — domiai klausosi kalbėtojo.

r, Norima-
( Prakalbos tuojau Nutraukia- suelektrifikuoti visus geležin- 
mos. Visi_ žmonės suklaupia, kelius. Bet šios kompanijos at- 
palenkia galvas, žegnojasi, kakliai ginasi. Joj? pareiškia, 
Kunigui praėjus ir vėl prasi- kad yra grafeUs laiko. Gi ge- 
deda prakalbos, žmonės ir vM. Ježinkelių advokatas pašiepia-

i_ . ___ .

MOTERIMS noti apie bažnytinio meno pa-
U ji

PRAILGINO DRAUDIMĄ į Vokietijos pienių ministeri- 
________ ja paskelbė, kad lakūnas ka-

0TTAWA, Ont., geg. 20. - P!t ^olfgang von Gronnu ru-j 
Kanados parlamentas dar vie- WilWo n,4nesiu skri« » A™''

ISPANIJOJ SUIMTAS 
KUNIGAS

MADRIDAS, geg. 20. —

učiai pareiškia, kad miestui 
dūmai esu naudingi.

j —t-------------
COOK -APSKRIČIAI 

NESAMA PAOELBOS
neriems metams prailgino P61" 'Grenlandijų. Tirs oro .
draudimą ii Kanados į Am. '"»’>»«• ir mėgins surasti ata- Mansaranes miestely suimtas 
J. Valstybes išvežti svaigino- tinkamiausią orlaiviams lini- parapijos klebonas kun. J. F.

jų tarp Europos ir Amerikos, Guuerrez.
____________ k Jo “nusižengimas”

Valstybes 
sius gerymus

TEISIAMAS BUVUSIS 
MINISTERIS

■ «
BOLŠEVIKAI SIŪLO EKO- *ekmadienį sakydamas paraok- 

NOMINĘ SUTARTĮ sl4 už bažnyčių deginimų ka- 
________ Įtino respublikos vyriausybės

PARYŽIUS, ’geg. 20. OBNBVA, geg. 19. - Bu- -apeileidim,. 
"TFrancijos senatas teisia bu-.'8^08 sovietų komisaras Lit-' 

vusį teisingumo ministerį Pe- vinov siūlo pasaulio valsty-j
Tet už papirkimų ėmimų.

AREŠTUOTAS MEKSI
KOS GENEROLAS

bėms padaryti tarptautinę e-j 
konominę sutartį, kad panai
kinti ekonominį slėgimų. '

NENORI NUTRAUKTI 
SANTYKIŲ

MEXIC0 MIESTAS, geg. 
20. — Suimtas buvusia gene
rolas Martinez. Kaltinamas už 
sumoksiu prieš vyriausybę.

jakuriai) pradėjo kovoti su 
vietos lenkais dvarininkais. 
Ūkininkų organizacijas jie jau 
visur paėmė j savo rankas. 
Dvarininkai su skundais krei
pėsi koletų kartų j Varšnvų.

. “Posadnikai” atgabenti į 
gudų ir lietuvių gyvenamas 
vietas lenkinimo tikslais pra
deda reikalauti vis didesnių 
teisių. “M. R.”

LENKŲ ŠNIPŲ BYLA KA
RIUOMENES TEISME

uraeitų savaitę Illinois vai- pe]ių pradėjo plaukti Įvairiau- 
stybės senatas pripažino 8 va- si eksponatai. 
landų darbo dienoje moterims gįai bažnytinio meno paro- 
sumanymų. dai eksponatus renka dailinin-1

Dabar šis sumanymas, kaip kaa A Valeška ir dail. Samu- 
praneša iš Springfieldo, jau levičius. Parodos pradžia nu- 
Įduotas žemesniems rūmams. matoma birželio mėn.

Praneša, kad šiuomi klau-į 
simu bus vedama smarki ko
va. Yra darbaviečių, kurioms 1 
rūpi ir toliaus moteris'spau-į 

Cook apskritis greitu žing- sti ilgomis darbo valandomis.' 
sniu žengia bankrotam Nėra
pinigų. Mokesčiai peraukšti,
.žmonės nemoka.

Apskrities iždininkas pagel- 
bon buvo pakvietęs Chicago 
bankinininkus. Pirmadienį į- 
vykusiam bankininkų susirin
kime nerasta priemonės gel
bėti apskričiai.

Visi kaltina politikierius,
LONDONAS, geg. 19. — A-^™ vieas laikas eikv°0° aP‘

T., . • . . , , nglijos parlamente iškeltas į skrities fondus.
Litvmov pareiškia, kad tų . ... . _____________

„leg.ni, „utalnsios kapitabat.- king gu bolSeviln)i AUKŠTESNIOJO TEISMO
nės valstybės, bet ne Rusija. propagandos Britanijos impe- 

i • • •' njoj.
I Ministeris pirmininkas Mac-

------------ Donald šiam sumanymui yra
PARYŽIUS, geg. 19. — priešingas.

PRIEŠ “GRAŽYBIŲ” 
KONTESTUS

LISBONOJ PLAIŠINAMOS
BOMBOS į Tautinių Unijų Federacija A-
------------ ; pdrausti Jaunas Moteris j T.

LISB0NA, Portugalija, ge-, Sąjungų pasiuntė savo atsto- 
gužės 19. — Vienoje paroje ivę. Federacija meldžia Sųjun- 
įvairiose šio miesto dalyse su-' gos kokiu -nors būdu įtikinti 
plaišintos septynios bombos.' pasaulio vyriausybes, kad jos 
Sužeista virš 30 asmenų. savo šalyse uždraustų “gra

žybių kontestų” rengimus.

KOVOJAMAS PREZI- 
' DENTAS

“M. L.”

PEČKURYS PADARE 
FABRIKUI 30,000 LT. 

NUOSTOLIŲ

RASKOB ŠVENTOJO TE- ! 
VO AUDIENCIJOJE NUŠOVĖ KANDIDATĄ

HAVANA, Kubo, geg. 19. 
— Kubos respublikos kongre
sas svarsto sumanymų apie 
prezidento Machado pražali- 
nimų.

KLERKAS

Aukštesniojo teismo Cook 
apskrity teisėjai šiam teismui 
klerku išrinko F. V. Zintak, 
3134 W. 44 gat

. Jis užims klerko Szymcza- 
ko vietų. Šis pastarasis pa
kviestas į Chicago miesto ko
ntrolieriaus ofisų.

NEPAPRASTA ŠILUMA

VATIKANO Miestas, geg. TULCEA, Rumunija, geg. 
19. — Šventasis Tėvas Pijus 19. — Šio miestelio majoras
XI audiencijon priėmė J. J. 
Raskob iš Amerikos.

nušovė savo politinį oponentų 
— kandidatų į majorus.

, LONDONAS, geg. 19. — 
Ministeris pirmininkas Mac-

Donald pakėlė kovų lordų rū
mams, kurie priešinas darbo 
partijos nusistatymams.

Praeitų pirmadienį Chicago 
pergyvenu 86 laipsnių šilumą, 
kas yra nepapribta šiuomi lai
ku.

CHICAGO IR APYUN 
ĮCttfL >— Šiandie debesuota ir 
šalčiau.

Gegužės 19 d. paskirta na
grinėti kariuomenės teisme 
lenkų šnipų byla. Kaltinami 
šnipinėjimu lenkų naudai: Še- 
mberas Vaclovas, Marijauskas 
Leonas, Gineika Juozas, Re
meika Adolfas, Čimbaras Juo
zas, Leonikas Česlovas ir Ju
ras Antanas. Kaltinamieji vei
kė. daugiausia Ukmergėje.

.> “Ūk.’-’
 •■'

SULAIKĖ SIENOJŲ 
KIRTIMĄ

WASIIINGTON, geg. 19. — 
Prezidentas Hoover parėdė, 
kad būtų sulaikytas sienojų 
kirtimas valstybiniuose miš
kuose, išėmus Alaskų. Tas at
likta, kad pagelbėti privati
nei medžio pramonei.

DOAK UŽ DARBININKUS
ČEKŲ KATALIKŲ ŠUVA- !• stiklo fabrike “Aras” (A- 

ŽIAVIMAS leksote) kūreno pečių Tamo-
________ šiūnas Juozas. Jis kartų taip

Vakar Chicagoj prasidėjo gerai pakūreno, kad ištirpo 
Amerikos Čekų Romos Katali- katilo vidus. Dėl to fabrikas 
kų Susivienijimo suvažiavi- turėjo apie 30,009 lt. nuosto- 
nras. Į lirų. Manoma, kad pečkūrį taip

Suvažiaviman atvyksta če-'kūrenti pečių prikalbėjęs koks 
kas vyskupas L. B. Kucęra iš nors fabriko konkurentas. Kri- 
Lincoln, Neb., ir Šv. Prokopi- minalinė policija veda kvotų.
jaus vienuolijos abatas V. Ko-' 
hlbeck iš Lisle, UI.

ŠIMTAI ORLAIVIŲ

J Chicago atskrido arti 700

“M. L.”

KLAIPĖDOS KRAŠTE 
ŠAUKIAMI NAUJOKAI

Pereitų metų ėmimo naujo
kariuomenės orlaivių. Šiandie kai, gimę 1909 m. antram pus-
jie manebruos Micbigan eže
ro pakraščiais.

Karo orlaiviai apsistojo į- 
vairiose Chicagos stotyse.

VYRIAUSIOJO TEISMO 
IŠSPRENDIMAS

mėty, šaukiami į ėmimo komi
sijas stoti gegužės 3 d. 1910 
m. gimę vyrai, karinei prievo
lei atlikti bus šaukiami pir
mam pusmety gimę — rugsė
jo mėn., o gimę antram pus
mety — spalių mėnesį. ‘M. R.’

WASHINGTON, geg. 19. — 
' Darbo sekretorius Doalr skel
bia, kad darbininkų streikai 
bus pateisinami, jėhbn& ma
žinami užmokesniai.

STREIKUOJA APIE 100,000 
DARBININKŲ

LILLE, Francija, geg. 19. 
— Audiminių darbininkams 
sumažinti užmokesniai 3 ligi 
4 nuošiipčių. Sustreikavo apio 
100,000 darbininkų.

20,000 ANGLEKASIŲ 
STREIKUOJA LENKIJOJ

WASHINGTON, geg. 20. 
— Vyriausias teismas išspre
ndė, jog Kalifornijos valsty
bes įstatymas, kuriuomi drau
džiama naudoti raudonų vėlia
vų, yra neatatinkamas šalies 
konstitucijai.

PLATINKITE “DRAUGĄ**

TIESIA NAUJĄ PLENTĄ

Jau kelinti metai kai ruo
šiamasi tiesti plentų Klaipė
dos krašte nuo Skėčių iki Ur- 
bikų, bet be pašalpos tai ne
galima buvo padaryti. Dabar 
Direktorija duoda lėšų ir ple
ntas jau šįemet bus baigtas.

VARŠAVA, birž. 19. — Da- 
browa ir Krakow anglių ka
syklose sustreikavo 20,000 an- 
glekasių, kada paskelbta už- 
mokesnių sumažinimas 10 nuo
šimčių.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Franci jos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 33.91 
Vokietijos 100 mrk 23:82

“M. R.’* Šveicarijos 100 frankų 19.27
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“DRAUGAS”
Iteina kasdien, ttakyrua sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metanu — $6 Pu- 
Ml Metų —. $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Minėsiu! — 75c. Europoje — Metams $7.00. Pusei Me
tų — $4.00, Kopija ,02c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų necrų- 
Maa. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam 
tikslai pakto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:44 Iki 12:00 vai

dama mėtyti kaulelius. Tame mėtyme taip 
pat dulyvauja ir tariami Latvijos draugai. Iš
sigelbėjimas tėra vienas: laiku suprasti situa
ciją ir sudaryti latvių lietuvių nacionalinę ir 
politinę vienybę. Tik tuomet galima bus at
remti atskirus arba bendrus užpuolimus.

NAUJAS FRANCUOS PREZIDENTAS

Teisiu Skyrius

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9090

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”

Abieji Francijos parlamento rūmai gegu-ĮBUVO TAI NEPAPRASTAS |dradarbėm, už dalį surinktų

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Ezcept Bunday.

tUBBCRIPTIONS: One Tear — $6.00. 81x Months 
— $0.60. Tkree Months — $2.00, One Montk — T0<

Strope — One Tear — 07.00, 81x Months —- 94.00 
py —

Advertlsin* ln “DRAUGAS” brlngs best reeuita, 
Advertlelng rates on appllcatlon.

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

žės 13 dienų išrinko naujų Franeijai prezi
dentę.

Juomi yra senato (aukštesniųjų parla
mento rūmų) prezidentas Paul Doumer, 74 
metų amžiaus. Jis yra tryliktuoju Francijos)
prezidentu. Prezidentai renkami šešeriems j 41I
metams.

SURPRIZAS.

“Supraiz partės” rengėjos
atsidūrė į teismų.

1,
Rengimas taip vadinamų 
suprise” partijų, arba “pa

lių”, pas mus ne naujanybė,

pinigų Peckelinei nupirko do
vanų miegamųjam kambariui 
setų, susidedantį iš komodos 
ir lovos su naujais springsais,

Įneš norinti kų tokio ypatin- 
Igo ten jai parodyti. Susikabi- 
! nę, abi nužygiavo kambario 
{linkui, o paskui jas visas bū
rys svečių, žingeidaudami pa
matyti kaip atsilieps į šeimi
ninkę jų nupirkta dovana.

Atidarius duris ir apšvietus 
kambarį, Peckelienė pirmiau
siai paregėjo giažių kaštano 
medžio naujų komodų, su di
deliu veidrodžiu: komodos 
viršus buvo uždengtas nauja, 
ranka numegsta uždanga, o 
galuok; stovėjo sidabriniai lik

Paul Doumer išrinktas antruoju atstovų. . ......
. . . ... i i • • vitai, yra paprastas, kasdieninisbalsavimu. Uz n paduota .>04 balsai, gi uz! .

atsitikimas lietuvių gyvenime.

DIENOS KLAUSIMAI

SVARBUS KLAUSIMAS.

senatorių Man-and 334 balsai. Šį pastarąjį 
ypač, rėmė socialistai. Einant įstatymais, pre-Į 
zidentu išrenkamas tas, kurs apturi nemažiau i 
51 nuošimtį visų parlamento atstovų balsų.

Pirmuoju balsavimu užsienių ministeris 
Briand gavo 401 balsų, gi Doumer 442. Tada!

Visuose laikuose' teoretiškai,
asmuo, kuriam tokia “parė

šieniku, šilkine užklode ir vi
sais kitais lovai prigulinčiais toriai su Įstatytom juose ro- 
parėdymais. , Įžinės spalvos žvakėm. Nuo

Priėjo “parės” diena. Vie- komodos, Peckelienė nukreipė 
na šikšnaitienės bendradar
bių, sulyg sutarimo, neva

savo akis į lovų, tokio pat 
medžio kaip ir komoda, už-

, . . .unijų paveikslų teatrų, o Pecrengiama, neprivalo apie tai . f

išviliojo Peekelienę į kruta-Į dengta gražia, ružava, šilkine

nieko žinoti. Viskas ruošiama 
neva didžiausioje slaptybėje, 
kad “parės”

Pabaltės valstybės, pirmoje vietoje Lietu
va, Latvija ir Estija, norėdamos savo atei
tį užtikrinti, turės sudaryti sujungę. Keikia 
tik gailėtis, kad ligi šiol tuo svarbiu reika
lu nedaug tepadaryta, nors kalbėta ir rašyta 
gana plačiai.

Vienas latvių iaikiaštis “Pedeja Bridi” 
savo vedamųjame straipsnyje gana praktiškai 
kalba apie Lietuvos Latvijos Sųjungos klau
simų.

Laikraštis pažymi, kad Latvija ir Lietu
va užima labai svarbių vietų tarptautiniu at
žvilgiu tiek prekybiškai geografinėj, tiek ir 
politiškai strateginėj srityse. Tai priežastys, 
dėl kurių tolimos ir artimos tautos siekė ir 
sieks nuolat įgyti latvių ir lietuvių žemės. 
Lenkai savo Želigovskio afera pagrobė iš lie
tuvių tautos jos istorinę sostinę Vilnių, kartu' 
su vienu trečdaliu Lietuvos teritorijos. Pasku
tiniu laiku kalbama apie kotkbvriaus grąžini
mą, Vokietijai už kompensacinį' Lietuva ir 
Liepoja. Del to l^atvijai ir Lietuvai reikalin
gas bendras tautinis politinis frontas, kuris 
tik vienas gali garantuoti tų valstybių nepri
klausomybę. Su Lietuva Latvija turi 500 kilo
metrų ilgio sienų. Taip pat tautiškai, politiš
kai, ūkiškai ir strategiškai Latvija ir Lietu
va sudaro nedalomų vienetų. Lietuvai prara
dus savo nepriklausomybę, jos automatiškai 
neteks ir Latvija arba atvirkščiai.

Laikraštis toliau primena, kad tautų 
gyvenime niekas taip nekeršija, kaip šventos 
kraujo giminystės ignoravimas. Latviai ir lie
tuviai, kurie bendrai guli išstatyti pusės mili
jono kariuomenę, būtų toks politinės galios 
faktorius, su kuriuo ne tik niekas negalėtų 
žaisti, bet kuris visais atvejais galėtų apsau
goti savo valstybinę nepriklausomybę ir in
teresus. Šia galia abiem valstybėm reikia 
remtis. Jau dabar dėl abiejų valstybių prade-
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‘ Rerum Novarum”.

(Tąsa)

Būna atsitikimų, kada yra teisingu, 
kad įstatymai priešintus tos rūšies drau
gijoms, būtent, kada josios siekia tikslų, 
{tune aiškiui yru nesutaikomi nei su pa 
dorumu nei su teisylie, nei su /visuome
nės gerove, šitokiuose atvejuose vyriau
sybė teisėtai uždraus steigti panašių dr- 
jų ir teisėtai išskirstys jau susikūrusias. 
Betgi reikia būti labai atsargiai, kad ne 
pasirodytų vvriuusybė varžanti piliečių 
teises, po visuomenės gerovės priedanga 
nustatydama tai, ko protas nepateisina, 
— įstatymų tereikia klausytis tik tiek, 
kiek jie sutinka su sveiku protu, o per 
tai ir su amžinu Dievo įstatymu. (Žmo
nių įstatymas tik tuomet yra įstatymas, 
kai sutinka su sveiku protu; aišku, kad 
tuomet jisai iš amžino įstatymo paeina.

buvo nejauku ir nesmagu il
giau bebūti tokiose aplinkybė
se.

Bet tuomi, anaiptol, surpri
zas dar nepasibaigė, Pecke
lienė patraukė į teismų šikš- 
naitienę, pastarosios bendra
darbes, kurios padėjo jai 
rengti “supraiz parę”, ir tų 
vyriškį, kuris Šikšnaitienės 
paliepimu išvilko matrasų į 
elę ir ten jį uždegė.

Teisme Peckelienė Ii ūdijo, 
kad ji, įbauginta kaikurių 
bankų užsidarymu, pastaruo
se laikuose, apie trejetų savai
čių prieš minėta parę, išėmus 
iš banko du tūkstančiu dole
rių, šimtinėmis, ir juos su
ka vojus ir užsiuvus šienike; 
kad jos sūnus, Vytautas,' 17 
metų amžiaus, padėjęs jai 
tuos pinigus suskaityti ir šie
nike pa; l.šn;:'” nė pa
rodė si o bankinę įdėlių kny
gutę, kurioj buvo įrašyta 
dviejų tūkstančių dolerių iš
trauka, 23 dienom prieš tų ne

užklode. Peckelienės veide 
keliūnų, kaimynas pas save Į spindėjo didelio patenkinimo 

šypsena, kuri netikėtai ir ū- 
mai pranyko, kada ji tos gra
žios šilkinės užklodės kraštų 
pakėlė ir pamatė naują šie
nikų, vieton, senojo.

— O, Jėzau , kur senasis 
šienikas,—sušuko keistu bal
su Peckelienė, išgandydama 
susirinkusius svečius tokiu sa-

užšiprašė, kol svečiai susi
rinks. Namie liko tik Pecke-

Briand atšaukė savo kandidatūrų. Jam taip!", 4' * ' . liūnu duktė, Pulkerija, kuri, >, . . . ...... , • A, (tikras surprizas. -!v. . . , , ,padarius, socialistai įskėlė senatoriaus Alar-i žinoma, apie visų dalykų ži
ram! kandidatūrų. Bet atstovai išrinko balta-) Bet praktikoje, dalykai vi jr rengėjoms padėjo,
barzdį Doumer, kadangi, einant senuoju pa-įKa^ kitaip vyksta. Papiastai, tarpu, šikšnaitienė, su
pročiu, Įmone visados į respublikos preziden-jaslnuo’ kur*aia 1UO81^.ivisu savo štabu, ėmė tvarky
tus patenka senato prezidentai. r?*’ a^'e *8 anksto ir parę. Viena grupė moterų

Naujas prezidentas užims jam pavestų o- jtik nuduoda nežinąs, kad pa- valgomojoj rengė stalų, dėjo
įtenkinus rengėjus ir svečius, i , . , -v, v v„• _y. ant jo iš anksto priruoštus uz- vo neiiKeiu elgesiu.

Naujas Francijos prezidentas 1888 metais t ^a* yra tam tikios lūšies so ijtanj2ius, o kita grupė nešė) — Išvilkom į elę ir sudegi- 
i pirmu kariu išrinktas atstovu parlamen.tan)lc*a^ diplomatija, ai bu, kitaip -v pee|iejįngS miegamojo! nom su visom blakėm, blusom 
! Ir tenai išbuvo ligi 1912 metų, kada išrink-isakau*’ P°btika. Suprašyti Įkani))Urj0 senus baldus, o jųjū' įudnugarėm, — atsakė vie- 
i tas senatorium. Kelis kartus buvo kabinetų s . . tam tikrų su !vjeĮon dėjo naujų dovanų nu-)nat5 iš vyriškių, norėdamas są
nariu, gi šešerius metus Indo — Kinijos gu- ’D^ PadenSbuui dovanos,.uz- pirkt{J vienas iš vyris-Įvo tokiu atsakymu prajuok-

kių, kuris buvo užprašytas, dinti nustebusius svečius, 
anksčiau ateiti, šikšnaitienei) — D, jūs bepročiai, ar kip- 
paliepus, senąjį matrasų išne-'šas jumis apsėdo! - rėkė galvų

tisų birželio 13 d.

bernatoriiiin. Pūstajam kare jis neteko ke-' kandži« ir. g8rf '»• Vieni r™ 
tūrių savo sūnų. “Paroe’‘ artimiems,

Apie ministerio Briand kandidatūrų buvo yb"in5“‘s _____ „___ . . .
daug rašoma. Daug kas norSjo jį išrinkti pre- gerbl1’ 0 k‘t* V*“ gr5'“als l>lz;'į5 į elę ir ten ji uždegė, nes į susiėmus Peckelienė. — Tame 
-zidentu. Briandij prezidentu norėjo matyti jo ,1“0 m pasiimdami hjs j.R| nel)UVO reikalingas, jo šienike buvo pakvota mano
šalininkai ir kai-kurie jo priešai. Pirmieji no
rėjo jam pareikšti pagarbos, antrieji gi no
rėjo jo atsikratyti, kadangi Francijos prezi
dentas politikoje neturi jokios reikšme* nei 
balso. Bet tas nepavyko.

sau tam tikiu dalį surinktu, . ,c 1 • ivietų uzeme naujas minkštas,
pinigų, kaimkonusų už są-!., . . , , •
vo darbų. -*»*.

Monika šikšnaitienė, “pa
lių
[man

laimingų “p?.rę”.
'.vo I."tįPeckeiiūnų sūnus 

dijimu patvirtino Peckelienės 
parodymus. Bankas pristatė 
savo originales knygas, talpi
nančias Peckelienės įdėlių ir 
ištraukų sąskaitų, kurioje bu
vo įrašyta minėta ištrauka 
dviejų tūkstančių dolerių, 
Apskųstieji jokių įrodymų ne 
turėję, užginčijo tik minėtų 
pinigų buvimų šienike, o jei
gu ir buvo, tai jie apie juos 
nieko nežinoję ir jų sunaikini
me nedalyvavę.

Peckelienės advokatas ar
gumentavo, kad skundėja pil
nai įrodžiusi minėtų pinigų 
buvimų šienike prieš jo sude
ginimų, ir kadangi kaltinin
kai buvo įsibrioveliai ir be 
jojiios tiesos išnešę ir sunai
kinę šienikų, o sykiu ir ten, 
esančius pinigus, Peckelienės 
nuosavybę, tai esu kalti ir tu
ri už savo neteisėtų darbų 
atsakyti, užmokėdami Pecke-

du tūkstančiu dolerių. Turė
sit už tai atsakyti.

Peckelienė išbėgo* iš stubos 
ir nusiskubino į elę, o paskui 
jų Šikšnaitienė ir būrys sve
čių. Matrasas buvo jau visai 
sudegęs, rasta tik vieni pele
nai. Patarus vienam svečių, 
Peckeliunas supylė degėsių 
liekanas į rėčkų ir nunešė į 
skiepų, manydamas gal dar 
ras nors dalį sudegusių pini-

Komisų uz sa-,., .... . , ,/ jis garbiniuotų plaukų ir vatos
padarytas įuatrasas.

Feckelienei.."sugrįžus iš te
atro, namuose buvo tamsu, ži
bėjo tik mažas žiburys sekly
čioje. Bet kada atsirakino 
duris ir įėjo į vidų, staiga, 
kambariai nušvito ir būrys 
susirinkusių svečių sušuko: 
“Supraiz! supraiz!”. Iki tam 
punktui, Peckelienei nebuvo

rengimo specialistė, su-
surengti “supraiz pa-

Lietuvos spauda pilna žinių apie klinigų n* savo pažįstamai,
bvlas ir teismus. Pastaromis dienomis Pa- Uara,ai įžymiai
nevėžio nuovados taikos ‘teisėjas nubaudęs tos veikėjai. Ketai
kun. P. Venckų, Nemunėli^ Radviliškio klebo- į k"*'ls •’lznlSlI7.ir pi'otesiomi- 
nų; Alytaus taikos teisėjas nubaudė Santakos i h) lll|s0 a‘*‘“aky“ prisidėti 

’ klebonų k,m. Žigų, kun. Tumosų ir ktuu Pa- savu Penkma arl>a dešimke 
ransenų. Kunigai baudžiami piniginėmis
bausmėmis ir kalėjimu. Klebonijose policija 
daro kratas. Ieško ar neras literatūros apie 
katalikiškųjų akcijų Lietuvoje. Žmonės, sa- 
koma, labai piktinasi tokiais tautininku vy! "™orėdaini pasirodyti “pai- 
liausybės žygiais ir kalba, kad ir prie caro 
valdžios taip žiauriai kunigai ir bendrai ka
talikai nebuvo persekiojami. Kunigai baudžia

prie “parės”, nors dauguma 
aukotojų nei nemanė tame pa
rengime dalyvauti. Kiekvienas 
davė vien biznio išrokavimais,

koriais”. Surinkta gana stam
bi pinigų suma.

ši “parė”,buvo didžiausiu
mi dėl to, kad jie kalba apie katalikiškojo vei-1 surprizu ne tik pačiai Pecke-

jokis “supraiz”, nes ji apie’gU, kuriuos valdžia atvadno- lienei paneštus nuostolius.
rengiamųjų parę buvo iš ank
sto paiinformuota, tik nežino
jo kokių dovanų gaus. Bet ne-

tų. Peekeliūnas ir svečiai, it 
vištos ant skiedryno, krapštė 
ir skirstė ant skiepo grindų

trukus ir tų sužinojo, kas pabertus degėsius, bet pinigų 
buvo jai vienas didžiausių sur neberado nei ženklo; jie dingo 

kaip pernykščių metų sniegas. 
Tai buvo tikras surprizas, 

Triukšmui apsimalšinus, Šik- netik šeimininkei ir jos vyrui,

prizų jos gyvenime, net šaltas 
prakaitas iš kaktos pasipylė. !

kimo reikalingumų. O katalikų veikimo lasvė ! lienei bet visoms rengėjoms!šnaitienė, su pasididžiavimu,
yra garantuota Konkordatu, kurį patys tau
tininkai yra pasirašę.

Kuomet gi įstatymas protui priešingas 
yra, tada jis vadinamas neteisingu ir ta
da jis neturi įstatymo pažymių, bet tu
ri prievartos pobūdžio. (S. Tlioni. I, 2, 
Q 93, a. 3, ad 2).

Dabar turim omenyje įvairias broli
jas, draugijas bei vienuolynus, kuriuos 
pati Bažnyčia, ar dievobaimingi krikščio
nys įsteigė. Kiek naudos jie atnešė visai 
žmonijai apie tai ir šiandien istorijų te- 
beliūdija. Kadangi visos šitos draugijos 
įsikūrė padoriais tikslais, tai, bešaliai 
svarstant, aišku, kad jos įsteigtos re

miantis žmogaus įgimtąją teise; religijos 
atžvilgiu teisėtai jos priklauso tiktai nuo 
Bažnyčios. Todėl vyriausybė negali tei
singai sau reikalauti jokių teisių į jas, nė 
jų valdymo į savo runkus paimti; prie
šingai, valstybės priedermė jas gerbti, pa
laikyti ir ginti, kur reikia, nuo skriaudos, 

j Kad visai priešingai darosi, tai ypač 
i šiuo metu matėme. Daugely vietų valsty- 
| bė nuskriaudė tos rūšies draugijas įvai- 
j riais būdais: suvaržė jas įstatais, atėmė 

visas asmens tbises ir užgrobė jų turtus. 
Į šituos gi turtus turėjo teisės Bažnyčia,

ir atsilankiusiems svečiams. paprašė Peckelienės, kad eitų
bet visoms rengėjoms ir susi
rinkusiems svečiams, kurie

Šikšnaitienė, su savo ben- su ja į miegamąjį kambarį,(tuojau pradėjo skirstytis, nes

atskiri tų draugijų nariai, lygiai ir tie, 
kurie tam tikriems tikslams aukavo, ir 
pagaliau tie, kurių naudai bei paguodai 
jie buvo skirti. Tųdel negalim neišreikšti 
savo skausmo, matydami visus tuos ne
teisingus ir pavojingus grobimus, ypa
tingai dar ir dėl to, kad tuo būdu užda
romas kelias ruiniotus ir labai naudingoms 
katalikų draugijoms tuo metu, kada yra 
skelbiama teisė laisvai steigti draugijas 
ir kada toji teisė ištikrųjų plačiai teikia
ma blogi} norų žmonėms, pavojingiems 
religijai ir valstybei.

c) Organizacijos yra reikaiingos.

Tikrai, šiandien įvairiausių ypač dar 
bininkų draugijų, yra toli gražu dau
giau, neg kitados. Čia ne vieta svarstyti 
kaip jos kilo, ko siekia ir kokiais ke
liais eina. Tačiau yra nuomonė, daugelio 
faktų patvirtinta, kad .jų priešaky daž
niausia stovi slapti vadai, kurie siekiu 
krikščionybei ir valstybei priešingų tiks
lų ir kurie, įsigalėję visose darbo srityse, 
verčia skursti tuos darbininkus, kurie at
sisako dėtis su jais. Šitaip dalykams e-

sant, darbininkams belieka viena iš dvie
jų: ar įsirašyti į religijai pavojingas dr- 
jas, ar kurti savo draugijas ir jungtis, 
kad galėtų drąsiai nusikratyti -minėtojo 
užmetamo jiems, bet neprisiimtino jungo. 
Kad šitokio susivienijimo reikia norėti, 
tai negali būti jokio abejojimo tiems, ku
rie nenori stumti į tikrinusį pavojų bran
giausio žmogaus turto. Didžiai girtini už
tat tie, kurie, supratę gerai laiko reika
lus, ieško visokiais padoriais būdais ge
rinti darbininkų būvį. Rūpindamiesi jais, j 
jiejie stengiasi: kelti šeimų ir atskirų 
žmonių gerovę, teisingai sutvarkyti dar
bininkų ir darbdavių santykius, gaivinti 
ir stiprinti abiejų luomų žmonių širdyse 
priedermių supratimų ir laikymų Evange
lijos įsakymų, kurie, suvaldydami žmo
gų, draudžia peržengti saikų, ir užlaiko 
valstybėje santaiką, nežiūrint didžiausių 
skirtumų užimamose vietose ir turtuose. 
Todėl matom garsius vyrus dažnai suva
žiuojant pasitartų, susivienytų ir apsvars
tytų kas itin reikia daryti. Kiti gi jungia 
įyairių rūšių darbininkas į tinkamas dr- 
jas, padeda jiems patarimais ir darbu ir«

Apskųstųjų advokatas ar
gumentavo, kad tas esąs nie
kas kitas kaip tik pačios 
Peckelienės prasimanymas iš
naudoti asmenis, kurie paro
dė jai savo gerų širdį sureng
dami pagerbtuvių vakarų, nes, 
girdi, žmones dabartiniu laiku 
ne tokie kvaili tokias sumas 
šienikuose slėpti, ant to esą

(Tąsa ant S piui?

rūpinasi, kad netrūktų padoraus ir pel
ningo darbo. Vyskupai duoda raginimų 
ir teikia globos; jiems leidžiant ir pri
tariant, daug kunigų ir vienuolių dirba 
atsidėję draugijų narių sielos gerovei. Pa
galiau netrūksta katalikų didžiaturčių, 
kurie laisvai, lyg darbininkų sėbrais pa
sidarę, stengiasi kūrti ir gausiai šelpti 
pinigais draugijas, kurioms padedant, 
darbininkas netik dabarty galėtų pasiekti 
gerovės, bet ir būtų tikras, kad už savo 
darbų jis ir ateity turės tinkamo poilsio. 
Kiek gero visuomenei padarė šitos įvai
rios ir gyvos pastangos, yra žinoma; nė
ra reikalo apie tai kalbėti. Iš to turim ge
ros vilties ir ateičiai; tik reikia, kad tos 
rūšies draugijos nuolat didėtų ir iš

mintingai būtų vedamos. Valstybė lai 
remia šitas piliečių teisėtas draugijas, ta
čiau tenesikiša į jųjų vidaus susitvarkymų 
ir gyveninių, lies gyvybė teka iš vidujinių 
versmių ir lengvai esti sustabdoma išori
ne įtaka.

(Būs daugiau)
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t KAUNAS KETINA BŪTI CIVILIZUOTU MIESTU
Pirmaisiais Lietuvos Nepri- griežtai draudžiama tarnai-

klausomybės 
siautė neregėtas

metais Kaune 
gyvenamųjų

tems berengti tokias “kama

rėles”, kuriose nebūtų dienos

butų krizis. Tuomet kauniečiai' šviesos, tai yra lango. Seniau 
buvo priversti gyventi lūšnose ir muro namuose dažnai bu-

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCHESTER, N. Y,
Sodalietės veikia.

Esame daug 
veikimą

dėję kryžiuko prieš minėtų su
manymų. Tų daro netik lie
tuviai, bet ir visi kiti, kas tik 
jaučia blogus laikus.

nias vaikams atmintuves su 
muzika ir įvairiais šukavi
mais. Kaip kur bandoma ir 
kalbėti, bet per “didelį blai
vumų” išeina nei šis, nei tas. 
Ko-gi ta jaunoji karta gal: iš 

į to pasimokinti ? Daug blogo, o 
nieko gero.

Blaiva, gera, graži atmintis

įsitaisė. Kviečiami visi daly
vauti bažnyčioje vėliavų pa
šventinimo apeigose.

Po namaldų bus Federaci
jos skyriaus svarbus susirin
kimas, parapijos svetainėje. 
Visi kviečiami sueiti.

Į
Susirinkimas atkeltas iš 

į priežasties Vytauto parko ati- 
! darymo, 24 d. gegužės. Visi 
j ciceriečiai subruzdo. Visi tik 
taisosi, dailinasi. Sakoma, kad 

(Tųsa ant 4. pusi.)

1 Fop COLDS, COUGHS
i Sore throat, muscular rheu-

matic aches&pains,apply Mus- 
lerole, the "counter-irritant”

nų”) Sodalietės irgi gražiai 
pagerbė savo motinėles. Pytų 
per mišias visos narės ėjo su 
savo motinomis prie Šv. Ko
munijos, o vakare surengė 

su tinkamu
girdėję apie 

Rocliestery. I joms vakarienęir kampuose. Tuomet nebuvo,davo laiptai sukalti is lentų, ivįsokį 
žiūrima, ar butas buvo bent Dabar laiptai visur begalės manau> dar pirinJJ kartų' programėlių, 
kiek pritaikytas civilizuotam J būti tiktai iš nedegamos sužinosit apie veikimų mūsų Lai gyvuoj

sodaliečių.gyvenimui, tuomet rūpėjo tik-1 džiagos. O namuose iš ketu 
ai, kad miegant lietus už kai- rių aukštų ar daugiau jau 
įieriaus neba ritėtu. SklypųJ turės būti įtaisyta keliamoji 
.aviniukai bei nuomininkai išimašinn - “liftas”. Taip pat|k«nw susiorganizavo pereit? 
patelių, lentgalių, plytgalių i panaikinama ir butai rūsiuose. jspaĮio menesį irjau tiek pasi- 
sukruto namus statyti — pel-;Taip vadinamieji “rūšiniai” 
lytis. Tuomet nebuvo galima į butai naujuose namuose turės 
nužiūrėti kad jie gerus na-1 būti taip įrengti, kad jie bent 
nūs statytų, svarbu buvo, kad pusantro metro butų išsikyšę 
Ljį bent kokias žmonėms pa- j ties žemės paviršiumi. Pirmos 
ulpas statytų, ir tai buvo jau|svarbos gatvėse visiškai už- 
abai gerai. Buvo išleisti net drausta bestatyti vieno aukš-

Šis, gražus jaunų mergaičių

gyvuoja graži draugija 
ir visos jos darbuotojos.

Lietuvaitė.

CICERO, ILL

pecialūs patvarkymai, skati- 
lantys gyvenamų patalpų sta- 
ybų. Dabar Kaune padėtis 
au tiek pasikeitė gerojon pu

to namus, o naujai statomųjų 
namų fasadas turi būti sude
rintas su kaimyninių namų 
fasadais, kad visa gatvė tokiu

ėn, kad ir pažinti sunku, čia i būdu sudarytų išlaikytų ar
enoj eilėj labai daug nu-' chitektūrinj vienata. Prieš ka- 
ėrė pravestoji kanalizacijairQ Kaune nebuvo aukštesnių,
tebevedamas vamlenstiekis. 
antra, atsiradus didesniam 

lutų kiekiui, jau rūpinamas, 
lad būtų gyvenamos patal- 
Įos taip Įrengtos, jog žmo- 
ii jose būtų patogu ir įnie- 
gyventi. Šiuo reikalu statv- 

is inspekcija dabar išleido 
įsų eile naujų statybos rei
du patvarkymų, kurie turės 
zmiai pakeisti Kauno staty-
is veidų.

Dabar iš naujai statomųjų 
imu reikalaujama, kad juo- 

būtų įrengti visi civilizuo
ju gyvenimui patogumai, ir 
id nauji namai atitiktų lii- 

Įjeniškiems reikalavimams, 
rižiūrima, kad visi namai, 
įsi butai turėtų pakankamai 
Tiesos ir gerų ventiliacijų, 
fniau retai kuriuose namuose 
)uvo ruošiami tarnaitėms 

Įecialūs kambarėliai. Tarnai- 
paprastai miegodavo vir- 

|vėje, šalia plytos bei valcy- 
indų. ' Retai kur būdavo 

Irnaitei kokia tamsi atskira 
stelė, kur ji galėtų savo lo- 

pastatyti. Tokia tamsi 
stelė — “kamarėlė” jau 

įvo laikoma dideliu patogu- 
., o kad ir tarnaitei reika- 
Įiga šviesa ir oras — tai ma-

kaip du aukštai namų, — ru-

darbavo, kad ištikrųjų, vertas 
pagirti.

Gegužės 3 d. buvo iškilmin
ga diena. Rytų per mišias 
skaitlingas mergaičių būrys 
buvo priimtas į Marijos Vai
kelių draugijų, arba Sodalie
čių draugijų. Buvo tai gra
žus reginys, matant mergai
tes baltai pasipuošusias, taip 
pat ir bažnyčių mergaičių rū
pesčiu papuoštų.

Tų patį vakarų surengta 
vakarienė. Parapijonų atjauti
mas pridavė daug ūpo naujai

sų tvirtovės nuostatai draudė Į draugijėlei ir, be abejo, jos 
aukštesnius namus bestatvti. dengsis ir toliau rodyti gra-
Dabar Kaunas nebesistebi ir 
penkių aukštų namais, — yra 
jau jame ir septynių aukštų.
Šalia Cbicagos “dangoraižių” pirmorn 
septyni aukštai tai vienas, ži
noma, niekis, bet gi ir visa 
Europa berods dangoraižių ne 
daug teturi, — nelabai ji juos 
ir mėgsta. Šiemet Kaunas vėl 
pasipuoš keletu stambių naujų 
rūmų. Šiemet Kaune bus sta
tomi Vytauto Didžiojo Muze- 
jaus Rūmai, kurie su visu ple
čiu užims gerų miesto kvar
talų. Universitetas statys dide 
les klinikas, stipriausioji Lie
tuvos ekonominė organizacija 
“Pienocentras” stato savo įs
taigoms plačius penkių aukš
tų rūmus, tokio pat didumo 
rūmus- statys ir “Pažangos” 
bendrovė.

žų veikimų. Vakarienė buvo 
pagerbimui mūsų gerb. klebo
no, kun. J. M. Bakšio ryšy su 

sukaktuvėm jos gy
venimo Rochesteryje. Labai 
malonu turėti taip darb
štų ir gerų klebonų. Lai Die
vas duoda jam ilgus metus 
sėkmingai darbuotis su roches 
teriečiais.
Gegužės 10 d. (“Motinų, Die

" Mass Mitingas.

Piliečių mass-mitingas šv. 
Antano parap. salėj buvo 
skaitlingas. Vedėjum buvo p. 
K ižas, o sekretoriavo p. J. 
Kimbarkas — abudu čia augę 
ir geri lietuviai.

Susirinkimas išėjo su pa
sipriešinimu prieš 23 d. šio 
mėnesio balsavimų $600,000 
naujai mokyklai.

Kalbėtojai nurodė, jog tai 
tik pradžia ir toli gražu iki 
užbaigos. Bervvyn’o aristokra
tija nori mokyklos, ji pati 
gali ir pasistatyti. Tuo reika
lą buvo pavesta p. Deveikiui 
rezoliucijos formoj paruošti 
viešas pareiškimas. Ta jau vi
si skaitėte, tad balsavimo die
noj nei vienas nelikit nepa-

Pirmoji Komunija.

Pereitų sekmadienį 7:30 iš 

ryto mišiose mūsų bažnyčioj 

su didžiausiom iškilmėm bū

rys bernaičių ir mergaičių 

priėmė pirmųjų Komunijų.

Kleb. kun. Vaičiūnas pasa
kė gražų pamokslų, teikda
mas gražiausių jaunoms šie 
loms patarimų. Kaip būtų pui
ku, kad visi jie pildytų tuos 
savo įžadus. Pasauly būtų mei 
lė, brolybė.

Neiškenčiu nepadaręs patė- 

inijimų ir patiems tėvams. Vi

si beveik tų dienų kelia šau

reikalinga. Tas ir daroma:

bažnyčia išduoda paliudijimų, 
nuimama paveikslai. Tas pui
ku ir to pilnai užtektų vai
kų atminčiai.

Vietos gyventojas.

Radio Stotis A J J.

Gegužės 22 d., po pamaldų 
įvyks pašventinimas Lietuvos 
ir Amerikos vėliavų, kurias 
Kat. Federacijos 12 skyrius

MM.E

Jau pereitais metais Kau 
nas stebino svetimšalius savo 
statybos gyvumu, tačiau šie
met jo statyba bus bent trigu
bai didesnė. Pernai iki kovo 
įnėn. 3 dienai buvo Kaune pat
virtinta statybos projektų: 
muriniems namams — 10, ir
mediniems — 23. Einant pro- 

kam terūpėjo. Dabar jau J <iektais mūrinių namų talpu
mas siekė 9,232 kub. metr. ir

J BUVO NEPAPRASTAS! medinių — 6,509 k. mtr. Šie-
SUPRIZAS.

(Tąsa nuo 2 pusi.)
|ugios bankinės skrynelės. 

>t, Šikšnaitienės advokato,

met gi iki tai pačiai datai (ko 
vo 3 d.) patvirtinta jau 31 
mūrinių namų projektai su

daug. Nereikia užmiršti, kad 
viename Chicagos mieste gy
ventojų yra apie du kart dau
giau, negu visete Lietuvos 
dabartinėje valstybėje. O ant
ra, šie skaičiai parodo tiktai 
ši metės Kauno statybos padi
dėjimų, palyginant su perei
tais metais. Daugelis dar pro
jektų, jau įteiktų, tebelaukia 
savo patvirtinimo, dau
gelis gi projektų dar bus 
įteikta patvirtinti statybos 
sezonui prasidėjus.
Plytų dirbyklos apskaičiavo, 

kad Kaunas šiemet pareika
laus apie 25,000,000 plytų.' 
Del tokio didelio Kaunui ply- 1 
tų pareikalavimo jau buvo 1 
pasklydę gandai, kad jos ge
rokai šįmet pabrangsiančios. ' 
Todėl tat atitinkamose vai- ( 
džios sferose kilo sumanymas 
steigti valstybinę plytų dirby- 
klų, kuri reguliuoti rinkoje 
plytų kainų ir palengvintų

talpumu 41,291 k. mtr. ir <.< statvbos darbus.
medinių namų projektai su 

ičiausiai bus, kad Pecke-1 talpumu 10,987 kub. Vėl Citr
inė tuos' pinigus nuo savo 

ro nukniaukė, Tr kad nu- 
iiptr nuo savęs vyro nužiū
rimų, dabar norinti visų 
dų ant kitų suversti, 
teisėjas išklausęs abiejų 

Įsių liudininkų parodymus 
'advokatų argumentus, pa- 
tė. kad savo nuosprendį iš- 
*ęs už dviejų savaičių laiko. 
Zaip manote, kuri pusė pri- 

lo tų bylų išlošti?

»ED PRIERAŠAS. Šis klau 
yra įdomus. Mėginkite

| patys išspręsti ir savo nuo- 
rendį mums prisiųsti. Kieno 
rendimas bus toks pat, kaip 

Įteismo, tiems prisiusime da
lelę — dienraščio “Drau 

pikniko tikietų veltui.
pasiskubinkit.

cagos mastu tai menki skai
čiai, bet Kaunui — tai jau

Kaimas metai iš metų au
ga. Statybos aktingumo atfcvil 
gi u pralenkia visus kitus Pa
kaitės valstybių miestus.

TUBBY

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti 
Tarp

NEW YORKO - KLAIPĖDOS
f cPat Avediją,)

SPECIAI.es EKSKURSIJOS I LIETUVA 
Visos Išplaukia motorlaiviu “GRII’SHOLM”

Gegužės 2# <1. Ekskursija, Amer. Liet. Taut. Federacijos 
Birželio 27 <1. Pirma “Jaunuolių Ekskursija“ rengia

Amer. Liet. Ekon. Centras.
Liepos 23 <1. Specialė Lietuvių Ekskursija.
Kugphičio 19 <1. Amerikos Liet. Ekon. Centro Ekskursija

Platesnių informacijų Ir laivakorčių kreipkitės } savo 
laivakorčių agentų, ,a.r bet kurių švedų Amerikos Linijos 
raštinę.

KAVEDISH AMERICAN LINE 
181 North Michlgan Avenue, Chicago, UI.

I .21 State St.. N^w York. N. Y. 10 State, So. Boston

_i i
AT ALL DRUGGISTS

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumų

namie

“DRAUGO” RADIO

Piknikas
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO-JUNE 7 D., 1931

VYTAUTO PARKE,
Prie 115, tarp Crawford ir Cicero Avės. už Šv. Kazimiero kapinių
Šiame piknike bus labai įdomus 12-kos seniausių Chicagoje lietuvių kontes- 
tas; taipgi bus daug ir kitokių įvairybių.
Visus užkviečiame dalyvauti “DRAUGAS.”

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

1. Parį o r setas, kaina $150,
parduodama už ................. *75.00

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

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

Didis Pasirinkimas Radin 
Visų Išdirbysčlų

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
ŠIAIS MUSŲ BARGENAIS —

— LAUKIAM.
LIETUVIftKAS RADIO 

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

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

RAUSKAS Ir J. BERTULIS—savinin.

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

When a frip to the Dentist is a Pleasure.

< PROBAK BlADE)

A foio 1 for pro- 
tein; ji food for 
minėtai salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele
mentą of good 
cheesę are found 
in Kraft Cheese.

kraft «|0cheese
KRAI

CHEESE
-PHEN1X 

JMPANY

SPECIAI.es


3 DRAUGAS Trečiadienis, Geg. 20 d., 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL,

(Tųsa nuo 3 pusi)

Vytauto paiko atidaryme bus 
didelės iškilmės: suvažiuos vi
si lietuviai ir bus traukiami 
judamieji paveikslai.

X Šv. Antano draugijos 
pirm. p. J. Grybauskas prašo 
visų, katrie yra apsiėmę dirb
ti už baro Vytauto parke, 24 
gegužės, sueiti prie Šv. Anta
no parapijos svetainės, sek
madieny, 11:30 vai. ryto. At
važiuos trokas ir visus dar
bininkus nuvež į Vytauto par
kų. Taigi, nepavėluokit.

- Gegužės 24 d., Vytauto par
ko atidarymo dienų, visi ci- 
cerieeiai su automobiliais -ir 
trokais suvažiuokit 1 vai. po 
pietų prie Šv. Antano parapi
jos svetainės. Bus komisija, 
kuri sutvarkys ir kartu visi 
važiuos į Vytauto parkų.

X Praeitų sekmadienį per

sumų p. p. A. ir O. Šiusai 25 
metų vedybinio gyvenimo pro 
ga gavo palaiminimu. “Svod- 
boj” dalyvavo 20 porų, pa
sipuošusių sidabriniomis gėlė
mis. Gerb. kleb. kun. II. Vai
čiūnas suteikęs palaiminimų 

pasakė gružų, tam pritaikintų 
pamokslų linkėdamas pp. Šiu- 
sanis susilaukti auksinio šliu- 
bo palaiminimo. Altoriai taip 
gi jiems buvo papuošti. Visi 
dalyviai ėjo prie šv. Komuni
jos.

4 vai. po fiotų visi suėjo į 
parapijos svetainę, kame buvo 
puota ir lietuviška muzika. 
Puotoj dalyvavo daug sve
čių dvasiškių ir pasaulionių. 
Visi linksminos ir jubiliatams 
klojo linkėjimus.

Ponai Šiusai yra pavyzdingi 
katalikai, rėmėjai visų gerų 
darbų, nuolatiniai “Draugo” 
skaitytojai, gražiai užauginę 
šeimynų (5 dukteris ir 2 sū
nų).

Ir radio stotis linki pp. Šių- 
siams ilgiausių metų.

C H I C A G O J E
VYTAUTO PARKO ATI

DARYMAS.
PARKAS JAU ĮRENGTAS.

Vytauto parkas, kurio iškil- 
mi ligas atidarymas įvyks ge
gužės 24 d., jau pilnai įrengtas 
Dabar daroma paskutiniai pa
siruošimai 10,000 žmonių pri
imti.

NELEISK 

Slogoms Įsigalėti 

Jūsų Viduriuose!

Žiūrėk, kad viduriai gerai veik
tų laike slogų. Tik daktaras žino 
to svarbų. Pasitikėk daktaru, nes 
jis žino, kaip tų geriausia pada
ryti.

štai kodėl Syrup I’epsin yra 
toks įstabus vaistas slogų laiku. 
Yra tai daktaro receptas išbandy
tas vidurių ligose. Slogos visuo
met sumažinamos, kuomet jis var
tojamas. Jūsų sistema tada liuo- 
sa flegmos, glitės ir rakščių. Slo
gos tada lengviau pašalinamos.

Viduriams reikalaujant pagel- 
bos Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin 
atliks savo. Jis nesuka ir nesar
gina; bet veikia gerai. Pašalina 
nuodus ir užsikimšimus. Gelbsti 
jūsų viduriams atsitaisyti.

Imk šaukštų to daktariško lak- 
satyvo, kaip tik slogos apsireikš, 
arba apsivels liežuvis, pages kva
pas, arba suskaudės galva, kas 
bus ženklu užkietėjimo. Duok jo 
vaikams, kai pagauna slogas, karš 
čiuoja, arba yra pikti. Nieko jame 
nėr kas kenktų. Turi tik laksati- 
viškų žolių, gryno pepsino ir kitų 
švelnių dalių. Jis gardus gerai 
veikla. Todėl jis greit tapo popu- 
leriškiausiu lakąatyvu.

Du. W. B. Caldvvell's

SYRUP PEPSIN
A Doctor's Family Laxative

X
PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit pat 
tikrų specialistų, ne pas kokį nepa
tyrėm Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzamluavLmo. Jus su- 
taupyslt laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa 
tyrimo, suradyinul žmogaus kenks 
mtngumų.

Mano F.adlo — Scopo' — Ragui 
X-Ray Itoentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik-, 
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy 
vilniui sugryš tini taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užsisenėjusių, įsi- 
kerėjusių, chroniškų ligų, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

lnėjlmas Rūmas 101S

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandor’ Nuo 10 ryto Iki 
1 po plet. Vakarais nuo 6 Iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1

po plet

A. R. L. lv. Motinų Sųgos 2 
kp. laikė mėnesinį sus-mų bal. 
13 d., parapijos mokyklos
kambary. Sus-mas buvo skait
lingas;

Iššaukta valdyba — fin. 
rast. neatvyko.

P. Reikauskienė pranešė, 
kad Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Seimas įvyks 17 
d., vietoj geg. 24 d., iš prie
žasties atidarymo Vytauto 
parko.

Nutarimai perskaityti ir pri 
imti su mažom pataisom.

Ligonių kp. nesiranda.
Prisirašė nauja narė p. 

Jaukšienė. P. Saliukienė per
sikėlė iš 4 kps., Nortli Side,

2 kuopų.
P. Rasliinskienė išdavė ra

portų. Iš Apskričio sus-mo. 
Priimtas.

P. Stašaitienė išdavė rapor
tų iš labdarių veikimo. Pri
imtas.

Raportų iš Jaunamečių sky
riaus išdavė panelė Karkaus- 
kaitė. Priimtas.

P. Lukauskienei atsisakius 
iš jaunamečių skyriaus komi
sijos, jos vieton išrinkta p. 
Vaičiūnienė.

Atstovės į Apskričio sus- 
mų: Juozaitienė, Lukauskienė, 
Saliukienė ir Juodelienė.

Iš Motinų Dienos iškilmių 
rengimo komisijos narė Sta
šaitienė pranešė, kad galuti
nas raportas bus išduotas ki
tame sus-me.

P. Rasliinskienė padarė pra
nešimų iš rengiami} bendrų 
pusryčių “Motinų Dienoj”. 
Priimtas.

Sekančios sų-tės apsiėmė 
šeimininkauti parapijos pik
nike: Jokaitienė, Stašartienė, 
Laurinaitienė, Laugaudienė, 
Gulbinienė, Lazdauskienė, Vi- 
lickienė, Juodelienė ir Petro
šienė.

Kadangi Sriubienė vyksta 
Lietuvon, jos vieton Atstovau
ti kp. Šv. Kaz. Ak. Rėmėjų 12 
Seime išrinkta Lukauskienė.

Raportų iš Federacijos sus- •
mo išduvė Laugaudienė pra
nešdama kad Federacija pa
geidauja atstovių Vytauto par 
ko atidarymo iškilmėse. Ra- 
portas priimtas. Kuopa nuta
rė dalyvauti liuosa valia.

Sus-mas baigtas malda.
Rašt. .

Tikras parkas.
Dauguma mano, kad naujain j talikai. 

Vytauto parke nėra medžių 
pavėsiui. Tai labai klaidingas 
manymas. Parke yra tiek šim
tamečių medžių, kad visiems 
užteks pavėsio šiltų dienų. 100 
naujų stalų bus sustatyta po 
medžiais.

Automobiliams vieta.
Kairysis parko sparnas vi

slus rezervuotas automobiliams 
sustatyti. Plotas toks didelis, 
kad galės tilpti virš 500 auto
mobilių. Vietos užteks visiems.

Kaip nuvažiuoti!

(girdėti pirmiausia “Draugo” 
ir Peoples Furniture Co. ra
dio programų iš WBBM sto
ties, o paskui visos tūkstanti
nio choro dainos, kalbos ir 
muzika.

Visi kviečiami.
Visi Chicagos ir apielinkės 

kolonijų lietuviai kviečiami į 
šias istorines Vytauto parko 
atidarymo iškilmes. Visi bus 
maloniai priimti. Visi pama
tys, kokį moderniškų parkų 
piknikams įrengė lietuviai kū

jo valgyti, maistu dalintis. 
Vėliau Juozas Baltrušaitis

užgrojo koncertina.- Naktį, 
dauguma kiek prasnaudė.

vaus A.-Grybas, A. Peldžius, 
J. Šiaulienė ir K. Usaitė.

X Parapijos darže brolio 
.Vlado ir kaikurių parap. K-to

Tame vagone net iki Bul- ’ narių pasodinti didžiuliai me
talo vieni lietuviai važiavo, i džiai pradeda žaliuoti. Yra 
Tame mieste įsėdo keletas ki-! vilties, kad jie prigis ir duos 
tataučių. į gražaus pavėsio daržo lanky-

Kelionė traukiniu užbaigta tojams.
laimingai ir linksmai. X Nekalto Prasidėjimo mer

lioboken, U. J., stoty j pusi- g.įnil jraUgįjtt parapijos sve- 
tiko p. Juozas Smitrus, Skan- Į tainėje gegužio 22 d. turės sa-

Sekr.

“DRAUGO” EKSKURSIJA 
LIETUVON.

Apraudoti ir paraudoję, at
sisveikinus su skaitlingu bū
riu giminių ir darbuotojų, 
tarp jų “Draugo” redaktorius 
p. Šimutis, išvažiavom Niekei 
Plate geležinkeliu iš «La Salio 
stoties. Visas paskutinis karas 
(vagonas) buvo užrezervuotas
‘ ‘ Draugo ’ ’ ekskursantams,

Daugelis teiraujasi kaip reij{ul.įų įyniį dauguma važiavo 
kia nuvažiuoti į Vytauto par- pcr p p Baltučio agentūrų.
kų. Kelias toks tiesus, kad 
kiekvienas gali lengvai parkų 
rasti. Automobiliams vienas 
kelias yra —Cicero Avė. Va
žiuoti reikia iki 115 gatvės. 
115 gatve pasukti į kairę ir už 
bloko parko “geitas”. Kitas 
kelias — Western Avė. Va
žiuoti reikia ir-gi iki 115 gat
vės, paskui 115 gatve pasuk
ti po dešinei ir tiesiai važiuo
ti iki parko.

Neturintiems automobilių, 
reikia važiuoti gatvekarais — 
llalsted St., kaip važiuojama 
į Šv. Kazimiero kapines. Gat- 
vekarių linijai pasibaigus, sto
vės eilė busų, kurie už mažų 
kainų žmones vež į Vytauto 
parkų. Taigi kelias į Vytauto 
parkų visai neklaidingas.

Svečiai.
Gauta žinių, kad į parko ati 

darymų atvyks ištisos parti
jos svečių iš artimųjų ir toli
mesnių Indiana valstybės lie- 
tuvii} kolonijų, būtent B. Chi- 
cago, llammond, Ind. Harbor, 
Gary, So. Bend ir kitų.

Istorinė diena.
Gegužės 24 d. bus istorinė 

diena. Vytauto parko, kuris 
yra nuosavybė visų Chicagos 
lietuvių Romos katalikų para
pijų, atidarymas įvyks dide
lėmis iškilmėmis: iškėlimu J. 
A. V. ir Lietuvos vėliavų; 1,- 
(MK) choro dainomis, įžymių 
kalbėtojų kalbomis, sporto 
rungtynėmis ir, ant galo, ben
dru pasilinksminimu, grie
žiant dideliam benui.

Garsiakalbiai.
Po visų Vytauto parkų tų 

dienų bus išvedžiota garsiakal 
biai, per kuriuos bus aiškiai

Buvo kiek iš p. Stulpino a- 
gentūros. Englewood stoty j 
prisidėjo būrys p. Zolpo ap
tarnauti ekskursantai.

Pavažiavus keletu mailių 
traukinių dūsavimai praretė
jo. Retėjo ir ašaros. Užvesta 
kalbos, su kitais susipažinta. 
Paskui pradėjo kaikurie juo
kauti. Apie pietį} laikų pradė-

dinavų — Amerikos linijos 
vedėjas lietuvių skyriaus. 
Taksais nuvežė į uostų.

Privažiavo žmonių iš rytų.
Važiuoja kartu įžymi rašy

toja — poetė Apolė Stašaitė, 
Pranas ir Vincas Kudirkai ir j 
būrys kitų nonvoodiečių dar- j 
buotojų, vienas p. Savickas iš i 
Bostono (Vinco giminaitis), 
kiti iš kitų kolonijų. Važiuoja 
judžių rodytojas p. Lukšys, p. 
Vizbaras iš Rocliester, N. Y.

Jau baigia lietuviai sueiti į 
laivų. Iš viso lietuvių šiame 
Skandinavų Amerikos linijos 
laivu “United States”, p. Smi j 
traus pateiktomis žiniomis 
bus virš šimto.

Next žinių gausite iš Copen 
bagen’o pasiųstų.

Ekskursantas.

vo pramogėlę.
X Aušros Vartų mokyklos 

mokinių raštų piešinių ir įvai-

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordon)

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. 9609

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurir.lestyje 
Rooin 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDO.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. I-a Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tek STATE 2704; 4412

WEST SIDE ŽINIOS. J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

X Šiądien po gegužinių 
pamaldų bus parapijos moky
kloje Kolegijos Rėmėjų Chi
cagos Apskričio mėnesinis su
sirinkimas, kuriame mūsų 

Aušros Vartų 19 skyrių atsto-

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

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tcl. Pullman 5950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn Street
Ketvergals ofisai uždaryti.

rių rankdarbių paroda visus į,, 
tikrino, kad tinkamai mūsų 
mokykloje vartojami nauji 
mokymo metodai gerai vai
kus išlavina ir paskatino dar 

Jdaugiau mokytis.

PLATINKITB “DRAUGĄ”

JUBILIEJINIS

IŠPARDAVIMAS
TOKIOS ŽEMOS KAINOS 

DAR NIEKAD NEBU
VO ISTORIJOJ

METINĖ ATSKAITA
STOVIS METAIS PASIBAIGUSIAIS KOVO 1, »31

GEDIMINAS
BUILDING AND LOAN ASSOCIATION

4425 S. FAIRFIELD AVENUE, CIIICAGO, ILL.
ASSETS

Loans on lteal Katate $172,900.00 
Loans on Stock Pledged 5,400.00 
Intereat Due and Unpaid 76.50 
Installments on Stock due

and Unpaid ./..... 4,545.24’,i 
Furniture and Statlonery 678.90 
Cash in Hands of Treas. 3,275.19

Totai $186,875.83 %
ItECEIPl’S

Cash In Treasury Lašt
Year ................... t. . $1,487.94

Installments received 52,417.86
Intcrest Received . .. 11,062.47
Premiums Received .. . . 1,230.00
Mombership Fees . .. ... 240.25
Transfer Fees ........... . ... 40.75
Fines .............................. ___ 34 25
Loans repaid and inatured

—Kcal Estate......... . 42,150.00
Loans Repaid and Maturcd

Stock I’ledged .... .. 5,100.00
Itents.............................. ___  325.00
Bilis Payable .............. . 15,270.00
Matured Stock .... . . 9,674.00
I’repaid or I’aid up

Stock ..................... .. . 47,500.00
Accounts I’ayable ..,
Contingent fund ....,
Suspense Account ...

Totai ................. $187,646.91

LIABIIJTIES
ltcgular Installments I’aid

in on Stock............ $101,237.38
Inatallinents in stock I’aid

in Advance ................. 2,085.53
Instalmcnts in Stock Due

and Unpaid ...... 4,545.24 %
Prepaid ar I’aid up

Stock ..f>......(.. 52,000.00
Maturcd Stock ................. 5,800.00
Bilis payable ...................... 90.00
Accounts Payable ............ 564.42
Intcrest .............................. 3,000.60
Contingent Fund ............ 5,000.20
Profit (divided) ___  12,342.82%
Profit (Undividcd)) .. 57.71%
Suspense Account ............ 151.92

Totai ___ $186,875.83%
VISBUKKĖMENTS

Loans on Ileal Estate 51,400.00 
Loans on Stock Pledged 4,200.00 
Installments withdrawn and

Maturcd ..................... 52,856.48
Intcrest or profit on Stock

Withdrawn ................. 6,438.41
Itents ................................... 455.00
Bilis I’ayable ................. 15,200.00
Maturcd Stock ............ 4,874.00
I’repaid or Paid up

Stock ......................... 43,700.00
Intcrest Reservcd .... 2,723.07
Exponscs, General .... 1,081.68
Expcnses, salaries ............ 540.00
Expcnses, Stationery

Postage .............................. 165.44
Cash in hands of treas. 3,275.19
Accounts I’ayable......... ... 37.64
Contingent Fund ............ 700.00

Totai ................. $187,646.91

Audited and found i n proper order by 
Registered Public Ąccountant J. P. VARKALA, 

3112 South llalsted Street
JOHN SANDARS, President J. J. PALUKAS Sec.

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

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

Te!, ltoosevelt 8710 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas,

A. A, 0LIS
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Rooin 1701 Tcl. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 S. Halnted St. Tel. Victory 0562 

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

Č.’vTČHKNŪL-'
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais ir Penktadieniai!
vakarais namie pagal sutartį.
6503 So. Campbell Avenue

Telefonas Republic 4499

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas viduriniestyjo
Itoom 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Wusliington St.

Cor. Waslilngton and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tol. Hyde Park 3395

Sparton Screen Grid Ra
dio vertės $112.00 tiktai

už........ $59.00
I)ay Fan General, Motors 

9 tūbų radio vertės $150

"ž $49.00
Brunswick radio ir vic- 

trola krūvoje, vertės $2001

už........ $69.00
1931Pliilco radio ir victro-l

”ž......$79.00
Majestic radio ir victro-l 

la vertės $225 dabarl

«• $88.00
9 tūbų radio ir victrola| 

ver. $200 už $50,04
9 tūbų Sonora radio n 

vietrola už $69.0*
Midget Baby Gran Radi<

* •......  $22.51
Naujas grojiklis pianai 

verta $450 $98.O<
Geri playcr pianai, varto]

p°......$48.01
2 šmotų Mohair parloį 

setai po .. $55,O<
3 šmotų parlor setai

p°........ $49.01
9x12 karpetai p<j

$18.00
Rankinės viktrolos, geroj 

vežtis į Lietuvų ir piknikj 
vertos $25 $15.01

JOS. F. BUDRIU,
Ine.

3417-21 S. HALSTED SI
Cbicago, Iii/

Tel. Boulcvard 4705

WCFL Lietuvių progri 
mai nedėliomis nuo 1 iki 
vai. po piet. WHFC Kctve( 
gaiš nuo 7 iki 8 vai. vakai

HI LĮ AND RUNN—The “CoMi Gblfet" b No Placc lo Cet Fresh WilliOBt Bcating h (or the Timber—No Suh?
QRAPC'« ooiNfc OM tat nacot Jtiyea moka- cm 1 ouT’oa * cm.* et'unruue . Tbue - <oO,w«o ovtte. tat "coom caeaWw soma vos rutvi

imuUs PtUrty oa I
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Trečiadienis, Geg. 20 d., 1931 DRAUGAS

1

C H I C A G O J E
PRANŲ PERVERSMAS. i nūs Zdunkus apleido mūsų 

kolonijų ir išvažiavo į Lietu-
North Side. — Ištiktųjų, sulvą. laimingos kelionės, Pra- 

niasų kolonijos Pranais atsiti-! ne

apleidžia Chieaga ir vyksta į MISIJOS.
i rytų šalį, _j St. Louis miestų'-------------

į ir ten ves pačių. Gaila tavęs, j Brighton Park. — Seštadie- 
[Praneli, nes mažinąs Nortli Si- nį, J G d. geg. atvyko pas mus 
dės “beslerai”. Bet linkime Jtoselande užbaigęs misijas Tė 
tau laimingo naujo gyvenimo (vas Augustinas Dirvelė, vie- 
ir, nepamiršk, Pranai, sugrįsti nuolis pranciškonas, ir pra-

DAKTARAI:
Tol. Cunul 6764

ko kas nors nepaprasto. Pra- Pranas Valaitis 30 d. geg. į Nortli Side.
Pranus Gurinskas 1G d. geg. 

ir-gi persivertė iš singelio į

dėjo mūsų bažnyčioje misijas. 
Misijos kartu vyrams ir mo
terims, bet tęsis 2 savaiti, iki

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIIIURGAS 

IR OBSTETRIKAS

A. -Į- A.
URŠULĖ

PALAUSKIENĖ
(l'o tėvais Pociūtė) 

mirė gegužio 17, 1931 m. 8:45 
vai. vak. 58 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio ir 
Parap. Bedančių Kaimo.

Paliko dideliame nuliudipno 
vyrų Pranciškų 2 švogeriu Ig
nacų Kučinskų ir Antanų Pa- 
lauskų, giminaičius Antanų Sa- 
mo.škų, Pranciškų Zarankų, 
Pranciškų Kučinskų, Kazimierų 
Kučinskų, Stanislavų Kučins
kaitę ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Emilijų Samoškienę.

Kūnas pašarvotas 3825 Deo- 
dar st., Ind. Harbor, Ind. . .

Laidotuvės įvyks ketverge 
gegužio 21. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į šv. Pranciškaus par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sietų. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę;
Vyras, švogerls ir kiti giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Oleska & Petkus, Tel. Ind. 
Harbor 938

A A
FILO MINA 

SHUKAITĖ \

mirė geguž. 18, 1931 m. 10:40 
vai. ryto 10 metų amžiaus. 
A. a. Filomina gimė rugsėjo 15, 
1920 m. Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motinų Onų po tėvais Dišaitė, 
tėvų Juozapų, seserį Onų, 3 dė
dės Petrų, Mikolų ir Antanų 
Dišius ir dėdienę Emilijų Di- 
šienę, ciocę Julijonų ir dėdę 
Karolį Adamonus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2843 W. 
38 st. Laidotuvės įvyks Pėdny
čioj, gegužio 22. Iš nafnų 8:30 
vai. bus atlydėta į šv. Agnieš- 
kos (39 St. ir Washtenaw avė.) 
bažnyčių, kurioj įvyks gelulin- 
gos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti šiose luidotu- 
vėse.

Nubudę:
Tėvai, Dėdės Ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

PRANCIŠKUS MIKUTIS

mirė gegužio 17, 1931 m. 2:20 vai. po pietų, sulaukęs 
pusę amžiaus. Kilo iš Šiaulių apskr., Tverų Parap. 
Girčių Kaimo. Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Barborą po tė
vais Varonovičaitę, dukterį Marijoną Beržinskienę, 
sūnų Edvardą, žentą Liudviką, 3 anūkes ir gimines, 
o Lietuvoj 2 broliu ir seserį.

Kūnas pašarvotas 1430 Ko. 50 Avė. Cicero, 111. 
Laidotuvės įvyks ketverge gegužio 21. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į Šv. Antano par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines ir pa
laidotas šeiminiškame lote.

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

Nubudę: Moteris, Duktė, Sūnūs, Žentas ir Giminės 
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

<-*

i• i Y-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABORIAl

Didysis, Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YABDS 1741 ir 1742

jženočius, tai yra susituokė su 31 d. gegužės. Buvo girdima, 
[p. Guodaičiute, žinomo biznie

ji liaus p. G uodaičio sesutė, po
karo atvažiavusia iš Lietuvos.

kad visi džiaugiasi kur tik 
Tėvas Augustinas davė misi
jas. Mūsų bažnyčioje žmonės

Juodu amžinu ryšiu surišo i godžiai klausosi įdomių pa-: 
[Imūsų kleb. kun. J. Svirskas.! mokslų ir visai nenuvargsta

Per šliubą žavinčiai giedojo 
“Avė Maria” parap. choro 
žvaigždutė p. F. Nausėdaitė, 
kas padarė malonaus įspūdžio 
jaunavedžiams ir jų gimi
nėms. Už tai nuopelnas pri
klauso varg. N. Kubui.

Vestuvių puota įvyko jauna 
vedžio p. Pr. G.urinsko namuo
se, kur jų giminės, draugai 

| pažįstami linksminosi iki vė
lumos ir visi linkėjo jaunai 
porelei laimingo naujo gyve
ninio.

JURGIS JANUŠKA
mirė Geg. 18 d., 1931 m. 2:15 
vai. po pietų, 40 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno ltcd., Pa
nevėžio Apskričio, Gelažių 
Parap. ir Kaimo. Amerikoje 
išgyveno 20 metų.

Paliko didetanie nubudime 
dvi seseris; Marcijonų Zubavi- 
čienę ir Cecilijų Galinienę, ir 
ilu švogeriu: Amerikoje, o Lie
tuvoje motinų ir gimines.

Kūnas pašarvotas graboriaus 
Lachavičius koplyčioje, 1439 
So. 49th Ct. Cicero, 111. Laido
tuvės įvyks 1‘ėtyčioje Gegužio 
22 d. 1931. Iš koplyčios 8:30 
vai. bus atlydėtas į Šv. Antano 
par. bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po paimaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Seserys, švogeriai Ir Giminės 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lacha\vich ir Hunus, Telefonas 
ltoosevelt 2515

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
▼yru, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomls ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray .

2130 WEST 22nd STREET*
CHICAGO

Telefonas Grovehill 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedaliomis pagal sutartį.

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Tel. Canal 2330
Valandos 2-4 po pietų ir 7-3 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimą

stati išklausyti kas vakarų po j Tul- Dearbora 1883 
2 pamokslu. Reikia tiesiog 
stebėtis iš to jauno misijonie- 
riaus pasišventimo ir stipru
mo; pats vienas duoda taip į- 
domias misijas be jokio poilsio j 
vienur užbaigęs tuoj kitur pra
deda. Dievas jam tegul atly
gina.

J. S.

DR. BENJ. W. MAGH,
DENTISTAS

Suito 1920 The Pittsfield Bldg.

55 E. WASiIINGTON ST.

Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

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

Tel. Lafayette 6793

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

Office: 4459 S. Califoruia Avė.
Nedėliojo pagal sutartį.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Pabroliais ir pamergėmis bu 1637 AVEST 51 STREET 
vo: K. Valaitis su P. Bitautai-ĮVah: 3‘4: 7-8 vaL vak‘ Nc<t u'12 d 
tė, kitos poros pavardžių neto- Į
ko sužinoti.

Jaunavedžiai yra geri lietu
viai ir pavyzdingi katalikai.

lies. Phono 
į Englcvvood 6641 
j Wentworth 3000

Office Thone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Teh Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė Savo Ofisus j'°fiao Boulevard 5913
Res. Kenvvood 5107naują vietą po num. 4645 S. 

Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė.,

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

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

Todėl, he abejo, sukurs GSbVŠO? ItALSTED STREET|Tel- Prospect 1930.
ir pavyzdingą lietuviškų, ka- „ , „ . . , .1 J Į Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

tabkišką šeimyną, ko jiems
ir linkėtina. Phone Lafayette 9710

Bijūnėlis.

GAISRAS PP. NAUSĖDŲ 
NAME.

North Side. — Žinomo vei-

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. - v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 - 14 St. 2924 Washington
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6, BlvdL
Tel. Cicero (42 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DD1VIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Clcreo 2886

Nedėllomla
Susitarus

draskytas ir ims porą mėnesių
kūjo, Labd. Sąjungos Gentio!jani Nuostolių pa
piliu. p> A. Nausėdo nauie> į daryta už keletą tūkstančių 

'geg. 14 d., anksti rytą (apie[dol>
4 vai. kilo gaisras. .

. , Gaisras kilęs iš elektros vie-
Ponų Nausėdų šeimyna bu- . .... .. .. . .ilu susijungimo.

vo jau gerokai pritraukus du
rnų, kada užgirdo ant trečio- j 
jo aukšto moters šauksmą:* 
“Mes degam!” Sukilus pp. ! 
Nausėdų šeima pajuto, kad

A. L. DAVID0N1S, M. D.
4910 SO. MICH1GAN AVENUE 

Tel. Keuwood 5107
Valandos:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio
Pajūris.

l’agal bažnytinius surašus, 
Prūsuose lietuvių buvę: 1897
m. — 10S,054 žni., 1901 m. 
114,643, 1912 m. — 96,659;

jau ir gaisrininkai čia pat.
Gaisras pavyko tuoj likvi-

, • dabar yra per 60,000 žmonių,duoti, bet namas posetmai ap-į J 1 ’

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Tclef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sųžlnlngas Ir 
nebrangus, nes nctuM- 
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
UETUVIS GRABORIUS 

O f I n a e
4603 So. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 3lf7

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virgiui* 1200 

Yards 1138
Chicago, UI.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Itez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
OF. 3133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 8. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po piet. U tara. ir Subat. 
3-9 vak. Šventadieniais pagal sutarti

DENTISTAI

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenuo

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

Ncdėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Lcavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avo.

Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 

NedėlioJ pagal sutartį

S. D. LAGHAYIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

- BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimu, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotn- 
rno. skaudamų akių karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys 
tę ir tolimų regystę.

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

Speciaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
j kare. Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.

KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsilikimų akys atitaisomos 
be akiuių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Kampas 46ib Ir Paulina SU. i 
Tel. Boulefird 6203 - S41I

Nubudimo valandoje kreipkitės I 
prie manės, ietarnanelu simpatiš
kai. mandagia , gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

Tel. Canal 6223

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 18 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALAIORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1321 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų 

I lkl 8:39 vakare

Tel. Tardo 1820

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ BPECIAU8TA8

Ofisas ir Akinių DirbiuvS 
756 West 35th St.
Rampas Halsted 8t. 

Valandos: nuo 10—4; nao 8—8 
Nedėliomia: nno 10 iki 12.

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Rea. Tel. Mldvvay 5611

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAK 
Oakley Avenue ir 34-tae Street 

Teist Wllraette lBf arba 
Canal 1713

▼alandoa: S lkl 4 p. p. PaaedėUalg 
Ir Katvergale vakare

Tel. Cicero 1263

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomls pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. CHARLES SEGAL
( Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo S—4 pš 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomls 10 iki 12 

Tclef. Midway 2880

Tel. Lafayette 6820

Rot. Grovohlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 NedėlioJ pagal sutartį

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rosldencllos Tel. Plasa 3193

VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 lkl 12 diena



DUAOOAS Trečiadienis, Geg. 20 d., 1931

C H I C A G O J E
RYTOJ pradėsime dėti pasi, LAIMĖJO PIRMĄ DOVANĄ 

kalbėjimą, su seniausiais Chi
cagos lietuviais.

ŠIANDIEN skaitykite Tei
sių Skyrių, padarykite savo 
nuosprendį ir mums apie tai 
praneškite. Gausite dovanų.

LABDARIŲ BAZARĖLIS.

Town of Lake. — Teko su
žinoti, jog šią savaitę, gegužės 
21, 22 ir 23 d. įvyks bazarė- 
lis, 6v. Kryžiaus par. salėje. 
Jį rengia Labdarių 1 kuopa. 
Narės viena paskui kitų sten
giasi, kad šis bazarėlis būtų 
vienas sėkmingiausių. P-lės 
Mauriutė, Kleinaitė, ponios 
M. Sudeikienė, E. Gedvilienė 
ir O. Sriubienė eina per biz
nierius ir krautuves ir jau 
pririnko gana gražių ir nau
dingų dalykų. Bus taipgi at
gabenta lietuviškių saldainių, 
gardaus gegužinio medaus, 
net ir paukštelių. P. Sudei
kienė padarė tikrų lietuviškų 
sūrį. Tat-gi, nei vienas nepra
leiskite progos — dalyvauti 
ir pamėginti savo laimę. Vi
sas pelnas eis našlaičiams 
šelpti.

Žinūnas.

Žodžiu, visas programas, 
dainos, muzika ir kalbos da
rė gražų įspūdį.

Garbė sųjungietėms, ir jų 
vaikeliams, kad sugeba su
ruošti tokias gražias pramo
gas. O programo surengimui 
ir išlavinimui visų dainininkų 
didelė padėka priklauso gerb. 
muzikui p. Juozui Brazaičiui.

Valio! Lai sųjungiečių dar
bai ir ateity skina kelių dar 
gražesnei ateičiai.

Ta pati.

STIPRĖJANTIS BIZNIE
RIUS.

PRANEŠIMAI mas). Girdi “Unclc Sam” pri-
status mėsų.

Hiunboldt Park Lietuvių 
Pol. Kliubo mėnesinis susi
rinkimas bus ketvirtadieny,1 dė Šamas). 
21 d. gegužės, 1931 m., Al- 
miras Simrnons svetainėj, 1640 
N. Hancock Str., 7:30 vai. 
vak. Visus meldžiu dalyvauti, 
nes yra svarbus reikalas ap
tarti.

Nuo to šalies vyriausybė 
praminta “Uncle Sam” (Dė-

LEVIATHAN GAVO 
VIRŠENYBĘ

jau ne pirmas atsitikimas, kad dojo ginklus. Vienas žmogus 
lietuviai kunigai perkeliami į sužeistas, 
nelietuviškas parapijas, o gry
nai lietuviškose arba mišrio
se parapijose laikomi nemokų 
lietuviškai kunigai, aršūs lie
tuvių priešai. “M. R.”

SARGYBA GINA KALĖJIMĄ

PRANEŠIMAS PIKNIKŲ 
RENGĖJAMS.

A. Walskis, Secret.

PAGERBTAS VYRIAUSY
BEI PRAVARDES SU

TEIKĖJAS

P-lė Genovaitė šidiškiutė, 
pasižymėjusi dainininkė ir 
Beetboveno Konservatorijos 

1 mokytoja, visų Cbicagos Mu
zikos konservatorijų dainavi
mo konteste, įvykusiame pra
eitų šeštadienį, laimėjo pir
mų dovanų. Garbė lietuvaitei! 
Jinai dabar gauna reta proga 
dainuoti su Cliicagos simfoni
jos orkestru, kurio koncertas 
įvyksta birželio mėnesyje, Or
chestra Hali. P-lė Genovaitė 
yra mūsų radio dainininkė. Ir 
ateinantį sekmadieni iš WB 
BM radio stoties dainuos so
lo.

Town of Lake. — Kazimie
ras Brazaitis yra,vienas nau
jųjų stiprėjančių musų biz
nierių. Jisai yra savininkas 
B. Jučus Restauranto, 6249 S. 
Ashland avė. Jisai pirmiau; 
dirbo už virėjų toj pat kolo
nijoj seserų Juciučių restora
ne. Bedirbdamas, jis visų biz
nį gerai suprato ir po to ė- 
mėsi pats to biznio. Sekasi ge
rai. Tie, kurie restaurantuose 
valgo, privalo atsiminti minė
tų p-no Brazaičio vedamų res- 
taurantų.

TROY, N. Y., geg. 18. — 
Samueliui AVilšonui pastaty
tas gražus paminklas. Nami
nio karo metu tas žmogus pri
statė mėsų šiaurinių valstybių 
kariuomenei. Ant pristatomu 
dėžių buvo padėtos raidės “IT. 
S.” (United States). Karei
viai tuos inicialus ėmė vadi
nti “Uncle Sam” (Dėdė Sa-

NEW YORK, geg. 18. — 
Amerikos J. Valstybių garlai
vis Leviathan gegužės 15 d. 
nuplaukė į Cherbourgų, Fran- 
pįjoj, 3 valandomis 45 minu- 
tomis greičiau už AVhite Star 
garlaivį Majestic.

Abu garlaiviu iš New Yor- 
ko išplaukė kits paskui kitų.

ELBERTON, G a., geg. 19. 
— Vietos kalėjime laikomai 
negras, suimtas už baltos tfio- 
teriškės užpuolimų. Baltųjų 
būrys vakar vakare mėgino 
pulti kalėjimų ir pagrobti ne
grų. Kalėjimo sargyba panau-

ŠILALIŠKIŲ ŠAUNI 
“BUNCO PARTY”

LIETUVIAI KUNIGAI VIS 
GRŪDAMI Į NELIETU

VIŠKAS PARAPIJAS

REIKALINGA VIRĖJA.
Šv. Jurgio par. klebonijoj, 

3230 So. Aubum avė., Chica- 
go, Hl. reikalinga virėja. Al
gos $50 mėnesy. Kambarys ir 
maistas. Kitų darbų nereikės

Kas tiktai rengia šių va
sarų piknikus, nepamirškite 
vartoti iš Lietuvos BIRUTĖS 
skanias saldaines. Birutės 
saldaines labai tinka lošti ly- 
giai-nelygiai ir duoda DRAU
GIJOMS labai gražų pelnų.

Todėl Gerbiamieji, remki
me savo pramonę, ir varto
kime Birutės saldaines. Meski
me paprotį vartoti žydiškas 
saldaines, kurios nei savo sko
niu nei gerumu negali prilyg
ti Lietuvos Birutės saldai- 
nėms.

Taipgi pas V. M. STULPI
NĄ galite gauti ir visokiųVilniaus arkivyskupo parė

dymu Lazdūmj klebonas kull. tik v,rti T>BrbllM Pasto tyulgtMmj prekiy iS Lietuvos.

Karvelis perkeltas į tolimų 
gudų parapijų, už Lydos. Ttfi

vus. (Visados kreipkitės pas:

AUTOMOBILIAI

Sv. Pran. Rem. 3 skyrius £ėsi> kad M- S- 55 kP- s$un- 
gietės kasmet gražiai tų die
nų mini. Paskui iš eilės persta- 
tinėja programo dalyvius.

Visųpirma pasirodo jauna- 
mečių skyriaus mažesnių mer 
gaičių choras, kuris gražiai 
padainavo tris dainelės.

Sakalų Aldona pasakė gra
žias eilutes apie motinėlę. 

P-lės M. Žibaitė ir A. Mik-

“bunco party” įvyko geg. 
16 d., p. Mažeikių namuose. 
“Bunco” pavyko, liko nema
ža pelno.'

Iš Brighton Parkų atsilankė 
p. L. Račkauskienė ir paau
kojo staltiesę, kuri buvo išleis
ta numerais. P-lė Urbonaitė 
iškepė gardų pyragų, kuris ir
gi išleistas tuo būdu.

Po “bunco”, p. Mažeikienė Saite gražiai išpildė duetų.
svečius šauniai pavaišino. Rė
mėjos dėkingos p. Mažeikie-

Gerb. kun. Andriušis savo 
kalboje pareiškė daug gražių

Gegužės 23 d. Bridgeporte, 
pas V. Tamašauskus, 3426 S. 
Auburn Avė., įvyks šilališkių 
‘bunco party”. Pradžia 8 

vai. vakare.
Visi kviečiami atsilankyti.
18-tos kolonijos veikėjas p. 

J. Valuckas žadėjo suorgani-1 
zuoti visus Šilališkius, Žemai-; 
čius ir Aukštaičius ir atsi-, 
vežti į pramogų'.

Dovanų bus labai daug ir 
gražių. [

Koresp. A. J. J. į

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažą kainą. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J 
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. Vords 0699

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais Įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali Įrengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Afcher Avenue

Lafayette 2082

. —t

RETK ALINGA senyva mo- j 
teris ar vyras prižiūrėti na
mų.

JONAS KANAUSKAS 
4616 W. Oortland St. Chieago

R. ANDRELIUNAS
(Marųuetre Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir mustkoa lnstru- 
mentua ‘

2650 West 63rd St. Ghioago
Telefonas HEMLOCK 1(86

V. M. STULPINAS 

3255 South Halsted Street 

Tel. Victory 6122 

Chicago UI.

nei ir jos dukrelei, A. Mažei- minčių ir kartu džiaugės sųjun 
kaitei, už malonų priėmimų, | giečių gražiąja darbuote.
o visiems dalyviams už pa
rėmimų.

Rėmėja.

“MOTINŲ DIENOS” GRA
ŽUS ĮSPŪDŽIAI.

Su
kas

Piano solo atliko mūsų gabi 
pijanistė jauhametė Fidelija 
Jasnauskaitė.

Toliau gražiai solo padaina
vo E. Klikuriaitė. Po to, p-lės' 
Irena Aitutytė ir Eleonora Do-, 
brovolskytė padainuoja gra
žiai porų duetų. ii

Smuiko solo gražiai atliko’ 
Pranas Balčiūnas.

Muzikalę dalį vėl paįvairino 
gražios kalbos kp. pirm. p. j 
E. Labanauskienės ir kp. na
rės, o taip pat ir Centro Vald. 
Direktorių pirm. p. R. Mazi- 
liauskienės. J

Iš vyrų sųjungietėms gražių 
minčių pareiškė brolis Vla
das, p. P. Balčiūnas ir P. Ci-

VAKARIENĖ PRANCIŠKO
NŲ VIENUOLYNO

NAUDAI.

Sekminių vakare, gegužės 
24 d., bus skani vakarienė su 
gražiu programų, Dievo Ap- 
veizdos parap. svetainėje ant! 
Aštuonioliktos. Rengiama vi
sų Chicagos parapijų iš dėkin
gumo, kad Lietuvos Tėvai 
Pranciškonai atsiuntė misi- 
jonierių. Taigi kartu ir Tėvo 

Augustino pagerbimo vaka
rienė. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Maloniai kviečiame atsilanky
ti.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEM VALLET 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 80. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1889

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

tai mes galime/Jusų karui grąžinti pep. Jėgą ir ekonomiją. SpeciJa
ltai Įrankiai, tikros dalya dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų seną karą padaryti kaip naują. Laika nuo laiko carbureterio 
apžiūrėjimas ir išvalymas sutaupys jums pinigų.

M AR va & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pae^engę taisyti Buick, Nash. Hudson & Essei, Oakland 

ir Pontiac, Otfcsmoblle. Viking, Graham-Paige ir kitus.

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:ę \ * e  .

Phone Vlrglnla 2054 M. ZIZAS
JOSEPH VILIMAS Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 5626

NAMŲ STATTMO KONTRAK
TO RIUS

4556 S. ROCKWELL ST.
Teief. Republlc 6294- - - - - - - - S- -- D. GRICIUS

W, BENECKAS GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Pentuoju, popieruoju, grei- Kainos prieinamiausios. 

nuoju. Senų varnišių nuimu 2^2 WEST 69th STREET 
Rengėjų Komisija. nuo visų medžių. Saukit

Lafayette 7554

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
TURIU parduoti šią savaitę S kam

barių grąžtus ir gerus rakaųdua, 
kaurus, elektriklnj radio, lempas ir 
tt. su dideliu sau nuostoliu iž prie
žasties persklrų. Rakandus varto
jau 4 mėneslua Veikite greitai. 6384 
So. Califomla Avė.

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Reknoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Rea Tel. Tardė 3408

RAKANDAI. f

West Side. — Moterų 
jungos 55 kuopa, kaip 
met, ir šį metų gražiai minė
jo “Motinų Dienų”.

Tos dienos pamaldų iškil
mėse beveik visos kuopos na
rės skaitlingai dalyvavo M. S.
Chicagos Apskričio bendrose 
iškilmėse Ciceroj.

Vakare savos parapijos sa
lėj turėjo surengus savybės va 
karėlį. Dažnai pasitaiko renr
giami panašūs savybės vaka- bulskis. 
^liai, bet šis ypatingai pasižy
mėjo tuomi, kad jame dalyva
vo visi sųjungiečių šeimos 
nariai ir išpildė begalo gra
žų savo motinėlėms pagerbti 
programų.

Seimininkėms paprašius, vi
si susėdo už stalų, gi gerb. 
vikaras kun. Andriušis pradė
jo vakarienę malda.

Vakarienė su skoniu paga
minta mūsų gabųjų šeiminin
kių pp. O. Dobrovolskionės,
A. Lukevičienės, O. Budrikie- 
nės ir F. Striaukienės.

Programui vadovauti pa
kviesta “Moterų Dirvos” re
daktorė p. S. Sakalienė, kuri 
savo kalboje pabriežė tos 
dienos reikšmę ir kartu dižiau

Gale vyrų kvartetas, kurį su 
darė L. Labanauskas, A. Vaz- 
nonis, J. Labanauskas, J. Lin
kus, A. Dobrovolskis tikrai 
gražiai padainavo keletu dai
nų.

Jiems nepasidavė ir mer
gaičių kvartetas susidedąs iš 
E. Klikunaitės, I. Aitutytės, 
E. Dobrovolskytės, F. Jas- 
nauskaitės, L. SineviČiutės, 
kuris taip pat patiekė keletą 
dainų.

F. Jasnanskaitė ir L. Laba
nauskas artistiškai paskam

bina pijanu duetų.
Oi pačių “antspaudų” užde 

jo pats sųjungiečių choras, 
padainuodamas taip pat po
rų dainelių.

J. BUDRIKO VALANDA Kaipo įletuvla lietuviam* patar 
Bausiu kuogerlausta.

4426 So. Western Are.
Tel. Lafayette 8227

M. YUSZKA 
Plnmbing & fieating

Pereitam sekmadieny vėl 
girdėjome gražų radio progra 
mų iš stoties WCFL nuo 1 iki Į 
2 vai. po pietų, kurį davė J. I 
F. Budriko muzikos krautuvė,
3417 S. Halsted St. Gražiai ir, 
imponuojančiai dainavo ponia 
Elena Rakauskienė — sopra-' 
no; p-nas Kušleika — teno
ras. Buvo irgi gražūs duetai,
Budriko radio orkestrą šau
niai griežė smagins šokius. ~ .... , .T , Geros išdirbygtės pilnai už-Tjaike programo buvo pada- ... . . ..

, " . . . tikrintos maliavos.lytas pakvietimas visiems ra-

Sapos Teief. 
Hemlock 2867»

JOHN YERKES
Namų Talaf. 

Republlc 6488

Vartoti du mėnesiu. Privatiškl na
mai, naujo modelio parlorlaus setas 
|85, vertas 325, Gražus šilkinis ame
rikoniškas orientalISkas kauras 9x11 
tik 335, vertas 3159. Be siūlių 9x12 
Wilton kauras 320, Louis XVI valg. 
setas 3<5. vertas 3225. Miegk. setas 

1 supapuošimaia 395, vertas 3350. Cox- 
well krėslas 326, elektros radio 345, 

i itališkos Brankos, vaaos ir kitokios 
1 smulkmenos 8228 Maryland avė., 1 
apt. Vienas blokas j rytus nuo Cot- 
tage Grove avė. 8tewart 1876.

RIAL ESTATE
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 
trumpą laikų turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinandnokite gera progų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue 

Rockfoid, UI.
Phone Porest 8481

AR SADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fornicius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo 860 iki 3300 
Sis departmentaa yra po valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morgldlų

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

J. H. RICZKUS
4357 8. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545
Plumblng & Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos

Parsiduoda 8 flatų narnas, 5 kamb. 
mod.. garo apllld., ąžuolo trims* 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. 32.000 {mokėt. Likusi leng- 

2422 W1ST 69th STREET (vai* lftnok. 1422 8o. II avė. ftv. An-
teno par. Cicero.

Kainos numažintos

NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevojn kam- 
barius. Darbų atlieku pigiai ir 
gerai. Turiu keletą didelių 
sieninės popieros knygų, ku

Pigiai 81,600 eųulty 4 lotuose už 
11,000. Arti 36 ir Weetern. Cedercreet 
2014, 10414 So. Church St.

3000 OREENVTKW AVĖ. | 
8 kamb. plytų rea, totas 43; 9x124,

gar., elektra, transp.

dio klausytojams atsilankyti Wl|| Mot ............................................
ir paremti Budriko rengiamų Ąjjejjng maijava |210 nas į namus įšsi-
piknikrt gegužės 31 d., Cher- ... '.. . eoon TTSt-1- *----- «-*«»—H ® . Aliejinė maliava ......... 13.00nausko darže, Justice Parke. ... .. .’ _ , , Aliejinė maliava......... 33.65Kvieslys. Kopėčios 6 pėdų.......... 31.30
PLATINKITE “DRAUGĄ”

rinkti. Už rolę 7c. ir aukšFiau. 
Atsišaukit laišku ar asmeniš
kai.

K. ANDREJUNAS
1337 So. 50 Ot. Cicero, Dl.

Gatava budavojlmul, L r. binto 
kam p., Glenlakn ft No. Central Pk. 
Avė. 48x125, ekv. J. R. Bali, 33 W. 
Hanieon avė., La Orange.

160 ak. fanha, geri namai, gal
vijai Ir mašinoa rąžyk A. Kelaen. 
R. 2, Oconto, Wla

Farma, pigiai. 90 ak. dirbamos, pi
giai. geros laiygoa Frank N. Jokn- 
son, admln. Roeatl, Mo.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

MuslunCtame pinigus Lietu
von paltu | dvi savaites, tele
gramų i dvi ar trle dlonae.

Lalvakortee parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
- Darome (galiojimus Ir vleua 
legallikus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgldlų.

Apdraudžiama nuo ugnlea 
tarnado; taipgi automoblllua

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Obioago, Dl.
Tel. Yftrds 4669
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