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VAKAR ROMOJE NEBUVO VIEŠŲ
IŠKILMINGŲJŲ PROCESIJŲ

'* >

DO-X Įkrito Vandenynan 
Arti Cape Verdes

A. J, VALSTYBIŲ SEKRETORIUS
STIMSON VYKSTA EUROPON

NĖRA TAIKOS SU 
FAŠISTAIS

ORLAIVIUI NESISEKA 
KELIONĖ

ROMA, birž. 5. — Šventojo 
'Sosto su Italijos fašistais san-

PORTO PRAIA, Cape Ver- 
de Salos, birž. 5. — Po ilgų '

tykiai nenutraukti, bet nėra išmėginimų milžiniškas vokie- 
taikos. čių orlaivis (ėroplanas) DO-X •

Vakar buvo Di^vo Kūno vakar iš čia pagaliau leidosi, 
šventė. Romos parapijij kuni- skristi per Atlantiką į Brazi-' 
gai pranešė tikintiesiems, kad Ii jos pakraščius.
šioje šventėje nebus viešų ir Už kokiij 60 mylių nuo čia 
iškilmingų Eucharistinių pro- kažkas orlaivy sugedo, jis nu- 
cesijų, kai kad kas metai bu- krito ant vandens ir nepajėgė1 
vo atliekamos. Kunigai sakė, pakilti savo jėgomis. Matyt, Į 
kad procesijas atšaukė Šven- sugadintas.
tąsi s Tėvas, šis kunigų prane- ------------------

MEDALIU APDOVANOTA įJZ PUIKŲ GĖLYNŲ DARŽĄ

Cove

3c A C OP Y METAi.VOL. XVI 
Telefonas: Roosoutlt 7791

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

GRAŽI APYLINKĖ

Krekenavos apylinkės ypa
tingai gražios: prie miestelio 
į Kevėžj įteka Lokauša, Lin- 
kauka, kiek tolėliau Upytė. Lo
kauša, J tekėdama į Nevėžį, gra 
žiai apjuosia, ant kalnelio me
džių ūksmėj pasinėrusių, dido
kų mūro bažnyčią. Ši vieta 
tiek savo gražumu, tiek padė
timi vaizduoja Alyvų darželį. 
(Pirmoji bažnyčia statyta Vy
tauto Didžiojo, dabartinė — 

!1901 met.).
j Toliau matyti upelis Lin- 
kauka su savo nepaprastai 
gražiais, kartais iki 20 metrų 
aukščio, staigiai stačiais kra
ntais, kurie vietomis apžėlę 
krūmais bei įvairiais medžiais,

mta, čia gali įgauti naujų jė
gų tolesniam poezijos darbui... 
Ir Krekenavų reiktų daugiau 
saviesiems lankyti. “P. B.”

SUSIŠAUDYMAS ANT 
DEMARKLINIJOS

Gegužės 5 d. 15 vai. 45 min. 
Seinų baro pirmo rajono po
licininkas Matusevičius, ties 
Liubavu, ant administracijos 
linijos sulaikė einantį lenkų 
pilietį, kuris puolė policinin
kų, norėdamas jį nuginkluoti. 
Policininkas revolverio šūviu 
peršovė užpuolikui rankų. Jam 
pavyko pabėgti atgal už admi
nistracijos linijos. “R.”

IR MIRUSIŲ KAULAMS
Atvaizduojamas gėlėmis nupuoštas daržas, prigulįs Mrs. Harold Irving Pratt, Glen Wti gi ~ slenkantieji moly- NERAMU
ze, L. I. Už tai jai Garden Club of America organizacija paskyrė aukso medali. nai» nelyginant kokie gletče-

ANGLIKONAI NORI VIE
NYBĖS SU KATALIKŲ 

BAŽNYČIA

Šimas į žmones padarė nepa
prastų įspūdį. Visi susirūpino.
Vakar tad šio miesto gatvėse 
nebuvo įspūdingų iškilmių. j AVASHTNGTON, birž. 5. —• 

Fašistų vadas ir Italijos di- Valstybės sekretorius Stimson. 
ktatorius ministeris pirminin- paketino vykti į Europą — a- 
kas Mussolini, kaip patirta, plankyti Italiją, Prancijų, Vo-' 
kovoja ne tik katalikus, bet ir kietijų ir Britaniją.
Bažnyčių. Einant jo parėdymu,, Diplomatuose tas sukėlė da- i 

-Katalikų Veikimo vadai paty- ug nepaprasto susidomėjimo.1 
lomis suimami ir, matyt, bus Visi žingeidauja ta nepapras- . 
išsiunčiami ištrėmiman. ta sekretoriaus kelione

Be to, tas pat Mussolini

SEKR. STIMSON I 
EUROPĄ

LONDONAS. — Vienam a- 
nglikonų susirinkime lordas 
Brentford, anglikonų “laisvo
sios bažnyčios” vadas, parei
škė, jog episkopai^ kresė an

CHICAGOJE

GAVO LIŪDYMUS VAL
DYTI AUTOMOBILIUS

APIPLĖŠĖ PAGYVENIMĄ riai.

z

kviečia katalikų jaunimą įsto
ti fašizman. Siūlo lengvas pri
ėmimo sąlygas.

Fašistų vyriausybė, sakoma,

KATALIKŲ KUNIGUI 
PALIKIMAS

LONDONAS, birž. 4. — Pa-

Evanstone yra mokykla, 
kurioje moterys mokinamos, 

glikonų bažnyčioje nėra daų- k&ip važiuoti automobiliais, 
giau protestantiška, kadangi kaip valdyti aks mašinas mie- 

daugelis anglikomj senai pa- sto gatvėse.
geidauja vienybės su Romos Mokyklę haigS 155 mote.
Katalikų Bažnyčia. * • . ,. ,* - (rys ir jos gavo atatinkamus

Anglikonų bažnyčia yra su- liūdymus.
skilusi į kelias dalis. Jų vie-

Na, pora medžiais apžėlu-
Moteriškė plėšikė, paeisakiu Pria Pa"»Sa'

... .... . . . . los kelio storokas (1 ir pusėssi norinti pirkti naminių bal- _ • A . „ , , . ,....... . 2 metr.) ąžuolas, kuris gal gėdų, įsileista } pagyvenimų, . . „ ’ . . . , '
j-Tco tz- I t. i raj atamena \ ytauto bei krv-

. , . .................zeivių laikus. Kiek tolėliau
veriu grynindama seimininkei *Krękena „puntu
.linai pagrobė apie 200 dole, kag„ (apie 2 ,netnį storjO) 2
rių pinigais ir 900 dolerių ve- :
rtės brangenybių.

ir pusės metro aukščio), upe
lės vidury esąs akmuo, kurį

Rokiškio apskr., Pandėlio 
valso., Runipiškėnų kaime yra 
apleisti seni kapai. Dabar iš 
tų kapų kai kurie ima žvyrą 
ir kartu su mirusiųjų kaulais 
veža ant kelio.

Jei jau patys žmonės nesu
sipranta, tai gal dvasiškoji ar 
svietiškoji valdžia pasirūpin
tų, kad mirusiųjų kaulei būtų

Gatvėje jos laukė vyras au- žmonės vadina Didžiuoju. Liti-* aJMiau^0^ nuo išniekinimo.
tomobiliuje, kuriuomi ir pabė- kaukos intakai, dešinėj pusėj, 
go. baisioji Velniobala, kur vel

niai girtuoklius tampydavę,

na yra pasivadinusi “angli- 
konų-katalikų bažnyčia.” Šios' 
bažnyčios vyresnieji darbuoja- I

PALIUOSAVO 22

Fillmore gat. teisme teisė-

Sužeistas policmonas R. Vi-1 šventadieniais išėjusiems me- 
nicky jo motoriniui dviračiui dižiotojams šautuvais, mainy- 
susikūlus su automobiliu Loo-'davę juos, įduodami pastarie- 
mis boulvarde. įsiems šautuvo vietoj su mės

galiais arklio stibikailį. Toliau
Isi patys susivienyti su Kata- jas Fairbank paliuosavo 22 a-| Illinois Central gelež. trau- į Josvainis, ištekąs Oš Gudelio 
likų Bažnyčia ir ton vienybėn smeniu, kaltinamu už pergrei- k įnjs tįes 14 p-atve SUVažinėjo ežero, ir kiti.

1 -*-v« iii r 4-1 1*14-« JlnKn j _____ • tpatraukti kitas dalis.

gavosi iš Vatikano antrąja no- ai5ki- jo« kitaomet mirfs 
tij ,ritualistas Sir Artbur Conan

____________ Doyle užrašė 250 doleriij me-i
I.ISBONOJ SUSPROGDIN- tinių ^'i8™2 savo tolimam 

TOS BOMBOS giminaičiui monsignorui B.
________ Doyle, kurs pirmiau kelis me-

LISBONA, Portugalija, bi ,tuH Amerikos J.
ri. 4. Campo Santa Clara tu- Valstybėse Artimųj, Ryt, Se- 

rgavietėje susprogdinta dvi 'P’mo reikalais.

bombos. 2 asmeniu žuvo ir ke
liolika sužeista. RUSAI TREMTINIAI OR

GANIZUOJA POLICIJĄ

MUSSOLINI NETURI TEI
SĖS GRIAUTI KATALI

KŲ ORGANIZACIJŲ .

tą automobiliais važiavimą. n Robhins 25 m iš Siomr Ci 1 j • •'t tu. ivooDins, to m., iš ©ioux vi- ( Bendrai, visos upes ar upe-
Paliuosuoti dėl to, kad juos^ty, Iowa. liai apie Krekenavą nusagsty-

' ti. smulkiomis pelkėmis ar di- 
So. Cbicago gatvėje trokas heliais, garsiais žuvingumu, 

susikūlė su gatvekariu. Sužei- užtėkiais. Visa tai sudaro ne

visus kaltinti teisman atvyko

“Ž. Pr.” 
— •

APIE ŠIAULĖNŲ ŽMONES

Šiaulių apskr., Šiaulėnų pa
rapijos žmonės po trupučiuką 
pradeda susiprasti. Į visokius 
niekus tauškiančius bedievius 
nebekreipia jokio dėmesio. Už 
tai šiaulėniškiai katalikai tik
rai verti pagarbos. “Ž. P.’/

PADIRBDINTOS JAPONI
KENTĖTOJŲ FILMOS

D1RBDINS 3 MAŽESNIUS 
LAIVUS PARYŽIUS, birž. 4. — Ru

sų tremtinių vadai Europos 
PARYŽIUS birž 4 — miestuose organizuoja slaptą 

F'rancija turėjo pasidirbdinti! P°lici» « trcmUnių tarpo, 
du karo laivu, 35,000 tonų kie- Tlu" ,ikslui £'ia- ZaKrebe’ Be|- 
kvienų. Dabar išspręsta vie *ra,lc ir kituose mi'“8tuoae. į- 
toj anųdviejų dirhdinti tris kurtoa mokJ'kl°8- Tremtiniai
mažesniuosius - 23,333 tanų ta0 Md“ Pas'ruo*‘a '™Ja™ 
kiekvieną. dumti Rustjon, kada sugrius

bolševikų valdymas.

BRANGINTINAS STALAS 
KARDINOLUI

FILIPINUOSE LAIMĖJO 
TAUTININKAI ■

MANILA, birž. 5. — Fili-1
pinų salų rinkimuose laimėjo. BUFFALO, N. Y., birž. 4. 
filipiniečių tautininkų partija. į — čia padirbdintas brangin-

------------------- tinas gražus valgomąjam ka-
PBKIN, III., birž. 4. — Ne- j mbariui stalas ir padovano- 

žinomi “juodrankiai” iš keltas Jo Eminencijai Kardino- 
tūrių ūkininkų Spring Lake lui Mundelein, Chicagos arki- 
miestely reikalauja 50,000 do-^vyskupui. Panaudota septyni 
lerių. Ūkininkai kreipės į še- riešuto medžiai. Stalas 19 pė-
rifą. dų ilgas, sveria 750 svarų.

ROMA, birž. 4. — Iš Vati
kano paskelbta, jog Mussoli
ni neturi teisės griauti jokių 
katalikų bažnytinių organiza
cijų Italijoje.

Kovodamas organizaci
jas jis remiasi 1927 metų pra
vestu įstatymu. Bet tą įstaty
mą panaikino 1929 m. padary
tos Laterano sutartys.

VOKIEČIAI KATALIKAI 
PAGERBĖ SAVO GLO

BĖJĄ

vienas policmonas. Teisėjas 
pareiškė, jog visi areštavę 
žmones policmonai turi būt 
teisme.

NENORI MOKĖTI

1929 metais baigės telefonų 
kompanijos kontraktas su Chi- 
cago miestu ir ligšiol koncesi
ja neatnaujinta. Miestas norė
tų gauti iš kompanijos keletą 
milionų dolerių, kas ištikrųjų 
jam priguli. Bet kompanija ar 
tsisako mokėti be naujo ko
ntrakto. Sako, kada bus pada
rytas kontraktas, tada bus už-ST. PAUL, Minn. (per pa

štą). — Sekmadienį popiet mokėta už užsitęsusį laiką.
vietos katedron susirinko ke
letas tūkstančių katalikų vo
kiečių. Turėta pamaldos pa
gerbti Šv. Bonifacą, vokiečių 
tėvynės globėją.

Pirm to vokiečiai turėjo 
miesto gatvėmis vaikštynes.

SPRINGFIELD, III., birž. 
4. Žemesnieji įstatymų leidi
mo rūmai nepravedė sumany
mo įvesti valstybėje mokes
čius už pajamas. Sumanymo 
šalininkams pritrūko dviejų 
balsų.

TOKYO. — Japonijoj pa
dirbdintos filmos (krutomieji 
vaizdai), atvaizduojančios 26 
japonus katalikus kentėtojus, 
kurie už tikėjimo išpažinimą 
nužudyti 1597 metais Japoni
joj, kilus katalikų persekioji
mams.

Didžiausią dalį išlaidų už 
filmų padirbimą padengė Ko
rėjoj gyvenąs japonas Ilira- 
yama. Tam tikslui jis parda
vė nemažą savo žemės plotą.

PAVEIKSLŲ GALERIJA 
VATIKANE

sta keletas asmenų. paprastai gražų vaizdą, kur
žmogus čia kartais susižavi 

(gražiu gamtos reginiu, jog 
krenti be sąmonės minkšton 
samanoton žemėn ir jauties, 
tartum pirmųjų tėvų rojun 
patekęs.

Nenuostabu todėl, kad taip 
graži šios apylinkės gamta pa
traukia čia kasmet keliasde
šimt vasarotojų. Gaila tik, kad 
lietuviai mažai arba visai čia 
nevasaroja; daugiausia čia va
saroja vien žydlai.

Be to, vasaroti duoda pro
gos čia ir pragyvenimo pigu
mas; už 2 litu čia perki kilo
gramą lydžių, ešerių ir kit. žu- 

Įvies, už pusę lito kilogramą 
.mėlynių, bruknių, spanguolių, 
riešutų. Netrūksta nei braškių

BERLYNAS, Mrž. 4. - Vo- 8odo ™8i’-

Gana patogus butas prie 
miestelio 30 litų mėnesiui, to
liau nuo miestelio galima gau-

PILIEČIŲ PROTESTAS

SOUTH BEND, Ind., birž. 
4. — South Bend Piliečių kliu- 
bo nariai nubalsavo pasiųsti 
protestų į Wasbingtonų dėl 
neteisoto prohibicijos agentų 
veikimo.

Anų dienų agentai be jokių 
“warantų” atliko puolimus. 
Sakoma, agentai buv.ę girti ir 
nepaisę protestų. Vienoj vie
toj su jais kovota ir to sėk
mėje miręs vienas žmogus. 
Be to, agentai 5 asmenis ne

Kompanija niekus daro, kad, {pjgotai areštavę
miestui šiandie reikalingi pi-j _______
nigai.

Ties namais, 2360 W. 25 g., 
policija rado vežimėly pames
tą dviejų metų vaikiuką. Ieš
koma jo motina.

Namuose, 121 Kast Oak ga- 
tv., nakčia kilo gaisras. Ketu
rios šeimynos išbėgo gatvėn.

VOKIETIJA IŠKELIA 
PROTESTĄ

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie debesiuota ir 
vėsiau. ' -

kietija iškelia protestą prieš 
Francijų už tai, kad Franci 
jos lakūnai vis dažniau ima 
skraidyti Vokietijos ribose. 
Vokietija įsitikinusi, kad fra- 
ncūzai tuo būdu atlieka žval
gybą-

PLATINKITE “DRAU04’J

ti ir pigiau. Miesto ponios čia 
gali gauti pirkti namų pramo
nės gaminių, k. a.; rankšluos
čių, staltiesių ir kt., ir pamas
tyti kaip visa tai padaroma. 
Poetai, žavėdamiesi gražia ga-

VATIKANO MIESTAS, bi
rž. 4. — Baigiama statyti di
delė paveikslams galerija Va
tikane. Būtas bus be langų, 
vidus bus apšviestas per stik
linį stogą.

PINIGŲ KURSAS

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

3.91
5.23

13.91'
23.83

Šveicarijos 100 frankų 19.23
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konkordatas. Abi šiedvi sutarti yra tiek su
jungti, kud vienu be kitos netekty reikšmės, 
jei jųdviejų kuri viena būtų panaikinta.

Einant tiedviem sutartim, Šventasis j 
Sostas susitaikė su Italija. Atnaujinti tiesio-,Į 
giniai santykiai. Italijos katalikai gavo lais
vės organizuotis. Kaip bematai katalikų jau
nimas sutrauktas j organizacijas. Išvystytas 
Katalikų Veikimas. Šventasis Sostas rėmė 
vyriausybę jos žygiuose kaip namie, taip už
sieniuose.

Bet Mussolini, vyriausias fašizmo va
das, kaip buvo, taip ir tolinus pasiliko užsi
spyrėliu. Jis užsigeidė pasilikti Italijos did
vyriu, gal garsesniu už pačius senovės Ro
mos imperijos didvyrius. Žodžiu tariant, jis 
panorėjo pasilikti italų tautos dievaičiu, auk
štesniu už Katalikų Bažnyčios autoritetų. Jis 
ėmė organizuoti italų jaunimų ir šiam įkvėpti 
savo fašizmo dvasių. Pagaliau jis puolėsi prie 
katalikų jaunimo tikslu patraukti jį fašiz
mam. Ėmė rūpintis patį Katalikų Veikimų į-

Teisiu Skyrius

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

KAIP TEISMAS ISSPREN 
D± DARATOS PECKE- 
LIENtS BYLĄ PRIEŠ

MONIKĄ, ŠIKŠNAI- 
TIINJ5.

PASTABA: Dėliai tų, ku
rie, gal, neskaitė šiam sky
riuj tilpusio straipsnio dvi sa- 
vaiti atgal apie virš minėtų 
bylų; čia paduodu trumpų su
traukų faktų: \ - -

į pinigai tanio šienike tikrai; ganiojo kambario rakandu.-
buvo, nes, anot jų advokato 
argumento, ji savo žinojimu 
buk davusi sutikimų purės 
rengimui ir tokiu būdu pati1 
tapusi dalyvė, ir, kaipo toki, i 
yra lygiai kaltu su kitais ir 
dėlto neturinti teisės reika- 

i lauti nuo kitų atlyginimo.
“Atsakant pirmų klausimų, I T°ks argumentas yra ne lo- 

galima drųsiai sakyti, kadl^hkas- ^>ors Peckelienė būtų 
niekas neturi teisės kito nuo-žinojusi, bet būtų davusi

sudegins

DIENOS KLAUSIMAI
SVENTASIS SOSTAS IR FAŠIZMAS.

Daugeliui yra žingeidu patirti, iš ko ir 
kaip yra kilę tarp šventojo Sosto ir Italijos 
fašistų vyriausybės nesutikimai, apie kų 
šiandie rašo laikraščiai visam pasauly.

Pinu jiic tų Italijoj buvo varžomas
atviras katalikų veikimas Bažnyčios gerovei. 
Vyriausias italų fašizmo vadas ministeris pir
mininkas ^lussolini katalikams nestatė dide
lių kliūčių, bet katalikai jautėsi gyvenų kaip 
kokioj svetimoj šaly. Šventasis Tėvas buvo 
užsidaręs Vatikane, su Italijos vyriausybe 
neturėta’ tiesioginių diplomatinių santykių. 
Šventasis Sostas su įvairiomis svetimomis 
šalimis padarė konkordatus (sutartis), ku
riais einant nustatyti Bažnyčios ir katalikų 
santykiai su valstybėmis. Visose tose šalyse 
katalikai ėmė stropiai organizuotis, gi or
ganizacijos sudarė taip vadinamas Katalikų 
Veikimo (Akcijos) centru Katalikų Veiki
mas rūpinasi tik tikybifiia’fc^’b&žnytiniais ir 
auklėjimo reikalais. Katalikų Veikimus tik 
tada įsimaišo politikon, jei jis jon varu į- 
traukiamas. Šiaip gi jis neturi nieko bendra 
su politika. Jis užsiima nuosavais darbais. 
Jo obalsiu yra Bažnyčia ir tautybė.

savybės sunaikinti be savi
ninko sutikimo arba turėjimo 
teisėto leidimo iš atatinka
mos valdžios tų padaryti. As
mens nuosavybės nepaliečia- 
mybė yra kožnam užtikrinta 
nuo neteisėto užgrobimo, su
naikinimo arba įžeidimo. Kas 
peržengia žmonių valdžios nu
statytos tvarkos taisykles, tas 
ima ant savęs visų alsakomy-

Monika Šikšnaitienė, su sa 
velti fašizman, taip kad katalikai daugiau ,vo bendradarbėm, surengė sa 
darbuotųsi jo garbei, bet ne Bažnyčios ir ti-jvo draugei Daratai Peckelie- bę už savo tokį žygį ir jo ri
kė jiino gerovei. »llei “suPraiz parę”. Dovanų sas pasėkas.

Suprantama, jo tuos darbus kelis kartus

nei "supraiz parę”. Dovanų
nupirko miegamajam kamba-

, x , . „ . „ . ,r • riui setų, susidedantį iš komo-sulaike Šventasis Sostas. Bet Mussolmi atsi-, . . .. _ . , . , . , . ..... dos ir lovos su visais pare-sake pasiduoti. Ir kada galų — gale jis įsi-j , . .. v. .. v_x., . , , , • . .. . Idymais. Senąjį siemkų išnesetikino, kad katalikų organizacijos įsukrųjų . , . , . „ .... ... .. , . . . . v j elę ir sudegino. , Pasirodė,atsisako susilieti su fašizmu, nenori jo tuš
čiai garbei darbuotis, jis tas katalikų orga
nizacijas užsiundė savo organizuotu jaunimu. 
Jis pareiškė, kad kas ne su juom, tas yra jo 
priešas. Rado priekabių. Girdi, katalikų or
ganizacijos ir katalikų organizuotas katali
kiškai auklėjamas jaunimas užsiimąs politika, 
veikius prieš fašizmų, ir tt. j

Organizuotas fašistų jaunimas ėmė kelti 
demonstracijas, pulti katalikus, katalikų įs
taigas, niekinti Bažnyčių, negarbingai atsi
nešti į patį popežių. Šventasis Sostas ir ka
talikai pradėjo gintis. Kilo protestai. Tada 
Mussolini įsakė išgriauti visų Katalikų Vei
kimų, ėmė uždarinėti katalikų organizacijas.

Štai tų Šventojo Sosto su Italijos vyriau
sybe kilusių nesutikimų branduolys.

Kiekvienas sveiko proto žmogus dabar 
gali suprasti, kas yra kaltas už kilusius ne
sutikimus. Nei Šventasis Sostas, nei katalikų 
tikybinės organizacijos nesimaišo į fašistų rei 
kalus, taigi nesikiša į politikų. Jei katalikų

Prireikė tat ir Italijos katalikams suda- Į ir Bažnyčios priešai tvirtina kitaip, jie tie- 
ryti tos rūšies Katalikų Veikimų, kad apsi
drausti nuo įvairinus plauko tikėjimo ir tau
tos priešų. Tačiaus to padaryti nebuvo gali- 

[Uia, nes Italijos vyriausybė neužtikrino ka
likams to veikimo laisvės. Tada Šventasis 

Tėvas nusprendė atnaujinti santikius su Ita
lijos vyriausybe. Prisiėjo išspręsti žinomų 
Romos klausimų, Vatikanui atgauti nepri
klausomybę ir pačiam Šventųjam Tėvui pa- 
siliuosuoti iš Vatikano rūmų.

Tas laimingai padaryta, pasirašius, dvi 
Laterano sutarti 1929 metų pradžioje. Vie
noje sutarčių padėtos sąlygos apie Vatikano 
Miesto nepriklausomybę; kita sutartis — tui

ATGAILA.

, (Tųsa)
Ji atgavo balsų vėl — bet jis buvo toks

silpnas, tarsi, ilgai gulėjęs ligonis, atsikė
limo dienų iš karto išėjęs į tolimų pasi
vaikščiojimų.

— Prieš devynerius metus aš ištekė
jau. Iš meilės. Už žmogaus, kurį pažinau 
kaipo geriausių iš visų, ir laikiuu idealu. 
Jungtuvių vakarų, pačiu puotos iškil
mingumo metu, mane pašaukė į kitų kam
barį; ten sėdėjo juuna moteris ir laike 
ant/kelių kūdikį. Ji man pasakė, kad tas 
vaikas yra mano vyro neteisėtas sūnus,e< r r
kad ji vargšė, neturtinga mergina, niekur 
čia nebegalinti guuti darbo nei turinti 
kuo išlaikyti vaiko — todėl jį atnešusi 
man. Ir išėjo.

Primušta, liet vis dar netikinti, grį
žau aš į salę ir nebesusivaldydama savo 
skausme, viešai paklausiau vyro — ar 
tiesa, kad 1u»s kūdikis jo.

ir, negana to, dar 
jos šienikų. Toks purės ren
gėju darbas yra neteisėtas ir,

(Tųsa ant 4 pusi.)

ADVOKATAI

“Kadangi buvo parodymų, 
jog skundėja Peckelienė žino
jo apie rengiamųjų jai parę, 
tai kaltininkų advokatas mė
gina teismų įtikinti, kad pati
Peckelienė yra lygiai kalta už j j°& Peckelienė žinojo, kad 
įvykusį nuostolį, jeigu minėti i rengėjos iškraustys jos mie-

rengėjoms ir sutikimų, tai vis 
vien. tas jų nepateisintų už 
sunaikinimų Peekelienės nuo
savybės, nes ji rengėjoms ne
davė leidimo sudeginti jos 
šienikų. Būtų, kas kita, jeigu 
Peckelienė, užmiršus apie šie
nike pakavotus pinigus, būtų 
leidusi -šienikų sudeginti; ta
da, ji pati būtų kalta. Bet 
taip nebuvo.

“Asmens, kurie nors ir tei
sėtai Įeina Į kito namus, tam
pa nuo pat pradžios įėjimo 
įsibriovėliais, jeigu jie po 
teisėtam Įėjimui peržengia ri
bas savo autoriteto. Šioje by
loje nebuvo jokių įrodymų

JOHN B. BORDEN
(John Bagdaluna* Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph (1727

2151 W. 22 St. C iki 9 vak.
Telephone Roosevel* 9090 

Namo: 8 iki 9 ryte Tel. Kepun 9604

PAOL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurrr.lostyje 
Room 2414

ONE NOKTU LA SALI.E BLDG.
ONE NOKTU I.A KALLE 3T. 

(Cor. Fa $»?>”«' and Maiiison Sis.) 
Offso T«i ? 4412

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

kad tame šienike būta paka- 
vota $2,000.00, kurie, žinoma, 
sudegė.

Peckelienė patraukė į teis
mų Šiksnaitienę, jos padėjėjas 
ir vyriškį, kuris šienikų iš
vilko į elę ir ten jį uždegė. 
Teisėjas, išklausęs abiejų pu
sių parodymus, ir advokatų 
argumentus, pareiškė, kad sa
vo nuosprendį išnešt • už dvie
jų savaičių.

Štai teismo nuosprendis.
“Ištiesų, ši yra gana keis

ta byla”, prabilo teisėjas, ku
riam ėmė dvi savaiti laiko iš
nešti nubsprelfcl$ “ir aš suti
kau nemaža legalių teknika- 
lumų jų svarstant.”

“Prieš išnešant galutinų 
nuosprendį,” toliau tęsė tei
sėjas, reikalinga išrišti du 
•klausimu. Vienas jų, ar kal
tinamieji asmens, kurie suren-

siog niekus kalba. Jei Šventasis Sostas ir pa- t}} daug įalos padariusių 
tys katalikai reikalauja, kad mokyklose vai- “SUpraįz parę” ir sudegino 
kai būtų katalikiškai auklėjami, kad jauni- Peckeiįenes Šienikų, kuriame 
mo-organizacijose gyvuotų katalikiška dva-'buk buvę du tūkstančiu do- 
sia, tas juk neturi nieko bendra su politika. |lerių> gali but teisėtai laiko- 

Yra aišku, Mussolini kovodamas priešu atsakomingi už Peckelie- 
Bažnycių nelaimės sau jokio liaurų vainiko. -neį padarytų nuostolį tokiose 
Praras ir tų, kų turi įgijęs. Į aplinkybėse ? Jeigu taip, tai*

-------------- prieinama prie antrojo klau-
Šiemet įvyksta šių organizacijų seimai:- simo, ar skundėja, Darata 

Federacijos, Moterų Sųjungos, L. Vyčių, Peckelienė, suteikė ganėtinai 
Labdaringosios Sųjungos ir L. D. S. Pasta- parodymų įrodymui apskųs- 
roji organizacija seiinuoja šio mėnesio pa- tųjų kaltės ir buvimų šienike 
baigoj. 'i. k'4. , 4 minėtų pinigų?

Jis išbalo, apmetė visus akimis, ir 
tykiai atsakė:

— “Mano”.
Aš surikau ir be jėgų nuvirtau į kė-. 

dę; bet neapalpau, nes mačiau aiškiai, 
koks sumišimas kilo svečių tarpe, ir ko
kiu liūdnu maldaujančiu veidu priėjo prie 
manęs vyras. Bet vos tik jis paėmė mano 
rankų, aš įsiutusi antra ranka smogiau 
jum į veidų ir išbėgau. Ach, aš taip be
galiniai mylėjau jį, tiek jam tikėjuu, 
kad toji žinia atėmė mano protų.

Sugrįžau pas tėvų. Kitų dienų vyras 
atėjo pas mane, bet aš jg nepriėmiau; jis 
rašė laiškus — jų neskaičiau; mano tėvas 
teisino jį, ir liepė grįžti — aš neklausiau.

Kad nors kiek mano nuotaikų išblaš* 
kytų ir nuramintų, tėvas išvežė pas jūrų. 
Taip praėjo mėnuo ar daugiau, ir ar tiek 
nnsikankinau, kad ilgiau nebegalėjau 
taip gyventi. Slapta, nieko nepasakius tė
vui, aš nuvažiavau pas vyrų — uš pa
galios supratau, kad visų laikų jį mylė
jau, ir myliu tiek stipriai, jog nėra to, 
ko negalėčiau jam atleisti.

Naujausi Lietuviški

REKORDAI COLUMBIA.
N EW COLUMBIA LITHUANIAN KECORDS

Kada jūs norite išgirsti sau patinkamą toną ar artistą, natūra
lu, kad manote apie Columbia rekordus, štai yra keletas 
sugestijų:
10” 75c

16211 F—

16210 F

16209 F

Balandžio Dienelėj 
Petras Mylėjo Katriutę

“Cit, Bobule,” Polka
Oi, Praneli, Negaliu, Polka

Liudvinavo Polka 
PaukSčią Polka

Stasys Pauras ir 
• Juozas Antanėlis

Jonas Dirvelis 
ir Jo Orkestrą

Mahanojaus Lietuviška 
Mainierių Orkestrą

Columbia Records
tonai Recordng^Zhe Recorda without ScratcA

“Magfc

Columbia Phonograipii 
Company, Ine.

111 N. tanai Si. 
Chicago, III.

Nolca”

Visus viršuje minėtus rekordus galima gauti 
Peoples Furniture Co. Krautuvėse.

4177-83 Archer Avė. 253640 W. 63rd St.
Kampas Richmoiid St. 

Lafayctte 3171
Chicago, III.

Kampas Mapleuood Avt. 
llemlock 8409

Gėdėdamosi savo ilgo atkaklumo, ir ir jos balse suskambo, beveik bulsingai
drebėdama iš greito pasimatymo džiaug
smo, slinkau į jo namus. Gal buvo jis sve
čiuose, ir tarnai nerūpestingai namus sau
gojo, kad man nieko nepasitaikė sutik
ti, ir aš įėjau nepastebėta.

Artindamos prie vyro kabineto durų, 
valdžiau šypsančias džiaugsmo ašaras, ir 
rinkau pasveikinančius žodžius. Staiga— 
mano šypsena mirė — aš išgirdau silpnų 
vaiko verkimų, kaip burtų vedama nu
ėjau į tų verksmų. Mano vyro motinos 
miegamajame, gražutėj lovelėj, tarp bran
gių mezginių, gulėjo tas atneštasis, tas 
apie kurį pasakė vyras — “mano”. Tas, 
kuris nežiūrint savo menkumo, sugriovė 
mano gyveninių, sudaužė laimę, kuris — 
ach! aš nebežinau, koks begalinis pasiu
timas, koks baisus gailestis tos žūstančios 
meilės, apėmė mane, kada aš beprotišku 
kerštingumu gniaužiau savo rankose kū
dikio silpnutę gerklelę. Ir kada jis nutilo 
— nusmaugtas —> aš baimės apimta iš
bėgau. Aš, kuri taip bijojau numirėlių, 
aš nužudžiau, aš... — Moteris susvyravo,

išduota, siaubinga baimė.
— Grįžusi aš parašiau raštelį, tėvui, 

kad dėl mano mirties nieko nekaltintų 
ir neieškotų kūno. Mirusios tarnaitės do
kumentais, kurį laikų gyvenau kitame 
mieste. Netikėtai pasiskaičiau laikrašty
je žinių apie save, kad nuskendus jūroj, 
ir kad kūnas dar nerastas. Ach — taip 
girdėti apie save, neapsakomai baugu... 
OI kam aš iš tikro tuip nepadariau! Bet 
aš buvau tokia jaunutė, ir ne taip norė
jau gyventi, kaip bijojau mirti: vaikiška 
mintis, kad reikės gulėti grabe, juodoj 
troškioj žemėj — buto man nepakeliamu.

Baugindamos suvo netikru pasislėpi
mu, aš išsivogiau į užsienį. Aš daug pri
vargau. Išleidusi turimus pinigus, aš ieš- 
kojaus darbo, ir sunkiai jį gavau. Bet 
išlepintai, turėjusiai tarnų, jaunai mer
gaitei, būti pačiai tarnaite, tai perdaug 
— ir aš dienų naktį meldžiau Dievo, tik 
to — kad atsiųstų man ligų’, arba duotų 
drųsos pačiai numirti — bet manęs neiš
klausė.

Iki 3 va’.. — nuo 3 iki 9
8ubai.on.ia u >•' 9 i'-l 9

52 Lašt 107th Stieet
Kampas Michlgan Ava.

Tel. Pūliniai) 6950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
K' tvtrgais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 00 57

F. W. CHERN AUCK AS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street
a ROOM 1431 

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Loeal Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel. Rooaevelt 8710 
Vai., nuo C iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Sercdas)

A. A. OLIS
fTD V O K A T A S

11 South La Šalie Street 
Koom 1701 Tel. Randolph 0331 

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0563

Valandos — 7 iki 9 vakare 
(Jtarn., Ketv. ir Subatos vakaro

I

C. V. GHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais ir Penktadieniais
vakarais namie pagal sutarti.
€503 So. Campbell Avenue

Telefonas Republlc 4499

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wcst Washlngton St.

Cor. Washlngton and Clark St*. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tol. Hyde Park 2396

O čia pasivėlė žmogus, kuris ilgų 
laikų persekiojo mane savo meilinimosi, 
kol pagalios pavargusi pasidaviau — pa- 
piduriuu jo meilužė. Jis buvo turtingas 
ir nedoras. Mano gyvenimas su juo buvo 
panašus į pragarų, dar labiau — kad aš 
nuolat galvojau apie vyrų kurio mylėti 
nenustojuu. Naktimis, pašokdavau kaip 
beprotė, prižadinta sapno, kuris rodė ki
tokį, pražudytų gyvenimų. Mintis, kad 
vyras užmiršo mane, myli kitų, gal vedė 
— graužė kas minutė.

Taip buvo 6 metus, paskui tas žmo
gus mane pametė. Aš patyriau dar di
lesnį vargų, aš pužinau ir badų. Išgelhėįi

1 mas utėjo netikėtai, baisiausių nusimini
mo valandų — mane priglaudė labai ge
ras, jautrios širdies žmogus, kurį aš pa
milau kaip globėjų ir brolį. Jis numir
damas paliko man nemažų turtų ir galu
tinai išgelbėjo nuo vargo ir nupuolimo.

(Bus daugiau)
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Vytauto Parke
Prie 11 S, Terp Crawf ord ir Cicero Av.

Pikniko pradžia 12 VAL. po piety.

Programas prasideda 2 Vai. su “Drau
go,, ir Peoples Fumiture Co. radio valan
da, kuriai prirengta specialės dainos. Peo
ples Co. įtaiso garsiakalbius.

4:30 vai. po piety, šokių pavilijone, eis 
mūšy mokyklose laimėjusių vaiky galuti
nas IŠGALBINGUMO KONTESTAS.v
Bus išrinktas geriausias kalbėtojas. Bus da
linamos jiems dovanos. Gros Šv. Kryžiaus 
par. mokyklos benas.

7:00 vai. vakare, parko restorane, bus 
seniausia Chicagoje gyvenančių lietuvių

kontestas, puota ir jy kliubo organizavi
mas.

ŠOKIAI prie vieno iš geriausių Chica
goje orkestrų.

Stipriausių lietuvių baseball tymu (L. 
Vyčių 112 kp. ir 5 kp.) susirėmimas prasi
dės apie 1 vai.

Dainos, dovanos, lenktynės, žaislai ir 
kitokie pamarginimai.

Dienraštis “Draugas” Sekm., Birželio 
7 d., norės matyti Vytauto parke visus sa
vo prietelius ir draugus. Jis1 kviečia profe
sionalus, biznierius, veikėjus, visus ir visasF
į savo Radio Pikniką.

\
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SVARBU VISIEMS,
Už savaitės sutaukšime 

brangaus svečio J. E. vys
kupo 1‘. Pūčio. Jis taikys Au
šros Vartų par. Chicago, III. 
iškilmingas Mišias Rytų ap
eigomis. Tos apeigos yra. ga
liu skirtingos nuo mūs Įprastų 
lotynu apeigą. Mišios gieda
mos bažnytine slavu kalba. 
Liturginiai rūbai kitokie; ap 
eigos — nematytos.

Kad lietuviai katalikai ga
lėtą susiorienlauot, ką kuni
gai gieda prie altoriaus laike 
tų Mišių, išleista labai gra
ži knygelė: “Mūsų Maldos Lo 
tynų ir l’ytu apeigomis". 
Turi 64 pusk, aptaisyta kie
tai, žaliu audeklu. Kaina 
25c. Galima ją gauti šimtais ir 
po mažiau “Draugo’’ knygy
ne 2334 S. Oakley Avė., Chi
cago, 111.

Labai svarbu įsigyti šią 
knygutę, atydžiai jų perskai
tyt. Tada, dalyvaujant rytų 
apeigų mišiose, bus galima 
suprast, ką gieda ir ką vei
kia vyskupas ir kunigai prie 
altoriaus.

Šimtais iman.lienrs duodame 
25% nuolaidą.

DRAUGAS PUB. CO.
1334 So. Oakley Avė.

Chicago, UI.

TEISIŲ SKYRIUS.

(Tąsa nuo 2 pusi.)
• pertai. visai ntųniteisinainas. 
Dėlto, kad rengėjos viską dū
rė su geriausiais norais ir ne
manė nieką bloga; ir dėlto, 
kad jos nežinojo apie buvi
mą pinigų šienike, nėra jo
kiu pasiteisinimu. Tas, ku
lis savo neteisėtu elgesiu pa
daro kitam žalos, turi už tų 
atsakyti.

“Dabar eisime prie antro
jo klausimo, ar skundėja, su- 
lyg teisių, davė ganėtinai į- 
t įkibančių parodymų, jog su
degintam šienike buvo paka
vosi jos du tūkstančiu dole
rių.’ Apie tą neguli būt jokios 
abejonės. Peekelienės liudiji
mą, jog tame šienike buvo 
minėti pinigai, patvirtino jos 
sūnus, Vytautas. Bankinė kny 
gutė ir banke knygos patvir- 

i tino jos liūdijimą, kad ji trim 
, savaitėm prieš minėtų parę 
išėmė iš banko minėtų pini
gų sumų.I

“O kųgi apskųstieji para
uk"? D gi, nieko. Užginčijo tik 
! pinigų buvimą šienike ir insi- 

Įnuacijos keliu darė primeti- 
įuiu, buk l’eckelienė pati sugal 
jvojusi, prie šios nepaprastos 
progos, minėtų pinigų buvimą 
šienike, kad nukreipus nuo

■savęs savo vyro nužiūrėjimų 
už neva dingusius pinigus. 
Toks primetimas nėra pama
li uotas jokiais parodymais išI
i kaltininkų pusės.

“Imant domėn visas šio at
sitikimo aplinkybes ir liudi
ninkų parodymus, teismas lai
ko sau už pareigų pripažinti 
sekančius asmenis kaltais už 
neteisėtų sunaikinimų Peeke
lienės nuosavybės:

Monikų šikšnaitienę, 
Brigitų Blauzdaitienę, 
Margaretų Pilvinskienę ir 
Mykolų- Kinkeliūnų.
“Teismas šiuomi priteisia,

;kad minėti asmens užmokėtų 
[Daratai Peckelienei viso $2,- 
j 010.00, tai yra $2,000.00 už 
isudegintus pinigus ir $10.00 
už sudegintų šienikų. Be to, 
dar turi užsimokėti visas 
teismo lėšas. Jeigu kaltinin
kai ši aomi nuosprendžiu nė
ra patenkinti, tai gali apė
ji uoli j aukštesnį teismų, už- 
jsistatę $3,500.00 parankos, už- 
jtikrinimui kad priteistus pi
nigus su visomis lėšomis už- 

Ifiokės jeigu ten bylų praloš.” 
šikšnaitienė, išgirdus toki

[nemalonų jai nuosprendį, pra
dėjo raudoti. Ašaros taip 
gausiai pasiliejo, kad net 

ipauderį nuo skruostų nuplo
vė. Verksmas taip įsisiūbavo,

kad net žegsėti pradėjo.
“Geriau karvės blynų bu

čiau išmynus, negu į tų pra
keiktų parų įsimaišius,” zur
zėjo Blauzdaitienė teismo ko
ridoriuj susirinkusiems kai-1 
mynams.

“Nieko neturiu, nieko ne- 
Įbijau,” drųsiai kalbėjo Pil- 
jvinskienė. “Iš tuščio kibiro 5 
į nieko nepasenis, bet jeigu = 
kas ateis mane baderiuoti su 
kokiom parėtu, tai labai arti
mai susipažins su mano šiuo- S 
ta”.
“Yra sakoma, kad kur 

velnias nieko negali padaryti,
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Pranešimas
DR. A. J. BERTASH

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

Šiaurės rytų kamp. llalsted ir 35 gatvės 
Taipgi per mainė telefoną.

' NAUJAS TELEFONAS
Boulevard 5914 arba 5913

Vai.: 1—3 po pietų ir 6:30—8:3/) v. v. 
Nedėlioj pagal sutarti.
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tai bobų pasiunčia,” murmėjo, 
senbernis Kinkeliūnas, kuris, 
Šikšnaitienei paliepus, išvilko 
senųjį šienikų j elę ir užde
gė. “Lai kas mėgina mane 
U'žkečyti apie kokių nors sur- 
praiz parę, tai nešiosis mėly
nų pasturgalį
vaitos.”

“Viskas pasibaigė, kaip rei
kėjo”, prakalbėjo vienas vy
riškių, “tik reikėtų dadėti da 
vienų dalykų ceremonijų už
baigimui.”

“O ko dar trūksta?” už
klausė viena moteriškė, kuri 
buvo atvažiavus teisman pa
siklausyti kaip byla užsibaigs.

“Čigono bizūno, kožnai po 
dešimts kirčių į įninkštymus,

o tam apie moteris apsuk
riam senberniui, tai tris syk 
tiek.”

Kaltintojai, apkaltintieji, 
kaimynai ir visi kiti kurie, 
žingeidumo apimti buvo at
ėję į teismų, po valiai išsis
kirstė, važiavo namon, kož-

per kelias sa-Įnas turėdamas savo tam tik
ra nuomonę apie šį visų da
lykų, visai nesigailėdamas 
tos savo nuomonės kitam per
duoti, jeigu tik atrado klau
sytojų.

Red. prierašas: Rytoj įdė
sime kai kurių mūsų skaityto
jų'sios bylos prisiųstų mums 
nuosprendį.

cE

DR. S. NAIKEL’S
Perkėlė savo ofisų į>o num. S

756 W. 35th Street |
Šiaurės rytų kamp. llalsted ir 35 gatvės |

Taipgi permainė telefoną. E
NAUJAS TELEFONAS |

Boulevard 5914 arba 5913 5
Vai.: nuo 2 iki 4 po pietį} ir nuo 7-9 v. v. 5 

Nedėlioj pagal sutartį. 3
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PRANEŠIMAS.

J. E. vysk. P. Būčys atvyk
sta į Chicagą birželio 13 d., 
Ta proga Chicagos Federaci
jos Apskritys, birželio 17 d. 
7 vai. vakare, Stevens vieš
butyje rengia Jo Ekscelencijai 
pagerbimo puotą. Norintieji 
šioj puotoje dalyvauti, prašo
me užsisakyti sau vietas iš 
anksto. Rezervacijos turi būti 
paduotos nevėliau birželio 13 
dieną. Įžanga į puotą $3.00 as
meniui. Užsisakantieji vietas, 
prašome prisiųsti čekį ar mo- 
ney orderį vardu: Rev. Dr. C.

| Matulaitis, 2334 So 
i Avė., Chicago, UI.

Kvietimo komisija,
Kun. Dr. K. Matulaitis, 
Dr. A. Rakauskas,
Paul P. Baltutis.

ŠAKIŲ ŽINIOS

Oakley

Šakių “Pavasario” kuopos 
eucharistininkų sekcijai neda
vė leidinio daryti susirinkimų 
gegužės 10 d. Po prašymu bu
vo parašai kuopos iždininkės 
ir tos kuopos revizijos komi
sijos pirmininko. Vilkaviškio 
komendantas leidinio nedavė, 
kad leidimo prašė ne kuopos 
prezidimnas. “R.”

Lietuviu Valanda
O

--------Iš Galingos ---------

WBBM Radio Stoties

J
■J

s

81 Metai 

Nuolatinio Geso 
Tiekimo Chicagoj

Ateinantį
Sekmadienį

TARP 2 - 3 VA
LANDOS DIENĄ

J ?

L.V-J

&
■r.r

Sekmadienyje (tarp 2 ir 3) užsisukit savo radio ant 
WBBM radio stoties (770 Kilocykles) ir išklausykite gražų 

Lietuvių Radio Valandos programą.

1. P-ni O. Biežienė
2. Dvigubas Kvartetas
3. Žinios, duetai ir kitokie įvairumai
4. Kalbės Adv. J. Borden
5. “Prof.” Kampininko minutėlė
6. “Prof.” Kampininko minutėlė 

f Šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Fumiture Co.
*

IR

Dienraštis “Draugas”

i

G
ESO tiekimas Chicagoj pirmu sykiu prasi

dėjo rugsėjo 4, 1850. Tada atsirado naujai 
kompanijai 125 geso kostomeriai — kartu užžibė- 

jo 99 lempos gatvėse ir vienas valdiškas namas 
pradėta gesu apšviesti. Nuo tos dienos per 81 
metus geso tiekimas ėjo Chicagoj be pertrūkio. 
Net Didžio Chicagos Gaisro metu 1871 iš North 
Sidės stoties tiekimas tęsėsi, nes didvyriškomis 
kompanijos darbininkų pastangomis ta stotis bu 
vo išgelbėta nuo ugnies.

Aštuoniasdešimt vieni metai atnešė milžiniš
kas atmainas. Mažutė 4 mailių geso dūda, buvu
si 1850, išaugo į 3,735 mailių tinklą. Pirmais me
tais Chicagoj geso išvartota 8,030,000 kub. pėdų, 
o dabar per vieną valandą nuo 5 iki 6 vai. vak. 
daugiau sunaudojama, negu minėta suma. Nuola
tinės pastangos pagerinti patarnavimą ir sąžinin- 
gurųas 3,500 darbininkų padarė tą, kad Chicagos 
geso tiekimas neperviršijamas niekur pasaulyje.

Šis patarnavimas didžiai prisidėjo prie Chi
cagos augimo ir išsiplėtojimo ir yra musų tikslas 
dar daugiau pasitarnauti toje kryptyje.

The Peoples Gas Ligbt 
and Coke Company

z*.



Penktadienis, Birž. 5 d., 1931 DRAUGAS

SENIAUSIO CH1GAGOS LIETUVIU ATSIMINIMAI.
JUOZAS GARUCKAS

(Pradžia num. 130)

Pinigiškai vestuves mums tą
syk šitaip atsėjo: karieta — 
$2, šliubas su mišiomis — $12, 
gėrimai — $42.60, torielės
daužymui po 3c. — 36c. Per 
jaunosios praustuves sumes

ta $240. Galų gale apsivedi- 
mas apsimokėjo ir dar-gi ir 
pelno liko. Tąsyk nebuvo ren
giama balių, vakarų ar kito
kiu pramogų. Todėl vestuvės, 
krikštynos buvo dideli visuo
meniški Įvykiai. U jaunosios 
praustuvės buvo tai tikras 
“sltovv”.

Blogmetis.
“Geruosius laikus sekęs 

blogmetis daugelį lietuvių su
vargino. Mes tada laikėme 
“ant burdo” keturis vyrus ir 
visi bedarbiavo. Įteikėjo - pa
tiems maitintis ir bedarbius 
burdingierius užlaikyti. Tada 
viskas buvo pigu, bet krau-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno Išegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarų negulėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo. suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Itadio — Scopo — Raggl. 
X-ltay Itoentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir Jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos' Kuo 10 ryto iki 

1 po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėllomla nuo 10 ryto iki 1

po piet

tuvės bargan neduodavo. Šei
mininkui visų rizikų nešė. 
Blognieč.iui einant išbaigėm 
sutaupytus pinigus. Atsiėmiau 
pinigus iš spulkos. Tuos su- 
baigėm, o blogmetis nesibai
gia, Kiti ėmė skirtis su šiuo 
pasauliu. Iš bado ir vargo, 
kiek atsimenu, mirė Lauruška, 
Zelnis, Valentinavičius.”

“Nors žinojome, kad badau
jančius šelpė miestas, bet vis 
dar laikėmės su savais, vis 
spėjome, kad biednesnių už 
mus yra. Pagalios ir aš nu
ėjau ten kur pušelpa buvo tei
kiama. Žiuriu eilių eilės vyrų 
ir moterų stovi. Žiuriu, kad 
kaikurios moterys net pusėti
nai pasirėdžiusios, su musli
nais ant veidų, o stovi eilėse. 
Tai pamislijau, kodėl man ne
bandyti. Stojau eilėn ir aš. 
Ofise tik užregistravo. Netru
kus j namus atėjo komisija. 
Ištyrė kiek šeimynos, ar kas 
dirba ir tt. Po to išdavė kor
telę, kad turime teisę pašal
pos gauti. Nueinu j sandėlį. 
Gaunu 50 svarų miltų, mėsos 
“čokų”, muilo, arbatos, cuk
raus ir kitokių smulkmenų. 
To turėjo užtekti vienam mė
nesiui. Vėliau atvežė pusę to
no anglių. Kitu sykiu, ačiū 
Dievui, jau nereikėjo pašel- 
pos, nes turėjau pirmąsias pi
lietines popieras ir gavau 
miesto darbų parke.” 

Pirmasis, piknikas.
“Kai dabar vasaros metu 

piknikai yra paprastas daik
tas, tai išrodo, kad taip visa
da buvo. Iš tikrųjų, vienok, 
pirmutinis Cbicagos lietuvių 
piknikas buvo 190G metais ge
gužio 10 d. Sumanymas kilo

ROCKFDRD.RL
ProgTama.

Sekmadienį, geguž. 31 d., 
vakare šv. Petro ir Povilo

šv. Jurgio par. veikėjų tarpe 
tikslu padaryti pelno parapi
jai. Draugijos tam pritarė ir 
keletas prisidėjo pinigiškai, 
aukuodamos po $25. Vieta pa
ėmėm prie 150 g-vės netoli e-
žero. Tąsyk, žinomu, nebuvo Pa,uP- i'>^° Jos mokyklos

D A K T A R A
Tel. Canal 6764 Telefonas Grovehlll 1262

DR. A. RAČKUS DR. A. G. RAKAUSKAS
nei automobilių, nei busų, nei 
trokų. Neigi ten ėjo strytka- 
riai. Rinkėjo traukiniais ke
liauti. Tai paėmėm 3 trauki
nius. Žmonės buvo labui tuo 
pikniku susi interesavę ir iš 
visų kolonijų važiavo labai 
daug. Bizniai ėjo gerai. Žmo-

auklėtinių programa. Ji buvo 
įdomi ir graži. Itin gražus 
buvo dramatiškas vaizdelis 
“Švenčiausioji Panelė Pagel
bėjo”. J j su geru pasisekimu 
suvaidino šios mergaitės: A. 
Janulevičiutė, Br. Rimkutė, 
Z. Kasputytė, (>. JanuleviAiu-

nės tada piknike linksmino- 1 ne^-^*u I)a^"

si daug maž taip, kaip dabar. 
Bet piknikas pamatinio tiks
lo neatsiekė, tai yra nedavė 
pelno. Prie įvairių biznių at
skaitos rodė, kad kiek inėjo, 
tiek ir išėjo. Iš to pikniko biz
nio skyrių vedėjų juokų ir 
kalbos vėliau užteko keliems 
metams. To negana. Piknike 
ištiko viena nelaimė. Buvo 
šitaip: smagus vyras Antanas 
Ramanauskas, nieko blogo ne
manydamas, užėjo ant muzi
kantų platformos ir ėmė čiu
pinėti gaidas. Tų pamatė po- 
licmonai. Šie žiauriai ant jo 
užsipuolė. Tas teisintis. Kiti 
žmonės už Ramanauską užsto
jo. Ištiko lermas. Pasigirdo 
liet šūviai. Ramanauskui bu
vo priminta, kad jis busiąs 
areštuotas traukiniui stotin 
atvažiavus. Tai-gi traukiniui 
artinantis prie stoties, Rama
nauskas, kad išvengti arešto, 
šoko nuo traukinio ir vietoj 
žuvo. Iš to kilo teismas, no
rėta policinonus tos nelai
mės kaltininkais įrodyti, bet 
prieš vėjų nepapūsi.”

(Galas)

mėtina jų lietuviškoji kalba: 
ji buvo gryna graži ir su lie
tuviškais akcentais.

Su pasisekimu pasakė eiles 
“Lietuviškos Dainos” B. Mar 
maitė. «

Kiti dalykai buvo Įtairūs 
žaidimai ir driliai.

Publikos atsilankė viduti
niai.

Susirinkimai.

GAISRAS ALYTUJE

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
IR OBSTETItlKAS

Gydo stulgias Ir chroniškus Ilgus 
▼yru, moterų ir valką

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomla Ir seredomla tik
lžltalno susitarus 

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

CHICAGO

Tel. Prospect 1157

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 

4 ir 6:30 Iki 8 vai. vakaro.
Seredomla nuo 9 — 12 vai. ryto y 

Nedėllomla pagal zutartį.

Ofiso Tel. Viclory 6893 

Rezidencijos Tel. Drczcl 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po plot, 7-8 vuk.
Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d. Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

Res. Tlione 
Englcvvood 6041 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

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

Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 5791

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

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

CICERIEČIŲ ATYDAI
Aš nupirkau Grant Work aptleką 

nuo J. Malakausko, po No. 4847 W. 
14th St.. Cicero, III. Esu išėjęs aug.š- 
tesnį aptiekorystės mokslą, ir turiu 
daug metų patyrimo toje profesijoje. 
Turime didžiausį vaistų sandelį, re
ceptams pildyti, Grant Worke. Vis
ką užlaikome pirmos rųšlcs. Pildau 
receptus su didžiausiu atsargumu. 
Patarimus suteikiu dykai.

Del jūsų parankumo, laikysiu Am. 
Express Money Orderius, priimsiu 
gazo ir elektrlkos bilas. Renduoju 
bankos dėžės (safe vaults) dėl bran- 
gtnenų pasldėjlmo. Taipgi užlaikau 
visokių dalykų pasigrąžinlmul ir 
pasikvepinlmul.

GRANT WORKS APTEKA
Juozas Keserauskas, Sav. 

4847 W. 14th St. Cicero, UI. 
Tel. Cicero 39

Balandžio 19 d. Alytuje su
degė lentpiūvė “Dzūkija.” 
Kai kas dėl to labai džiaugia
si. Nuostoliai dideli: net ke
lios dešimtys tūkstančių litų.

“Ž. Pr.”

4 MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų Į 
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

Sekmadienį po pietų įvyko ' 
Šv. Petro ir Povilo dr-jos su
sirinkimas. Ji rengiasi prie 
savo metinės šventės — Šv. 
Petro ir Povilo. Tuomet visi 
draugijos nariai bendrai klau
so šv. Mišių ir visi priima šv. I 
Komunijų.

Draugijų sėkmingai gyvuo
ja ir veikia.

Birž. 1 d. vakare turėjo 
susirinkimų Merginų Sodali- 
cija. Atsilankė neperdaugiatį
sia narių. Nekurios parodo 
apsnūdimų ir apsileidimų. Jos 
į rimtų, naudingų darbų ųe- 
linkusios. Labai gaila. Tokių 
galvos paprastai tuštėja ir 
lieka tik vėjų pilnos. Sunku 
kitaip apie jas manyti, nes 
negalimas daiktas, kad kas

DR. A. R. McCRADIE
GYEŠYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į'ofiso Boulevard 6913 

naujų vietų po nuin. 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.

Res. Kenwood 6107

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

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Tel. Lawndalc 1312

DR.A.J.KING
'dentistas 

4930 Wcst 13 St. Cicero, III.
Val.; 9-11:30; 1-3; 6:30-9 

Ned. ir Ser. po pletij pagal sutartį .

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0614

DR. B. ARON

' OFISAI:
4901 — 14 St. 2934 Wasnington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 682 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOV/IAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Automobiliams susikūlus 
tupo gana sunkiai sužeistas 

susirinkimas turėtų svarbias j Pranas Patašius. Jis buvo nu- 
kliutis neatsilankyti. .gabentas Šv. Antano ligoni-

Susirinkusios narės užve-,nėn. Daktarai apžiurėjo, ap- 
dė įvairias sekcijas ir išrinko ] raišiojo žaizdas, subundažavo 
nuolatas komisijas. Dabar ii' sutvėrė pažeistus kaulus.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle 

i Rez. C622 S. Wihpple
Manoma, kad tokiu bildu VaL 2'4> 7‘9 v- v> ^skiriant Ket.

i
draugija atliks daug naudin----------------------------------------------

glJ ua.b,, iAi L DAVIDONIS, M. Oi
Nelaimės. 4910 so. michigan avenue

Tel. Keuwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto: 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakar. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicreo 2888

Nedellomia
Susitariu

veiks sumanymų komisija, 
klausimų ir atsakymų kom., 
nekuriu studijų komisija.

Dabar išvežtas namo ir ten 
palengva gija.

Raporteris.

Ofiso Tel. Vietory 8687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 1174

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. AltTEiSIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po piet. Utarn. Ir Subat. 
3-6 vak. šventadieniais pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

GRABORIAI:

J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8 

CHICAGO J E
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų U* 
dlrbystės.

OFISAS
•88 We«t 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 1238 S. 
Halsted Street. Tel.

1 Vietory 4088

Phone Ęoulevard 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 Avenue

Tel Boulevard >877

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmam Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Y&rds 1138
Chicago, III.

AKIŲ GYDYTOJAI:
DENTISTAI

S. D. IACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoptgiausla. 
Reikale (beldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SK Y RIU S

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplydla dykai
718 WE8T 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7888

I. J. Z O L P

DR. VAITUSH, OPI,
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z, VEZELIS'
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė, 

Arti 47 Street

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjime, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Nutoiu 
cataractua Atitaisau trumpą regys- 
tę Ir tolimą regystą.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimu daro
mas su elektra, parodant* mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
lkam Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 

po pietų.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal <288

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22ud STREET
(Kampas Leavltt St)

Valandos Nuo 8 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 8 vakare 

Šaradoj pagal sutarti

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

Nedėlloj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

C Iki 8:30 vakare

Boulevard 7588
Re*. Hemlock 7691

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G, GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oaklcy Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1713
Vulandos: 2 iki 4 p. p. I’ancdėlials 

ir Ketvergais vakaro

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
▼BORTAS

1650 W«at 46th St
Kampas 4<tb Ir Paulina StA 

TM. Boalsvard 6888 . 8418

Nulladtmo valandoje kreipkitės 
prie manąs, patarnausiu slmpatlft- 
kal, mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

TeL Tardt 1828

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Tai. Cicero 1868

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 18 ▼. ryto Iki 8 
vai. vakare

Nedėliomis pagal atitarti
4847 W. 14 ST. Cicero, BĮ.

Ofisas ir Akinių Dirbtavi
756 West 35th St.
Kampas Halsted St. 

Val&ndoa: nuo 10—4; nuo 8—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 5820
Rez. Grovehlll 2940

DR. J, A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray A Gaa
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj pagal zutartj

DR. CHARLES SEGAL
1 Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vakaro 
Nedėllomla 10 Iki 12

Telef. Midway 2880

Ir? maurige kahn
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8288
VALANDOS:

Nuo 18 Iki 18 dieną
Nuo 2 Iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki B vakare
Nedėk nuo 10 Iki lt dienu

I
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DRAUGAS Penktadienis, Birž, 5 d., 1931

Chicago Heights, Illinois Švento Kazimiero Parapijos
PIKNIKAS

Musy Parapijos Pikinkas Vytauto Parke Įvyks
Sekmadienyje, Birželio-june 14 D., 1931 M.

Vytautos Parkas randasi arti Švento Kazimiero Kapinių

DOVANOS: $25 00, $15.00 ir $10.00

Geriausia orkestrą šokiams, šoks maži, jauni ir žili. Visi dainuos “Ant Marių krašto..’’ Bu
dose įvairiausių daiktų. Kas tik ko norės, galės rasti ir gauti. Pradžia 10:00 vai. ryte. Tikietas 
50 centų. Musų Brolius Lietuvius į savo parapijos piknikų nuoširdžiai kviečiame.

KLEBONAS IR KOMITETAI.

O;

CHIC A G O J E
APIE PIKNIKUS. biznieriai, kurie eina į kom-

------------ (peticijų su draugijoms, susi-
Mes lietuviai turime labai . lauks nepageidaujamų davi-

daug svarbių draugijų, kliu- nių 
bų ir organizacijų. Šių visų 
organizacijų tikslų įvykdini-;
mui toli neužtenka jų narių ______
mėnesinių mokesčių. Del to X Petras Rainis, Aušros 
reikia rengti piknikai, kon- Vartų parap. komiteto narys, 
eertai ir baliai, kad padarius šį mėnesį vyksta Į Lietuvą 
kokius nors uždarbius draugi- pasisvečiuoti, savųjų atlan- 
jos naudai. .Bet kur inflsij dr- kyti. Linkime sėkmingos ko
jos ir organizacijos dings, jei lionės.
visokie privatiški biznieriai X Ateinantį sekmadienį 
savo skelbimais rengs ir parap. mokykloje Įvyks la- 
trauks į savo bizniškus pa- bai svarbus susirinkimas Auš- 
rengimus vien tik dėl savo as- ros Vartų vyrų ir moterų dr- 
meniškos naudos? Tam jau jos. Visi nariai prašomi būti- 
padaryta pradžia. Ten buvo nai .1 vai. susirinkti. Bus 
sutraukta tūkstančiai žmo- svarstoma svarbus reikalas.
nių į jrj koncertus ir pikni
kus. Pamąstykite kas iš to
naudojasi ir kas dėl to nu-'tį sekmadienį. Visi nariai pra
kenčiu? Reiškia, mes išauklė- šomi suseiti. Yra svarbių rei- 
jame sau lietuviškus biznio- kalų svarstymui.
rius — savo draugijų kompe- 
titorius. Jei mes neapsi žiūrė-, 
eime i laika tai karnos darv '.iauname(‘nl 55 kuopos “Bun-CSllIIC | liAIKtJj lai IHt?© Aidi j” ,

-Sime kaip mūsų narvs numirs
, . on maldų pas ponia Lachavičienęarba susirgs išbuvęs apie . v. , , ;

metų mūsų draugijoje ir jei j 
neturėsime jam išmokėti nei 
pašalpos ligoje nei pomirti-

X Šiandien yra 
unamečių 55 kuo 

,co Party” kuri įvyks po pa
maldų pas ponių Lachavičienę. 

Įjaunameeių vardu kviečiu vi
sus atsilankyt.

Aldona Sakalaitė.

nės? Kas atsitiks su mūsų mo
kyklomis ir parapijomis, jei 
mes jų parengimų nelankysime 
bet eisime į biznierių paren-

Town of Lake. — Townof- 
laikiečiai jau bruzda, rengiasi 

gimus. Čia yra labai svarbus.prie parapijos pikniko, kuris 
klausimas ir kuomet mes au-j įvyks šio mėnesio 14 d., Cher- 
kojame tuos dolerius, labai nausko, arba Birutės, darže, 
pagalvokime kam juos auko-į x Birž. 6 d. pavakariais 
ti. Žinodami, kad biznierių šv*. Kryžiaus bažn. pilnose iš- 
dalykas yra žiūrėti jų biznį, j kilmėse priims Moterystės Sa- 
o apsvietos, labdarybės drau- kramentų Stanislava Pivaro-
gijų yra pareiga rengti pana- ---------------------------------------
sius parengimus, kas visuo
met išeis draugijų ir hiznie-' 
rių naudai. O jei mes to ne- į 
permatysime į laikų, tai kaip 
draugijos, taip ir patys tie

DIDELIS ! 
ATIDARYMAS 1r* •

PARK H0LME 

SERVICE STATION

Prie 50th Court ir 16th 

Street, Cicero

SUBATOJ, BIRŽELIO - 

JUNE 6, 1931

1 dėžutė saldainių duodama 
su 5 galionais gasolino.

Savininkas

J. O. SHAMET

Labd. Draugijos Narys. 

WEST SIDE ŽINUTĖS.

X Šv. Kazimiero dr-jos su
sirinkimas taipgi bus ateinan-

RADI0 ŽŽŽ.

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

Mm užlaikome geriausių dat- 
mentlnlų žiedų dėl sutartuvių — 
“ngagenient. Turime gražalunlų 
laikrodžių, karolių, fontaninlų 
plunksnų, burkStlnų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklų. 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 6581

naitė su Romanu Gapševičių.
X Buvusi draugija Šv. An

tano dovanojo mokyklai dide
lę šėpų. Seserys mokytojos už 
tai labai dėkingos tos drau- 

i gijos nariams.
X Moterų Sų-gos 21 k p. su

sirinkimas įvyks sekm., birž. 
j 7 d., 2 vai. p. p.

X Šv. Kaz. Ak. Rem. 1 
sk. susirinkimas bus‘birž. 9 
d., 7:30 vai. vak.

X Sodalietės jau baigia į- 
rengti sau sueigoms gražų 

! kambarį Šv. Kryžiaus mokyk
loje.

X Gegužės 31 d. Ona Glei- 
znaitė parvežta namo iš li
goninės. Ji dar nevisai sveika.

X Birž. 2 d. iškilmingai 
palaidota a. a. Barbora Strom- 

Jskienė. Vaikai, giminės ir 
draugai daug paaukojo už 
mirusios sielų nevystančių gė
lių — šv. Mišių.

MARQUETTE PARK ŽINU- 
i TĖS.

j X Vainikų Dienoj čion lan- 
Ikėsi garnys su dovanomis ir 
pp. J. Survilus, gyvenančius 
6809 So. Roekwell St., apdo- 

I vanojo gražiu šuneliu. Jaunų 
j šeimos narį priėmė Dr. A. G. 
1__________________________
' AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažą. kainą. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOB,

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

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Yards 0699

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo. Širdingai 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

BIRŽELIO MĖNESIO 
IŠPARDAVIMAS

Jei leSkote gero, vartoto atfTomo- 
billaus, tai Štai jums proga {gyti už 
nemažintą kainą. Visi automobiliai 
žemiau paduoti yra musų garantuoti, 
kad bus gerame mechaniškame sto
vyje.

AUBURN 1981, Free Wheeling va
žiuotas tik keletą mailių kaina *1,125

AUBURN 1980 Sport Sedan *850.
WILI,YH KNIGHT 1930 wlre wheel 

sedan *505.
FORD 1930 Sport Coupe *9*5.
ESSEX 1929 Coaeh •**«.
BUICK 1929 keturių pnsažiectų 

Coupe *4*5.
HUD8ON 1928 Sedan *400.
ELCAR 1927 Sedan *2*6.
Reikale lengvi lftmokėjti*al.

AUBURN SO. WESTERN 
MOTOR CO.

6725 SO WESTERN AVĖ. 
Tel. Republic 1716

Rakauskas. Motina ir sūne
lis jaučiasi gerai, gi p. Survi
la džiaugiasi susilaukęs įpė
dinio.

X Naujos klebonijos staty
mo darbas sparčiai varomas 
pimlyn. Kontraktorius p. D. 
Gricius sako, kad jeigu tik 
visi parapijonai pasirūpins 
gausiai prisidėti prie plytų 
pirkimo, tuomet naujos klebo
nijos statymo darbas butų 
baigtas dar J. E. vyskupui Pe 
trui Bučiui viešint Ameriko
je. Taigi marųuetteparkie- 
čiams yra progos turėti šį auk 
štų ir brangų sveti klebonijos 
pašventinimo iškilmėse. Ką 
jūs sakote?

Jackus.

PRANEŠIMAI
South Side Lietuvių Demo

kratų Kliubo narių susirinki
mas įvyks birželio (June) 5 
d., š. m., 7:30 vai. vakare, Ro-

TURKIŠKOS, RUSISKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTROS• TRlATMEN- 

TAI
Švediški mankštimmai ir 

elektros masažas
Treatmental visokių ligų, reu

matizmo, nervų atitaisymo, Šalčio 
ir taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima iSsigelbėtl nuo 
visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų Skyrius atdara* Utar- 

ainkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

A, F. GZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street
Nuo 8 vai ryto Iki 1 v. naktlea 
Nedėllomis nuo 8 Iki 12 vai. po 
pietų. Phone Boulevard 4582

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

Phone Vlrglnla 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

W. BENECKAS
Peniuoju, popieruoju, grei- 

nuoju. Senų varnišių nuimu 
nuo visų medžių. Šaukit

Lafayette 7554

NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevoju kam
barius. Darbų atlieku pigiai ir 
gerai. Turiu keletu didelių 
sieninės popieros knygų, ku
rias pristatau į namus išsi
rinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau. 
A t si šaukit laišku ar asmeniš
kai.

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

zenski-Macke ofise, 6812 So. > mokyklos kambaryj 1 valan- 
AVestem avė. Kviečiam lie- dą po pietų, 
tuvius atsilankyti ir prisira
šyti prie kliubo. Įstojimas ir 
metinė duoklė tik 50 centų į' 
metus.

Valdyba.

Dievo Apveizdos Parap. —
Šv. Onos draugija laikys 
priešpusmetinį susirinkimų 
birželio 7 d., Dievo Apveizdos

Parsiduoda kriaučių šapa. 
Yra visi reikalingi įtaisymai. 
Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Išvažiuojam-turim greit 
parduoti 4905 W. 14 St. Cicero

R. ANDRELIUNAS
(Marąuetie Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8180

įvairus pASBAYimai
NEPIRK RAKANDŲ

Iki nepamatysi 5 kamb. gražius 
rakandus 2 kaurai, leRipos, elektros 
radio, kurtinai ir tL Jauna pora tu
ri tuoj parduot. Vartoti tik 11 sa
vaičių; galima ir skyrium.

6328 So. Mozart Street

Grocernė, delicatessen, didelis 
kendžių7 biznis, pigi renda. rigiai. 
1523% W. 69 St.

' Dėžių dirbtuvė siūlo malkų po 64
už vežimą.

Yards 5065

Grocernė ir Del. 3 gyv. kamb. užp. 
Rendos 635, Išvažiuojam Europon. 
Už pusę kainos. 1647 Clyboum Avė.

Roominghouse ir hotelts, 48 k<rn.b. 
geros Ineigos ir vieta, rendos 6175. 
Sav. aukuos už 61.300. 515 N. Clark 
SL

Pardavmlul kontraktas 64,000, po 
680 mėn. Kitas kontraktas 62,800 po 
675 mėn. Numušlm 25%. Tei. Forest 
2408.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlook 6526 

Telef. Republic 6296

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prletnamlauaios.

2452 WE8T 69th STREET

M. YUSZKA 
Plumbing A Heating

Kaipo lletuvta, lietuviams patar
nausiu kuogerlauela.

4426 So. Wertern Ar*.
Tel. Lafayette 8227

flapos Telef. 
Hemlock >867

Namų Telef. 
Republic 666*

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

Visos narės kviečiamos at
silankyti. Susirinkimas atkel

tas vienų savaitę pirmyn iš 
priežasties parapijos pikniko.

Valdyba.

REAL ESTATE

NAMAS ANT PARDAVIMO
I Labai gražioje vietoje, prie 
jpat Lietuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namas 
dar naujas dviejų šeimynų. 

Į Ant kampo dar galima štaty- 
įti didelį namų. Savininkas į 
Itrumpų laikų turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinauduokite gera progą. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue 

Rockford, UI.
Phone Forest 8491

Parsiduoda* 3 flatų namas, 6 kamb. 
mod., garo apėlid., ąžuolo trlmas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. 63,000 {mokėt. Likusi leng
vais lSmok. 1(22 So. 51 avė. Sv. An
tano par. Cicero.

Homewoode, arti I. C. 8 kamb. 
mod. namas, lotas 75x248, 67,200,
mažai {mokėti, Sav. 1842 E. M apie 
Rd. Homewood, Iii.

I Evanston, mod. 6 kamb. plytų 
namas Ir gar., gera vieta, ynainys j 
61,000 cash ir jūsų lotą ar vasar
namį 63,500 vertės. Rafiyk 1722 
Greenwoo<d Blvd. Evanston, III.

Pardavimui, 2 išrenduoti ISfornl- 
Siuoti vasarnamiai, Moose Lake, ge
ra vieta, žuvis, maudynės. S. J. 
Kellner, Hayw6od, Wls.

Vasarnamis, sezonus, mėnesiui ar- 
‘ ba savaitei. Su forn. Rašyk; Sam 

V. Stahl, Houghton Lake, Mich.

2 flatų namas, 6-6, 2 karų gar. 
medinis, lotas 87%, Indep. 4194, 3032 
No. Whlpple St.I i______________

i Reik parduot 5 kamb. plytų bung. 
fum. #11., uždarytas porčius, gera. 
transp, 66,750 arba 67,000 su forn. 
2717 Weeley Avė. Berwyn.

Forelosure pardavimas, 2 flatų 
plytų namas, 4-4, furn. #., 2 karų 
gar., lotas 37x160, buvo 56,750, da
bar 64.600, 9284 Dauplin avė. arti 
Cott G rovė, Tel. Vlnc. 1863.

GERA PROGA
6 dideli kamb., belzm., atikas, šty- 

mo SU., lotas 45x125, pigiai, išva
žiuojam, 5225 So. Kenneth Avė.

Namas River Forest, puikus ap- 
taisymaa, kamp., 6 miegk., 2 ynaud. 
k. v. #., aliejaus S., 3 karų #. gar. 
Parodysim susltarą. Forest 2408.

'Lotas 60x150, cash 825, mėn. iš
mokėjimai. M. Erlckson, 2320 Alt- 
geld St. Chicago.

tikras Pargena s ““
Gražus 2 flatų muro namas 

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

Tel. Republic 5551

FARMA PARDAVIMUI.
24 akeriai, 10 akerių dirba
mos, 200 vištų, prie šteitavo 
kelio, netoli nuo didelių mies
tų, labai daili vieta. Kas ne
gali ar nenori šapoj dirbti, te- 
nepraleidžia šios progos. Į- 
mokėti $1,800 arba $1,000. Li
kusi lengvais išmokėjimais. Į 

J. DERMEITIS 
R. 3 Box 101, Caro, Mich.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSlen 
! Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselts Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 

<•44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Resnovai

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Neimam komiso nuo 650 iki 6500 
Sis departmentas yra po valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morgičių

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

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

von paStu } dvi savaites, tele
gramų { dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus ir visus 

legalitkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičių.'

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoSirdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

DOLLAR SAVINGS,
BUILDING & LOAN 

ASS’N $$$
“LIETUVIŲ 8PULKĄ”

**12 8o. Westem Avenue
įmokėti pinigai ant knygučių 

neėa nemažiaus kaip, 6% ant 
pareikalavimo 4% { metus.

Pradėklt taupintl pinigus da
bar saugiai ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Spulkos sekretorius ir Vie- 
Saa Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas, ilsus, kontrak
tus ir kitus Ilgalllkus dokumen
tus atsargiai ir pigiai.

Apdraudžlam (Insurance) na- 
mus, forničius, stiklus Ir au
tomobilius tvlrčlauslose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.

I
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