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ŠVENTASIS TĖVAS TURĖJO
PASITARIMU SU KARDINOLUS

. *
Rasi, Bus Išsižadėta Laterano 

Sutarčių

ISPANIJOS RADIKALAI ATSISAKO 
TARNAUTI MASKVAI

GAL BUS IŠSIŽADĖTA 
LATERANO SUTARČIŲ

ROMA, birž. 2. — Vatika
no laikraštis “Oss. Romano” 
paskelbė visą eilę Italijos fa
šistų vyriausybės aiškių nuto
limų nuo Laterano sutarčių 
sųlygų. Gi pastaromis dieno
mis fašistų vyriausybės nusi
statymas dar vaizdžiau pasi
reiškė, kada fašistai čia ir ki
tur ėmė pulti katalikų įstaigas, 
kada ėmė viešai niekinti patį 
Katalikų Bažnyčios Galvų — 
popiežių, ir kada Mussolinio 
parėdymu čia ir kitur užda
ryta Katalikų Veikimo kuo
pos ir uždrausti katalikų su
sirinkimai.

Kada paskelbta, kad Musso- 
lini planuojąs visoj Italijoj su
varžyti katalikų organizacijo
ms tikėjimo ir Bažnyčios rei
kalais veikimų, Šventasis Tė

ISPANIJOS RADIKALAI 
PRIEŠINGI BOLŠE

VIZMUI

MADRIDAS, birž. 1. — Is
panijos radikalų (siudikalis- 
tų) vadai paskelbė, kad jie ne
susidėsiu su Maskvos bolševi
kais komunistais ir nemėgin
siu įvesti sovietų tvarkos Is
panijoj. Tas reiškia didelį Ma
skvai smūgį.

ŠKOTIJOJ PUOLAMOS 
KATALIKŲ PROCESIJOS

GLASG0W, Škotija, birž. 
Kai-kuriose Škotijos vietose 
katalikų surengtas gegužės ba
žnytines procesijas puolė fa
natikai anglikonai.

Oallogate distrikte virš 10,- 
000 katalikų ėjo ramiai pro
cesijoje, kada priešų gauja 

Hjus’ža’įakar' į’vatika- Py^jo statyti kliMių. Išimai-vas
ną sukvietė visus Romoj gy
venančius kardinolus. Įvyko 
ilgas su kardinolais pasitari
mas. Apie sprendimus nieko 
nepranešta. Vien kalbama, kad 
Šventasis Sostas diplomatiniu 
keliu gal reikalausiąs fašistų 
vyriausybės užgana padarymo 
už atliktas Vatikanui ir Kata
likų Veikimo organizacijoms 
skriaudas ir pažeminimus.

Jei Mussolini atkakliai lai
kysis savo nusistatymo, gali
mas daiktas, šventasis Sostas 
paskelbs Laterano sutarčių iš
sižadėjimą. Jei tas įvykti}, ta
da būtų paneigta Vatikano 
Miesto nepriklausomybė ir I-
talijos valstybė daug nukentė-j d^n/ukINS ORO PAŠTĄ 
tų politiniai ir doriniai. 1 '

šė policija.

ŽAIBAI UŽDEGĘ 200 
NAMŲ

BERLYNAS, birž. 1. Va
kar vakare šį miestų ir apy
linkes palietė baisi vėtra, ku
riai draugavo smarkus lietus 
ir perkūnijos.
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3,000 ŽMONIŲ PATIEKTA UŽKANDŽIAI.
CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS

GAL NUNUODIJUSI KE
LIOLIKA ŽMONIŲ

Mrs. Margaret Summer y-

IŠ LIETUVOS PASIUNTI 
NYBĖS YVASHINGTONE

ŽIOBIŠKIO ŽINIOS

— Gegužės mėn. 24, 25 ir 
26 d. Sekminėse Čiobiškio ba
žnyčioje įvedama 40 valandų 
atlaidai. Be to, dar šiemet Čio
biškyje 40 valandų metu bus 
misijos. Misijoms vadovaus S. 
J. Tėvas Bružikas. Žmonės

WASHINGTON, 1). C. — 
patinga šeimininkė, uždą- Gegužės 29 d. Lietuvos Mini- 
ryta Cook apskrities kalėjime, storis Amerikos Jungtinėse 
Jau yra įrodyta, kad ji arse- Valstybėse p. B. K. Balutis 
nikų nunuodijusi savo pasku- “France” laivu išvyko į Lie
tinį vyrų, vienų giminaitį ir tuvų. Esamomis žiniomis, ar
du burdingieriu (įnamiu). Vi- čiau susipažinti su Europos i,aukia misijų. Čiobiškyje mT- 
sų jų pomirtinės jai tekusios. politiniais įvykiais, pakeliui į ^ar n®ra buvę 
Tų keturių mirusių lavonai Lietuvą, p. Balutis kuriam lai- 
išimti iš kapų ir išskriodinėti. kui sustosiąs Paryžiuje ir Be- 
Visi mirę nuo arseniko, laip- rlvne. Grįždamas į Ameriką!

— “Pavasario” "kuopa įsi
gijo dūdų orkestrą iš 14 ins
trumentu. Baigusio Klaipėdos

_______ bus kaltinama už tas žmogžu- done.
Miestelis Monrovia, Cal., minėjo savo 41 metų sukak- dystes. j Lietuvoje

sniškai jiems duodamo. Jinai tuo tikslu apsilankysiąs Lon-'muzikos konservatoriją p. A.
kuo bnl+L-.r.™.. ..X x..„___ X— ' .1____ ŠloVio mnlrinnmas nrboetrnaŠlekio mokinamas orkestras 

Balutis iSbfl- sparCiai ža"Kia pirmyn- Ork,>-
tuves. Suruoštos pramogos ir piknikas, 3,000 žmonių -xi • 'do . atras jau gali būti išnuomuo-
patiekta kumpio ir kiaušinių užkandžiai. Čia atvaizduoja-' f* P menes,™, r, lai- .
ma vien dalis tos didelės puotos. " J ‘ ,nes’ 81 moteriškė, matyt, ką jis sunaudosiąs atostogoms i Jarnas-

i v v . r. , ! — Gegužės 3 d. minėta Mo-uinA -.or,. --------- Z— kelis savo vvrus nuvariusi i n savo pažinčiai su Lietuvos i . v „. .
MIRS KANADOS KARDU PROF. WCCARD KALBĖJO • j, nuodais. Gal nun„odi; aktua)e I>aA,timi atnaujinti : lutos diena Bažnyčioje paša- 

PERRADIO ! jusi nemažiau 19 asmenų. Ve- : „ „ , ... ky-tas pr,taikintas pamokslas,
------------ įdarai nuodugniausi tardymai .U.,? 8 r™ !■ V® p'UnaW'! padaryta procesl-

QUEBEC, Kanada, birž. 1. ABER GURGI, Austrija, !ir jei kftip daugiau ]avonų Amer,ksl aPie spalių men. Jam | ja 4 kapus, griežiant pavasa- 
f r°L A- Piccard Eua įgimta j§ kapų

NOLAS

— Mirė Jo Eminencija kandi- 
uolas Rouleau, Quebec’o arki-i1”": radio kalbėjo apie savo

, „ ¥. kelionę balionu į dausas. Jis įvyskupas, 65 m. amžiaus. užtikrino, jog žmogui aukštai 
į dausose galima būti gyvam 

vo sužeistas važiuojant auto-.glaudžiai užsidarius orlaivy ar 
mobiliu ir visas laikas sirgu- kitokioj oro mašinoj. Kadangi 
liavo. ‘didelėse aukštumose oras yra

skystas, tatai orlaiviu galima
PAGERBIAMAS BUVUSIS 

SOSTO ĮPĖDINIS

Praeitų vasarų velionis bu-
ŠYPSOSI JAUNAS 

ŽMOGŽUDIS

nesant Washington’e, jo pa- 
į reigcse jį pavaduos, kaipo 
(Chargė d’Affaires a. i., Pa
siuntinybės sekretorius p. M. 

! Bagdonas.

Varner Corry, 15 metų, ku-| 
rs John Marsliall vidurinės’ 
mokyklos bute nušovė polic-,

BIAURI ŠVENTVAGYSTE

rininkų dūdų orkestrui. Po pa
maldų klebonijoje padaryta vi
sų katalikiškųjų draugijų sus
inai motinoms pagerbti. “R.”

RINKIMAI Į APSKRIČIŲ 
SAVIVALDYBĘ

BRESLAU, Vokietija, birž.
1. — Vokiečių karo veteranų 
“Plieno Šalmo” organizacija 
čia turi metinį suvažiavimų. 
Vakar įvyko skaitlingas vete
ranų paradas. Veteranai triu
kšmingai sveikino buvusį Vo- yiai. 
kietijos sosto įpėdinį, kurs su 
generolais stovėjo pagarbos 
vietoje.

Veteranų organizacijos va
das kalbėdamas į veteranus

r mon4 Snjith, anot policijos! monstranciją SU
atsiekti <bdel|^tgreitwno. Tar-t , ,šy. JSakranujj&t
pat sške, kad jo tas' žygis pil- ’.. 7??. f *"***'□ . -------------. . . , , , Jis atlikęs tą žmogžudystę. v. _ .nai apvainikuotas mokslo at- Gegužes mcn. 3 d. naktį ne
žvalgiu. Po jo per radio dar! Praeitą sekmadienį policija žinomi piktadariai išmušė A- 
kalbėjo jo pagelbininkas Ch. jį paėmė į sakomą mokyklą ir lovės parapijos bažnyčios la- 
Kipfer. ' jis ten parodė, kur ir kaip at- ngą ir pavogė iš didžiojo al-

Prof. Piccard reiškė vilties Pk?s žmogžudystę. Jis ne-.toriaus monstranciją su buvu- 
jog netolimoj ateity didelėsei^ari supratimo, ka«s jį laukia šia joje komunija. Pavogta 
aukštumose skrojasią oriai- if^ark5-

. .... v . pareiškė, jog vokiečiai neišsi-Cia ir priemiesčiuose žaibai l»y ,. . . . v. . , ,j . n™___ TX1_ zaaesių ir nepamirsią atskel
tų nuo Vokietijos plotų rytuo
se ir vakaruose.

Suvažiavimui sveikinimų 
prisiuntė ir prezidentas von 
Hindenburg.

uždegė apie 200 namų. Išlau
žyta ir išrauta daug medžių. 
Keletas žmonių sužeista.

Vietomis ledai ištriuškino 
langų stiklus. Užlieta namų 
rūsys.

Už santykių nutraukimų ai
škiai būtų kalta Mussolinio va
dovaujama vyriausybė, kuri i- 
ma nesiskaityti su Bažnyčios 
autoritetais.

Italijos vyriausybė pakėlė 
kovų katalikų organizacijoms, 
kurios priguli Katalikų Veiki
mui. Girdi tas Katalikų Vei
kimas maišusis politikoje, vei
kius prieš fašizmų. Gi iŠtikrų- 
jų taip nėra. Katalikų Veiki
mas užimtas daugiausia baž
nytiniais ir tautiniais rėika- 
lais. Katalikus politikon įtrau
kia patys fašistai juos užka
binėdami. Kada fašistų puola
mi katalikai ima gintis, tada 
jie apšaukiami fašizmo prie
šais. *

Laterano dvi sutarti pasi
rašyta 1929 metų pradžioje. 
Viena sutartimi išspręstas ži-

OTTAYVA, Ont., birž. 1. — 
Kanados ministeris pirminin
kas Bennett paskelbė, kad ar- 
timiausjomis dienomis nutrau
ks iųs pastos vežiojimų orlai
viais.

IŽDO DEPARTAMENTAS 
SKELBIA DIDELĘ 

PASKOLĄ

TURKIJOJ POTVIN1S

ISTANBUL, Turkija, biri. 
2. — Brusoj kilo baisus pot- 
vinis. Daug namų sugriauta. 
Havza žuvo 15 asmenų.

TOKYO, Japonija, birž. 2. 
— Gaisras apnaikino Kaneza- 
wa ligoninę. 500 ligonių tvar
kingai nukelta kitur. Žuvo du 
gaisrininko.

nomag Romos klausimas, kita 
— nustatyti Bažnyčidg su vai 
stybe santykiai.

NUBAUSTI FAŠIZMO 
PRIEŠAI

Klaipėdos krašte bus birže
lių. -gi d. Lietuviai juose ren
giasi aktyviai <hjiyvautTir šie
met tikisi savo pozicijas dar 
daugiau sustiprinti. “R.”

SUSEKĖ 19 DEGTIN
DARIŲ

Ukmergės apskrities polici-
monstrancija verta 2,000 litų. Į ja gusekė ir išaį§kino 19 vietų

degtindarius. Daugiausia su
sekta Šešuolių valsčiuj. “R.’’

“R.”
NENORĖJO PASIDUOTI, !

PAŠAUTAS 13,000 LT. UŽ TRAUKINIO

Blaziej Sčukaniec, 42 m.,'
KATASTROFĄ SUIMTA 63 RAUDONIEJI

YOUNGSTOYVN, O., birž. 
1. — šeštadienio vakare ko-

MILANAS, Italija, geg. 31. 123 No. Halsted gat., nušovė ( Radviliškio stoty pernai į- 
— Specialinis fašistų teismas savo žmonų, gi patsai užsiba- vyko traukinio katastrofa. Jos
(kurs yra lygus karo teismui) rikadavo krautuvėlėje. kaltininkais pripažinti ėjęs munistai su savo sekėjais sų-
penkis fašizmo priešus nubau-1 Atsisakė gražiuoju pasiduo-' stoties virš-ko pareigas R. Į kėlė demonstracijas ir. riau-

i ti policijai. Pašautas. j Kuodys, budėtojas J. Bara-dė kalėjimu.

Prof. Rossi ir pirklys Bau- 
er nubaustu po 20 metų kalė
jimo.

Inž. Calaci ir pardavėjas 
Bernardino — pa 10 metų.

■ nauskas ir traukinio mašinis-
SUSILIEJA KRŪVON ORO tas A. Urbanavičius. Šiaulių

LINIJOS

mo.

WASHINGTON, birž. 1. — 
Numatomam valstybės ižde 
nepritekliui padengti Iždo se
kretorius Mellon paskelbė 800 
milionų dolerių paskolą ilgie
ms metams su 3.8 nuošimčių. 
Be to, kaip pranešta, būsiu pa
skelbtos mažesnės paskolos 
trumpesniems laikams (termi
nams).

Tuo būdu prezidento Hoo- 
verio administracija nori iš
vengti mokesčių didinimo.

GUBERNATORIŲ SUVA
ŽIAVIMAS

FRENCH LICK, Ind., bi
rž. 1. — Čia rytoj prasideda 
virš 20 valstybių gubernato
rių 23-iaa metinis suvažiavi

mas.

Keturios rytų ir vakarų o-
ro linijos susilieja krūvon. 

Viezzoli - G metais kolėji- Bus snjnngta8 ir subendrintas
visas patvarkymas. Sakoma, 
Cbicagoj bus vyriausias oro 
linijų ofisas.

apyg. teismas juos nubaudė 
po 1 mėn. arešto ir be to turės 
sumokėti 3000 lt. už katastro
fos metu padarytus nuosto
lius. “M. L.”

VICE-PREZIDENTAS 
PRIEŠ SVETIMŠALIUS

STATYSIS VASARNAMIUS

Ties 111 gat. iš Illinois Ce- 
GETTYSBURG, Pa., geg. ntraĮ traukinio išpuolė ar iš- 

31. - Kapų Puošimo Dienoje įr žūVQ Mis8 Irene Ri.
čia kalbėjo vice-prezidentas, 
Curtis. Jis skatino susirinku
sius gerbti šalies konstituciją, 
įstatymus ir teismus.

Visi nusižengę įstatymams 
svetimšaliai turi būt depor
tuoti. Kuo veikiau tas bug at
likta, tuo bus geriau, sakė jis.

APIPLĖŠTAS RAŠYTOJAS

ckert, 20 m.

Žemės ūkio ministerijos ir 
paštų valdybos tarnautojų tau
pomosios kasos atatinkamais 
prašymais kreipėsi į žemės ū- 
kio ministerį, kad joms duotu 
po sklypų miško statytis va-

Little Bohemia” kavinėje, sarnamius. Teko girdėti, kad 
1720 So. Looinis gat., plėši- ministeris tų jų prašymą pa-
kai pašovė du žmogų.

NEPAPRASTA ŽMOG
ŽUDYSTE

tenkino. Sklypai po pusę ha 
kiekvienas duoti dr. Basana
vičiaus miške, prie A. Pane
munes. ‘R. M

MADRIDAS, birž. 1. — Plė 
šikai apiplėšė rašytojo Jacin
to Benavente namus. Pagrobė 
apie 17,000 dolerių vertės bra
ngenybių ir kiek tai pinigų, ėmėsi darbo.-

NEW YORK, birž. 1. — 
Williamgburge, Brooklyne, aut 
tuščio žemės sklypo rasta du 
poperos pundu. Pasirodė įvy
niota kažkokio žmogaus gal
va, kojos ir rankos. Policija

ANTRAS NAUJOKŲ 
ĖMIMAS

Šiemet Klaipėdos krašte į- 
vyks antras naujokų ėmimas. 
Į karo tarnybų šaukiami vy
rai, gimę 1910 m. “R.”

šes. . J
Šiandie 63 raudonieji ir ke

liolika jų sekėjų yra kalėjime. 
12 policmonų ir daug riauši
ninkų gydosi namie ir ligoni
nėse.

ŽMOGŽUDIS KALĖJIME
■ »

POBTLAND, Ore., birž. L 
— Suimtas I. II. Omiond, 38 
m. Jis du savo vaiku užtroški- 
no, gi žmonų peiliu suraižę.

* _______ ' v •
Varšavoj, Lenkuose, uždary 

ta teatrai. Protestas prieš au
kštus mokesčius.

CHIOAGO IR APYLIN
KES. — Debesiuota; vakare 
pramatomas lietus; šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 stori. sv. 4.86
Franci jos 100 frankų 3.91
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91
Vokietijos 100 mrk 23.82
Šveicarijos 100 frankų 19.27

t
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų- 
■na, Jei neprašoma tai padaryti ir neprlslunClama tam 
Uksini palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 1X:N ĮU 11:M vai 
kasdien.

BkelUmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami ild 5 
vai. po piet. 

‘‘DRAUGAS”

Mes pilniausia esame įsitikinę, kad nei 
fašistai, nei komunistai bei socialistai, ar jie 
veikia Italijoj, ar Lietuvoj, ar Rusijoj, Ka
talikų Bažnyčios nenugalės, nes Kristus yra 
pasakęs, kad Bažnyčia yra uola, kurios nei 
pragaras nenugalės. Tiesa, gali sudeginti, iš
sprogdinti bažnyčių mūrus, išgriauti mokyk
las, ligonines, katalikų užlaikomas prieglau
das, panaikinti organizacijų veikimų, bet gy
vosios Kristaus Bažnyčios nesugriaus, Kris
taus mokslo nepanaikins, tikėjimo iš žmonių 
širdžių neišraus.

Daug

Sveikata - Laimės Šaltinis
— Rašo Dr. A. G. Rakauskas -

TUMORAI — (TANAI AR
BA DYKOS MĖSOS).

nės šeimos ne tik kų išlei-inienė), J. Gruodžio — “Žvė- 
džia paskutinius centus, bet! jai”, Č. Sasnausko

LITHUAN1AN DAILY FRIEND
Puhllahed Daily, Ercept Bunday.

•VBaCRIPTIONB: Ona Xear — «S.Ot. 8lx Mentks 
— M-t*. Tkree Months — <>.M, One Montk — 7te. 
■krepe — One Zear — ,17M. 8ix Mostus — K.M 
Copy — .Sic.

▲dvertlslng ln "DRAUGAS" brln«s best reeults,
A4*artWng natos oe applleation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

tokių “galybių”, 
ir raštu ir žodžiu ir kardu norėjo sugriauti' 
Katalikų Bažnyčių, bet jų pastangos buvo tuš 
čios. Tuščiai ir Mussolini kovoja.

(Užhaiga) 
Nepavojin

gasis arba 
piktasis tu
moras didžiu

, . ,r ... i moję pasitai- kaip Mussolini,;. .... . . i ko viduno

PASTABĖLĖS.

KOVA PRIEŠ BAŽNYČIĄ.

Italijos diktatorius Mussolini pasiryžo 
likviduoti katalikiški)  j į veikimą. Šiomis die
nomis jisai uždarinėja katalikų kliūbus, po
licijos pagelba stabdo katalikų organizacijų 
veikimų, kursto jaunimų demonstruoti prieš 
Popiežių, sustabdo net grynai bažnytines pro
cesijas.

Mes nekartų jau esame pabrėžę, kati fa
šistams rūpi ne tik pasaulinę valdžių savo 
lankose turėti, bet ir patį Popiežių nori pri
versti jų klausyti. Tai yra paprasta liberalų 
taktika kovoje su Katalikų Bažnyčia.

Tačiau Mussolini savo tikslo neatsieks. 
Daug metų prieš jį stipresnės pajėgos kovo
jo prieš krikščionybę, bet jos nenugalėjo. 
Nors -tikintieji ir buvo priversti eiti į pože
mius, katakombas, kad ten galėtų Dievų gar
binti, Kristaus mokslų palaikyti, jį plėsti, o 
vis dpi to krikščionys išėjo laimėtojais. Ka
talikai ir šiandien yra pilni pasišventimo, 
moka kovoti už Kristų ir jokia pajėga jų ne
sulaikys nuo pilno atsidavimo Katalikų Baž
nyčiai ir jos galvai — Popiežiui Pijui XI.

Fašistams pirmoje vietoje rūpi sustab
dyti katalikiškąjį veikimų per draugijas ir 
organizacijas. Jie nekenčia pasauliečių žino
mų apaštalavimo darbo. Jie skaito kad tas 
fašizmui yra labai pavojinga. Fašistai norėtų 
katalikybę išmesti iš organizacijų, iš šeimų 
gyvenimo, iš mokyklų. “Katalikų veikimo 
vieta bažnyčiose” — jie sako. Bet, kada pa
sisektų katalikų veikimų tiek apribuoti, ta
da ir bažnyčiose kunigams draustų Dievo žo
dį skelbti, nes kiekviena kalba į susirinkusių 
minių yra “pavojinga” fašistų diktatūrai, ar
ba, kaip jie sako, valstybės tvarkai. Juk Lie
tuvoje Italijos fašistų pamėgdžiotojai jau tar
do kunigus už bažnyčiose pasakytus pamoks
lus, o keletu kariuomenės teismas jau nubau
dė.

Brooklyno “V-bė” perspausdino iš “L. 
A;” prof. M. Biržiškos laikytos Kaune paskai 
tos apie amerikiečius aprašymų, kur tarp ki
to ko pasakyta, jog prof. Biržiška apie “ne
zaležninkų” parapijos pasakęs: “ten esan
čios 6 tautinės parapijos, kurios esančios ir 
nemaži faktoriai lietuvių kultūros gyveni
me”. Mes pačioje pradžioje abejojome, ar 
prof. Biržiška būtų tokių nesųmonę pasakęs, 

gerai žinome, kad “ nezaležninkųnes visi
parapijos” čia jokios rolės nelošia.

“L. A.” korespondento įsišokimų atitab 
so dienraštis “Rytas”. Jis rašo: “Apie Rymo 
Katalikų parapijas, geriau sakant, profeso
rius palyginti nemaža kalbėjo, o apie juos ‘L. 
A.’ nė žodžio neparašė. Amerikiečiai gavę ‘L. 
A.’ tikrai stebėsis, kodėl apie R. katalikus, 
kurie turi 150 lietuviškų parapijų nė žodžio 
prelegentas nepratarė. Be to, profesorius apie 
tautinę bažnyčių pažymėjo labai trumpai, 
būtent, kad ji turi G parapijas, o apie jos jo
kių reikšmę visai nekalbėjo”.

Prof. M. Biržšika, besilankydamas Ame-

arba
giaus
žiaus

kusiuose 
žmonėse. Vė
žys ne išimtinai vien pasitai
ko to amžiaus žmonėse. Kai- 
kurios piktojo vėžio formos 
pasireiškia net vaikuose.

Svarbiausia, kad tokiuose 
atsitikimuose žmonės kreip
tųsi prie gydytojo (tikro, o 
ne kokio šarlatano) kuogrei
čiausiai nes, kartais nors ir 
labai trumpai užvilkintas lai
kas gali išeiti ligonio nenau
dai. Šiame atsitikime vien 
tik tikras ir teisingas gydy
tojas pažins ligų, o jų paži
nęs, spręs apie galinių ligo
niui pagelbų ir kokiu būdu to
ji pagelba gali būti teikiama.

Gaila, kad dažniausiai au- 
gntieji piktieji tumorai bei 
vėžys, pasitaiko žmogaus kū
no viduje, todėl šiuose atsiti
kimuose, kad padalyti teisin
gų diagnosų, neužtenka regė
jimo ir palytėjimo pajautimų 
iš gydytojo pusės. Čion rei
kalinga nusiskundimo istorija 
iš paties ligonio ir ji turi būti

Df. A. G. Rakauskas 
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vidurių netvarka virškinime, 
jei lik ji atsirado žmogaus 
viduramžy ar vėliau, reika
lauja ypatingo ištyrinėjimo, 
ir tai neatidėliojant. Tokio pat 
gydytojo ištyrinėjimo reika
lauja visi turi laipsniškai di
dėjantį vidurių užkietėjimų, 
kraujo pasirodymų išnuitose, 
kuomet tas pasireiškia atsa 
kant į gamtos pakvietimų iš 
tuštinti vidurius, o taipgi ir 
tada, kuomet žmogus, be jo
kios jam žinomos priežasties 
nyksta mažėdamas kūno svo
ryje. Vėžys skrandyje arba 
cer), ir jei šis tęsiasi ilgai, 
nekartų toje vietoje išsivysto 
vėžys.

Atsiradimas bent kokios 
krūtyje permainos pas mote-

sakalėli”, T. Brazio 
berželi”, J. Naujalio

“Lėk 
• “Tudar bėga iš kitur pasiskolinti 

ir gydytojui užmokėti, bile 
tik pagelbėtų. Žmogus čion,saros naktys”, Et. Šimkaus— 
parodo tikrai gražių savo šie- '“Beauštant! aušrelė”, J. Gruo 
los ir širdies ypatybių linkĮdžio — “Mes kaip sakalai”, 
savo šeimos sergančio nario'/. Tallat Kelpšos — '“Meno

Va-

Juozas Žukauskas.

SUPANČIOTAS ARAS.
(Tąsa)

Kartų vasarų per šienopiūtis įsižiūrė
jo miškų sargo dukterį. Jaunų, mėlynakę, 
grakščia laukų plaštakę — dailę. Pamilo. 
Pajuto savyj naujų, geležinį jausmų.

Neberimo Vauba, Naktys kietos, ilgos 
neramios pasidarė, dienos — amžiai.

O Gailė vengė jo, kaip vagis šviesos, 
už jo nemigo naktis nedavė nė vieno 
meilės žodelio. Linksmas, juodaplaukis 
berną* viliojo, meile už meilę mokėjo.

Vaubos krūtinėj pragarai užvirė.
Kartų, pavakarį, kada saulė raudo

nu liežuviu vakarus laižė, Gailė pamiškėj 
su Juodaplaukiu bernu vaikščiojo. Tv-

kiai šnekėjosi, šypsenomis dalinosi.
Už nuverslos eglės kelmo laukė, pa

sislėpęs, Vaubų.
Juodaplaukis bernas išvirto.
Negyvas.
Vauba sviedė tankuinynan dūmais

... ‘ . į d v i • •
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rikyje, daugiausia kalbėjo lietuvių katalikų teisingai atpasakota gydyto- 
parapijų salėse. Berods, kad nei vienos “ne
zaležninkų parapijos” neaplankė, nes tų “pa
rapijų klebonams” ir ji/ parapijonams nerūpi 
nei Vilniaus, nei Lietuvos reikalai. Galų gule 
jų čia tiek yra maža, kad nei prof. Biržiškai, 
nei kam kitam nėra su kuo skaitytis. Žinoma, 
tautininkams, prisiglaudusiems prie “L. A.” 
ir “V.”, labai norėtųsi, kad “nezaležninkų” 
parapijos bent šiokį tokį vaidmenį vaidintų 
Amerikos lietuvių gyvenime, nes tas “para
pijas” jiems, rupi panaudoti kovai prieš Ka
talikų Bažnyčių.

J. E. Vyskupas Petras Pranciškus Būčys 
Amerikon atvyksta birželio 6 d. Didžiojo 
New Yorko lietuviai ruošia pagerbimo puotų 
birželio 7 d. Chieagon Vyskupas Petras atvyk 
sta birželio 12 ar 13 <|., o pagerbimo puota 
rengiama birželio 17 d., Ktevens viešbutyje.

garuojanti revolverį, pasivijęs, nutvėrė 
glėbin Gailę. Išsigandusių, pusiau ap
svaigusių.

Atėmė Vauba iš jos viekų. Tik vie
nų gyvybę paliko.

Sekantį rytų ežere neramios- vilnys 
kilo, daužo j stačius krantus Gailės kūnų.

Vauba lyg iŠ proto išėjo. Daužėsi, ne
rimo. Niekas nebeviliojo, neberamino. 
Pradėjo vengti žmonių, daug galvoti, skai 
lyti gilios minties knygas.

Kartų užpuolė dvarų plėšikai. Nu
žudė tėvus, sudegino dvarų, atėmė turtus. 
Vaubos namie nebuvo'— išliko gyvas.
< Grįžęs neverkė, nesigailėjo tėvų.

Tik ilgai, ilgai sėdėdavo vakarais prie
dvaro degėsių ir giliai, giliai galvodavo.

Pasaulyj Vauba nebematė nieko. Tik 
vienų skausmų ir purvų. Gyvenimas toks 
kvailas, beprasmis liko.

Paliko Vuuba žmones. Pasistatė miš
ke mažutę triobelę ir apgyveno ten. 
Pasiėmė su savim tik knygas ir smuikų. 
Tų patį smuikų, kuriuo garsiojoj Milano 
operoj griežė. Senų, nepaprastų smulkų
už didelius pinigus pirktų.

ir link gydytojo, pasirūpinda
mas gražiai už jo darbų atsi
lyginti. .Lietuviai ypatingai 
šiomis teisingumo ypatybėmis 
pasižymi. Tik labai negražu, 
kad šį lietuvio širdies atviru
mų ir teisingumų išnaudoja 
įvairus šarlatanai, šundakta
riai ir jiems panašūs. O šio 
plauko ‘ ‘ daktarai ’ ’, gerokai 
lupdami “gydo” ir užtęsia 
brangų laikų, gi taip greit

daina”, J. Gruodžio — “Ei, 
jaunieji” (pridėta — “Mes 
be Vilniaus nenurimsim ir dar 
kai kas ir latviškai^ Koncerte 
būtu pačių kompozitorių.

STEIGIA MUZIEJŲ.

BARZDAI. (Šakių ap.). No
rs tai mažas miestelis, bet e- 
nergingų žmonių yra. Mokyto
jas J. Martinaitis sumanė įs-

kaip žmogus neturi is kur teigti rajoninį muziejų. Prita- 
užmokėti, tada gali eiti sau Irus apylinkės inteligentams, 
kur nori. Toks velnio šmotas1 jis jau kuriasi. Juo rūpinasi 
neatsižiuri į tai ar šeimyna, o 5 asmen; kai:?'.‘.lūs. r-nkrs, 
ypač maži vaikučiai turi kų'apylink je senovės kultūros ir

ris, arbų nereguliarus bei per pavalgyti ir apsidengti ar ne.

jui, o prie to, pagelbon. ateina 
laboratorijos daviniai.

Sųryšy su viduriais galima 
štai kų pasakyti: Nuolatinė 
žarnose, jeigu tik sykį jis ten 
prasidėjo augti, palyginamai, 
tęsiasi neilgų laikų, nes., šios 
ligos palytėtas žmogus, jei tik 
jain nepribuvo laiku pagelba 
gan greitai keliauja į 
kapus. Reikia vienok ap
gailestauti, kad dauguma žmo 
nių, dėl sužinojimo, mano, jog 
vėžio liga šioje kūno daly tę
siasi ilgai. O dėl šio manymo 
daugeliui tenka užmerkti a- 
kis per anksti. Esanti netvar
kų viduriuose, kuri pasižymi 
ilgu laiku, dažniausiai yra žen 
klu pasireiškusios ten opos (ui

didelis antdrapaninių tekė
jimas laike, arba po taip va
dinamos laiko permainos, rei
kalauja tikro gydytojo ekza- 
minacijos kuogreičiausiai. A- 
tidėlioti, reiškia tų pat, kų 
kasti sau duobę, kad jon gul
ti. Tų pat reikia pasakyti ir 
apie tuos ligonius, ypač. vyriš
kius, kuriuos ištinka dažnus 
ir tuoių pačiu sykiu sunkus ė- 
jimas ant šlapumo, kuriames.
pasirodo kraujo.

Jau anksčiau esu minėjęs,
kad sėkmingas gydymas nuo 
piktojo tumoro bei vėžio žy
miai priklauso nuo laiko. Sėk
mingas gydymas taip-gi pri
klauso nuo ligonio. Jeigu li
gonis, atidėlios kreiptis prie 
gydytojo iki vėžio liga išsi
plės, tuomet, žinoma, nebus 
vilties pagyti. Gydytojas gali 
tuomet teikti tik palengvini
mų, kad ligonis nekęstų skaus 
mų, arba, jei ištiko staigios 
operacijos reikalas, jis jų pa
darys, bet ligonį vis vien lau
kia mirtis, nors ta operacija 
ir užtęstų jo gyvybę , vienai 
ar kelioms savaitėms, arba 
nors ir pusmetį. Pasiturinti 
šeima, nors ji ir išeikvotų 
šiam reikalui vienų kitų tūks
tantinę, aišku, nenuskriaustų 
likusių šeimos narių, kurieiae 
reikia gyventi, bet perdaug 
skaudu butų, jei beturčio žmo
gaus šeima panašiam atsitiki
me išeikvotų paskutinius cen
tus. O paprastai, neturtinges-

Atsižiurint į tai, kad tumo-
žyuie.sn’ų įvykių 
žinias, padavimas,

liekanas, 
rašo apy-

rų augimas ar vienokio ar ki- j linkės istorijų, kronikų ir tt. 
tokio pobūdžio ištinka žmoni
ją, ypač. viduarmžyje, nors A. V.

ši liga gali ir pasireiškia toli 
prieš arba po viduramžio, ge
riausia yra tada reguliariai, 
bent tris ar keturis sykius į 
metus turėti tikro ir gero gy- j vienose Anglij0(. ka.
dytojo ekzauunae.W ir tokiu gaBU
builu apsisaugoti nuo įvairių larp >Bgfo8 k,odų vie
sveikatos pavojų, o tuom «a- Bas >K4!,iakaay5 8avo koju i8. 
žiu sykiu bus galima šimterio- kirtOigabaU „ kuri

ĮVAIRENYBĖS.

pai sutaupyti, jei sveikatos 
pavojai bus šalinami laiku.

LIETUVOJE
(Musų korespondento)

ŠAULIŲ SĄJUNGOS CHORO 
KONCERTAS LIETU

VOS VALSTYBĖS 
TEATRE.

Gegužės 11 d., diriguojamas 
šaulio N. Martinonio, su per
trauka, sudainavo: St. Šim
kaus — “Lietuviais esame 
n*es gimę”, Vitolio (latviš
kai) — “Gaįsmas pils”, K. 
Čiurlionio — “Siuntė mane 
močiutė, J. Gruodžio — 
“Skamba kanklės”, A. Ka- 
čanausko — “Sunku gyven
ti”, J. Gruodžio — “Skau
da, skauda”,. Č, Sasnausko— 
“Užmigo žemė”, J. Naujelio 
“Lopšinė”, Č. Sasnausko — 
“Karvelėlis” (šių dviejų so
lo partijas dainavo Martinio-

sirodė labai panaši į žmogaus 
galvų. Patelius! pas inžinie
rius ta anglies galva sukėlė 
susidomėjimų ir pradėta ar
čiau tyrinėti vieta, iš kurios 
ta galva iškirsta. Padarius 
anglies ekspertyzų, pasirodė, 
kad ta anglis susikristaliza
vusi ne taip, kaip visos ang
lys — iš augalų, bet jos sudė
tis — suanglėjęs žmogus. Be- 
kasant toliau atrasti dar ke
li suanglėję žmonės, bet suau
gėję taip gražiai, jog jų vi
sas kūnas atrodo sveikiausia 
ir tokiu gražiai blizgančiu, 
kad sunku rasti panašų bron
zinį skulptūros kūrinį. Kaip 
tie žmonės pateko į tas gilias 
anglies klodų vietas, sunku 
paaiškinti. Vieni kalba, kad 
tie žmonės čia pateko gyvi ir 
pateko nepaprastai seniai, ki
ti, kad juos užkasė. Bet tik
ro žmonių kelio į požemį nie
kas dar neišaiškino ar bent ne 

pasakė minties, artimiausios
tiesai.

Jakavizno dvaras šiurkščiomis, kie
tomis žolėmis apžėlė, gražūs prūdai už
slinko, žaliu dumblu apsitraukė, parkas 
įenmokšniais apaugo, tiesūs, platūs takui 
velėnomis užslinko.

Žmonės pradėjo bijoti senojo dvaro. 
Pasakojo kad ten. dvasios apsigyvenusios, 
iš proto išėjęs ponaitis su vandeninėmis 
puotas kelius..

Jakaviznus liko mirties taškas.
Už baltus sniegenų kailinius žemė 

atidavė purvinų rudens milinę.
Vauba miegojo. i
Ant kieto suolo, grytelės pasienyj. 

Tas pats nelaimingasis Vauba, nerandąs 
žmonių laimės rakto.

UŽ lango. Už lango uudra žemės plau 
kus draskė. Žiemos audra — pūga. Sus
tingusiu ežero paviršiu sniegas, klaikiai 
švilpdamas, lėkė; miško viršūnės linko; 
senos eglės virto.

Miške vilkai kaukė.
Alkani vilkai.
Vauba miegojo. Nejuto.
Krūtinė kylojos, lyg mirštančio vergo.
Galvos ekrane sapnas tirpo. Keistas

sapnas, lyg realaus gyvenimo iškarpa.
Vauba aukštais kalnais kopia. Žmo

gaus pėdų nepažįstančiais kalnais. Jo rū
bai iš sustingusių žmonių ašarų išaustL

Iš kietų, akmeninių širdžių iškaltame 
kauše vilko ant pečių kraujo pančiais 
supančiotų žmonių laimę.

Sunkiai lipo į aukštų kalnų. Iš kaktos 
sunkėsi mėlynos spalvos prakaitas ir kri
to žemyn mėlynais, sustingusiais, krista
liniais kąsniais. Lyg sniegas krito. Kal
nas nuo krintančių mėlynų kristalų stie 
pėsi vis aukštyn ir aukštyn, jo viršūnė 
nuo Vkubos akių vis labiau ir labiau to
lo. •

Staiga kainus sudrebėjo. Klaikus 
kraujo gyslas spaudžius juokas nuaidėjo, 
šiurpuliais nukrėtė Vaubos kūnų.

Priešais išdygo milžiniškas, keistas 
medis.

Jo šakos baigėsi geltonais, išdžiūvu
siais, kaulėtais pirštais. Viralinėj — kau
kolė. Kaukolė barškino dantis, švilpė ir 
šiurpiai, šiurpiai kvatojo.

Medžio šakos visos išsitiesė, sudre
bėjo ir netikėtai tūkstančių pirštų tarpe

Vauba pamatė senųjų, paslaptingųjų kny- 
gQ.

— Suprask, žmogau, tų knygų, per
skaityk jos raštų, atrasi žmogaus laimę— 
pasigirdo duslus, požeminis baisas, kurį 
palydėjo tas pats išsišiepusios kaukolės 
juokas.

Mėlynieji kristalai pradėjo kristi mil
žiniškais gabalais ir slėgti Vaubų. Rū
bai lipo prie pamėlynavusių uolų — ne
begalėjo pajudinti kojų. Milžiniški kul
nai pradėjo gulti viršun. Staiga žefė per
skilo pusiau ir Vauba pradėjo kristi kar- 

'tu su griūvančiais kainais, kartu su žmo
nių laime ir, kančia į juodų prapul
ki- -

Pabudo.
— Fini — i — į — ii — kaukė už 

lango, eglių viršūnėmis lėkdamas, vėjas.
Vauba pasirėmė ant rankų, apsidai

rė. ’
Triobelėj buvo tamsu. Tik langelis 

truputį mėlyna spalva atskiestas.

(Bus daugiau)
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ŠV. ŠIRDIES INTRONIZACIJA.
Artinasi Šv. Jėzaus Širdies 

Šventė, šis laikas yra ypač 
brangus šeimynoms, kurios 

savo namuose yra introniza- 
vusios Šv. Jėzaus Širdį. Šv. 
Širdžiai — garbės laikas joms
tikrojo džiaugsmo laikas.

Tikrojo Džiaugsmo Laikas.
Kiekvienas katalikas kas

dien kalbėdamas paties Kris
taus išmokytus maldos žo
džius “Tėve mūsų” maldau
ja: “Ateik Karalystė Tavo”, 
“Buk Valia Tavo”. Šių mal
dos žodžių balsas kįla į dan
gų, siekia Aukščiausiojo Sos
to ir maldauja, kad greičiau 
išsipildytų tas brangus troš
kimas.

Iš mažų vaikelių lupų ir iš 
senų suaugusių žmonių tie 
brangūs maldos žodžiai ver
žias prie Aukščiausiojo ir 
kviečia Jį ateiti pavieniu šir- 
dysna, šeimynosna o taipgi ir 
į plačias mases, į tautas ir iš
tisas valstybes ir jų tarpe 
sukurti savo dangiškos ramy
bės ir meilės karaliją; savo 
dieviškos visagalybės Valioje 
priglausti, atgaivinti žmoniij 
silpnybių prislėgtų širdį; su
švelninti taip kenksmingą 
mūsų gyvenime atkaklumą; 
sustiprinti silpnėjančią valią; 
ištraukti iš piktų pageidimų 
žmogų, kad žemybių vergą 
dangiškų linksmybių dalyviu 
padarytų.

Šv. Jėzaus Širdies introni- 
zaeijos apeigų metu, kuomet 
šeimynos nariai suklaupia 
prieš Šv. Širdies garbei paruo
štą altorėlį tikslu “apskelbti 
Tavo (šv. Širdies) visišką vai 
džią mūsų namuose” (Teatei- 
nie Tavo Karalystė, pusi. 16) 
taria: “Viešpatauk mūsų pro
tuose Šv. Tikėjimo šviesa! 
Viešpatauk mūsų širdimis 
prie Tavęs degančia meile 

mumyse! ir t. t.” (Ten pat, 
pusi. 17), tuomet pasiaukoji
mo žodžiais ir juos patvir- 
tindamos savo parašu užmezga 
jaučiamos, artimos, sąmonin
gos prietelystės ir pavaldi
nystės ryšius su Šv. Širdimi, 
į kurį tai meilės aktą, tar
tum, skamba atbalsis iš dan
gaus: “Štai Jūsų Karalius ro
mus”, “Jūs mano prieteliai 
esate”. Tai brangus atsaky
mas į kasdieninį žmonijos
maldavimą.

Šv. Širdies paveikslas, ar 
stovylą pagarbos vietoje na
muose patalpinta liekasi kai
po paminklas, primenantis 
žmonijos troškimo išsipildy
mą, kas labai tiksliai išreikš
ta sekančiame Šv. Intronlza- 
cijos įsteigėjo tėvo Matheo 6 
S. CC.:

“Kartą tėvas Matheo nuvyko 
Linrdan. Po pamokslo išėjusį 
iš bažnyčios sutiko vienas ū- 
kininkas ir paklausė: ‘tėveli,

IŠKALBUMO KONTESTE LAIMĖTOJAI

Robert Rayburn iš Kansas City, Mo., ir Louise Comner iš 
Chicagos nacionalio iškalbumo konteste pirmos ir antros do
vanos laimėtojai svečiuose pas J. A. V. prez. Hooverį.

regis Jūsų šiandie buvo pa
mokslas?’ ‘Taip, atsakė tėvas 
Matheo. ‘Ak, kokius gražius 
dalykus Jūs šiandie pasakojo
te’ — džiaugėsi senelis, — - Jė
zus Kristus — Meilės Kara
lius . Jėzus Kristus Gailestin
gumo Viešpats! Taip. Tai ti
kroji tiesa. Jau dvidešimts 
metų sukako, kaip aš kasdien 
priimu šv. Komuniją ir atli
kinėju kas pirmas mėnesio 
ketvirtadienis šv. valandas ir
man rodosi, kad Jėzus Kris-\
tus kaskart labyn ir labyn 
tampa Meilės ir Gailestingu-

____ \

ir tt, kaip kad tai turėjo ji
sai, trūksta net šv. Jėzaus 
Širdį intronizavusioms šeimy
noms.

Vienok, negali būti taipgi 
abejonės, kad jos yra liūdinin 
kės išsipildymo šio brangaus 
troškimo ir tas kilnus būre
lis krikščioniškų šeimynų, ku
rių tarpe mūsų Meilės Kara
lius apskelbė savo dangiškos 
valdžios meilės įstatus, o šei
mynėlių nariai -viešai juos 
priėmė ir pasiryžo Jo paties 
stiprinami vykinti. Jos yra 
tos kilniosios sielos, kurios 
priėmė Jį savo pastogėn pir
mos atsiliepdamos į Šv. Šir
dies troškimą ir praskinda- 

jinos Jam kelią į krikščionių 
1 šeimynų pastogę čia, J. A. V. 
Užtad to prisiminimas lai pri
pildo širdis džiaugsmu ir pa
ragina prie sustiprinimo tik
ru prietelystės santykių su 
Šv. Jėzaus Širdimi.

mo Karaliumi. Per tuos dvi 
dešimts metų maldavau, kad 
Jis paskelbtų pasauliui tąsias 
didžiąsias tiesas, kurias Jūs 
šiandie mums ’kalbėjote: — 
“užbaigė seniukas”. (Šv. Jė
zaus Širdies Intronizaeija, 
pusi. 105).

Taip, tiesa. Tokio aiškaus 
•supratimo apie intronizacijos 
vertę ir jos naudingumą, kokį 
turėjo anas nemokantis rašy
ti nei skaityti senelis; taip kil 
naus ir didžio troškimo, kad 
Meilės Karaliaus Valdžia pa
sireikštų šeimynose, įstaigose

ŽINELĖS.

1. Kiekviena šeimyna, ku
rioje yra padaryta Šv. Jė
zaus Širdies Intronizaeija, y- 

ra širdingai raginama kuo- 
iškilmingiausiai ir kuogra- 
žiausiai minėti mūsų Meilės 
Karaliaus vardines — Šv. 
Širdies Šventę, Birželio mėn. 
12 d. To dėliai, labai geisti
na:

a) Visiems šeimynoms na
riams, atlikus išpažintį, pri
imti šv. Sakramentą ir pasi

melsti Šv. Bažnyčios intenci
jai įgijimui visuotinų atlai

dų.
b) Dalyvauti intronizacijos 

apeigų iškilmingame atnauji
nime bažnyčioje, kur tai bus 
daroma arba nors privatiškai 
namuose prieš Meilės Kara
liaus Sostą — parėdytąjį al
torėlį.

c) Per visą birželio mėn., 
ypatįngai-gi šv. širdies okta
vos laike, turėti kogražian- 
siai parėdytą altorėlį.

d) S.avo širdyse jausti tik
ro džiaugsmo, kad sulaukė
me minėti Mūsų Meilės Kara
liaus garbės dieną.

e) Į tarpą tų gėlėlių, ką 
rėdo mūsų Meilės Karaliaus 
Sostą, įdėti dar vieną ir v- 
pač' pasižadėti stengtis ją 
šiais metais savo širdyse au
ginti, būtent: kantrybę Pik
tumas — didžiausias mūs prie 
šas.

2. Per visa birželio rrėn. 
kiekvienai šeimynai, kuri tik 
norės pasidaryti savo namuo
se Šv. širdies Intronizaciją, 
bus duota veltui Intronizaci- 
jai reikalingas diplomas ir 
knygelė “Trumpas Introniza
cijos paaiškinimas”. Nors tai 
tik 40c. vertės, bet sunkiais 
bedarbių laikais ir tai sunko
ka vargingesnėms šeimynoms.

Visos šeimynos, kurios pri
klauso lietuviškoms parapi 
joms, tinkamiausia yra gauti 
diplomus per savo klebonus 
ar jų asistentus. Direktoriato

adresas yra toks:
114 Spring Garden St. Ea 

ston, Pa.
Taip pat malonu yra man 

prisiminti, kad visais Iutro- 
nizacijos reikalais galima 
kreiptis ypač prie Tėvų Mari
jonų, 2327 W. 23 PI., Chica- 
go, III.

3. Susipažinimui su Tntroni- 
zacija, kiek man yra žinoma, 
J. A. V. yra tam tikslui iš
leista lietuvių kalboje šios 
knygelės:

1. “Šv. Jėzaus Širdies In- 
tronizacija”. Parašė kun. S. 
J. Draugelis. Platus Introni
zacijos išaiškinimas, 132 pusi. 
Kaina 40c.

2. “Trumpas Intronizacijos
(Tąsa ant 4 pusi.)

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN 
EUROPA
Mažiau Seru S Diruao Aut Vandmit 
per Chrrbaurr—4 dienos per llremen

Specialiu trukia lė Bremerhavrn

TIK 7 DIKNOS ( I.IKTVVA
Arba keliaukite ekapreainlu laivu

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas n&vąAė iAplau- 
khnal gerai žinomais 
Lloyd Kabininiais Lai
vais. Informacijų klau
skite pas bile vietini 
agentą arba 
130 W. RandolpJi St 

Chicago, III.

MOBTB O X * M A N

LLOYD

A.. r-' *..4.

DRAUGO 10

PIKNIKAS
4 4 T 5*

Nedėlioję, Birželio-June 7 dieną. 1931 m.
• <

VYTAAUTO PARKE/ - •
Prie 115-tos, Tarp Cra* ford Ir Cicero Avenues

* • • v ■ •
šiame piknike bus pagerbti seniausieji Chicagos lietuviai ir 

lenktyniuos iškalbingume jauniausieji Chicagos lietuviai, tai yra 
mokiniai parapijinių mokyklų. Pikniko vieta — VYTAUTO 
PARKAS — yra modemiškai įrengtas. Piknikierių palinksmini

mui bus gera muzika, dainos, šokiai, baseball ir kitokios įvaire
nybės. s •

Visos Chicagos ir apylinkių lietuvius širdingai užkviečiame 
dalyvauti.
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LIETUVIAI AMERIKOJE j C H I C A 

BINGHAMTON, N. L

pie mokėjimą, taksą už baldus maloningiems rengėjams ir

Choro darbuotė.

Tarpe aktą gros muzika. 
Atsilankę nesigailėsit.

Binghamtonietis.

VYČIŲ DIENA. MARŲUETTE PARK ŽINE
LĖS.

Pastaruoju laiku šv. Juozą- ŠV, PETRO IR POVILO PA-
po parapijos jaunas choras 
ne tik kad gražiai pasižymėjo 
“Lietuvių Dieną” ii- Vytauto 
suk. apvaikščiojime, bet gra
žiai ir bažnyčioje gieda (moka 
trejas mišias).

Dabar choras ruošiasi pas
tatyti scenoj veikalą “Geno
vaitė”. Lošimas įvyks birže
lio 5 dieną, Lietuvių 
svetainėj, Clinton, St., 7:30 
vai. vak. Lošime dalyvaus: Ge 
novaitės
Sigyto
— T
K. L. Almonas, Alkiaus — J. 
Kavalauskas, Golio tarnų — 
V. Gudauskas ir J. Velzis.

Bruno — A. Kudzus, Dra- 
ko — W. R. Kolpokas, Bertas
— O. Norbont, Ragono — S. 
Liekasunas, Mauro — P. Jus- 
bonas, Rustys ir Gailo (bude
lių) —A. Bucynskas ir V. 
Zalnieras, Kareivių — A. Bu-' 
cynskas, V. Žalnieras, P. Meš-į 
kauskas, J. Meškunas, J. Mi
kalajūnas, E. Bučinskas.

Visi binghamtoniečiai ir a- 
pielinkės kaimynai lietuviai 
kviečiami nepaleist šio veika
lo, kuris bus lošiamas lietu- 
viškai čia pirmą kartą. Visi 
kitų tautų ji lošė, net ir juda
muose paveiksluose kelis kar-

RAPIJOS, HAZELTON, PA., 
AUKOS “MAŽOSIOS GĖ

LĖLĖS FONDUI.”

N. N. $22.00.
Marcinkevičiai J. ir M. $5.00. 
Volčiauskienė T. $2.00.
Po $1.00: J. Gavutienė, A. 

Mikalauskienė, M. Arbačiunie- 
nė, O. Ferrence, P. Vaitiekie- 
iiė, M. Žukauskienė, V. Lau-

i n,ikonas, P. Mikalauskas, M.

Chieagos lietuviai katalikai 
turėjo daug įvairių iškilmių 
kaip tai, dešimts metų Lietu
vos Neprik. paminėjimo iškil
mes, Vytauto 500 m. suk. iš
kilmes, Vytauto parko atida
rymo iškilmes ir t. t. Ir vi
sur dalyvavo, minios žmonių.

Neatsilieka ir jaunimas — 
Vyčiai, kurie ruošia savo iš
kilmes, t. y. Vyčių Dienų, ir

Metropolitan Insurance kom 
paniju, norėdama patenkinti 
gyventojus, savo agentu šiai 
kolonijai paskyrė p. Edvar- 
ką Kareivą.

Šiomis dienomis matome 
jau p. Kareivą vaikštant po 

i namus.
P. Edvardas Kareiva virš 

penki metai kai dirba toj ko-

(furniture)
Šiame susirinkime bus nu

teikta protesto rezoliuc*, 
kurią išnešė milžiniškas šios 
kolonijos gyventojų mitingas’! 
pereitą mėnesį.

S. B. P.

gevb. dalyviams ir dalyvėms 
taria širdingiausi aeių.

Dovanų įteikė p-lė M. Mar
cinkevičiūtė. Ten buvęs.

ŽINELĖS IS NORTH SIDEJ

mano į tas iškilmes sutrauk- inPani<l°J-
ti visos Chieagos ir apielinkės 
miestelių lietuvius, visą lietu-

P. Kareiva su savo šeimy
nėle gyvena adresu po 6801

ADVOKATAI

... ... ,• i Radzevičius, Z. Barkauskas, S.n tęs rolei — K. Vincais, ’ ’ rensn
. , n r „ , AVatro, J. Gallagher, V. Juk- v ?'to — J. Banks, Benuko ’ b ’ įėjai,

i k’ i • i • r nienė, P. Jesmentienė, O. Bi- \L. Kolesinski, Boliaus — . ’ _ . . . tys. 1

tus rodė, bet pirmą kartą ma
tysit savo kalboje.

ŠV. ŠIRDIES INTRONI- 
ZACIJA.

(Tąsa nuo 3 pusi) 
paaiškinimas”. To paties au
toriaus. Kaina 10c.

3. “Šv. Jėzaus Širdies In- 
tronizacija”. Parašė kun. J. 
Vaitkevičius, D. D., M. I. C. 
Kaina 30c.

linskienė, J. Marcinkevičius,
J. Sergalis, A. Rėklaitis, E.
Gvazdinskienė, A. Remeškevi- * ;
čienė, J. Čirkelienė, M. G-elgs- 
tauskienė, V. Pugįp, V. Stasin- 
konis, J. Diksa, A. Navickie
nė, B. Žukauskienė, A. Navic
kas, A. Diksa, I. Ganipraus- 

jkas, P. Stasiukonis, J. Mar
cinkevičienė, J. Kontravičius.

Gerbiamam klebonui, J. Na- 
nortai ir visiems aukomis mū
sų reikalus remusienis iš šir
dies tariame ačiū. Lai Visaga
lio Apveizda suteikia jiems 
didelį atlyginimą.

Šv. Kazimiero Seserys.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą, specialistą, ne pas koki nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
cesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzamlnavinio. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — RaggL 
X-ltuy Koentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologičkas egzaminavi
mus kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy

vių jaunimą. Tas iškilmės Tai man. Avė. 
;ia ne vien. Chieagos Vy- 

bet ir AYisconsino Apskri
tys. Kas toji Vyčių Diena?
Tai milžiniškas III., Ind., Wis. 
lietuvių supludimas, * Maži
nąs parke, Wį5aukegane, 4 d.
Liepos. Ten. bus įvairus pro
gramas: žaidimai, lošimai dai
nos ir kalbos. Vyčių Chiea
gos Apsk. yra išsiuntinėjęs 
visoms katalikiškoms draugi-

Iclius.

Marąuette Park. — Mar- 
quette Property Owner*s As- 
sociation susirinkimas įvyks 
penktadienio vakare, birž. 5 
d., Gimimo Panelės Švenč. pa
rapijos salėje, $:15 vai. ('tuo
jau ix) pamaldų).

Valdyba kviečia visus na
rius, ir da nepriklausančius,

Gegužės 12 d. sugrįžo iš 
Lietuvos Julijona Augaitienė 

su trimis mažais vaikučiais 
pas savo vyrą Antaną. Lie
tuvoj išbuvo ,21 mėnesį ir tu
rėjo nelaimingą, vargų ir did
žių sopulių kelionę. Kely iš
buvo keturis mėnesius.* Bre
mene (Vokietijoj) belaukiant 
laivo, staiga susirgo vyriau
sioji mergaitė Ludvinutė, 7 
metų amrž. Išsirgo suvirs 3
mėnesius ir mirė Bremene.

Kad1 suraminus ją pergy
ventuose varguose ir didi šir
dies skausmą, 16 gegužės va
kare, pas ponus K. ir E. Šer- 
pecius, 1710 Grrard str., pas
tangomis pp. p. Šerpetienės, 
A. MareinkevičiėfiėS^ė B. Po
cienės surengta vakarienė ir

JOHN B. BOROEN
(John Bagdzlunas Bordsn)

ADVOKATAS 
105 W Adams St. Rm. 2UT

Teiaphona Racdolph 1717

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telepbone Rooaevelt 1090 

Name; 8 iki 9 nyte Tel. Rejub. 9*44

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyje 
Itoom 2414

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

(Cor. La Šalie and Madlson Sta.) 
Ofiso TeL STATE 2704; 4412

I0PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl» Ii a. Pamoua Vlvanl Sėt and In- 
cludea face powder, *1.00; Rouge, 7ic. 
Tlaaue Ceeam U. 00. Depllatoeji $1-00. 
Pačiai Aetrtneent *1.T». Bath Salt X.00. 
Tollet YVtUer Perfume M 7S. Brll-
llantlne 7«o. Skln Wblteiter 71c. Totai 
VaIuoAlJ.00. Speclal prlce, »1.»7 for all 
ten pKcea to lntroduoa ttila Una.

Vardas ........ .
Adresas ................. ..
Siunčiame »er pafitą COD

Pinigai grąžinami, Jei 
nesatenklntM.

■•a Van 38O-9th Avenue, New Vesis

PROBAK

Iki

J. P. WA1TGHES
Lietuvos Advokatas

3 vai. kortuose — 
Subatomis nuo

■ nuo 8 Iki 
9 Iki 9

joms pakvietimus į Vyčių! T susirinkimą, kuriame 
Dieną, Kiekvienoje kuopoje |^us svarstonia naudingi daly- 
yra sudaryti komitetai,- ku-jkai’ Kečiantieji taksus. Taip-' įteikta P. Augaitienei gausi 
rie registruoja visus norinčius! bus svarbus pranešimas a- dovana, už ką pp. Augaičtai 
važiuoti Į pikniką.

Nežinau, kaip kitose kolo
nijose- veikiama, bet pas mus,, 
North Sidėje, tai visi tik ir r 
kalba apie Vyčių Dienų. Visi 

' ruošiasi važiuoti ir pasigrožė-1 
jaunimo progra-1ti įvairius 

mu.

Mūsų kuopai yra paskirta 
užduotis, kaip ir Avangardui, 
pasirūpinti kelio vadovus — 
policiją laike parodavimo. 
Kiek teko nugirsti, komisija) 
darbuojasi per vietinį alder-! 
moaą gauti apsaugą, kad ne- į 
būt jokių trukdymų, t. y. kad 
paradas būtų perleistas per;

skersgat-;
vių šviesoms mainanties. Prie'

. * Sv. Mykolo bažnyčios suva
žiuos visi su autobusais ir au-'*1
tomobiliais, griežiant didžiau-' 
siems benams ir iš čia trauks 
į Mazinas parką.

I
Nepamirškite 4 tL liepos —Į 

Vyčių Dienos.
Bijūnėlis.

vurnaa sugryš urna taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų sklt- |lUiestą nesustojant 
vi o, žarnų, Inkstų, odos, kcaujo nar
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokliu užsisenėjusią, įsi-

Kame vrn Sespru Knzimie-ikerėju3lą' chronlšk» “»• kua* ne rkame yia OCSCllĮ ivazimtc pasidavė net gabiam šeimynoi* gy
dytojui, neatidėllokit neatėję pi 
urane.

DR. J. E. ZAREMBA.
SPECIALISTAS 

Inėjlmaa {lumas 1019
20 W. JAC^tSON BLVD.

Arti State Gatvės

Naujos Radios
Už Žemas Kainas

Atwater Kent 7 tūbų 
Brunswiek 7 tūbų 
Victor 10 tūbų

Sonora Radio ir Vic- 
trola sykiu .........  <

Midget Baby Grand

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

TeL Pullman 6950—namų Pulk 4377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0067

F. W. CHERNA0GKAS

ABIEM PTSĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas
— arba

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis } mus. 
BOc. už. S — $1 už 10 

Sempells. — ioc.

MOMUC COUFOMAUAM

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vieną žaizdą arba įsi- 
b rėžimą su šiuo uenuo- 
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo*

riečių mokyklos, mielai su
tikčiau paskirti visus pinigus 
gautus už tas knygutes per j 
jų mokinius išplatintas. O tai 
dėl to, kad viena jos yra bran
gios Šv. Intronizaėi jos rėmė- 0f*9° Va,la;nd°f'’ Ku.° 10 Ų*?. *?* ° J , 1 po plct. Vakarais nuo 6 iki 7
jos; antra, gal tas kiek irgi
prisidėtų padidinti jų įsteigtą 
“Mažosios Gėlelės” fondą.|
Tai primindamas turiu ome
nyje ir tai, kad pačioms se
selėms nepriimtinas ir veltui 
gaunamos dovanelės platini

mas, bet prie šios progos no
riu prisiminti Visiems Jų 
Rėmėjams: jų skyriams, veda
mų mokyklų mokiniams, tė
vams ir net didžiai gerb. kle
bonams. Jei kas tik norės 
platinti Šv. Širdies Introniza- 
cijos įdėją, ypač birželio mėn., 
kas negalima be literatūros, 
širdingai kviečiu talkon.

4. Pirmi iš didžiai gerb. klo 
botių, kurie pranešė apie in- 
tronizaeijos atnaujinimo iškil
mių rengimą yra: kleb. A.
Milukas, kleb. V. Matulaitis, 
kleb, J. Žitlanavičius, kleb. J.
K&ulakis.

Širdingai dėkoju jiems ir 
kitiems visiems, kurie teikia
si prisidėti prie šio kilnaus 
darbo.

Kun. S. 3. Draugelis,
Jntronizaeijos Direktorius

Lietuviamą J. A. V.

po plot.
Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1

po p*»t

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATAIKAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas. Michigan Avenue 

Telefonas Pullmaa 5050
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

S/IIZ’S UNCLE

v. •

Etektrikkrės Ledainės

GENERAL MOTORS, ' 
FRODAIRE, MAJEST'iC

SERVILL.
Didelis pasirinkimas ir 
lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine.
5417-21 South Halsted Street 

TK Boutevard 8187 — 4705

AVCEL Radio Programai kas nedėldienį nuo 1 iki 2 
vai. po pietų

Radio Klaisytojy PIKNIKAS Gegužio 31
C9ERNAUSK0 DARŽE

v* K .U'

ADVOKATAS 
160 North La Šalie Street 

ROOM 14t31 
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.

Lpcal Office: 1900 S. UNION AVĖ. 
Tei. Roosevelt 8710 

Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant Seredas)

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Room 17<1 Tel. RandolVh 0311 

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak. 
3241 S. Halsted St Tel. Victory 06M

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. 1b Subatos vakare

G. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2562 

iMčiadlentals Ir Penktadieniai*
vltarais namie pagal sutarti-

C&83 So. Campbell Avenue
Telefdnas Republlc 4499

i A. S L AKI S
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyje
l Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDO.
77 West Washln»ton St.

Cor. WasMngton and Clark Sta 
Ottso Tel. Central 2978'

Namų Tel. Hyde Phrlt 3396

ITCHIH& SHR BAU 
BTiimSIIB

If itehing, burning skin makes lito 
unbearable, ųuickly apply Žemo, the 
Boothing, cooling, invisible family 
antiseptic. Thousands find that Žemo 
bringaswiftrelief from Itcbing, helps 
to draw out local infection and re* 
store the skin to normai. For 20 yean 
Žemo has been clearing up skin, re* 
lievinę pimples, raah and other skin, 
irritations. Never be without it. Sol4 
everywhere—35c, 60c and 91.00.

This new cheesek 
treat

* Digestible 
asmilk 
itself I Paimtai

Now—Kraft-Phenis’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
pius added health qualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
dements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slice3, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT

\<etveeta

VieObheious New Cheese Food

\ĮfR!NE^

MuriaaCo., Dpi H, S., 9B.OhlDSt.,CWaeo

Tyros, AlSklos, Sveikos

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis tortas
Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgsite 
Knyga “F.ye Care” arba "Eye 
Beauty” ant pareikalavimo.
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“DRAUGO” RADIO IŠVA
ŽIAVIMAS.

“Draugo” Radio Išvažiavi
mas jau čia pat. Įvyks atei
nantį sekmadienį birželio 7 
d. Vytauto Parke. Renginio 
komisija darbus jau baigia 
sutvarkyti. Prie įvairių dar
bų ir biznių darbininkai jau 
pakviesti. Šv. Petro ir Povi
lo par. ir šv. Mykolo par. dar
buotojai platins įvairias kny
gas ir užrašinės laikraščius. 
Visų šventų parapijos mote
rys gamins skanius valgius 
ir patarnaus restorane, o vy
rai turės giliukingų ratų.

Gimimo Panelės Šv. par. 
vyrai darbuosis prie gaivinan
čių gėrimų. Šv. Kryžiaus par.

t

r
ANTANAS BALTUNAS
Mirė nelaimingu mirčia gegu
tės 29 d., 4 v ui. po pietų. 1981 
in., sulaukęs pusės amžiaus: 
gimęs Kretingos apskr., Kar
tenos mieste. Amerikoj išgyve
no 20 metų. Paliko dideliame 
nuliūdima moterį Emiliją., po 
tėvais Gageiaitę, dukterį Oną, 
2 sunu — Antaną ir Medardą 
ir gimines. Buvo narys Vytau
to Gvardijas Dr-stės. Lietuvių 
Keistučio Kl., Amer. Liet. Pi
liečių Kliubo ir SLA. Kūnas 
pašarvotas randasi 4346 8. Wa- 
shtenavv Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
birželio 3 d. 8 vai. ryte J Ne
kalto Prasidėjimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, kur bus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai Ir patįs 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse Ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą.

Nubudę liekame:
Moteris. Vaikai ir G4mt*ėe

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikla, Tel. Yards 1741.

1
į

JI

ką- pribus šv. Juozapo par. Chicagos, bet dažnai apmisli- 
darbininkai iš So. Chicagos, ju apie ehicagiečius. Gyvenu DAKTARAI:
šv. Pranciškaus par. darbuo
tojai iš Ind. Harbor, taipgi šv.

arti ežero. Sako 
vandenys jungiasi

to ežero 
su kitais

Kazimiero parapijų darbuoto- didžiausiais ežerais ir laivais
jai iš Gary, Ind. ir Chicago® 
Heiglits, III. O kadangi tų pat 
dienų turės išvažiavimų šv. 
Jurgio par., tai tos parapi
jos darbuotojai bus pakviesti 
į antrų didįjį '‘•‘Draugo” pik
nikų, kurs įvyks Birutės dar
že, buvusiame Cherniausko 
darže, liepos 12 d.

Komisija.

moterys ir mergaitės darbuo
sis prie gardaus ice creaiuo, o 
vyrai prie sportiškų lazdelių.

Šv. Antano par. vyrai prie 
tikietų, prie vartų ir visos 
tvarkos darže. Be to turės 
savo vengrų su liekarstomis 
ir čigonę, atspėjaneių laimę. 
Kiti pasidarbuos prie “Su- 
ios” saldainių ir sūrių. Auš
ros Vartų par. darbuotojai 
dirbs prie rūtų darželio, prie 
straikierio, prie vokiškų bu
telių, Dievo Apveizdos par. 
darbuotojai užims vietas prie 
Įvairių biznių. Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. par. dar
buotojai dirbs prie bolių, prie 
orlaivių ir kitokių įvaireny
bių. Melroso Parkiečiai dar-

WEST SIDE tnrios.

X Federacijos 3 skyrius pc 
reitų sekmadienį savo visuoti
niame susirinkime pasiūlė no
rintiems dalyvauti J. E. vys
kupo Bučio pirėmimo puoto
je, birželio 17 d., Stevens 
liotel užsiregistruoti parapi
jos ofise ligi birželio 14 d.

X Aušros Vartų tretininkai 
pavedė pp. Šiaulienei, Šlioge
rienei ir Mikšienei sutinkant 
J. E. vyskupų Bučį atstovau
ti brolijų ir įteikti dovanų.

X Aušros Vartų moterų ir 
merginų draugija nutarė “ir. 
corpore” pagerbti J. E. vys
kupų Bučį ir einant sumos ce- 
lebruoti Aušros Vaitų bažny
čion birželio 14 d.

X Šiandien vakare Aušros 
Vartuose šv. Onos darugijos 
konferencija Nazareto koply- 
tėlėje.

X Ryt vakare Aušros Var
tuose drauge su pirmaisiais

būt galiam Ckicagoa par
plaukti. Kokioj puikioj vietoj 
tas miestelis randasi. Ne pro 
šalį būt ir kitiems cliicagie- 
čiams čia vakaeijų atvykti. Na 
miukai prie pat ežero, dviejų 
aukščių ir vieno aukščio, 
kaip bungalow, tarp medžių. 
O medžiai tai vis beržai ir 

Jcedrai. Vietos kainuotos, pui
kios. Kur kalnai, pakalnes, 
ųiiškai, ežerai, upės — tai vis 
puiku. Tokių puikių vietų sa
vo amžiuje nemačius. O dar 
čia paimi Suv. Valstijose gi
namo gėrimėlio. Tas gėrimė
lis ne bile koks, o tikrai ge
ras — ant rytojaus galva ne-

Tel. Canai 6764

DS. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškus Ilgas 
Tyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vut vakaro.

Nedėllomis Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

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

CHICAGO

Telefonas Grovohill 8262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

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

DR. J. J. KOWĄRSKIS
Gydytojas ir chirurgas 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenne 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt SL 

Tel. Canai 2339
Valandos 2-4 po pietų Ir T-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimą

buosis prie serijų. Toliau į tai-; Devintinių mišparais prasidės 
---- prie Jėzaus Širdies novena.

PETRONĖLE EUKKAI- 
TIENE

(Po tėvais Rokaitė) 
mirė gegužės 31 d., 8:30 vai. 
ryte 1931 m., sulaukus pusės 
amžiaus; gimus Tauragės aps
kr., žygaičių para p., Aukštu
pių kaime. Amerikoj išgyveno 
18 metų. Paliko dideliame 
nuliudiime dukterį Barborą. *u- 
ny Joną, žentą Vineentą Petra
vičių, marčią Marijoną Eurkai- 
‘.ienę ir gimines. Kūnas paša r 
votas randant 4537 8. tVood
Jt.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
birželio 2 d., 8 vai. ryte į Av. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kur bus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į 8v. Kazimiero kapi
nes.

Visi giminės, draugai tr pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę ličkame:
IMtklė, Hunus, žentas, Marti 

Ir Giminė*.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikle, Tel. Yards 1741.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

f’ •A,

1Si

t-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes vi-umm-t i. li.iaiitf širdingą, simpatingų ir ratuyĮ 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

TURI SMAGIAS yĄKACI- 
JAS.

P-nia R. Maziliauskienė, 
plačiai žinoma “Draugo” va-

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
1637 ĮVEST 51 STREET

Ofieo Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drczel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po plot, 7-8 vale.
Vai.: 3-4: 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d. Nedėlioinis Ir šventadieniais 10-12

Res. Phone 
I Englewood 6641

skausta. Prieš iškeliaujant 1 wentworth 3000

namo aplankysiu Toronto ir 
kitus miestus. Daug labų die
nų visam “Draugo” štabui”.

I
Office Phone 

Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

PRANEŠIMAI Phone Lafayetto 9710

North Side. — Draugijos 
po šv. Cecilijos globa pusme
tinis susirinkimas įvyks šian-;

DR. F. S. SZYMCĮAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

die, birželio 2 d., 7:30 vai. va- O£lso Tel. CWer<> 49> 
kare, Šv. Mykolo par. svetai
nėje. Visi nariai-ės prašomi 
dalyvauti, nes turime nutar- 
ti keletu dalykų, kurie yra 
labai svarbus. Todėl būtinai 
reikalinga visiems dalyvauti.

Valdyba.

Namų Tel. Lawndalc 1342

DR. A. J. KING
D EN TĮSTAS 

4930 Vest 13 8t. Cicero, Iii. 
Val.: 9-11:30: 1-5; 6:30-9 

Ned. ir Ser. po pietų pagal sutartį

reikės būtinai atlikti.
Rast.

Bridgeport. — Priešpusme- 
tinis susirinkimas Moterų 
Sųjtuigos 1 kuopos įvyks an
tradienį, birželio 2 d., 8 vai. 
vakare, Šv. Jurgio parapijos 
kambariuose. Visos narės melI

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų 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. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tek Lafayette 8798

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

Office: 4459 S. California Avė, 
Neddlioje pagal sutartį,

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tek Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0618

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. €622 S. Wihpple 

Vak 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Ofiso Boulevard 5913
Res. Kenwood 5107

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

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

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washingtea 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PL Nedėllomis
Tel. Cicreo 2888 Susitarus

Town of Lake. - Draugija Į. DAVID0N1S, M. D 
Šv. Agotos moterų ir mergai- 
čių laikys pusmetinį susirin
kimų birželio 7 d., 2 vai. po 
pietų, Šv. Kryžiaus parapijos
svetainėj.

džiamos būtinai ateiti į šį su- į

4919 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenvrood 5107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakare 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

narės kviečiamos

jauk kontedininkė, dabar lei- ^batėlės ir nepaprastai ska-
sirinkuna. Turėsim saldžios, ,a,yvauti -iame sasirinkimC)

Ūžianti vakacijas pas gimines 
Kanadoj be kitko šitaip ra
šo:

“Nors aš dabar toli nuo

nių užkandžių, kuriuos paga 
mins pačios sųjungietės.

Taipgi prie to dar turim 
daug svarbių reikalų kuriuos

nes yra daug svarbių reikalų 
svarstymui. Be to, per liepos

'Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
OF. 3133 S. HALSTED 8TRETT 

ir rugpiučio niėn. susirinkimų HKZ 6604 B- aRtesian avė

GRABORIAI:

nebus.
Mare. Bludžienė, pirm.,

A. M. Kuszlejko, nut.rašt.

Vai. 9-12 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-6 po piet. Utarn. ir Subat. 
8-5 vak. šventadieniais pagal sutarti

DENTIST AI
AKIŲ GYDYTOJAI:

J. F. RADZIOS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8

anCAGOJB

LsMntsvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 1B- 
dlj-bystės.

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canai 6174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenuea

Tel. Boulevard 9877

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. TaZmam Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, UI.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

'darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

VlŪlfis
UB1LU8 GRRBOMOB

Didelė graži koplyčia dykai
718 WE3T 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7112

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

▼EDfiJAS

1650 West 46th St.
m 4<tk Ir Paulina 8ta 

Tel. Boulevard 8898 * 8418

MeMndlmo valandėlė kreipkitės 
prie manęs, patarnausią simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau 
naga kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

Phone Boulevard 7042

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: Ii ryto iki 1 po pietų
2 iki 4 ir 6 Iki 8 v7Wj«.___ _

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DR. S.BIEZIS
GYDYTOJAS ' IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canai 622* 
Rezidencija: 6628 So. Richmond A.v<

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vaL vak, 

Nedėlloj pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Nulmu 
cataraetus. Atitaisau trumpų regys
tą Ir tolimą regystą.

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

8peciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 18 
po pistų.

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
USTUVIB AKIŲ BPK0IAU8TAS

Ofisu ir Akinių Dirblovš 
756 West 35th St 
Kampu Halsted St. 

Valandai: nno 10—1; nuo 8—8 
Nedėliotais: ano 10 Ud 12.

DR. G. Z. VEZELIS
DENTIST AS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tsl. Canai <228

DR. G. I. BLOŽIS
’ DENT1STA8

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampu Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Tel. Canai 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S< Arteslan Avė. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:20 vakare

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

' Rez. Tel. Mldway 6512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. tVilmette 195 arba

lianai 1713
Valundos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlialg 

ir Ket vergais vakare

Tel. Cicere 1269

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 V. ryto Iki •
vai. vakare *

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

Tel. Lafayette 5820

Res. Grovchlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTI8TA8 

X-Ray A Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerta

4729 SO. ASHLAND AVĖ,
SPEC1JALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ilgų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p. 

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėllomis 10 Iki* 12 

Telef. Midway 2880

vai

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVK
, Tel. Yards 0994

Reaidencljos Tel. Plaza I8S4

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki ll dlang



D R A O O A S

CHICAGOJE
GRAŽUS MUSŲ RADIO 

u PROGRAMAS.

Praeitame sekmadienyje iš 
WBBM radio stoties ir vėl
girdėjome labai gražų kon- ma

i galutinas kontestas įvyks Vy
tauto parke, “Draugo” pik
nike. Laimėjusis gaus progų 
kalbėti iš šios radio stoties 
birželio 14 dienų. Bus dalina- 

ir dovanbs visiems lai-
nuėjusiems mokyklose ir lai
mėjusiam birželio 7 d. Vytau-

certų, kurį davė dienraštis 
“Draugas” ir Peoples Furni
tūrą Co. Drųsiai galima pa-1 to parke. Ruošiama specialus 
sakyti, kad tai buvo vienas ■ programas. Gros šv. Kryžiaus 
geriausių programų, girdėtų par. mokinių benas. Beje, iš- 
sekmadienyje iš visų radio kalbingumo kontesto teisėjais 
stočių. Lietuviai gali pasi- bus žymus advokatai.” 
džiaugti, kad turi pajėgų, ku
rios radio programus taip 
gražiai gali išpildyti.

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO, IR "DRAUGO” 
f RADIO KONCERTŲ,

Gerb. Tamstos: į know around the northern
Mes klausomės tamstų pro-Jpart of Indiana listen to your 

gramų kas sekmadienis iš W programa and they all enjoy
BBM stoties.

Labiausiai mėgstame kTau- 
syti Elenos ir Onos dainas.

Prašome jų padainuoti.
1. “Sudiev kvietkėli tu 

brangiausias” ir
2. “Gietįu dainelę”.

Marcelė Yankauskienė,
Peoria, UI.

it.
Sirvcerely yours

Frank Wiekaski,
Michigan City, Ind.

e _______ Antradienis, Birž. 2 d., 1931

Pranešimas I

Centelmen:
We listen to your programs 

every sunday, and enjoy lis- 
tening to your programs. All

Radio ir spauda.
Apie tai pranešėjas p. J. Bu- 

Jlevičius tokį įžangos žodį pa- 
Pirmu kartu per radio dai- sakė:

navo p-ni Elena Bartash. Pa- i j; • □ ,•, ,

sirodo, kad „ yra vena ,8 ge- !ro|ę gyvenime vaj.
riauai, dainininkių, kuri ligi d;M Tai dv; stiprios tl.e Iathuaman people we
šiol tik roselandiečiams tebu- i • • „ _ , • • •įkurtomis naudojasi visas civi-
vo žinoma. Jos gražus balsas |,iMotas Masų tauta
gerai skambėjo. Tarmė irgi la ;rgi nu0 (o noat5ilWia Tltri. 
bai gera, kas dainavime yra 'me lietuviskl) laikraS{ilJ Lie. 
labai svarbiu daiktu, o ypaii; Uvojc> turirac ir Ameri. 
damuojant per radio. Solo dai 'koje Uetnva turf 5avo radjo 
navo ir p. K. Pažerskis. Šiuo iRtotį> ji}. naudoja kražto švjc_ 
kartajam ypatingai pavyko ,imui ir kultnrinin,oi Tiesu> 
gerai padainuoti. Onos - Ele- lmeg sav0 s(oties Amerikoje 
nos (Juozaitienės ir Benaitie- ' turime> ta{iau givdinre 
Dės) duetas kas kart darosi radio ,ietnvi^ ka|, dainas> 
geresnis. Bods, klausytum jų mraikg Peoples
ir klausytum. Dvigubas kvar- ,ure Co ir dicnraMu; Drau. 
tetas irgi daro pažangų. Ge- gni jau keHnti metai ra_ 
rai padainavo keletu naujų (tto keliama tautinis susipra-
. . timas ir kultūra. Tam kilniam»

Sį programų paįvairino darbui tos įstaigos nesigaili 
prof. F. Mast (Mastauskas) didelių išlaidų ir darbo, pa
savo gražia ir turininga kai- sitikėdami, jog iš tų pastan- 
ba apie ateivybę Amerikon, gų mūsų senųjai Tėvynei yra 
Jo žodis ypatingai svarbus I daug naudos. Peoples Furni- 
tiems, kurie mėgsta vadinti

Gentelmen: E Vai
I listen to your programs

every sunday and enjoy lis- 
tening to your programs. We 
all appreciate your songs tbat 
yous sing, and your speekers.
We tbank you very much for s 
your nice program.

S i ne erei y yours
Pete Baltakis,

Michigan City, Ind.

DR. A. J. BERTASH
Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
1—3 po pietų ir 6:30—8:30 v 

Nedėlioj pagal sutartį.
v.

ii
.. DR. S. NAIKEL’S

Perkėlė savo ofisų po num.
756 W. 35th Street

Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 
Taįpgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

=
I

tie
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Š v. Kazimiero Akad. Rėmėjų 

Dr-jos XIII-to Seimo Nutarimai

„ Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų Dr.. rb. kun. Dr. K. Matulaitis, po- 
Xni-tas Seimas įvyko gegu- nai B. Nenartonis,. A. Valan-

sveikino nuo Seserų Kazimie- 
riečių. P-nia Lauraitienė, nuo 
Šv. Kryžiaus Ligoninės Rėmė
jų. P-nas Mališauskas, nuo D. 
K. Vytauto dr., Town of La
ke, p-nas Valančius, Fed. 12 
skyr., Cicero- P-nia Vaicekau
skienė, Moterų Sųj. 20 kp.,

nevičiūtė, nuo ligonių — gerb. 
kun. Igno Albavičiaus ir p. 
Naugžemienės. P-nas Bacevi
čius Bernaičių Kolegijos Rė
mėjų Apskr. Gerb. kun. Ma- 
čiulionis, Marijonų Kongrega
cijos. P-nia Bytautienė, K. 
Fed. Chic. Apskr. Gerb. dai-

Brighton Park. P-nia Petrai- i nininkė Rakauskienė, iš Mar- i 
tienė, garbės narė, iš Bridge-1 ąuette Manor. Gerb. kunigai- 
port. P-nia Nedvarienė, Mote- į YTaitukaitis ir Valančius iš I 
sų Sųj. 1 kp., Bridgeport. P- Brighton Park. Gerb. kun. A. 
nia Rimkienė, Motinos Dievo Baltutis, nuo Gimimo P. Šv. 
Sopulingos, Cicero, III. P-lė ' parapijos. Gerb. “Draugo”

savo “šimtą procentiniais a- 
merikonais”. Jisai kalbėjo an- 
glistfm ir “you can not beat 
him.”

Apie “Draugo” kontestus ir 
pikninkų.

Šiuo reikalu 
pranešė:

a Dr, 99 Red.

žės lt, 1931, Gimimo P. Šv. 
parapijos svetainėj, Chicago, 
Illinois.

Seimas pradėta iškilmingo
mis šv. Mišiomis 10:30 vai. 
ryte, Šv. K. Seserų koplyčio
je, kurias celebravo dr. kape
lionas gerb. kun. Dr. Kazimie
ras Matulaitis, ir pamokslu.

Po pamaldų, Vienuolyno 
Auditorijoje buvo svetingi 
pietūs delegatams ir svečia
ms.

Sesijų pradžia
2-rų vai. po pietų, Gimimo 

P. Šv. parap. salėj, gerb. Ce-1 
ntro pirm., Antanina E. IjRau-

C1U8.

Mandatų komisijon — p-lės 
S. Jurgaitė, O. Juroniūtė, E. 
Prosevieiūtė, A. Gailiūtė.

Knygų revizijos komisijon: 
— p-nia B. Bytautienė, p. L. 
Krekščiunas.

Tvarkdariu — A. Stankus.
Seimo delegatams ženklelius 

prisegė p-nios J. Čepulienė, 
H. Nedvarienė.

Svefldnimai
•Gerb. kun. Dr.' K. Matulai

tis, ilga, reikšminga kalbia,

Račkauskaitė, jaunamečhj 1 
skyr., Town of Lake. P-lė Viš- 
tartaitė, jaunamečių 5 skyr. 
18-th Street. P-lė Junokaitė, 
jaunamečių G skyr., Brighton 
Park. P-nas Daujotis, Minis- 
trantų dr., 18tb Street. P-lė 
S. Bartkaitė, tiktai gryžusi iš 
Lietuvos. P-nia Atkočiūnienė, 
amžina narė. N. P. P. Šv. So-

redaktorius, L. Šimutis, nuo

IflRENDAVIMUI
4 dideli Šviesus kamb., arti mo

kyklos. Elston Bus. |32. 5535 No.
Llnder avė.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
NEPIRK RAKANDV 

Iki nepamatysi 5 kamb. gražius 
rakandus 2 kaurai, lejnpos, elektros 
radio, kurtinai ir tl, Jauna pora tu- 

,o,. o. , ri tuoj parduot. Vartoti tik 11 sa- (lialTClJOS nare IŠ lotn otreet. Įvalč{ų; galima 4r skyrium.
P-nia Lukauskienė, Moterų! Mogart Steect

Parsiduoda rakandai už labai pigią 
kalną. Išvažiuojam J Lietuvą. 6839 
So. Maplewood Avė. 1-mas floras, 
užpakaly.

Sųj. 2 kp., Cicero. P-lė Zda-

AUTOMOBILIAI
Lunchroom, 2 metų jkurta, geras 

biznis. Pigiai. 4318 N. Western avė. 
Juniper 7730.

dienraščio “Draugo.”
Telegramų sveikinimas, nuo 

gerb. Lietuvos Kčnsulo A. Ka
lvaičio priimtas gausiu ploji
mu.

Sveikinimas 24 skyr., iš 
Baltimore, Md. ir sutiktas de
lnų plojimu.

(Bus daugiau)

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING

Locšl & Long Distanee Resnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. T&rds 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

“Aš trumpai noriu primin
ti apie ateinančio sekmadie
nio, birželio 7 dienos įvykį, 
kurį aš vadinu istorišku. Tie
sa, rodos, tai bus dienraščio 
“Draugo” Radio pikniko die
na Vytauto parke, tačiau tas 
piknikas bus nepaprastas. At-’ 
einantį sekmadienį atvykę į 
Vytauto parkų, sužinosime, 
kas iš lietuvių seniausia Chi
cagoje gyvena. Tai bus Senių 
kontestas, kokio lietuvių gy
venime dar niekuomet nėra 
buvę. Kaip mūsų dienraštyje 
jau esate pastebėję, seniausie
ji Chicagos lietuviai begalo 
įdomiai pasakoja savo atsimi
nimus. Aš dar noriu priminti, 
kad tie, kurie dar neužsiregis
travote į tų kontestų, dar yra 
laiko stoti. Kreipkitės tik tie, 
kurie Chicagoje gyvenate ne
mažiau 40 metų. Šių savaitę 
joms bus išsiuntinėta tikietai 
su pakvietimu į * senių kon- 
testininkų bankietų, kuris bus 
bi rifelio 7 d., Vytauto parke. 
Suorganizuosime Chicagoje 
seniausia gyvenančių lietuvių 
kliubų.

* “Niekuomet lietuvių mo
kyklose dar nėra buvę iškal
bingumo kontesto, kuris da
bar eina visose Chicagos ir 
apylinkės lietuvių mokyklose. 
H visų mokyklų bus išrink
ta po vienas geriausias, šis

ture Co. yra dėkinga lietu
vių visuomenei, kad ji įver
tina jos pastangas ir kad lie
tuvių dauguma, norėdami nau 
dotis šia naujausia galybe — sėdienė, atidarė seimų trum-
radio, radio priimtuvus perka pa, širdinga sveikinimo kalba 
iš Peoples krautuvių. ir pakvietė gerb. kun. Dr. Kaz.

“Dienraštis Draugas irgi Matulaitį, draugijos kapelionų 
junta stipria visuomenės pa- įkalbėti maldų, 
rainę, nes skaitytojų skai- Seimui prezldijumas 
fius auga, jo Įtaka didėja, Vienbalsiai užgirta Centro
turinys gerėja. Kaip jau bu- Valdyba. Būtent: seimo vedė- 
vo paskelbta “Draugo Radio” j3 A. E. Nausėdienė, vi-
piknikas įvyksta ateinantį ce P‘™-kės P®"’®8 M- šedie-
sekniadienį naujame ir gra- n®’ ®' Reikauskienė.
žiame Vytauto parke, 115' 1 8®kretoriab) - p-lės V.
gatvė, tarp Craivford ir Ciee-' A' OalnaIt®’ k 0“™“ka- 
ro avė. Pasitikime, kad pla
čioji lietuvių visuomenė, ku-J 
riai dienraštis “Draugas”; 
taip ištikimai tarnauja, gau-! 
šiai atsilankys į jo piknikų1 
ir parems jo dirbamūs sunkius 
ir kilnius darbus.”

tė.
Rezoliucijij komisijon — ge-

WnL Kareiva

Del geriausios 
viltie

4(44 80
Tol. BouleOa:

rųMes 
o. Sau-ir patarna

ore£n vallev 
PfttODUOM 

Olsells šviežių kiauši 
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINĄ STREET 

Ievafd 1939

R. ANDRELIUNAS
(Marqnette Jeweiry & 

Radio)

Grocernė, dellcateeaen, didelia 
kendžių biznis, pigi renda. Pigiai. 
152314 W. (9 St .

Skolinam Pinigus
Netmam komiso nuo 950 Iki 9800 
419 departmentaa yra pn valstijos 

priežiūra

JONAS GUŽAS

Mirė birželio 1 d. 1931 m., su
laukęs 42 metų amžiaus. Kilo 
18 Sakių apskr., Naumiesčio pa
rap. Amerikoje Iftgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nulludime 
[2 broliu Juozapą Ir Pranciškų, 
(2 dukteris, 8alomėją Ir Oną ir 

I gimines. Laidotuvėms rūpinasi 
[Anastazija Gužaitė.

Kūnas pašarvotas 4347 8o.
[Mozart st. Laidotuvės {vyks pė- 
,tnyčloj, birželio 5 d„ iš namų 
8 vai. bus atlydėtas ( Nekalto 

' Prasidėjimo Panelės ftv. bažny- 
Ičią. kurioj Įvyks gedulingos pa- 
įmaldos už velionio sielą. Po 
(pamaldų bus nulydėtas j ftv. 
[Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
[gimines, d raugus-ges ir paiys- 
įtamus-mas dalyvauti šiose lai- 
[dotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Dukterys ir 
iminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
[borius A. Petkus. Telefonas

'arde 1138.

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dai- 
mentintų žiedų dėl sutartuvių — 
mgagement. Turime graiaiusių 
laikrodžių. karolių, fpntanlnlų 
plunksnų, burkštlnų — gintarų— 
žodžiu sakant. turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklą. Musų kainos 
dabar yra specialiai nupigintos. 
Naudokitės proga!

Taipgi taisome laikrodžius pri
einama kaina. Musų darbas ga
rantuotas.

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 S. Halsted St.

Telef. Boulevard 6 681

W1LLYS KNIGHT 
W1LLYS 6 IR 8

Taipgi didelis prurtrinkimoo vartotų
karų už labai mažą kainą. Norėdami į Dėžių dirbtuvė siūlo malkų po 94
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės | už vežimą, 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa-' 
tyręs mekanikas J. MENZOR.

White Sox Motor Sales
A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumcbaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Tards 0899

Yards 5055
Taipgi paskolos ant pirmų morgičlų

J. NAMON FINANGE CO,
6755 S. WESTERN AVĖ.REAL ESTATE

NAMAS ANT PARDAVIMO j
Labai gražioje vietoje, prie: 

pūt Lietuvių bažnyčios. Kam-? 
pinis lotas 150x50 ft. Namas' 
dar naujas dviejų šeimynų.* 
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namų. Savininkas į 
trumpų laikų turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir

BALZEKAS MOTOR SALES'Pasinauduokite &era Pro«9- 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VAUUUS
611 Lincoln Avenne

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS

__ Pirm pirkimo naujo karo, širdingai
vmi iv... ' iw**au atsilankyti Ir pamatyti nau-

r 1 Ju» 1M1 NASH automobilius su vė-
ltauaios mados automatlftkals Jtat- 

brin ų U. ] gy^nala sport Royal tekiniais ir ki
taip ištobulinimais, kokius tiktai

, . NASH taip galt Įrengti už tokias
rekordų Ir t. t ,Taisau laikrodžius l prlelnftma* kalnM- 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8880

llausios mados ra 
dio. planų rolių.

4030 Archer Avenne
Lafayette 9082

IV AIR O S K ONTRAKTORIAI

Phone Vlrglnia 8094

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

W. BENECKAS
Peniuoju, popieruoju, grei- 

nuoju. Senų vamišių nnimn 
nuo visų medžių. Šaukit

Lafayette 7554

) Rockford, IH 
Phone Forest 8491

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prislnama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefoną* Hemlock 8888

Parsiduoda t fiatų namas, 8 kamb. 
mod., garo apšild., ąžuolo trtmas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
3 flatu. 93,000 {mokėt. Ūkusi leng
vais Uftnok. 1888 80. 81 ava. ftv. An
tano par. Cicero.

Vištų farma, 1 akerts, mod. 4 
kamb. namas, Sav. Nett, Rt. 8, Ma- 
pervtlle, III.

Telef. Republic 1398

D. GRICIUS

NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevoju kam
barius. Darbų atlieku pigiai ir 
gerai. Turiu keletu didelių 
sieninės popieros knygų, kn- Taief. 
irias pristatau į namus išsi- Hem,<>ck

OENERAUS KONTRAKTORItra 
Statau namus kaip muro taip7 ir

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

M. TUSEKA 
Ptambing A Heating

Kaipo Metnvta, lietuviams patar-

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 fiatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
parduota pigiai, arba pri
ims morgičius ar lotų į mai
nų. Namas randasi arti Mar- 
ųuette Parko.

TeL Repnblic 5551

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Nusiunčiamo pinigus Lietu
von paštu 1 dvi savaites, tele
gramų ] dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
{ Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus ir visus 

tegallikus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgtdlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automoblllua

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yarda 4669

8o. Wefltern Ava.
Tel. Lafayette 8227

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

K. ANDREJUNAS
1337 S©. W Ot. Cicero, III.

Namų Telef. 

Republic 8888

JOHN YERKES
Plumbing a Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

TeL Lafayette 1083

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2808 WE8T 47 STREET

DOLLAR SAVINOS,
BUILDING & LOAN , 

ASS’N SS$
♦UETtIVIŲ 8PULKĄ" 

ggl 3 8o. Westem Avenne
{mokėti ptnigal ant knygučių 

neša nemažiau* kaip, 4% ant 
pareikalavimo 4% ( metus.

Pradėklt taupi n tl pinigus da
bar saugiai ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Rpulkos sekretorius ir Vie
las Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
ekollnlmo notas, liaus, kontrak
tus ir kitus llgališkua dokumen
tus atserslul Ir pląlst

Apdraudžtam (Insurance) na
mus fornlčius. stiklus ir au- 
tetoebillua tvlrčlauslose Kom-

Kviečiam persitikrinti.




