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PranešimoLenkų

ISPANIJOJ SKELBIAMA VISIEMS 
TIKĖJIMAMS “LAISVE”

PASKELBTA ŠVENTOJO 
x TĖVO ENCIKLIKA

VATIKANO Miestas, geg. 
24. — Iš Vatikano radio sto
ties vakar vakare pasauliui 
paskelbta Šventojo Tėvo Pi
jaus XI enciklika “Quadrage- 
simo Anno” apie darbą ir 
kapitalu ir apie šiųdviejų tar 
pusavius santikius.

ši enciklika išleista sąryšy 
su popežiaus Leono XIII en
ciklikos “Rerum Novarum *’ 
40 metų sukaktuvių minėjimu. 
Šventasis Tėvas Pijus XI en
ciklikoj “Keram. Novarum’’ 
pažymėtus dėsnius plačiau iš
aiškina ir nurodo į įvykusias 
per 40 metų atmainas ekono
miniam pasauly.

Leono XIH enciklika kaip 
buvus pasilieka savo galioje.

gos teorijos ir praktikai jos 
netinkamos, neįgyvendinamos,
priešingos žmogaus prigijo-
¥• •ciai. •

Kviečia darbų ir kapitalų 
tarpnsaviam sugyvenime va
duotis Katalikų Bažnyčios 
dėsniais ir enciklikoj, pabrėžia

k

VARGŠAMS DOVANA

l Praeitų penktadienį Chica- 
go majoras Cermak gavo lai-

VILNIUJ 4,000 ŽMONIŲ 
'BE PASTOGES ■ra

Vilnius. TV38. E. Potvynis ? 
škų. Jame įdėta 5,000 dolerių, Vilniuj turi sunkių pasėkų. | 
lęas skiriama vargšams. Ligi šiol pačiam Vilniuj -be | 

I Aukotojas laiške pasirašo1 pastogės liko 4,000 žmonių. 

;“Good Time” Chaylie Daw- Nelaimingųjų tarpe baisus ’ 
son, kurs buvęs apsistojęs skurdas. Jie vaikščioja gatvė- 
Drake viešbuty. Laikraščių mis, aimanuodami: “Pavalgy- , 
reporteriai tų nežinomų žmo- (dinkit mus... Duokit ką nors 
gų norėjo matyti, bet viešbu- * suvalgyti. ” Katedros pože- 
ty jo nerado. Visgi jis tenai minose užlieti vyskupų kars- 

jbuvo užsiregistravęs. tai, nors jie ir buvo užmū-
r r. • • ryti. Vilniaus stačiatikių vys-i Charhe Dawson majorui / _ _ .. .„ .. J,.

x k j •• • kūpa Teodozijų iš susijaudi-iraso, kad jis Chicagoj augęs i . w .„A._ , . .. vį .
I. 1O0n__ . • . -nimo ištiko apopleksija. Netu-iir 1880 metais miestų aplei- , , .■
j i • • • v. , „ r rimą vilties, kad jo dus laimes ieškotų. Pagaliau! .. «...

as. 2. Paradas atidarant Tarptautinę'1^8 ir5’°°? dolpri^ eukąjisįpavy ų 1 ge
kurs oaveldėio 60 milionu doleriu mi- skirias vargšams arba gelbėti lmoinis taisyklėmis. Pirm visa- Kolonijų parodą Paryžiuje. 3. <5. r. Baker, jį.> kurs paveldėjo 60 milionų dolerių mi- skiriąs vargšams gelbėti! Katastrofinga padėtis Dys-

ko tarpusaviuose sentikiuose 
pirmenybę turi turėti krikš
čioniškas teisingumas. Tas y- 
ra svarbiausias pagrindas.

rus jo tėvui bankininkui

• r

MENDEUO MEDAUS 
KATALIKUI MOKSU- 
•V MUM .

• -

NUPIRKTA ŽEMES SKLY
PAS APAŠTALINEI 

DELEGATURAI

tiems jaunuoliams, kurie, kaip s nos mieste. Iš 41 miesto gat-

VOKIETIJA LAIMĖJO 
PRIEŠ LENKIJĄ

KINIJOJ KOMUNISTAI 
ŽUDO KUNIGUS

___________ -f.!goS
-A-|

jis pats kitados, vargsta ne j vės 33-ose vandens lygis šie- 
rasdami, arba neturėdami pro kia ligi namų stogų. Kitose

rasti sau laimės. 1 gatvėse namai užlieti ligi pu-

VILLANOVA, Pa., geg. 23. 
—. Villajaova <olegijo« prezį-

,-------------------------- dentas kun. J, H, (JritTin paą-

GENBVĄ, geg. 24. - T. kelbė, kad 11 kolegija Mecd^ 

Sąjungos tarybos suvaiiavi- lio medalį pripažino katalikui 

mas vakar uždarytas. mokslininkui — Ropfcinso TL

Pabaigoje buvo Svarstomas nivųrsiįeto fizikosr profeso-
vokiečių mažumos -Lenkijoj riui Dr, K,• Fį Herzfeld, Baį-

Vlonaimoo TVinimi VlartorYnii hfnArn ALI • ■ ■ . . . > A.

WASįilNGTQN, geg. 23.— 

Nupirktas žemės sklypas ties

PEKINAS, geg. 23. 
paštalinė delegatura gavo il

sės.
__________ _____ _  _ „MIESTAMJiESJOG

nių, kad komunistų plėšikų 4 PLĖŠIAMAS
j W katalikų misijų

nuo 34 gutfir gaminami pla-, Čayuenkowe, Hupeb provinci 
nai pastatydinti namus Kata-'4''4"
likų Apaštalinei Delegaturai. 

Apskaičiuojama, jog. namų 

pastatymas atsieisiąs . apie

klausimas. Taomt klausimu timorę, M<k i 4 Ofip#© dolerių;
... . ... __ . ... -i. ■ i. ____ *• •• * ' a

joję.

Raudonieji galvažudžiai tris 
kiniečius kunigus nukankino, 
gi pagrpbė kitus keturis mi
sionierius ir vysknpų Ricci.

■M ...
Nenuostabu, jei Chicago 

illaidimiesto

“RYTO” MOKYKLŲ 

TINKLAS 3
ns yra nežmoniš “Vilniaus Varpas” prane*

Tenai išaiškintas Katalikų Lenkija tarybai .įteikė savo \MendęlįemedĮtbę Vilįanor
Bažnyčios mokslas, liečiąs dar 
biriukus ir darbdavius. Gi 
Šventojo Tėvo Pijaus XI en
ciklika yra kaipir anai pir
mąja! enciklikai papildymas.

Vakar per radio enciklika 
skaityta lotiniškam originale. 
Gal rytoj ar kitą dieną tai pa t 
per radio bus paskelbtas an
gliškas vertimas.

Eciklika ilga — virš 20,000 
žodžių.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
pirmiausia nurodo aplinky
bes, kuriomis
Leonas XIII paskelbė savo 
encikliką, kurią pripažino vien 
katalikiškas pasaulis. Gi ki
tas į tai visa atsinešė šaltai 
ir štai 40 metų laikotarpiu dar 
bo su kapitalu santikiai pa
blogėjo.

Nors mūsų dienų ekonomi
nė tvarka nėra perdėm nepa
kenčiama, bet jąja peržengia
mi krikščioniški gailestingu
mo dėsniai, sako Šventasis 
Tėvasu

Kovoje už turtus dažnai 
prasilenkiamas Dievas ir Jo 
maloningumas. Didelis turtų 
krovimas yra piktas darbas.

Mūsų dienų ekonominio pa
saulio gyvenimas yra savo 
rūšies despotizmas, gi naujo- 
vinis “biznis,” tai kietas, 
žiaurus ir baisus.

Šventasis Tėvu smerkia 

koraunianų ir įvairios rūšies 
socializmų. Nes tai viliugin-

platų pranešimų, kuriuomt ,ya- Kolegijoj įvestas pirm. tfL
lenkai teisinasi dėl vokiečių jų metų ir -kas' metai skirių-

mažumo8 persekiojimų. maa pasižymėjusiam \ mokslo

Taryba visgi nęprįpažino ir srityje katalikui.^- L’ z x '; ;
nepatvirtino to Lenkijos pra- - ■ . ., . ..

;. tn • v Prof. Dr. Herzfeld r Ame-
nešimo. Klausimas nebaigtas.
*d * tt i • -.a* •   i • i. jko is du uniciio L uiReiškia, Vokietija yra laimė- 7 ~

-f^Unuojamuctee namuose bus 

Pfcteg&iuroa ofisai ir Delega- 

oŲee štabui pagyvenimai...

Namų planai bus įduoti pa

tikrinti Vyskupų suvažiavimui 

ateinantį rudenį. .

ISPANIJOS MIESTELY 
. A PLĖŠIMAI ,

kai aukštos. Tai patiriama, ga> kad “Rytas,” be ŠvenŽio- 

kadir iš trokų nuomavimo. ■ niv “Ryto,” 1930 — 31 moks- 
Kada miestas įvairiems rei , j0 metais turi Vilniuj Vytau- 

kalams išsinuomuoja Jrokus to Dužiojo gimnazijų su 345 
iš kompanijų, turi mokėti tris mokiniais irx37 mokytojais ir 
ligi penkių kartų daugiau, ne- 57 vaikais, o provincijoj, Vil- 
gu kokios privatinės įstaigos, 'biaus, Braslavos, Švenčionių, 
kada jos išsinuomuoja trokus.Ašmenos, Lydos, Gardino ir'

jusi.

ISPANIJOJ TIKĖJIMAMS 
“LAISVE”

MADRIDAS, geg. 24. —

Trikinoji Ispanijos respubli- 
vadovaujantis-4 kos vyriauSybė paskelbė vi

siems tikėjimams “laisvę” 
respublikoje.

Kai-kurie laikraščiai nuro
do, jog Ispanijoj visu laikas 
tikėjimai naudojosi laųrVe, tik

versiteto 1926 m., kaipo vizi 
tuojąs profeeoribs. Paskiau 
jam pasiūlyta fizikos kated 
rė ir jis sutiko.

j Dr. Ilerzfeld dažnai rašo 
tikėjimo klausimais (subjek

tais).

A
ŠV. PRANCIŠKAUS SEMI 

NARIJOS JUBILIEJUS

ST. FRANCIS, Wie., gęg.

r BĮ '
24. — ,,ŠV.. Pranciškaus, Semi-

tatSkį- tikijhms” Wo J*™0-
menybėje, kadangi Ispanija y

ra katalikiška šalia,

BUS MAŽINAMAS STU
DENTŲ SKAIČIUS

SOFIA, geg. 24. - Bulga

rijos švietimo ministerija ga

mina planus sumažinti stu

dentų skaičių universitetuose. 

Sako, Šiandie tas skaičius -nė

ra proporcijoje su gyventojų 

skaičiumi.

BEDARBIŲ RIAUŠES

BERLYNAS, geg. M. - 
Kai -kuriose Vokietijos dalyse 
vakar įvyko bedarbių

SEVTLLE, Ispanija,, geg. 
23. — Coria dėl Rio miestely 
gyventojai sukėlė riaušes ir

PKieiNAS JAUKU KON- £2^ "

ORESĄ J NEPAPRASTĄ 
POSEDJ

PAŠAUTAS PRAEIVIS
i Suvalkų’ apskrityse 90. veikia-
i nčių, mokyklų su 93 mokyto-,; 
jais ir 3,231 vaiku. Be to, drau

Anot žinių, buvę šaudymų, mus automobilių vagius. Ap-

Devon gatve policija vijosi turi ^5^ leistas mokyk-
ąutomobiliu bėgančiu^ įtaria- kurioms dar mokytojai

nepatvirtinti. Šių moksįo inė-

bet nebuvę žudymų.

šė apie 2,700 kunigų, šią sa

vaitę mini 76 metų jubiliejų.

IAdlmės prasidės šį pirma

dienį (gegužės 26). Dienos 

metu bus atvykstančių kuni

gų svečių priėmimat Vakare 

iškilmingos vakarinės pamal

dos. Antrytojaus iškilmingos 

Pontifikalės Mišios, kurias lai 

kya Jo Aukštoji Malonybė 

Mibraukee arkivyskupas B A. 

Stritch.

Ptramatomas skaitlingas ku 

nigų suvykimas į savo “Al 

rua Mater.”

WABHINGTON, geg. 23.— 

KUe reikalavimų, kad prezi- 

šentee Hoover sušauktų kon

gresą į .nepaprastą posėdį e-

koaominio slėgimo reikale.
‘ į : ' • A. • - - 1

PreeidentAs atsakė, jog jis

manąs taip elgtis. Anot jo,

nepaprastas posėdis nereika-

lingas. Sako, šaly “biznio” at-

8igaivelioja, gi kongreso posė

<Be tik suturėtų tą atsigaive-
Uojimų.

MUSSOLINI SUŽEISTAS

ROMA, geg. 24. — Vakar 

Italijos ministeria pirminin

kas Mussolini nukrito, nuo ar 

klio ir lengvai sužeistas. Nu 

traukti pas jį priėmimai.

KUBOJE KOVOS

Halited gatvėje nežinemaų 
galvaiudis nušovė BrmSnfe 
Maradio, 1400 So. HalsUd & gos paduoti.

HAVANA, Kuba, geg. 24.- 

Ofiente provincijoje kariuo- 

rnenė vis dar kovoja sukilė- 

ttĮft, Vyriausybė sako, kad tai 
asą eukilėlių Iidtaara nmoria-

NEPAVYKO KONFI
CIJA

LONDONAS,* geg. 24. - 
Čia be jokio pavykimo baigės 
tarptautinė kviečių reikale 
konferencija.*

si šaudymo metu pašautas pra
'einąs žmogus — A. L. Sher- 

man. -
Ties Oakley avė. įtariamieji 

pametė automobilių ir pabėgo.
■..........-_________

tų pradžioj duota, tik jdviem 

naujom mokyklom koncėsijos, 

nors buvo parašyta 20 napjų^ 

mokyklų koncesijų.

j f

KITAS ŽEMES DREBĖJI
MAS >.

.1.
k

LISBONA, geg. 24. — Por
tugalijos miestelį Pampilbosa 

Da Serra ir apylinkes palietė 
smarkus žemės drebėjimas. 
Sugriauta keletas namų.

KADA BUS STATOMAS 
BOTAS

MIRĖ PLĖŠIKŲ SUŽEIS
TAS

IŠKĖLĖ PASKANDINT4 

, . KRYŽIŲ

U

Einantį iŠ darbo namo Er
nestų Kruthz, 50 m., užpuolė 
du negrU plėšiku. Žmogus ė- 
mė gintis. Mirtinai sužeistas. 
Mirė vežamas į ligoninę. ’

GARLAIVIŲ EŽERE 
PLAUKIOJIMAS

Michigan ežere atidarytas 
į keleivinių garlaivių plaukioji-

Šių metų pradžioje buvo 
pranešta, jog naujas peštos 
būtas Cbicagoje būsiąs stato
mas pavasarį. Laukta bedar
biams palengvinimo.

Dabar iŠ Washingtono pra

neša, kad sakomo būto staty
mas gal nebūsiąs pradėtas 11- 
gC rudens.

mas. Tai vasaros pasivažinė
jimams ir pramogoms.

GAISRAS POLICIJOS 
STOTY

Įlydė Park policijos stoty 

buvo kilęs gaisras iš ausikfy- 

žiavuaių elektros vielų.

Pernai metais nežinomi pi
ktadariai Meironyse, DaųkUlL 
škio valsč., nuvertė lietuvių 
pastatytą kryžių ir paskandi
no jį ežere. Meironieejai ilgai 
dirbo, norėdami kryžių ištrau
kti, bet vis veltui. Tik šiamtr 
dienomis jiems pavyko paska
ndintų kryžių iškelti. “R.*i

Gaisras apnaikino National 
Lead Co. dirbtuvę, 921 W. IR 
gnt.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 

Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 

Francijos 100 frankų 

Italijos 100 lirų 

Belgijos 100 belgų 

Vokietijos 100 mrk

3.91
5.23

15L9L
23.82

PLATINK3T# **DRAUGĄ” Šveicarijos 100 frankų 19.27
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“DRAUGAS”
Melną kasdien, Mskyrus eekmaanataa 

,/ FRHNUMERATOs KAINA: Metams — 9« 05, Pu-
zsst Metų — 98.50, Trims Mėnesiams — 91.00, Vienam 

Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 97.00, Pusei Me
tų — 94.00, Kopija .090.

Bendradarbiams Ir koreepondsntams raitų neųrų- 
■aa, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalundlama tam 
ttfeslui palto lenkių.

KATMiy PERSEKIOJIMAS LIETUVOJE.kojas karštomis geležimis, kad tris savai- į 
tės vos tik keliais galėjo vaikščioti. Nema
žiau teko ir kitiems. Nuvežus į Vilniaus
“Lukiškių” kai., tortūros dar padidėjo. Ne- »«<. .

gana, kad per kiekvieną tardymą mušė gu-į^®^ studentų Ateitininkų by-;1 mutuiju kun. Lomanų, be 
los.

(Tąsa) fstė mokinius ir t. t. švietimo

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 19:00 val

ių kainos prletundlamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki S 
vai. po piet.

“DRAUGAS”

UTHtJANlAN DAILY FR1END 
VūblllnRMl Dany, EkcOpt Wuttday.

■UB8CRIPTIONS: One Tear — 90.00. 8tx 
-10. Three Months — 91.00, One Montk — Tie.

— One tear — 07.00, 81z MonOis — 94.00 
nflbflr — tote.

'▲dvertising ln "DRAUGAS” brlngs best results, 
▲dvertleing rates on appllcation.

DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago
mm iBftni .......... .. m ■ ....................

DIENOS KLAUSIMAI

VILNIAUS LIETUVIŲ VARGAI.

Vilniaus lietuvių: gyvenimas nepavydė
tinas. Nuo to laiko, kada Vilniaus kraštas už
imtas lenkais, lietuvių vargai ir kančios pra
sidėjo. Visą laikų lenkų vyriausybė lietuvius 
persekiojo, skriaudė, kankino, norėdami pri
versti išsižadėti lietuvių kalbos, tautybės. 
Kaip -baisiai kankinami lietuviai veikėjai len
kų kalėjimuose, apie tai “P. B.” taip rašo:

* “Kalėjimas — visūr ne vaišės; bet nie- 
kur ’pasauly, be bolševikų, nerasi tokių žiau
rybių kaip lenkų kalėjimuose. Asmeniškai to 
nepatyrusiems sunkiau yra įsivaizduoti, bet 
kam teko išmėgint ant savo kailio, tai tam 
užtettka priminti tik vieną žodį “Lukiškis”, 
if vifekas jam pasidaro aišku. Ypatingai len
kai pasižymi savo tartūromis su pavergtų 
taUtiį gyventojais.

Šiandieną plačiai yla kalbama ir rašoma 
apie < Lietuvių — Brastos kalėjimo baiseny- 
bes,ębet panašių L. Brastai pavergtojoj Lie
tuvoj yra labai daug. Tik gaila, kad mū
sų plati visuomenė apie savo brolių vilnie-; 
eių kančias, kurios jiems tenka pakelti len
kų kalėjimuose, apie tai “P. B.” taip rašo: 
guma kenčia ne už kriminalinius prasižengi- 
mūs, bet vien tik už tai, kad drįso ginti 
lietuviams priklausomas teises.

Daugelis patenka į kalėjimus nežino
dami už ką. Pav., prieš Kalėdas jau buvo 
paminėta laikraščiuose kad 1930 — XI — 
13 d, Kaltinėnų vai. buvo daromos kratos ir 
suimti keli lietuviai. Basijokas su seserimi, 
J. Žemaitis, VI. Gaižutis, S. Jakubilavičius ir 
Pėtr. Valčuekas. Vitai jie buvo pasodinti 
6vėUčiOnių kalėjime. Po tardymo Basijoką 
Su sfegerimi ir P. Valčacką paleido, likusieji 
gi trys iki šitai dienai tėbesėdi Vilniuj Lu- 
kiškio kalėjime. Per pirmąjį tardymą Šven
čionyse V. Gaidučiui taip baisiai sudegino 
ten liBirt.Mi.fcTihi.i a , —

(Juųzo Kriščiųno paskaita Omahos lietu- 
viams).
(Tąsa)

Žinoma, didelė buvo pagelba iš tam
stų — amerikiečių. Jus klojote dolerius, 
(Įėjote visas pastangas, rinkdami panašus 
dėl pripažinimo nepriklausomybės. Ir per 
pas i auka v imą, pasiryžimą vienų ir kitų, 
šiandie Lietuva yra nepriklausoma vals
tybė.

Dabar gal bus įdomu užgirsti tams
toms, kaip gyvuoju ta nepriklausoma mū
sų Tėvynė. Reikia pasakyti, kad gerai, 
ne taip, kaip <laugelis amerikinių linkę 
manyti. Per tų deširrttį metų tiek daug 
padaryta, kad vargiai ar kita valstybė, 
imant laipsniškai ir propdrcionaliai jn 
galingumą, tą padarė. PirKniaūsia atsi
kratė nuo tų raūgų, kurie buvo kenks
mingi lietuvybei, t. y. rusicizmo ir lėnko- 
mani.jos, kno ne vien miestiečiai buvo Už
sikrėtę, bet ir daugelis sodiečių. Dabar

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS AMERIKIEČIAMS 
DIDŽIĄJAME KARE.

Toks paminklas bus pastatytas žuvusiems J. A. 
V. kareivams Aisne — Marne Kareivių kapinėse, netoli 
Belleau Wnod. Prancūzijoj.

vysk^po sutikimo, nuo kape
liono pareigų atleido. 1931. 
IV. 1. Utenos gimnazijos 126! 
mokiniai pareikalavo iš direkj 
tariaus tikybos pamokų,, švie-1 
timo Ministerija įsakė visus1

Š. m. gegužės mėn. 12 d.
minėmis lazdomis, spaudė karštomis replė
mis nosį ir ausų kremzles, bet dažnai dar so
dino į elektros kėdę, adatomis badė panagius kariuomenės teismas nagrinėjo 
ir t. t. Bet kur čia išvardinsi visus tortūra-, studentų ateitininkų bylą už 
viino būdus, kuriuos lenkai sugalvoja. Tie- į platinimą rašto “Katalikiskc- 
siog baisu ir pagalvot, kaip jiems, neteisiu- ji visudmenė”. Daugelį kartų
gai, reikia iškentėti? Skaudu! ‘esame pažymėję, kad minėti B®*1Tašr^lus P® Prašymu pa-

Beikia ątsimint, kad tų baisių tortūrų ! asmens traukiami į teismą ne- *ahritl mokyklos. Jaakynias 
aukomis yra nepilnamečiai lietuvių kaimų teisėtai, nes tas raštas yra pa-i uvo P Y >ias. Jvy 1U1 te

rašytas ginant katalikų reika
lus Lietuvoj ir nepapildo jc- 

džiai jiems nusišypsojo gyvenimas. Bet už ,kio priešvalstybinio nnsikal- 
ką?! Jie kenčia dangaus atkeršijimo šau-.timo. Ten kalbama yra apie 
kiančių neteisybę. Ir sulauks persekiotojai tautininkus, o tautininkai juk 
bausmės!” -t nėra valstybė. Katalikiškoji,

Nežiūrint ir tų kančių lietuviai nei kiekvisuomenė bylos metu negali [Įuno Ministerija matydama,
nenusimena. Jie savo darbą, kiek galėdami; būti rami. Būkit pasiruošę. į a< gimnazija i vs x. mou 

_______ mų, liepe visus grąžinti į mo-

jaunuoliai, kurie vos tik dar pradeda gyven 
ti gražios ateities viltimi; o kaip jau skau

varo pirmyn. Jie įsitikinę, kad jų kalbos ir 
tautybės jokios galybės išplėšti nepajėgs. Ir; 
jie laimėsA Toje vilniečių kovoje mes priva-1 
lome pagelbėti. Ypatingai svarbu paremti 
Vilniaus krašto lietuvių mokyklas sušelpti 
jų užlaikomas našlaičių prieglaudas.

ti atvyko Šv. Min-jos atsto
vas p. Kairiūkštis. Tėvai pa- 

• .. • • reiškė, kad jie patys liepė po iĮ
prašymu vaikams pasirašyti 
ir taip pat reikalavo savo vai
kams tikybos pamoku. Švie-

Ukmergė. Ukmergės amatų j kykią. Kai kuriems sumažin- 
mokyklos mokinys St.ZPus- ti elgesio pažymiai. Tėvai pa- 
vaškis buvo iš pamokų paim- jreisalavo pakeisti tėvų konn-
tas, nuvarytas , į kriminalinę 
policijų, tardomas. Paskui jo

į bute padaryta krata. Nors
j nieko nerasta, tačiau mokyk
los vadovybė nubaudė jį, su-

v - j ,, . . i mažindama elgesio pažymį. Clucagos socialistų laikraščio redaktoriai' r . .7.. .
... .... , ,v , r • t- j-- i (Matyt, taip buvo policijos į-pradejo eiti bolševikų keliais. Jie pradėjo; , _ j__x.x

važinėti po kolonijas su misijomis neva “dar- j 
bininkų' reikalais”. Mat, nusistatė atgaivin-! 
ti numirusių lietuvių socialistų sąjungų. Par

PASTABĖLĖS.

ietą, kuris yra priešingas ka
talikų dvasiai.

sakyta padaryti)
' & m
amatų mokyklos direktorius

-v — x™ OVj 7? i paskelbė, kad mokiniai tega- xeu viebinmkui i tas socialistų laikraščio redakto- *. , nušalino* ....... . . .. Ii skaityti tik valdiškus laik- Pahannorių pastangas mažai dėmesio kreipia, nes zi- vv. .
........... . , . rasėms, būtent: Šviesos ke-

no, kad lietuviškieji socialistai nedaug kuo
skiriasi nuo komunistų. Kaip bolševikams,! ...jiį . Kitus laikraeciua gnez-

Tautininkai, uždarę ateiti
ninkus, visokiais būdais perša 
savo valdiškus, nekatalikiš
kus skautus. Ateitininkus mė
to iš mokyklų, o skautus dar- j

kovo 11 d. Ukmergės S* '^varytus Įsako priimti. Į ,
Taip pav. atsitiko Švėkšnoj. ‘ '
Ten vienų mokinį mokytojai į žmdinta visuomenė atskiru 

“Balandžio 12 die-is

taip ir menševikams (socialistams) nerūpi 
darbininkų gerovė, o tik kova prieš religijų.

kuris neleistų jiems vaikus Tis. Lengviau nukeiitėjurięs 
terorizuoti? Gal jiems policija | yra: Makrickaitė, Zitenevičiu- 
ūž tai gerai apmoka? jtė, Paukštytė, Jankūnaitė.
Š. m. Balandžio 12 dienos te-'štai tautininkų “žygių” fak-

.uo
roras Kaune.
Jausimu buvo Sima

mokyklos. (Joj pranešimu
ankos buvo labai ilgos). Ta-i««s teroras Kaune”, Iriame 

Skautų aidų” ir “l\a- tas ,n°k'in>ys pasiskundžia; Vuvo alkiai nušviesta, su ko-

tai uždraudė skaityti, nors 
73% mokinių jau nuo pra
džios metų užsiprenumeravo 

Spindulius ’ ’ ir

Švietimo Ministerijai, kad jį, kiu žiaurumu Kauno policija 
būk už tai pašalino, kad jis (išvaikė Kauno Pilies “Pava- 
skautos organizuoja. Švieti- sario” kuopos eucharistiniu

Mūsų socialistai užsimanė įrodyti, būk-,^ jįtiec
tai popiežiai save enciklikoms darbininkų ' ,, .,.7 T-, . < .
.. . ,.. _ .. . .. , Ateit} Klasių auklėtojamsklausimu medžiagų sėmę is socialistų agi ta- . , . ./ ... ,-z.

• • a • a, |isake sekti mokinius ir sktu-cmes literatūros. Še tau, kad nori. Mes esą
me pažymėję, kad popiežiai savo enciklikas 
jemia dieviškojo Kristaus mokslo pama
tais. Iš socialistų mokslo nieko nėra imti, 
nes jis yra tuščias, neįgyvendinamas, prie gy
venimo nepritaikomas. Socialisdai, neva be
sirūpindami darbininkų klausimu,

tančius kaJtalikSškuš laikraš
čius bausti. Lauksime, ką tė
vai šiam direktoriui pasakys.

mo Min-ja įsakė bylų persvar- kų susirink imą. “Lietuvos Ai-
styti. Ir antru kartu mokyto-paskelbė, kad tai esą 
jai nubalsavo tą mokini pašą-' prasimanymai, nesą užvestos 
linti. Staiga gaunamas šv. Mindytos, nurodyta sužeis-
-jos įsakymas-be jdkiųsąlygų pavardės ir 1.1. Prašome: 
priimti jį atgal. Įdomu, kas į Eucharistininkų sus-mas įvy-

Utena. Prieš Velykas Uteno 
je įvyko mokinių rekolekci- 

liepia! jos, kurias vedė kun. Lipnic- 
grifctttij deginti, žudyti, panaikinti privatinę kas. Jam išvažiuojant, moki- 
žmonfų nuosavybę, sėja kerštų ir neapykan- niai susirinko j- stotį sato tre- 
tų, kuomet Katalikų Bažnyčia rimtai ir nuo- ‘ kolekcijų vedėją palydėti, bet 
Sėkliai tų opų klausimų riša. policija pradėjo mokinius vai-

------------- kyti ir 6 mokinius areštavo
Tada mokiniai ir Utenos gy
ventojai susirinko prie nuo
vados. Policija mėgino išva>

Brooklyno neva fašistų laikraščio re
daktorius visus vadina netmudeliais ir išga
momis, kurie neišsižada savo religinių ir po
litinių įsitikinimų ir nepučia į tautininkų; 
dūdų, kurie Lietuvoje uzurpavo visos mūsų 
tautos teises, laužo Valstybės Konstitucijų, 
ardo taip reikalingų valstybei tautos vieny
bę.

visur skamba vien lietuvių kąlba. O kas 
! svarbiausia, tai išdalyti dvarai, kur pa

vojingiausias lietuvybei gaivalas buvo 
susispietęs — lenkų dvarponiai — prošė¥
ponai., x

Ekonominė Lietuvos padėtis, atsi
minus pasaulinį dabar finansinį krizį, nė
ra bloga. Tiesa, pinigų žmonėse laimi sto
ka, viskas nepaprastai pigu, pajamos ūki
ninko labai mažos ir daugelis padejuoja. 
Bet reikia nepamiršti, kad neturijnt pini
go ten, tiek bėdos neturėsi, kėip Ameri
koje. Mat, čia gyvenama iš virti pinigo. 
Jų neturėsi, badą kentėsi. O Lietuvoj, 
nors litas labai sunku paimti, bet ūkinin
kas nenusigandęs. Jo svirne pilnas aruo
das rugių nr kviečių, duonos ir pyragų 
jis niekuomet nestinga. Mėsos ir sviešto 
taip pat jam užtektinai, alučio kamaroj 
kelios bačkos, drabužį jam pati i&Md&a, 
tvarte žirgas žvengia... Bos kokios vestu
vės ar krikštinos ar kokia kita pramogė
lė, žiūrėk, po savaitę balrai-oja. Todėl, 
7wrs jo kišenėje cents” prie striu
kės jo tas neįvaro: jis gerai valgo ir gra
žiai važinėja.

Taip pat labai geras pažymys, kad

geriau žino apie mokinius: mi
nisterija ar vietos mokytojai? 
Kų manys mokiniai, sužinoję 
apie tai? Juk jie mokytojais 
visai nebepasitikės: Ar tai au
klėjimas? Kų mano daryti mo
kytojai, kad auklėjimo nelie
čiamybė būtų apsaugota ?

Šiauliuose policija liepė 
vyrų gimnazijos direktoriui 
uždrausti mokiniams pasima
tyti su vienu kunigu. Gimna- 

kyti, bet niekas nesiskirstė izijos direktorius ne tik už-
Poficijaj grąžinant, moliniai į draudė, bet dar mokinius ir 
susėdo ant gfctvės. Liko ap-; nubaudė. Už kų? Ar ilgai; kai 
kaltintas kim. Lantanas kai kurie direkto-riąi taip sauva- 
organizavo demonstracijų, kur liaus ? Ar neatsiras kas nors,

Lietuvoje nėra bedarbių, tuo tarpu ki
tose valstybėse milijonais jie skaitomi. 
Bedarbė yra opi šių dienų gyvenimo pro
blema, kuri gali privesti valstybę prie vi
sokių nelaimių. Visi ja susirūpinę. Vals
tybių vyrai, visuomenės veikėjai laužo 
sau galvas kaip iš jos išsisukti. O Lietu
voje net trūksta darbininkų. .Visiems dar
bo užtektinai.

Čia prie progos noriu pasakyti svarbų 
amerikonams dalyką. Dabar yra nepap
rasta gera progą tamstoms ]»sidaryti 
Lietuvoje tvirtą ir ganant uotą gyvenimą. 
Kaip žinote, valdžia išdalino dvarus sa
vanoriams ir kumieči&ms, bėt centrus par
davinėja iš varžytinių. Maždaug už pen- 
kius ar šešius tūkstančius dolerių galima 
nupirkti gražus eentras. Žydai pradėjo 
juos griebti į savo .rankas, nors iki šiol 
jie į žemės ūkį” nelįsdavo. Todėl patariu 
tamstoms, kurie mėgstate ūkininkauti, nie 
ko nelankiunt įsigyti Lfetūvoję Šiuos cen
trus. Padarysite saū nžtikrijitą gyvenimų, 
Išdarysite daug gero savo tautai ir pra
ilginsite savo uinžių. (Patirta, kad Ame
rikos miesto gyvenimas žymiai sutrumpi
na žmogaus gyvenimą. Mirštama dau

tai, kurie aiškiai rodo, kokiu 
žvėrišku įsiutimu tautininkų 
pasiųsta policija elgėsi su 
moterimis. Už dalyvavimų ta
me susirinkime p. Bernotas ir 
nepilnametis Pleškūnas Karo 
Komendanto nubausti: pirma
sis 3 mėn., antrasis 2 mėn. ka
lėjimo. Skundas su gydytojo 
liudijimu įteiktas Kauno Apy
gardos Teismo Valstybės Gy
nėjui, 1931. IV. 13 d.

ko balandžio 12 d. Zitos salėj. 
Einant Konkordatu ir įstaty
mais bei tradicijomis, eu
charistininkų sns-mui leidi 
mo nereikia. Tačiau II-os nuo
vados virš. padėjėjo atvežta 
policija sutrukdė susirinkimą, 
dalyviams skirstantis, iš visų 
reikalavo įteikti pasus, sumu
šė p. E. Budinaitę. Iš polici
jos žmonių jų permetant že
meli, spardė kojomis, numetė 
nuo laiptų. Ji buvo nugaben
ta ligoninėn. Jų apžiūrėjo gyd. 
Vaičiuška. Panašus likimas 
ištiko T. Haguckaitę, J. Pet
ravičiūtę. Joms pirmąją pa
galbą suteikė gyd. E. Drauge-

giausia tarp 50 ir 60 metų. Lietuvoje, im
ant vidutinį skaičių, gyvenama 25 — 
30 metų ilgiau). Daugelis iš amerikonų 
nupirko tų centrų, bet daug dar ir yra. 
Kol dar į žydų rankas ncsu{)laukia at
kreipkite dėmesį. Valdžia duoda ameriko
nams įvairių lengvatų, kas nesudaro jo
kių sunkenybių centrą įsigyti.

Koks kultūrinis Lietuvos stovis? Ku
riuo atžvilgiu lūetuva nebūtų pažengusi* 
bet švietimo srityje tokį šuolį mėtė per 
tą dvyliką savo gyvavimo metų, kad ji 
pavijo kitas Europos šalis. Statistiniais 
daviniais paremta, kad Vokietijoj, toj 
pačioj knltūringiausioj pasauly valsty
bėj, imant proporcionaliai gyventojų įkai
čių, ton skaičius baigusių gimnazijas į 
metus yra žymiai mažesnis. ‘Gimnazijų 
Lietuvoj'yra apie 50 ir tiek pat progim
nazijų. A'biturijcntų išleidžiama kasmet 
apie 1300. Yra dvi aukštosios mokyklos: 
universitetas ir akademija, flenrau gnu- 
nazistas jei rasdavosi vienas kitas visoj 
apylinkėj, tai didelė naujiena, o studen
tas — tiesiog garsenybė, dabar Gimnazis
tas randasi beveik kiekvienoje šeimoje, o 
studentą gali sutikti kiekviename kaime.

Iš Šiaulių ir Panevėžio mu
ms 'rašo: Š. m. balandžio 19 
d. Panevėžy, šventoriaus kop
lyčioj įvyko Šv. Sakramento 
Brolijos susirinkimas, vado
vaujant kun. Prel. Gražiui. A- 
tėjusi policija norėjo susirin
kimų uždaryti, bet žmonės pa
sipriešino ir išvijo policijų 
lauk. Policija išeidama grųsi- 
no teismu, bet į tai niekas 
nekreipė domės.

Šiauliuose tų pat dieną pa
rapijos salėje įvyko Blaivy
bės dr-jos susirinkimas, kurį 
policija norėjo išsklaidyti, 
bet žmonės nesiskirstė. Mėgi
no kai ką areštuoti, bėt žmo
nės pasipriešino, nesidavė ir 
išginė policiją lauk. (B. D.)

■■II II te I II . I........ .. II—
Liaudies mokyklose (public scbool) be
veik visuose apskričiuose yra priversti
nas mokslas. Iš to galite tamstos spręsti, 
kad apšvieta Lietuvoje labai pakilusi.

Moralinis stovis Lietuvoje irgi neblo
giausias. Tiesa, kaip seimo balsavimai pra 
aidėjo ir jiasipylė įvairių partijų agitavi- 
mai liaudį tas kiek demoralizavo. Rusi
jos bedievybės banga taip put palietė, kas 
atsiliepė į žmonių moralę. Bet šiaip jau, 
dora Lietuvoje aukštai stovi. Moterystė 
ten daug pastovesnė. Garsieji tie čia di- 
vorsai, ten ne madoj. Ten'civiliai šliubai 
nėlėgilizuotį. Visokios gimimų kontrolės, 
prašmatnybės moterystėje ten neprakti
kuojamos ir nežinomos. Mokyklose ten dės 
tomą tikyba, iš jos išeina tikybiniai su
sipratęs jaunimas. Katalikiškoji mokslei
vija susispietusi į “Ateitininkų” organi
zacijų, kurie savo veikimo gana plačiai 
yra išplėtusi. Ateitininkų veikimas turi 
įtakos nėt visuomeniniame gyvenime. 
Prieš negeistinus valdžios i>arėdymus, 
universiteto studentai ateitininkai pirmi 
pakelia protestą. Todėl jų pHni kalėjimai 
ir ištrėmimo vietos. Į ateitininkus žiūrima 
kaipo į šviesių tautos ateitį.
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.kai balsuotų už tuos kandida
tus, kurie yra palankūs baž- 
nyčiai.Gi toksai ’ raginimas 
nėra nusižengimas.

KATALIKŲ PERSEKIOJI- į Kada kardinolas Marchetti Amerikos katalikų spaudu 
MAI LIETUVOJE. — Selvaggiani paskirtas Šven- kitaip aiškina įvykino Išpam

ptojo Tėvo generaliniu vikaru,
tai jis podraug pripažintas ir

Įvairūs Straipsniai.

joj. Ir ji tikrai žino, ką rašo. 
Riaušės ir bažnyčių deginimą

Romos vyskupijos vyskupu,1 sukėlė socialistai. Vyriausybė 
bet ne Visuotinos Bažnyčios Į nenorėjo imtis priemonių gin

ti bažnyčias ir kitas katalikų 
įstaigas, nes ji yra susidrau
gavusi su socialistais. Pačioje

LIETUVIAI AMERIKOJE DETRDIT. MIGH.
WESTVH1E, ILL

» 4

Pociaus. Operetėje dalyvauja Da »Pie Lietuvos Dukterų dr- 
p-lč J. Miiiuilaitfi, p, A..Ra- i03 SL|kaktuveg.

ružis, p. 0. Mikučionienė, p. 
J. Rakauskas ir p. J. Mar-

šokiams. Visi stebėjosi gražia 
muzika ir kad jaunos mergai
tės (tik apie 15 ar 16 metų) 
sugeba taip gražiai, sutartinai 
groti. Orkestros organizatorės

Gegužės 17 d. draugija Lie- yra p-lė O. Pranaitė, p-lė A. 
i u vos Dukterų, kaip jau buvo Barštaitė, p-lė M. Širvaitė, 

Gegužio 7, Šv. Stanislovo j kauskas. Tikimasi, kad jie su-'“Drauge” rašyta minėjo pen- Narėms, kurios išbuvo drau- 
diena. Šia proga L. V. cho- teiks žingeidumo. / kiolįkos metų gyvavimo su-j^j ’penkioliką; metų ne.

sirgusios ir neėmusios pašal
pos, buvo įteikta dovanos: B. 
Aukštakalnienei, E. Auškevi-

ičienei, J. Bukšaitienei, J. Čiu-♦ . 
plevičienei, B. Dapkienei, M. 
Pranaitįąnei, M. Šiurkienei, 
A. Virhjckienei. Visos gavo po 
dovaną.

Tą vakarą prie draugijos 
prisirašė 47 naujos narės.

Lietuvaitė.
Nuo red. Koresp. dedame 

žymiai sutrumpinę, kadangi 
apie tai jau buvo rašyta kito 
mūs korespondento.

Varduvės.

vyriausybėje republikonai ir Prisitaikinant aplinkybėms, 
socialistai vyrauja. Jie susi- taip ir padaryta. Choras svei

ras, pasveikino gerb. kun. i ,|aag
Stanislovoj. Bartkų. SvAi-. ,.aiK ba|snis ir kuriė .svetainėje surengė gražų va-
nimas buvo taikomas kleb.
nežinant, kaipo

kaktuves. Sv. Jurgio parapijos i

čia choro labui. Tad progra-i karą, kuris iš visų pusių la-

jungė busimiems rinkimams,

-Angliškoj spaudoj išnaujo 
pasirodo žinių, kaip šiandie
ninė Lietuvos vyriausybė per
sekioja Katalikų Bažnyčią, Vadovu. Jo pareigos, galima 
kunigus ir pasaulinius katali- sakyt, yra artimos kiekvienos nbk .. atskirios vyskupijos genera-

Apie tai rašo iš Austrijos linio vikaro pareigoms, 
sostinės Viennos Amerikos Romos vice-regentu yra Jo
katalikų gerovės konferenci- Aukštoji Malonybė tituliari-
jos žinių departamento korės- nis Filipi arkivyskupas Palica. nugalėti konservatistus 
pondentas Dr. F. Funder. gis pastarasis skaitosi gene- (Kada sukeltos riaušės, kaip 

Pirmoje vietoje jis pažymi, raliniu vikaru kardinolui Mar- į bematai riaušininkams ėmė 
įog Lietuvos vyriausybės vei- chetti — Selvaggiani. .vadovauti lfra^tutiniausieji
kianti cenzūra nepraleidžia' Einant Bažnyčios įstatymis, |S(X>iallstai ~ komunistai. Šių

nių apie atliekamus savo vyskupijose generaliniai vi- PastarW iniciatyva imta pul-
lelemtuosius darbus. Tad apie karai, skaitosi vyskupo pagel- 

įžnyčios persekiojamus ži- bininkai.
lių daugiausia gaunama pri- ____________
atiniais keliais. ISPANUOS VYRIAUSYBE.

Šiandie Amerikos katalikų ' ------------
Igliškoj spaudoj plačiai pa- Amerikos laikraščiai andai 

kuodami Lietuvos vyriausybės pranešė, kad iš Kubos į Ame-

ti bažnyčios. Vyriausybė neži
nojo kas daryti, pirmoje vie
toje nenorėjo nusižengti so
cialistams. Tik paskiau susi
prato, kada aiškiai pasirodė 
jai pačiai pavojus. Nes komu
nistų jėgos pradėjo stiprėti. 

Dabar aišku kaip saulės

kinimus išreiškė sugiedoda
mas “Ilgiausių metų’’ ir dar 
keletą ‘dainelių. Gerb. choro 
vedėjas A. Stulga, fchoro var
du išreiškė linkėjimus. Nuo 
choro įteikta dovana — puoš
nus “smoking stand”. Ger1., 
klebonas dėkojo chorui ir jo 
vedėjui už sveikinimus ir do
vaną. Pavaišino. Vakarėlis 
praleistas linksmai.

supnzas . Jne roj^ jr

Mūsų choro vedėjas neai- 
manuoja dėl narių nesilanky
mo į painokas, nes pamokos 
yra punktualės, tat skaitlin
gai lankomos. Pagal aplinky
bes, choras yra skaitlingas.

Cia'dar reikia dadurti, kad 
mūsų choro vedėjas p A 
Stulga yra netik plačiai su
sipažinęs muzikoje, bet ir 
bendrame moksle.

giai, atkreipti prieš vysku- rikos* J. Valstybes atvykęs .
us, kunigus, prieš katalikiš- Don Salvador de Medariaga,! viesa’ a už riaušes kaltinti 

naujas Ispanijos ambasadorius prinlat’ yrtt «>WnonS. Kaltitas, ypač jaunimo, orgamza- 
lijas. Pažymima, kad dauge- 
Įs kunigų už sakytus bažny- 
iose pamokslus traukiami

šiai šaliai. Laikraščiai nuro
dė buk'naujas ambasadorius 
už kilusias kruvinas riaušes

ĮeSon ir baudžiami pinigišlco- j Ispanijoj kaltinęs Ispanijos 
lis baudomis. Kurie jų atsl-! primatą — Toledo arkivysku- 
iko mokėti baudas —. areštųo 1 pą. Primatas paskelbė raštą 
imi. *į Ispanijos katalikus, ragin-
Katalikiškon s mokykloms damas juos daugiau atsižvelg- 
įtraukiamos pinigiškos pa- ti į Bažnyčios reikalus busi- 
įmos iš valstybės iždo. An- muose rinkimuose.

Plungėje vyriausybė koi.- J Nėra tikrai žinoma, ar nau- 
Iskavo katalikiškų mokyklų jas ambasadorius yra kaltinęs 
indus. i primetą kardinolą Segura, ar
Lietuvos vyskupai kelis kar' gal tik išreiškęs savo spėja-

Įis iškėlė protestus požymė- 
imi, jog tais varžymais per
engiama 1927 metais pada- 

r Lietuvos su šventuoju 4

socialistai. Kalta pati vyriau-

Bus. koncertas ir operetė.

Nors jau iš seniau L. V. 
choras darbuojasi rengdama
sis prie koncerto ir operetės, 
bet švenčių ir bažnytinių iš
kilmių deliai tapo atkelta net

sybė, kuri parodė savo apsi- jyg g6g gp Dabar dedama
leidimą ir tai tik dėlto, kad 
būsimuose rinkimuose gauti 
daugiau balsų.

i 1 1 ■■

Tad, laukiame L. V. choro 
koncerto ir operetės, kurie 
įvyks gegužio 31, 7:15 vai. va
kare. ' i

bai pasisekė. 0 ražias,' pamo
kinančias kalbas pasakė kun.
Čižauskas ir kun. Misevičius.•
Dainavo ponia daktarienė 
Siurbia ir p-lė Bukšaitė.

Vėliau suvaidinta labai juo
kingas ir gražus veikalas 
“Žentai iš Amerikos”. 
Žmonių atsilankė tiek daug 
kaip retai kada tiek būna. Vi
sos sėdynės buvo užimtos ir 
dar apie tiek stačių stovėjo. -

N^uja, tik tam vakarui, su
sidariusi orkestrą iš jaunų 
mergaičių (tos pačios draugi
jos narių) labai puikiai gro
jo pertraukose ir po programo

Vaikų baisbolo rungtynės.

Geg. 14 d., šv. Antano par. 
irdšv. Jurgio parap. mokyklų

(Tąsa 5 pusi.)

\

mą, kada laikraštininkų buvo 
klausiamas reikšti savo nuo
monę. Bet tikrai yra žinoma, 
kad primatas nei vienu žodžiu 

tu sutartis. Bet vyriausy-į blogai neatsiliepė apie naują 
neatkreipia domės į tuos (valdžios formą ir vyriausybę, 

otestus ir nenutraukia savo'Jis tik ragino katalikus, kad
nelemtojo veikimo.

Į Angliškoje spaudoje pareis 
lama, jog viso pasaulio ka 
llikai reiškia gilaus sąjausmo 
ietuvos katalikams, kuriuos 
(įaudžia prezidento Smetono

jo šalininkų letena.
Į Nėra nei kalbos, kiek daug 
^garbės mūsų tautai sukelia 
|s iTišies įvykiai Lietuvoje, 
miau katalikų pasaulis smer

ir ujo-Meksikoj įsiviešpa- 
Ivusius1 katalikų spaudėjus. 
landi e to smerkimo susilau- 
la Lietuvos vyriausybė.

būsimuose rinkimuose katali
—--------- ----------- -■ ■,

lUJAS šventojo tėvo
IENERALINIS VIKARAS.

I&ventojo Tėvo Pijaus XI 
įneraliniu vikaru paskirtas

Eminencija kardinolas 
lardietti — Selvaggiani į 
Npn&i mirusio kardinolo 
impili vietą.
|Tuomi daug susidomėjo A- 

•rikos katalikai, kadangi 
irdinolas Marchetti — Sel- 
įggiani kitados šešerius me- 

išgyveno apaštalinėje de
batų roję Washingtone. Ta-
Jo Eminencija buvo dele-j

Duros auditoriumi, Šioj šalyj 

lijo daug palankumo. Išvyk- j* 

mm i rinropą paliko daug 
[•augų.
įmi ntasis Tėvas, kaipo šv. 

)tro įpėdinis, yra ne tik Vi-1 
lotinos Bažnyčios Vyriausias 

idovas, bet podraug ir Ro-' 
ra vyskupijos vyskupas.

pastangų koncerto ir operetės 
surengimui. Ir neabejo
jama, kad, kaip praeityje 
choras pasižymėjo, taip ir ( 
dabar publikos neužvils. Ti- 
kietai platinami. Kaina labai 
žema iš priežasties bedarbės. 
Tad choras, turėdamas tai o- 
menyje, nori duoti progos iš
girsti turiningą programą vi
siems ir tokiu būdu tikimasi 
turėti kimšte — prikimštą šv. 
Fetro ir Povilo parap. svetai
nę. \

Teko nugirsti, kad progra
mas bus' turiningas ir grynai 
lietuviškas iš liaudies dainų.

Prieš kurį laiką Pelesos pa
rapijos klebonas, kun. Budre- 
ckis, kuris tikybos mokė Pad- 
zitvės mokykloj nuo jos įkū
rimo, nuo to darbo buvo pri
verstas pasitraukti, kai iš jo 
buvo pareikalauta dėstyti ti
kybą lenkų kalba. Tačiau vai
kų tėvai griežtai nusistatė ne
leisti savo vaikus mokyti ti
kybos lenkiškai. Jų griežtu
mas pasiekė savo tikslą: šio
mis dienomis Lydos inspekto- 
riatas kreipėsi j kun. Budrec- 
kį, prašydamas, kad jis vėl j
apsiimtų mokyti tikybos Pad- IOperete “Kuprotas Oželis” 
zitvės mokykloj. - “R.” (Čiurlionienės), muzika, A. S.

PAVASARIS
Mūsų BARGENAI tarpe daugelio kitų yra dar sekami:

1. Parlor seto, kaina >150,
parduodama ui . ............. *75.00

2. Bedrulmlo seto kaina >150,
parduodam ui ... ................. *69.00

S. Dinlnr-room seto, kaina 
>85, parduodam ui *49.00

Didis Pasirinkimas Radfc)
Visy Mdirbysčlų

E8AM TIKRI, “YCAD NAUDO8ITRS 
ŠIAIS MUSŲ BAROENAIS —

— LAUKIAM. 
LIETUVIŠKAS RAMO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėlio vakarą Ii stoties 
WHEC, 1420 kiloeykles nuo T iki S 

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

RAU8KAS ir J. BERTULIS—savinln.

. CITY UPHOLSTERED FURN1TURE CO.
2314-16 Roosevelt Rd. Tel. West 5743

ii DRAUGO” RADIO

PIKNIKAS
41,1

ioje, Birželio (limo) 7 ta, 1931 m.
VYTAUTO PARKE

PRIE 115, TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS. 
I •

Šiame piknike bus pagerbti seniausieji Chicagos lietu
viai ir lenktyniuos iškalbingume jauniausieji Chicagos 
lietuviai, tai yra mokiniai parapijinių mokyklų. Pikniko 
vieta — VYTAUTO PARKAS —- yra modemiškai 
įrengtas. Piknikierių palinksminimui bus gera muzika, 
dainos, šokiai, baseball ir kitokios įvairenybės.

V isos Chicagos ir apylinkių lietuvius išanksto šir
dingai užkvečiame dalyvauti.

TUBBY That Sounds Reasonable.
b



D (R A U G A S

LIETUVIAI VISUR PASIŽYMI.

Melrose Park policijos “bowling teani”, laimėjęs šiame sporte 
čampionatą. Iš kairės i dešinę žiūrint, stovi lietuviai poliemonai — 
Rimkus ir Gataveckis.

Nagoje rf 
Kovenclian rf 
Kovak p 
Mesec p

Totais

TIME POR PROGNOSTICA- WAUKEGAN ILL. 
TORS. ---------------

------------ On Sat. May 16 tke W(auke-
Having seen four of tke1 gan K of L team defeated 

teams in action, it seems tkat tke House of David nine 13 to 
old Providence is tke out-, 3. Conrad did tke heavy work
standing contender for tke 
baseball crown this year. On 
tke otker kand, South Chica
go says it hasn’t lošt yet ei- 
ther, and adds tkat its kitters

for tke Litkuanians 
tke whiškers down for 6 hits. 
Yuncer did the receving. II. 
RaascTl \valked away with 
batting lionors witk 3 kits out

holdingu

can knock Belskis all over of 4 trips at bat. Sunday they 
tke lot. Tken Marųuette ckirps lošt to tke Starrak Brothers
in and statės they’ll be lieard 
form in the future. Well, well, 
Dede Kastukas isn’t going to 
make any predietions unless 
he kas to fili up space.

It was quite gratifying to 
find tkat there were 90 ma
ny followers of tke game at 
lašt Sunday’s encounters. Is 
baseball interest dying? We

wold Champion team.

On Monday evening tlte 
soft bąli team went out and 
won tlieir firgt league game 
beating the,Sarvel Flaskes 
27-3. The Saints garnered 25 
kits of wkich 16 were extra 
base kits. Navickas 2 kome
runs featured for tke win-' Bases on balls off Kovak o; 
ners. Dickskot collected 3 ofr Mesec 5 5 off Navickas 3.

R. Schwerg 
Bala Ar
M ui Ine r
Įvuderko
Monroe ,
Tucker
Kochler
Johnson
Ronians
Knutson
G. Schwerg

Totais
Triples Kapter.

3

1 1 
0 2 
0 0

0
0
0

0 0 0 Home runs — Navickas jry dignified posįtion for tke 
0 0 0 (2), Tersar, Waaramaki. jsummer. He is now employed 
0 0 0 Three base kits — Diek as a diaiuond eutter. To elu- 
300 shot (3).
3 0 0 Two base kits — Kapter

(3), Tersar, Butkus, Burba įsdiue boys a1 e bound to get 
(2), Klass, Pazereskis. Įaluead.
Struck out by Paže ręski 16; j Korulę,

2 0 0 0 Mills 4; Hogan 5. 1 ..
2 0 10 Bases on balls off Pazeres-!
3 0 0 1 kis 1; off Mills 0; Hogan 0. I

30 1 4 1 EDUCATIONAL DEP T.

Doūbles Waarmaki, Bagdo- Frankie Lilikas of South 
nas, Dickskot, Bastys. Chicago, kas aocepted a ve-

Base on balls off Dickskot-——---------------------------
3; Knutson 1. ADVOKATAI. - IStruck out by Dickskot 17; r •
Knutson 13. JQ||||

(John Bagd?iunas Borden)
ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph (727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 960*

Saint Anthony (27)
AB R H E

2 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 o

36 4 7 4
ny (25J

AB R H E
4 1 1 0
2 2 1 0
1 0 0 0
5 3 2 0
6 4 4 0

73 3 1 1
5 4 3 0
1 0 0 0
4 1 1 0
3 1 1 0
3 1 3 0
6 2 2 1
5 3 2' 0

48 25 22 2

Waaraniaki 3b 
Terser cf 
Skirius cf 
Bastys ss 
Dickskot lf 
Butkus Ik 
.Burba rf 
Navickas lf 
Kapter lf 
Peters rf 
Klass ss 
Paskauskas c 
Randa c 
Pazereskis p

6
5 
1
6 
6 
6 
6 
3 
3
3 
2 
1
4
5

2
3
0 0 
3 i 2 

3
3 
9

5
3
4 
2 
2 
1 
1

3 
2 
1

0 0 
0 o 
1 2

Oi 
0 
0 
o' 
oi 
oj 
0 i
°i
0'
0'
o-

o-I
o

KM VIS!
amy

Kad Budriko krautuvė y- 
ra didžiausia Lietuvių mu
zikos- krautuvė Amerikoje. 
Jus galite gauti sau radio, 
pianus, refrigiatorius; di
džiausi pasirinkimą Ckica- 
goje. Ir kainos daug žemes
nės kaip kitur.

Radio aptarnavimas vie
nus metus dykai. Pilna 
garantija su kiekvienu ra
dio.

PirmudiouiSj Geg. 25 d., 1931

cidate, he is cutting grass on 
baseball d ki nonds. Ycs sir, <oor€

57 27
Marvel Flashes (3)

VanParys cf 
Kane lf 
Jacobs 3b 
.Tovmsend lb 
Makinen c 
Foster ss 
Kane ss,;,^ 
Hanlin rf 
Renout 2b 
Hogan. ss 
Mills p

9r.

AB R II E
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

0 0 
0 0 

.0 2
0 0 2 
10 0 
10 0 
1* 0
0
o
1
1

Urbaitis lf 
l^arson lf 
Mikais rf 
Jonės lb 
Dickskot rf 
Bastys 3b 
Palucius ss 
Wysocky lb 
J. PeterS 2b 
C. Peters cf 
Kapter cf 
Bukantis c 
Navickas p

Totais
Home runs Navickas 2; Bu

kantis.
Three base kits Kapter, C.

Peters, Dickskot.1 /
Two base hits J. Peters. 
Struck out by Kovak 2;

Mesec 1; by Navickas 14.

35 3 6

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

Įaugti, then tell our dubious triples, Kapter a trio of dou-’
bretkren to come out to to- 
morrow’s games.

Incidentally, I may say this 
is the time for the managers 
of the losing teams to find 
out wkat kind of men they 
have to work witli. Occasio- 
nally there are some players 
who shout loudly and play 
hard wken tkeir team wins,

bles. Pazereckjs uinning pii- 
cher struck out 11 & alloived 
6 kits. Batting honors for Waaranaki 
tke losers went to Jacobs vlio Tersar 
got 2 singles. (Bagdonas

On Wed. nite the St. An- Dickskot 
tkonv Indoor team took their Kapter 
2nd vietory in tke city league ^Bastys 
beating the Glen Rocks 8 to 1

St. Anthonys (8)

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurir. iestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDG 
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madlson Sts.) 
Ofiso Tel. STATE 2704: 4412

J. P. WAITGHES
Lietuvos Advokatas

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

52 East 107th Street
1 Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 6950—namų Pull. (377 
Miesto ofise pagal sutarti

0! 127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryte

o
o
1
1
o

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 Nortk La Šalie Street 
ROOM 1431

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

Tol.. Rooscvelt 8710 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

Buy gloves wlth wh< 

it savęs
Nereik mokėti 50c. už 

dantų mojBtj. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25ę. 
Tėmyk. kaip gerai JI vei
kia. Jų yartotądamas per 
metus sutaupai (3.00.

USŪRINE 
TOOTM PAŠTE

25‘

The stellar hitting of Bagdo- 
but if it strikes t a snag and nas & Dickskot who got 3 
starts losing, they desert and kits out of 4 times at bat 
sneak off. I wonder if we 'tore outstanding. v
have any suck individuals in Knutson pitclier of tke Glen 
our league? We can only wait Rocks are considerd one of 
and see. I kopė there vili not tke best in tke city could not 
be any quitters among us. j stop tke Saints hitting altko 

Item, it would facilitate |ke struckout 13 & walked 1. 
matters if tke kome team' Dicksot piteking for the 
managers ivould call up or Saints struck out 17 .& wal- 
įvrite: Konnie Savickus,. 2054 ked 3.
Powell Avė., pilone is Arini- __ Tony.
tage 5873; to-tell kini wkere i-------------------
and at wkat time tke kome i S. N. P.
game is to be ;juyed. Danks !
to you ver’ mooek.

Konnie.

Burka
Klass
Ralula
Butkus
Navickas

AB R H E
'3 2 1 0

4 0 0 0
4 3 3 0
4 0 3 0
4 1 2 0
4 0 1 0
4 0 1 0
1 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 1
4 0 1 0

Totais 39 8 12 1
Glen Rocks (1)

AB R H E

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas ko k J nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arjta pro
fesorius, neklaus jus,ų kas jugis ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzųmihhvRno. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų nygalėjd pųgejbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul JUn ogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scųpo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatus Ir vi
siškas hakterlologlfckas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jųsų tuč 
ras negeroves, ir jeigu aš pabusiu 
jus gydyti, ui jūsų sveikata Ir gy
vumas sųgryš u(ns kaip buvo
pirmiau. J(jgu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos. kęaujo nar
vų, žlrdles, reumatlamo. kirminų, 
uždegimo žarnų silpnų plaučių arba ™
jeigu turft kokių užslsenėjuslų, Įsl- 
kerėjuslų, chroniškų Ilgų, kur] ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, aaatldėllakit neatėję pas 
uaana

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rumafl 101(

20 W. JAOKfiON BLVD.
Arti State Gatvės 

Oflao Valandor* Nuo 10 ryto iki 
1 Po plųt. Vakarais nuo S Iki 7 
Nedėiiaasie nuo 10 ryto Iki 1 

po .plet

A. A. 0LIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street 

Room 1701 Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto lk| 6 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Vietory 0662

- t

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utųrn., Kety. ir S u Vatos vakare !

G. V. 0HE8NUL
LIETUVIS ADVOKATAS Į

> t

Ofisas 2221 W. 22nd Street į
Telefonus Canal 2552 

Trečiadieniais ir Penktadieniai* 
-karais namie pagal euUrtj.
6503 So. Campbell Avanue

Telefonas Republlc 4499

Šis gražus Victor viktro- 
la vertės $25.00 už

$12.00
grojo rekordus labai garsiai 
ir galima išsivežti i pikni
kus ir i Lietuvą.

PIKNIKAS* DEL PALAI
KYMO LIETUVIŲ MU

ZIKOS IR DAINŲ 
PER RADIO

Įvyksta Nedėlioję, Gegu
žio 31 dieną Chernausko 
darže Justicti-Park, III. prie 
79th St. ir Archer Avė.

$300.00 prizų ir duoda
ma su tikietais dovanos. 
Kaina tikietų po 50c. Tikie- 
tus galima gauti iš kalno 
pas

JOS. F. BUDRIA,
Ine.

3417-21 S. HALSTED ST.

Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705

VY'OFL radio programai 
Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų.

WIIFC radio programai 
KetveVgais nuo 7 iki 8 vai. 
vakare.

Jos Nieks
.NekviečiaI

Ar žinot, kodėl joa nieks 
nenori? Ji pati to nežino. 
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. IšgaFga- 
liųo darni su Llstęrijųe, išva
lysime burnų ir užmušime 
ligų perua Vartok kųs-

- dlen.

□STEBINI

SIU ITCHINC ras
Mfh9*> »oo<ftfr»e Žento la usedJ

Right from thefirst toucb, antiseptie, 
healjng ^emo ^akes the itebing 
misery out of moeųuito bites, rasnes, 
and iwy other slcįn affljctiong. Try 
it also for Rching, peeling toes. 
Batbers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pjmples and daadmfl fade whensWe, 
antiseptie Žemo is appued. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby vberever you go. 
Anydruggist. 35c, 60c, $1.00.

J. (4)
AB R H E

Gcrzel lf 
Troliu 2b 
bkoff c

REMKITE VISUS BIZNIS- Picrce lb 
RIUS IR PROFESIONALUS, »Rupnick

KURIE SKELBIASI < 'ttodnik 3b 

‘ DRAUGE". ’Korinen cf

4
4
5 
5
4
4
3

1
1
0
1
1
0
0

1
1
0
1
2
1
1

0
0
21
1
1
p’
o

K,
j

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlcstyjo 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washlngton St.

Cor. Washlngton and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2971 

Namų Tel. Hyde Park 8396
• Co., lipt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Tyros, Aiškios,
GRAŽIOS AKT*- > c

Yra didelis tnrtųs
a gal
panaši

Murinę valo, (velnina gaivina
be pavojaus. Jus jų pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba “Ky* 
fleaiiiy” ant pareikalavimo

RUNN—-Now Whcn lt Comc* to Shootio’ Ordcn Jutf Leivc lt to Bull—Tlieyll Be Carried Out 0. R.*T- by Hrrr
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LIETUVIAI AMERIKOJE
DETROIT, MICH.

(Tąsa nuo 3 pusi.)
vuikai gražiausiame parke — 
Belle Isle turėjo išvažiavimą 
i r su didžiausia energija 
žaidė basebolą. Abiejų sky
rių vaikučiai kovojo kad lai
mėjus žaidimą. Pasirodė, kad 
šv. Antano parapijos žaidėjai 
miklesni, ir laimėjo rungty
nes. f

Valio, westsidiečiai!
Teko girdėti, kad ir da tu

rės susikirtimą.
Šv. Antano parapijos piknikas

Gegužės 24 d. įvyksta gra
žiausias ir linksmiausias pik
nikas — Bechnut G rovė. Pra
šomi Detroito lietuviai, kurie 
atjjaučiate parapijos reikalus, 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti 
šiame piknike. Bus skanaus 
valgio, ir gėrimo, kuriuos biz- 
rieriai yra paaukoję.

Vieta graži, tyras oras, sn.a 
gu bus kiekvienam pasigerėti. 
Ir parapiją paremsime.

Teko nugirsti, kad biznie
riai šauniai organizuojasi J 
pikniką atvažiuoti.

Parapijos komitetas — S. 
K lupatas, S. Stepulionis ir P. 
Kueulis su kleb. kun. J. I\ 
Boreišiu deda pastangų, kad 
piknikas pavyktų.

Parapijonas

MELUOSE PARK, ILL
Iš sąjungio&ų sus-mo.

Moterų Sąjungos 60 kuopa 
laikė mėnesini susirinkimą 
10 d. gegužės, pirmininkės na
me. Susirinkimą atidarė pirm. 
A. ŠvilpauskiePė malda. Nu
tarimus pereito susirinkimo 
perskaitė rast. K. Jenuškienė. 
Nutarimai priimti.

Pirm. A. Švilpauskienė pa
siūlė, kad kp. paaukotų $2 iš 
iždo jaunameeių “Bunco 
Palty” ir kad kiekviena narė 
atneštų dovaną. Visos narės 
sutiko ir nutarė dalyvauti 
“bunco party”, kuri bus 29 
d. gegužės, Community Hali.

Sekantis susirinkimas bus 
birželio 2 d. 7 vai. vakare.

Susirinkimą
pirm.

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus 
ir jvairius išpardavimus.

+ AA.
STANISLOVAS ŠLEPASa
mirė geguž. 21, 1931 m. 7:45 
vai. vak., sulaukės pusę am
žiaus. Kilo iš Tauragės Apskri
čio, Šilalės Parap. Vaikimenų 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 20 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį' Oną, po tėvais Jogintai- 
tė, du broliu Vladislovą ir An
taną, seserį Teodora, dvi bro
lienes Zofiją. ir Marijoną ir 
švogerį Izidorių Kuiziną ir gi
mines, o Lietuvoj 3 seseris 
Zofiją, Stanislavą Ir Antaniną.

Kūnas pašarvotas 4430 So. 
Hermitage avė. Laidotuvės j- 
vyks panedėly geguž. 26. iš 
namų 8 vai. bus atlydėta j 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioj {vyks gedulingos ramaldoe 
už velionio -sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas i šv. Kazimie
ro kapines. z

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

"Nuliūdę:
Moteris, Broliai, Sesuo, Brolie

nės,, švogerls Ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

■

Knygos D A K T A R A I:
T

Tel. Canal 15784 Telefonas GrovebUI 8262

uždarė malda

Jaunametės sąjungietės lai
kė pirmą susirinkimą gegužės 
10 d., 2 valandą po pietų 
nuni. 103 20tb Avė.

Svarstyta daug sumanymų. 
Nutarta surengti “bunco par
ty” 29 d. gegužės Community 
Hali, Melrose Park, III. Ko
misija dabar deda pastangų, 
kad “bunco” pavyktų. Visi 
kviečiami atsilankyti ir pa
remti jaunas sąjungietės. Ne
pamirškite dienos. “Bunco” 
prasidės 2 vai. po pietų. Ti
kintų galima gauti jais kiek
vieną narę.

z Meirosparkietis.

PLS*S MĖTŲ SUKAKTUVES

DR. I. • RAČMJS
GYDYTOJAS. CHIRURGA8 

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias Ir chroniškas ligas 

▼yry. moterų Ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomis Ir seredomia tik
, IŠkalno susitarus 

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

CHICAGO

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
^OKSLAS'IR -TIKĖJIMAS, didelė knygų, parašė A. Jakštas :

400 puslapių kaina .................................................. $2.00 .
ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke-į 

linotis, 256 puslapių, kaina ................................... $1.60 |
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c.
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c.
JAUNUOLIO LA1VIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c 
ŠVENČ. ŠIRDIES MENUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c.
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku-; 

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K. j
Zajančkauskas kaina .............................................. 15c.

ŽEMES ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
I. C. kaina........................................ t....................... .  19c.

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c.
KAPINES, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaijia 15c.
ANHELL1S, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ....................  40c.
GARBINGA BtJTl TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis

kaina  ..................................... . ..................................  10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,

kaina................................................ . ........................... 75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina ..  ....................................................25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.

Pranas Jakštas, kaina.................................................. 50c.
GIESMYNAS, paruošė kun- J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusią- 1 DR. A. R. MGCRADIE 

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina . \ $2.00 gydytojas ir chirurgas 
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS,, parašė kun. 6558 SO. HALSTED STREET 

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
\ 246 puslapių kaina ............................. .................... $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. BūčySj M. L C.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat, laida 75c.

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo' leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.

kun J. Bitinas, kaina.............................................. ' • 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina...................... ............ . ............................. 20c,
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.................40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, verdtė K. Zajančkauskas M. I. C. 

kainu. ......................................................... '................... 15c.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valantos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 
4 ir 6:80 Iki 8 vai. vakaro. 

Seredomls ano 8 — 13 vai. ryto 
Nedfillomls vagai sutarti.

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drerel 9191

DR.A.A. IlllLa - 1 k t

Tel. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MACH,
DENTISTAS

Sūrite 1920 The Plttsfield Bldg.
55 K. WASHINGTON ST.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vale. 
Nedėllomis Ir šventadieniais 10-12

Tel, Prospect 1157

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

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

Į'
Res. Phone 

!Englewood 6041 
1 Wentworth 3000

Office Phone 
Weųtworth 8000

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

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.

DR. J. J. KOVVARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street'
Kertė So. Weatern Avenuo 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2SG9 So. Leavltt Bt. 

Tel. Canal 2330
Valandos 2-4 po plotų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

TM. Lafayette 6798

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedalioje pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON 1
SVARBI ŽINUTĖw w ******* i s v * •Gydytojas ir Chirurgas

DR, M. T. STRIKO 16558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. Vakare

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė SaVO Ofisus į'Oftao Boulovard 6918

* • j. a Rea. Kenwood 6107.naują vietą po num. 4645 S.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albauy Avė.,
Tel. Prospect 1930.

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

Tel. Hemlock 8700
Rez. TeL Proapsct 9639

DR.B.ARDN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Res. 6632 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išdfclrlant Ket.

OFISAI:
4901 - 14 St. 3AI4 Washingtoa
10-12. 2-4, 7-9 13-2, 4-6. Blvd.
TeL Cicero 662 Tėl. Kedzie 2400-3461

DR. S. A. DDWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo 2888

Nedėliomta
Susitarua

URŠULĖ 
ABARAVIČIENĖ

(Po tėvais Vitkau.-Įkaitė)

Mirė lapkričio 25, 1930, o po 
gedulingų pamaldų Nekalto' |
Prasidėjimo PafnelėB Šv. par. 
bažnyčioj palaidota šv. Kazi
miero kapinėse lapkričio 29 d. I

Buvo kilus Ežėrėnų apsto*., | 
Dūkštų par., Verdzikiemio k., 
sulaukus tik 27 metų amžiaus.

Paliko liūdinčius vyrą Niko
demą, sūnų Leonardą ir gi
mines.

Negalėdami užmiršti savo 
brangios moterėlės tr motinėlės 
skelbiame šias liūdnas pusme
tines mirties sukaktuves. Mel
džiamės, kad per Gailestingo
jo Dievo malonę užviestų jai 
amžinoji šviesa.

Nuliūdę:
Vyras Ir Hunus.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

M

i ->

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

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ 0RAB0R1AI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Siunčiunti užsakymą, prašomi siųsti ir pinigus.

«n____ —__ n

Skaitykite ir platinki
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir 

remkite tuos biznierius 

ir profesionalus, kurie 

garsinasi jame.

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4919 SO. M1CHIGAN AVENUE 

TeL Kenwood 6197 
Valandos:

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

Apart šventadienio tr ketvirtadienio

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų i 

2 iki 4 Ir 6 Iki 8 v Iv.

Nedėllomis nuo 10 iki 18

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED BTRETT 
REZ. 6604 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po plet. U tani. Ir Subat. 
3-6 vak. fiventadleniąjz pagal sutarti

Telefonai dieną ir naktį 
Vlrginia 0036

G R A B O R I A I:

J. f. RADZMS
PIGIAUSIAS LIET. GRABO R1U8 

CHICAGOJB
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų , 16- 
dlrbystės.

OFISAS
661 West 16 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 9238 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vlčtory 4088

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORHJS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglauzla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 3616

2314 W. 23rd PI., Chicago 
s r ius

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DENTISTAI
■ta—

Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6223 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Ava.

Tėl. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vaW

Nedėlioj pagal sutarti '

Phone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORHJS*’ A

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų Užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenuo

EZERSKI
LIETUVIS OP.ABORIUS

O f i ■ a ■

4603 So. Marshfield Avenue 
. Tel. Boulevard 9377

1HTKUS /
LIETUVIS GRAB ORIUS

4443 So. Tahnan Avė. 
Ui. Virginfe 1290 

Yards 1138
. • Chicago, UI.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORHJS IR

BALSAMUOTOJAS
Toriu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUM

Didelė graži kėpi y čia dykai
718 WE8T 18 STREET. • . *

TM *Rooseveit 7683

Z

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kuris 
eeU priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšti. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą ragya- 
tę ir tolimą regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos Vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis huo 10 ryto iki 12 
po pietų. \
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be picinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVI.
Tel. Boulevard 7589

Tai. Canal 6838

DR. 6.1. BLGŽIS
D E N T I B T A T 

2201 WEST 22nd OTREET
(Kampas Leavltt Bt)

Valandos *Nuo 9 Iki 11 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0267 Rea. Prospect )6B

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1331 fiOUTH HALSTED ST.

Reaidenctja 6600 8o. Ariesian Asų* 
Valandos 11 ryto Iki s po plotų 

• Iki 6:89 vakare

Boulevard 7699
Res. Hemlock 7691

BR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tol. Kldway 6613

DR. R. C. GUPLER
GTDYTOJA8 IR CHIRURGAI 
Oakley Avenuo Ir 84-tas Straot 

ToUC. Wllmette 1VF arba 
Cknal 1718L*“ 4 p p PaBIr Kstvorgals vakaro

Tol. Cicero 1369

4. d- ZOLP
ORABORIUS IR I^UDOTUVIŲ 

▼KMIJAfi

1690 Wwt 46th St
. Rampas 46th ir Panlloa Stn.

Tei. Bnkievard ties - 8418
ITaRudIMo valandoje kreipkltėe 

prie manęs. patarnauelu simpatiš
kai, mandagiai, gerai tr pigiau 
negu teltnr. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

TeL Tardo 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PE0IALI8TAH

DR.6USSEN
LTETUVIB DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 V. ryto Iki 9 
vai. vakare

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo -ofisą po numeris

4729 80. ASHLAND AVA
SPECUALIOTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 3—4 p 

'pietų: 7—*8:80 vakare 
Nedėllomis 10 - iki 18 

Telef. Midway 2880

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St.
Kampas Halsted fit. 

Valandos: nno 10—4; nno 8—8 
Nodėliomia: nno 10 iki 12.

Tel. Lafayette 6820
Res. Grovehlll 2940

DR. J. i PAUKŠTYS
DENTISTAS 
X-Ray A Gas

4193 ARCHER AVENUE
Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutarti

DR. MAURICE KAUN
Gydytojas tr Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A V®. 
Tel. Yards 0994

RealšsuėUos Tol. Plasa 88M
VALANDOS!

Nuo 10 iki 13 dieną 
Nuo 3 iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 19 Iki 13 dienų
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JONAS JAUKŠTIS VIENAS SENIAUSIU CHI- 

CAGIEŪIŲ

Plačiai yra žinomas Chica
gos lietuvių tarpe Jonas Jauk
utis. Jisai yra malonaus, pū
kinio būdo žmogus. Gyvenęs 
keletoj lietuvių kolonijų bū
ręs bizny, todėl jis yra dau- 
geliui žinomas.

P-nas Jaukštis yra vienas 
seniausių Chicagos lietuvių ir 
ailnai užsitarnauja į ,seniau- 
iių chicagiečių kontestų stoti.

Jonas Jaukštis kilęs iš Nau- 
amiesČio par., Bučių k. Pane- 
rėžio apskr. Gimė lapkričio 2 
l. 1864 m. Amerikon išvyko 
niaukęs 19 ir pusės metų am- 
iaus. Kartu su juo vyko Po- 
ilas Kovarskas ir Mateušas 
ikrickas.

Henaip manė, kitaip padarė.
“Prieš ' iškeliaujant i Ame- 

iką”,. pasakoja p. Jaukštis, 
turėjome tokių žinių: Texas 
aisti joj buvo lietuvis kuni- 
ąs, rodos pavarde Gegžnas, 
inkų parapijoj. Tasai kuni- 
as, jei ne klystu, kilęs iš Ro- 
alirno par. Ryme jam esant, 
avo pasiūlymų vykti į tų len- 
ų par. Texas valstijoj ir jis 
sh išvyko. Tai pas jį ir vy
li nemažai lietuvių. Žinau, 
adzten buvo nuvykę du bro
liu Astrauskai, Jonas Žilvitis, 
astmas Budavičius ir kiti. 
ai ir z mes ketinom ten Vyk- j 
. Bet Tilžėj sutikome tris 
nnus Lietuvos žydus, kurie' 
u buvo buvę Afrikoj ir A- 
erikoj. Dagirdę, kad mes ke
liam Vykti į Texas, jie karš- 
i atkalbinėjo nuo tos vietos, 
įkė, kad tai dykynės ir vis- 
is. Paklausėme žydų ir nuo 
>uthų pasukome f Northus ir 
įtekome į Montreal. Nauja- 
e krašte pirmas dvi dieni 
aleidome policijos nuova- 
>j, toliau vienų naktį trau- 
ny, ketvirtų dienų ant kapų,
penktų ganykloj su karvė 

is.
“Kaip Tilžėj žydai atkalbė
simo keliavimo į Texas, taip 
Einadoj pasitaikė susidėti su 
dais ir atvykti į Suv. Vais
ias. Su vienu jaunu žydu at- 
ihirėm į Utica, N. Y. J tą 
etų patekom subatos dieną 
žydas nuo manęs pasislėpė, 

kęs vienas, einu sau. Pate- 
iu už miesto, netoli farnio?. 
irmerys pamojo man ir pri- 
atė dirbti. Bet greit atstatė, 
ivęs pusdolerį nuo farmerio, 
įžtu į miestų. Vienoj vietoj 
iriu sėdi apysenis žmogus, 

ilga barzda, didelę pypkę 
kantis. Jisai šuktelėjo “rdo- 
v, zemliak!” “Zdorov!” at- 
kiau. “A kakoj gubernii?” 
fovenskoj”, atsakiau. “O 
i lietuviškai moki!” Aky# 
an nušvito ir mano džiaug- 
nii nebuvo galo. Barzdyla 
sus žydas iš Lietuvos. Jis j- 
redė mane į savo namus ir 
adėjo vaišinti. Siūlė taip- 
mažiukės. Aš atsisakinė- 

u, sakiau, kad nevartoju, 
ret i ngas žydas tvirtino, kad 
įertj reikia. Del sveikatos, 
kė, reikia. Tai paėmiau vie7 
I ir kitą mažiukę. 
“Prietelingas žydas nurodė 
etinių lietuvių ir aš apsisto
ti pas kokius tai Miliauskus, 
ivan ir darbų, bet neilgam.

su Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus dr-ja.

Pirmieji biznieriai.

i “Pirmutiniai biznieriai at- 
1 si rado North Sidėj. Ažukas 
'ten yra turėjęs barbemę, Pu- 
tramentas smulkmenų krautu
vę, o Kazimieras Dominskis 
buvę ne vien pirmutinis lietu-' 

{vis policmonas, o ir pirmuti- 
inis lietuvis saliuninkas. An-

- NAUJAS tMDŽIULIS
POTVYNIS 

Vanduo vfe dar kyla

atsimena nuo seniausių laikų, pirtis, o Kresvinų kaimo ikijdoma veikalas “Never 
Mat, ledui tirpstant labai daug upės vandens nuotolis 2 met-l Twain Shnll Meet.”
vandens atbėga iš aukštupių.) ru. Tarp kaimų Guldenai ir 

Pakilęs vanduo užliejo kelis Salupiai vanduo verčia kran- 
e. miškų departamento sandėlius tus su valdišku mišku. Prie 

bai ėmė tvinti Nevėžis. Išsi-'p^e Neries ir du prie Nemu-Į Jonavos miesto, Vaivoriškių 
liejęs vanduo apsėmė bet Rau- no—Sudvajaus ir Merkinės, ir Prelenių kaimuos, Zapyškio

Jei anksčiau miškų departa-Į vienkiemy, vanduo taip pat

Paskutiniomis dienomis la-

dondvario valsčiaus valdybą, 
jos raštinę,. namus, Salainan- 
kos kaimo kelių gyventojų tro
besius, lentpiūvę ir išplovė a- 
pie 200—300 metrų naujai sta-

, tras lietuvis saliunininkas at- j tom° tuo ruožu plento. Nemu- 
sirado jau ant Bridgeporto. ;»e tiek daug vandens, kad ga

rlaiviai nuo Babtų plaukia vi
siškai nesilaikydami upės va
gos, bet pakraščiais ir vieto
mis tiesiog per laukus. > 

Neris taip pat labai iškilus.

Tai buvo Petras Zacharevi- 
čius, o trečias, — tai aš, ir
gi ant Bridgeporto.”

tbe

Jonas Jaukštis,

kurs daug pasidarbavo prie 
organizavimo pirmutinių lie
tuviškų draugijų ir parapijų 
Cliicagos lietuvių tarpe.

VIENI KITUS PAPILDYS.

Seniausieji lietuviai chica- 
gieęiai, dalindamiesi savo at- 

'siminimais su plačiaja visuo- 
Darbo netekęs, vėl pas žydą sako galį užsitraukti
kreipiaus. Tasai sutaisė man kritiką. Girdi neturį užrašų, 
“kromelį” ir išvarė pedlevo-j ^uri atminties pasakota, 

j svarbius 
dalykus praleisti, o menkus

iš atminties
ti. Neblogai sekėsi. Į šešias todėl galį suklysti 
savaitės jau turėjau $70!”

Chicagon.
j išreikšti.
| Kad taip gali atsitikti, tai

“Nei pusės met, neišbuvęs wjot w
Uticoj, dūmiau Chicagon.
Lietuvių daugiausia • besą
North Sidėj — prie Noble, 
Division ir kitų gatvių, Šv. 
Stanislovo Kostkos lenkų pa
rapijoj. Lietuviai prie tos pa
rapijos linko gal dėlto, kad ; 
jos klebonas, jei neklystu Bo- 
žinskis, buvo vilniškis ir mo
kėjo lietuviškai. Jis sakyda
vosi mylįs lietuvius ir teisybę 
pasakius lankydavosi pas

mentas nebūt išleidęs miškini
nkams įspėjimo, kad suvežtą 
j sandėlius miško medžiagą 

suraišiotų ir sutvirtintų, šia
ndien daugelio gal būt ir ne

smarkiai ardo krantus. 
Balandžio 26 d. pakilęs Ne

mune vanduo pradėjo lieti 
Varviškės kaimų, Seinų aps
krity. Vietos žmonės pasako-

McVickers teatre rodoma 
veikalas “The Secret 6.”

Oriental teatre rodoma vei
kalai “Big Business Giri.”

Roosevelt teatre rodoma 
♦‘Svengali.”

United Artists teatre rodo
ma indomus veikalas “The 
Front Page.”

likę. Tačiau ligi Šiol miškų ja> jjaj toks potvynis buvęs 
departamentui vanduo nuosto- fįį 19J6 metais 
lių dar nepadarė.

Neries upėje vanduo vis dar 
kyla. Turžėnų v. Balupių vie- 

Gyventojai tokio potvynio ne- J nkiemy yra vandens apsemta

REIKALINGA VIRĖJA.

6v. Jurgio par. klebonijoj, 
3230 So. Aubum avė., Chica- 

Iš Ukmergėj apskrities pra- go, UI. reikalinga virėja. Al-
nešft, kad bal. 24 d. pradėjo gos $50 mėnesy. Kambarys ir

nėra reikalo. Niekas negali 
tikėtis, kad kuris nors iš mū
sų old timerių pilnai atvaiz
duotų praeitį. Atsiminimus 
papasakos daugelis senesnių
jų lietuvių ir vienų atsimini
mai papildys kitų ir taip su
sidarys pusėtinas praeities 
vaizdas. •/,*

WEST SIDE ŽINIOS.

Al A
VINCENTAS KAREIVA• M’Z?' - f' -V.’., . •

Mirė geg. 22 d.. 7 vai. vak., 1931 m., sulaukęs 40 rųetų amžiaus, 
gimęs Vilkijos miestely, Kauno apskr. Paliko dideliame nuliudime 
moter} Antaniną, 3 dukteris — Bronislavą ir žentą Omer Mc 
Guire, Oną ir žentą • Edvardą Vešučius ir Rozaliją, du sunu — 
Ueoną ir Antaną, broli Pranciškų ir brolienę Viktoriją, dvi seseris 
— Oną ir fivogėr] Joną Ramanauskus, Marijoną ir ftvoger} Stanis
lovą Įlabenskus, S vogė r J Juozapą Ir Oną M art Inkus, Svogerką Mar- 
cljoną Antikauskienę ir gimines. Velionis buvo narys Simano 
Daukanto dr-joe ir Jauną Lietuvių Tauliftko Kliubo. Kūnas pašar
votas randasi 3600 S. Emerald Avė.

Laidotuvės }vyks antradienyje, gegužes 26 d., 8 vai. ryte iš na
mų bus atlydėtas ) Sv. Jurgio par. bažnyčią, kurioje bus gedu
lingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j fiv. 
Keąlmiero kapines.

Visi a. a. Vincento Kareivos gimines, draugai ir pažystami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse Ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą' ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame Moteris, Vaikai, Žentai, Brolis, Seserys ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja grab. A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139.

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
W(LLYS 6 IR 8

X Aušros Vartuose šian-{ 
dieną prasidėjo, baigiantiems*

Pft- parapijos mokyklą kvotimai ; Talprl p^kimas” vartotą

užbaigos gi mokslo iŠkilmin- karų už labal mai* kaln*- Notėdami 
® . v t , plrkt p,glal »en» kan» kreipkite* Jgas aktas bus birželio 14 d. mus. Taisymo skyrių veda gerai pa-

metais lietuviai NortTi Sidėj Vakar kun. Andriušis SoX Mdtor ŠaleŠ
...... . iškeliavo i Rockfordą šv. Pe-' T . • . ,' 1 * * a. Jankaiti*, J. Bdgdonaey pardavėjai

tro ir Pauliaus lietuvių baž- S- Rumchaks savininkas 

nyčion, kur buvo teikiamas 1 ^10 WEST 35 STREET
šv. Sutvirtinimo Sakramentas Tel‘ Ta-rd* 0<>*

“Lietuviams nebuvo lenta ,*r yra iškilmės.
įsistiprinti North Sidėj. Lre-1 x Sennkė 
tuviai ėmė spiestis Southuose, nS’ “b pas
nes tose vietose kilo pramonė. sav0 sūnns ^Mdėje, išsiil- 
Kilo Stockyardai, kilo visas «° Lietuvos ir rengiasi su Vy- 
Central Mannfacturing Dis- '•kskureij« grįS«
triet, prie Ashland -ir Archer ^vynėn.

juos. Ažukas turėjo tada bar- 
bernę ir klebonas pas jį už- 
eidinėdavo ir lietuviams 
likdavo ant alaus.

“1886 metai Chicagoj buvo 
baisių streikų metai. Tais patM’*'’-'--'*'"'™!*

tai
įsteikė pirmutinę Šv. Kazimie 
ro Karalaičio Dr-ją.

South Sidės kilimas.

AUTOMOBILIŲ PIBKZ-
JAMS IK SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti Ir pamatyti nau
jus 1981 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 kalnas. • • -

BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avenue
Lafayette 2083

r

buvo didelės liejyklos, dabar x Šieodien po gegužinių 
į Gary, Ind. perkranstvtos. P®"“!** parapijos mokyklos 
Tose vietose uždarbiavo lietu- Tėv« susirinkimas,
viai ir jie ėmė apsigyventi
Bridgeporte ir kitose pietinė
se miesto dalyse.

GRYŽO KARDINOLAS

Chicagon gryžo Jo Nminen

MES ŽINOM, U REIK DARYTI
■ ■ n

Ar jus patenkinti su savo karo eisena ir greitumu? Jei ne, 
tai mes galime jįsų'karui grąžinti pep, jėgą ir ekonomiją. Specia
liai Įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų seną karą padaryti kaip naują. Laike nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas ir Išvalymas sutaupys jums pinigą.

MARVEL & JOHNSON OARBURETER SERVICE
2426 f PRAIRIE AVENUE

Ir
Esame pasirengę taisyti Bulck, Nash, Hudson 4fc Essez, Oakland 

Pontlac, Oldsmobile, Vlking, Grabam-Paige ir kitus.

kilti vanduo Neries upėje ir 
26 d. užliejo Ardiškių, Valiu- 
niškių, Miktiškių ir SemeniŠ- 
kių kaimus. Namai apsemti 

iki stogų, o žemesnėse vieto
se ir visai apsemti. Jų nema
tyti nė kyšant. Gelbėti buvo 
sušaukti artimesnių kaimų gv-1 

jventojai. Žmonės ir gyvuliai i 
I pavyko iškraustyti. 27 d. van- i 
duo vėl pradėjo kilti. Iš Oku
puotos Lietuvos dalies atplau
kė upe du gyvenamieji namai j 

įiir sustojo ties Ardiškių ir Mi- 
iktiškių kaimais. Nuostolių ap- 
I skaičiuoti dabar dar negali
ma, kol nenuslflgęs dar van- 

x “R.”

maistas. Kitų darbų nereikės 
dirbti, tik virti. Darbas pasto
vus. k . . •__ 4

R. ANDRELIUNAS ’
(Marquetxe Jewelry & 

Rftdio)
Užlaikau vlooklų 

auksinių ir sida
brinių daiktą, vė
liausios mados ra- 
dlo. pianą rolią. 
rekordą Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

i2650 West 63rdSt. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

j .<
Chicago teatre dabar ro-

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

TURIU parduoti šią savaitę 5 kam
barių gražius ir gerus rakandus, 
kaurus, elektrlkinj radlo, lempas ir 
tt. su dideliu sau nuostoliu iž prie
žasties persldrą. Rakandus varto
jau 4 mėnesius. Veikite greitai. 6334 
So. Califomia Avė.

Restaurantaa, pilnai Įrengtas,, 
dirbtuvių apylinkė, gyv. kairtb. užp. 
Pigiai. 4879 W. 26 St

Valymo Ir siuvimo šapa, gera vie
ta, geras bianls, mažas InvesCmea-

Įtas. 1616 Chicago Avė. Evanston.

Rooming house, 48 kamb. 4 ka
rų gar. 100% lžrenduota. genda! ar 

į pardavimui. Sherb, 729 Cornella, 
‘Lake VIevr 6100.

Atsiųsk, du skustuvėliu. Išgalasim 
dykai. 4630 No. Ashland Avė.

RAKANDAI.
Vartoti du mėnesiu. Prlyatiškl na

mai, naujo modelio parloŲlaua setas 
385, vertas 326, Gražus šilkinis ame
rikonukas orlentališkas kauras 9x12 
tik 335, vertas 3150. Be Mulių 9x12 

Wllton kauras 320, Louis XVI valg. 
setas 3<6, vertas 3226. Miegk. setas 
supapuožimals 396, vertas 3860. Cox- 
*ell krėslas 326, elektros radlo 346, 
itališkos f i rankos, vazos Ir kitokios 
smulkmenoa 8228 Maryland avė., 1 
apt. Vienas blokas J rytus nuo Cot- 
tage Grove are. Steurart 1876.

REAL ĮSTATE

Sumanymas parapiją steigti. cija Kardinolas Mundelein, ‘ĮVAIRŪS K O N T R A KT O R I A I i 
“Sumanymas parapiją steig Chicagos Arkivyskupas.

ti kilo' šv. Kazimiero dr-jos 
susirinkime. Buvo taip: susi
rinkimo reikalus užbaigus, 
pirm. Petras Zacharevičius 
staiga atsistojo, žegnojosi po
terius kalbėti. Aš-gi sušukau, 
kad dar reikalai nebaigti, 
parapijos steigimas turi būt 
šiandie apsvarstytas. Tai pir
mininkas Petras Zacharevi- 
čius atsakė, kad, girdi, tas 
rėksnys Jaukštis teestie pir
mas į parapijos steigimo ko
misiją, Taip ir buvo. Iš kitų 
į komisiją inėjo Kazimieras 
Dominskis (vėliau tapęs po- 
licmonas), Juozas Bilinskis, 
Antanas Neviaekas, Baltrus 
Špokas, Jurgis Andrušis. Pra
džioj buvo manyta žemės 
pirkti parapijai prie 31-mos 
ir Asblaflfi avė. Sv. Kazimiero 
K. dr-ja su dauguma nąrių 
persikraustė Bridgeportan, o 
dabar ta dr-ja yra susiliejus

Phons Vlrglnla 3064

ONA VAITEKUNlENfi
po tėvais Gralčlke 

mirt gegužės 23 d., 1931 m. 
9:16 ryto, 68 metų amžiaus. 
Kilo Iš Kauno apskr., Važgy- 
ro parap., Časklnlų sodžiaus. 
Amerlko/ė Išgyveno 46 metua 

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Petrą, 3 sūnūs; Kaslmie- 
rą, Petrą Ir Antaną, marčią 
Viktoriją Valtekunienę ir anū
kus Kastmlerą pusbroli Milių 
Ir glminea ’ . '■

Kūnas pašarvotas 6147 Hu- 
therford Avė.

Laidotuvės |vyks Antradie
nyje, geg. 26 d.-Iš namų 8 vai. 
bus atlydėta | Nekalto Prasld. 
ftvenč. P. M. bažnyčią, kurtoje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės atelą. Po pamaldų bua 
nulydėta k *v Kazimiero kapi
nes. ■»

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugu-ges Ir palysta- 
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nullndų Vyras, Sanai, Marti, 
Antikai ta- Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

J. r. Radžlus. Te4. Ganai 6174.

j JOSEPH VILIMAS
I NAMŲ STATTMO KONTRAK

TO R TU8
4556 S. ROCKWELL ST.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktortus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. GALIFORNIA AVĖ.
‘ Telefonas Hemlock 6636

Telef. Republic 3893

4644 SO

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLn¥ 
PRODUCTS 

Olselia Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1889

RAGDONAS BROS.
furnitune a piano MOVING 

Local & Long Distanee Rešnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3899 

Rea Tel. Tardė 8408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAOSKAS & SON
712Č So. Rockroell St.

Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 
forničius it kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo 360 iki 3300 
Sis departmentas yra po valstijos 

pnsžiurk

W.BENECKAS
Peniuoju, popieruoju, grei- 

nuoju. Seną vanišių nuimu 
nuo visų medžių. Saukit

Lafayette 7554

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio1 nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prtstnatnlauaioa
2452 WEST 69th STREET

M YU8ZKA

Plnmbing A JSeatinf
\ Kaipo lietuvis. Uetnvtams patas 

Bausta knogeriausla.
4426 So. WMtam Av#

Tel. Lafayette 8227

NAMAS ANT PARDAVIMO

Labai gražioje vietoje, prie 
pat Lietuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namas 
dar nanjas dviejų šeimynų. 
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namą. Savininkas i 
trumpą laiką turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinauduokite gera progą. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue

Rockfont,
Phone Porest 8491

Taipgi paskolos ant pirmų morgičlų

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

NAMŲ SAVININKAMS

Popieruoju ir malevoju kam
barius. Darbą atlieku pigiai ir į
'gerai. Tupu keletą didelių___________________________
sieninės popieros knygų, ku- la’>o* Te,*f Namų Teist
rias pristatau j namus išsi- Hem,o<’k Republic utį
rinkti. Ųž rolę 7c. ir aukščiau.! \ JOHN YERKES
Atsišaukit laišku ar asmeniš- p,umblnt A
kai. ' KONTRAKTORIUS

I K. AND1EJUNA8 ’ Man<> darb“ p,’“‘ ■*"tntuot“ 

1337 So. 50 Ot. Cicero, UI. | 2422 WEST 69th STREET

Parsiduoda 3 flatų namas. S kamb. 
mod.. garo apillA, ąžuolo trimaa 
pardem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
S flatu. 38.090 {mokėt. Ltkimi leng
vais Ižknok. 1992 So. 31 ave.^tv. An
tano par. Cicero.

130 ak. | mleetą 3 mali., prie mo
lio, lygi, nuvalyta. Chaa. Larsen, 
Midnlght Lako, Sauk. Caaada.

Gražus 0 kamb. namas, geri pa
matai, 2 karų gar., cemento asla. 
gesas, elektra, bėgantis vanduo, la
bai pigiai dėl nalrtles šeimynoj. 14 
So. Hlghland ava. Westmore, Sav., 
Idmbard, Tel. 231.

1 flatų- namas 33 n. lotas, 3-3 
kamb., 3 karų gar. 3U.6OO. >023 
Morgan St.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIĮI 

AGENTŪRA
Nuziunčlame pinigus Lietu- 

uon paltu J dvi savaites, tele
gramų { dvi ar tris dienas.

laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus ir visus 

legaližkus dokumentus pirkime 
ir pardavlma

Darom* paskolas pirmų ir 
antrų morgičlų.

Apdrairdžlame nuo ugnlee, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar- #artnm

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
8327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669




