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KUBOJE SUKILIMAI; EINA KRUVINOS 
KOVOS

KAUKAZE BUVO ŽIAURI ŽIEMA; 
ŠIANDIE BADAS

Europoje Kuriama Kita Tarptautinė Banka; 
Atsistatydino Belgų Ministerių Kabinetas

KUBOJE KRUVINI 
SUKILIMAI

ŠIAURINIAM KAUKAZE 
BADAS

WASHINGTON, geg. 21. ROSTOVAS TIES DONU,
Iš Kubos salos praneša, geg. 21. — Praeita žiema šiau- 

kad tenai prasidėję kruvini, riniam Kaukaze buvo viena 
sukilimai prieš vyriausybę. | sunkiausių j 50 metų. Snigo 

Dviejose provincijose gvve- 32 dieni be pertraukos. Snie-

KANSAS VALSTYBES ŠVENTASIS TĖVAS AUKš-
ČEMPI JONAS

Atvaizduojamas 13 metų

TINA AMERIKOS VYS
KUPU UOLUMĄ

CHICAGOJE ŽINIOS IS LIETUVOS
1 SAN FRANCISCO, Cal.
(per paštų).į ?— Šalies Kata
likų Gerovės1 Konferencijos a- 
dministratyvis komitetas, ku
rio priešaky yra Jo Ekscelen-' 
cija arkivyskupas E. J. Han- 
,na, Šventajam Tėvui pasiun
tė metinį Konferencijos vei
kimo raportų ir vyskupų me
tinio suvažiavimo užrašus.

t Dabar Šventojo Tėvo vals

tybinis sekretorius kardinolas 
Pacelli prisiuntė laiškų, arki
vyskupui Hanna. Kardinolas 
sekretorius laiške pažymi, jog 
Jo Šventenybė aukština didį 
Amerikos J. Valstybių vysku
pų uolumų visoee katalikų vei
kimo srityse. Dėlto ir tų dar-i

STREIKUOJA 235 MIESTO 
DARBININKAI

MOSĖDŽIO ŽINIOS

Balandžio 12 d. buvo susi- 
235 rinkusios katalikiškos brolijos

SUSIRINKIMŲ ĮSTATYMO 
PROJEKTAS

Chicagoj sustreikavo
trAkų vežėjai, dirbu miestui, ir joms užjaučiantieji katali- 

kadangi nauja miesto atimini- kai skaičiuj 3,000 žmonių šve- 
stracija pašalino kai-kuriuos ntoriuje pasitarti gyvenamojo 
trokų vežėjus, dirbusius senų- momento reikalais. Kalbėjo 
jai Thompsono administraci- kun. klebonas ir kun. St. Ma
jai. - žeika. Klebonas savo kalboje .. , .

,r : ... , . ,. 1 x bos svarbios pataisos, paveda-Vezejams sustreikavus dar- įvertino šių laikų katalikų bu-1 v. , .... , .
, x • * o rrur. • x« • ' • t • x • x • j j I ncios susirinkimų laisvę poli-bo neturi apie 3,500 miestinių vj Lietuvoje, a t vaizduodamas ..____ . x Zv.
darbininkų. prancūzų ir vokiečių katalikų

' -------------------------- . gyvenimo pavyzdžiais. Visi
BUVO 660 ORLAIVIŲ susirinkusieji vienu balsu įga- 

——------ — liojo kun. klebonų pasirašyti

Susirinkimų įstatymo proje
ktas, gavęs eigų dėl netikėtų 
susidariusių aplinkybių, girdė
ti, vidaus reikalų ministerijoj 
jau baigtas rašyti ir taisyti. 
Tam projekte numatytos ke-

cijos priežiūrai. Ji turės dabo
ti, kad susirinkimas neiškryp
tų iš vėžių.

ntojai kovoju su kariuomene. g0 pūgos išnaikino 90 nnoši- vaikiukas A. Butler iš Weir, <_ • • • U j I
Daug žmonių paguldę galvas.' mčių gyvulių. Gyventojai ne- Kan., kur yra laimėjęs sili - P0®™*0 nePaPra*’

Saloje veikia griežta cen- tęko duonos ir kai-kurias vie- biavimo (raidžių sudėjimo — gaUSUS*
zūra, tad nieko tikra kol-kas,t£s palietė ne tik alkis, bet ir speUing) čempijonatų Kąnsas 

nežinoma apie sukilimį bėgį.4,adas. 1 ™ist.vhėw .Ti« i W«ohi.

Vakar Chicagos gyvento- pareiškimų — prašymų p. Rė
jai, kam leido laikas, turėjo sp. Prezidentui, 
progos pamatyti net 660 karo Balandžio 21 d. įvyko vieno 
orlaivių, kurie kokį laikų ma- valsčiaus tarybos nario rinki- 
nebravo Michigan ežero pa- mai. Rinkimuose dalyvavo, tu- 
kraščiais, šalę vidumiesčio. rinčių teisę balsuoti, 126 žmo-

Reikėjo stebėtis orlaivių nes, tik įdomu, kad kai kurie jį uždaryti. Kilęs tarp jo ir 
skaitlingumu. Retai kur pasi- asmens visai nebuvo kviesti į sus-mo vedėjų konfliktas ga- 
taiko toki reginiai. rinkimus, bet taip sau sužino-

Kiti paskui kitus būriais iš- ję atsilankė. 93 balsais išrink-

Iš principo, “Id. Št.” žinio
mis, susirinkimai bus leisti, 
bet apie jų darymų turės iš 
anksto būt pranešta vietos 
nuovadai. Jei pastebės kų nors 
įtartino, dalyvaujantis susiri
nkime policininkas turės teisę

Vakar saloje suėjo Kubos 
nepriklausomybės 29 metai. Ši 
tautinė šventė kas metai iškil
mingai buvo minima. Kas me
tai respublikos prezidentas GENEVA, geg. 21. — Tarp- 
sakydavo prakalbų. Šįmet to , tautinė Europos komisija iš- 
nebuvo. Prezidentas tik išlei- sprendė įkurti naujų tarptau-( 
do skelbimų, idant gyventojai, tįnę bankų remti Europos fl

EUROPOS ŪKININKŲ 
PAGELBAI BANKA

valstybėje. Jis vyks į Wąshi-: 
' ngtonų, kur geg. 26 d. įvyks 
visų valstybių čempijonų si- i 
libiavijno kontestas.

160 SERGANČIŲ MALDI
NINKŲ IŠVYKO Į 

LIURDĄ

LONDONAS, (per paštų). 
— Gegužės 12 d. iš čia trimis 
traukiniais į įLiurdų išvyko 
160 sergančių-'maldininkų, ku- 

MATTOON, III., geg. 21. — ril? aštnoni buvo nešami nešy- 
gyventų ramybėje, neklausytų kininkus. Pagrindinis kapita- yerle Jo^nson» 25 ”>•» ve‘ ^mis. Jie tvankiniais- nuvy 
agitatorių, nepasiduotų kurs- Įas _ 59 mįĮįonii dolerių.

NUĖJO I POLICIJĄ IR PA
SISAKĖ, KĄ ATLIKĘS

skrido į Rytus.

MIRĖ PAŽYMĖTINAS 
ŽMOGUS

tas snsiprfltęs Naujokų kaimo 
ūkininkas p. Kostas Klova,

lės būti išaiškintas tik pas ap
skrities viršininkų ir tai per 
tris dienas, Grynai religiniuo
se susirinkimuose policija taip

nors alsčiaus valdybos buvo pat turės teisę dalyvauti. Ki-
jaučiamas jo išrinkimui ne
prielankumas. ,

lūs įtarimui, kad ir čia poli
tikuoja, policininkas galės jį

Iš New Sharon, Iowa, gau-, Balandžio 25 d. įvyko nepa- uždaryti. Tačiau policininko

tymams.
Ilgiau vienerių metų Kubos 

gyventojai nerimsta. Pi^ezide- 
ntas Machado pirmiau pajėgė 
nuslopinti kelis sukilimus.

ATSISTATYDINO KA
BINETAS

BRIUSELIS, Belgija, geg. 
22. — Atsistatydino -Belgijos 
ministerių kabinetas, kuriam 
pirmininkavo H. Jaspar.

KINIJOJ EINA KOVOS

SHANGHAI, geg. 22. — 
Praneša, šiaur-vidurinėj Kini
joj eina kruvinos kovos revo
liucionierių su vyriausybės 
kariuomene.

SUDEGE DAUG TABOKOS

dus gazolinos stotį, nuėjo į ko j Fqlkestoįe, iš kur garlai- 
policijų ir savanoriai išpaži- viu į Fraaeij^ 
no, kad jis nužudė moteriškę Tai anglų tautinė maldinin- 
ir jos du vaiku važiuojant au- kija į stebuklingų vietų.

I tomobiliu. Į Maldininkų tarpe yra 60 ku-
!: Po to jis nuvedė policijų nigų. Vadovauja vienas arki- 
netoli šio miestelio. Rastas H- vyskupas ir 4 vyskupai, 
gi stebulių į purvus įgrimzdęs Maldininkai Liurde išbus 6 
/automobilius ir jame trys la- dienas ir tas visas laikas bus

... x • .vonai; Mrs. Carriė Bovfeirs, pašvęstas maldoms,
nes ir civilines teises su vy-1 Q _ T , n i x- v v
rajg ,38 m., Joseph Bowers, 5 itte- Vietos geležinkelio stoty

tų, ir Delmar Bowers, 19 mė- maldininkų dalis giedojo šven- 
Kinijos moterys darbuojasi nėšių. 11*41 giesmes. Traukiniuose bu-

įsutraukyti retežius, kuriais iš ------------------------ vo kalbamas rąžančius.
senovės, jos buvo prirakintos REIKALAUJA VISUOTINO

KINIJOJ PAKYLA 
MOTERYS
---------------- ’ |

SHANGHAI, geg. 22. —' 

Kai-kuriose Kinijos dalyse ki- 
nietės moterys organizuoja
mos kovoti už lygias politi-

būti vyrų vergėmis

ta žinia, kad tenai mirė Geoir- prastas Mosėdžio- pr. mokyk- elgimasis būsiu galima skųsti
ge W, Beaubien. los vaikų tėvų susirinkimas, (-teismui.
i: metų tas žmogus "kur katalikai tėvai pasirodė - : , , . . . • Lx. _

• m • .. .. . x- ».»• , L, Kaip ir kada ttt« projektasgimė Chicagoj ir jis pirmuti- tiktai vėfti to ardo. Tas ne- 
nis čia baltveidis kūdikis bu- paprastas susirihkimas įvyko 
vo katalikų tikėjime apkrikš- dėl nepaprastų priėžasčių. Tė-
tytas.

bus pasiųstas, kad paverstų ji 
įstatymu, tikrai dar nežinia.

“R.”

PLEŠIKAS PAMĖTĖ 
LAIŠKĄ

Į Iš 58 KARDINOLŲ 40 YRA 
; VIRŠ 60 METŲ AMŽIAUS

SUVARŽO BRANGENYBIŲ; WASHINGTON, geg. 21. ■ -----------------
PARDAVIMĄ _ Kongreso atstovas La Gu- ROMA, geg. 21. — Švento-

-------------- — ardia iš N, Y. valstybės rei- je Kardinolų Kolegijoje šia
MADRIDAS, Ispanija, geg. -kalaųja ltaro metu tarnybon ndie yra 58 kardinolai. Iš jų 

21. Ministerių kabineto iš- šaukti visus vyrus ir vyriau- 40 ytra virš 60 metų amžiaus, 
sprendimu uždrausta pairduo- sybės žinybon paimti visų ša- Visais laikais būta, kad di- 
ti ir iš Ispanijos išvežti įvai- ly medžiagų be jokio už tai džiumų kardinolų sudaro se-

TARNYBON ŠAUKIMO

vai, eidami savo pareigas, pa
davė p. Švietimo Ministeriui:

. I
per Kretingos II rajono pr. 
mokyklų inspektorių prašymų; 

—■ . ' prašymų, pasirašę apie 60 tė-
Anų vakarų du plėšiku api- vų, įteikė atvykusiam į Mo- 

plėšė garadžių, 2446 Montrose sėdį mokyklų inspektoriui ba- 
ave. Vienas jų pametė ten as- landžio 24 d. Balandžio 25 
meninį laiškų. kviečiamas isuotinis tėvų su-

Einant tuomi laišku, polici- sirinkimas, kurį veda p. ins- 
ja suėmė abu plėšiku. Tai pektorius su savo mokytojais.

ĮSTEIGTAS AMERIKOS 
LIETUVIAMS EKONO
MINES INFORMACI

JOS BIURAS

Caruso ir M. Cafano.

AREŠTUOJAMI AUTO
MOBILISTAI

Posėdis karštas.
■ Dabar nekantriai laukiama, 
ar prašymas bus patenkintas, 
ar ne. Tėvai tiki teisingumu,

Nuo gegužės mėn. pradžios 
Ekonominių Studijų Draugija 
įsteigė Amerikos lietuviams e- 
konominės informacijos biurų. 
Biuras tirs tas sritis ir rinks

- vi
įvairias žinias, kur pelningai 
ir naudingai mūsų užjūrio tau 
tiečiai galėtų investuoti kapi
talus bei santaupas, kad iš to 
būtų didžiausia nauda mūsų

'SOFIA, Bulgarija, geg. 22.
— Mieste Philippopolis, Bul
garijoj gaisras sunaikino ita- ny&a 

lų tabokos sandelius. Nuosto
lių būsiu apie 3,500,000 dole
rių.

rias dailės ir literatūros bra- atlyginimo.
-ngenybes. Šių brangenybių __
daugiausia turi ispanų Baž-

VATIKANAS ATIDEDA 
PRIPAŽINIMĄ

KELIŲ GERINIMUI 
ILLINOtSE

KARALIŠKI SODNAI KEI
ČIAMI PARKAIS

MADRIDAS, geg. 22. — 
Ispanijos vyriausybė išspren
dė kai-kuriuos karališkus sod
nus pakeisti vnlstybiniais pa
rkais.

VATIKANO MIESTAS, ge 
gūžės 21. — Ispanijos vyriau
sybės pripažinimas atideda

mas ligi susirinksiant tos res
publikos steigiamųjam parla

mentui. \

NUKELTI ISPANIJOJ 
RINKIMAI

nyvi žmonės. Taip yra ir šia
ndie.

i Šiandie seniausiu kardinolu 
yra: kardinolas Fnihųtirth ir

------------- kardinolas Ehrle, abu. gimu-
SPRINGFIELD, III., geg. siu 1845 m. «

21. — Valstybės senatas ii-J, Jauniausias kardinolas yra 
sprendė skirti 107 milionų do- 42 metų. Tai kardinolas Cere- 
lerių kelių gerinimui. jena, Lisbonos patriarkas.

I
UŽ ŽUDYMUS KALTINA 

MAS KARALIUS
NESAMA VILTIES PA

TVARKYTI MOKESČIUS

----------------- savo teisėtu nusistatymu ir sa
Chicagoj polięija ėmė areš ‘ vo teisėmis, 

tuoti automobilistus, kurie ne-( Mosėdiškių tėvų žygis yra; valstybei ir jiems patiems. J du 

j turi įsigiję miesto “laisnių.” girtinas ir vertas pasididžia-l keletą kartų panašius biurus 
norėta įsteigti, bet dažnian-' Suimami dešimtimis. Kai- vimo. Aiškus ir griežtas jų 

kurie jų neturi nei valstybės katalikiškas nusistatymas yra
laisnių. ir turi būti pavyzdys visiems

Areštuoti turi padėti, po 25 Lietuvos tėvams katalikams.
dolerius užstato, kad pasįliuo-,

suoti.

IŠGELBĖJO DU IŠ EŽERO

<( R.

PASITRAUKĖ MALTOS 
GUBERNATORIUS

LONDONAS, geg. 22. — O- 
ficialiai paskelbta, jog atsi
statydino Maltos gubernato

rius gen. Sir John Philip du 
Cane.

MADRIDAS, geg. 21. — Is
panijoj rinkimai turėjo įvykti 
birželio 21 d. Vyriausybė iš
sprendė tai nukelti į birželio 
28 d. Sako, daugiau laiko rei
kalinga gyventojams registruo 
tis.

LONDONAS, geg. 21. — 
Praeitų savaitę Egipte įvyko 
rinkimai, kurie pasižymėjo 
kruviniausiornis riaušėmis.

, Anot žinių, nužudyta kelios 
dešimtys žmonių. Žuvusių ti
kras skaičius nežinomas, nes 
(įvesta aštri cenzūra.
1 Egiptiečiai tautininkai u) 
tas žmonių žudynes kaltina 
patį Egipto karalių, kurs vir- 
tęs kaipir diktatorium.

Iš Springfieldo praneša, jog 
nesama vilties patvarkyti mo
kesčius Cook apskrity. Pažy
mima, kad įstatymų leidimo 
rūmai į visus įteiktus suma
nymus šaltai atsinešu.

E. Young, 17 m., ir B. 01- 
son, 16 m., iš ežero išgelbėjo 
W. Hoffman, -5 m., ir H. Ro- 
sengren, 12 m.

Šiedu pastaruoju pakraščiu 
važiavo dviračiais ir įkrito e- 
žeran.

APSKUNDĖ VALSTYBES 
GYNĖJUI

J. Ambrazevičius,' Jėzno
‘'Pavasario” rajono pirmini

nkas apskundė Valstybės gy
nėjui Jėzno policijos elgesį. 
Jis buvo išvežtas į Mažeikių 
apskr. be batų ir be palto.

. I “R.”

šiai būdavo daroma pasipel
nymo tikslais ir Amerikos lie
tuviai į panašius biurus, žiū
rėdavo su nepasitikėjimu. Da
bar tas nepasitikėjimas turės 
išnykti, nes tas darbas bus 
vykdomas su vyriausybės ži- 

?‘R.”ma.
<<

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Matyt, saulėta; mn- 

ža temperatūroje atmaina.

KONTROLIERIUI PA- 
GELBON

Bpringbok, Pietų Afrikos 
Unija, geg. 22. — Lš vietos 
poitos vagys pagrobė neap- 
dirbtų deimantų vartės 250,- 
00C dolerių.

Chicago miesto kontrolie
riui Szymczakui pagelbon pa
skirta trys bankininkai. -.Jie 
gelbės patvarkyti miesto fi
nansinę padėtį.

NUKENTĖJO ŠV. KAZI
MIERO KOPLYČIA

i Vilniaus laikraščiai praneša, 
kad per potvynius nukentėjo 
Šv. Kazimiero koplyčia Bazi
likoj. Koplyčių apžiūrėjo spe
ciali kvaiši ja ir kuriam laikui 
uždarė. • “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13:91 
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.27

— i -•
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Penktadienis, Geg. 22 d., 1931

“DRAUGAS”
Iielna kasdien. tftskyrua sektnaaientaa

PRENUMERATOS KAINA: Metanu — »« 00. Pu- 
Mt Matų — IS.6O. Trims Mėnesiams — 9S.lt. Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 97.tt. Pusei Me
ta — «ė.tė, Kopija .♦•c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų necrų- 
■aa. Jei nepraloma tat padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:99 Iki 11:99 vai

Skelbimų kainos prisiunčiamos

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet. 

“DRAUGAS”

kuris yra priešingas tikėjimo dalykams, gero-i 
kai užnuodijo darbininkų minias. Juk kitaip 
ir gabiausi agitatoriai būtų negalėję sukurs
tyti Ispanijos žmonių prieš Bažnyčių, jei ne
būtų turėję tam kurstymui iš unkšto pa
ruoštos medžiagos. Ir reikia tik stebėtis, kad 
tokioje net Amerikoje atsiranda laikraščių, 
kurie kalba apie reikalingumų sumažinti Ka
talikų Bažnyčios įtakų Ispanijoje. Rodos, 
kiekvienam turėtų būti aišku, jog šiandien 
Bažnyčia yra galingiausia sulaikymui tos a- 
gitacijos, kuri eina ne tik prieš religijų, bet 
ir prieš, visų tautų bei valstybę.

. FILIPINŲ SALOS. , zidentas. Filipinų Salų val-
--------- — džios personale yra vos pus-

Amerikos J. Valstybių se- antro nuošimčio amerikiečių 
nato teritorinis komitetas at- Kiti — filipiniečiai, 
einančių vasarų vyks į Filipi-J Filipinų Salos yra arcliipe- 
nų salas ištirti visų ten pa-jlagas (salynas), t. y. daugy- 
dėtį. Komiteto nariai lankys bė salų ir salaičių. Salose gy 
ten dirbtuves,* mokyklas ir vena arti 13 milionų žmonių.

SU8 UTHUANIAN YOUTU
(MUSŲ JAUNUOMENĖ)

MUSŲ SPALVOS.

Rausva ir žalia.
Šios dvi spalvos mums pri- ■

: niekime meile ir drąsa geruo
se darbuose.

Aušros Vartų par. mok.

UTHUANIAN DAILY FRKEND
PublMied Daily, Ezcept Sunday.

SUB8CRLPTION8: One Tear — |9.99. 8ta — 9»-6ė, Tkree Montbs — »! ••. One Montk 
Burope — One Tear — 97.99, 81z Monika *— t«.St

— Jėte.
tSdVertlsinc ta "DRAUGAS” vrlngs best reeolta,
Adrertlaing rateu on Application.

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

šiaip žmonių gyvenamuosius Svarbiausias Salų miestas 
Tikrųsis pavojus Ispanijos padėčiai yra namus. Darbuosis patirti,lyra Manila. Jis padalintas 

tame, kad, greičiausia, soeialė revoliucija, se- kaip ten žmonėmis gyvenasi,'į tris Skirtingas dalis: vienų 
ks Aleala Zamaros politinę revoliucijų, kaip kokia jų ekonominė padėtis, > jo dalį apgyvena ispanai, ki

MUSŲ OBALSIS — LIPK, 
NORS KELIAS AK 

MENUOTAS.

Keleiviai, kalnuotose šalyse

DIENOS KLAUSIMAI
ISPANIJA TEBĖRA PAVOJUJE.

Kova prieš Katalikų Bažnyčių Ispanijoje 
dar tebeina. Civilizuotųsis pasaulis stebėjosi 
pranešimais apie deginimų vienuolynų, bažny-

t
čių, kolegijų. Sunku, rodos, buvo ir įsivaiz
duoti, kad šiame amžiuje dar-gi senoje Euro
poje, katalikiškoje Ispanija tokie skaudūs da
lykai galėtų dėtis. Daug kas raminosi, jog tai 
bus palaidos, sukurstytos minios darbas, kurį 
Valdžia galės sustabdyti. Tiesa, bažnyčių de
ginimų sustabdė. Bet kova jjrieš Bažnyčių te
bevedama. Vedama propaganda, kad ištremti 
iš Ispanijos vienuolių kongregacijas. Prade
dama nuo Tėvų Jėzuitų, kurie ar tik ne stip
riausia Ispanijoje buvo įsigyvenę ir dėl to 
daugiausia kraštui naudos yra padūrę. Jie 
buvo nuojatiniais kultūros ir švietimo kėlė
jais Ispanijoje. Jie užlaikė mokyklas, kolegi
jas, knygynus, kų sukurstyta tamsi minia 
degino, naikino, lyg nėpakęsdųina Šviesos, ku
rių tos įstaigos nešė. *

Popiežius, kaip žinob^i, nekaltina respub
likos vyriausybės, nors jai būtų galima pri
mesti didelį apsileidimų, nepermatymų, kas 
tdkiain kritingam pervarta valstybės viduje 
momente gali atsitikti. Tačiau beveik yra tik
ras dalykas, jog dabartinė vyriausybė stovi 
tarp Ispanijos ir chaoso. Yra pajėgų, kurios 
nesnaudžia. Jos veikia slapta ir yra pasiry- 
žusios, jeį nebus sulaikyta, eiti Rusijos bol
ševikų keliais, o gal dar blogiau. Tos pajėgos 
yra reprezentuojamos dabartiniame vyriausy
bės kabinete, kurio kai kurie nariai savo lai
ku skelbė miniai: ‘žudykit, deginkit, muškit’. 
Tokios griovikų pajėgos, būdamos šalę Alea
la Žarnom, dabartinio valstybės prezidento, 
silpnina naujosios respublikos padėtį ir ap
temdo jos ateitį. Senai buvo žinoma, kad be
veik per šimtmdtį bedievybė per mokyklas ir 
spaudų nuėstuose sėjo indeferentizmų ir pa
giežų prieš tikėjimų. Skelbiamas socializmas,

Leninas ėjo po Kerenskio Rusijoje, Carpan- koks jų politinis nusistatymas, 
za — po Madero Meksikoje, Robespierre pa- , koki jų troškiniai ir tt.
sekė Mirabeau Prancūzijoje. Istorija pasikar-j Amerikos J.’Valstybės Fili-Uis yra naujovinė, tikrai amc- 
toja. Išrodo, kad to link daug žmonių darbuo • Į pinų Salas nuvaldė po karo rikoniška, gianosdviyranu- 
jasi ir Ispanijoje. Skaudu net prisiminti, kad ■ su Ispanija paliuosavus Ku-’ klotos senovės namais — ba- 
tokiai padėčiai dirva yru beveik jau priruoš j bos salų. Filijifnų Salos arti kužėmis.
ta. Karta senovės tradicijas pasiseka sulau-'3O metų Amerikos valdomos. J Nors visur tenka matyti A- 
žyti, ypatingai tokioje tautoje, kokia yra'Jos skaitosi Amerikos savas- menkos J. Valstybių vėliavų, 
ispanų tauta, riaušės ir revoliucijas sukelti timi, bet neturi teritorijos ar- bet oficialėm kalbom skaito- 
visai lengvas dalykas pasidaro. Keista, kad ba kolonijos vardo. Nerti ten si ispanų ir angliška kalbos, 
to nepermato naujosios,vyriausybės šulai. Pa- nei atatinkamos Amerikos k?. [Daugiur žmonės kalba vien 
eiaiue riaušių įsisiūbavime jie Savo programejro laivams saugios prieplau- ispaniškai.
pabrėžia reikalavimų ištremti religines kon
gregacijas, konfiskuoti jų nuosavybę, nu
traukti konkordatų su Vatikanu ir suvaržyti

tų — filipiniečiai, gi trečių— 
amerikiečiai. Ši pastaroji da-

kos arba stoties. j palose svarbiausioji garny-
Filipinų Salų »gyventojai t ba yra taip vadinama “Ma- 

nėra Amerikos piliečiai, bet*nilos kempė” arba “abaca”.
opozicijos spaudų. Iš to aišku, kad nerašei-'Amerikos J. Valstybių Filipi- Daug jos išsiunčiama j už-

nų Salų piliečiai. Jie nemoka sienius, 1929 m. tos kempės 
federalinių taksų (mokesčių), parduota už 28 milionus dole- 
jie nevaržomi Amerikos at- rių. Be to, gaminama daug 
eivybės įstatymais, jie nieko džiovintų koko riešutų, ta- 
nemoka krašto apsaugai arba bokos ir kt. Tai visa išveža- 

|diplomatinės tarnybos išlaiky- ma. Gi įvežama daugiausia
Pranešama, kad bolševikai, nežiūrint to i mui. Visgi jie moka mokės- medvilnės gaminiai, geležis,

Popiežiaus Leono XIII Enciklika 

“Remiu Novsrtun”.

(Tąsa)

Dabar ginčijamasi dėl darbininkų pa
dėtiem; labai daug valstybei pai-eis nuo , 

• to, ar tas ginčas bus išrištas sveiko proto 
dėsniais, ar n<». Krikščionys darbininkai 
lengvai ir protingai išspręs tu klausimų, 
jei susijungę į draugijas ir išmintingų 
vadų vedami, eis tais keliais, kurias ėjo 
mūsų prabočiai, kartu žiūrėję asmens 
ir visuomenės gerovės. Ir iš tikrųjų; nors 
galingos yra prietaringos nuomonės ir 
žmogaus geiduliai, tai vistik piliečiai, ne- 
aiMikę nuo blogos valios, patys savaime 
bus palankesni jr geresni tiems, kuriuos 
matys esant darbščius ir kuklius ir dau
giau branginant teisybę už pelną bei sta
tant priedermes aukščiau už viską kitų. 
Iš to kils dar ir kita nauda,' būtent, bus 
įduota nemažai vilties ir galimybės gryžti 
į dorą gyvenimų ir tiems durbininkams,

narna prie demokratijos, bet siekiama dikta
tūros ir ar tik ne proletariato, kuri sunaudos 
minių savo asmeniškiems tikslams siekti.

Taigi Ispanijos respublika tebėra dide
liame pavojuje. x

lakto, jog Kaukazo žmonės ba<ju miršta, at
ima iš ūkininkų žemės produktus ir, žinoinfi, 
juos veža į užsieni, kad galėtų įvykinti savo 
“penkių metų planų”. Bet, reikia spėti, to
kie pasielgimai bolševikų šulams kada nors 
labai negardžiai atsirūgs. <

SC,
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« * • < 'i V ir * *Pastaruoju lajrku Vokietija IS^B^ė kįi 

kuriems žemės ūkio gaminiams muitus. Šituo 
pakėlimu žymiai užgauta Lietuvos ir kitų že
mės ūkio kraštų eksporto interesai. Numato
ma, kad tokie dalykai sukelsiu dar didesnį 
muitų'karų. Daugelyje tų valstybių dėl to au
gus nusistdtymas prieš vokiečius ir Vokieti
jų

eitis Salų vyresnybės išlaiky- plienas, mėsa, pieno produk- 
nrui. j tai, automobiliai, kviečių mil-

Filipinų Salų reikalus veda tai ir šilkas.
Amerikos J. Valstybių karo Filipinų Salų gyventojų va- 
tlepabtamentaSr j dai ilgi mėtai darbuojasi už

Filipinų salos turi nuosavų^^ nepriklausomybę. Bet 
legįsląiūrų ;(sėtinų), , turi nuo- pritarųno Amerikos J.

nuosąvų Val'stvbėse.
pinigus,

mena gražias pavasario gėle
lės, kurios savo maloniomis 
galvutėmis mus sveikiną. Ir 
kų reiškia šios spalvos, rausva 
ir žalia!

Štai, žalia reiškia viltį ir dažnai stebisi tais gyventojais, 
jaunystę. Viltis yra didelis jkurie su tokiu ištverme lipa 
turtas, kuris mums buvo duo-'į kalnus.
tas. Be jos, ištikrųjų, nebūtų J Jie žengia aukščiau ir auk- 
linksmybės. jščiau akmenuotais takais ir,

Visi mes turime viltį, jog štai, po sunkaus darbo pasie- 
po mirties apturėsime dan- kia pačių viršūnę.
gaus laimę, jei gerų darysime Mes savo kasdieniniaiūe gyve- 
šiame pasaalyje. juime taipgi žengiame prie ko-

Rausva spalva reiškia mei- kio nors ysihriežto tikslo, 
lę ir drąsų. Meilė yra tas /pa
puošalas, kuris priduoda gy
vumo ir skonio visoms kitoms 
dorybėms. Drųsa, be išimties, 
visiems yra reikalinga. Nie
kam, ar mažai kam, vertas 
žmogus be drųsos; jis bijo ir 
šešėlio. Drųsa visų yra “pripa
žinta kaipo neišvengiama pa
saulyje dorybė.

Pažvelgę į save, mes randam 
daug trukumų. Daugumas mū
sų bijosi tart vienų ar kilų 
žodį ir vis dėl to kad dar ne
išmokom tos gerosios pamo
kos.

Štai, proga išsirinkus šias 
gražiąsias spalvas, kaip tik gy

SunkunKji, kurriiut t/riim 
pergyventi, yra panašūs Į z 
tuos akmeniu bet, jei gerai 
esame pasirengę, visus juos 
nugalime.

■Iki šiol įue-a %’l. i ž.ngirm 
pirmyn gana lengvai su pugel 
ba gerų patarėjų ir vadovų. 
Bet, ateina laikas, kada vie
ni turėsime tų sunkių naštų 
nešti.

Todėl, vis turėkime minty
se, jog darbus vainikuoja tik 
užbaiga. Todėl, jei pradėjom 
gerų darbų, nepasiduokim, bet 
toliau varykim, nes tik tada 
pasieksim tikslų. Atminkime, 
jog f: .uras ir erškėčiuotas ke-

venti sulig jų reikšmės. To- lias veda į dangų.
dėl, visi kaip vienas, parižy- j Aušros Vartų par. mok.

GELEŽINKELIAMS SUN
KIEJI LAIKAI.

New Jersev valstybės Ban-

savus įstatymus, 
balsavimų sistemų, 
pastos ženklelįusr ir net mui- ’ 
tams tarifų. .

Filipinų įstatymai negali'
būt priešingi Amerikos J. kininkų Sąjungos suvūžiavi- 
Valstybių demokratiniams pa- me Reading geležinkelio kom- 
grindams, bet |ų salų nelię- panijos prezidentas Dice pra- 
čia kadir probibicija, mokės-1 nešė, jog šioj šaly geležinke- į

Paskėlbtnose savyvaldybių rinkimuose ne- čiai už pajaniąs, moterų ly- liai pergyvena
dalyvausiu krikščionys demokratai, liaudinin
kai nei socialdemokratai, nes rinkiniai nori
ma pravesti prasilenkiant su teisėtumu.

Gęnevoje eina Tautų Sąjungos tarybos 
suvažiavimas. • Svarstoma nusiginklavimo, 
muitų ir karo skolų klausimai. Reikia pasa
lti, kad Tautų Sąjungos darbai nebesuke
lia pasaulyje didelio susidomėjimo, nes ji dir
ba ne visų valstybių, o tik kelių didžiųj nau
dai.

ir dklieji geležinkeliai nulai
kys judėjimų ant visų geležin
kelių išsišakojimų. Tada dau
gelis miestelių ir miestų ne
teks geležinkelių patarnavimo 
ir mokesčių. Ir kur bus panai
kinti geležinkeliai, ten nekil
nojamų savasčių vertė žymiai 
nupuls.

/
Dice už tas ir kitas nelai-

.. . Įmes kaltina sakes vvnausvbęsunkiuosius i . . A \
ir įstatymų leidėjus. Sako,gios teises politikoje, ir tt. laikus. Geležinkelius ima pa-... ..A . .. „J ų • -ž , . . ... . 'šiandie geležinkeliai yra ap-Kimet rugpiucio 29 d. sueis kirsti busai ir trokai. Vieni i ,. , >. •, . , .... sunkinti aukštais mokesčiais,penkiolika metu, kaip Fili- jų veža keliauninkus, kiti —» , A x

. . . \ . i , Ikad tuotarpu kitos susisieki-pinu salose įvesta tvarka ei- prekes. 1 . . . . • .
. T i ... - . i . . .. , .. 'mų priemones naudojasi ?vai-nant taip vadinamuoju Jonės Dice sake, kad geležinkeliu ... . . . ..........

Aktu. Ligi Bllb metų Salas .padėtimi ir likimu turi rim-
valdė komisija. tai susirūpinti visuomenė.

Šiandie Salų valdžios prie- Geležinkeliams “biznis” 'ma

riais palengvinimais ir gerai 
siajs laikais.

Suprantamas dalykas, kada
šaky yra generalinis gubema- žėja. Jei visuomenė vis dau-' geležinkeliai turi menką “biz- 
torins. Šį gubernatorių ir au-1 giau naudosis busais ir tro-lnį”, nuo to nukenčia ir gele- 
ditorių paskiria-Amerikos-pre kais, -netolimi tie laikai, kada ' žinkeliečiai darbininkai.

KELIONĖ P0 EUROPĄ.

Šimtui lietuvių šiemėt vyks 
aplankyti Lietuvą. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų 
dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Taip yra padaręs gerb. 
kub. 'P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomas veikėjas, Nekalto Tra 
sįdėjimo Panelės Šv. par. vi
karas. Jo knyga vadinasi “Ke 
lionė po Europą ir -Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
ir indomiai parašyta. Kaina 
$1.50. Galima gauti pas gerb. 
autorių, “Draugo’’’ knygyne, 
ai*bn
tus.

per “Draugo” agen

—fa
kurie gyvena visai paniekinę Kristaus vėlavus su pagalba, jau ir taip didelė 
mokslą, ar tikėjimui priešingu gyvenimu. , blogy bė netaptų dar’ didesnė ir sunkesnė 

' Jie dažniausia mano, esą apgauti tuščios . gydyti. Valstybių vądai tegul griebiasi 
vilties ir nebūtų dalykų pavidalo. Iš vie- įstatymų ir savo parėdymų pagalbos; tur

tuoliai ir darbdaviai lai prisimena sau 
savo pareigas; darbiainkaų 'kurių čia yra 
reikalas, lai daro išmintingų pastangų. 
Bet kadangi, kaip pradžioje sakėme, viena 
religija tegali tų blogybę su šaknimis iš
rauti, tai lai visi ^neužiiriršta, kad visų 
pirma reikia grųžhtti gyvebiman krikš
čioniškieji papročiai, be kurių visos 
praktikos priemonės, kad ir labai tikusios, 
maža tepadės. Bažnyčia iš savo pusės 
niekuomet rr jokiu būdu neatsiliks sti sa
vo pagalba; Ji juo daugiau jos suteiks, 
juo platesnės laitfyės turės veikti; ypač 
'tegul supranta tai tii'ji, kuriems, pa
vesta rūĮiintis visuomenės ‘ gerovė. Dva
siškiai lai visas sielos jėgas įtempia ir 
visu uolumu atsiduoda tani reikalui. Jums, 
Gerbiamieji Broliai, vedant ir pavyzdį 
duodant, lai jie nenustoja priminėję visų 
luomų žmonėms gyvenimo dosnius, paim
tuosius iš Evangelijps; tegul jie dirba, 
kaip gulėdami, tautų gerovei ir už vis

uos pusės jaučia jie nežmonišką gobšų 
darbdavių elgesį su jais, kurie juos tiek 
tevertina, kiek iš jų darbo turi sau nau
dos; iš kitos gi puses, tose draugijose, kur 
jie patys dalyvauja, artimo meilės ir drau 
gystės vietoj viešpatauja vidujinė nesan
taika, toji neatstojanti ištvirkusios ir ne
tikinčios biednuomenės palydovė. Nusi
minę, išvargę jie Ilgiai norėtų pasiliuosuo- 
ti iš tos taip žetninančios vergijos, bet 
nedrįsta ar tai dėlto, kad drovisi žmonių, 
ar kad bijosi skurdo. Šitiems visiems ne- 
jmprastai daug gali padėti katalikų sų- 
juiigos, kviesdamos svyruojančius į savo 
tarpą, kad palengvinus jų vargus, ir pri
imdamos savo globon tuos, kurie susiprutę 
to notėtų.

užbaiga.
Metate, Gerbiamieji Broliai, kas ir 

kaip daryti šį sunkų klaushnų rišant 
Kiekvienas privalo savo dalį tame darbe 
padirbti ir tai kuo veikiausia, kad, pasi-

lai stengiasi saugoti -savyje ir žadinti ki
tuose — šio pasaulio dideliuose ir ma
žuose — artimo meilę — tų visų dorybių 
viešpatę n karalienę. Norimosios gero
vės reikia už vis labiau laukti iš plataus 
meilės įsigailėjimo, būtent, tos krikščioniš
kosios meilės, kurioj suglausti viri Evan
gelijos dėsniai ir kuri yra visados pasi- 
rižuri pašvęsti save kitų naudai. Toji mei
le — tai tikriausia prieinpnė prieš pui
kybę ir nesusivaldančią savimeilę. Tą do
rybę aprašė ir dieviškus jos privalumus 
taip išrfeiškė apaštalas Povilas: “Meilė y- 
ra kantri yru maloninga, neieško, kas jos 
yra, visa nukenčia, visa pakelia” (I 
Kor. 13, 4—7).

Kaipo Dievo malonių laidų ir mūsų 
palankumo ženklą, suteikiam Jums, Ger- 
bianiieji Broliai, dvariškijai ir jūsų žmo
nėms apaštališkąjį palaiminimą Viešpaty
je.

Ihiotas Romoje jms Sv. Petrų 15 (1. 
gegužės m. Kėturiolįktais Mūsų popiežia
vimo metais.

Leonas PP. XIH.

(Pabaiga)

MAŽUOLĖS LIKIMAS.

Budapešto neturtėlių ligoninėj -nese
niai mirė 75 metų amžiaus senutė Jena 
Veis, kuri prieš 50 metų buvo laikoma 
gražiausia moteris Europoje. Anais lai
kais aplink ją sukinėjosi įvairių kraštų 
kunigaikščiai ir didponiai.

Būdama 18 metų, ji pametė savo vy
rą, neturtingą kavįnės tarų, ir -xu grafu 
Erdody pabėgo į Paryžių. Čia gražuolei 
Jenai prasidėjo linksmos gyveninio die
nos. Mukdama galvas kunigaikščiams ir 
turtuoliams — aristokratams, ji greitu 
laiku nepaprastai pralobo: turėjo puikius 
rūmus Paryžiuje ir kituose miestuose, 
daugybę brangenybių, važinėjo speciali- 
niais traukiniais ir savais laivais.

Bet po kurio laiko jos 'lahnės žvaigž
dė pradėjo blukti. Turėdama patraukimų 
prie kortų ir kitų lošimų; ji greit neteko 
visų savo didelių turtų ir paskutinius sa
vo gyvenimo dienas skurdo dideliame 
varge, Šykščiai savo vieno buvusio draugo 
šelpiama.
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas

Šiandie eina mano radio šas. Ale, kai giltinė su dal- 
žibčiojimas. Kas norite girdė- giu atėjo, jis Dievų surado, 
ti, žiūrėkite tiesiai čia. kunigų pasikvietė ir, priėmęs

- -----------  paskutinius sakramentus, mi-
Cliieagos lietuviška vorko-jrė. Amžinę, jam atsilsį, o mū

rio gazieta tokį editorialjj pa-jsų sandariečiams, cilcikama
peekiojo. : ir tavorščiams tebūna geras

“Kapitalistinėj sistemoj vi-;priklodas, kad anksčiau ieško- 
suomet taip — vieni perdaug tų Dievo, kol da giltinė atos- 
sugrobia, neturi kur dėti, ki-Jtogauja.
ti badauja. Sovietų Sųjungoj -------------
kitaip: jei daug yni, tai vi-j Lietuvoj yra Kražių mieste- 
siems, jei stoka, tai visiems.” lis, tam miestely “Žiburio”

O iš Rygos nesenai praneš-(gimnazija, toj gimnazijoj vie
ta, kad Sovietų komisarai j nas pedagogas pradėjo baidy- 
pro Latvijų vėl keletu, pūdų tis ateitininkų ženklelio. Kai

^ukso (tai jau bus penktas 
transportas) pravežė į Berly
no bankus. Vadinas, vorkerio 
gazietoj turėjo būti trumpai 
šitaip: Sovietų sųjungoj auk
sas — komisarams, badas — 
proletarams. Klaidų, mat, vi
sur pasitaiko.

Gečaičių kaime (Žem. Kal
varijos vai., Telšių apskr.)K
bal. 23 d. mirė Adomas Mi
ką. Sakysit, nieko čia naujo, 
visi mirsime. Taip, ale su 
tuo žmogum buvo tokia rokun- 
da. Gyvas būdamas buvo uo
lus socialistas, bedievių laik
raščiuos slapivardžiu “Ado
mas iš Rojaus” jis niekino 
Kat. Bažnyčių, sakė Dievo nė
ra, buvo didelis kunigų prie-

tik kuris studentas ateina į 
klasę prisisegęs prie kauto 
ateitininkų ženkleli, pedago
gas vietos nebegali rasti ir 
reikalauja studentų ženklelį 
nusiimti.

Kražaečiai dyvijasi ir šiaip 
kalba: “Nieko navatno, kad 
jaunas arklys visoko baido
si, jis razumo neturi. Ale kad 
žmogus, dagi pedagogas, to
kio menko daikto — butinu- 
ko baidosi), tai tikrai navatna.

Mano plikai kaktai išrodo, 
kad tas pedagogas serga fa
šistiniu gripu, taip kaip 
Bruklyno tautiečių redakto
rius, ir ne įvalias išsičiaudo. 
Dėlto ir baimė nuo galvos iki 
kojų krečia. Liekarstų, kražie- 
čiai, patys pasistorokite.

LIETUVIAI AMERIKOJF

IETUV0S VYČIU DIENA.
Wisconsino Aidai.

Kiekviena diena visus ar
čiau veda prie tos istorinės 
šventės — 4 dienos liepos.

Visiems jau žinoma, kad 
lienų Wis. ir Cliicagos L. Vy
rių Apskričiai bendrai ren
gia istorinę dienų — L. V. 
Meną, arba K. of L. Day.
Wisconsinas kasdien dirba, 

ris daugiau deda pastangų, 
cad Vyčių Diena būtų kuosek- 
|uingiausia.

Geg. 18 d. visi Wisconsino 
čyčiai, jgaliojant savo kuopų 
urmininkus, buvo suvažiavę

Port Washington, kad vi
lam Wisconsine sukėlus aidus 
cad visi lietuviai iš mūsų 
Valstijos suvažiuotų į Vyčių 
)iena, į AVfeukegan’ų— puoš
nųjį Mazinas parkų.

Wisconsino Vyčiai, per šį 
|uvažiavimų petys į petį sto

ri į darbų. Po susirinkimo 
lojau pradėta vykdinti 'dar

iai dėl dienotvarkės Vyčių
ienoje.
Kad Wisconsinas turės ge- 

jsnius sportininkus, negu 
fchieaga, tai jau esame tikri; 
|es mūsų Vyčiai, ‘Ali Stars’, 

viso Apskričio yra išrinkti, 
tikrai žinome, kad jie clii- 

įgiečianis į kailį pils. Taip 
lūs abiejų lyčių sporto žai-
limuose.

Taigi pavojus Cbieagos Ap- 
|<r. Vyčiams.

AViaconsinas nutarė, kad 
|yčių Dienoje sportan, 
rii tiktai geriausius ir paši
rmėjusius Vyčius. Taip pat 
įdaryti milžiniškų chorų, ku
ls ir nukonkuruotų Chica- 
>s chorų. Verta kiekvienam

lietuviui atvykti ir išgirsti, 
ka Wisconsino Vyčiai gali, 
kokis jų narsumas, pasižymė
jimai.

Kas bus, kas ne, bet visas 
Wisconsino Vyčių Apskritys, 
visi lietuvis atvyks į Vyčių 
Dienų, 4 Liepos, į Mazinas 
parkų, Waukegan, III. Vadi
nas, čia bus Vakarinių Vals
tybių Lietuvos Vyčių Diena!

Pavasaris.

ROCKFOltD, BJL
Palaidojimas.

Po sunkios operacijos mirė 
lietuvė Katarina Maizerienė 
(Catharine Mizer). Jos laido
jimas įvyko gegužės 14 d. po 
pietų. Jis buvo civilis, tai y- 
ra, be bažnytinių, religinių 
apeigų ir pamaldų.

Liko našlys jos vyras Vikto
ras Maizeris ir viena duktė. 
Maizeris prie Main gatvės tu- 

’ri drabužių krautuvę.
Daug kas apgaili jų. Bet 

ypatingai nemažas skaičius ja 
apgaili, kad jai teko mirti be 
paskutiniųjų sakramentų, be 
religinės pagalbos. Yra, kaip 
visuomet tokiuose atsitikimuo-I

;se būva, kalbančių buk ji no
rėjusi dvasinės pagalbos ir 
prašiusi pakviesti jai kunigų, 
[bet atsirado šiokių tokių kliū
čių ir jei teko mirti be mirš
tančiųjų suraminimo . Gaila

moteries.
Labd'. Sų-gos pikknikas.

Geguž. 17 d. King’s Miškuo
se įvyko Labd. Sų-gos vieti
nės kuopos piknikas.

Misijos.
Geg. 18 d. vakare šv. Petro 

ir Povilo bažnyč. prasidėjo šv. 
Misijos. Jas duoda misijonie- 
rius, Tėvas Antanas Petraus
kas. Jis prieinamai, supranta
mai ir iškalbingai skleidžia 
šventųjį Dievo Žodį. Jis pa
liečia ir širdį ir protų. Tik 
kas nenorės tas nepasinaudos 
jo šventu darbu. Žmonių, kai 
sulyg Rockfordo, tai galėtų 
rinktis daug daugiau. Bet ne- 
kurie papratę ateiti bažny
čion 2 ar 3 kartus į metus, 
tai to savo papročio nedrįsta 
sulaužyti. Rodos, kad bijo 
kam nors prasižengti. Bet 
kam ?

Gaila, kad tie vargšai ne
įžiūri, kaip jie palengva slen
ka pražūtim

Mokslo Metai Baigiasi.
Šv. Petro ir Povilo mokyk

los mokslo metų pabaiga ar-* x / L *■ • «r

tėja. Pirmasis to ženklas tai 
užbaigai mokyklos programa. 
Ji įvyks geg. 31 d. vakare šv. 
Petro ir Povilo par. svetain.

'-r--'-

vavimo sukaktuves, gegužio Įje, bet publikai patiko. Žymi 
mėn. 17 d. [mūsų dainininkė p-lė S. Buk-

Visos narės 8 vai. ryto “in šaitė taipgi labai gražini pn- 
eorpore” ėjo šv. Komunijos dainavo keletu dainų. 

Seserys mokytojos ir mokiniai |Gerb. kleb. kun. J. Čižauskas Po to lietuviškų šokių pa
dirbu, prakaituoja. Programai pasakė pritųikinta pamokslų' griežė p. D. Barkščiutė. Pra
bus parengta graži ir plati, ir sveikino L. Dukterų dr-jų naitė ir p. Širvaitė 
Tikietai jau sparčiai sklinda, sukaktuvių proga.

■4^ i. n a i
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Kapinės.

Šv. Petro ir Povilo L. R. K. 
parapijos kapinės yra gerina 
mos. Keliai privažiuoti ir ka-

Lošime “Žentai iš Ameri- pinčse taisomi, 

menų keliams 

miesto majoras

Smulkių ak- 
taisyti davė 
p. P. Glad-

Visi jau žino, kad mokyklos Po pamaldų visos narės nu-jkos geriausiai pasižymėjo
! programos būva gražios ir silotografavo. į savo rolėse p. Salasevičienė,
švelnios. Vakare įvyko programas.j p. Šalaševičia, p. Oepulioniutė, kauskas. Jis ir dar žadėjo duot

Žmonių buvo pilna svet. Vedė i p. Mitukas, p. Daunis ir p. daugiau, kad tinkamai išpno- 
Aukščiunienė. Žmones prijuo- šus visų kapinių vidų. 
kino. šį pavasarį žolelė augina-

Po lošimo pirm. Bandžienė ma ir viskas gerinama. Yra

Sekminės.
i Sekminių dienų po pietų 3 .ia buvo p. Bandžienė, kuri 
i vai. atkeliaus į Šv. Petro ir trumpa kalba apibudino dr- 
, Povilo par. bažnyčių Jo Ma- 308 gyvavimų ir jos tikslų. 
Jonybė vyskupas Ed. Hoban. 1 Gerb. kleb. kun. J. Cižaus- padėkojo gerb. kalbėtojams, manoma aptverti nauja gelt
Jis suteiks Sutvirtinimo Sa- kas jausmingai pakalbėjo, ra- .dainininkėms ir visai publikai žine tvora su puošniu iš prie
kramentų ir žada valandžiukę gindamas moteris rašytis prie i už taip skaitlingų atsilanky- 
paviešėti. draugijos ir dirbti bažnyčios mų. Draugijon įsirašė apie 40

Visa parapija rūpinasi gra-4r parapijos labui. Po to da
žiai vyskupų sutikti.

Raporteris.
j kalbėjo šv. Petro parapijos 
kleb. kun. Miscevičius.

naujų narių.
Po programo sekė šokiai. 
Didelė garbė priklauso mn-

DETROIT, MICH. tų draugijoje ir neėmė pašal
pos, buvo pasipuošusios gra-

------------- jžiomis gyvomis rožėmis ir pa-
Turių garbės pranešti lie- kviestos ant scenos gavo gražų 

tuviams, kad šiame mieste ran (dovanų. Jų buvo apie 8. (Gai- 
dasi labai naudinga įstaiga, Ha, kad nežinau visų pavar- 
kuri patarnauja įvairiuose Idžių, tat ir neišvardinu), 
reikaluose ateiviams, ypač j P. Siurbienė gražiai padai- 
tiems, kurie mažai, arba visai, navo keletu dainų. Nors pirmų 
nesukalba anglų kalba. Toji j sykį dainavo mūsų kolonijo- 
įstaiga yra “International
Institute”, 2431 East Grand 
Boulevard.

Ši įstaiga užlaikoma De- 
troit Community Fund, todėl 
teikia įvairius patarnavimus 
veltui, k. a., perkalba teis
muose (courts), J. A. Valsty
bių imigracijos reikaluose, 
ligoninėse, rūpinasi motinų 
pensijomis ir kitokiais pašel
pimais reikalais.

Mokina moteris anglų kal
bos su pagelba Board of Edų- 
cation, taipgi moterims duo
da pamokas siuvimo ir kito
kius naudingus patarimus 
kasdieniname gyvenime.

Elzbieta Paurazienė,
Lietuvių Atstovė

Kurios narės išbuvo 15 me- sų darbuotojoms už surengi-
mų tokio programo.

Draugija yra pašalpinė, gan 
gerai gyvuoja ir uoliai dar
buojasi.

Lai gyvuoja Liet. Dūk. dr- 
ja, lai auga narėmis, lai ir to
liau pasižymi gražiais dar
bais, o vienybė ir meilė visuo
met jų telydi.

J. H. M.

šakio “bromu” (vartais). Vi
duryje kapinių manoma staty
ti koplyčių. Tam tikslui gerb. 
kun. S. J. Bartkus sušaukė 
visų parapijonų susirinkimų. 
Apsvarsčius dalykų, išrinkta 
komisija tam tikslui iš penkių 
vynj su J. Simokaičiu prieša
kyje. Sukėlimui fondo suma
nyta surengti ypatingas pa
rengimas. Tam tikslui išrinkta 
komisija iš moterų su p. O. 
Mikučioniene priešakyje.

M. G. Žin.

PLATINKITE “DRAUGI”

Lietuvos Dukterų draugija, 
po globa Motinos Švenčiau
sios, minėjo savo 15 metų gy-;

“DRAUGO” RADIO

Piknikas
NEDĖLIOJĘ, BIR2ELIO-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 RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
Mūsų BARGENAI tarpe daugelio kitų yra dar sekami:

1. Pftrlor setas, kaina SI50.
parduodama už ... ............... >75.00

2. Bedruimlo setai kaina SI 50,
parduodam už . .... >69.00

S. Dlnlng-room setas, Kaina
8*5, parduodam už . >49.00

Didis Pasirinkimas Radln 
Visų ISdlrbysčių

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
ŠIAIS MUSŲ BAROENAIS —

— LAUKIAM. 
I.IETUVIftKAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėllo vakarų Ift stoties 

\WHFC. 1420 kllocylpes nuo 7 Iki 8 
valandai vakare.

Kviečiam klausytis—-M. P. JAVA-
RAU8KAS Ir J. BERTULIS—savinin.

CITY UPHOLSTERED FURNITURE CO.
2314-16 Roosevelt Rd. Tcl. Wcst 5743

Išsisaugok
Vainiku D ienos

TRAFIKO SUSIGRŪDIMO

an hour

Važiuok nesutrukdomais 
gelžkeliais švenčių 

metu
Vainikų Diena — dvi dieni pik- 

nikams, golfui, pasisvečiavimui, 
pasivažinėjimui po Chicagso apy
linkes! Kur tik keliausi, važiuok 
patogiu, liuosu keliu — liuosu nuo 
trafiko susigrūdimo ir švenčių mi
nių.

Vainikų Dienoj pernai buvo di
džiausias susigrūdimas visoj isto
rijoj. Šiemet automobilių ant vieš
kelių daugiau, negu bile kada. To
dėl važiuok greitais, dažnai einan
čiais, elektriniais, priemiestiniais 
traukiniais. Pralenk trafikų, lėk
damas 70 mailių valandoj. Jokiu 
stabdančių šviesų, jokių brekių 
girgždėjimų. Anksti išvažiuoji, ank 
sti grįžti. Ištikro pasidžiaugsi 
šventėmis. Del žinių ant visų tri
jų gelžkelių.

Tel. Randolph 8200

es 
an hour

Plieniniai Vieškeliai Visada Atdari

MAURA — (Jdcago 
North Shore A Mll-

waukee Rallroad

RYTAI — CMoafo 
South Shore A South 

Bcnd Rallroad

VAKARAI — Chlca 
ton Aurora A Elgtn 

Rallroad Oo. 
(Tha Sunešt Lines)



i DRAUGAS Penktadienis, Geg. 22 d., 1931

C H I C A G O J E dėl norintieji važiuoti iki New 
' Yorko su automobiliais ir pa
sigerėti gamtos grožybėmis 
ir didesniais miestais galite 
tuo reikalu kreiptis pas Do
micėlę Krušaitę, 6442 So. Ar- 
tesian avė. Tel. Republic 6466. 
Turėtumėte gerų progų pasi
važinėti ir daug pigiau. Išva
žiuosim birželio 1 d. ir Skan
dinavijos laivu Hellig Oluv 
keliausim Lietuvon.

A. It. D. 2 sk. vis kuo nors 
atsižymi, štai, litaure seime 
už prirašymų daugiausiai na
rių, 1 dovanų gavo p. Mar
celė Tamanauskienė. 12 Seime 
mūsų veikėja irgi neapsileido. 
Prirašius 30 naujų narių gavo 
dovanų. Taip pat gavo dovanų 
p. Jos. Šaltenienė už prirašy- 
jmų 31 naujų narių. P-ni J. 
Šaltenienė vos metai kaip įs
tojo A. it. D. 2 sk. ir suspėjo 
jau labai gražiai tai draugi
jai pasidarbuoti.

NAUJAS KUNIGAS.

Roseland, III. — Gegužio 30 
d. bus Įšventytus į kunigus 
šios kolonijos lietuvis Stanis
lovus Jonelis, o primicijos bus 
gegužio 31 d. Visų Šventų 
pa r. bažnyčioj.

Naujo kunigėlio naudai 
rengiama visų parapijonų di
delė Bunco Party gegužio 28 
d. Visų Šventų par. salėj.

Reikia priminti, kad nauja
sis kunigėlis yra kilęs iš ne
turtingos šeimynos. .Jo tėvas 
mirė 21 metai tam atgal Mo
tina turėjo uždirbti užlaikymą 
šeimynai iš trijų sūnų ir dvie
jų dukterų. Viena duktė yra 
Kazimierietė, sesuo Klarata, 
o dabar sūnūs štai pabaigė se
minarijos mokslus.

Kaip į Bunco Party, taip 
ir į primicijas visi prašomi 
atsilankyti.

Raporteris.

sėdaitė su savo gražiu daina
vimu visus taip užintercsavo 
kad sunku buvo klausytojams 
jų paleisti be kelių encores.

Šį taip pilnų programų ap
vainikavo Akademijos orkes
trą kuri visus nustebino. IŠ 
jos muzikos niekas negalėtu 
manyti, kad tai yra tik pirmi 
orkestros gyvavimo metai. 0 
spalvuotos uniformos sudarė 
patraukiantį vaizdų. Garbė A- 
kademikėms ir jų vedėjui. 
Bendrai, šis programas buvo 

f toks kad jam prilygti kitiems 
į nelengva.

Buvęs.

ka ragauti, baigiant su įvai
riu, įdomiu pirmos rųšies pro
gramų, viskas prisidėjo prie 
sudarymo jaukios atmosferos, 
linksmo ir draugiško visuose 
ūpo, ir pavyzdingai ramaus

IŠ ŠV. KAZIMIERO AKA. 'gražiu veikimu ir vienybe rė
mė,jįj. Net ašaros iš džiaugsmo 
jmsipylė akyse, katrie matė ir
girdėjo gražus jų nuveiktus svetelių užsilaikymo, 
darbus ir toliaus pažadėtus 
veikti.

DEMIJOS RĖMĖJŲ 
12 SEIMO.

Seimas įvyko geg. 17 d. Aš 
turiu už garbų išreikšti įgytus 
įspūdžius iš šio seimo.

Vakaro vedėju buvo kun.
. Dr. Matulaitis, kalbėtojais:

laip pat ir kita Centrą vai- , ir ... .-■>................. kun. 11. Vaičiūnas, p. J. Bu-
Kaip buvo turtingas seimas, dyba. Kaip pirmininkė išdavė kvjg. p A Bacevičius, p.

A ‘ gražius raportus, taip ir vice- , C)., . i7. fenu utis.
pirnuiuukės. P-le Galnaitė, .. .. ,1 v . . v ’ Muzikali programų atidarė
rastimuke, gana ilgų ir gražu ... •. ’ . f ° v Akademikui etiopas sutartinai
įaiKn tų išdavė ir p-lė G.urins-| , . . . • . .. » 1 . padainuodamas tris dainas,
kaitė. Žodžiu sakant, visos ... , .... .. T.’ Monologų “Močiutes Drasuo-
gražioj tvarkoj savo darbuotę .. . . . e6 •» J ‘ le’? puikiai išpildė p-le S.
visiems paaiškino. Taipgi ir o , .. *Sabonvte pianu pritariant p- 
ponia Bitautienė išdavė w p.ls g. Jul,

negalėjau atsigerėti, matant 
tiek dalyvių kilnių svečių ir 
gražių sveikinimų; negalėjau 
atsidžiaugti tokia gražia tvar
ka, kaip centro pirmininkė, 
seimo vedėja gražiai tvarkė ir 
savo pareigas atliko gražiai, 
net visi džiaugės iš jos gra
žaus. darbo; kad ponia A. 
Nausėdienė taip pasišventu
siai dirba, per tiek daug me
tų; kad ji suorganizavo tų 
kilnių organizacijų, kuri ne
ša šviesų mūsų tautai ir tė
vynei; kad ji taip dirba mei
lėj ir vienybėj su saVo rėmė
jom ir rėmėjais ir tiek išaugi
no tų organizacijų į aukščiuu- 
sį laipsnį; kur tiek dirba su 
ja vienybėj ir meilėj ne tik 
senųjų skyriai, bet ir jauna- 
mečių; kur tokių gražių svei
kinimų buvo girdėti iš jauna- 
niečių . rėmėjų — mergaičių, 
taipogi ir berniukų; sveikin
dami pasižadėjo ir toliau 
remti jos gražius darbus.

Ne vienas pasidžiaugė jos

BRIDGEPORTO ŽINELĖS.

Greita

PAGELBA
nuo skaudėjimo

gražų raportų. ! gaitytė gražiai padainavo
Visi širdingai džiaugėsi ir ,® i “Kur bakūžė samanota 

priėmė visi jų gražius darbus
apkainuodami.

Sugrįžusi po seimo i gerb. 
seselių auditorijų, seselės visa 
širdim ir ištiestom rankom lau

ir
kitas dainas. Labai gabiai p- 
lės A. Briedytė ir A. Paliliu- 
naitė davė piano duetų. 

Vienas iš gražiausių vakaro
kė savo prietelių rėmėjų. Taip punktų buvo p-nios O. Aukš- 
gražiai prisirengusios papuoš- i kulnytės — Butrimienės drū
tais staliais ir gardžia vaka
riene visų laukė.

Vakarienės metu negalėjo

matiška interpretacija pasa
kos vardu ‘Kristaus Veidas’. 
Daug kredito ji užsitarnauja

Daugelis dalykų gali iššaukti gal
vos skaudėjimų ir kitus skausmus, 
bet yra vienas dalykas, kuris visuo
met suteiks jums pugelbų! Tikrai 
paimkit vienų ar dvi tabletes Bayer 
Aspirin. Jūsų kentėjibnas išnyksta. 
Pagelba ateina tuojaus, nežiūrint

K>kia priežastis vertė jūsų galvų 
aigtl nuo skaudėjimo.

Bayer Aspirin yra nekenksmingas 
— negali paveikti širdj. Todėl nėra 
reikalo laukti, kad galvos skaudė
jimas “pats išnyks’’. Bereikalinga 
yra kęsti kokį nors skaudėjimų, kuo
met jus galite gauti Bayer Aspirin. 
Tai yra palaima moterims, kltrios 
kenčia reguliarius sisteinatinius 
skausmus; vyrams, kurie turi dirb
ti nežiūrint aklų įtemplbio, nuovar
gio ar neuralgijos.

Ištirkit jo greitų pagelbų nuo šal
čių, nuo ncurltis, reumatizmo, lurfi- 
bago. Žiūrėkit, kad gautumėt tikrų 
Bayer Aspirin -— su Bayer ant dė
žutės h- tabietėllų. Visi aptiekininkai 
turi Bayer Aspirin tabletes.

atsigerėti seselių Kazimierie-1 už taip artistiškų darbi} kurs 
čių mokinėmis ir jų priruoštu 1 susirinkusius tiesiog sužavė- 
gražiu programų, kuris darė .)«• Sekė pagyrimo vertas pa- 
didelį įspūdį. Ne. vienai moti- įrodymas p-lės J. Urbiutės su 
nėlei iš džiaugsmo ašaros tris smuikus solo ir šaunus Aka- 
ko iš aki matant savo dukre- demikių šokis kurs publikai 
les išlavintas ir pastatytas pir labai patiko. O p-lė F. Nau- 
mame laipsny.

Tai vis garbė priklauso 
mūsų gerb. seselėm, kurios 
visų savo širdį įdėjusios į mū
sų išeivijos jaunimų.

Taip-gi didelė garbė priklau 
so tos gražios organizacijos 
vadams, pirmininkė p. A.
Nanusėdienė yra brangus as
muo ne tik mūsų lietuvių tar
pe Amerikoj ir Lietuvoj, bet 
ir Amerikos svetimtaučių ka
talikų kilnioj organizacijoj.
Pirmutinė moteris lietuvė yra 
įėjusi amerikonų svetimtau
čių kilnion organizaeijon ir jų 
eilėj yra.

Ponia A. Nausėdiene mes 
turim džiaugtis ir didžiuotis,
<ad tokį brangi] asmenį turim 
savo tarpe, kuri kelia vardų 
mūsų tautos ne tik lietuvių 
tarpe, bet ir visos Amerikos 
amerikonų katalikų tarpe.

Vėlinu šv. Kazimiero Aka
demijai ir Šv. Kazimiero A- 
kademijos vjidui ir visiems 
rėmėjams ilgiausių, ilgiausių
metų, pasisekimo. ™ a.

Dalyvė.

K> --V?

Mot. Sų-gos 1 kps. kaikurios 
narės labai gražiai pasirodė 
A. R. D. 12 seime; netik 1 
kuopa nusiuntė delegates su 
$10.00 dovanų, bet ir pačios 
delegatės aukojo po $5.00, bū
tent: kps. pirm. p. E. Nedva- 
rienė, p. B. Balienė, p. S. 
Bučienė, p. Z. Mikšienė ir p. 
Ručinskienė. Bravo, 1-mos 
kps. duosnios sųjungietės! 
Gražų’ dokumentų suteikėt 
taip brangiai įstaigai.

Ponai Jurgis ir Cecilia Pet
raičiai pathpo garbės nariais 
įmokėdami $25.00 A. R. D. 
12 Seime. Sveikiname.

Cliicagoje jau antra savaitė 
vieši p-lė Petraitytė iš Pitts- 
burg, Pa. Jinai yra sesutė 
dainininko p. Petro Petraičio. 
P-lė Petraitytė yra slaugė iš 
profesijos ir užima vietų asis- 
tant supervisor Maternity 
Dep’t. St. Francis Ligoninėj, 
Pittsburge. Cliieagiečiai jaja 
džiaugiasi ir vaišina. Galima 
didžiuotis taip gabias jauna 
lietuvaite.

Rosary College, Rįver Fo- 
rest, 111., kurioj mokinasi Fe
licija Nausėdaitė (bridgepor- 
tietė) nesenai statė Šekspiro 
veikalų “llamlet”. Jaunutė 
Felicija turėjo žymių rolę 
tame veikale ir gerai jų su
vaidino. Felicija pirmutinė 
lietuvaitė stojusi Rosary Ko- 
iegijon, kur jai gerai sekasi.

ŽINOTINA KELIAUJAN
TIEMS Į NEW YORKĄ.

žINMLiS

X Petras Dalgis ir Pianas 
Sodeikis, savininkai Univer- 

sal Service station, 6800 So.
Western avė., užlaiko gerų ga-, 
žolinų ir teikia kostomeriams 
gerų patarnavimų. Atdara 
dienų ir naktį. Turi genis dar
bininkus Steponų Vyšniauskų 
ir Jonų Rimkų. Patartina, kad 
iętuviai automobiliais pro tų 

vietų važiuojantieji, užsuktų 
pas juos, o geras patarnavi-” 
mas visiems užtikrintas.

Jonas Kruša, šv. Kazimie
ro kapinių prižiūrėtojas ir jo 
sesuo Domicėlė važiuoja Lie
tuvon. Iki New Yorko keliaus 
su dviem dideliais automobi
liais. Prie tos kompanijos ga
li prisidėti dar ir daugiau, 

i nes dar yra daug vietos. To-

ADVOKATAI

Lietuviu Valanda
Zr

--------Iš Galingos ----------

WBBM Radio Stoties

Ateinantį
Sekmadienį

TARP 2 - 3 VALAN
DOS DIENĄ

JOHN B. BORDEN
(John Bogdzlunas BordeoJ

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

TelepUone Randolph <727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 8090 

Name: 8 ilcl 7 ryte Tel. Repub. 9<0<

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisaa vidum ieatyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE B EDO.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madison Sta) 
OflBO Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WA1TCHES
Lietuvos Advokatas

Iki S vai. kortuose — auo 3 iki 9| 
Subatomiz nuo. 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 63771 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergals ofisai uždaryti.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIALI8TAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pu 

tikrų specialistų, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bot pasakys pata 
po pilno idegzaminavimo. Jus su 
taupysit laikų ir pinigus. Daugeli! 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jumt 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radlo — Scopo — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egsamlnavl- 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras Negeroves, ir jeigu aš paimsit: 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy 
Tumas sugryš ums 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 užsisenėjuslų, )sl- 
kerėjuslų, chroniškų ilgų, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neaUdčUoklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandoj Nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Vakarais nuo S iki 7 
Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1

po piet

RĖMĖJŲ BANKIETO ĮS
PŪDŽIAI.

Koks gražus yra tikslas šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų draugijos, taip gražus yra 
jos darbus ir j>o darbo pasi
linksminimas.

Skaitlingas ir sėkmingas 
buvo Rėmėjų seimas pereitų 
sekmadienį Marųuette Parko 
kolonijoj. Plačius apie šį sei
mų aprašymus rasime savu 
laiku. Bet puota, kurių bran
gios Seselės surengė Akademi
jos salėj delegatų pagerbimui, 
taip pat negali būti užmiršta. 
Seselių svetinga širdis buvo 
jaučiama visam karna Tos su 
skoniu atliktos stalų dekoraci
jos, Akademikių malonus pa
tarnavimas, savotiškai dailios 
menu kortelėm, ir pilnai balan 
suota, tikrai skani ir neatša
lusi vakarienė kokių retai 
mūsų viešose vakarienėse ten

Sekmadienyje (tarp 2 ir 3) užsisukit savo radio ant 

WBBM radio stoties (770 Kilocykles) ir išklausykite gražų 

Lietuvių Radio Valandos programą.

1. P-lė Genovaitė Šidiškiutė 
2. Ant Giedraitis

. 3. Dvigubas Kvartetas 
4. Žinios, duetai ir kitokie įvairumai 

5, “Pro/.” Kampininko minutėlė

. I / . I
Šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Furniture Co. 

Dienraštis “Draugas”

Telephone Dearborn 0057

F. W, MAUMAS
ADVOKATAS 

160 Nortb La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vaL vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVEJ 

Tel. Roooevelt 3710 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La Baile Street 

Room 1701 Tol. Randolph 0381
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. va 
3241 S. Holated SL Tel. Victory 0561 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakare

c.Cmul-’

LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2562 

Trečiadieniais ir Penktodles
vakarais namie pagal sutartj.
6503 So. Campbell Aveni

Telefonas Republic 4499

A. A. SL A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502*

CHTCAOO TEMPLE BLDO. 
77. WOTt Washlngton Ht.

Cor. Washlngton and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2973

Namų Tel. Hyde Park 2395



Penktadienis, Geg. 22 d., 1931
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DRAUGAS

CHICAGOJE
WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų merginų 
sidalioija šio penktadienio va
kare, tuojau po gegužinių pa
maldų, visus užprašo užeiti 
parapijos svetainėn, kur bus 
jų ruošiama “bunco party” 
parapijos naudai.

X Avįestsidiecių turinčiųjų 
savo automobilius prašoma at 
einančiame sekmadienyje drau 
ge su savomis šeimynomis 
Vytauto parko atidarymo iš- 
kilmėn pavėžinti savuosius 
kaimynus kad to būdu 
jau dabar galima būtų nu
matyti, kaip vyks Sidabrinio

DAKTARAI:ir A. Linkevičienei už gražų Velionis paliko moterį, ke
turias dukteris ir vienų sūnų. 
Viena duktė yra kandidatė 
j &v. Kazimiero Seseris. Ve
lionis buvo senas Dievo Ap-

vakarėlio suruošimų. Gi p. 
J. Brazaičiui už prirengimų 

daug narių. P. S. Balčiūnienė gražaus progiamo
pati viena apie tuzinų mote
rų žada prirašyti. Gi kas neži
no p. Balčiūnienės gražių dar
bų ir pasišventimo.

Tenka girdėti, kad kaiku-

Beje, pirm kuopos susirin
kimo įvyko ir mūsų jauname- 
edų susirinkimėlis, kurios tarp 
kitko nusitarė savo naudai tu-

veizdos parapijos parapijomis, 
blaivus, geras katalikas; kas 
sekmadienis eidavo prie šv. 
Sakramentų.rėti ‘•bunco party” birželio

rios M. S. kuopos žiūri narių taip pat kartu du- Pereitais metais buvo pa-
kokybės, ne kiekybės. Mūsų lyvauti *r -augusiųjų kuopų sįry£ęS važiuoti į Lietuvą, 
kuopa daro kaip tik priešin- pramogėlėj. Jauna mečių geį kas tai atkalbinėjęs duk- 

pramogelei savo rezidencijų kad nevažiuotų, baugin
dami Lietuvos gyvenimu.

gai. Moterų Sųjunga įsteigta 
tam, kad visos lietuvės kata
likės moterys priklausytų ir 
naudotus jos gerove, t. y. tei
kiama medžiagine ligoje ,pa- 
šelpa, mirus narei likusioji 
šeima gautų pomirtinę. Be to, 
visos narės, be išimties, iuiu

užleido p. Ona Dobrovolskie- 
nė.

Dieve padėk kuopai visuo
met augti narių skaičiumi ir

Tebūna jam lengva šį sve- 
tima žemelė.

Tol. Cunal 6784

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURUA8 

III OBSTETRIKA8

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdlenų nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomis Ir seredoinla tik 
ttkalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 MEST 22nd STREET
CHICAGO

Telefonas Grovehlll 8268

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo • — 12 vai. ryto. Nuo 1 val.-
4 ir 6:80 Iki 8 vai. vakare. 

Seredonils nuo 9 — 12 vai. ryto
Nedėllomis pagal sutarti.

ra. x j.

darbuotis.
Ta pati.

DEEVO APVEIZDOS PAR.dėtųsi apšvietos skyriumi, 
parapijos Jubiliejaus autorno- Kas žiūri M. S. kp. kokybės, 
balių paradas, birželio 21 die- tam visai nerūpi katalikių 
nU- 1 moterų gerovė.

X Aušros Varių parapijos Į sus-mų atsilankė gerb. I®8 mokinys buvo sunkiai su-
piknikas įvyks naujame Vy- klebonas kun. L. Draugelis; ^gęs. Nuvežus šv. Kryžiaus

Magdalena Jokubanytė laiš
ku iš Lietuvos praneša liūdnų 
žinių savo broliams, gyve
nantiems Chicagoj, kad jų mo į

Tel. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MACH,
DENTISTAS

Sulte 1920 The Plttsfleld Bldg.

55 E. WASHINGTON ST.

Ofiso Tel. Victory 4898 - 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTU
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 valt. 

Nedėllomis Ir šventadieniais 10-12

A,

ku«»sus
ir CHIRURGASGYDYTOJAS 

Ofisas 2403 W-63 Street
Kertė 80. Western Avenue 

Tel. Prospect 1928
Rezidencija 2859 80. Leavltt St 

Tel. Canal 2880
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼.

NedėlioJ pagal susitarimų

Tel. Lafayette 6799

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

Office: 4459 S. California Avė 
Nedalioje pagal sutarti-

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTUM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREE9 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar*

Ofiso Boulevard 6918
Res. Kenwood 6107

BR. 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

-.t i - -ri? ciute mirė 23 balandžio, Baronų Venskų sūnūs Dievo A . ... _ ’. . - .. , , takių parapijoj, TauragėsApveizdos parapijos mokyk- Apskr. Per du metu negavus 
laiškų nuo savo sūnų. Sesuo 
ir-gi nežinanti, kur gyvena.

Koresp.tauto darže, birželio 21 d. VI- su parap. Jubiliejaus Komite- 
si parapijonai jau susidomė- to pirmininku p. Duoba, ku- 
ję. Parapijos Komitetas, y- rie užkvietė M. S. 55 kp. už- 

pač piknikui ruošti komisija imti šeimininkių darbų laikė 
daro planus visokiems margu-: Jubiliejinės parapijos vaka- 
niynams. jrienės. Kvietimas priimtas ir

X Visų Aušros Vartų para- --sųjungietės dės pastangų, ’kad
pijieČių prašoma kas kų gali darbų atlikus kuogeriausiai.

ligoninėn, padaryta ope
racija ant apendiko ir ruptu- 
re. Dabar randas namie ir * 
baigia sveikti. Ligoniu rūpina 
si gyd. Zalatorius.

PADĖKA ŠV. KRYŽIAUS. 
LIGONINEI.

paaukoti parapijos piknikui. 
Kad ir už mažiausių aukų

Jos taip pat, bematant, išsi
dalijo keletu desėtkų jubilie-

kleb. ir komitetas bus dėkin-1 jaus vakarienės ‘sidabrinius’,

Po mūsų parapija -ėmė gil
tinė švaistytis. Pirmadieny 
palaidota J. Seulis, antradie
ny Norkaitienė. Abu buvo pas 

skelbti bedieviškuos laikraš-

Tel. Prospdct 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

1637 AV-EST 51 STREET
Vak: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Sausio 10 d. patarnavimu 
D. Tarzynski, Dievas mus ap-; 
dovanojo nauja, sveika duk
rele.

Dūlėdama šv. Kryžiaus Ii-
gi. Norima šįmet padaryti ! gražius bilietus, kurių kaina Į('*uos> ° katalikiškame ne. goninėje patyriau jos pavyz- 
taip, kad jubiliejiniam pikni- i yra $2, ir mano juos išparduo-
kui šįmet mažai arba nieko ti. 
nereiktų pirkti.

Vadinas kviečiama už miru
sius melstis tie kurie maldai

Res. Phone 
Hnglewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
\Ventworth 3000

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

16558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

dingų tvarkų, malonų patar
navimų ir kuogeriausį prižiu-

Iš SĄJUNGIEČIŲ SUSIRIN 
KIMO.

West Side. — Gegužės 12 
d. įvyko M. S.-55 kp. mėnesi
nis sus-mas. Su džiaugsmu

Toliau išrinkta 2 atstovės 
į Šv. Kazimiero Ak: Rem. Sei
mų: G. Budrikienė ir A. Lin
kevičienė. Aukų seimui pas
kirta $5.

Nutaria suruošti savybės
išvažiavimų, liepos 19 d. Vie 
ta, kad būtų patogu visiems

netiki. Keistai atrodo. Laido- j rojinių kūdikio ir manęs pa- 
jama su bažnyčios patamavi- čios. Tat lai būna man leista
mu, o laidotuvės skelbiamos 
bedievių laikraščiuos.

pareikšti širdingas ačiū šv. 
Kryžiaus ligoninės užvaizdai, 
ypatingai motinystės sky
riaus vedėjai, sesutei Consili- 
jaį. Niekadųg aš jos neužmir-

Praeitų antradienį įvyko iš
kilmingos laidotuvės g. »a. J.

3 Nakaso. Kunigas iš namų kū- j šių. Taipgi mandagioms slau-

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

GRĄŽINKITE TIKIETUS.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKO
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. Hemlock 8700

Rez. TeL Prospect 0614

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2934 Washington 
19-12. 2-4. 7-9 13-2, 4-4. Blvtf.
Tel Cicero 662 Tel. Kedzie 3459-245J

M. S. A. BOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Clcreo 2888

Ned eitomis 
Susitarus

A. L. R. K. Moterų Sųjun- 
gos narių nuoširdžiai prašo
me, kurios da iki šiol nesu- 
grųžino ti kietų nuo vakaro| j I VLlVlVvlj. Iltį V VUIVUIU

reikia pastebėti, kad sųjungię- Į privažiuoti nuskirta Lyons btlydėjo į 'bažnyčių. Žmo- genis, kaip ir kapelionui kun.' “Apkalbos ir Meilė” kad tuo-
Tiin Įvirsi*. *li<lals miniu Pn I .TllSCviČini 117. dvUKlTli TlfltnT-1 • • • i • _čių sus-mai būna kas-kart miškai.

e |

skaitlingesni ir gausesni gra-J Didėjant kuopos reikalams
žiais nutarimais.

Taip pat linksma, kad šia
me sus-me į kuopų įsirašė gan

kiniems kuopa visuomet yra 
gausi savo aukomis; be to,

nių lydėjo ditlelė minia. Po j Jusevičiui už dvasinį patar-|jftU prįsįųStUmėt komisijos 
egzekvijų buvo laikomos tre- navimų. Begalo esu visiehis narei Marijonai Vaičiūnienei, 
jos mišios. Laikė kunigai Ga- dėkinga kurie mane lankė.
siūnas, Gasparaitis ir Deks-

ariėjant Mot. Sųjungos sei- 111 s
žymus skaičius darbščių ir į-;mui, nutarta vėl papildyti 
žymių šios kolonijos moterų, kuopos iždų. Taigi tuo tikslu 
P. Balčiūnienė viena atvedė ir geg. 21 <d. nutarta turėti 
perstatė 3 naujas nares, bu-1“bunco party”. Šiai pramo- 
tent pp. O. Jankauskienę, O.' gai su mielu noru «p. M. Jas- 
Vaičiunienę ir E. Zauriene.'naUskienė užleido savo ’puoš- 
P. Jasnauskienė perstatė p. (nius kambarius. Dovanų žadė- 
Ivanauskienę, gi pp. Tetaiu- jo pačios sųjungietės sunešti.

Po pamaldų nulydėtas į Št. 
Kazimiero kapinės.

Sofija Marcinkaitienė.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

1927 S. 49 Avė., Cicero, III., 
nes gegužės 30 dienų reikės 
išduoti pilna atskaita.

Vakaro Rengimo Komisija.

<3R A BO8 I AL AKIŲ GYDYTOJAI:

kienė ir Nevadomskienė pers
tatė p. P. Kalnienę ir Sauno-

•Be to, .pasidžiaugta “Moti
nų. Dienos” gražiomis iškil-

rienę, kurios kitame sus-me -mūnris kaip Ciceroj bažnytinė-
žadėjo pačios atsilankyti.

•Ir tai dar ne viskas. Kita-
mis pamaldomis, taip name su 
ruoštu savybės vakarėliu. Kar

ine sus-me kažkurios suiprizų tu padėkota vakarėlio komi- 
žada padaryti prirašydamos ’ sijai pp. O, Dobrovolskienei

J. f, RADZiS
PIGIAUSIAS LIET, GRABORIUS 

CHICAGOJE
4*a.ldotuvė8e pa

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

OFISAS
<68 West 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 8288 S. 
fiaMted Street. Tel. 
Victory 4088

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju -laidotuvėse kuoplgiausta. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2616 arba 3614 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
skyrius

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

DR. VAITUSH, OPT.

moderniškos koplyčios
DYKAI DEL ŠERMENŲ

i-» '

Phone Boulevard 4139

A. HASAISKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sųšinlngas ir 
nebrangus, nes neturi
mo išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai,

3307 Aubum Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems “reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chičago, III.

R. L. DAV1D0N1S, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 6107
Valandos:

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

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 9687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 9874

DR.J.RPDŠKA
OF. 8133 8. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

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

D E N T IS T A 1

Phone Boulevard 7042

DR. C. I. VEZEUS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį] 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ram^ 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABOJHA1 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hemutage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

EZERSKI
METUVI8 GRABORIUS

O t 1 a • ■

4603 So. Marslifield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A.FtTKHS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmam Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138

Chicago, III.

S. M. SAUDAS
mrouvis GK&Homns

Didelė graši koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

TeL Roosevelt 7681

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų kuris 
sėti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšti. Nulmu 
cataractua. Atitaisau trumpų regys- 
tų ir tolimų regystų.

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

Speciala atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki 11 
po pietų.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau k«Up -kitur

4712 S, ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal *292

DR. G. L RLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St)

Valandos Nuo 9 Iki 19 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
. DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

I. J. 20 L P
OMkMMUUS IR I*AIDOTDVIV 

vbduas

1850 West 46£h St.

TeL Tards 1828
DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPBOIAUSTAS

Tel. Cicero 12<9

DR.GOSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

▼ai.: kasdien nuo 19 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėllomis pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, 301.

**th ir Paulina Sta. 
Tai. 'Boulevard sroi . (411

17011001 mo valandoj* kreipkitės 
prie, manės. patarnausiu slmpatU- 
kat mandagiai, gerai Ir plgteo 
negu kitur. Koplyčia dėl Barmenų 
dykai.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 85thSt 
Kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėliotai*: nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 6820

Rez. Grovohlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 NedėlioJ pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryt-o iki 1 po pietų
2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktj 
Virginia 0036

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

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

NedėlioJ pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZA1AT0RIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Reaidenoija 6600 8o. Arteslan Arų 
Valandos 1J. ryto Iki 8 po plotų 

< iki 8:89 vakare

Res. Tel. Mldvvay 6613

DR. B. D. CUPLER
erDOTOJAS IR CHIRURGAS
Oakiey Avenue Ir 44-taa Stroet 

TeloL Wilmette 196 arba 
Canal 1718

Valandos: 9 iki 4 p. p. PanoOėUnN 
ir Ketvergais vakaro

DR.CRARLES SEDAI
Į Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 80. ASHLAND AVI.
SPECIJ AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 1—4 pe 

plotų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomis 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

DR,MAURKE
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVH

Tel. Yards 0994
Reoldencljos Tol. Plana VHB

VALANDOS:
Nuo 19 iki 13 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedtl. nuo 10 iki 11 dlonų
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DRAUGAS Fenktadienls, Geg. 22 3., 1931

Atvaizde parodoma nauja gros benas 10 muzikantų. Kas 
'salė šokiams (ballroom) nau-Įyra matęs jų viduje, sako,

bus girdėti muzika, dainos, 
kalbos ir visa kita.

VARGONININKŲ DĖMĖ
SIU!.

Šv. Kazimiero Kapinių Di
rektorių valdybos nutarimu, 

visų parapijos chorų nariams 
įžangos tikietai j Vytauto par
ko atidarymo iškilmes (ka-

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

Dear Širs:
I wish to compliment you 

higlily on your program, eve- 
ry Sunday we tune in, with 
all our neighbors listening too,

dangi chorai pildys progra .--jlts a pleasure to liear your 
inų) yra atspausdinti be įžan- J own native songs, which is 
gos. I presented by talented artists

under the direction of Mr. Po
cius. Especially it mušt be 
a great honor to the firms

jame Vytauto parke, kurio iš
kilminga atidarymas įvyksta 
liedėlioj, geg. 24 d. Salės grin 
dys klevo medžio, kietos, sli
džios kaip stiklas. Salėj ša
limais yra vietos pasivaikščio
jimui ir suolai pasėdėti. Ati
darymo dienų salėj šokiams

kad tokios salės neturi nei 
vienas Chicagos piknikų dar
žais. Salėj nesusikimšę gali 
šokti 300 porų.

Iš tos vietos bus išvedžiota 
po visų parkų garsiakalbiai, 
taip kad ir toliausia būnant

Visi Chicagos ir apielinkės 
lietuviai kviečiami ateinantį 
sekmadienį į iškilmingų Vy-f 
tauto parko atidarymų. Šv. | vejĮuj 
Kazimiero Kapinių Direkto- 
riatas yra pasiruošęs priimti 
kad ir 50,000 svečių.

Kadangi gerb. kun. Ig. Al- 
bavičius, Šv. Kazimiero Kapi
nių Direktorių pirm., šiuo lai
ku serga ir dėlto negali tų 
tikietų išvežioti po parapijas, 
todėl visi gerb. vargonininkai 
šiuo prašomi nuvažiuoti į 
Dievo Apveizdos parap. klebo 
nijų. Ten, pridavus choro na
rių skaičių, bus įteikta tikie-

i Gerb. vargonininkai prašo
mi tuo pasirūpinti.

Ig. K. Sakalas, sekr.

C H I C A G O J E
IŠ MARIJONŲ KOLEGIJOS Petro Bučio; pažymėjo, kad 

į Chicagų atvyks birželio 12 
d. Vyskupui sutikti išrinkta 
komisija iš: gerb. kun. L. 
Draugelio, A. Grybo, Ant. Pel-

R. APSKR. SU-MO.

Mar. Kol. Rem. Apsk. su
mas įvyko gegužės 20 d., Auš- 
r<os Vartų parapijos mokyklo- į džiaus, J. Šiaulienės, M. Mat- 
je. Gerb. kun. kleb. L. Drau-1 jošaitienės, A. Bacevičio ir V.

Pranešame, kad dėl svar
bių priežasčių “Party” nuke
liama į gegužio 29. Šilališkių „ _ ~

v .... ... j šerininkui. (Chicagoje). Jeiprašome tai įsidomėti. ' e J ’
„ ... .dženitorius nešvariai pasirė-
Komisija. . ,x . . , „ .

dęs, menedžerius girtas sukau- 
-------------------------------------- ja praneškit bendrovės direk-

REIKALINGA VIRĖJA. 'toriatui. Antra, po korespon-
Šv. Jurgio par. klebonijoj, J(}encįja tamsta nepadėjai sa- 

3230 So. Auburn avė., Chica- vo tikro vardo, pavardės ir

using a cheap station which 
one cannot be heard at all.

Peter Lukowskas,

Michigan City, Ind. 
Dear Širs:

I listened to Lithuanian 
program on the radio. I lįked 
very much. I likę you sing a 
reųuest for me. It’s name is 
“Žalia Girelė”. I’d very ple- 
ased to have somene sing it. 

Miss Bemice Chopski, 

N. Fond du Lac, Wis.

Dear Širs:
I listen to your Lithuanian 

programs every Sunday ąfter- 
noon and I sure do enjoy them 
so do my hushand and cbil- 
dren.

Yours truly
Mrs. Stanley Zukaitis,

Port Washington, Wis. į
I8RENDAVIMU!

gelis darė platų pranešimų a- Petrausko.
Sekančiai tartasi apie įvy

ksiantį piknikų Mar. Kol. 
Rem. Piknikas įvyks liepos 
4 d. Marijonu, arba Labdarių 
ūkėj. Vieta bus paskelbta

■ go, UI. reikalinga virėja. Al
gos $50 mėnesy. Kambarys ir 
maistas. Kitų darbų nereikės! 
dirbti, tik virti. Darbas pasto
vus.

pie nupirktųjų naujų kolegijų 
Rytuose. Pažymėjo, kad reika
linga registracija Conn. vals
tijoj jau padaryta. Kolegija 
kaipo tokia įregistruota.

Išklausius plataus praneši- vėliau. Pikniko komisija susi 
mo, kalba Ant. Peldžius, Ant.; deda iš A. Peldžiaus, A. Grv 
Grybas ir kiti, kad dabar pa-Įbo, A. Bacevičio ir V. Pet- 
togiausias laikas paskelbti I rausko. į
vajų Kolegijos naudai. Nu-1 Tariasi ir apie dienas ateinanj 
tarta kreiptis į centrų, pra-|čiam Mar. Kol. Rem. Seimui, 
šant, kad paskelbtų vajų, o, Tas dalykas pavesta gerb.

I Apskritys išrinko A. Grybų, kun. L Draugeliui..
A. Bacevičių ir V. Petrauskų, 
kurie pagelbės centrui vajaus 
reikale.

; A. Grybas kelia sumanymų, 
1 Obalsis — savas pas sa

vus, būtų vykinamas nevien 
“biznio” reikaluose bet kad 
ir biznieriai ir profesionalai 
pasirodytų tuo pačiu, kuomet

Pakelta sumanymas — reng 
ti ekskursijų į naujų Mari
jonų kolegijos ūkį Rytuose. 
Tuo dalyku gauti žinių pa
vesta A. Grybui A. Peldžiui ir 
V. Petrauskui.

Gerb. kun. L. Draugelis 
darė pranešimų apie naujų lei
dinį — knygelę, kuri apibu-

visuomeninis darbas vra va- dina vyskupo Petro Bučio 40
romas pirmyn.

Gerb. kleb. kun. L. Drauge-f ilis darė platų pranešimų a- 
pie atvykimų J. E. vyskupo

metų spaudos darbų.
Atstovai dalyvavo iš 2, 19,

21 ir 26 skyrių.
Stud. V. Petrauskas.

RED. ATSAKAI.

adreso. Anoniminiai raštai vi
sados eina į gurbų.

B.u

Į
į

KAIP NUVAŽIUOTI Į VY
TAUTO PARK4?

ŠILALIŠKIAMS.

AĮA
URŠULE NORVILIENĖ

(Po tėvais Zarombaitė)
Mirė gegužės 20 d., 8 vai. vak. 
1931 m., sulaukus 39 metus
amžiaus, gimus Vžlankių kaime, 
Šilalės parap., Tauragės apsk r. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Ix>onardą, 4 dukteris -— 
Antoinette Gutzit, Altce Cox, 
Bernia Goodwin ir Stellą, tris 
sūnūs — Bronislavą, Stanislo
vą ir Aleksandrą, seserį Oną 
Mačienę, brolį Vincentą Zarom- 
bą, tris žentus ir gimines, o 
Lietuvoj dvi seseris — Marijo
ną ir Kazimierą.
• Kūnas pašarvotas. randasi 
1730 S. Union Avė. laidotuvės 
įvyks pirmadieny,' gegužės 25 
d., 8 vai. ryte iš namų į Die
vo Apveizdos par. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pama
ldos už .velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Uršulės Norvilie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
Inlyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, Vyras. Du
kterys. Runai, Žentai, • Sesuų, 
Brolis ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus Co. Telefonas 
Ganai 3161.

Trečiadieny “Drauge” bu
vo pranešta, kad šilališkių

Automobiliais geriausias ke- į Bunco Party įvyks pas p. 
lias yra Cicero Avė. Važiuoti Tamašauskus 3426 S. Auburni * š .... v* nn iSi
iki 115 gatvės. Paskui pasukti 

į po kairei ir už bloko parko 
f “geitas”.
B Neturintiems automobilių, 

reikia važiuoti Halsted st. 
gatvekariu, kaip važiuojama 
į Šv. Kazimiero kapines. Ka
rų linijai pasibaigus, čia pat 
Stovės busai, kurie tiesiog vež 
į Vytauto parkų.
, Iškilmingas parko atidary
mas įvyksta nedėlioj, gegu
žės 24 d. po pietų. Parkas at
sidarys 12 vai. ryto. Progra
ma prasidės 2 vai. po piet.

Chicagos ir apielinkių ko
lonijų lietuviai visi kviečiami 
į šias iškilmes, į istorinę die
nų — • atidarymų modemiško, 
nuosavaus parko.

Reng. Komisija.

Avė. gegužio 23 d.

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESI0NALU8, 

KURIE SKELBIASI
“DRAUGE”.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 

Kuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys.-

T. Atraškienė
A. Rudis
J. Vinčiunas 
Pr. Valucas
B. Lapinskienė
M. Bankeviče (2 siunt.) 
Pr. Straukienė

Z. Geisterienė
K. Montvydas 

Ona Ūsienė 
Pr. Brazauskas 
V. Vasiliauskas (2 siunt.) 
M. Buivydas

Mrs. E. Brown 
J. Klikunas 
Pr. Lenkartas 
J. Stumbris 
Pr. *Čalkienė
A. Peldžius (3 siunt.) 
Ur. Janušauskienė 
Pr. Gedžius
St. Balčiūnienė
B. Tamošaitis 
M. Brainokienė 
P. Masys

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR., 
2334 So. Oakley Avė., Chioago, UI

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

who are spoūsering these pro
grama, būt it is a terrible 
nerve strain to listen to the 
liour that comes from one* to 
two, because I believe they are

GICERIEČIŲ ATYDAI
Aš nupirkau Grant Work aptieką 

nuo J. Malakausko, po No. 4847 W.
14th St., Cicero, III. Esu išėjęs augš- 
tesnj aptiekorystės mokslą, ir turiu 
daug metų patyrimo toje profesijoje.
Turime didžiausi vaistų sandeli, re
ceptams pildyti, Grant Worke. Vis
ką užlaikome pirmos rųšies. Pildau 
receptus su didžiausiu atsargumu.
Patarimus suteikiu dykai. Rooming tiouse, 24 kamb. tnieg. ir

Del jūsų parankumo, laikysiu Am. . valg.; visas užimtas. Išvažiuojam, 
Express Money Orderius, priimsiu pigiai. $600. 9 No. Bishop St.
gazo ir elektrikos bilas. Renduoju i_____________________ _____ ,-------- - -----------------,
bankos dėžės (safe vaults) dėl bran- T Rooming house, 42 kamb. 4 ka- 
gmenų pasidėjimo. Taipgi užlaikau rų gar. 100% išrenduota- rendai ar 
visokių dalykų pasigrąžinimui ir pardavimui. Sherb, 729 Cornelia, 
pasikvepinimui. Lake View 5106.

PDAkIT li/nDVC ADTCVi Rooming House, 8 gyv. kamb., 
UnAIl I VvUtlko Ar II K A Kera D-ansp. už geriausią cash pa- 

iiviiuv ni ihnn siu,ymą Greit reik parduot. 434 S.
i Irving.

Juozas Keserauskas, Sav. —

4847 W. 14th St. Cicero, UI. 

Tel. Cicero 39

$27 5 už grocernę, 3 gyv. kamb. 
Rendos $16 mėn. 1411 W. 14 St.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLY$ G 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 mekantkas X MSŽNZOR.

White Sox Motor Salesf4 ■
A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumcbaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Yardfl 0699

5
3±

TURIU parduoti šią savaitę 5 kam
barių gražius ir gerus rakandus, 
kaurus, elektriklnj radio, lempas ir 
tt. su dideliu sau nuostoliu iš prie
žasties perskirų. Rakandus varto
jau 4 mėnesius. Veikite greitai. 6334 
So. Callfomfla. Avė.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS

I Restaurantas, pilnai {rengtas,. 
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai dirbtuvių apylinkė, gyv. kamb. užp. 

prašau atsilankyti ir pamatyti nau- pigjaj 4379 w. 26 St 
jus 1931 NASH automobilius su vė- '
liausios mados automatiškais {tai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai

AR IEŠKAI INEIGŲ?
10 apt namas, 8-3 kamb. su forn., 

2-5 kamb. be forn. Mainysim J re*.
NASH taip gali {rengti už tokias ar 2 Datų. eąulty $22.000. Inelgų 
prieinamas kainas. $450 mėn. Pasaullnėa Parodos dlą-

trlkte. Agentų n erei k *1139 E. 44 st.
BALZEKAS MOTOR SALES Del susižinojimo Atlantic 4674

4030 Archer Avenue
Lafayette 2082

MES ŽINOM, KĄ REIK DARYTI
. . 1 ' ’ ’ - -

Ar Jus patenkinti su savo karo eisena ir greitumu? Jei ne, 
tai mes galime jūsų karui grąžinti pep, jėgą ir ekonomiją. Specia
liai įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų seną karą padaryti kaip naują. Laika nuo laiko carbureterio 
apžiūrėjimas ir išvalymas sutaupys jums pinigų.

MARVEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

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

Dobermann pincher šunyčiai, pi- į 
gial. Elsinger Pet Shop. 1159 Ė. 65 
St.i __ _. , • - : , , •

I Del mokyklos Storas, arti 2' mo
kyklą, puiki vieta, gėralus! fikšėie- 
rial, 4 kamb. Priežastis —- liga. Už 
jūsų pasiūlymą. 1025 Webstw avą.

Trluftklų auginimas, 40 gaivu. jaUr 
nl, pilnas įrengimas, gera veislė. Pi
giai 1.918 So. 9 Avė. Maywood, 111.

RAKANDAI. \
Vartoti du mėnesiu. Prlvatlški na

mai, naujo modelio parlorlaus ąetas 
$85, vertas 325, Gražus šilkinis ame
rikoniškas orlentallškas kauras 9x12 
tik $35, vertas $150. Be siūlių 9x12 
Wllton kauras $20, Louis XVI valg. 
setas $65, vertas $226. Mlegk. setas 
supapuošlmais $95, vertas $360. Cox- 
well krėslas $25, elektros radio $45, 
itališkos Brankos, vazos ir kitokio* 
smulkmenos 822$ Maryland avė., 1 
apt. Viena* blokas { rytus nuo Cot-

ĮVAIRŪS KONTRAKTORI AI; ■— st-"t 1»”

Phone Virgin)* 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK- 

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinam* 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Telef. Republic <898

W, BENECKAS D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS

t, , . . . Statau namu* kaip muro taip IrFentUOJU, popierUOJU, grei- niedžio nuo mažiausio iki didžiausio.

nuoju. Senų varnišių nnimu Ka,no" priaina$niauaioa.
a ,-x 2452 WEST 69th STREETnuo visų medžių. Saukit m

Lafayette 7554 M. YU8ZKA

Plumbing A Heating
Kaipo lietuvi*, lietuviams patar 

nauatu kuogerlauata
4426 So. Western Are.

Tel. Lafayette 8227

REAL 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 
trumpų laikų turi išvažiuoti 
ant nkės. Pasiskubinkite, ųes 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinauduokite gera progų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue

Rockford, UI.
Phone Foreet 8491

NAMŲ SAVININKAMS

Popieruoju ir malevoju kam
barius. Darbų atlieku pigiai ir 
gerai. Turiu keletu didelių
sieninės popieros knygų, ku- Teief. 
rias pristatau į namus išsi- Hem,ock Jg#7 
rinkti. Ui rolę 7c. ir aukščiau.
Atsišaukit laišku ar asmeniš
kai.

K. ANDREJUNAS

Namų Telef. 

Republic 5888

JOHN YERKES
Plumbing A Heetlng Lietuvi* 

KONTRAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kalno* prieinamo*
1337 So. 30 Ot. Cicero, IU.I 2422 WEST 69th STREET

Parsiduoda 8 flatų namas, 5 kamb. 
mod.. garo apšiid.. ąžuolo Irimas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. $8,000 {mokėt. Likusi leng
vais l*nok. 14X2 So. 51 ava šv. An
tano par. Cicero.

Pigiai $1,000 eųulty 4 lotuose už 
$1,000. Arti 95 Ir We*tern. Cedercreet 
201$, 10414 So.- Church St.

6 kamb. octagon froat. bung., tal- 
llų maudlnė Ir virtuvė, k. v. A. dai
liai Išdek. $ karų gar., lotas 30x17$, 
kaina $12,090. 1135 N. Natehee ąva

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTROS TREATMEN-

TAI z
Švediški mankštinimai ir 

elektros masažas
Treatmentai visokių ligų, reu

matizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, aulferlnės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia. 
Jlją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
rlsokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo
Moterų Skyrius atdaras Utar- 

linkals nuo 8 iki 12 vai. nakties.

A. F. CZESNA
1637 WEST 45th ST.

Kampas Paulina 8trcet
ČLio 8 vai ryto iki 1 v. nakties 
Nedėllomis nuo 8 iki 12 vai. po 
pietų. Phone Boulevard 4552

R, ANDRELIUNAS
(Marųuette Jewelry & 

Radio)

Užlaikau visokiu 
auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru- 
mentus.

2630 West 63rd St. Ghicago

Telefonas HEMLOCK 8880

4644 SO.

Wm. J. Kareiva 

Savininkas
Del geriausios rųšies 

| ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Retnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res, Tel. Tards 3408

AR ŽADI ĖRAUSTYTIS?

A, ALIŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099

Mes perinufuojame pianus, 
fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus. . .

Skolinam Pinigus
Nalmam komiso nuo $50 iki $800 
šis departmentaa yra po valstijos 

priežiūra

Taipgi paskoloe ant pirmų morglčlų

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

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

' AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von paltu J dvi aavaltea tele
gramų l dvi ar trio dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

Icgallšku* doktimentu* pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

ApdraudŽlame nuo ųgnlea 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžln patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 8. HALSTED ST. 

Ghicago, UI.

Tel. Yards 4669




