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Visa Indija Išjunda Prieš Britų Valdžią
INDIECIU VADAS GANDHIU2DARY 

TAS TVIRTUMON
DIDELIS GAISRAS NA. 

SHUA MIESTE

13,000 Komunistų Suimta
ose

MIESTĄ NASHUA PALIETE DIDELIS 
GAISRAS; 1,000 BE PASTOGĖS

IŠJUDUS VISA INDIJA

LONDONAS, geg. 6. — In
dijos milionai ir milionai gy
ventojų išjudo protestuoti 
prieš britų valdžių už indiečių 
tautininkų vado Gandhi apka- 
linimų.

Žiniomis iš Bombajaus, įvai 
riuose Indijos miestuose suke
liami protesto streikai.

Svarbesniose vietose mobi
lizuojama britų kariuomenė. 
Kai-kurių miestų gatvėmis 
patruliuoja ginkluoti karei
viai.

Mieste Delhį indieciai gau
sina pulti eūropėnų išlaiko
mas bankas.

SUIMTAS MAHATMA 
GANDHI

SUIMTA 13,000 KOMU
NISTŲ

• NASHUA, N. H., geg. 6. — 
•Turis apie 31,000 gyventojų 
šis miestas labai nukentėjo 
nuo gaisro.

Sudegė virš 200 namų, trys 
didelės dirbtuvės ir trys ba
žnyčios, šių! ,tarpe viena kata
likų. Nuostolių būsiu apie 5 
milionai dolerių.

Tuojaus tarnybon pašaukta 
vietos valstybės kareiviai sat( 
goti nuo plėšimų namų nuo
dėgulius. -Taipai ėmė veikti 
Raudonojo Kryžiaus skyrius.

HAGA, Olandija, geg. 6. - žale Poona> kor >'ra 8var‘ 
.Olandų Ryt, Indijose pasta-1 žny'ia ir vienuolynas su mo- 
raisiais laikais komunistai ke-' kYk^a* Apie 600 vaikų kan. 
tliose vietose buvo sukėlę ria«-J VOhede laimingai išvedė M pa- 
,šes. Suimta apie 13,000 rau- J raP’j°R salės.

CHICAGOJE

SUIMTI TRYS ŽMOG
ŽUDŽIAI

• KARO MOTINŲ ŽENKLAI

La Grange Park’e policija 
visai netikėtai užtiko tris pi-) 
ktadarius, kurie automobiliu I
iš Chicagos ten nuvežė apdau-! 
žytų ir surištų vienų vyrų ir 
rengės nušauti.

Be tų trijų areštuota dar 
(dvi jaunos moterys. Norėta 
nužudyti E. Holmes’ų, 38 me
tų, nes jis grasino juos poli
cijai išduoti.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

35 METAMS DEGTUKŲ REMONTUOS GEDIMINO
GAMYBĄ ATIDAVĖ 

ŠVEDAMS
BOKŠTĄ?

------------ Ji Istorinis Gedimino pilies
Lietuvos vyriausybė balan- [bokštas Vilniuje, mieste šei- 

džio 12 d. pasirašė su švedų mininkaujant įvairių okupaci- 
degtukų sindikatu sutartį, pa- jų valdžioms ir, pagaliau, le- 
gal kurių Lietuvos degtukų Į nkams, yra neprižiūrimas ir 
pramonę (gamybų) ir preky- baisiai apleistas. Vilniaus len- 

i bų atiduoda švedų degtukų si- kų laikraščiai įdėjo žinutę, 
ndikatui 35 metams. kad Vilniuje susidarė speciar-

linė inžinierių komisija, kuri 
ištirsianti bokšto remonto rei-

Be Lietuvos rinkai pagami
ntų degtukų, sindikatas turės 
eksportuoti (išvežti) iš Lietu-1 
vos kasmet 12 milionų degtu
kų dėžučių ir 1,000 tonų deg-

kalų. Remontas esu būsiųs pla
tus. ‘Tr.”

donų jų.

PRIEŠINAS NAUJAM 
KARO LAIVUI

Sudegė Kūdikėlio Jėzaus bą 
Virš 1,000 žmonių neteko i 

pastogės.

DAUGIAU PROH1BICIJAI 
VYKINTII BERLYNAS, geg. 6. — Vo į

•kietijos valdžia iškėlė suma- f ___ __
i VASHINGTON geg. 5nymų pasistatydinti dar vie-t . ® ©

Minėjo Haymarket riaušes
Trylika policijos veteranų Tokius ženklus turės Ameri- tukų šiaudelių. Be to, \indi-į FRANCUOS PREZIDEN- 

sekmadienį minėjo 44 metų kos aukso žvaigždžių motinos kalas nevėliau kaip tris me-J TAS ALGERIJOJ
Haymarket riaušių sukaktu- iir naslės, kurios valdžios lė- Įyg sutarties pasirašymo i ------------

'šomis, gi karo departamento turi įsteigti prie Nemuno, ne- ) PARYŽIUS, geg. 5. —,Fra
Tas riaušes sukėlė aūarchi-t globoje, vyks į Francijų, An- žemiau Vilkijos miestelio, po- ncijos respublikos preziden- 

stai bombomis. Septyni poli- glijų ir Belgijų aplankyti ka- Į.pįeriaus fabrikų, kuris turės tas Gaston Doumergue išvyko1
icijos nariai buvo. Po to ketu- re žuvusių savo sūnų ir vyrų kasmet pagaminti nemažiau į Algerijų dalyvauti iškilmė-
ri anarchistai pakarta. Skapus.

< ------ *-------------  |J-------
leškopii sukčiai

Praneša, valdžia Chicagoj 
žada atlyginti tiems, kurie jai į

2 NUŠAUTA, 12 SU
ŽEISTA

nų karo laivų greita laiku. 'Erez’denias Hoover ’ 1 urYTcn č'ttv
Gyventojai pradeda protea-’80 «'kaJa*> _«W» praaeS, Ka#ifcr ar kitas yra CEEY, geg.

•dolerių daugiau prohibicijų 
įvykinti. Šiuokart pakraščių

LENKŲ RIAUŠĖS GDYNIOJ sar^vbai i8Ja»yti aPllnk di‘ 
> dziuosius ežerus.

tuoti.

VARŠAVA, geg. 6. — Le- 
JALARPUR, Indija, geg. 6.!-nki-)os 3ūros uoste Gdynia, už

— Vakar šiame miestely pa
galiau areštuotas indiečių tau 
tininkų vadas Mahatma Gan
dhi už civilinį neklusnumų va
ldžiai.

Tuojaus traukiniu jis nuve
žtas į Borivil stotį, 30 mylių 
nuo Bombajaus, gi iš tenai 
automobiliu į Yerroda tvirtu
mų, šalę Pvona, kur yra svar
bi britų kariška stotis.

Britų valdžia atsargiai jį 
suėmė. Išpradžių į kalėjimus 
uždari* daugelį jo sekėjų ir jo 
du sūnų, dabargi paėmė jį: pa- 
tį. i •

12 mylių nuo Danzigo, mar
šalo Pilsudskio šalininkai su
sikovė su jo priešais. Kilo 
riaušės. Daug sužeistų.

R. KRYŽIAUS SUVAŽIA
VIMAS

■. o.

kaip 4,000 tonų popieriaus. Si-, se« Minimos 100 mptų sukak- 
ndikatas apsiima išpirkti vi- |tuvės, kaip tų kraštų apvaldė 
sus Lietuvoj esančius degtu- 'rFrancija.
kų fabrikus. ji Gegužės 10 d. Tarpžemių

. Už atidavimų Lietuvos de- [Jūroj, galima sakyt, Italijos
/ gtukų pramonės į švedų ran

kas, Lietuvos vyriausybė gau
na iš sindikato 6-') milijonų li-

neteisingai mokėjęs federa- j Plėšikų gauja užpuolė turtin 
liūs mokesčius nž pajamas. 'g» pirklį Santo Domingo mie 
(Ypač valdžia nori susekti, stely, už 40 myli, nuo čia. į”
tuos, kurie visai nusukę tuo- Kada jie pradėjo guostis pol^^ HŽ pagaIni„tę degtu

turtuolio namus, miestelio gy-
-------------------- - įventojai sukilo veikti. Kilo

Traukinis pakliudė troką; kova su piktadariais. 2 žmo
gų nušauta ir 12 kitų sužeis-

kesčius.

3 žuvo

kų dėžę mokės valdžiai akcizo 
3 su puse cento nuo dėžutės.

pašonėje, Francijos karo lai
vynas pradės manebrus. “"T

RYTUOSE MIŠKŲ 
GAISRAI

150 ŽMONIŲ ŽUVO 
VĖTROJE

TOKYO, geg. 6. — Odomia- 
<ri ir Tomitaka distriktuose 
Sachaline anądien kilusi vėsu- 
la atliko pustrečio miliono 
dolerių nuostolių. 150 žmonių 
ižuvo.

TVASHINGTON, geg. 6. — 
Vakar čia prasidėjo šios ša
lies Raudonojo Kryžiaus or
ganizacijos 9-as metinis su
važiavimas. Vakar suvažiavi
me kalbėjo prezidentas Hoo- 
ver.

NUŽUDĖ NEPRIPAŽINTĄ 
ŽENTĄ

ISPANŲ STUDENTŲ 
RIAUŠĖS

BASEL, Šveicarija, geg. 6. 
— Nusileidžiant orlaivis pa
kliudė medį. 2 žuvo ir 1 su
žeistas.

Dviejų Chicagos lenkų kata- ( *a- plėšiku sugauta.
likų parapijų basebolininkai “ _____ _
miestely Harvey turėjo išva- DU LAKŪNU IŠGELBĖTA1 Centro val(Jybog prezidiu.
žiavimų. Važiuojant namo vie 
nų su lošėjais trokų . pagavo!

TYRYNE

NEW YORK, geg. 6. — Va- 
g lstybėse New Jersey, Pennsy- 

lvania, Massachusetts ir Rho-
ŠAULIŠKAS KATEKIZMAS ,de Island iškil? miškuose ir 

krūmynuose dideli gaisrai. 
Daromi neapskaičiuojami nuo 
stoliai.

Ir New Yorko. valstybėj y-
mas pradėjo svarstyti šaulių 
katekizmo projektų, kur klau-

traukinis. Trys žuvo ir kele-.' LISBONA, Portugalija, ge- atgakymų fo^na popu. ,ra iškilę miškuose gaisrų
tas sužeistų. gūžės 5. — Čia atskrido du ........ „ .. .,„ _ , . _ . . , (lianai išdėstoma saulių įdeo-francūzu lakunu, kuriuodu Sa- .. _ ,. , • ., , _. logija. Katekizmas, kun pre-haros tyryne smilčių vėtra pa- . .. .

,W«d.no .r pnverte unsde.st. , INDIANAPOLIS, Iud., ge-
# " V • p* 1 ** • •

46 APKALTINTA
Nežino kas daryti

Cook apskrities asesorių
ROCKFORD, III., geg. 6.—ikomisija baigė savasčių per- i tyryn9• nuniausias vadovėlis jauniesie- [ gožės 5. 1 prohibicijos

• John Pokosa, 40 m., savo na-įkainavimus ir skaitlingas ko- Maurų karavanas juodu is- iv kaulių kandi- 'peržengimų federalė “grand
muose nušovė Gordon L. Saaf, misijai personalas jau nerei- žuvę. , . .. ac.
24 m. Šis pastarasis su Poko- 
sos dukterimi buvo pabėgęs į 
(Oregon, kur jų korte ir vedęs. 
Gryžęs tėvų atsiprašyti.

MADRIDAS, geg. 6. — Is
panijos studentai ir vėl pra
deda nerimti. Jie kelia demo
nstracijas prieš karalių. Iš 
demonstracijų dažnai iškyla 
riaušės. Įsimaišius policijai 
— kraujo praliejimas.

MULATŲ SU NEGRAIS 
RIAUŠĖS

3VORCESTER, Pietų Afri
ka, geg. 6. — Susikovė mula
tai su negrais. Policija mėgi
no perskirti. Tada tie ir kiti 
atsisuko prieš policijų. Mirti
nai sužeistas kapitonai.

To sėkmėje 4 mulatai ir 
\ ienas negras nušauta ir 17 
kitų sužeista.

KATALIKAI KARTAGE- Tas buvo skaitoma dideliu nu-
NOJ PAGERBS KENTĖ
TOJUS UŽ TIKĖJIMĄ !

ROMA, geg. 5. — Pirm 1,- 
700 metų Kartagenos, Afri
koj, amfiteatran liūtams su
draskyti įmesta dvi krikščio
nės. Romėnų pagonų gaujos 
ko nepašėlo pamačiusios, kad 
liūtai nemano jų draskyti. Ta
da abidvi iš amfiteatro iš
vestos ir gladiatorius jas nu
žudė.

Viena tųdviejų moterų bu
vo jauna aukštos kilmės Pe/- 
petua, gi kita — jos tarnaitė 
Fidelita. Abi pasmerktos mi
rti, kad atsisakiusios smilkyti 
kvepalus prieš imperatoriaus
Septinius Severus paveikslų, na.

sižengimu. Kaipo krikščionės 
jos negalėjo garbinti impera
toriaus.

i Šių savaitę į Kartagenų iš 
•viso pasaulio suvažiuoja deši
mtys tūkstančių katalikų da- 
/lyvauti Tridešimtųjam Eucha
ristiniam Kongrese, kurs pra
sidės šį trečiadienį. Maldinin
kai pagarbins Eucharistijų ir 

i pagerbs amfiteatre žuvusius 
už tikėjimų krikščionis. Lygiai 
bus pagerbtas ir šv. Augusti
nas, kurio 1,500 metų gimimo 
eukaktuves šįmet Bažnyčia 
mini.

Kartagenn vadinama Kata
likų Bažnyčios Afrikoj moti-

datams “Tr.” JurY" apkaltino 46 žmones.
kalingas.

Dabar nežinoma, kas dary-; 
ti su tuom personalu. Paleist* 
be darbo daugelį žmonių yra i
nesmagu. Išlaikyti tarnyboje' . . . A.. A ... ----------- , *
-negalima. Guadalajare atidaryta oriai-J gusidariusiarn prie preky., tais susikirtus. Daug sužeistų

Apie tai sprendžia finansi- ™ms statls- If'kdmul su (bo8 ir praInonės rfimų Kaune A areštuotų.

SULŪŽO PLATFORMA,
6 ŽUVO

MEXICO CITY, geg. 6. —

ŠAULIŲ SĄJUNGOS AT- MADRIDE RIAUŠES 
STOVAS KRAŠTO PRA- MADRIDAS, geg. 5. — Va

MONEI REMTI KOMITETE kar vakare čia ^ko* riaušės, 
Į republikonams su manarchis-

. " . .. , ... lūžo platforma. Žuvo 6 žrnio-1 “ v—* — —nis komisijos komitetas. : . ikrasto pramonei remti komi-lYizia I laurv* cnvniotn ; *įinės. Daug sužeistų. infonnacijos tikglaig da-_ | Bus atidaryta planetarija
NEDARBAS NEW YORKO įlyvaus ir šaulių sųjungos cen- Gegužės 10 dienų bus ati- 

VALSTYBĖJE Aro valdybos pirmininkas dail. daryta Adler planetarija Gra-
A. 'Žmuidzinavičius. “Tr.” parke, ežeio pakrašty.

Viešbuty rastas vyro 
lavonas |

We8ton viešbuty rastas ne
žinomo vyro lavonas. Sekma- į ALBANY, N. Y., geg. 5. — 
dienio vakare jis su kitais New Yorko valstybės guber-
dviem apsistojo viešbuty na 
kvoti. Užsirašė kaipo “J. 
Brown ir kompanija iš Det- 
roit.” Rankos ir kojos suriš
tos. Nužudytas.

natorius Franklin Roosevelt 
paskelbė, kad šioj valstybėj 
nedarbas dar daugiau didėja.

KYLA JAVŲ KAINOS

• Vakar kilo didelis gaisras 
dnter Occan Oil kompanijos į- 
•ataigoje, Lyons. Gesinti (gais
rų talkon buvo pakviesta ap
linkinių miestelių gaisrininkų 
kuopos.

ALKOHOLIUI GAMINTI 
KATILIUKAS KALĖJIME

t COLUMBUS, O., geg. 5. — 
Valstybės kalėjime, kurio gai- 
įsre andai žuvo 320 kalinių, 
rastas katiliukas alkoholiui 
gaminti. Tuomi naudojosi ka
linių būrys.

Kaune už centnerį rugių 
mokama 12-13 litų, Šiauliuose 
13-14^. Yra vietų, kur moka 
už rugių centnerį iki 15 lt. 
Pakilo ir kviečių kainos: pir
ma mokėta 17 — 19 lt. centu., 

io dabar Kįaune jau mokama 
20 — 21 lt., Klaipėdoje 21 — 
23 lt. Miežių |ir avižų kainos 
beveik nepasikeitė. Užsieny 
javų kainos irgi kyla. “Tr.”

CHICAGO IR APYLINK. 
Išdalies debesiuota; maža

temperatūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.85
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“DRAUGAS”
neina kasdien, Uskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — l« 00. Pu
sei Metų — »8.50, Trims Mėnealajms — 18.00. Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.0ė, Pusei Me
tų — 14.00, Kopija .OSc.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų neffrų- 
Mna, jei neprašoma tai padaryti ir neprlelunčiama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 18:00 rah 
kasdien.

8kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

lygomis, kurios daugeliu žvilgsnių yra visai 
kitokios, negu amerikoniškos. Visa tai pama
čius nuosavom akim ir pastudijavus bns leng
viau išrišt klausimų kas link galutino apsi
gyvenimo. Ne piliečiams verta atsimint, kad 
be rašto “permit of re-entry” sunku arba vi
siškai negalima sugryšb ir kad toks perimtas 
leidžia iki metų laiko išbūt užsieny ir su- 
gryšt”.

MERGAIČIŲ LIKIMAS 
INDIJOJ.

ĮDOMI KOLEKCIJA.
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EUCHARISTINIS KONGRESAS.

Indijoj vedama kova už ne
priklausomybę. Bet kaip ta ša 
lis pati viena valdytusi, jei 
nepriklausomybę laimėtų, Die 
vas žino.

Indija skaito virš 300 milio 
nų gyventojų. Jų didelė didžiu 
ina gyvena primityviai. Apie 
kokių pažangų nenori nei klau

Didžiosios Britanijos vyriausybė suėmė 
indėnų vadų Mahatma Gandlii ir uždarė jį j 
kalėjimų. Uandlii jau kalintu kartu patenka j 
kalėjimų už kėlinių neramumų prieš Didžio
sios Britanijos vyriausybę.

Areštavimas vado, mūsų nusimanymu, in- Įsyti> purtOsi visokios kultūros, 
dėnų nenuramins. Nenuramins nė jų per di- ! Kad indiečių didžiuma yra
delis persekiojimas bei kankinimas. Tas dar 
labiau galės sukelti tautoje entuziazmo ir pa-

’‘si ryšimo kovoti prieš savo valdovus ir rei- 
Į kalauti laisvės.

Šių savaitę Kartagine, Afrikoje, eina E- 
ucbaristinis kongresas, kuriame dalyvauja 
netoli dvidešimts tūkstančių žmonių. Kon
grese dalyvauja apie tūkstantis Amerikos 
katalikų, kurie išvyko laivu “Rocliambeau”. 
Lietuvos ir Amerikos lietuviai katalikai taip
gi yra gana skaitlingai atstovaujami ir dėl 
to kongrese jie sudaro užtektinų grupę, kuri 
keletu posėdžių atskirai galės sudaryti ir pa
skaitas lietuvių kalboje laikyti. Lietuvių gru
pei vadovauja didžiai gerbiamas kun. prof. 
Pranciškus Bučys, Marijonų Kongregacijos 
Generolas, kuris yra šio Eucharistinio Kon
greso rengimo komitete. Amerikos lietuvių 
delegacijai vadovauja gerb. kun. Jonas Švag- 
ždys ir gerb. kun. Jonas A m botas.

Kadangi į Eucharistinį Kongresų yra su
važiavę žmonių iš viso pasaulio kraštų ir ka- Į 
daugi jame ir lietuvių atstovai dalyvauja, dėl 
to mūsų tauta plačiai bus išgarsinta. Reikia 
duoti kredito Federacijai, kuri 'pasirūpino 
suorganizuoti lietuvių- maldininkų būrelį į Eu 
cliaristinį Kongresų.

Ir Maskvos laikraštis “Pravda” bolševi
kų organas, pripažįsta, kad ne tik Rusijoj 
bendrai nėra ramu ir gera, bet kad ir pa-

Tuo reikalu savaitraštis “Garsas”, L. R. 
K. S. A. organas, duoda tokį patarimų:

“Del to mūsų atsakymas tokiais klausi
mais yra šis: “ūse your own judgment”, — 
apsispręskite patys. Nežiūrint, kiek mes Lie
tuvą mylime ir trokštame jai gerovės, bet ne- 
siimam įkalbėt, kad grvšk, apsibūk, iš anks
to nežinodami, ar tam ar kitam ten patiks 
ir seksis.

Šiais laikais daug žmonių be darbo. Lie
tuvių bedarbių irgi netrūksta, ypatingai an
glies kasyklų zonose. Dirbi, ar nedirbi, pra
gyvenimas vis tiek pat atsieina. Del to ne 
vienas pasirengęs vykt Lietuvon ir ten po ke
lis mėnesius praleist. Vieton gabentis dideles 
šeimynas, brangiai išsikaštuot, o paskui gal
votrūkčiais vėl bėgt atgal, ar negeriau būtų 
vieniems pasilikt namie, o kitiems nuvykus 
apsižiūrėt, susipažint su vietos gyvenimo sų-

BAŽNYČIA IR KENTĖJIMAI,
-o-

“Kaip mane persekiojo, taip ir jus 
persekios,” pasakė Jėzus savo apaš
talams ir mokiniams, tai pirmąjai Jo 
Bažnyčiai.

Jėzaus pranašystė pildėsi, pildosi ir 
pildysis. Jo Katalikiškoji Bažnyčia vi
są savo gyvavimo laiką kentėjo ir ken
čia. Jei Ji ramiai gyvena ir veikia vie
nur, tai Ji kenčia kur-ne-kur kitur. Taip 
nuolatos. Taip amžinai.

Kentėjimuose yra nesuprantama 
mums žmonėms paslaptis. Kentėjimai 
yra ta geroji, gausioji trąša, kuri duo
da smarkų augimą dorybėms, šven
tiems darbams, kuri augina ir duoda 
šventųjų.

Nors žmonės, net patys katalikai, 
bėga nuo kentėjimų, bet jie juos veja
si. Jie neapleidžia itin Dievo išrinktųjų, 
Jo numylėtų.

Kentėjimai yra nelyginant kokia 
perpildyta Dievo malonėmis Dievo do
vana. Jie neša Dievui daug garbės, 
Bažnyčiai ir žmonijai daug palaimos.

Visos kilniosios sielos priima ken
tėjimus su džiaugsmu ir trokšta juose

J krikščioniško apšvietimo. Tik 
krikščionybė gali išgriauti jų 
tarpe tuos barbariškus, pago
niškus papročius. Jokiais ki
tais įstatymais jų neapšviesi, 
gi be apšvietos negalima nei 
laukti kų gera.

D. C.

žemojo laipsnio žmonės, tai 
geriausia liudija kadir jų bar
bariškas įprotis apsieiti su 
mergaitėmis.

Indiečių tarpe iš senų-seno- 
vės yra pripažinta: aštuone- 
rių metų mergaitė yra jau žmo

ANGIES NUODAI.

Patekę žmogaus kraujau an
gies nuodai vienu momentu 
atakuoja visų sistemų, sunai
kina gyvųsias kamaraites 
(cells) ir žmogaus miršta.

Yra pasauly mirtingesnių 
nuodų už angies nuodus. Bet 
tie kiti nuodai puola tik tam 
tikras kūno sistemos dalis, 
kaip tai nervus arba atski
rtus organus, kaip tai skilvį,

čioj bolševikų partijoj, tebeina kova už pirme
nybę už vadovavimų.

Maskvos laikraščio pranešimu, esu gali-
nusi.

Tokiu bildu ten mergaitėms

na, dvylikos metų jau motina, 
gi dvidešimties metų jau suse- , širdį ir kt.

Tie kiti nuodai veikia tik
rai, bet palengva. Gi angies 

ma laukti stiprių susirėmimų tarp diktato-; neleidžiama nei mergauti, nei' nuodai veikia momentaliai,
riaus Stalino ir kilančios jėgos ištremtojo I jaunomis dienomis naudotis, ' Antkart praplinta po visų si- 
Trockio, kurio šalininkai ruošiu jam kelių su-Įt^ indiečių paprotys, visi Jstemų ir sunaikina visas dalis 

pripažįsta, yra nelabas ir negrįžti j Rusiją.
Reikia spėti, kad paaštrėjusi vidujinė 

kova bolševikų vadų tarpe bolševizmų visiš
kai pasmaugs ir Rusijos žmonės pasiliuosuos 
iš sunkios ir skaudžios vergijos.

Lenkų spaudos agentūra “Pat” prane-

Angies nuodai žmogų pakerta 
doras, priešingas šių dienų ei- nelyginant kai žaibo trenki- 
vilizaci jai. į mas.

Britų valdžia Indijoj, norė-Į Tokios yra galutinos profe- 
d-ama išgriauti tų bartariškų soriaus C. H. Pliilpott iš Wa- 
paprotį, parūpino įstatymų,

ša, kad šio mėnesio pirmų dienų Lietuvos ir 
Lenkijos atstovai, susirinkę prie demarkaci- 

, jos linijos, susitarė taip vadinamu mažuoju 
j susisiekimo programų. Tai pasėkos Karaliau- 
; čiaus sutarties.

Praktiškai imant, ta sutartis palengvins 
prie demarklinijos gyvenantiems žmonėms, 
kuriems netrukdys susisiekimo — jie laisvai 
galės pereiti iš vienos pusės į kitų. Tačiau 
tokios sutartis atidaro kelių prie kitų sutar
čių su lenkais, neišrišus Vilniaus klausimo. 
Tas apsunkins Vilniaus krašto atvadavimo.

Gaila, kad Vytauto Didžiojo metais tau
tininkų vyriausybę veda prie apsunkinimo 
sostinės atvadavimo.

Prof. Voldemaras, buvusis Lietuvos dik
tatorius, pranašaujųs karų tarp Sovietų Ru
sijos ir Lenkijos. Ir tas karas būsiųs šiemet. 
Be to, jisai primena, kad Pilsudskis, Lenki
jos diktatorius, norįs užgrobti visų Ukraina 
ir Lietuvą.

Mes žinom, kad abeji — rusai bolševi
kai ir lenkai pilsudskininkai turi imperialis
tinių troškimų. Del to karas tarp jų gali bū
ti, jei kitos Europos valstybės nepasistengtų 
jų sudrausti. Del lenkų noro užimti Ukraina 
ir Lietuvą, reikia pasakyti, kad tas noras no
ru ir pasiliks. Ukrainos ir Lietuvos puoli
mas galėtų sukelti visos Europos karų, kurio 
ji bent šiuo tarpu nenorės.

būti, kaip ilgai patinka Dievui ką-ne-ką 
juose laikyti.

Čia duosiu aprašymą vieno atsitiki
mo, kuris nesenai įvyko ir dar tęsiasi.

Pietų Amerikoje yra Venezuelos re
spublika. Jos piliečiai beveik visi kata
likai. Valdžia ir neva katalikiška. Bet 
be papiktinimų niekur neapsieinama. 
Taip atsitiko nesenai toje respubliko
je. Jos valdžia nesenai varu išvarė iš 
šalies Valencijos vyskupą, Montes de 
Oca.

Laikraštis EI Pais visą atsitikimą 
taip aprašo: “Nekuris žymus, aukštai 
stovįs asmuo Valencijoje, turįs didelę 
įtaką ir jėgą, pereitų metų Spalių mė
nesyje skandalingai apsivedė. Tą įvy
kį pagavo spauda. Pasirodė joje daug 
įvairiausių aiškinimų ir spėliojimų. Tai 
sukėlė daugybėje įvairiausius sąžinės 
neramumus. Tas galingasis asmuo bu
vo įspėtas, kad jis neturi teisės apsi
vesti, nes jo pirmoji moterystė yra ge
ra ir teisėta ir divorsas jam netarnauja.

Papiktinimas buvo tuomi didesnis, 
kad įveltos j tą atsitikimą asmenybės 
buvo labai svarbios ir žymios visuo
menėje. Vyskupas pamatė, kad čia la
bai svarbus dalykas ir nusprendė vie

'»■<

l)r. Ella Kevs Dearborn, iš Portland, Ore., sakoma, turin
ti didžiausių pasauly šaukštų kolekcijų (rin.rii.Į). Ji atvaiz
duojama čia su didžiausiu aliumininiu šaukštu. Užpakaly jos 
sukabinta 2,456 šaukštai, surinkti įvairiose pasaulio šalyse.

tai pažeidžia kaikuriuos
ganus. Toli kitaip yra su an- 

shingtoiio Universiteto, St. Lo į gįes nuodais. Mokslas ligšiol 
nesusekė kitų tokių baisių ir 
galingų nuodų, kaip kad yra

kurs ėmė veikti pradėjus ba- uis, tyrinėjimų išvados, 
landžio 1 diena. Į Apie tai jis plačiau aiškina

Einant šiuo įstatymu yra žurnale “The American Wee-
griežtai uždrausti susituoki
mai niregaitėms ligi 14 metų 
ir bernaičiams ligi 18 metų 
amžiaus.

To įstatymo paskelbimas

kly”, New York.
Mokslas ilgus metus spren

dė, rašo prof. Philpott, kad 
žinomos botulizmo ligos perų 
pagaminami nuodai yra mir-i

or- Alkoholio klausimas kolonijo
se.

angies nuodai:

Prof. Philpott tai visa išty
rė darvdamas ilgus išmėgini-

Paskutiniuoju laiku dauge
lyje Afrikos kolonijų labai 
greitai pradėjo plėstis alkoliz- 
mas, nes svaigiųjų gėrimų į 
vežimas (daugiausia iš Euro
pos) žymiai padidėjo. 1919 m.

vįsoj Indijoj sukėlė baisiausių' tingiausi visam pasauly. Šie 
audrų prieš valdžių. Ir pirm i nuodai taip galingi, kad jų vic 
balandžio 1 d. suskubo susi-‘nu arbatiniu šaukščiuku, tin- 
tuokti dešimtys tūkstančių kainai juos atmiešus butų 
mergaičių ir bernaičių. j pakankama išnuodinti visus

Britų valdžia yra išspren- į pasaulio vyrus, moteris ir vai- 
dusi griežtai vykinti jstatv- kus.
mų. Deja, Indija padalinta! Bet pastaraisiais laikais 

į šimtus provincijų ir provin- mokslas susekė, kad angies 
cijėlių, kurių priešaky yra in-1 nuodai yra toli baisesni už bo- 
diečiai princai valdovai. Kai - Įtulizmo peri} nuodus, 
kurie jų savo provincijas ab
soliučiai valdo ir britų val
džios įstatymai dažniausia ig-,, , . . . ,

. m. . . ° 'koncentruojasi i ta kūno sis-noruojann. Tie pnncai via tik \ , : “ , .T, .,............................ '.. . . temos dali, kurių jie turi pa-Bntanijos imperijai ištikimi, ‘ . . . , . ,
.... . , . . ; kirsti. Angies gi nuodai ant-gi kitos ji} teises negali būt ,
.. ... v. kart puola gvviausias kūnopilnai liečiamos. , °
m , . , . , . , . 'dalis. Tas reiškia, kad šie nuoTokiu budu tas istatvmas, i , . A1 x \

, . v .. \ , dai antkart pakerta viso ku-atkreiptas prieš vaiku sutuok- > ,
* • • . _ ,. no gyvybę,tuves, vargiai turės pavvkimo.

I Botulizmo 
nūs toxin)

nuodai
patekę

(botuli-
kraujan

mus su žemojo laipsnio gy- St. German-en-Lave padary
ta tarptautinė sutartis, kuria 
buvo šiek tiek suvaržytas svai 
giųjų gėrimų įvežimas į Afri- 
kų, bet teigiamų vaisių beveik 
nedavė. Matvdami labai liud

viais, vadinamais “paranie- 
cinm”. Šie gyviai turi vos 
vienų kamaraitę (cell). Pap
rastais nuodais šių gyvių ne
galima užmušti. Jiems neken-
kia nei “botuiinus” nuodai, Inas negrų girtavimo pasekmes 
nei stricbnina. Bet angies nuo ! misijonieriai pradėjo prašyti 
dai antkart paveikia. j Afrikos kolonijų vyriausybės

Įgelto nuodingosios angies pakeisti 1919 metų sutartį ir 
žmogaus kraujas į trumpų lai- visai uždrausti svaigiųjų gč- 
ką pavirsta tiesiog rausvu rimų įvežimų. To pat pareika- 
vandeniu ir seka mirtis. ^avo ir- kultflringesnieji neg

rai. Paskutinėmis žiniomislškur angys yra Įgijusios 
tokius baisius nuodus, profe
sorius nedrįsta aiškinti. Jis 
tik spėja, kad jas gamta ap
teikus tais nuodais, kad apsi
ginti galingesnių priešų.

tarptautinis žmonių globos 
biuras Ženevoje į tai taip pat 
atkreipė savo dėmėsi ir mano 
greitu laiku kolonijas turin
čioms valstybėms pasiūlyti pa 
daryti 1919 m. sutarties revi
ziją ir visai uždrausti įvežti 

Jozemitų pakalnėj aUg-a ad\olinius gėrimus į kolonijas, 
aukščiausi pasauly medžiai, j

Ko indiečiai reikalingi? Tai! Kiti visokį nuodai pakerta Į kurių yra apie 500; vienas di- ATYDŽIAI PERSKAITYKI- 
tikrosios krikščionybės ir nervus, pakerta smagesnis,| džiųjų turi 101 metro aukščio. TE BIZNIERIŲ BARGENU5

šai atsiliepti, kad nuramintų sąžines ir 
iškeltų tikrąją tiesą. Laikraštyje “EI 
Observador” paskelbė tikrąjį Bažny
čios mokslą apie Moterystės Sakrame
ntą.

Kaltininkai pasijuto įžeisti. Jie iškė
lė akciją prieš vyskupą, kad jis padaręs 
papiktinimą, išdavęs sekretą ir nusi
kaltęs respublikos įstatymams. Vysku
pas priverstas buvo keliauti į Karakas, 
respublikos sostinę, ginti save nuo 
skundų. Galingieji spėjo visus sukelti 
prieš vyskupą. Jo neišteisino, bet pa
reikalavo, kad jis atsisakytų nuo vys
kupo vietos. Vyskupas tą reikalavimą 
atmetė. Jis pasakė, kad tik Šventasis 
Tėvas turi teisę iš jo atimti vyskupo 
valdžią ir atstatyti nuo vyskupijos. 
Valstybė neturi jokios teisės į tuos rei
kalus kištis. •

Sudarė, kad vyskupas turėjo antrą 
kartą keliauti į Karakasą. Gi valdžiai 
jau surėdė, kad vyskupas būtų slapta ’ 
kelyje suimtas ir ištremtas iš šalies. 
Taip įvyko. Jį sučiupo kelionėje, pri-‘ 

lobivertė įeiti į automobilį, nuvežė j La 
Guair 
Britų
Guaira, įsodino į laivą, kuris plaukė ji 

“Trinidad” salas.

Rašo šv. Tėvo Pasiuntiniui.
Iš Trinidad vyskupas Montes de 

Oca parašė Apaštaliniam Nuncijui:
“Mano pirmasis žodis Jūsų Eksce

lencijai. Aš atkeliavau į šį portą ryte 
11:30. Kelionė buvo laiminga. Tėvai 
Dominikonai ir dievobaimingas Trini
dado arkivyskupas priėmė mane su to
kiu meilingumu ir nuoširdumu kad ma
ne didžiai sugraudino. Ant laivo visi 
keliauninkai, kurie iš Karakaso laikraš
čių žinojo kaip neteisingai ir nuožmiai 
buvau išvežtas iš tėvynės, apipylė ma
ne didžiu nuoširdumu, malonumu ir pa
lankumu. Tai buvo gydąs balsamas į 
mano žaizdas. Jie net padarė kolektą 
pagalbėti man mano neturte.

Rašyk man tuojaus. Pasakyk, ko
kių turi įspūdžių, žiūrėdamas į ateitį. 
Jei imsi tvarkyti mano reikalus su val
džia, aiškiai jai duok suprasti, kad aš 
pasiliksiu tokis pat visuomet. Jei to
kios skandalingos moterystės įvyks 
tūkstantj kartų, a,š tiek kartų pareikšiu 
savo pasmerkimą joms. Čia yra pavo
jingiausia liga, tai ir vaistai yra labai 
reikalingi.

Riksmas, kuris iškilo dėl mar.o pa
reiškimų spaudoje, parodė, ką aš daž

nai kartojau: “Reikalinga išsireikšti aiš
kiai apie nekuriuos dalykus Venezue- 
loje.”

Aš patenkintas. Aš laimingas. Aš 
net džiaugiuosi, kad Viešpats padarė 
mane vertu kentėti įžeidimų dėl Jo. Aš 
pasirengęs sunkiau kentėti dėl Kris
taus ir Jo Bažnyčios. Tesuteikia man 
Dievas, kad mano kaulai būtų sumalti 
ir mano kraujas pralietas pabudinti Jo 
tiesai.

Šiandien aš rašau mano Generaliam 
Vikarui, duodamas nurodymus, kaip 
turi tvarkyti mano vyskupiją. Sakau 
Mano Vyskupiją, nežiūrint to, kad val
džios jėga sako, kad aš daugiau netu
riu valdžios joje.

Tuom tarpu aš susiplanavau dirbti 
čia tarp ispaniškai kalbančių žmonių, 
kurių yra apie 4000. Aš jiems laikysiu 
Mišias, sakysiu pamokslus, klausysiu 
išpažinčių. Aš jiems atlaikysiu Šventą
ją Valandą. Žodžiu, aš būsiu misijonic- 
rius savo tautiečiams čia, kolei aš ne
galėsiu dirbti matno Valencijoje.

(Bus daugiau)
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f Prašau Į Mano Kampeli J
Prof. Kampininkas tai juodu baisiai “aprabino”. 

į Rusijoj “rojuj” šiandie, sakė 
'Kuznieeovas, be leidinio ne
galima nei vištos pnsipiauti.

K LIETUVOS RESPUBLb
yra dabartinio bninisterių pir
mininko žadėta Seimų sušau
kti, bet toliau tų pažadų ne- 
pasistumėta. Šitokia nenorma
li padėtis gali sugriauti net 
pačius valstybės pagrindus ir, 
savaimi aišku, jog ji kenksmi
ngai atsiliepia j įvairių vals
tybės gyvenimo šakų vysty
musi. Iš viso to, kas pasaky
ta, plaukia išvada, kad kuo- 
greitiausiai nenormali padė-

KOS GENERALINIO 
KONSULATO,

Chicaga. — Čia lietuviškų 
bedarbių ofise gauta iš Mask
vos smarkus draugams pabari 
inas (kita kopija pasiusta 
Brooklyno “Nelaisvei”), ku
riame, mirties bausme, grąsi- j |j8 prįValo būti pašalinta, vy-

PROF. KAMP. RADIO. narna draugams nerašyti savo kdant pamatinius mūsų vals-
se guzietose apie tai, kad Ru
sijos komunistai visomis ke
turiomis spardosi gindamiesi prezidento rinkimų, 
nuo imperialistinių valstybių

Kaunas. — Vienas laikraš
tis čia paskelbė tokių naujie
nų: “Amerikoje asmuo, baus
tas tris kartus, ketvirtų kar- puolimo, kad, esu, imperialis
tų baudžiamas kalėjimu iki;tai ruošia besiartinantį karų.

tybės įstatymus, būtent: eina
nt prie Seiom ir respublikos

Antras nemažiau mums rū

III. Amerikos Lietuviai ir 
Klaipėda.

Jau yra visų pripažintas 
faktas, kad Amerikos lietu
viai mėgsta keliauti per jūras 
tiesiog Klaipėdon, mėgsta 
Klaipėdos ir Palangos grožy
bės, mėgsta net apsigyventi 
Klaipėdoje, laisvai nusipirk
dami tenai tai ūkius, tai mies
tiškus namus. Jau daugelis a- 
merikiečių apsigyveno Klai 
pėdos krašte ir yra patenkin
ti. Tat vykstant Lietuvos lan-

pimas klausimas, tai visos ša- kytų, pirkite laivakortes į

gyvos galvos”.

O kiek pas mus yra baustų 
net po dešimts kartų, kurie 
vis du laisvėje gyvena?!

Leonuvka (Šiaulių ap.). — 
Norėdami patekti į bolševikų 

"“rojų”, du rusu: Kuznieco- 
vaš ir Bakanovas čia pardavė 

*ūkį už 22,000 litų ir, peržeg
noję Lietuvą, išvyko “rojun”. 
Neužilgo abu vėl grįžo Lietu
von tik su $10 ir pase pažy
mėta, kad tiek tik leista išsi
vežti. Kitaip sakant, komunis-

\

“Durniai!” — sakoma paba
rime komunizmo bimbalams, 
— “ne imperialistai mus (so
vietus) puola, bet mes juos puo 
lame visur panaudodami tero
rų. Pavyzdžiui, sako, gali būti 
kad ir įvykis Estijoj, kur de
leguotas mūsų čekos 
nužudė estų generolų Untų. 
Imperialistai, sako, nesiunčia!

lies ir ypatingai ūkininkų e- 
konomiškos būklės pagerini
mo klausimas. Keista, bet tei
singa, kad nederliaus ir der
liaus metai daugeliui ūkinin
kų visiškai vienodi. Ir vienais 
ir kitais metais kišenės tuš
čios, o vis didėjančios skolos 
dažnai dideliu sunkumu spau
džia. Prisižiūrėjus į valdžios

Klaipėdos uostų, važiuokite 
tik tais laivais, kurie plaukia 
Klaipėdon, o grįžtant Ameri-1 
kon — reikalaukite laivo iš 
Klaipėdos. Klaipėdiečiai bus 
mums už tai dėkingi, o ir 
mums patiems šimtų kartų pa
togiau. Po to kai Lietuvai 
nedraugingi lenkai nusipirko 
sau tuos Baltic

ŽIBINTUVAS TAFTUI 
ATMINTI.

1913 in. gyvenęs’38 S. 2nd St., 
Brookjyn, N. ¥., gi vėliau 
Vittsburgli, Pa. (27 Pine St. 
ar Avė.). Paieško duktė Mari
jona.

Adomavičiai, Jonas, Anta
nas ir'Kazys, broliai, pasiva-

rėsime didesnius mokesčius į 
lėšų fondų mokėti.

Kurios kp. silpnai gyvuoja 
finansiškai, apskritys joms 
suteiks pagelbos ir jei užsire
gistruos daug delegatų tai ke
lionė atsieis visai pigiai. Bus

dinę Adams. Jonas gyv. Fal- paimti busai važiavimui ir bus
lon, 111., Kazys — Granville, 
Ieško brolis Vincas.

Ieškomieji arba apie juos 
kų nors žinantieji prašomi at
siliepti į

Consulate General of
Lithuania

15 Pnrk Row,
New York City.

Cincinnati miestas Alins 
parke, 1,500 pėdų aukštumoj,1 
žada pastatyti' tokį Taftui 
atmintį — žibintuvų, kuris sy
kiu patarnautų ir municipa-

America Line lei Lunken orlaivių stočiai.

CHICAGOJE
L. R. K. S. A. REIKALAI.

graži ir linksma kelionė. 
Kiekviena kp., gyvuojanti

UI., Wis. ir Indiana vai. gali 
prisidėti prie Cliicagos Aps
kričio delegatų. Tat k’p. pasi
naudokite čia proga ir kuo- 
greičiausia užsiregistruokite 
Apskričio valdyboje arba agi
tacijos komisijoj, 4528 South 
Pairfield avė., Chicago, III.

J. A. Aukštaitis,
Apsk. pirm.,

J, Jusevičius,
Apsk. vice-pirm.,

K. Rubinas,
l Rašt.,

S. Butkus,
Ižd.

Laikome už pareigų praneš
ti visoms Chicagos Apskričio 
kuopoms, kurios dar nėra iš
rinkę delegatų busimam Sei
mui, kurs įvyks birželio 23, 
24, 25. dienomis, Niagara
Palis, N. Y., kad dabarti
niuose kp. susirinkimuose, ku
rie įvyks gegužės mėn., iš-

REDAKCIJOS ATSAKAI. 
M. S. 1 kp. Valdybai. —

Pranešimų gavome per vėlai, 
dėlto nespėjome įdėti į pir
madienio numerį.

KAIP VAIKŲ SPECIALIS
TAI GYDO SUKIE- 

KIETĖJIMĄ.
Sukletėjus viduriams pas valkus at

siranda dieglys, išpūtimas, odos Il
gos ir tt. Tas silpnina juos, ka'.pir 
suaugusius; padaro juos piktus, 
karščiuojančius ir nerijnHUjančIus. 
Bet nevartok valkams gyduolių, ski
riamų suaugus.eni3 pataria vaikų 
spoc'a'.'.stai. 9O0į daktarų nnošimt.s 
pataria vieną vaistą nuo siikletėlimo, 
slogų ir kitų vaikų ir kudlk ų su
sirgimų. Milijonai unot'nų įrodė jos 
gerumą per 30 metų. Cas’arlą yra 
grynai auęmenitp, nekenksminga ir 
eurdi. Tikroji Cactoria visada turi

,. .. , , . , v ,v. .vedamų politikų, gaunamas į-
Rusijon slaptųjų galvažudžiu, z - •. . . . spūdis, jog pastaroji nėra ve-
o mes, komunistai, visur juos. , , ,. , .’ J dama atatinkamu stropumu

bei sumanumu. Pavyzdi, rude
nį buvo paskelbta, kad minis- 
terių kabinetas nustatė tvir
tas javams kainas, kurias 
“Lietūkis” privalo mokėti 
supirkinėdamas iš ūkininkų 
javus, būtent: kviečiams nuo 
23 lt. 20. iki 24 lt., rugiams 
nuo 16 lt. iki 17 lt., avižoms 
nuo 13 lt. 30 c. iki 16 lt. 50 c. 
ir t.t. “Lietūkiui” buvo vald
žios išduotos milijoninės pini-

siunčiame. Matot”!
Po tokio pabarimo mūsų

“tavorščiai” žada pasipro- 
vyti.

Iš Lietuvos Ūkininkų Sąjungos 
V e i k i m o.

(Pabaiga)

Po 192G m. perversmo, dr.
, Griniui prezidentauti atsisa
kius, išrinktas dabartinis Res
publikos prezidentas, einant 
mūsų valstybės konstitucija, 
turėjo baigti neatprezidentau- 
tų buv. valstybės prezidento 
(Dr. Griniaus) laikotarpį. Dr. 
Grinius prezidentu buvo išrin
ktas 1926 m. birželio mėn. 
Vadinas, nustatytas veikian
čiais įstatymais trijų metų 
prezidentavimo laikotarpis pa 
sibaigė 1929 m. birželio mėn., i 
o tuo pačiu ne vėliau to lai-

naudoja'mos iš jos paimtos lė
šos. Valdžios darbus kontro
liuoti tegali respublikos pre
zidentas, kuriam vienam ap
rėpti visų sudėtingų valstybės 
vyriausių priežiūrų beveik ne

gų sumos. Mes nežinome,, kaip 
“Lietūkis” tų operacijų pa-
vedė ir kiek patsai pasipelnė, 
tik turime daugelio ūkininkų 

.manoma. Del to net ir dabar-! nusiskundimų, jog valdžios 
tinėse sąlygose spaudoje teko I tvirtos kainos rinkoje neišsi- 
tur būt pastebėti susirūpini- laikė. Vadinas įvestas grūdų 
m, kad ir-dėl Kretingos-Te-j supirkimo monopolistai yra 
lšių geležinkelio statybos atl- i pavedimas to darbo vienam 
davimo užsienių firmoms, už|“Lietūkiui,” nedavė gerų, vai 

milijonai litų duotižymiai brangesnę kainų, negu sil?> ° 3 
kad vietiniai inžinieriai apsi-į“Lietūkiui” nesuteike tinka- 
ėmę statyti. Arba vėl, kuo pa-,mos ūkininkams pagalbos. Ne 
teisinamas naujų mokesčių at- geresnius rezultatus rodo ir

ko'Yurtk’tokti "respublikos siradimas ,<š“nims eržilams),“Pieno Centras”, kuris likęs 
ir muitų kai kuriems žemės ū-į vienas (prievartos budu suh- 
kio reikmenims pakėlimas tuo kvidavus “Pieno Sąjungų”) 
metu, kai valdžios dažnai pra vis dėl to ima sau žymų pro-

prezidento rinkimai. Sulyg 
tautininkų paskelbta konstitu
cija taip pat reikalingas pre-
zidentas, bet ji renka nebe j "Sėjama, jog esą dideli pi- centą nuo kiekvreno klgr per-
Seimo, o ypatingi tautos at- aiP» PerteWiai ižfe kam0.'s »'
stovai (Konst. 43 paragr.). iS PiniW ™5«la SUraS‘* ™kt! ’,™>

Savaime aišku, jog nevykdant
pamatinių šalies įstatymų, su-į 
sidaro nenormalus padėjimas,’

laivus, kuriais lietuviai mėg- įžibintuvas bus 100 pėdų auk
avo keliauti, - Lietuvos tu- .Stumo su elevaiteriu ir obser- rinktu ip pranegtų Apskrif.io 
ristai rado sau kitų būdų: už- vator.jos galerija. Bus stato- valdvbai Bfttina vra pareiga! 
sitarnavęs Lietuvos patriotas ,mas iš baltojo marmuro ir at- kiekvienos kp išrinkti iri
Martynas Jankus, Lietuvos 
visuomenės pritariamas, pata
ria Lietuvos lankytojams nau
dotis daug geresniais švedų 
laivais, kurie gražiai, pato-

seis $40,000. siusti delegatų į Seimų.
Šiame Seime bus iškeltas

— savininkams jų amate ar lėšų fondo defecito (nedatek- 
specialybėje. Ilius) klausimas P. T. planuo-

4. Grįždami Lietuvon Lie-Jja apkrauti narius didesnė- 
giai ir nebrangiau kaip kiti tuvos išeiviai gali gauti iš Fi-Į mis niokestimis į lėšų fondų.

nansų Ministerijos leidimų sa- gis Seimas turės išrišti tų 
vo mantų (vartotus naminius'opų klausimų. Ir jei mes prieš

mus veš senuoju keliu — tie
siai Klaipėdon. Pirmoji lietu-
vių ekskursija švedų laivu daiktus) įsivežti be muito, jei ' jį nekovosime 
“Gripshohn” išvyks į Klai
pėdą birželio 27 d. Gi danai
savo Skandinavų^ Linijos lai- |gę- (trijose kopijose) Lietuvos! 
vu “Oscar II” gegužės 24 d. (Konsulato paliudytų.
veš Klaipėdon viena skaitlin
giausių lietuvių ekskursijų. 
Keliaujantieji per Angliją 
(Southampton uostų) gali ten 
persėsti ir gauti laivą, kuris 

veža.

IV. Keleiviai ir Lietuvos 
Muitai.

1; Nauji keleivių daiktai ap
mokami muitu bendra tvarka. 
Be muito praleidžiama tik 
tiek naujų daiktų, kiek mui
tas už juos neviršytų daugiau

ir nesiusime
gu pristatys Lietuvos muiti-1 delegatų į Seimų, tai, šiur, tu-1 Į'ųk,che 9 par<”*’ Saugokis «“>»•*«•- 
nei savo vežamų daiktų sųra-1 _ .

Paieškojimai.
Urnevičius Mykolas, gyve

nęs Nanticoke, Pa. pas Kanie- 
vskį, netoli lenkų bažnyčios 
Iš profesijos — buvęs vargo
nininkas.
| Kernazickis Petras, gyve
nęs 68 Johnson St., Pittsston, 
Pa., buk tai suimtas ir kalė
jime esąs Wilkes Barre, Pa. 
Prašoma tikrų žinių.

Usvaldas Antanas ir 
žmona Bajorinaitė, kilę

.1°

25 litą. Ši muito lengvata tei- Saka)in5Sj CaarSa gy.
kiama tik vienų karta galio
jančio paso savininkui.

2. Keleivių daiktai, kiek jų 
yra reikalinga kelionei, pra 
leidžiami be muito. Keleivių 
kelionės daiktais skaitoma 
esamieji prie jų ir jiems rei-

nėra kur dėti, kaip yra vie-1 produktams. Tokio veikimo iš 
šai mums tvirtinama, tai ku- davoje ūkininkai nusiskund- 
riam reikalui dar mokesčiai žia, jog už pieno riebalus žie-

, • , i • i didinami. 'mos metu net mažiau berno- . .
kuris kenksmingas yra valsty- . , - , , , , kalingi kelionėje vartojami, . - ..... ,v Panašiais atvejais Seimo karna, kaip kad mokama buvo zi , v.d. , / . .bes gyvenimui įvairiais atzvil-1 1 daiktai (drabužiai, skalbimai,

'kontrolė yra vienintelė dauge-,vasaros metu. Tenka padary- . .'
J L. .<_ _______________ ____ i avaline ir tt.).

3. Be muito taipgi pralei-

giais. \
Nenormalus padėjimas dar

lio valstybių išbandyta prie-ti išvados, jog monopolizavi 
monė suvaldyti perdidelį vai- mas kad ir prekybinėje koo-

veliu Brooklyne ur Naujorke, 
iš užsiėmimo kirpėjas (bar
ter).

Zamžickienė — Belazarova, 
Elena, Amerikon atvykusi su 
Jonu Belaznrovu, 1905 metais, 
gyvenanti Bingliarnton, N. Y.

Danielis gyvenąs Conneeti- 
eut valstybėje, turįs seserį Ci
nų.

Karalevičius Mykolas, Anie-
džiama vartotieji rankiniai įrikoje apie 24 metus, atvykęs 
daiktai, reikalingi keleiviams i iš Raguvos, Panevėžio apskr-

didinamas nešaukiant Seimo,! . •, ’ .v , • •• • • i ai. . . ’ a. . , ... . x džios išlaidumų. Dabar gi no- peracijoje nėra sveikas daly-kuriam ir tautininkų išleista
konstitucija pavedamos labai 
svarbios ir visumet reikalin
gos vykdomosios valdžios 
priežiūros 'ir kontrolės parei
gos. Štai keli konstitucijos pa
ragrafai: 30 par. “Seimas pri
žiūri vyriausybės darbus, duo
da jai paklausimų bei inter- 

♦ peliacijų,” 31 par. — “Seimo 
tvirtinimo yra reikalingi val
stybės biudžetas ir jo išpildy
mas”, — 32 par. “jei tarp
tautinės sutartys, daromos su 
Lietuva, liečia dalykus, kurie 
tvarkomi įstatymų keliu, tai 
jiems ratifikuoti reikalingas 
Seimo sutikimas.” Šiandien 
tokios Seimo priežiūros vy

riausybė neturi ir dėl to vi
suomenei nėra aišku, kaip su

rs tai ir tautininkų konstitu- kas.

TUBBY
i savo iio the

THE CHAKPtOM ?TR0MG MAM 
OF THE Ui O C. L. O - HE

COOLD LIFT SIX MEM UXTH 
OME H AMD AM" U1VTR 
TWO RAMŪS RE COULD 

lAFT A AUTOMOBILE

DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ

EKSKURSIJA
TIESIOG KLAIPĖDON

Išplauks iš New Yorko

GEGUŽlO-MAY 24, 1930
Skandihavian American 

Linijos Didžiu Laivu 
OSCAR II

Iš Chicago pasažieriai specijaliu traukiniu po 
vadovyste p. P. Baltučio bus palydėti iki pat laivo.. 
Visi jūsų reikalai bus pilniausia prirengti ir kelionės 
patogumai užtikrint.

Tad kelionės i Lietuvą ar pinigų siuntimo rei
kalais tuoj kreipkitės į mus asmeniškai, laišku, te
lefonu ar telegrafu.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

The World,» Strongest Man.
VŪU OUCRTA SEE 

TRE 816 MVSCLE RE’S 
GOTZ I BET V01TR OMLV 
RIS UTTLE FIN6ER RE 

COOIŪ STOPA ROM-AUJAY, 
VUILO RoUSE

ŪOM’T ae BULV’ 
t 8ET A MLLLVUM 
ŪOLtAeS MOBOŪT 
CAM DO TRAT
ANT EUEM VOUR 

UMCLE

t BET A MlllYUM 
DOltARS HE 

CAM I SAVU 
H1M DO IT 
HE S AM- . — — e

THAT A IMT *O MUCH. ' 
MV UMCLE CAM STOP 

A U1H0LE TCAIM OF CM2S 
UBTH ONE RMD AM' 
SHOKE RLS PIPE AT
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DRAUGAS Anlralieni,, G«g. S <3., 1930

LIETUVIAI AMERIKOJE 

UIT, MDIMIt.

lio ir tokiu varžytinių dt'l pel
nų.

To nutarimo stipriai laiko-

ninkus p-nui J. Chernauskui.1
Kadangi piknikas buvo ren

gtas ant greitųjų, o vienok go
si mūsų “amžinai” išrinktas PIKNIKAS GERAI PAVYKO troku nugabeno ir pargabeno kai pavyko, tai Kolegijos re- 

per sumų pripildo pilnų'mū-j ParaPD0S komitetas. Jis ma- • —----- -— reikalingiausius piknikui dai-Įmėjai iš įvairių kolonijų tu
sų bažnyčia, kas parapijoniins į no> kad jis “amžinas”, lai; Marijonų Kolegijos naudai iktus. O West Side Express, i iv jo pasitarimų apie tolimesnį 

darbų. Kadangi šiam piknikui 
daug pasidarbavo A. J. Janu
šauskas iš Cicero, tai jam pa
vesta vietų, dienų ir budus
tokį darbų atlikti.

Rap.

C H I C A G O J E

■ ant ankstybi) Mišių, taip ir

Žinutės.
Mūsų miestelis greitai au

ga. I
10 metų atgal buvo tik 56,- 

000 gyv., o šiandie jau turi

palengvina išsimokėti bažny
čios skolas.

ir panašus nutarimai yra am- rengtas piknikas pereitų sek-i2146 So. Hoyne avė., tel. Hoo- 
žini. Nutarimas amžinas, bet mudienį Č’ernausko darže ge-;sevelt 2072, pasitarnavo tuo,
pažiūrėkime kas pasirodo, ra i pavyko. Svarbiausias da- 

Žiemos sezonas pasibaigė, Kas pasakyg man> itejįos dr-! lykas buvo tas, kad pasitaikė 
. Rūkėme gražaus pavasario. jog suvaMino p^gį^ vaka-1 geras oras. Buvo saulėta ir

net 2 kartu daugiau. Dabar Greitai prasidės kitokios pra- rug atį(javg parapjjaį pel- šilta.
Gary, Indi, randasi net 117,- mogos: išvažiavimai, geguži- pej, sunkus uždavinys.) Tai buvo pirmutinis visuo- 
0G0 gyv. na’ Puikus da jį išrišti galima tik tokiu meniškas piknikas ir gerai

Darbai pas mus eina labailna’ piknikai. Puikus da kl-ltju: turim tarti ačių p-lėms pavyko. Žmonių susirinko pu-
gerai, 95 nuoš., bet iš kitur b kas, vasai os. l^ke ^turėtij3an(}žįutėms, kurios iš jau- sėtinas būrelis ir gerų biznį 
atvažiavusiems sunku yra! Unksmių, gražių išvažiavimų1^^ jienejįų pagVentė visų'darė. Buvo gera orkestrą p. 
da'rbas gauti. 0 tai dėlto, kad,*r pasilinksminimų. Bet vie-i yQ gyVenįHl^ “Dievui ir Simučio vedama. Orkestrą su- 
iš priežasties naujų mašinų, i na$ dalykas pas mus yia ®e'[Tėvynei” ir nenuilstamai per sidėjo iš 12 muzikantų, 
daug senų darbininkų atleis-!^r^nas’ ^es turane P^e kiauras žiemas giliausias pus- ...... .

K™'™™ 11 kata-'nis, „et po penkis ir šešis va- . Vu “ T ,7 -
likišky dr-j,. Kiekviena dr- darydanlos Į1 „e v.en good t.n.e’
ja vasaros sulaukusi stengia-i kukas,; kinltan ,oS5 !*»■■«*■- « “ pusidaibuoti. fetai 
d v„nriOilw;fl,,Biu; nmiflpvii !. . kūne užsipelno paminėjimo iš

O-

ta.
Lietuvių čia yra pusėtinas 

būrelis. Yra tokių kurie turi 
gerus darbus. Yra prapertie- 
rių, biznierių; kaikurie verti 
kelių šimtų tūkstančių.

Profesionalų labai maža te
turime, tik vienų advokatų.
Pageidaujama gero gydytojo, 
kuris galėtų gerų gyvenimų inelu0Ju- be
daryti.

Parapijos reikalai yra labai 
gerame padėjime.

si kuodaugiausini padaryti «-ijus Ti„ j “ ——'
važiavimų ir kad iš pastarojo sa, jos vardus

sv.
pamaino su- nos (jr.jos nargS) vadovaujant 

Onai Buividienei. Tos darbi-
gavus kuo daugiaus pelno l'teikdamos garbę dr.jai).kad
dr-jos kas». Iš ko surenkame af (a yaj , - - 7,— .. '
tas pelnas! Nagi, daugiausiai; d- k jos įei bu'.° L '
iš alučio po 25c lionka. Gali., . . n Saltimenene, B. Satkauskai-
nieluoiu? Ne y T* . tė, E. Ringelaitė, M. feiaulie-

kad nuvežė ir parvežė pikniko 
darbininkus. Savininkas p. J. 
Oksas yra patyręs draiveris, 
atliko kelionę laimingai ir pa
tenkino pasažierius.

Visi darbininkai uoliai ėję 
savo pareigas ir tarėsi apie 
veikimų “Draugo” piknike, 
kurs įvyks tame pat Černaus- 
ko darže liepos 13 d. Busian
čiame “Draugo” piknike 
grieš ta pati pagarsėjusi or
kestrą po vadovyste p-no Si
mučio iš Brigliton Park.

Pikniko rengėjai reiškia gi
lios padėkos žodžius visiems 
darbininkams ir darbinin
kėms, muzikantams, visiems 
atsilankiusiems ir daržo savi-

X Šv. Kryžiaus mokyklos 
vaikai, gavėnios laike prisi
laikydami nuo pirkinių, su
taupė dėžutėse ir padarė pa
rapijai Velykų aukų $429.00

X Naktį iš šeštadienio į 
sekmadienį West Side’je va
gys išdaužė kelių lietuvių dra 
bužių bei valgomųjų daiktų 
krautuvių langus ir pagrobę 
daiktų bei produktų. Vagys 
nesuimti.

PLATINKITE “DRAUGA’

Per Šv. Velykas mūsų vie- sau, o žmogui kvailų galvų... 
tinis klebonas buvo da ne vi-' Atvirkščiai mes privalome sto
gai sveikas, tat turėjome sve
čių kun. Vitkų, Marijonų.

40 valandų atlaidai visados 
būdavo prieš Velykas. Bet šį
met, iš priežasties klebono 
ligos, tapo nukelti net į ge
gužės 18 d.

Pirmas šio pavasario vaka
ras bus Moterų Sųjungos 61 
kp. “Motinų Dienoje”, 11 
d. gegužės. Bus sųjungiečių 
perstatymas ir dalyvaus cho
ras.

“Motinų Dienoje" rytų per 
šv. Mišias visos kuopos narės

tos dr-jos daro”? Laukia pik- 
Gėda mums, katalikiškoms 1 nikų... Pelno

dr-joms, siulinetižmonėms tų i Nemanau, ar rastųsi kur to- “„traikierio” veikė Juozas

Bukalts, Petras Grikšas, prie 
smulkių daiktų ir prie maišo 
Kaz. Matjošaitis, M. Sinke
vičienė, Mar. Matjošaitienė ir

smarvę ir tuo darytis pelnų kja niotina, kur savo vaiku
čius neužjaustų ir neglobotų.

ti į kovų prieš svaiginamuo-
Todel ir mes, mieli broliai 
lietuviai, gyvendami svetimoj

nė, O. Seliekienė, M. Milerie
nė ir O. Stašalienė. Prie

HARDWARE & PAINTS

sius gėrimus, ne iš jų pelnų! padangėj, spieskimės į bendrų!M> Sinkevičius. Iš Cicero šv.
krūvų po savo Motinos ! Antano dr-jos nariai, po vado-

Loomis maliava bal
ta ir visokių spalvų. 
Galima vartoti iš lau
ko . arba viduje.
Tik ___  $1.48 Gat

Kwik-Kolc Varnišis, 
kuris išdžiūsta j 4 va
landas. Galima vartoti 
ant fiorų,1 medžių arba 
klijankos. Taipgi duo-

Tvirto išdirbimo Wheel Baris storo plieno dame S colių brušį su 
vidų ris ir geležinės kojos pats geriausias dėl kiekvienu galionu, 
namų vartojimo. Tik . .. . ...................... *3.98 Galionas Tik *3.00

daryti. Jau matėm, buvo ir 
blogų sėkmių iš valdžios pu
sės, ko šįmet turėtumėm ven
gti. Sako, girdi, nevažiuoja į

Bažnyčios sparnu ir dirbkime 
visi išvien su meile, kad ne
atšaltų mūsų sielos ir širdys

piknikų jei sužino, kad' alaus.nuo Dievo ir Tėvynės!
nebusiu ir nėsų pelno. Mes ga
lime surasti šaltinį pelnui ir 
kitokiu būdu. Turime puikių' 
parapijos svetainę. Ilgų 7 mė 
nėšių žiema. Praeitų žiemų 
buvo suruošti 4 vakarai, iš
skyrus virš minėtąjį vakarų, 
kurie davė $323.00 į parapijos

eis “in corpore” prie Dievojkas9- Jei būtų suruošta 12 to-
Stalo. Kviečiama į balių mo 
terys ir vyrai ir iš Indiana

kių vakarų per žiemų, publi
kai tas nebūtų perdaug, nes

P. J.

SPORTAS
DETROIT, MICH.

Ristynės.

Valspar Varnišis vi-
Pilsen flat sienos maliava galima maliavo- sioms žinomas. Galima

ti sienas, medžius, radiatorius, ir ant wall ',a'rį_otl U"
... , lauko. Didelis specla-popieros visokių spalvų. Sykj mėginsi visa- , Galionas SZ Ofi

dos vartoti. Tik ............................... $2.50 Gat ______
St. Louis “Dutch

Boy” White Lead. 100
Ateikite Arba Telefoiu lokite Lafayettc 4089 gvar„ .............. $11 Ofi

Prlstatom Visur * *

^OHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street

Harbor ir iš kitų apielinkių. bile kokio vakaro bilietai tik 
Baliaus pelnas eis vietinės ,“ac- vaikams 10c. Tegul vi- 

parapijos naudai. i80s draugijos ir neruoštų tų
Korespondentas

MONTREAL, GANAOA
Paskutinis vakaras.

Balandžio 27 d. Šv. Kazi
miero parapijos svetainėje bu

vyste Kaz. Žilvičio, darbavosi 
prie baro. Darbavosi Ant. Du 
dėnas Juoz. Motekaitis, Bol. 
Kelpša, Ant. Jovarauskas, Jo
kūbas Simonaitis. O prie ti- 
kietų dirbo A. J. Janušaus
kas ir J. Mockus. Jiedviem 

J pagelbėjo B. Seklėckis iš Bri- 
Įdgeporto. Prie lietuviškų sal- 
į dainių dirbo Elena Stulgaitė 
Į ir Valerija Vaišvilienė. Prie 
Iice-creamo dirbo U. Gudienė 
’ ir Joana Mačėkienė iš Bridge-

Gegužio 8 d. 8:30 vai. vak. j porto. Prie “bišopo” veikė 
Detroit Armory prie Brusli iri Juozas Lisauskas ir biznierius 
Larnett sts. įvyks didelės ris-J K. Kavalčikas iš Town of 
tynės. Eisis lietuvis Požėla su i Lake. Prie medaus ir kitų gar- 
vokiečių milžinu Vogei. Mu-[durnynų, dirbo “farmeriai”, c 

vakarų, nes ir išvažiavimų jos įPožėla sveria 190 sva-[jiems pagelbėjo Antanas Ba- 
Visos nesuspėja padaryti. Da- rq> 0 T#fcfea ristininkas STe. | cevi{ius g Nort], Sid5s.
leiskime, vyrų dr-jos, lai jau
jie čiulptų ten tų alų vieni ki-' 2 poros smarkių ristininkų. į lių veikėjų. Smarkiai pasi- 
tienis penų duodami. Bet vįenos geriausių ir įjdarbavo prie sūrių F. Gubista,
jaunimo, mergaičių ir moterų i (joniįausįų ristynių, buvusių B. Pranckevičienė, prie sal-

ria 220 svarų'. Be to dar bus I Iš Brigliton Parko buvo uo

dr-jos turėtų to vengti ir su
sirasti pelnų ten, kur daugiau-

vo suruoštas puikus vaidini-j šia trūso jos įdeda. Šv. Bažny 
mo vakaras. Suvaidinta trys čia, mūsų Motina, o mes jos 
komedijos: “Kuprotas Ože-

^er pastaruosius 2 metu.
Kom.

dainių Kaz. Anužis, Juozas 
Valskis, Juoz. Ukanis, prie 
bolių dirbo jauni vaikinukai

lis”, “Kurčias
aSiuvėjas n

Žentas’’ ir 
Vakarų rengė

mokytojai su kitais bendra- mi. 
darbiais. Pelnas paskirtas dėl

Roselaad. — Gegužės 9 d.,1 F. Gubista, Ant. Vyšniauskas 
vaikai, kurie glaudžiamės prie 7:3Q yal yakare> svetainėje į ir Žukas. Iš West Sidiečių 
jos ii todėl visų reikalai, kiek Kensington Avenue įvyks j darbavosi prie rūtų darželio 
galima, turi būti patenkina-,Roselando Lietuvių Kliubų ir)Antanas Linkus, Antanas Ku-

! Draugijų Savitarpinės Pašai- niekis, o Petras Gadeikis dir- 
Parapijonų yra nutaita, ka<Lj)Og Susivienijimo susirinki- bo prie radio. Pranas Morku- 

mokyklų vaikučių. (Pas mus j kiekvienas centas, kur yia)nias Susirinkime bus svars- Inas ir Vladas č’ečkis prie spor 
yra parapijos nutarta, kad gaunamas už bilietus ir bufe- Lonia prįėlnįni0 naujos draugi-! tišlvų lazdžiukių.
kiekvienų pavasarį vieno va-!to pelnas, eitų į parapijos ka- jos, jJUg raporty, pranešimų ir j Prie pikniko pasisekimo 
karo pelnas yra paskiriamas sų skolos išmokėjimui. Taip,‘j^į reikalui svarstoma. Visi daug prisidėjo lietuviškoji

puikus nutarimas. Nes $50,-mokyk. vaikučiams dėl dova
nų, bet šįmet mokytojai susi
tarė su klebonu padaryti vai
kučiams didesnį “surpraisų”, Į taupumo. Bet gyvenimo prak- 
t. y. surengs išvažiavimų lai-itika parodo, kad ir stiprų nu-’

nariai, narės ir kurie norite, “lendrė”, tai yra Metropoli-
000.00 jau visai baigiama (prįsįragyt atsilankykit pas Han Wet Waph Laundry, 6551 
mokėti. Tat reikėjo triūso ir ;kirlu laiku ' K(!dzic> prospwt 3939.

Sekretorius. Povilas Masys tos kompanijos

Visuotina Ekskursija | Uetma
Laivu Leviathan 

BIRŽELIO 11 D., 1930
(Didžiausiu Pasauly Laivu)

Del pilnų informacijų kreipkis:

Paul P. Baltutis John J. Zolp

3327 So. Halsted St, 46th & Paulina St.

pįlll.. .

vu į Oku, apie 35 mylios, St. 
Lawrence upe). Vakaras pa
sisekė puikiai. Vaidintojai vai 

-dino Jtlhai gražiai ir gyvai, 
taip kad publika buvo pa
tenkinta, net skambučiu teko 
stabdyti, kad sustotų juokė-

tarimų, smulkiau panagrinė
jus, tenka pakeisti kartais. 
Jei, daleiskim, pakeitus taip: 
kad kiekviena parapijos dr- 
ja, kuri suvaidins vakarų pu
sė nuo įžangos pelnų skirtų' 
dr-jai, pusė ir bufeto pelnų į

se. Pertraukos griežė svetini-!parapijos kasų, aš esu tikras, 
taučių (prancūzų) orkestras iŠ kad daug mūsų dr-jų įsitrau- 
27 asmenų. Ir jie prisidėjo Į ktų į stipresnį ir gyvesnį vei-
dykai prie to vaikučiams ren
giamo vakaro. Tenka pažy
mėti, kad prancūzai labai pa

kinių ir padarytų daug nau
dos parapijai ir savo kasoms. 
O vasaros išvažiavimus pada-

laiko čia lietuvių parapijų; rytų su lengvais gėrimais, lin- 
jie kiekvienų sekmadienį, kaip ksmiai gražiai išvengiant alko

B
EFORE hopping on 

1 the gas, why not hop 

to a Combination Auto 
Policy- one that will hop 

you over trouble! — 

atiywhere!

Ov« 20.000 ▲•tn« ageau, iacated 
from Maine to California, aMure 
Aetna aatvloa to Aetna policyholA. 

et*. wherevcr they may bei

V. RUK8TALIS 
Insurance

$423 W. Manjuctte Rd.
Telephone Hemloclt 6219 

Loop Office 
230 S. Clark St. 

Telephone State 338$ 
CUlcago, |U.

PILNAS EGZAMINĄ^ 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPEęi4.£,x9TĄ6
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ifiegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, 8uradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — R&ggt. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikatą Ir gy
vumas sugryi jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuę Ilgų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos. kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių ąrbą 
Jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsl- 
kerėjusią. chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėllokit neatėjo 
mane.

DR. J. B. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1918
20 W. JAOKJ3ON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 rytų Iki 
1 po įdėtų. Vakarais MUO 6 Iki t 

Nedėllomls nuo 10 ryto Uęl 1 
P« Pietų

Relieve Cougbs, Golde, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Ali drnMiu.-lSe eed <5e ien sad mk«. 
Children't MnUerol.(iiulder/orm)35c.

Better tkan a Mušt ar d Ptaster

PRObAK
ABIEM PUSĖM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname

pinigus 
Jei ant vietos negau- ’

nl, kreipkis j mus. 
60c. už 5 — 81 už 10

, Sempellą — jąc.
| PIOBAK CJNĮNMUTION

•:uisi n g tlic Faml ly- an unapprcciayvft žoųH

■

C I tHU uovtL ‘
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Antradienis, Geg. 6 d., 1930 DBSUGSB

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS G KABO KILS

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau- 
■la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place
Chicago, III.
SKYRIUS:

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

Simpatiitas — 
Mandagu —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J, F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VED4JAI 

Didysis Ofise*:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 U 174S 
SKYRIUS

4447 So. Fairfltild Avenue 
SKYRIUS

141® So. 4® Ct, Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
8291 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS

C H 1 C A G O J E
ŽINty-iSEUS

X Marijonų Kolegijos Rė
mėjų pirmas piknikus, gegu
žės 4 d., Černiausko darže 
gražiai pavyko.

X ‘Dainos’ choras ateinan
tį penktadienį laikys metinį 
susirinkimų, o šeštadienį, ge
gužės 10 d., savybės vakarėlį.

kolonijų atstovai malonėkite 
skaitlingai susirinkti.

Valdyba.

PRANEŠIMAI.
Mėnesinis L. R. K. Federa

cijos Chicagos apskričio susi
rinkimas įvyks gegužės (May) 
7 d., 8 vai. vak., Aušros Var
tų parapijos salėj.

Susirinkimas svarbus, tad

A. PETKOS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4088-89
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel. Vlrginia 1290

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todcl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 Wešt 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marslifield Avenue
Tel. Boulevard 9277

Phoną Boulevard <139

A. MASALSKIS
; i t**' - *. -J-4 -

GRABORIUS
patarnavimu 

visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netnrt- 
me Išlaidų užlaikymui 
zkyrtų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

PRANCIŠKA
BAGDONAVIČIENĖ

Telefonu Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokioms rel- ] 
kalama. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Hl.

S. M. SKUČAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooaevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS I
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui. |
3103 S. Halsted 
SL Chicago, III.

Tel. Victory 1118

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VED® JAS

1650 Weat 46th Street 
Sta.

mirė gegužio 5, 1930 m. 12:05 
vai. ryt. 46 metų amžiaus. Ki
lo iš Kauno miestą. Amerikoje 
išgyveno 1» metų.

Paliko dideliame nuliudinie 
dukterį Kastanciją Yuodagalvi- 
nlenę, anūkę Emiliją ir gimi
nes, o Lietuvoj seseris ir bro
lius.

Kūnas pašarvotas 4423 So. 
Wood St. laidotuvės Įvyks ket 
verge gegužio 8. Iš na|nų 8 
vai. bus atlydėta į Šv. Kryžiaus 
par. bažnyčią, kurioj (vyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
ėielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Duktė, Antikė ir Giminės, 

laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

Kampas 46th ir 
Tel. Blvd

Paulina
6288

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu aimpatlB- ! 
kai, mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyšte dėl šermenų į 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykaino West 18th Street 

8181

Marąuette Park. — Kiek
vienas vytis ir vytė 112 kuo
pos turi būtinai atsilankyti 
į šį susirinkimų, kuris bus 
antradienį, gegužės 8 d., aš
tuntų valandų vakare, Marijos 
Panos Gimimo salėje.

Yra labai svarbų dalykų 
svarstymui kas link ateinan
čio šokių vakaro, kuris bus 
trečiadieny, gegužės 7 d.

Visi nariai prašomi atgrų- 
žinti bilietus šiam susirinki
me.

Valdyba.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščlo aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 1 tlti 4 pu plst. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4401 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rea. <441 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1910. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Rea. Tai. Mldway 1118

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telsf. Canal 1718-0841

Valandos: S Iki 4 p. p. PanedėltaU 
Ir Ket vergais vakare

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
omo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlrglnla 8088
Rezidencijos: Vaa Buren 88*8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS in CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 Iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 
Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Ofisas 8413 Franklln Blvd. 
Vai.: nuo 8:80 Iki 9:30 vak.

Tel. Hemleck 8700 
Rez. Tel.

DR. 6. ARON
Prospect 0610

DAKTARAI:

Telefonas Boulevard 1888

DR. S. A. BRENZA
» iki 18, i iki
iki 8:88 vakare

Ofiso Valandos; 
dieną. Ir 8:88

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 48th Street Chlcago, III.

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso VaJ. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

į vak. Antro Of. VaJ.; Nuo 3-6 po 
kpiet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.DR. J. J. KOWARSKIS šventadieniais pagal sutarimą.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Tel. Canal 6764 Republlo 84«

Kertė So. Westem Avenue 
Tel. Prospect 1088 

Rezidencija 8868 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 8888

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-® v. v. 
Nedelloj pagal susitarimą

Bridgeport. — Gegužės 6 d. 
įvyks susirinkimas dr-jos Sal
džiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus, 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Auditorium.

Prašome visus narius skait
lingai susirinkti. Gal jau vi
siems yra žinoma, kad Šv. K. 
Karalaičio dr-ja yra susivie
nijus su šia draugija, todėl 
kviečiami visi nariai susirink 
ti, nes turime daug svarbių 
dalykų svarstymui.

Valdyba.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 6622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

DR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.

3236 S. HALSTED STREET
Tel. Victory 6 96 5

Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 9098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutart} 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

ADVOKATAI

TeL Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, motorų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

A.

...A

+ A
MARIJONA
JAKUTIENĖ

(Po tėvais Alvikaitė) 
mirė geguž. 5, 1930 m. 10 vai. 
ryt. 38 metų amžiaus. Kilo iš 
Tauragės Apskričio ir Para#. 
Tratiniški.ų Kaimo. Amerikoje 
išgyveno 17 metus.

Patiko dideliame nuliudinie 
vyrą Vincentą. 2 sūnų Vincentą 
ir Raymondą, brolį Juozapą, 3 
pusseseres ir gimines, o Lietu
voj brolį Antaną, seserį Uršu
lę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4520 So. 
Marshfield Avė. Laidotuvės į- 
vyks Seredoj, gegužio 7. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas J Šv. 
Kryžiaus par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę:
Vyras, Hunai, Brolis.

Pusseserės ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

METINES SUKAKTUVES

ANTANAS AUKŠKALNIS
Mirė gegužio 7, 1929 Detroite, Mieli., buvo su

laukęs 43 metų amžiaus, kilęs iš L/eviškių k., Šilalės 
par., Tauragės ap. Paliko dideliame nuliudinie 4 bro
lius Amerikoj ir 2 broliu ir 2 seseri Lietuvoj. Palai
dotas katalikiškose kap. Detroit, Mich.

Atmintinės šv. Mišios įvyks tose vietose, kur 
velionis yra ilgiausia išgyvenęs. Pirmiausia So. Chi
cago, III., paskui Garv, Ind. ir Detroit, Mich. Ir taip 
šv. Juozapo par. bažnyčioj So. Chicago, Šv. Kazi
miero bažnyčioj Garv, Ind. ir šv. Jurgio bažnyčioj 
Detroite, Mieli. Visose minėtose bažnyčiose pamal
dos įvyks gegužio 7, 1930, 8 vai. ryte.

Visi giminės, pažįstami ir draugai maloniai pra
šomi atsilankyti į minėtas pamaldas ir pasimelsti 
už a. a. Antano sielą.

Šį atminimą daro velionio brolis
J. J. Aukškalnis,

1354 Harrison Street, Gary, Ind.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

4650i South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 

Nuo 10 vai. ryto iki
7878
8 vai. vak.

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Calif ornia Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First National Bank Bidg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku) 
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Salio St.. Room 1701 
Tai. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0662
7-9 vai. vak apart Panedėllo ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telcphone Randolph 6727

2151 W. 22 SL 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 WMt 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Sered«mis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

J. P. VVAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearbom Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullmam 5950
Nuo 1 iki 9 vak. Ir Bubėtomis

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Vai.; 10-12, 1-3. 6-8; Ned. 10-12 
Rez. 2506 Wcst 69 Street 

Vai. 4-5:30 vai. vak.

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Ofiso ir Res. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų Ir t Iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE .STREET

Tel. Cicero 2962

DR. S, ASHER •
DENTISTAS

4901 W. 14 St. Cicero. III.
X-Ray ir Gas

Valandos: 10-12 ryt, 1:30—5 ir 6-3 
vai. vak. Seredotnis ir Ned. susitarus

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6228 
Rezidencija: 6640 So. Mapleweod 

Avenue Tel. Republlo 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. V. 

Ncdėlioj: 10 — 18 ryto

i

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATGRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava, 

Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 
8 Iki 8:80 vakare

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų Įtempimą kuria 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
sau kreivas akla nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regystę •

Prirengiu teisingai akinius visuose 
j atsitikimuose, egzaminavimas daro-

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 VVashington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. ŪŪWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėllomls 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

su elektra, parodančia mažiau- 
klaidaa.

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DENTIST AI
Bpeclalė atyda atkreipiama moky

klos vaikučiams
Valandos nuo II ryto Iki 8 va

kare. Nedėliomis nuo 18 ryto iki 
18 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Office Boulevard 7843

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

<446 So. Ashland A venos 
Ant Zaleskio Aptlekos

|Tel. Boulevard 1491

DR. y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 9 — d *. *. 

7—9

H. HERZMAN
It MUSIJO*

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Canal 8839

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt BL)

Valandos* Nuo 9 1U 13 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutarti

Telephone Central 1811

F. W, CHERNAUCKAS
advokatas

184 Nertu Legali e Street 
CHICAGO, ILLINOIB 

Nūn 8:83 Iki B vai. vak.
.asai Office: Bo. Union Ava

TeL Rooaevelt 8718
▼aL boo a tu a

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bidg., kasnp. 18 8t. 2 aukštas 

Pastebėklt mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:8® va
karo. Seredomls nuo 9:80 Iki 12 v. 

ryto. Nedėllomls nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Phone Canal 1623

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-BAY 
4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gerai Uetuvlama gnomas per 89 
metus kaipo patyręs gydytojas, abi- 
rurgas Ir akušeris.

Gydo steigtai Ir chroniškas 11- 
gasvyrų. moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus,

Ofisu ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 18 — 18 pistų |> 
nuo 6 iki 7:88 vai. vakare.
Tai. ofiso Canal 8118 Rsa Bo 
2188, arba Randolph 888®.

Boulevard 7889
Rea. Hemlook 78(1

DR. A. P. KAŽLAUSKIS
DENTIST AB

<712 So. Ashland Avenue 
VaL: Nuo 9 ryta Iki I vakar®

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Flaza 1200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare. *
NedSl. nuo 10 Iki 12 dleaą
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C H I C A G O J E
ŠV. KAZIMIERO AKADE 

MIJOS RĖMĖJŲ DR- 
JOS 11 SEIMAS.

Visą laukiamas bendras me 
tinis suėjimas arba šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 11 
Seimas įvyks gegužės 18 d., 
t. y. už poros savaičių.

Rėmėjų Seimas! Kas jo ne
laukia? Rėmėjų Seimas, tai 
viena jaukiausių maloniausių 
visuomenės sueigų. Seimai 
kaikada labai vargina daly
vius ir svečius. Bet ne A. R. 
D. Seimai! Jie skaitlingi. Jie 
laukiami. Visų kolonijų drau
gijos kuopos bei klubai ski
ria atstovus ir rengiasi vykti 
seimuoti.

Per ištisus II metų, mūsų 
visuomenės rinktinioji dalis 
uoliai sekė, rėmė ir padėjo šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
joms. Seimuose susivažiuoja 
visi Seserų Kazimieriečių 
prieteliai padaryti metinę ap
žvalgų nuveiktų darbų, suži
noti naujus Vienuolyno reika
lus, o po darbo, gražiąja pra
moga Seimų baigti.

Šįmet Seimas žada būti ytin 
gyvas ir turiningas. Mat, A. 
R. D. skyriai vykindami 10- 
tojo Seimo nutarimų daryti 
naujų narių vajų, taip įsisiū
bavo darbui, kad kaikurie 
skyriai šimtus naujų narių 
prirašė. Seime išgirsim sky
rių raportus ir abelnų apy
skaitų naujų narių vajaus. 
.Bus duodamos dovanos ir pa-

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

Tel. Virginia 2481

A. S. PRECIN :
fPREčINAUSKAS)

Fotografas

Vestuvės - musų speeijalybė
4309 Archer Avė. Prie 43 St.
(5 durys į vak. nuo Albany)

PRANEŠIMAS MANO 
DRAUGAMS,

YPAČ CICERIEČTAMS
Norintieji gerai nusifotogra

fuoti meldžiu atvažiuoti pas 
mus į Downers G rovė. Patar
nausime mielai ir sąžiningai. 
Atvažiavimo išlaidų neatboki- 
te — padarysime jums pigiau 
ir dar dovanų duosime.

Važiuokite Ogden Rd. 18 i- 
xi Downers G rovė ir tada 
klauskite
DOWNERS OROVE PHOTO 

STUDIO
P. Pučkorius, Savininkas 

928 Warren Avenue
Tel. Downers Orove 1104

žymėjimai asmenims ir sky
riams laimėjusiems daugiau
siai naujų narių. Kol kas 
skyriai “bytinasi”. Laiko 
“slaptybėje” naujų narių 
skaičių. Seime visas “paslap
tis” išduos.

Skyriai 1 (Town of Lake), 
2 Bridgeport ir 4 Roselande 
(tenai žmonės sako skyrius 
gauna po kelis naujus narius 
kasdien!) dargi 6 sk. iš Brig- 
bton Park, 9 iš Cicero, tai 
jau “didžiuliai” “čampio- 
nai”, kurie stos “atviron ko
von” lltame Seime, kad lai
mėjus pirmų vietų. Pagyven
sim — pamatysim ir tai neuž
ilgo, kuris skyrius pasirodys 
su 1,000 naujų narių...

Po laimėjimų, po Seimo pa« 
baigos prasidės malonus 
“good time”. Nuoširdžios Se
serys Kazimierietės surengs 
skanių vakarienę delegatams. 
Bus ir kaip visuomet graži 
programa Seserų Kazimierie
čių mokinių. Bus kalbų, linkė
jimų, muzikos ir dainų. Už tai 
visi laukia ir noriai vyksta 
rėmėjų Seiman. Ten visuomet 
santaika, draugiškumas ir 
jauki nuotaika. Tad koskait- 
lingiausiai pasirodykim visi 
11 A. R. D. Seime.

A. G.

WEST SIDE ŽINIOS.

Pirmoji keturdešimtės die
na pereitame sekmadienyje 
Aušros Vartų bažnyčioje bu
vo labai iškilminga.

Pirmąsias šv. Mišias laikė 
kun. Vitkus. Antrąsias, per 
kuriais parapijos mokyklos 
vaikai ėjo prie Pirmosios šv. 
Komunijos, laikė pats klebo
nas.

Trečiąsias šv. Mišias laikė 
kun. Mačiulionis, Marijonų 
naujokyno magistras.

Sumų laikė kun. Jakaitis, 
asistuojant — diakonu kun. 
Matulaičiui ir subdiakonu 
kun. Vitkui.

Tuojau po sumos buvo gra
žiai Seserų Kazimieriečių pa
ruošta procesija: mažiukės 
mokyklos mergaitės vienos 
pintinėlėse nešė gėles, o kitos 
jas iš eilės imdamos ir gi
liai prieš šv. Sakramentų nu- 
silenkdamos gražiai bars
tė; pirm jų ėjo būrelis bal
tuose rūbuose parėdytų ber
niukų, kurių rankose buvot ro
žių bukietai. Pirm jų ėjo mo
kyklos mergaičių skaitlingas 
choras kuris papunkčiui su 
didžiuoju parapijos choru gie
dojo “Garbė ir šlovė”. Kiek
viena mergaitė nešė rankoje 
ant ilgo koto gražų rožės žie
dą.

Visų šv. Litaniją pagiedo
jus, kun. B. Urba, Quigley se
minarijos profesorius, pasakė 
gražų pamokslą apie Jėzaus 
Šv. Sakramente esybę, išdės
tydamas, kokiu būdu prie 
šios tikėjimo tiesos buvo žmo
nija rengiama — Sename Įs
tatyme Velykų avinėlis ir ma- 
nna, o Naujame atmainymas 
vandens vynu, duonos tyruo

se padauginimai, paskutinė
vakarienė ir šv. Mišios.

Po piet 3 vai. šv. Sakramen 
to viešą adoraciją drauge stt

gegužinėmis pamaldomis lai
kė klebonas.

Vakare iškilmingus mišpa
rus celebravo kun. J. Kloris, 
Waukegano klebonas, asistuo
jant diakonu kun. J. Svirskui 
Šv. Mykolo par. klebonui ir 
subdiakonu kun. J. Jurgaičiui, 
šv. Jurgio par. asistentui. Ce
remonijų vedėju buvo kun. 
Mačiulionis.

Gražų pamokslų apie reika
lų naudoti Dievo gerybes ke
turdešimtės metu pasakė kun. 
Jonas Sitavičius šv. Baltramie 
jaus parapijos asistentas.

Kunigai svečiai J. Vaičiū
nas, šv. Antano klebonas, J. 
Svirskas, J. Jurgaitis J. Na
vickas Marijonų Kolegijos di
rektorius, J. Kloris, J. Jakaitis 
lig 10 vai. vakaro klausė šv. 
išpažinčių.

DIDELIS PAGERBIMO 
VAKARAS.

North Side. — Rengia dr- 
ja Motinos Dievo Aušros Var
tų. Jame J 2 narių bus pa
gerbta ir gaus dovanas, nes

VELTUI kambariai moterei, %
merginai, arba bevaikei po
rai. Del tolesnių informacijų 
kreiptis į storų.

6009 So. May Street 
Arti Racine Street

PRANEŠIMAS
Dr. Geo. Semer, Lietuvis a- 

kių gydytojas praneša, kad 
nuo Gegužio —r May Į, 1930 
persikėlė į ąaują ofisą po nu
meriu .756 jL 85tli Street^ 
kampas Halsted St., du blokai 
nuo 3265 So. Halsted Street, 
kur pirmiau jo ofisas buvo.

Naujas ofisas yra prireng
tas su Genotlialmic Refracting 
Room Equipment, kuris susi
deda iš vėliausiai išdirbtų 
prietaisų koks galima gauti 
akių gydytojams.

Ofiso valandos nuo 10-12, 
1-3, 6-8. Telepbone Yards 1829 
Rezidencija: 2506 W. 69 St. 

Vai.: 4-5:30 vai. vak.

Ramova
3018 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pan. ir Ut. Geg. 5, 6 
“SALLY”

Dalyvauja Marilyn Miller, ne
paprasti šokiai, ypatingai mu 
zika.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 
konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET OHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL A CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per
{įaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
iudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam Ba
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais ateilankykit į ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Bes. Grovehill 1680

jie neėmė Įjašelpos, per 10 me
tų.

Dr-ja laikys sirs-mų 11 d. 
gegužės, 1930 m., Šv. Myko
lo parap. svet. tuoj po sumos.

Po sus-mo seks pietūs. Po 
pietų bus lietuviški šokiai, 
kuriems griež lietuviai muzi
kantai, iki 7 vai. vak., o po 7 
vai. bus muzika tinkama mūsų

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai prašom atsilankyti Ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilus 
sul vėliausios mados automatiškais 
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais lfitobullnimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALB^j 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

BUICK
Per 20 Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK ir MARQUETTE
ARCHER BUICK CO. 

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS 6LEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 
gazolinas.

2226-30 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 6954

Tel. Lafajrette

NAUJI ST8BEBAKER
Kaina $895.00

Atli*

MIDLAND Kr SALES
4492 ARCHER AVĖ.
A. KASIU! intakas

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina 8845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime i va Irių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras 
J. Leskys

Telefonas lafayette 6060
3962 Archer Avenue

PUIKIAUSI KARAI
Reo De Boto — Plymouth 

Pigus važinėjimas.
Labai žemo^ Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigių Kainų.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. . Yards 4500
Galite pirkti Cash ar išmokėjimu

jaunimui, kad davus progos 
visiems pasilinksminti.

Draugija įsikūrus turėjo 
daug vargo, bet dabar gerai 
gyvuoja.

Tikietai iš anksto perkant 
35c., o prie kasos langelio bus 
50c.

Prašome visų paremti šių

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslų, j devynis mėnesius; 
augštesnį mokslų j vienus metus. A- 
merikos Lietuvių Mokykloje Jau tūk
stančiai lietuvių Įgijo mokslus. At
eikite įsirašyti šiandien ir jums pa
dėsime Įsigyti abelnų mokslų. Savo 
buvj žymiai pagerinsite, kai busit 
abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.
*

A. ALESAŲSKAS 
MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

M0RGI6IAI-PASK0L0S
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komišas 
tik 2%. Kreipkitės į 

Public Mortgage Exchange 
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųilea 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsella šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1888

MARQUETTE JEWELRY 
&RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

suksimų Ir sida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
sto, pianų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Ohicago. 
Telefonas HElfLOCK 8186

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutatsom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingų prie mašinos vlskų 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chicago. Iii.

Pasiuvu Dreses
Moterys nuntpirklt materijolų, o 
aš padarysiu gražių dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2288 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarnlnke, ketverge Ir lu

botoms Iki 9 vai. vakaro.

draugijėlę. Kns atsilankys bus 
patenkintas.

Komisija.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

Man refk žmonių—vyrų ar 
moterų virš 30 metų amžiaus. 
Darbai ant visados. Geras už- * 
mokestis. Gali dirbti pilną lai 
ką- ar pusę. Taipgi ir į kitus 
miestus. Atsišaukti:

3133 So. Halsted Street 
Chicago, III.

I&RENDAVIMUI

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbos garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Phone Virginia 2004 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Y. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE * 
2791 West 47 Street

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Telefonas Canal 7283

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius

Maliavų Ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

LIETUVIS KARIPENTERIS 
Atlieku visokį darbų, kaip tai:

taisau namus, porčius, dirbu šėlios 
ir kitokį darbų. Taipgi atlieku cl- 
mento darbų. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

CHARLES YUSHAS
2223 W. 23rd Place 
Telef. Roosevelt 2721

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados poplera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikalo telefonuokit 
Lafayette 7654

SVEIKATOS KOMISLTONIB 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS
Mes pasirengę lšgražytl jūsų kam

barius 104b pigiau už visų darbų. 
Maliavojam, ir popleniojam Ir aps
kritai padirbam pagal Jūsų norų. 
Teisingas Ir grettaas patarnavimas 
už prieinamų kalnų. Nesvarbu, kaip 
Ta m Įstos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes pribusi m ir apkalnuosim visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
Išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS 
Paintlng A Dccorating Contractnr 

3*80 Wwt 05 Place 
Tel. Republic 413*

Kambariai su valgiu. 20 kamb. ge
ra vieta pinigams dirbti, pigi renda. 
24 So. Canal. Dearborn 3628 dėl 
Busit.

6224 So. Aaland avė. 6 kamb. šty- 
6224 So. Ashland avė. 6 kamb. šty-

FLATAS RENDON 
Gražus, šviesus, 2-ame augšte fla-

tas rendon. Renda pigi.
8048 Ko. Ta Ima n Avė.

Rendon 7 kdmb. flatas, karštu 
vand. šild. $75. 2030 Irving Park 
Blvdt

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Kauras Ir gražus didelis, riešuto 
medžio naujausios elektros radio. |40. 
3937 No. Long.

Pilni rakandai, kaurai, deskos. Pi
giai. 229 No. Central avė. Austin 
7111.

PROGA JAUNAI PORAI 
PRADEDANČIAI 

GYVENIMĄ.

Už 8875 gausi rakandų vertės 83.- 
000. Del 4 kamb. Vartoti 60 dienų. 
3 šmotų seklyčios setas, 8 šmotų 
gražus bedruimio setas. 5 šmotų 
valg. setas, du 9x12 Wi)ton kaurai, 
maži kaurai, lempos, veidrodis, in
dai. Viskas už 8475. Pristatysime. 
Galima skyrium. 8228 Maryland 
avė., 1-mas apt., 1 blokas 1 rytus 
nuo Cottage Grove avė. Tel. Stewart 
1815.

Seklyčios setas, 3 šm. tikros odos. 
825. 5938 Peoria. Normoj 7605.

REAL ESTATE

7 kamb. plytų bung.. žibalu šild. 
2 karų gar. 813,000. 2712 Asbury
avė. Evanston. University 0668.

Pirk 6 kamb. Ir 9 kamb. namus, 
S karų gar., didėli lotai, medžiai. 
820—322 So. £rescent avė. Park Rl- 
dge. Tel. Park Ridge 138—J.

Pirk gerų lotų, visi pagerinimai 
prie stoties. Highland Park, 2 lotų 
Elmhurst. Sav. FrankJin 8805.

PARDAVIMUI arba išrendavlmul 
vasarnamis. Su forničiais. Pigiai.

FRANK OULEKLA 

1758 West 21 Street
Canal 4585

3-čias fintas užpakaly

7330 So. Paulina, mod. 5 kamb. 
bung., stikl. porčlai gar. Pigiai 86,450

BARGENAS mūrinis 2 flatai, po 
penkis kambarius, pirmas flatas su 
hot water heat, antras nuo kampo 
su 2 karu murintu garadžiu, randa
si Marųuette Park, blokas nuo gat- 
vekarių po num. 7004 S. Campbell 

Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS 

2115 West Coulter Street

Roosevelt 8410

PARMOS.

ŠIAURĖS Minn. pigios žemės, pa
lei ežerus. Dešimties Tūkstančių E- 
žerų apygardoj. Žuvauk Ir medžiok. 
Hottlls su 30 kamb. Rašyk M. Cam
pbell. Deer, River, Minn.

Dalia Rusk kauntės žemės, bar- 
nė 20 galvijų, 2 namu, 60 ak. dir
bamos, 81,000 cash, 875 mėn. Ir tak
sos 12 metų gausi “dytų”. Jokių 
nuošimčių. Raymer Hardwarc Co.. 
68 E. Fifth, St. Paul, Minn.

BIZNIO PROGOS

Reikia su |500 partnerio vesti 
dirbt, už miesto. Pelnas per pus. 
Buckingham 7250.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda grocernė ir buče- 
-mė, biznis geras, fikščieriai 
nauji, labai geroj vietoj, ant 
kampo. Parduosim už pirmą 

’ pasiūlymą.
2631 W. 39th PI.

PARSIDUODA bučemė ir 
grocernė. Biznis per ilgus me
tus išdirbtas. Priežastį patir- 
ait ant vietos. Kaina pigi.
5- 12300 Emerald Avė.

Pullman 3990


