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VATIKANAS ATŠAUKĖ 
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VATIKANO MIESTAS, 
birž. 8. — Čia paaiškinta, jog 
Šventojo Tėvo atstovas Jo
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

TELŠIŲ ŽINIOS

Kas vakarą, gegužinėse pa- 
| maldose, katedroj, dalyvauja 
kuone visi mokiniai. Tai labai 
malonų įspūdį daro, kada jau
nuoliai suklaupę prieš Dievo 

■ Motinos altorių meldžiasi, gie
da. Gegužės mėnuo patogiau
sias laikas meilę Marijai pa- 

1 reikšti. Taigi ištvermės per šį 
mėnesį ’

Šie rūmai yra Anglijoj, statydinti 18-ąjam šimtmety. Vadinasi Boreham House. Ne-, _ Pįie naujo goi£ke]io sta-

ITALIJOJ KURIAMI NAUJI UadM

KATALIKŲ KLIUBAI per radio ko j, nori
ir ko siekia.

CHICAGO JE

MAJORAS BARA NEMO

KANČIUS MOKESČIŲ

ROMA, birž. 9. — Einant;" „' , . , . Chicago majoras. Cermak
Šventojo Tėvo Pijaus XI pa-1 3/T”8418^ ® as.°’ reiškia nepasitenkinimo, kad 
reikštu noru, Italijoj tartai a,aa"d“"as «P*e daugelis nemoka

Eksc. arkivyskupas Bartoloni j naujį katalikų bažnvtiniai kliu-1 ]°.S. SU Hyen”loJU b08tu mokesčių už nekilnojamas sa-
iš Lietuvos ne pašalintas, kaip'bai vietoje vyriausybės uždą-nUrode’ Ita‘ vastis.
apie tai anksčiau pranešta,! rytų. Nauji ldiųbai, sakoma,1 hj.°S kataĮlkai Įr organi^a‘ , Jig pareiSkia> jog tie visi, 
bet pakviestas apleisti Lietu- būsią vadinami “kongregaci-!C!JlJ VadtU vlsais reįk^als tu* kurie gyventojus kursto nemo 
vą. Tuo pačiu laiku jis iš te
nai Vatikano atšauktas.

jomis” ir jie arčiau 
niai bus surišti su Bažnvčia.

7 . ,ri daugiau klausvti fašistų vv- . ... . . .v ■tiesiogi- : V. * , • keti mokesčių, nori iš jų įs-° riausvbes, negu savo kunigų'
Einant tarptautiniais įstaty-Į Sakoma tad, jog tuo būdu bus ^Vyskupų arba Šventojo \ipe)ny|i;

mals Lietuvos vyriausybė tu-' susitaikinta su Italijos vyriau- 8 "į, ! Mokesčių
n paduot, pr,esant,, kodėl sybe. I ” i5yyko j Spr

> ra negeistum. Šventojo Te-j Savo ražu pranešta, jog Sve . dojasi laisve> j
atstovas^ _ . , Tėvas p^, sulaiky. • ,.ada seniau arta. tar ki- SU

ŠVENTOJO TĖVO ATSTO- t+„iu~i ' m:v L t—: | t°se šalyse. Nežiūrint to, gir

gauti daugiau pinigų, L y. pa-

VAS IŠLYDĖTAS I 
VIRBALI

visoj Italijoj. Tik būsią bai-įdi> šventasis Tėvas prie Mek. 
giami pradėti darbai.

Buvo pavaišinti Šiaulių salė
je. Vaišių metu pasakyta iš 
vienos ir kitos pusės keletas 
kalbų, kurių tarpe reikia pa
žymėti Daugpilio gimnazijos 
direktoriaus p. Obšteino, savo 
entuziazmu ir jauna nuotaika 
sukėlusią didelio pasitikėjimo 
latvių-lietuvių susiartinimo re
alizavimu. Vaišių metu padai
nuota latvių ir lietuvių liau
dies dainai. “R.”

j tylios (fa r b. Ad. Petkevyčius,,
: iš Telšių sunkokai sužeistas; i . *

------------ sukabinant vagonėlį su garve-
Praneša, majoras Cermak žiuku.

Chicago miesto advokato ofi-Į — Telšių Vysk. Valančiaus 
Są pasiūlė advokatui M. II. i vardo gimnazijoj jau antri 
Sexton- i metai šeštadieniais įvestos

Šiandieninis advokatas Bu-į “mokinių valandėlės.” Moky- 
sch tik laikinai yra užėmęs tojo D. Andrulo suorganizuo-

MIESTO ADVOKATAS

ofisą.

ais majoras

BANKOS

VILKAVIŠKIO ŽINIOS

NUŠAUTAS TARIAMAS 
PLĖŠIKAS

Į tas orkestras išpildo gražių 
1 dalykėlių.

— Š. m. gegužės 2 d. Moti
nos dienos išvakarėse, gimna
zijoj mokiniai susirinko pami-

American District Telegra- n(ųį brangią visiems Motinos 
pli du policmonu vaistinėje, Dįeną# Atsilankė gerb. direk- 
/31 So. Dearborn gt., rado įsi- torius ir keletas mokytojų, 
laužusį plėšiką. Nušautas, ka- j<UOne visą programą išpildė 
da jis norėjo pabėgti. mokiniai ir jų orkestras, cho-

ras padainavo. Visi skirstėsi 
NUŽUDYTA TARNAITE patenkinti ir kartu pasižadė- 

~~ - - ję būti gCTais sūnumis ir dar 
\orth Side vienų namų rū- jabiaū mylėti savo motinas, 

sy rasta nužudyta Miss Rosa; ,»

— Nuo gegužės 1 d. arešto 
namų viršininku yra p. Stik- 
leris iš Kybartų.

— Dr. Babelis nuo gegužės 
1 dienos atidarė savo priva
tinę ligoninę. Ligoninės įren
gimas geras. -

— Gegužės 12 d. Gedimino 
g., taisant telefono vielas, per 
neatsargumą numesta į gat
vę geležinė štanga, kuri pa
taikė praeivei K. Mačiulaity- 
tei į galvą ir smarkiai sužei
dė. “R.”

vienos progos puoląs fašistų j Chicagoj susilieja krūvornKulcer, 20 m., tarnavusi pas _  Telšiuose Šv. Kazimiero
Laikraščiai nepaduoda jo-' vyriausybę. Tas, esą, nepake- dvi didelės bankos: Central L. D. Smitb, 2341 Common- Sesers atidaro mergaičių ben-

KAUNAS, birž. 8. - ŠeS- kil' ži,,i1 aPic vyriausybės a- nčiama.

tadienį popiety Šventojo Tė
vo atstovui Jo Ekscelencijai J 
arkivyskupui Bartoloni įteik
tas oficialinis Lietuvos vyriau 
sybės pranešimas, kad jis, at-Į 
stovas, esąs jai negeistinas ir j 
į 24 valandas turįs apleisti 
Lietuvą.

Tuujaus po to, atstovo na
mus apsupo policija, kad ap
saugoti nuo demonstracijų. 
Policija gelbėjo į automobilių 
sudėti Jo Ekscelencijos daik
tus ir jį nulydėjo į Virbalį — 
į Lietuvos—Vokietijos pasienį.

Šis staigius ir nediplomati- 
nis su popiežiaus atstovu pa
sielgimas sukėlė daug nepa
prasto įspūdžio visose čia už
sienių atstovybėse. Užsienių 
atstovai turėjo kelis susirin
kimus pasitarti, kas jiems da
ryti šiame nepaprastame atsi
tikime. Jo Eksc. arkivyskupas 
Bartoloni buvo diplomatinių 
korpusų Lietuvoje dekanas.

Lietuvos vyriausybė išspre
ndė arkivyskupą Bartoloni 
staiga išlydėti, kada šis bu
vo pakviestas kaip vakar į 
Eucharistinį Kongresą Vilka
višky, kur turėjęs kalbėti apie 
Šventojo Sosto su Lietuva sa
ntykius.

ną dieną per radio atliktus 
pasiteisinimus.

KARO SKOLŲ KLAU 
SIMAS

MALDOS DEL PERSE
KIOJIMŲ

T rust Company of Illinois ir 
National Bank of tbe Repu- 
blic.

VATIKANO MIESTAS, 
birž. 8. — Vatikano laikraštis kon bankas

Be to, First National Bank 
of Chicago paima savo žiny- 

Foreman State

vealth avė. drabntį.
------------- y----  j — Iš gimnazijos aštuntos

Radio pramonėje darbuoja- k]asės 10-ties mokinių prie 
masi artimoj ateity žmonėms brandos egzaminų neprileisti
parduoti televizijos aparatus. |n-s

MASKVOJE ŠALTO ORO 
BANGA

MASKVA, birž. 9. — Mas
kvą ir apylinkes palietė šalto 
oro banga — 41 laipsnis auk
ščiau O.

IŠLAIKYTAS KALĖJIME 
IR DAR IŠTREMTAS

Julius Karuža, Kriokialau- 
tįo “Pavasario” narys, Aly
taus Karo Komendanto nuta
rimu išlaikytas tris savaites 
Alytaus kalėjime ir išsiųstas 
šešiems mėnesiams į Kretin
gos apskr. “R.”

SUBURBĖJO AMERIKOS 
KONSULIATAN

SANTIAGO, Kuba, birž. 8.

LONDONAS, birž. 9. — 
Viešint čia Vokietijos kanclie- 
riui Bruening plačiai aptaria
mas skolų klausimas.

Kalbama, planuojama su
šaukti tarptautinę konferenci
ją skolų klausimu. Būsią pa
kviestos ir Amerikos J. Val
stybės.

Italijos ir viso pasaulio kata
likus ragina melstis, kad Šve
ntojo Sosto su Italija pada
rytų sutarčių sąlygos būtų sė
kmingai vykdomos Bažnyčios 
gerovei.

MASKVOJ RIAUŠES; NU
ŽUDYTA 50 DARBININKŲ

RAUDONŲJŲ DARBAS 
KUBOJE

RYGA, birž. 9. — Atvykę 
iš Rusijos amerikiečiai inži
nieriai praneša, kad tomis die-

------------- nomis Maskvoje įvyko alksta-
HAVANA, Kuba, birž. 8. — nčįų darbininkų skerdynės. 

Kubos vyriausybė patyrė, kad Maskvos gyventojams trūk- 
saloje įvairias suirutes kelia sta įvairaus maisto, ypač duo-
raudonieji gaivalai .(komunis
tai), kurie apmokami iš užsie
nių prisiunčiamais fondais.

KOMUNISTAI ŽUDO 
FAŠISTUS

CHEMNITZ, Vokietija, bi
rž. 9. — Kelios dešimtys fa
šistų turėjo paradą. Iš vienų 
namų komunistai ėmė šaudyti 
į praeinančius. 2 fašistu žuvo 
ir virš 20 sužeista.

VYRIAUSYBE LAIMĖJUSI 
RINKIMUS

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
birž. 9. — Čia municipalinius 
rinkimus laimėjo vyriausybė.

National ir Foreman State
I

Trust and Savings bankas.

NESUVALDOMI ISPANIJOS 
KARININKAI

Gegužės 12 d. taikos tei- — Apie 50 bedarbių riauši- 
sėjas “Žemaičių Prieteliaus” !njnkų bėgdami nuo policijos

PAŠOVĖ SVAINI /

A. Ewing, 26 m., begėrau- 
damas savo svainio G. La 
Chapelle namuose, 818 So. Al- 
bany avė., su pastaruoju siu 
8ibarė, jį pavojingai pašovė 
ir pabėgo.

RADIO GAMINTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

nos. Praeitą, antradienį tūksta
ntinė minia vienoje turgavie
tėje pradėjo duoną pirkti iš 
privatinių kepyklų, kas grie
žtai uždrausta.

Policija puolė minią kan- 
čiais ir kulkasvaidžiais. 'Žuvo 
virš 50 žmonių. Daug sužeis
tų. Bolševikų laikraščiai apie 
tai nei žodžio.

ŽEMES DREBĖJIMAI 
EUROPOJE

LONDONAS, birž. 9. — Da
ug pergązdino gyventojus va
kar įvykę žemės drebėjimai 
Anglijoj, Francijoj, Norvegi
joj ir Belgijoj. Buvo lengvi, 
tad ir nuostoliai nedideli.

Stevens viešbūty šią savai
tę turi suvažiavimą Radio Ga 
mintojų Sąjunga.

MADRIDAS, birž. 9. —
Laikinoji Ispanijos vyriausy
bė išsprendė sumažinti nuola
tinę kariuomenę, taigi, ir ka
rininkų skaičių. Šiandie Ispa
nijos kariuomenėje yra 23,000 
karininkų, tame skaičiuje 208 
generolai.

Karininkai priešinasi savo 
paliuosavimui iš tarnybos su 
menkute pensija. Jie pažymi, 
jog jaunesnieji karininkai ga
li gauti užsiėmimus, gi ką turi 
daryti senesnieji!

Karo ministeris Azana ne
žino, kas jam daryti.

1 ŽUVO, 3 SUŽEISTA

121-os gat. ir Torrence avė. 
skersgatvy užsisukant važiuo
jąs automobilus smogė į stul
pą. Venas jaunas vyrukas žu
vo ir trys kiti sužeista.

DIDELIS PERSASLYVIŲ 
DERUUS

VYRO LAVONAS

Kažkokio nužudyto vyro la
vonas rastas gatvaitėje namų 
užpakaly, 2750 So. La Šalie 
gat

HARRISBURG, III., birž. 9. 
— Pietinėj Illinois valstybės 
daly yra didelis persaslyvių 
derlius. Nuo vaisių lūžta me
delių šakos. Kad gelbėti pri- 
nokimui, trys ketvirtdalys pe
rsaslyvių turi būt pašalinta 
nuo medžių.

redakciją už tai, kad per ap
sirikimą pradėjo .platinti laik
raštį, pirmiau neįteikus 8 eg
zempliorių apskrities viršini
nkui, nubaudė penkiomis deši
mtimis litų. “R.”

— Gegužės 7 d. prie tiesia
mo geležinkelio traukiniuko 
atsitiko nelaimė. Mašinistas 
Kazlauskas, gyv. Telšių mie
ste, netyčia pakišo po ratais 
dešinę koją.

— Telšiuose dažnai matyt 
nemaža pėsčių ir važiuotų da
rbininkų, vykstančių prie sta
tomojo geležinkelio (Telšiai— 
Kretinga) darbų. Daugelis 
atvyksta net nuo Utenos ir 
Panevėžio. Atvykusieji darbi
ninkai tuo tarpu ne visi gau
na darbo. “R.”

-----------------
LATGALIEČIAI KAUNE

suburbėjo Amerikos J. Vals
tybių konsuliatan ieškodami 
apsaugos. •

Konsulis į riaušininkus ra
miai pakalbėjo ir jię tuo jaus 
išsiskirstė į savo namus* kaip 
tik policja pasišalino. ’

Bedarbių ir kiti) riaušės į- 
vyko ir kituose Kubos mies
tuose.

GYDYTOJŲ SUVAŽIA
VIMAS

PIIILADELPHIA, Pa., bi
rž. 9. — American Medical 
Association turi čia 82 meti
nį suvažiavimą.

DIDELIS GAISRAS

SUDEGE 32 NAMU

CHICAGO IR APYLIN- 
JMS. — Pramatomas dailus 
oras; šilčiau.

QUEBEC, Kanada, birž. 9. 
— Miestely Notre Dame de 
Tring sudegė 32 namu.

Daugpilio ir Dūkštos latvių- 
lietuvių vienybės draugijos 
nariai apie 35 žm. jau kelin
ta diena lauko Lietuvą. Jie 
vieši Kaune. Jie yra laikomi 
Latvių-Lietuvių vienybės Kau 
no skyriaus svečiais. Svečių 
tarpe daug mokytojų, laikra
štininkų, valdininkų, pora ap
skričių viršininkų. Jie uždėjo 
vainiką ant už nepriklauso
mybę gyvybę padėjusiu kapo

NORFOLK, Va., birž. 9. — 
Del žibalo - sprogimo vienam 
kubilinių laivų kilo gaisras ir 
išdegė šio miesto 6 blokai. 
Daug žmonių sužeista. .

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Vokietijos 100 mrk 23.83 
Šveicarijos 100 frankų 19.2Z
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

bolševikai ar necivilizuoti kiniečiai.
Jei tai būtų teisybė, kaip spaudos pra

nešama, Arkivyskupas Bartoloni paprašytas 
išvažiuoti iš Kauno dėl to, kad jis žadėjęs 
pasakyti pamokslų Eucharistiniame Kongre
se (Vilkaviškyje). Gulėjo ir tas būti. Bet tai 
buvo tik kabliukas, prie ko jie turėjo progos 
prisikabinti.

Santykių įrimo priežasčių tarp Lietuvos 
ir Vatikano reikia kur kitur ieškoti. Aišku, 
kad bedieviškoji tautininikų vyriausybė, kuri 
taip biuuriai persekioja katalikų veikimų, 
kalėjimu baudžia kunigus už pasakytus baž
nyčiose pamokslus, negalėjo pakęsti Šv. Tė
vo Nuncijaus Kaune, kuris ar šiaip ar taip, 
o vis dėl to primindavo, jog Lietuvos vy
riausybė iš pat pamatų laužo Konkordato 
nuostatus, kuri patys sudarė ir patys savo 
rankomis pasirašė. Tokiu savo sutarčių lau
žymu, tautininkai ne tik savo vardų gadina, 
savo žemumų parodo, bet visos mūsų tautos 
vardų teršia. Reikia žinoti, kad panašiais

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

CENTRALINĖ fFOCAL)
INFEKCIJA — DAU

GELIO LIGŲ 
PRIEŽASTIS.

Susirinkę
ligų perai — 

mikrobai 
vienon vie
ton bile ku
rioje kūno 
dalyje yra 

vadinama 
centraline 

(focal) in
fekcija. Šioje

•I

kad surasti centraline infekci
jų arba lįgos perų lizdų, o tai 
padaręs, jis kuogreičiausiai 
pasirūpina ligos priežastį pa
šalinti.

Panaikinus puodų sultinį, 
daugelis žmonių, pasisėmusių 
iš jo sau ligų, gan greitai ir 
visiškai pasveiksta. Vienok 

į tenka apgailestauti, kad tam 
tikra ligonių dalis pilnos 
sveikatėlės neatgauna. Šiai 

i grupei priklauso visi tie žmo-
2U5A'w.' Mar5ueue’!nės’ kurie nesijausdami gerai, 
Rd. Grovehin 3262 vis laukia ir laukia kol pa-

Antradienis, Birž. 9 d., 1931

tt'

Sydney, Australijoj, pastatytas ilgiausias visam pasau
ly vienu skliautu — lankiu tiltas.

DIENOS KLAUSIMAI
TAUTININKAI NERVUOJASI.

Lietuvos tautininkams, matomai, nebera
mu darosi sėdėti neteisėtos valdžios vežime. 
Jie pradeda nervuotis, daro tokius žygius, 
kurie visai mūsų tautai užtraukia didelę gė- 
dų ir daro žalų valstybei. Tautininkams ne
besvarbu toji kaina, kuri kainuoja Lietuvai 
jų buvimas valdžioje. Savo asmens garbę ir 
mažos žmonių grupelės gerovę jie pastatę 
aukščiau už tautos ir valstybės reikalus, 
aukščiau net už tikėjimo dalykus. Išrodo, kad 
dabartiniams Lietuvos valdovams nesvarbu, 
kad Lietuva ir nepriklausomybės netektų, bi
le jie tnri sau laikinai šiltas vietas, o kada 
Lietuvai susidarys pavojų, jie atras kelius į 
užsienį išbėgti, kaip jau kartų tautininkų šu
lai yra padarę.

Tautininkai pastaruoju laiku ypatingai 
pradėjo nervuotis, nes jie patys savo šešėlio 
pradėjo bijoti. Jų sąžinė neberami dėl Vals
tybės Konstitucijos pamynimo po kojų, dėl 
bereikalingo ir žiauraus katalikų veikimo ir 
jo vadų persekiojimo, dėl pridarytų valstybės 
reikalų tvarkyme klaidų. Del to Lietuvos 
miestuose dabar kas ketvirtas žmogus esąs 
šnipas. Šnipai eina ir į bažnyčias, į kunigų 
lūpas įdeda savo sugalvotus žodžius ir trau-’ 
kia atsakomybėn už pasakytus pamokslus. 
Taigi negali nesinervuoti toji vyriausybė, ku
ri ne įstatymais, ne teisėtumu laikosi, o šni
pais.

Tautininkai savo susinervinimų parodė 
ir santykiuose su Šventuoju Sostu, kurio nun
cijų Arkivyskupų Bartolonį taip skaudžiai 
įžeidė, paliepdami jam iš Lietuvos išvažiuoti. 
Tuo Lietuvos vyriausybės žygiu nustebo ne 
vien Kaune gyvenantieji kultūringojo pasau
lio diplomatai, bet nustebo visi rimtesni val
stybės vyrai visuose pasaulio kraštuose. Taip 
pasielgti su Popiežiaus Nuncijų, kaip pasiel
gė tautininkai galėjo tik meksikonai, rusų.

vietoje tie mikrobai daugina-1 gerės. Gi vietoj geiėt, padėtis 
si su nepaprastu greitumu irjkas-kartų blogėja ir sunkėja, 
tuom pačiu sykiu gamina. Ir tik ieško gydytojo pagel- 

nervingais įsišokimais Lietuva prieš save nu-1 nuodus. Ne tik nuodai, bet1bos tada, kai jau negali Be
stato virš trijų šimtų milijonų katalikų ir dau kartais ir patys mikrobai pa-jtuvįškas kantrumas dalaikvti.. j<Uf.jiart eįna geryn, bet tas ge- traukiai ■
gelyje valstybių netenka pasitikėjimo, nes tenka į kraują ir lympliatic O visiškai pasveikti nepavyk- ...    :„i
tos valstybės, kurios sąmoningai laužo savo Į takus ir iš to prasideda žalo- sta dėlto, kad įsigalėjusios ir
padarytas sutartis netenka nei moralės nei jinias įvairių organų bei ku- įsisenėjuos ligos eigoje pasida

no dalių. Ir nežiūrint, kuriojematerialės paramos, tampa izoliuojamos.
Tat, tautininkai, neteisėtai laikydami Lie

tuvos vairą, tikrai į pražūtingą kelių pasuko. 
Jie žaidžia tautos ir valstybės likimu.

NESĄMONIŲ SKLEIDĖJAI.

Cliicagoj išeinąs sandarieeių savaitraštis 
daug nesąmonių prirašė apie Marijonų Kon
gregacijų sąryšyje su J. E. Vyskupo Petro 
Bučio atsilankymu. Vienoje vietoje taip sa
ko: “Daugely kultūringų šalių, vienuolynai 
tapo panaikinti kaipo nenaudingos visuome
nei įstaigos. Šimtai ir tūkstančiai jaunų vyrų 
ir moterių gyvena be jokio užsiėmimo, o tik 
maldomis. Visuomenė turi juos užlaikyti ne
gaudama už tai jokio atlyginimo. Amerikos 
lietuvių tarpe įvairios brolijos ir kazimierie- 
čių seserys surenka maišus pinigų.

Ar reikia didesnio įžeidimo mūsų pačių 
darbščiausių žmonių, kurie užlaiko naudin
giausias įstaigas. Tik niekšas gali pasakyti^ 
kad vienuoliai nieko nedirba ir tik pinigus 
krauna. Kas veda ir mokytojauja lietuvių 
mokyklose Amerikoje, jei ne vienuolės lietu
vaitės? Kas užlaiko šv. Kazimiero Akademi
jų, jei ne vienuolės? Kas veda lietuvių ligo
ninę, jei ne Kazimiėrietės? Kas įkūrė Lietu
vių Kolegijų, jei ne Marijonai vienuoliai? 
Kas leidžia laikraščius, spausdina knygas, lai
ko misijas, valdo keletą parapijų, jei ne vie
nuoliai Marijonai? Nėra nei vieno vienuolio 
nei vienuolės, kurie būtų be darbo. Visi jie 
dirba ir daug dirba visai savęs išsižadėdami, 
visą savo darbų pavesdami visuomenės ge
rovei. Nėra pasaulyje darbštesnių žmonių už 
vienuolius ir vienuoles.

“S-ra” negali įrodyti, kad bent viena 
kultūringa šalis vienuolynus būtų panaikinu
si. Panaikino juos tik kraugeriai bolševikai

vietoje ligos perų lizdas bu
tų, infekcijos veikime j kūnų 
bus ta pati ir ji pasieks vi-t
sur.

Taip vadinamas rlieumatiz- 
mas, sąnarių, kaulų, nervų, 
strėnų gėla ir abelnai visos 
kitos šioms panašios ir gimi
ningos ypač kroniško pobū
džio ligos didžiumoje paeina 
iš priežasties šios rųšies in
fekcijos, nes ji tikroje to žo
džio prasmėje yra tai centras 
bei šaltinis iš kurio paeina vi

K. Rivera.

TRYS DIENOS,
Novelė.

(Laisvai vertė K. B.).

Visi keturi su didesniais ir mažės- 
niais bagažais susitikome daboklės prie
škambary. Pasisveikinome, stipriai drau
giškai paspaudėm kits kitam rankų ir di
deliam polismenų nusistebėjimui pradė
jom juokauti. Kalbėtis mums buvo už
drausta, bet Juokaut kas gali uždrausti. 
Mažas geltonas automobilis po porų mus 
gabeno į kalėjimų. Susirinkau visus sa
vo daiktus; maišiukų minkštų riešutų pa
likau polismenams, jau nebeturėjau kur 
dėti.

Automobilis sustojo. Atsidarė sunkūs 
geležiniai vartai, ir kalėjimo slibinas pra
rijo keturis, nesivaržydamas sakau, ide
alistus. Polismenas padėjo man nunešti 
patalinę. Mažame prieškambary, kur už
geležinio tinklo sėdėjo juodose uniforiuo-

✓ 1

se valdininkai, mes buvom perduoti kalė
jimo administracijai. Polismenai sumušė 
užkulniais, atidarė mums pagarbą ir grei
tai nusigręžę išėjo, bet vieno pagyvenu
sio polismeno akyse aš aiškiai pastebė
jau ašaras; jis geriau, negu mes, žinojo, 
kų tai reiškia kalėjimas.

— Kepures nusiimti — šiurkščiai į- 
sakė kepurėtas sargks, ir mes nusiėmėm 
savo skrybėles. Pusbalsiu pradėjom da
lintis pirmais kalėjimo įspūdžiais.

— Nekalbėti! — Mes nutilome.
Įregistravo. Tarėsi, kur mus dėti, 

mat, politiniai kaliniai sirgo influenza. ir 
su jais negalėjo mus patalpinti. Tuo tur
im sargas pranešė, kad naujiems kali
niams atgabenta vakarienė. Kalėjimo vir
šininkas įsakė vakarienės mums neduoti, 

‘ir, kaip vėliau sužinojome, Izabelietės su 
pilnomis pintinėmis ir pilnomis ašarų a- 

' kimis sugrįžo; į “Pax Romana” valgyk
lų.

— Hm... teks patalpinti su kriminalis
tais.

— Tamsta dvasiškis? — paklausė ma
nęs valdininkas, pažiūrėjęs į paso foto

KATALIKŲ PADĖTIS 
MEKSIKOJ.

skelbti savo nusistatymo, ne- 
gali kritikuoti vyriausybės 
arba atskiriu aukštųjų valdi- 

Katalikų palietis Meksikoj ninku. I, ž '.i Gpson nepa
iki bū< t

įėjimas yra palengvas. Kitaip ‘.jiems k ūkiama. Įsigalėję val- 
ir būti .negali, jei atsiminsime jdininkai savo grųsinimais ar 
netolimus laikus, kada ten'kitomis priemonėmis firmoms, 
Bažnyčia buvo žiauriai perse- pirkliams ir kitiems tiesiog 
kiojama. Ims daug gražaus uždraudžia du.ti save s’.-l- 
laiko grąžinti katalikams nor- bimus laikraščiams. Be skd- 
malinį gyveninių ir Bažnyčiai d urnų laikraštis negali ilgai 
nevaržomų veikimą. į gyvuoti. Tad laikraščiai šian-

Svarbu pažymėti, kad šian- na’lxO 5Pa^n^a neskelbia 
lės. Čion pagelbon ateini hy- <lie Meksikos vyriausybė su pi!es’ nei vUŽ gausybę, 
fienos, medicinos ir physinio katalikų vyskupais (liierarchi a< n°<la tlk saUas znna*s n* 
rvrlvmo Tip»n« ln™ ja) sugyvena gana draugin- aip’ <a,p to nori vyriausybės

ro kūno audmenyse tam tik
rų permainų. Pašalinus ligos 
priežastį, lieka dar užtektinai 
gydytojui darbo kad atitaisy
ti audfnenyse įvykusias per 
mainas arba privesti tuos aud
inėms prie normalios padė
ties
gieno:
gydymo būdai. Tiems, kurie -ia) su&y
pagelbos savo sveikatai ieško Sai- Vyskupai laikosi valsty-jb ........................
ankščiau, suteikta pagelba at-l1*8 įstatymų raidės, gi vyriau I katalikams ir pačiai Baznv- 
neša gražiausių vaisių, nes' s>b6 tolesniai jau nemano nei c,ai uivisdaugiausia vargo
ar ankščiau ar kiek vėliau, kunigams statyti bent kokių -v,a kui-kuriais bedieviais
. . .. .. . k-iinZ.;,, -valst; >ių gubernatoriais, ku-tokie atgauna pilnų sveikatų, |Kllutnl* .

sas blogas. Šių dienų-mokslas Į bet tie, kurie tokios pat pa-į Visa nelaimė, kad tie įsta-J ,, , , , ’. ‘ _ *
• w7.' i ,, ... • . x , - L . valdo lyg koki satrapai. To-yra aiškiausiai tai įrodęs. Igelbos tikisi po to kaip liga tymai yra labai blogi ir kata-,,. . . , , , _

Mums yra žinoma, kad šio- • —.... — —- >-«----- ------- ----------- Mu
ms ligoms gydyti. seniaus bu
vo vartojama tik vaistai.
Tokis gydymas nedavė jokių

žymiai sunaikina įvairiose vie 
tose kūno organų audmenis, 
tokiems, pašalinus ligos prie
žastį, suteikiama palengvini

rezultatų, dėlto, kad nebuda- mas, sustabdoma tolimesnis 
vo pašalinama tikroji ligos

Bilai.

, likains nepakenčiami. Ieško- , v . ....1 ... I dažnai nesiskaitoma net su
111a priemonių įstatymus pa
taisyti. Ir tas darbas atlieka
mas lėtai ir be skelbimų, kad 
neišjudinti Bažnyčios priešų.
Reikia daug begalinės kantrv-

federaliniais įstatymais. Gu- 
Imrnatoriai niekus daro iš 
vyriausybės perspėjimų arba 
parėdymų. Kaikurie ofisus tie

organų žalojimas, bet tas, kas___ _____ _ . __ _, ‘ siog uzurpuoja,
bes. Kantriai veikiant galima 1 - ...

..... -r • ..... .y jiems rinkimai,panašius ligų perų lizdus ne-1 taisyti negalima. .Jei syki aitriausius pnesus patraukti 1. ,A ~ . .... į . ivurKa.

priežastis, nes seniaus apie j jau-kūne yra sunaikinta, ati-

buvo žinoma. Šių laikų gydy- medžio šakelė nudžiūvo, jos 'savo pusėn. Kada vedamas
tojas panašioms ligonis gydy
ti imasi kitokių priemonių. 
Visų pirmą jis nuodugniai ir 
rūpestingai ištyrinę ja ligos ei
gą, ligonį pilnai išekzaminuo- 
ja, ir reikalui esant, pavartoja 
X-spindulius ir kitas įvairias 
laboratorijos priemones tam,

Nereikalingi 
nei kitokia

nebeatgaivinsi, nors pats me- ramus ir naudingas tautai ir Kai-kurie 
V’ovoja Bažnyčią, neatsižvelg-

gubernatorių

sunaikina kartais ir begale 
svarbias kūno daleles.
• (Bus daugiau)

bedieviai Meksikos valdovai, žudo juos neei 
vilizuoti kiniečiai afrikonai. Priešingai, kuo 
kultūringesnė yra šalis, tuo labiau gerbia vie
nuolius, tuo labiau juos remia ir jų darbų į- 
vertina.

grafijų.
— Ne, aš tik buvau...

-— Na, tai eksklierikų mes patalpin
sime į 99-tų kamerą su nepilnamečiais, 
gul jis mums jų nesugadins. — Aš prisi
miniau, kad neseniai buvau “sugadinęs” 
visą savo kursų ir nusijuokiau.

Dar kartų mus smulkiai iškratė. Ra
do ir valdančiųjų monarchistų sąjungos 
išleistus lapelius, kuriuose buvo šmeižia
mas Ispanijos Episkopatas, ir kuriuos 
mes važinėdami “komentuodavom”. Šį 
karty ir juos konfiskuvo, nors isjianų mi- 
litarinės cenzūros jie buvo leisti. Obuo
lių taip pat negalinnt įmušti kalėjiman. 
Juos tad siūlėm sargams. Teisinasi, kad 
jiems esą negalima priimti.

— Pamėgink, mielasis, ir matysi kaip 
suvirškins.

“Mielasis”, žinoma, pamėgino.
Per du griežiniais vartais atskirus kie

mus prižiūrėtojas nusivedė mane j kitą 
kalėjimo glygelį, ir ten. siaurais karido- 
riais mes lipome į ketvirtų aukštą, į 99- 
tą kamerą. Karidoriai kas keli žingsniai 
pertverti geležiniais virbais, kurių dureles

.. . 'ar hitam miestui arba ir vi-
Šiandie Meksikoj taip pat ■ • i a.v • ir • , y.., J valstybei. Yra vietų, kur

yra didelių blogumų su'luik- onnnn , , n vvv. . J. . 20,()(K> katalikų gali patarnau-
raseiais. Jie negali laisvai x- x:i. 1 + • , . , . .1 ti tik keturi ar penki kunigai.

------------------ :---------- •' ------- ■ *--------  Į Nežiūrint tų ir kitų sunkė--
Sandarieeiai, matomai taip galvoja, |nvbių, Meksikos katalikai tu- 

kaip galvoja rusų bolševikai, necivilizuoti ri vilties sulaukti geresniųjų 
meksikonai, kiniečiai, Afrikos laukiniai žmo-'laikų ir pagaliau pilnos sau 
nes ir kiti. Tokio “razūmo” mes jiems tik-Į laisvės.
rai nepavydime. , D C

prižiūrėtojas turėjo nuolat rakinti. Ant 
kerčių vietoj durų savotiška geležinė sta
čiakampė prizme, kurios vidury sėdi sar
gas. Prižiūrėtojas pabeldžia raktais į priz
mės sienų. Pro mažų ir dar virbais išpin
tą langelį pasižiūri sargas, ir prizmė pa
važiavus ant ratukų susiglaudžia, stačia- 
kampainini virsta rombais, pro tdkios 
geometrinės figūros kampų praeiname nm 
du su prižiūrėtoju. Rombai vėl virsta sta- 
čiakampainiais, ir jau nė blusa pro tas 
duris nebepralįstų. Kino filiuose buvau 
matęs lygiai tokius kalėjimo koridorius, 
bet niekados negalėjau suprusti to sun
kaus nepakeliamo įspūdžio, kuris prisle
gia žengiant tų klaikių mūsų labirinte. 
Vilkams, tigrams ir levams niekas Bėra 
paruošęs tokių narvų, kokius žmogus pas
tatė žmogui. Vienas iš tų dviejų žmonių 
tikrai turėjo būti piktesnis už žvėrį. Bet, 
Dieve, aš juo nebuvau... aš būčiau davęs 
garbės žodį, iš bet kurio kambario neišeiti 
ir tikrai nebūčiau išėjęs.

Pagaliau prižiūrate jas atrakino sun
kias, apkaltas 99-tos kameros duris. Įė
jau. Nyki elektros šviesa ir sunkus pra

kaito kvapus. Ant vienuolikos dviem ei
lėm ištiestų narų gulėjo 11 žmogystų. Ant 
nešvarių maišų, skarmalais apsikloję. 
Prieš mano akis, kaip ant delno buvo vi
sus skurdas, kokį tik begalėjau kada vai- 
duotis. Man įėjus, keli kaliniai nusigan
dę ir nustebę pašoko. Durys užsitrenkė ir 
užsirakino — aš likau vienas su jaunais 
kriminalistais.

— Sveiki, vyrai, aš būsiu nuujas jūsų 
draugas, — užsirekomendavau.

— Tfu... o aš taip nusigandau, ma
niau, kad valdininkas kratą durys, ar kas 
jiabėgo..

— Tai tur būt politinis, — nutęsiamai 
atsiliepė iš kitos kertės.

— Gal... pamatysim, bet pusikalbėsim 
ir susipažinsim rytoj, o dabar pasivaišin- 
sim ant lubos nakties ir miegokim. Išė
miau iš kišenės plytelę šokolado ir visus 
nemiegančius apdalinau. Jie nustebę ne
drąsiai mažais gabaliukais laužė ir dė
kojo.

(Bus daugiau) ' ,
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Prašau Į Mano Kampelį
•Rašo prof Kampininkas -

Radio iš visų pusių ir į visas | suniščijo. Ale, kaip žinoma, 
Detroite vainos nebuvo.

Ant galo išėjo tokia rokun- 
<la, kad cilcikizmo remontas 
visai nepavyko, kas iš anks
to jau buvo numatyta, ir, 
nežiūrint parduotų sapninin
kų, barzdočius išvažiavo iš 
Detroito su deficitu.

puses.

ia Panevėžio miesto žibčio- 
ja, kad ten, anot priklodo, 
“nuo krulia Batarego ir oj- 
cų jego” yra užsilikus vieta, 
vadinama Jasnogurka. Matyt, 
Panevėžys neturi lenkiškai — 
lietuviško žodyno ir dėlto ne
žino, kaip lietuviškai išvers
ti.

Pro Perlojų perėjus Švaros 
Savaitė, sakoma, nepastebė
jus mėsinių, mėsinėlių, sieno
jų ant gatvių ir takų, pašalių, 
patvorių, griovių, šiukšlynų, 
piliečių krematorijų ir kitų 
slėsnesnių vietų.

Sako gal grįždama pastebės.

Detroite, Mieli., pavasariui 
išaušus prasidėjo remontas: 
namų, tvorų ir t. t. Labiausiai 
buvo sugriuvęs, ir net jau pu
siau supuvęs, lietuviškas cil- 
cikizmas. Tat atvažiavęs iš 
Cliicagos barzdočius vienų va
karų cilcikizmų remontavo. 
Gerdamas vandenį ir minky
damas savo senų cementų kal
tino buvusių vainų, kuri, vis-

SVARBU VISIEMS. ■kurios turtai siekia 80 mili- i karpų. Mūsų laikais vedybų

Šių savaitę 
brangaus svečio

sulauksime 
J. E. vys-

jardų dolerių; trečių — Pran
cūzija su 52 milijardais dole
rių. Įdomu, kad pralaimėję

skelbimai labai trumpi.
Tik Japonijoje dar užsiliko

paprotys rašyti vedybų skel

tu. Mano veidas gTažus ir ži
ba spalvomis, lyg gėlės. Aš 
paknnkamai turtinga. Jei aš

karų vokiečiai stovi ketvirto- bimus iškilmingu tonu. Štai 
ūpo . u io. . is ai ys u je vje|oje (40 milijardų dol.). 1 charakteringas vedybų skelbi-

.5.°? ,ar n‘ako’ • Toliau eina (Japonija — 22 imas, paimtas iš dabartinio'

.Skihmngas Misiąs Rytų ap- milijardni; Ttaiija _ 21, Ka-1japonų laikražčio. :kad P™Kyvenčiau su juo visų
eigomis. Tos apeigos yra ga- na()a _ 20> Argentina _ ,3> j moleri8 Nusilei. [gyvenimų ir bučiau palaidota

Belgija 12 milijardų dolerių ir džių plaukai apsupa mane, |vionuose k»Puosp, ant kuriona skirtingos nuo mūs įprastų 
lotynų apeigų. Mišios gieda
mos bažnytine slavų kalba. 
Liturginiai rūbai kitokie; ap
eigos — nematytos.

. , . 1 xt • . Kad lietuviai katalikai ga-ftakių apskr. Naumiesty ne-,. , . . , , .lietų susionentauot, kų kum-

t. t.

kų niščydama, ir cilcikizmų voti.

senai įvyko lietuviško cilcikiz
mo išbandymas praktikoj. 
Žmonėms išsiskirsčius į vien
kiemius, reikėjo tris kelius, 
einančius per miestų, sutaisy
ti. Norėta paskelbti varžyti
nės ravanis kasti, ale cilcikai 
pasakė, kad reikia cilkizmas'\ 
praktikoj išbandyti. Esu, pa
imsim kontraktų kokie trys 
ir darbe paskelbsime lygybę, 
brolybę. Taip ir sutikta. Ka
da darbų paėmė trys, ir įvy
ko “lygybe' , brolybė.” Iš 
pirmos dienos kontrakeikai 
susirinkusiems darbininkams 
šitaip ištlumočijo cilcikizmo 
“lygybę ir brolybę”: kurie 
einate į bažnyčių, tiems pas 
mus darbo nėra-.

Sakoma, kad ravus iškasus, 
naumiestiečiai žydo pakluonėj 
iškas duobę ir cilcikizmui su 
jo “lygybe ir brolybe” paka-

■ Paveikslai per radio iš orlai
vio.

Kalifornijoj nesenai įvyko 
dideli Jungtinių Amerikos =

TURI BOTI PRIEŽASTIS

Ispanija yra katalikiška talikiškam auklėjime. Didžiau 
šalis. Tai pripažįsta visi, net si katalikybės priešai praplin- 
ir tie, kurie bijo ištarti ka- ta iš mokyklų. Ispanijoj ilgus 
taliko vardų. Ispanų tauta,metus gyvavo valstybinės ka- 
didžiuojasi katalikišku var-|talikiškos mokyklos. Matyt,
du. Bet štai toj pačioj Ispani
joj ilgus metus gyvavo revo
liucinis judėjimas. Galų — 
gale pašalintas karalius, kurs 
yra taip pat įžymus katali-

jos tik išoriniai buvo katali
kiškos, gi viduje — Dievas ži
no. Matyt, nebuvo atatinkamų 
autoritetų, kurių pareiga bu
vo dažniau dirstelti, kas toms

As, ir Ispanija paskelbta res mokykloms vadovauja ir ko
publika. Šios priešakin pateko 
įvairaus plauko žmonės. Skai
tlingos gaujos ėmė pulti baž
nyčias, įvairias katalikiškas 
įstaigas/ grųsinti kunigams 
ir net vyskupams.

Tikrai nesuderindami toki 
įvykiai katalikiškoj šaly. Ka
talikai juk nepuls, neplėš ir 
nedegins bažnyčių ir neatliki
nės kitokių baisių šventvagys
čių. Katalikai gali pašalinti 
karalių, gali panaikinti sostų, 
sudaryti sau demokratiškų 
respublikų ir jaustis laimingi, 
nes jie nenusižengę Dievo į- 
sakymams. Bet katalikai ne
dali atlikti šventvagiškų pra- 

jovų.

Iš to aišku, kad Ispanijoj 
bažnyčias puolė, plėšė ir de
gino katalikų Bažnyčios prie
šai. Šie priešai turėjo išsiri- 
tuliuoti ne iš kur kitur, bet 
i? pačios katalikiškos ispanų 
tautos. Tie priešai, tai neka- 
talikai arba pametę kataliky
bę. >

Ir štai klausimas, kaip tie 
katalikybės priešai galėjo ras
tis katalikiškoj tautoj?

Turi būti priežastis. Be 
priežasties niekas negali atsi
rasti. Tuotarpu katalikiškoje 
tautoje priešai atsirado.

Įžymieji pasaulio katalikai 
tų nepaprastų Ispanijoje įvy
kį aiškina tuomi, jog ten tu
rėjo būti daug apsileidimo ka-

ten mokinama. Ir štai tokiu 
būdu katalikiškoje tautoje iš- 
pradžių priviso socialistų, pas

Paukščių amžius.

. Paukščių amžius yra laba;
įvairus. Pavyzdžiui, varnos ir 

sutiksiu protingų, turtingų, kovai gyvena iki 100 metli;
išmokslintų ir gerai išauklė- gulbės — 70 — 80 metų. Ge 
tų žmogų, tai už jo tekėsiu,

apsupa i
lyg debesys. Mano kūnas lauk stovės paminklas 
stus, kaip krūmas audros me- marmuro”.

gutės ir žuvėdros pasiekia 
50 metų amž., gandrai — 30 
40 metų. Tiek pat gyvena ir 
laukiniai balandžiai. Mažieji

iš ružavo. čiulbantieji paukščiai tegyve
na 10-12 metų.

«miiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimit«

gai gieda prie altoriaus laike Valstybių kariuomenės ir ka- I
tų Mišių, išleista labai gra-l . ■ • p x- =* , r Iro laivyno manevrai. Per šiuos =zi knygele; “Mišių Maldos Lo-I ._ , , _ ig. n , 1 manevrus pirmų kartų me- s
J™? apeigomis •,gįnta perduoti per radio pa- 5
Tun ĮM pusi., aptaršyta k.e-lveiks|us orlaivilJ. viena, |
tai, žaliu audeklu. Kamai, , - . , -v , . . 5v. . . lakūnas žvalgas iš orlaivio nu- 5
25c. Galima jų gauti šimtais ir -

imas
po mažiau “Draugo” knygy
ne 2334 S. Oakley Avė., Chi- 
cago, BĮ.

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

Šimtais iman.tiems duodame 
25% nuolaidų.

tikėtis ten naujų prajovų, dau 
gelio kitų piktųjų darbų.

Čia aiškinama priežastis, 
matyt, bus tikriausia priežas
tis. Tai pamoka katalikiškoms 
tautoms, kaip jos stropiai tu
ri prižiūrėti savo visų auklė
jimo įstaigų, kaip pačios .tau
tos turi pildyti Dievo ir Baž
nyčios įsakymus, rūpintis tei
sybės palaikymu, vargšų šel
pimu ir jokiu budu nepaneig
ti gailestingųjų darbų.

D. C.

braižė manevruojančių laivų 5 
ir kariuomenės išsiskirstymo E 
planų, kuris per siunčiamųjį i 
radioaparatų buvo pasiųstas E 
žemyn. Priimamoji stotis gavo £

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

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

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: 1—3 po pietų ir 6:30—8:3/) v. v.

DR. S. NAIKEL’S
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 
Vai.: nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal sutarti.
E

Nedėlioj pagal sutarti.
siųstų planų labai ryškų, iš viiiiiii!iiiimimmmiiiiiiimm iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiHiniiimiiiiimiiiimiimmiiMnniiiniuiiniiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiinh*
kurio aiškiai matėsi kariuome- - — -— ---------------------------- — - - ■ — — -  ---- ;
nes ir laivų paskirstymas.

Kokios reikšmės gali turė
ti radiopaveikslų perdavimas 
iš orlaivių, ištikus karui, ne
tenka ir aiškinti.

Vedybų skelbimai.
Vedybų skelbimų istorija 

dar nėra parašyta. Bet, ma
tyti, pirmas vedybų skelbimas 
pasirodė Anglijoje 1771 m. 
Vokietijoje pirmas vedybų 

skelbimas pasirodė 1792 m. 
Jis turėjo 270 eilučių, t. y. bu
vo panašus į laikraštinę at-

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

mUS

MARGUMYNAI
Pasaulio tortai.

Amerikos ūkiškų organiza
cijų surinktais daviniais, 
turtingiausias kraštas šiuo

kiau komunistų ir kitų ait-jnietu yra Jungtinės Amerikos 
riaušių katalikybės priešų. Valstybės, kurių turtas įver-

Tie priešai išpradžių jautėsi 
kaipir svetimuose namuose. 
Paskiau įsidrąsino, pradėjo 
triukšmauti. Kilo pavojaus 
karaliui. Kad gelbėtis, kara
lius ėmėsi griežtesnių jų prie
monių. Kada pagaliau iškilo 
rimtas pavojus ir karalius pa
sitraukė, katalikybės priešai 
dar labiau įsidrųsino. Sukurs
tė jie iš laisvės apsvaigusius 
savo sekėjus ir prasidėjo bai
sios šventvagystės.

Kada ateity padidės tų ka
talikybės priešų eilės, reikia

tinamas 353 milijardais dole
rių. Šios valstybės gyvento
jai kasmet turi 62 milijardus 
dolerių pelno.

Antrų vietų' užima Anglija,

Gr
PASAULY LAIVAI

e i č i a u s i

REMEN 
EUROPA
Mažiau 'Negu S Dienas Ant Vandens 
per (’lierbourgr—6 dienos per Bremen

Speciali* trūkis iš ltremerliaven ,

TIK 7 MIKNOS ( I.IBTVVĄ
Arba keliaukite ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė Išplau- 
kiniai gerai Žinomais 
I,loyd Kabinininls Lai
vais. Informacijų klau
skite pas bjle vietini 
agentą arba 
130 W. Randolph St 

Chlcago, III.

NOKTI O K M M A N

LLO YD

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

Telefonas Pullman"5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” kartu patemijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

1 Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinpčių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų”.

Remkime ir Platinkime 
“Draugų”!

Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
t X

2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

BlLir’S VNCLE
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LIETUVIAI AMERIKOJE

KENOSHA, WIS.

Širdingai dėkoju savo biz
nieriams už trokus: p. J. An- 
glickiui, Bernadišiui, A. Was- 
tak, Stančikui, Liukui, Eu- 
deikiui už automobilius. Dė-

Labai dėkuoju Crowford 
Dairy Co. už sinetonų ir pienų 
ir A. Globiui ir kitiems už 
vištas.

Visoms savo parapijos drau

gos geram, gudriam advoka
tui apsigyventi. Miesto dar
ban čia ir-gi nebūtų sunku 

džiuojasi skaniomis šiltomis dasigauti.
užkandomis, treti smaliuguu- Į X Ponas Kulpinskas, labai 
ja “šaltakoše”, o ten ant iš- (geras ir teisingas žmogus, sa-

Puikiai pasilinksmino. Į beitos aukščiau estrados grie- vo bizni iš 50 avė. perkėlė ant 
Šv. Petro parapijiečiai, Kc-Į*įu lhllzįbu> p0 kurios garsais 49 Ct., No. 1505, prieš pat šv.

trepsi ne vien jaunimas, bet Antano parap. mokyklų, 
ir suaugusieji taip, kad net j Ponas Kulpinskas užlaiko 
žemė, geriau pasakius, visa įvairių valgomųjų daiktų.

t estrada dreba, net baisu, kad Visiems patartina paremti ir
: L .........-..... : . ---

nosboje, praeitame sekmadie 
ny labai puikiai pasilinksmi
no, išvažiavę savo pikniko 
vieton (Fink’s G rovė).

Oras puikus. Erdvi viela: !neiūžtu 
keletas akrų žemės, apaugu
sios dideliais medžiais ir krū
mais; pilna pavėsio po me
džiais, bet daug ir atviros pie
vos, ant kurios galėjo sustoti 
kelios dešimtys automobilių 
ir vienkart pažaisti jaunimas, 
žaisdamas bolę ir rodydamas 
savo smarkumų poros — tri
jų šimtų suvažiavusiųjų pik
nikan akivaizdoje.

'sykiu su gerais žmonėmis 
draugauti.

X Ponas Paterabas nupir-
Ypač buvo smagu žiūrėti, 

kaip P. Stankaus mažas sūnus 
(Liudas) pritaria savo tėvo ko p. Bičkausko namų ant 50 
muzikai (harmonijai) ir p.
Kalio dūdai ant bubno, kuris 
po jojo šaunių rankelių taip
ir drebina, ir virpina, ir kil
dina kad ir pasenusiųjų vyriu 
kų ir moterėlių kojas — ina-

Žinonių suvažiavo ne per
daug, bet linksmumo buvo 
tiek ir tiek! “Baras” be pa
liovos apsuptas didelių ir ma
žų, vyrų ir moterių, berniu
kų ir mergaičių. Vieni mau
kia “soft drink”, kiti gar-

BE KO NEGALI BŪT 
DABAR.

Be daugelio dalykų negali 
būti. Bet čia kalbėsime tik a- 
pie vienų.

Praėjo gegužės — Panelės 
Švenčiausios garbinimo mė
nuo. Pamaldus žmonės kas va
karų lankėsi bažnyčion pa
garbinti Dangaus Karalienę.

Dabar prasidėjo birželio 
mėnuo. Tai laikas, kada pa
maldūs žmonės garbina Šven- 
čiausiųjų Jėzaus Širdį. Dauge
lis norinčių tų pareigų atlikti 
stokuoja gero vadovėlio.

Taigi ir primename tokiems 
žmonėms, kad jie be dvasiško 
vadovėlio šiame mėnesyje ap
seki negali. Galime pasidžiau
gti, kad tinkamo vadovėlio lie
tuvių kalboj netrūksta. Yra 
tai dailiai išleista knygelė iš 
po plunksnos mylimo misijo- 
nieriaus kun. J. Vaitkevičiaus 
vardu Intronizacija. Yra tvir
tuose viršeliuose, 92 puslapių, 
kainuoja tik 30c.

Knygelės pradžioj yra Šven
tojo Tėvo Benedikto XV laiš
kas, paskui seka paaiškinimai 
apie Viešpaties Jėzaus Širdies 
garbinimų, apie Intronizaeijų 
ir kitokie paaiškinimai musų 
tikėjimo tiesų. Galop seka rei
kalingosios tam tikslui mal
dos. Taigi šioje knygelėje ra
site peno savo protui ir savo 
širdžiai.

Nebūkite be šios knygelės!
Reikalaukite jos pas “Dr

augo” agentus, išnešiotojus, 
arba kreipkitės tiesiai į

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oaklcy Avenue 

Chicago, III.

Prierašas. Per paštų užsi
sakantieji mokestį (30c.) ga
li atsiųsti pašto ženkleliais.

ASIKRATYKaT 
LIGŲ PERŲ

No.*>J<‘. Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonlto Išvalys susl- 
kliuSualuR atmatas, iš
naikina perus. nepri
kiš Ugrų. Ulbai naiki
na perus. Kaulina plė
ves.

kojų biznieriui — duonkepiui1 gijoms, pikniko visiems dar- 
F. Miliauskui už duonų ir į bildukams, aukų rinkikėms ir 
fundus; taipgi kitiems biz- uukotojams Kareivių draugi
nieriams už fundus, kurie ne 
vienų, bet po kelias dešimti-

jai, bulvariškiams, kurie auko
jo ir rinko aukas, viseims sa

jūsų visuose gyvenimo ir dva- ir tris vaikus: du sūnų ir dūk-*" 
terį, ir brolį Pranų, gyvenantį 
Kenosboj, taipgi vienų brolį 
Stanislovų, Lietuvoj.

Laidotuvės įvyko pirma
dienį, birž. 8 d. iš Šv. Petro 
bažnyčios į Šv. Jurgio kapi
nes.

P. Venskus.

sios reikaluose.
Aks ciceriškiai jūsų nepa

miršime.
Kun. Vaičiūnas, kleb.

Peoples Furniture Co., Ang- 
Ave., netoli Lietuvių Šv. An- liekis, Andziulis, J. Baltutis, 
tano bažnyčios. lDr. Biežis, Dr. Gussen, dentis-

Ponas Paterabas žada biz
nį dėti. Jis yra patyręs ir ge

nės paklojo, kaip štai, Eu-'vo parap. komitetams, gaspa- 
deikis, Zamulevičia, Putrimas, dinėms ir kurie kuom nors 
Bičkauskas, Lekavičia, Čepu- parėmė ar dirbo parap. pikni- 
liai'iš Town of Lake, Lenor- ke, visiems kurie iš kitų ko
tas, A. Miliauskis, Nekrošis. lonijų atvyko į mūsų parapi

jos piknikų, tariu širdingiau
siai ačiū.

Ačiū gerb. kunigams: A.

KENOSHA, WIS.
Mirė Kazimieras Venskus.
Staiga netikėtai birž. 4 d. 

mirė 53 m. amžiaus K. Vens
kus. Buvo kilęs iš Kauno Ap
skričio, Veliuonos parap., I- 
vaniškio vienkiemio Amerikoj 
išgyveno apie 30 m. Paliko 
nuliūdime žmonų Petronėlę

SKIN1TCHIHG ENDS
irfiefl Žemo ta ««Mf f

tas, J. Jankauskas, Masiokas Linkui, Gasiunui, Valančiui, 
ir kiti, kurių vardus čia sun-1 Juškevičiui, Švarliui už atsi

ras žmogus, bučerius. Linki- ku būtų išskaičiuoti. Širdin-j lankymą.'
me p. Paterabui geriausios gmusiai aciu. Tegul Dievas jums laiminu

ADVOKATAI

lenu klausyti, malonu ir pa- kloties.
šokti! Ypač, kad ir saulelė! X Pas mūsų seseies mioky-
skaisčiai šviečia ir vėjelis pa
pučia tarp medžių.

Žmonių suvažiavo tiek, kad 
prie baro p. Rodžiui (sekre
toriui), Mažeikai (jaunajam 
kasininkui), p. Mažeikaitei, 
p. Mandraviekui (prie kasos)

tujas- ir gerb. klebonų šių sa
vaitę lankėsi Sesuo Imniaku- 
lata, Kazimierietė ir seselė 
Concepta. Pirmoji iš Ponsyl- 
vanijos, o pastaroji iš Rose- 
lando. Abi viršininkės,

(A.

Knygos
JOHN B. BORDEN

(Jobo Dagdziunaa Bordan)
ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 8727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone RooEevelt 9080 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Rcpub. 980*

Right from the firat touch. antlseptie. 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosųuito bites, rastas, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
aunburn. Douae it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandrufl fade when safe, 
antiseptlc Žemo is applied. It in- 
stantly eaaes razor-emart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Anydruggist. 36c, 60c, (1.00.

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas 

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

liuotis, 256 puslapių, kaina .................................... $1.50
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 

Mūsų geras vaistininkas p. JAUNUOLIO LAIV1MASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c.
ŠVENČ. ŠIRDIES MENUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

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

ŽEMES ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M. i
I. C. kaina.................................;................................... 10c.

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

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

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

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

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

Pranas Jakštas, kaina................................................... 50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS . KURSAS, parašė kun. 

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

X Ciceros “vengras”
ir p. Šlekiui (komitetui) kak- Janušauskas) klebonui atnešė
los pradėjo rūkti nuo pra
kaito, beatliekant suvažiavu
siųjų reikalavimus!

Kad būtų buvę geresni lai
kai, tai parapija būtų uždir
busi daug daugiau, kad ir 
dabar nemažas kųsnelis pate
ko parapijinėn kason.

Taigi garbė visiems, kurie 
palaikė parapijos reikalus ir 
tesigaili tie visi, kurie nepa
norėjo atvykti taip šaunian 
piknikan!

Snaudalis.

mCEROJLL
Radio AZ.

X Sekmadienyje, birželio 7 
d., tuoj ix> sumos bažnyčioje 
įvyko iškilminga Dievo Kūno 
šventės procesija.

X Procesijoj dalyvavo visi 
mokyklos vaikučiai ir drau
gijos “in corpore”.

parap. piknike už vaistus už
dariu j — net $25.00. Tai bent

i”!vengras

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurrr. lestyja 
' Room 2414
ONE NORTH LA SALLE BLDG.

ONE NORTH LA SALLE ST. 
(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 

Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

X Dabar mūsų bažnyčioje 
laikomos Šv. Antano Novenos 
Misijos, kurios baigsis birže
lio 13 d. iškilminga procesija 
ir Šv. Antano Relikvijose ado
racija.

X Šv. Antano Novenos Mi
sijas veda Tėvas Augustinas 
Dirvelė, pranciškonas, kurio 
gražūs pamokslai kasdien 
pulkus žmonių bažnyčion, at
veda.

Novenos Misijų pamokslai 
rytais būna po paskutinių 
Mišių (8:43) ir vakarais 7:30.

Šv. Antano Relikvija ado
ruojama rytais ir vakarais po 
pamaldų.

Novenos Misijų devociona- 
lių daiktų gulima gauti mo
kyklos name. Jie yra šventi
nami kasdien,

X Birželio 1 d. iškilmingai 
palaidota a. u. Bronislava An- 
driulaitė, 18 m. amžiaus. Mū
sų visos radio stotys reiškia 
Andriulaičių šeimynai .ir jų 
gentims gilios užuojautos.

X Ciceros šv. Antano baž
nyčia dabar kaip rojuje. Iš 
visų pusių medžiais ir gėlė
mis apsupta.

X Patartinu lietuviams pir
kti nuosavybes Ciceroje, nes 
čia yra tikrai gražu gyventi | 
ir su miestu lengva susisiekti

X Ciceroje yra geros pro

B. Jankauskas, kurio vaistin 
randasi šalę parap. mokyklos, 
labai gabiai tam “vengrui” 
“vaistų” sutaisė.

X Vaistininkas B. Jankaus 
kas visur gražiai patarnauja. 
Jis yra patyręs vaistininkas.

X Ciceriečiai jau pradėjo 
rengtis prie antro pikniko, k u 
ris bus liepos 26 d., Bergmans 
darže.

____________
Padėka.

Nuoširdžiai tariu ačiū Peo
ples Furniture Co. ir p. Ne
krošiui už troka ir garsakal- 
bių mašinų suteiktų veltui pa
rap. piknikui.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Talei nenusiminkit, bet eikit pat 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrei!. 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 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jum* 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks
mingumą.

Mano Radio — Scopo — Raggl. 
X-Ray Roentgcno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlžkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir Jeigu ai paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų svalkAta Ir gy
vumas sugryš ui na taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll 
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner
vų, ilrdlea, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užalsenėjunlą, |sl- 
ker ėjusią, cbronlfiką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėją pat 
mana.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto Iki 

1 po plet. Vakarais nuo S iki 7 
Nedėlicmla nuo 10 ryto Iki 1 

po plet

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Jos Nieks 
Nekviečia

Iki 3 vai. kortu-ose — nuo S Iki 9
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Mlchigan Avė.

Tel. Pullman 6960—namų Pull. 8871 
Miestu ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergals ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

160 Nortb La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenori7 JI pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
lluodami su Listerlne, lfiva. 
lysime burną Ir užmušime 
Ilgų perus. Vartok kas
dien,

LISTERINE

vi

A, A. OLIS
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street
TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.; ^om 1701 Tei. Randolph ossi 

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. ’ valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy- -“t iki’ "Z’“’

mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. utam., Ketv. ir subatos vakare 

kun J. Bikinas, kaina.......... . ........................ ..............  90c.
PASLAPTIES GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

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

vičius, kaina...............................................................i.. 20c.

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2561

. . -r-. , . sn i Trečiadieniais Ir Penktadieniai;DIEVO AKYVAIZDOJE, verte Byrąs, kaina................. 40c. I vakarai8 namle pagal „„tarti.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, verdtė K. Zajančkauskas M. I. C. Į 6503 So. Campbell Avenue 

kaina ............................................................................... 15c. Telefonas Republlc 4499

SIELOS TAKAI TOBULYBEN, parašė kun. D-ras K. Ma
tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

p
(2334 So. Oakley Avenue

w

Chioago, Illinou. i

A. A. S L A KIS
ADVOKATA8 

Ofisas vldurnilestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wcst Waslilngton 8t.

Cor. Wa«hlngton and Clark 8ta
Ofiso Tel Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3896

Buy niovus wlth whot 
it savos

Neteik mokėti 60c. ut 1 
dantų moetj. Listerlne To- jį 
oth Pašte gaunama po 25c. n 
Tėmyk, kaip gerai Ji vėl* ii) 
kia. Ją vartotadamas per Į 
metus sutaupai J3.00. **

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*
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Antradienis, Birž. 9 d., 1931 DRAUGAS

ŠV. KAZIMIERO AKADEMJIOS RĖMĖJŲ |v6nien®’ Navickienė, Gukienė, čienė, TainoUuskaitS, Stul-
’D vtt CCTK/irt MT1TADT1UIAT ! Serauskienė, Bliudžienė, Pas- gienė, Milašienė, Norvaišie-

DK—JOS AlI-tO deIIVRJ 1>U 1AK1IV1A1. kačinienė. Apašt. Maldos dr., nė. Šv. Antano dr., Gviliaus-
kas, Bartašius. Tretininkų dr.

(TlP5*) |U. Krekščiunas, A. Vardaus-1 »įen^ Stulirinskienė. Švensic- Andrulaitienė, Šulgaitė Ogin-
tienė. iso 8 dr., 31 delegatas.

WEST SU>E. — Rėmėjų 19 
skyr., Vyšniauskienė, Šlioge
rienė, Bitinienė, Dobrovols- 

kienė, Tamoškaitė, Petraitytė,

DAKTARAI:

NOKTU SIDE. — Rėmėjų 
3 skyr., M. Kupšiūnieijė, M. 
Sutkienė, V. Daugirdienė, K. 
Fed. 23 skyr., .1. Berkelis, V. 
Rėkus, P. Tamoševiėius, V. 
Grikšienė, Šv. .Juozapo dr., K. 
Šerpetis, V. Kavaliauskas, A. 
Janušauskas, Šv. Ražanėiaus 
dr., O. Kavaliauskienė, J. Krc 
meekaitė, A. Kėkuvienė, S. L.
R. K. A. 16 kp., O. Jeskulaitė,
A. Kunišlitis, Šv. Juozapo dr.,
V. Maeekonis, K. LuĮiošaitis,
P. Macys. Šv. Cecilijos dr., 
II. Rutkauskaitė, A. Rugienis,
O. Milerienė. N. P. P. šv. So- 
dalieija, A. Kizelevieifitė II. 
Vileikiūtė. Viso 8 dr., 23 dele
gatai.

ROSELAND, — Rėmėjų 4 
skyr., A. Genienė, B. Jurio- 
niūtė, Mrs. Kristoff, J. Norėi- 
kienė. Jaunameeių: J. Jurio- 
niūtė, L. Zebrauskaitė, Miss 
Kristoff. Šv. Onos dr., J. Lu- 
tz, M. Rubinienė, L. Zeleckie- 
nė, A. C'utrienė. Kalvarijos 
Stacijų dr., J. Leleika, K. Ru
binas, Šv. Petro ir Povilo dr.,
P. Juzupatas, J. Lileika. S. L. 
lt. K. A. 33 kp., M. Šlikas. 
Viso G dr., 18 delegatų.

18-th STREET. — Rėmėjų 
5 skyr., O. Auškalnienė, B. I- 
zalienė, B. Abromaitė, O. Va-1 
luekienė, P. Česnauskaitė, O. 
Kukinienė, P. Vidmantienė, 
Šv. Onos dr., O. Grauskienė, 
M. Meleckienė, K. Šimkienė, 
L. Vyčių 4 kp., S. Sabonytė,

iL. Krekščiunas, A. Vardaus- 
■ kas. N. P. P. Šv. Sodalicija, 
i F. Žitkiūtė, S. Petkiūtė, Mi- 
nistrantų dr., P. Gurskis, V. 
Sabockas, E. Daujotas. Apašt. 
Maldos dr., O. Zdanevieiūtė,
O. Zeliuskaitė, M. Šaulienė,
P. Kekstaitė, O. Slausgalienė, 
Labd. Sųj. 4 kp., U. Klušienė, 
M. Česnavieius, P. Valuekas,

' M. Matisaitieaė, K. Rimkus,
A. Rėmėjų jaunąmetės, Višta- 
rtaitė, Klušaitė, Budziūtė, Ku- 
rzaitė, Labanauskaitė, Grišiū- 
tė, Urbonaitė, Jeraičiūtė, 
Slausgalvytė, Mieiūtė, Cikely- 
tė, Gedvilaitė, Viso 8 dr., 40 
delegatų.

Ramožkienė, Pakelytė, Nakru- 
šienė, Stulginskienė, Švensic- 
kienė, N. P. P. Šv. Moterų ir 
Merg. dr., Vaikutienė, Krau- 
čiunienė, Bumliulienė, Pakel
tiem*, Kazlauskienė. Blaivinin 
kų 1 kp., M. Sakalienė, M. Tve

BRIGJ1TON PARK. — Rė
mėjų G skyr., A. Kraueiurias,

JONAS NAJUS
mirė birželio 5, 1031 m. 3:30 
vai. po piety, 37 metų am
žiaus. Kilo iš Tauragės Apskri
čio, Kaltinėnų Parap. Vegiių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
motinų. Eleną po tėvais Sinia- 
naltė, tėvą Jurgi, sūnų Joną, 
dukterį Marijoną, seserį Kas
tanciją Altaravičtenę, brolį 
Stanislovą Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3547 So. 
Union Avė. Laidotuvės {vyks 
seredoj, birželio 10, Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas Į šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. I’o pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Tėral, Vaikui, Seano, Krolis Ir 

Giminės..
Laidotuvėms patarnauja grgb. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

rijonienė. M. Sadauskienė, A. Jebiauskiensė, Morkūnaitė, S. 
Poškienė, O. Tverijonienė. S. P. Marijos Moterų iv Merg. į
Š. V. Jėzaus dr., F. Dargela, 
G. Pakeltis, S. Nakrošius, J. 
Mickas, J. Gajauskas. Viso 10 
dr., GG delegatai.

WEST PULLMAN. — Rė
mėjų 7 skyr., P. Gudžiunienė, 
O. Šliužienė, E. Gudžiuniutė, 
D. Bagdoniutė. Atradimo Šv. 
Kryžiaus dr., M. Rimkus, A. 
Šliužas. Apašt. Maldos dr., 
V. Kilienė, V. Radavieienė. 
Labd. Sųj. 10 kp., Zigmantas

V. Jercčkienė, 1. Valiukienė, (;ejvįĮas? Mažeika. Šv. Vero
'S. Junokienė, M. Barštienė, ~ ,
O. Baranauskienė, E Pautie
nė, B. Rudokienė, M. Anužie
nė, B. Lindžienė, A. Grybienė, 
M. Vikerienė, E. Čepienė, O. 
Šakunienė. Altoriaus Puoš., 
dr. M. Klidienė, . Gotautienė, 
S. Sanioškienė, O. Gubistienė, 
Moterų Sųj. 20 kp., E. Stat
kienė, O. J. Ivinskaitė, P. Ali
šauskaitė, O. G l itaitė. Šv. K. 
Karalaičio dr., J. Valskis, F.

Vizgirdas, K. Zaromskis. 
Labd. Sųj. 8 kp., O. Kulikaus
kienė, D. Maukus, F. Vaiče
kauskas. Tretininkų dr., Rup- 
šlaukienė, Rudienė, Petkienė, 
Bartušienė, Kazragienė, Stroš 
kienė, Guldgaudienė, Šiaueiu-

nikos dr., E. Strazdienė, J. 
Juškienė, J. Judeikienė. Tre
tininkų dr., J. Judeikienė, P. 
G udžiunienė, O. Šliužienė. 
Viso 6 dr., 16 delegatų. 

MARQUETTE MANOR. —

dr., Gasparkienė, Meškaus
kienė, Bernotienė. Apašt! Mal
dos dr., Danikauskienė, Da- 
čiulienė. Šv. P. M. Moterų ir 
Vyrų dr., Žilienė, Vyšniaus
kienė, Jusevieienė, Kulbis, 
Bartkus, Simanavičius. Tre
tininkų dr., Jankevičienė, 
Stumbrienė, Birijotienė. Mote
rų Sųj. 55 kp., Budrikienė, 
Liudkevičienė. Kolegijos Rė
mėjų 19 skyr., Kudirka, Pet
rauskas, Juškienė, Atkočiū
nas. K. Fed. 3 skyr., Usaitė, 
Petrauskienė. Šv. Onos dr., 

Šiaulienė, Budrikienė. Viso 9 
dr., 33 delegatai.

WAUKEGAN, TLL. — N. 
P. P. Šv. Sodalicija, B. Būk

lei. Canal 4784

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKA8
Gydo atalglaa ir chroniškas llgaa 

▼yru, motery ir vaikų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kaadleną noo 
piety iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomls ir seredotuis tik 
lškalno susitarus

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

CHICAOO

Telefonas Grovehill 8281

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — U vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 ir 8:30 iki 8 vai. vakare, 

Seredomts nuo • — 12 vai. ryto
NedCllornis pagal sutarti-

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė 8o. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Residencija 2359 So. Leavltt 8L 

Tel. Canal 2339
Valandos 2-4 po piety ir 7-9 v. t. 

Nedėlloj pagal susitarimą

Rėmėjų 8 skyr., Bardauskie- šaitė, B. Baroniutė. Šv. Onos

A. + A
KAZIMIERAS

ABARAVIČIUS
mirė birželio 8, 1931 m. 4:15 
vai. ryto, 46 metų amžiaus. 
Kilo iš Vilniaus red. Švenčio
nių Apskričio, Daugėliškiu par. 
1-mo Mikolavo Kaimo. Ame
rikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Scholasliką po tėvais 
Zagorska, dukterį Teresę, bro
lį Julijoną, brolienę Reginą ir 
gimines, o Lietuvoj brolį Jur
gį ir seserį Julijoną ir gimines. 
Velionis buvo narys Unity 
Clubo. Tel. lioulevard 8145.

Kūnas pašarvotas 1745 W. 
44 St. Laidotuvės įvyks ket
verge birželio 11. Iš namų S 
vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj į- 
vyk gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. I’o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nubudę:
Moteris, Duktė, Brolis.

Brolienė* ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grftb. 
Ežerskis, lioulevard 9277

nė, Stočkienė, Stioduiiiskien5, 
Rikaitienė, Stanislovaitlenė, 
Zarumbienė, Šlapelienė, Ka- 
napečkionė, Atkočiunienė, Ja
nušauskienė, Prosevičiutė, šv. 
Barboros dr., Čereskienė, Niu- 
kienė, Švenciskaitė. Šv. Ro
žančiaus dr., Gailiūtė, Skre- 
bienė, Švensiekienė. Viso 3 dr. 
17 delegatų.

CICERO, 1LL. — Rėmėjų 
9 skyr., Reikauskienė, Čes
nauskienė, Dainielienė, Vaiš
vilienė, Jurgelaitė, Mitkienė, 
Sarveckienė, Šeputienė, K. Fe 
deracijos 12 skyr., Mikolai- 

lis, Casienė, Nutekaitis, Vil
kas. Labd. Sųj. 3 kp. Valan
čius, Laugaudienė, Motinos 
Dievo Sopulingos dr., O. Ritu-į 
kienė, V. Kęmtienė. Visų Šv. 
Moterų ir Vyrų dr., Čerkaus- 
kienė, Daukšienė, Žilvitienė. 
Apašt. Maldos dr., Litvinavi-

Moterų ir Merg. dr., O. Baro-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

r
-r**!

B !
c A

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABORIAl x 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

J'r, YAKDS 1741 ,r 1742

Tel. Prospect 1157

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

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

Tel. Lafayette 8798

DR. A. J. JA VOIŠ
Vai. 2 iki 6 po pietą, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedalioje pagal atitarti-

Rea. Pilone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Phone Lafayette 9710

DR, F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

nienė, A. Staniulienė. Viso 2 J 4454 SO. \YOOD STREET 
dr, 4 delegatai. Vab: 1 - < v. v. ir e:3o - » v. v.

INDIANA HARBOR 1ND.
— Rėmėjų 21 skyr, V. Tain- 
kunienė, M, Rakauskienė, D.
Yoeienė. Šv. Rožančiaus Mo
terų dr, K. Bočienė, M. Mi
kalauskienė, O. Niuskienė, O.
Musteikienė. S. L. R. K. A.
176 kp, ‘E. Šalkauskienė, J.
Yocius. Viso 3 d r, 9 dele
gatai.

Šv. Kaz, Akademijos Aluin- 
nietės, Grigonytė O, Nausė
daitė F, Prosevičiutė H.

K. F. Chicagos Apskr. —
B. Nenartonis, A. Bacevičius, J 
A. Janušauskas.

Viso Akad. Rėmėjų drau
gijos XIII-taine Seime daly
vavo 82 draugijos, 342 dele
gatai.

(Bus daugiau)

GRABORIAI:

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABO RIU8 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystės.

OFISAS
868 West 18 Street 
Tolef. Canal 6174 
8KYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GBABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
Įplyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVI8 GRABORIUS

O f 1 ■ a e

4603 So. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9877

A. PETKUS
LIETUVIS GBABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
i ' Chicago, Hl.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIK0L1S
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
rnai; 6641 So. Albauy Avė., 
Tel. Prospect 1930.

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

Ofiso Boulevard 6913
Res. Keuwood 6107

DR, A. J, BERTASH
8464 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 4 9,
Namų Tel. La\vndalo 1342

DR. A. T. KING
DENTISTAS 

4930 West 13 St. Cicero, III. 
Gas ir X-ray 

Vak; 9-11:30; 1-5; 6:30-9 
Ned. ir Ser. po pietų pagal sutartį

Tel. Hcmlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0810

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 — 14 SU 2924 Washington 
19-12, 2-4, 7-9 13-2, 4-4, Blvd.
Tel. Cicero <82 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 West 12 PL 
Tel. Clcrao 2888

. Nedėllomls 
Susitarus

4910 SO. MICHIGAN AVENUB 
Tol. Kenwood 6107

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakaro
Apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 1874

DR, J. P. POŠKA
OF. 8133 8. HALSTED STRETT 
KEZ. 6604 S. AKTESIAN AVĖ. 

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

A. L DAVIDONIS, M. 0, DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DENTISTAI

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABOKIUS

Patarnauju laidotuvėse' kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu husite užganėdinti.
Tel. Roosevelt >515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 6987

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GBABORIUS IR

BAU8AMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
UETCVT8 GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooeevelt 7681

I. J. ZOLP
ORABORID8 IR IAJDOTUVIŲ 

▼BDEJA8

.1650 West 46th St.

Phone Boulevard 7042

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

Nedėlloj pagal sutartį

DR. VAITDSH, OPT, DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimu kurti 
ectl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklą aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklą karštį, Nuimu 
cataractua Atitaisau trumpą ttcyo- 
te ir tolimą regy8t«.

Prirengiu teisingai akiniu* viguose 
atsitikimuose, egzaminavimai daro
mas au elektra, parodanča mažiau
siu klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klon vaikučlama

Valandoa nuo 10 ryto iki 3 va- 
I kare. Nedėllomls nuo io ryto lld 18 

po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos plgian kaip kltair

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

ToL Tardo 1829

DR. G. SERNER
USTUVIS AKIŲ 8PEOIALI8TAJB

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tai. Canal 6838

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo I Iki 11 ryte 
nuo 1 iki B vakare 

BoredoJ pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

pas 40tb Ir Paulina Sta. 
Tel. Boulevard 6208 - 8418

Mulludlmo valandoje krelpkltta 
prie manės. patarnausiu simpatiš
kai mandagiai, gerai Ir plglaa 
negu kitur- Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

Ofisas ir Akinių Dirblavl
756 West 35th St
Kampai Halsted 8t. 

Valandos: nuo 10—4; nuo <1—8 
Nedaliomis: nuo 10 iki Ii

Boulevard 7688
Rea Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1189

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo II v. ryto Iki 8
vai. vakare

Nedėllomls pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, BĮ.

ltez. Tel. Midway 6512

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlials 

ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeris

4729 SO. ASHLAND AVB.
SPECIJ ALIOTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p< 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomls 10 Iki 19 

Telef. Midway 2880

Tel. Lafayette 8820
Res. Grovehill 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTA8 \

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj PRgal sutartį

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Realdsncljos Tel. PIaaa 8800
▼ALANDOB:

Nuo 10 iki 11 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 11 diena

s
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CHICAGOJE
MUSŲ RADIO PROGRAMAS

Ir lietus kai kada ir kai 
kam j gerą išeina. Kadangi 
praeitą, sekmadienį lijo, dėl 
to ir “Draugo” bei Peoples 
radio programo daug žmonių 
klausė, nes lietus neleido iš 
namų išvažiuoti. Tiesa pa
sakius, ir buvo ko/pasiklau
syti. Visi programo dalyviai, 
matomai, buvo geram ūpe, nes

kainuojantį darbų su noru 
dirba, nes turi plačiosios lie 
tuvių visuomenės nuoširdžių 
paramų, be ko toks didelis 
darbas būtų neįmanomas. Tai
gi ačiū jūsų paramai, mes

Duonkepis J. Kavaliauskas, į patarnavimų ir atsilankymų, jubiliejinį piknikų Vytauto
841 W. 33 St., europeiškos ma 
dos duonos kepėjas.

M.Vaitkus, lietuviškų sū
rių išdirbėjas, 3310 Auburn 
Avė.

Graborius K. Syrewicze iš 
Cicero prisiuntė gražių ir di
delę dovanų.

Povilas Giedraitis, naujasgalime šį kilnų darbų varyti 
pirmyn ir tuo būdu neatsilie-įBrigliton Parko didelės val- 
kame nuo kitų tautų, kurios J gomųjų daiktų kraut, sav., 
savo reikalų garsinimui nesi- 4501 So. Fairfield avė.
gaili nė pastangų, nė lėšų. Jū- Jonas Zepaltas, senas Bri

ir dainos ir kalbos išėjo gra- gražiai tarnauja mūsų tnu- 
žiai su nepaprastu gyvumu, tai 
Kvartetas šiuo kart daugiau
sia dainavo dainas iš operetes 
“Kornevilio Varpai” su p- 
nia Skamarakiene, p-nia

si) parama o mūsų darbas ghton Parko biznierius, užlai-

9 9

Dar vienas koncertas iš 
WBBM.

kantis bučernę 4400 So. Wash 
tenaw Avė.

Kazimieras Marozas baltos 
ir juodos suraikytos duonos

Paskelbta, kad ateinnntj' kepėjas, 4330 So. Calitornia
t ui* • d .sekmadienį, birželio 14 d. bus Martinas Kavaliauskas, uo
Juozaitiene, Balsiu ir Koma- ,. . , .. . . \nos kepėjas, 2447 W. 46 PI.. . . šį pavasarį paskutinis kon- p j »

Jūsų dovanos labai įvertina
mos.

Užprašome visus geradėjus 
rengtis į didžiulį piknikų su 
gausiomis dovanomis, liepos 
12 d.

Darbininkai buvo pakviesti 
iš parapijų. Visų Šventų par- 
moterys ir merginos vedė re
storanų ir gamino lietuviškus, 
valgius. Pasitarnavo šios: 
Petronėlė Rusteikaitė, Liudvi
ka Paliulienė, Agota Jucienė, 
Zofija Jagminienė, Marijona 
Norvainienė, Veronika 
Černienė, Ona Anužaitė, Pran
ciška Dubulskienė, Ona Do- 
brovolskienė, Ona Gečienė, 
Domicėlė Venckienė, Adelė 
Černifitė, Klara Meškauskaitė, 
Antanas Paliulis, Kazimieras

Parke.
Komisija.

W|EST SIDE ŽINIOS.

X Šiandien po pamaldų va
kare bus šv. Jėzaus Vardo 
draugijoj susirinkimas mo
kykloje.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

NEFIRK RAKANDŲ
Iki nepamatysi 5 kamb. grožius 

rakandus 2 kaurai, lepnpos, elektros 
radio, kurtinai Ir tt. Jauna pora tu
ri tuo] parduot. Vartoti tik 11 sa
vaičių; galima ir skyrium.

•328 So. Mo*art Street

nu kaipo solistais. P-ni Ona 
Biežienė gražiai padainavo eertas iš radio stoties WBBM. 

Kadangi vasarų žmonės namietrejetų dainų solo. Tenka pas- „. ... . -r- , i • rv v. _ mažiau sėdi, įsvazineja i pik- tebeti, kad p-mos Biezienes1 ., v. . , , ,,.nikus, ar šiaip kur, dėlto per 
porų mėnesių sekmadieniais

RAKANDAI.
Vartoti 2 mėn.

PrivatiSka Šeimyna, pulkus setas 
už $85, vertės $300; madnas riešuto 
medžio valg. setas $6 5, vertės $200! 
orientališkas 9x12 Wllton kauras 
$20; riešuto medžio mieg. setas $95,B. Visockis, įvairios duonos | Dagis, Juozapas Venskus, O.|

ir keiksų kepėjas, 253<F'W. 43|Roselando “Draugo” platinto ,man ***• ver*aa J®5 ; candelabra * ° 7 ° r lempa $6, vertas |25, elektros ra-
st.

Jonas Pužauskas, mėsos or
derių išvežiotojas, 6559 So. 
Campbell avė.

švelnus balsas ypatingai gra
žiai skamba per radio. Elenos . ,. .o • n /<• (programų negirdesime. Pas- .— Onos ir Romano — Čiapo , . . . . . ,. . Juozas Mondzejevskis, me-, . . , . . , .v. kutims ateinant) sekmadien) . , . .v v. , . ’duetai, kaip visada, ir šiuo j .„ . ,. sos orderių įsveziotojas, 6600, A . . _. programas iš WBBM stoties f J ’kart gerai skambėjo. Žinomas , ■ v ,, _ So. Waslitenaw avė.. , x • -i-• T Ibus ypatingai gražus. Kalbės xti , xr. ,advokatas ir veikėjas p. Jo-iT „ _ Vladas Vitkauskas, mėsos_ . , , . . iJ. E. Vyskupas Petras Bu- ’nas Borden’as pasakė tunnin v . . . . orderių išvežiotojas, 6624 So.

, „ . x • vt 1 lcys ir vlsas programas tai ’gų kalbų apie Jungtinių Vai- . , .... ... Califorma.Iprogai bus specialiai pritai-
1 Stanislovas Šambaras, vai-stybių pilietybes svarbų, o , . ,

• • i Skintas,prot. Kampininkas pasa
kojo juokus. “Draugo” Re
daktorius buvo susirūpinęs^ 
vaikų iškalbingumo ir “se
nių” kontestais, dėl to jisai 
apie tai daugiausia ir kalbėjo;

Kontesfai atidėti.

gomų daiktų krautuvės savi- 
Paimta kita stotis. ninkas, 6500 S. Talman. 

Peoples Furniture Co. pa 1 Mykolas Narvidas, duonos 
ėmė porai vasaros mėnesių ii' pyragų kepėjas, 2424 W. 
kitų stotį, iš kurios duos ra-, 69 St.
dio programus kiekvienų an- Frank Darssin, įvairiausių 
tradienį, tarp 6:30 ir 7:30 va!, keiksų kepyklos savininkas,

Pranešta, kad mokyklų iš- vakare- Toji stotis vadinasi j 2616 W. 69 St.
kalbingumo konteste laimėjo • GES (1360 kilocykles). Kazimieras Būras, didelės 
šie mokiniai: A. Baravykas, |TaiSb nepamirškime, kad tie ,mėsinyčios savininkas, 1845 
E. Kišonaitė, E. Šarkaitė, B. i programai iš naujosios stoties W. 47 St. Jisai kasmet “Dr- 
Juozūnaitė, S. Ulinskaitė, Z. prasidės birželio 16 d. ir tęsis

iki kol bus perkelta į WBBM 
stotį, sekmadieniais.

Malinauskas, O. Mačiulytė, J. 
Dijokai tė ir S. Ivaškevičiūtė. 
Paskelbta, kad jų galutinas 
kontestas Vytauto parke ne
įvyks, o jis bus ketvirtadieny
je, birželio 11 d., Šv. Kazimie
ro Akademijoj, 8 vai. vakare, 
laike Akademijos mokslo me
tų užbaigimo. Tada bus iš
dalinta dovanos ir laimėjusiai 
mokyklai įteikta “Loving 
Cup”.

Seniausiai Chicagoje gyve
nančių lietuvių kontestas nu
keltas į liepos 12 d., Čcrnaus- 
ko darže, kur bus “Draugo” 
metinis piknikas.

Remtinos įstaigos.
Pradedant programų pra

nešėjas pasakė:
“Štai mes ir vėl į jus kal

bame ir jums dainuojame 
mūsų tautos gražias dainas, 
žinodami, kad jų klauso ne 
tik lietuviai bet ir daugybė 
svetimtaučių. Net tokie toli
mi kraštai, kaip Meksika šių 
mūsų programų klausosi. Tų 
liudija vakar tilpęs dienraš
tyje “Drauge” iš Meksikos 
laiškas, kuriame rašoma, kad 
klausantieji džiaugiasi ir gė
rė jasi lietuvių dainomis ir 
lietuvių kalba.

“Tokios žinios dienraštį 
“Draugų” ir Peoples Furni
ture Co. akstiną šiuos radio 
programus kuoilgiausia palai
kyti ir jais kelti mūsų tau
tos vardų ir jos garbę plačia
me pasaulyje, o lietuviuose 
kelti tautinį susipratimų ir 
mums taip reikalingų vieny
bę. Ir Peoples Furniture Co. 
ir dienraštis “Draugas” šį 
sunkų, atsakomingų ir daug

PIKNIKAS SU LIETUM.

“Draugo” pereitų sekma
dienį įvykęs piknikas buvo 
su lietum. IJjo su mažomis 
pertraukomis visų dienų. Te
einu piknikas įvyko Ir daug 
gero patirta. Buvo matyti 
visuomenės
davimas pikniku ir jei ne 
lietus, tai žmonių minių mi
nios būt suvažiavę. Taip da-

augo” piknikams paskiria po 
kelis tuzinus “ėikinų”.

jas Povilos Latvėnas į par
kų atėjo pėsčias.

Pikniko darbininkai buvo ave~ steyart 187S- 
apdovanoti naujai išleistomis 
knygutėmis “Mišių Maldos 

Ijotynų ir Rytų Apeigomis” 
ir pakviesti į iškilmingas pa
maldas Jo Ekscelencijos vys
kupo Petro — Pranciškaus 
Bučio Aušros Vartų par. baž
nyčioj, birželio 14 d. Kartu 
buvo pakviesti į gerb. klebo
no kun. Ladislovo Draugelio 
ir visų Ladislovų vardines, 
kurios įvyks birželio 27 d.
Vardinės šiemet bus nepap
rastos— bus minimos per dvi 
dieni. Mat sykiu bus minimos 
vardinės Antanų, Jonų, Petrų 
ir Povilų. n

Šv. Ladislovo dienų, birže
lio 27 d., bus atlaikytos šv 
Mišios už visų Ladislovų ii 
kitų minėtų sveikatų. Prie tos

Klemensas Žostautas, Meat į Proff°s bus atidarymas nau- 
Marketo prityręs darbininkas,! ja* įtaisyto parapijos daržo, 
pridavė skanių dovanų. |Tanie darže pasodinta daug

F. Urbelis, skanios duonos;medži’- žaislams
pyragų ir bulkufių piknikams! Pllltfor‘"a- Birželio 28 d. bus 
kepėjas, 1800 W. 46 St. Išrengta pramoga dėl paden-

dio, paveikslai, stalas, indai Ir tt. Į 
1-mas apt. 8228 Maryland avė. 1

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Dr-stės Pa

laimintos Lietuvos priešpus- 
metinis susirinkimas įvyks 
birželio 10 d., 8 vai. vak., Lie
tuvių Auditorijoje. Kurie esa
te pasilikę su mėnesinėmis 
mokestimis, malonėkite užsi
mokėti.

Valdyba.

REAL ESTATE

AVASHINGTON, birž. 9. — 
Prezidentas Iloover išsprendė 
ekonomijos tikslais mažinti iš
laidas karo laivynui.

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2850 Weat 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

pi
rlETKIDVICZČ?
„CONTRACTORS

FrM

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

• Tel. Lafayette 1083

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4444 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1389

M°?“.i.Ztu,9c,n=u<> CottagP Gro, NAMAS ANT PARDAVIMO 
Labai gražioje vietoje, prie ! BAGDONAS BROS.Roomlng house 12 kamb. Išren- “ ~ * i

duoti, Rendos $<5. Pigiai. 109 w. pat Uetuvių bažjiyčios. Kam-1 furnitune & PIANO MOVINO 
Elm-St arti Clark. . . Local & Long Dlstance Retnovalpims lotas 150x50 ft. Namas

Dėžių dirbtuvė siūlo malkų po $4 
už vežimų.

YartLs 5055
dar naujas dviejų šeimynų. 

-------------------------------------Ant kampo dar galima staty-'
-EZ S™ “m b2! « dide'i Savininkas į
pietų ave Kreip,ls po 2 val- p° trumpą laikų turi išvažiuoti

v , — ant ūkės. Pasiskubinkite, nes
Dunbar Lunch Truck, pop corn, . , . .

sandvičiai, kendės. Wm. Hendry, turi būti greitai parduotas, ir 
4520 S- St, Louis Ave. _ • j , •«pasinauduokite gera progų.

Orocernė ir saldainių krautuvė, v • v •>- »• . «
pigiai parduosim. 1004 w iš st Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS
AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų kalnų. Norėdami 12 flatu. $3,000 jmokėt. Likusi leng- 
pirkt pigiai rerų karų kreipkitės i
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanlkas J. MENZOR.

White Sox Motor Sales

611 Lincoln Avenue 
Rockfond, UI.

Phone Forest 8491
Parsiduoda 3 flatų namas, 5 kamb. 

mod, garo apšlld., ųžuolo trlmas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon

vals išknok. 1622 So. 51 ave. 3v. An
tano par. Cicero.

Pardavimui ar mainui naujas 6 
kamb. plytų bung. 6464 Eddy St.

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAOSKAS & SON
7126 So. Rockwell 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.

A. Jankaitis, J, Bagdonas, pardavėjai 
S. Rumefaaks. savininkas

610 WEST 35 ATREET
Tel. Yards 089$

Skolinam Pinigus
Neimam komiao nuo $50 iki $300 
31a departmentaa yra pn valstijon 

priežiūra

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo. širdingai 

prašau atsilankyti Ir pamatyti nau-
!gimo lėšų, pasidariusių dar- ^u’ ]931 N*SH automobilius su vė- Stanislovas Valskis, dideles _ . jllnualos mados automatiškais Jtal-, ižų ištaisant sykais, sport Royal tekiniais Ir kl-hetuviskų Cigarų sapos savi-j Itais ištobulinimais, kokius tiktai

ninkas, 4501 So. Hermitage. i Galop buvtf minėta apie šv. jprtf,^am‘iPk^Iia.lren,rtl už toklM
didžia " sušildo- Alcx Sit"kunas' bužernės Kryžiaus pnr. piknikų ffirutės BALZIKAS MOTOR SALES 

savininkas, 2200 W. 23 St. , darže, birž. 14 d. ir Šv. kazt- 
West Sidės Expresso savi- P"r- iS Chic«80

ninkas Stanislovas Fabijonas, kik"ik« V-vt«u,° P“rk<‘

4030 Archer Avenue
Lafayette 2082

oi iq e u t- • -i Marių savoj farmoj, o birže- ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAIiykams esant drųsiai rengia- ^148 &o- Hoyne ave. J.sa, ptk- JĮ J
mės prie sekančio pikniko į-!™kui patarnavo su savo ge- __________________L___
vyksiančio, liepos 12 d. Bi- ru ir dideliu troku M. ZIZAS

TIKRAS BAROENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai- Ta,pBl ant pirmų morgičių
symai. Vertas $16,500. Bus J. NAMON FINANCE CO.
parduota pigiai, arba pn- 6755 g WESTERN AVE. 
ims morgičius ar lotų į mai-! 
ną. Namas randasi arti Mar- 
quette Parko.

TeL Republic 5551

S
t

rutės (Cherniausko) darže.
Į pereitų' piknikų žmonių 

buvo daugiau, negu buvo ga
lima tikėtis. Visi buvo sma
giame upe, juokavo ir linksmi 
nosi, kaip paprastai pikni
kuose. Gražiame šokių pavili- 
jone grojo šauni Krekščiuno 
orkestrą.

Svečių tarpe buvo ir J. M. 
pralotas M. L. Krušas, Šv. 
Jurgio par. klebonas.

Nors pelno iš pikniko daug 
neliks, bet ne visada pelnas 
pinigais ruokuojamas. Gerai 
yra patirti žmonių palanku
mų ir atsidavimų. O pereitų 
sekmadienį “Draugo” rėmė
jai ir parodė savo dienraš
čiui didelį palankumų. «

Antanas Tumonis, Roselan- 
dietis, anglių pardavėjas, 
10742 So. Wabash, Tel. Pull- 
man 8296. Jisai savo gera 
mašina taip uoliai darbavosi, 
kad net tris tripus darė ir at
vežė gabiausias šeimininkes.

Juozas Ramanauskas, senas 
Roselando biznierius įvairių 
orderių išvežiotojas 10512 So. 
Wabash, tel. Pullman 7635 sa
vo gražia mašina gelbėjo vež
ti darbininkus į piknikų.

Graborius Lachavičius sū
nūs, 2314 W. 23 PI. patarnavo ’

automobiliais.
Buvo pasižadėję su talka ir | 

dovanomis ir daugelis kitų,1 
kaip va su trokaiR Adomas 

.Stugis, 4642 So. Wood St., A.

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽUDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklą 

Dovanos

Mpx užlaikome <erlzu»lų dal- 
menUnlų žiedų dėl sutartuvių — 
rnrafement. Turime gražaluelų 
laikrodžių, karolių, fontanlnių 
plunksnų, burkftttnų — gintarų— 
žodžiu aakant, 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
rantuotai

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 8. Halited St.

Teist. Boulevard <1(1

Kad dėl visiškai nepatogių (Ališauskis, 7126 So. Rock-
aplinkybių turėjome pelno, 

tai turim padėkuot musų prie
well, Julijonas WJelička, '6725 
So. Rockwell, Antanas Ticz-

telingiems biznieriams. Štai kus, 2743 W. 37 PI. Alex Ma-
biznieriai, kurie atsiuntė 
“Draugo” piknikui dovanų:

Duonkepiai broliai Kučins
kai (New Process Bakery), 
3401 So. Morgan St

siliunas, 2311 So. Leavitt St. 
P. Petrutis, 2307 So. Ijeavitt 
ir kiti.

Ačiū visiems biznieriams už 
dovanas, ezpressininkams už

Namų Statymo Kontraktorlue 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 6521

Tslsf. Republic ISIS

0. GRICIUS
OENERALI8 KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlsinaanlausloa

2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnla 2»B4

NAMŲ 8TATTMO KONTRAK
TO RIU 8

4556 S. R0CKWELL ST.

M. YUSZKAI
Plumbing ft Heating

Kaipo lietuvis, lietuviam* patar 
nausiu kaogerlausta

4426 So. Western Ave
Tel. Lafayette 8227

Aapos Tslef. 

Hemlock 2I<7

Namų Teist. 

Republic $411

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvio 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEBT 69th STREET

FARMOS (ILLINOIS)
140 akerių farnla Fayette 

County. Viena ir pusė mylios 
nuo miesto, ketvirdalis my
lios tik nuo naujo kieto kelio. 
100 akerių dirbamos, 60 ake
rių yra kalkiais nupilta, 30 
akerių geros ganyklos, 10 a- 
kerių miško, šešių kambarių 
namas 30x30, dvi bamės 4Ox 
40 ir 37x45. Baimės abidvi 
yra ant cemento pudamento. 
G,rudinė su garadžiu 22x24, 
vasarinė kuknė ir mėsai rū
kyti 16x18, ir du vištininkai. 
Visi budinkai yra labai ge
ram padėjime ir yra geros 
tvoros apie visų farmų. Kai
na — $26.00 ant akerio. Įneš
ti tik $1,200.00 kitus ant iš
mokėjimo, du žygiu į metus 
po $105.00 pakol išmokėta. 
Tas už sumų ir procentų žy
giu.

99 akerių farma Fayette 
County. 80 akerių dirbamos 
žemėR, 19 akerių miško. Dvi 
mylios nuo Katalikiškos Baž
nyčios. Yra dar nepaprastas 
namas, ir kiti budinkai. Kai ! 
na $20.00 akeris. Įnešti $500.00; 
kitus ant 20 metų išmokėjimo.

Katrie ieškot gerų barge- 
nų, tai rašykit:

T. O. CRIMMINS 
c-o Kag&y Realty Oo.,

Effingham, Ulinoiz

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nudundame pinigus Lietu

von pažtu | dvi savaites, tele
gramų 1 dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
i Lietuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus ir visus 

legallikus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgldų.

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tornado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoSirdžiu patar
navimu.

Registruotos Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

M
$$$ DOLLAR SAVINOS,

BUILDING & LOAN 
ASS’N $$$

“LIETUVIŲ 8PULKĄ”
M12 So. Westem Avenue
Įmokėti pinigai ant knygučių 

neėa nemažtaua kaip, 6% ant 
pareikalavimo 4% Į metus.

Pradėkit touplntl pinigus da
bar saugiai ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Rpulkos sekretorius Ir Vie
las Notaras (Notory Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
akoltnlmo notas, llaua kontrak
tus Ir kitus llgallikus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apdraudžlam (Insurance) na
mui fornlčlus, stiklus Ir au- 
toSnobillus tvlrdausiose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.




