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Siberijoj Alkis, Badas; Gyventojai Nerimsi
UNGARUA DARBUOJASI ATGAUTI 

SAVO ŽEMES
ŽEMĖS DREBĖJIMO SUGRIAUTAS MIESTAS Makaras Paliete Vėtra; Žino Virš 

20 Žmonių
Francijos Kariuomenė

Atšaukiama Iš Pareinio

t G"""1 »
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SAUGOJAMAS IS LONDONO GRYžęS 
JAPONIJOS MINISTERIS

1

SIBERIJOJ KYLA BADAS

SHANGHAI, geg. 20. —

UNGARIJA UŽ SAVO 

ŽEMIŲ ATGAVIMĄ

So

LITTLE ROCK, Ark., geg. 
20. — Didi vėtra (tornado) 
palietė Texas, Arkansas ir 
Tennessee valstybių dalis.

Virš 20 žmonių žuvo. Virš
3,000 žmonių neteko pastogės. » »
Nuostoliai eina i milionus do
lerių.

Tik vienam Elaine miestely, 
Arkansase, žuvo 17 negrų.' 
Daug sužeistų.

Vietomis iš savo vagų išsi
liejo upių vanduo ir užliejo 
nemažus plotus, ypač pietinėj 
Arkansas valstybės daly.

Nukentėjusioms pagelbon 
suskubo Raudonasis Kryžius.]

Japonų žiniomis iš Harbino, Reikalauja pertaisyti taikos 
Siberijoj trūksta ,maisto, kai-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

kur ima kilti badas.
Vienoj vietoj keli šimtai

sutartį

mainerių užpuolė ir apiplėšė , ngarijos ministeris pirmini 
traukini ieškodami maisto. 11 Bethlen svarstant Hagos 

Kai-kur Siberi joj valstiečiai l^ar0 atpildymo sutartį parla- 
sulaiko traukinius tikslu gauti, men^e pareiškė, kad kaip il- 
maj8t0 ’gai jis būsiųs valdžios prie

BUD\PEST\S geg 19 — Tai Persij°s miestas Rizaiah, kurįaanadien sugriovė žemės drebėjimas. Žuvo apie
. 12,000 žmonių.

TRAGINGAI ŽUVO PA
ČIOJ JAUNYSTĖJ

PAŠARO FABRIKAS 
LIETUVOJ

BRIANDO EUROPOS VAL
STYBIŲ FEDERACIJA CHICAGOJE

KATALIKŲ SKAUTŲ 

IŠKILMĖS

. , + • -i • , K l i *’ PARYŽIVS, geg. 19. -sakv, taip ilgai darbuosis, kad -o • . - - . . ,m • . Frantuos užsienių ministerisinanon taikos sutartis būti- „ - , nz? • , . , ./Briand 26-ioms valstybėms i-
Siberijoj vietomis dėl mais- 

to trukumo pradeda nerimti ;nal Mt t#i te- 
gyventojai. Vladivostoke su- J.teike savo “memorandumų”
mobilizuota kariuo^nepė. Pra-P L ngarija»negali pasitenki- .(planų) įkurti Europos A als-
matomi skilimai. į*1* šiandienine nepakenčiama tybių Fedejącijų. Federacija

ppadėtimf, sake jišT*3T turi at-kooperuotų abelnnjp yisų Val- 
gauti savo žemes, kų yra ap- istybių ekonomijoje, susisieki-

SUIMTAS DINAMITI- 
^INKAS

Š. m. Velykų pirmų dienų 
Dambaukos kaime, Kalvarijos 

j valse, pas pil. Jeckevičių, be
žaidžiant gigantu užsimušė

Viena stambi belgų firma 
pasiryžusi dar šiemet Lietu
voje įsteigti pašaro fabrikų. 
Jis turėtų aptarnauti visas 
Pabaltijo valstybes. Fabriką 

bus Kaune ar Klaipėdoj. ‘R.’

ZEPPELINAS ISPANIJOJ

SEVILLE, Ispanija, geg. 
19. — Orlaivis “Graf Zeppe- 
lin”, kurs skrinda į Brazilijų, 
šiandie vakare čia sustojo ke
lioms valandoms keletu ke
liauninkų paleisti ir kitus pri-, 
imti. .

Ispanijoj yra dideli kari? 
čiai. t

Chicagoj suorganizuota ka-(|0 patįes kaimo panelė (Jnutė 
talikų skautų divizija, kurių ,gtaseliūnaitė. Šis didžiai ne
būdavo virš 15,000 bernaičių. •]iaimįngag ir šiurpus nuotykis 

Frank R. ' Birželio 1 d. įvyks taip va-' atsitiko todėl, kad buvo senas, i 
Phillipe Js gi Orton), pa,reSęs stulpas ir' Del Scimynin<,s „cgantaikos
nakčia ,kėsinosi subombuoti auguracjjų, ty. formalis jų ivisiems keturiems žaidėjams 6 v -r , - i
valgyti,/^Tno. Clark gal. MOfate T, dien, Svrn-Vienkart vienon pfeSn subė-, 

~ . J 1 • • -ir i i . i • .- i 1 ' belui Rustelyte, 19 metu nn r-Jis sugriebtas, kada uždegė |ciausl0J° vardo katedroje į-(gus staiga lūžo ir vietoj už-1 - ‘ v _ ,Ai i * ii Ti . igma kirviu užmušė savo tė-vyks skautams pamaldos. T mušė vienų žaidėjų. Velionė!
juos kalbės Jo Eminencija ka- ,buvo linksmo būdo, susipratu-, 
rdinolas Muudelein. Gi birže- 'lSį, apsišvietusi Mikolaukės 
lio 8 d. stadiume Grant pa r- kuopos darbšti pavasarininke, 
ke katalikai skautai turės vie- ,L>el jos tragingos mirties gi-

Policija suome KIRVIU UŽMUŠĖ TĖVĄ

valdžiusios Čekoslovakija, Ru-muose, finansuose, darbo rei-Įprie bombos pritaisytų knatų, ^ks skautams pamaldos. L mušė vienų žaidėjų. Velionėj^ Vedamas stropus tardy-' 

“R.”
munija ir Jugoslavija. Puske- -kalais, hygienoj, švietime, ir 
tvirto miliono savo tautos t.t.
žmonių turi atgauti. 'Kiekvie-;; Bet jis stato tris pasargas,, 
•nas ungaras stovi už sutar-s]ęad Europos valstybių fede-
ties pertaisymų.

I: FRANCIJA APLEIDŽIA 

PAREINI

'^racija (Europos J. Valstybės) 
Į,vystytųsi tik iŠ T. Sųjungos, 
(,kad nebūtų opozicijoje jokiai 
jetnikinei grupei, ir kad fede- 
irabija neliestų valstybių sove- 
renių teisių arba jų politinės

Tai geras paukštis. Ne vie
nų vietų jis yra subombavęs. 

iUž tų “darbų” jam buvo mo
kama po 100 arba 150 dole
rių.

i Jis gyveno Regai viešbučio 
rūsy. Tenai policija rado įvai
riausių bombinių jtaisymų.

sųjų pramogų. liai liūdi giminės, pavasarini-

SOVIETAI PUOLĖ JAPO
NIJOS KONSULIATĄ

Katalikai skautei prigulės,„kai ir šiaip' pažįstamieji. Japonija veda tardymus 
salies skautų organizacijai. ’ “o >> J J

PARYŽIUS, geg. 19.
BUVUSIS KANDIDATAS Kadangi Šveicarijoj ėmė vei- Jnepriklausomybės 

KALĖJIME kti tarptautinė karo atpildy-

--------------------------------- ’mui 'banka, Francijos valdžia

GATVEKARIŲ REIKALE 

BALSAVIMAS

ŽUVO, KITAS 
SULAIKYTAS

I

SANTO DOMINGO, geg.'iš Pareinio atšaukia visų sa- 
20. — Santo Domingo respu- vo kariuomenę. Pareinį karei-

SAUGOJAMAS GRĮŽĘS 

MINISTERIS

blikoj anų dienų buvusis ka
ndidatas į prezidentus F. Ve- 
lasųuaz suimtas. Kaltinamas 
sųmoksle prieš valdžių.

.viai apleis laipsniškai.

Chicago aldermonų tarybos 
įsusisiekimų (transportacijos) 
komitetas pagamino planus 
naujai mieste susisiekimų ko
mpanijai. Planai įteikti tary-

ŽUVO VOKIETIS IŠ
RADĖJAS

TOKYO, geg. 19. — Iš Lo 
ndono gryžo admirolas Taka 
rabe, karo laivyno ministeris. 'bai patvirtinti. Naujai kom- 
Daugelis japoniečių prieš jį panijai finansavimas užtikrin-

PAŠALINTAS AMERI
KIETIS

RAGUSA, Jugoslavija, ge
gužės 20. — Iš Albanijos pa
šalintas kaipo negeistinas ir 
čia atvyko amerikietis J. T. 
Kee. t :

SVAIDOMOS BOMBOS

BERLYNAS, geg. 19. — 
Berlyno priemiesty Britz žu
vo taip vadinamų rakietinių 
automobilių ir orlaivių išra
dėjas ir tobulintojas Max Va- 
ilier. Jam taisant naujų auto- 
mobiliaus modelį įvyko baisus 
sprogimas. 'Plieno šukė jam 
perskriodė krūtinę.

sukilę del padarytos Japoni
jai kenksmingos karo laivy- 
mų sutarties. Šimtai policinin
kų parvykusį saugojo geležl- 
-nkelio stoty.

/tas. Pripažinti planai gal bus 
pavesti piliečių balsams lie
pos 1 dienų.

MADRAS, Indija, geg. 20. 
— Čia pamesta keletas bombų, 
kurių tik dvi susprogo. Poli
cija ieško bombininkų.

PALAIDOTAS TYRINĖ
TOJAS NANSEN

KUBOJE KOVOJAMI 
TAUTININKAI

ARTEMISA, Kuba, geg. 20. 
— Kovoju prezidentų Macha- 
do tautininkų susirinkimų puo
lė kariuomenė. 4 žmonės nu
šauta ir 20 pavojingai sužei
sta.

OSLO, Norvegija, geg. 18. 
— Vakar išpuolė Norvegijos 
'nepriklausomybės diena ir va- 
ikar palaidotas miręs įžymus 
inorvegas žemgalių tyrinėto- 
Jas Dr. F. Nansen.

KINIECIUI DELEGATUI 
PAVOGTI DOKUMENTAI
LONDONAS, geg. 20. —

Žiniomis iš Rusijos, Maskvon limis kaliniai 
i atvyko kiniečių delegacija ve
isti derybas Mandžiurijos ry
tinio geležinkelio reikale. Pra
nešta, kad vyriausiam delega
tui pavogta visi atsivežti sva
rbieji dokumentai. Tad atidė
tos Jderybos.

Kalėjime radio
i
I Stateville valstybiniam ka
lėjime (sale Jolieto) kaliniams 
kamerose įtaisyti radio instra 
mentai. Paskirtomis valando- 

gali klausytis
programų.

Svaigalų aukos
Pablūdęs nuo svaigalų va

rtojimo V. Tesky, 40 m., 5142 
So. IVinchester avė., nušovė

BERLYNAS, geg. 19. — 
Čia fašistų su komunistais į- 
įvykusiose muštynėse nužudy
ta trys žmonės.

MIRIOP NUBAUSTI 
3 NEGRAI

WILSON, N. C., geg. 19. —

SHANGHAI, geg. 20. —į
Sovietų valdžios agentai Bla-

įgovieščenske puolė Japonijos 
Lietuvos kooperacijos ben-|konsu)ia,,. Atliko krat,. So.

vietų agentai konsuliatų, įta

SUSIJUNGS SU LIETŪKIU

I J. Kazlauskas su V. \ alen- -drovių S-gos atstovų suvažia- 
tinu, 627 \\. 18 gat. važiavo girnas nutarė susijungti su 
automobiliu. Ties Archer ir,Lietūkiu, jei tas tik sutiks. 
•Harlem gat. 'automobilius smo ,šiems metams sųmatų priėmė 
įgė į stulpų. Valentinas žuvo. >721,000 litų sumai. Įsteigs 
Automobilių valdęs Kazlaus
kas policijos sulaikytas.

rė, kad jis šmugeliuojųs mai
stų iš Mandžiurijos.

Japonija tuojaus iš Harbi
no pasiuntė į Blagovieščens-

tranzitinius sandėlius Kaune k# ko„sulj> ka<J jį, iitirtU; k 
ir Klaipėdoj. ,en pe, ,o įvyki0 tarp

Elgine sudegė pijam, dirb-l Sąjungai kredituotis šuva- abiejų šalių gali suirti dran-
tuvė - Farrell Piano Co. Su- ^“vūnaa leido iki 5 mil. litų. Į ..............
.imtas savininkas. Kaltinamas'centr0 vald>'b« Pririnkti Br“-

gingi santykiai.

dirbtuvės padegime.

Navy prieplauka Chicagoj 
publikai bus atidaryta ateina
ntį trečiadienį.

Pašautas poliemonas Neil 
valgykloje, 5435 So. Halsted 
gat. Suimtas J. Kelly, 25 m.

DĖKOJA MOTINOMS UŽ 
KAPŲ LANKYMĄ

/savo kaimynų Cullen ir pats’ 
nusišovė.

Išvežta 40 svetimšalių
Praeitų trečiadienį iš Chi- 

Už vieno ūkininko apiplėšimų, Įcago ir apylinkių išvežta j 
nužudymų, ir jo namų sudegi
nimų tris negrus teismas nu
baudė miriop.

'zaitis ir Vilkaitis — senojoj TURĖS NUOSAVUS 

buvo doc. Šalčius, Lapenas, PINIGUS

Matukas, Zakarevičius ir kun. BAGDADAS, geg. 20.
F. Kemėšis. Į revizijos komi- ,Ir&q() j(MesoIX)tamijos) vald- 
sijų išrinkti Pakalka, Budrys |urį pagamjnusi sumany- 
ir Kuzmickas. Perrinkta ta- ,mą padirbdinti nuosavus pini

ngus. Šiandie Iraqe vartojami 
indietiški pinigai, paremti si
dabru.

ryba. Visi atstovai pageidavo, 
kad būtų įsteigta speciali ko
mercijos mokykla. “R.”

PRIGĖRĖ VANDENS 
BASEINE

PARYŽIUS, geg. 19. — A- 
tvykusių iš Amerikos karo 
aukso žvaigždžių motinų ir 
našlių pirmasis būrys čia pa
gerbė nežinomų kareivį ir mo- 
,terų vardu ties paminklu padė 
tas gyvųjų gėlių vainikas. Į 
amerikietes kalbėjo gen. Per- 
shing. Jis dėkojo motinoms už

New Yorkų 40 negeistinų sve
timšalių- Bus deportuoti į Eu
ropį- į d 8avo mylimųjų kapų lankymų

| CHICAGO IR APYLIN- 
į KĖS. Išdalies debesiuota; ši- 

Klaipėdoje, celiulozos fabri-llčiau.
koj, karšto vandens baseine i 
prigėrė darbininkas Jonas į 
išeškas. Įkritęs į baseinų jis 
idar spėjo surikti, bet kol at
bėgo į pagalbų kiti darbinin
kai, jis jau buvo negyvas. Ko
kiu būdu jis galėjo įkristi, ne
žinia, nes tuokart prie jo. nie
ko nebuvo. Policija veda stro
pų tardymų. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos W0 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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rietės ir pradžios mokyklose ir mergaitėms 
savo gražiai veriamoj ir aukštai pastatytoj A- 

kademijoj.
Dėlto smagu yra pastebėti, kad mūsų vi

suomenė kas kart labiau pradeda įvertinti 
Šv. Kazimiero Seserų pastangas ir teikia 
joms medžiaginę pairamų per Akademijos 
Rėmėjų organizacijų, kurios nariu privalėtų 
būti kiekvienas geros valios lietuvis ir lietu
vaitė.

Besidžiaugdami Akademijos Rėmėjų nu
veiktais ir veikiamais darbais, mes iš savo 
pusės linkime jiems gražaus pęsisekimo ir 
ateityje gausiai remti tų. įstaigų, kuri mūsų 
tautiniame gyvenime vaidina begalo svarbų 
vaidmenį.

Klaipėdos Kraštas.

FEDERACIJOS KONGRESAS.

(Galas).

Vykdomoji valdžia priklau
so Direktorijai, sudaromai iš 
trijų narių, nors statutas nu
mato, kad narių gali būti net 
penki, bet ne daugiau penkių. 
Direktorijos pirmininkų ski
ria Gubernatorius. Direktori
ja turi turėti Seimelio daugu
mos pasitikėjimų.

Bendra policija, viešajai 
tvarkai palaikyti, priklauso 

vietos valdžiai arba Direkto
rijai, tik valstybės sienai sau
goti, uosto ir geležinkelių po
licija priklauso Lietuvos val
džiai.

Visas Klaipėdos Kraštas 
! panašiai kaip ir Didž. Lietu-

j siekimo priemonė su visu pa- 
1 šauliu. Valstybė prieinanti 
'prie jūros turi atvirę, kelių į 

Uosto Direkcijai susidedam visų pasaulį, ji gali susisiekti
čiai iš trijų narių: vieno Lie
tuvos atstovo, vieno Klaipė
dos Krašto atstovo ir vieno 
atstovo, kurį skiria Tautų Są
junga. Tie nariai yra skiriami, 
trejiems metams, o po trijų 
metų gali būti pakeisti kitais.' nei plente. 
Toks uosto sutvarkymas nėra Tuo žygiu

su labiausiai nutolusiu nuo1 
jos kraštu. Į jų gali apšilau- Į 
kyti pačių tolimiausių kraštų 
pirkliai su savo prekėmis, o 
kelias vėl kainuoja labai ne-1 
brangiai, nes nereikia tiesti 

nei geležinkelio. > 
kad Klaipėdos'

SKUNDŽIA J. A. VALSTY 
BŽS.

[
DIENOS KLAUSIMAI

Jau paskelbta oficialiai, kad A. L. R. K.
Federacijos kongresas įvyks rugpiučio mėne
sio 19, 20 ir 21 dienomis, Newark, N. J.

Į šį kongresų bus kviečiama visos lietu- ’ Voj padalintas į apskritis. Jų 
vių katalikų organizacijos ir draugijos, nes yra viso

galutinas, jis gali būti, Lietu- Kraštas buvo prijungtas prie į
vos vyriausybei pasitarus su Didž. Lietuvos, buvo lygiai
Direktorija ir Uosto Direkci- pralaužtas langas Lietuvai į
ja pertvarkytas kitaip tik to-[platų pasaulį. Lietuva t u rėdą-j
kį pasiūlymų turi tam tikru J ma laisvų, pigų kelių gali nie-1
būdu užgirti Tautų Sųjungos'.kam nepermokėdama už gele-| T . w.„

, t v. i i• x I .L^&ster wmams, gry noTaryba. zuikelius vežti iš svetur pre-' . . ,J J Sioux mdijonų kraujo, meto-
Ekonominiu atžvilgiu Klai-‘,eS Y Pie'es sve ur ga ^įstų episkopalų ministeris,

pėdos Kraštas stovi gerai. Čia Į .en E C,.°’ ® ®!r?n & .naU" skundžia J. A. Valstybių vai- • aaa v • -i • ’ jas uždarbio šaltinis/ lietu- »gerai pastatytas žemes ūkis. r. . ........viai gali įsitaisyti savo lai- •

GRAŽIAI DARBUOJASI.

Praeitų sekmadienį įvyko Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų organizacijos skaitlin
gas XI-sis Seimas, kuris parodė kaip -gražų 
darbų dirba Akademijos rėmėjai, kiek yra 
nuveikę ir kų žada veikti ateityje.

išklausius centro valdybos raportų, pasi
rodė, kad praeitais metais gausiai paremta 
Akademija (tam tikslui sudėta net $20,000), 
į organizacijų pritraukta keletu šimtų narių. 
Seime sudėta keliolikų šimtų dolerių grynais 
pinigais, gauta keli garbės nariai, pp. Naug- 
žemiai paaukojo lotų keliolikos šitntų dolerių 
vertės, kurį išleidus išlaimėjimui būs galima 
įealizuoti stambių pinigų sumų.

Šis seimas, kuriame dalyvavo netoli ke
turių šimtų žmonių, pasižymėjo gražiu ūpu, 
pasiryžimu, stambiomis aukomis, o ypač. tuo, 
kad jis buvo gausus jaunimo dalyvumu. Pa
sirodė, kad jau beveik visose parapijose vei- 
kia Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų jau- 
namečiai skyriai, kurių jaunučiai atstovai 
gražia lietuvių kalba sveikino seimo dalyvius 
ir ryžosi veikti bendram tikslui — padėti Se
serims KaZimierietėms dirbti išganingų jau
nosios Amerikos lietuvių kartos auklėjimo ir 
švietimo išganingąjį darbų.

Lietuvių tautos kelias į ateitį — yra 
švietimo kelias. Jei ji tuo žvilgsniu toli pa
siliks nuo savo galingų ir skaitlingų kairtiy- 
nų, ji neišlaikys sunkiai įgytos nepriklauso
mybes. Neišlaikysime nei iries, Amerikos lie
tuviai, savo tautybės, jei pirmoje vietoje ne
pasirūpinsime savo vaikams teikti aukštes
nio mokslo ir juos auklėti tikybinėje ir tau
tinėje dvasioje. Bedievybė, tamsa, ištautėji- 
rtfas — ėina kartu. Kova su tuo — tai skais
tus, išganingas tikėjimo pagrindais pagrįstas 
mokslas ir tikras lietuviškoje dvasioje auklė
jimas.

Tų šviesų ir lietuviškumų neša Kazilnie-

šiais Vytauto Didžiojo jubiliejaus metais pri-j lutės ir Pagėgių. Savivaldy- [daugumoje gerai_ įrengti ir 
valome sustiprinti savo veikimo centrų. Ibių sutvarkymas labai pana-Įturi Ser4 gyv$ ir negyvų in-

Be to, pasirodo, kad šiemet Federacijos šus į tik kų paskelbtų Lietu- _ ventorių. Ūkininkai laiko ge- 
Kongresas bus jau dvidešimtas iš eilės ir dėl vos savivaldybių sutvarkymų. rus gyvulius daugelis veisli- 
to tai bus savotiškos ir tikrai minėtinos Ame- Teismai Klaipėdos Krašte, nius. Bendrai tenka pasakyti, 
likos lietuvių katalikų veikimo centro sukak- sutvarkyti kiek kitaip nei Di- kad Klaipėdos Krašto ūkio ly-} . . _ _ _ , _ - /l _ ? • \ X • V • •
tuvės.

džių ant $100,000,000. Jis sa
mios j. apsvilus, uų Jis vedamas veik išimtinai Į * ’ turėti eera už įko’ ka^ Valstybių val-
trys: Klaipėdos, Ši-'daugialauke sistema. Ūkiai Y * ? a džios paimtas auksas nuo

jdž. Lietuvoj: baudžiamose by- 
Tat, iš anksto pasiruoškime, kad šis ju- lose čia dalyvauja prisieku- 

biliejinis Federacijos kongresas būtų skaitliu- (šieji sprendėjai, kurie spren- 
gas, pasisekęs ir kad jis šį-tų naujo įneštų į>džia ne tik nusikaltėlio kaltu

mų, bet ir bausmę skiria. Au
kščiausia teismo instancija y- 
ra Vyriausias Tribunolas, ku
riam priklauso visos Respu
blikos bylos neišskiriant ir 
Klaipėdos Krašto, tik tuo 
skirtumu, kad Klaipėdos Kra
što byloms spręsti sudaromas 
tam tikras skyrius, kuriuo tei

lsėjai daugumoje, yra Klaipė-

gurno (laipsnis) stovi žymiai

li įūsų visuomenes gyvenimų.

JAUNIMO EKSKURSIJA.

Yra labai svarbu, kad kuodaugiausia A- 
merikoj augusio lietuvių jaunimo aplankytų 
Lietuvą. L. Vyčių, mūsų jaunimo organiza
cija, tų svarbų supranta. Del to ir organizuo
ja jaunimo ekskursijas į Lietuvą. Šiemet to
kia ekskursija yra rengiama Skandinavų —A , . .. .
, , .. ttttt 1? • dos teismo teisėjai.Amerikos linijos laivu Fredenk VlU, kuris 
išplaukia iš New Yorko liepos 5 d. Svarbu,

, kad toji jaunimo ekskursija būtų skaitlinga.

Indijos politinė padėtis darosi tikrai rim
ta. Kuodaugiau Britanijos vyriausybe areštuo 
ja indėnų vadų, tuo labiau plečiasi riaušės, 
sukilimai ir auga tautos pasiryžimas iškovo
ti sau pilnų nepriklausomybę. Galimas daik
tas, kad, ar ankščiau ar vėliau, Indija savo 
tikslo atsieks. O Anglija, netekusi Indijos,

aukščiau už Didž. Lietuvos ū- 
kio lygmenį. Pramonė taip pat 
išsivysčiusi ir gyvena ne pir
mus metus. Labiausia gal iš

darbį. Tiesa, jie būt galėję i, 
tatai padaryti ir tuo metu, 
kai Klaipėdą valdė Aliantai, 
nes išėji,,,, į jūr, jie ir tada c,a,s uzau«° » bilion,» aolieri'-'- 
turėjo - Nemunas buvo pri-,J“ to raikalauja >«»>>»! 15.000 
pažintas neitraliu, ar kitaip Į“??0"’’ 83'venanči'» tau. dis- 
tariant juo naudotis galėjo j 
kiekviena valstybė, kuri su

Black T*iH. 
bėj, 1663

i trikte.

įii.
Dakotos valstv-

puc smi

savo laivu gali į Nemunų į-, neįsileisti, o jei įsileidžia tai 
plaukti. Vienok, kol Klaipėda (labai ribotai, 
buvo svetimose rankose, o jū-j Pagaliau, kaip jau minėjau,

„vysčius! medžio“ pėrdbbimo [™ toli "u0. Liet“vos> ? k >• Klaipėdos Kraštas turi ir ne-
pramonė. Be to, yra ir popie- JUra ne“as“°. P atesnl° [maž» pramonę, kur galima sa- 

mų sluoksnio ieškoti uždarbio Vo žaliavų suvartoti, neišlei- 
jūroje. Dabar gi visai kas ki- džiaut į užsienį pinigų perdi- 
ta: Randasi žmonių norinčių rbimui ir duodant pelno vie- 
gauti uždarbį iš laivininkys- tos darbininkams.

rio apdirbimo fabrikas, kuris 
gamina celiulozų kitaip taria
nt pusiau apdirbtų popierį.
Yra audimo, margarino, mui
lo, trąšų, likerių ir alaus fa
brikai. Taip pat gaminamas 
sviestas

;tės ir žmonių, kurie eina di- 
I rbti į laivų kaip jūrininkai. Nemažų svarbų turi ir 

sivystę Klaipėdos Krašte

• v
1S-

išvpžimui piritas i' Kaip jau minėjau žemės fl- mafaį nes mūsų žmonės gali 
"IZLiXX’ ki° Kla'P’id°S Kra?I vykti tenai mokytis amai, ir

Taip taip Dffll Uetnvoj H
valstybinė ar teisingiau ofi- 
cialė kalba yra lietuvių kai
ria, taip Klaipėdos teritorijoje 
yra dvi oficialės kalbos — 
lietuvių ir vokiečių.

Manau, bus dar ne viskas 
pasakyta apie Klaipėdos Kra
što sutvarkymų, jei aš nepa
minėsiu Klaipėdos uosto šu

vynai. Turi išsiplėtusių preky

te taip pat stovi daug aukiK jgmokę ar likti vietoje ar grį- 
tai. Viso pramonėj (neskai- ^uvoj. Iš to žti Lietuvon. Kiek svarbūs y-
tant amatninkų) užimta viršSgahMa turetl dveJ°P*. naad^ ra kraštui amatai, mes gali-

4,000 darbininku. Sahma..Ja8T1Viy'.tl me sPresti 3au iš to> kad Di'
Taip ūkininkai, taip pramo- aklmakaatl’ pnsizlūreti kaip dygig Lietuvos Kunigaikštis 

čia ūkiai vedami, galima įsi- Gediminas, norėdamas pakel- 
gyti jau įtaisytus ūkius ir, gav0 krašto gerbūvį, kvietė; nurinkai ir pirkliai, taip ama 

tininkai turi savo atstovauja-!'
mus rūmus. Ūkininkai turi j Y-8^?^^8 ST Ū’ i§ EuroPos> amatninkus. Tie-
Žemės Ūkio.Rūmus, prameni- ’ klalnkavim°’ lsmoktl ukinil>; «a, dribar amatai gal jau ne- 

. . < . . i v kauti; antra, gulima jsigytininkai ir pirkliai — Prekybos
tvarkymo. Klaipėdos uostas ir Pramonės Rūmus, amatui

beturi tokios nepaprastai di- 
gerų gyvulių, kurių Didž. Lie- delės reikšmės kraštui, kaip 
tuvai labai stinga ir kurių ji kad fur^o senovėje, vienok
visados gali gauti Klaipėdos jr dabar jįe turi nemažų svar-neteks ir pirmenybės politiniame bei ekono-1 iaįkomias yra internacionalio •nkjd — Amatų Rūmus.

miniame Europos gyvenime.Del to anglai da- intereso uostu, t. y. uoste kie-Į Baigiant negalima nutylėti Krašte. Net reikėtų dėti pas- 
bar prieš save turi didelę ir sunkių proble- kvįenos valstybės laivas jau-1 apie nemažų Klaipėdos Kraš- Į tangas gabenti sau gyvulius <r:
mų.

DiOŽIMISIS DALYKAS.
Rašo kun. J. Jusevičius 

PIRMOJI DALIS.

(Tųsa)
ANTROJI DALIS.

Kaip Išganytojas mokina mus elgtis 
su savo artimu? Kad geriau parodžius, 
kaip reikia elgtis, Jis mums duoda labai 
puikų palyginimų, štai keliauja vienas 
(žmogus, Jis mums sako. Kelionėje sutin
ka jį žmogžudžiai. Jie muša jį, apiplėša 
jį ir palieka pusgyvį ant kelio. Po kiek 
laiko eina kunigas, levitas ir kiti. Jie 
mato sužeistų žmogų ir eina toliau savo 
keliu. Jie neturi jokio pasigailėjimo. Jie
ms rūpi jų pačių reikalai. Jie net ir do 
mės nekreipia į sužeistų žmogų.

Bet, štai keliauja tuo pačiu keliu, sa 
marietis. Jis matydamas sužeistų žmogų, 
“tyfeit prisiartina prie jo, nuplauna jo žaiz
das, pripila jas vynu ir alėjum, apriša

i tangas gabenti sau gyvulius, g^gi^dus matome, kad
.Klaipėdos Krašto, kad tuo Klaipėdos Kraštu lietuviams 

kaip laivas tos valstybės, ku-j Jau Rusų Caras Petras Di-. sumažinti įvežimų iš užsienio, iabaį įr iabai verta susidomė- 
rios žinioje yra uostas. Žino-Įdysis buvo užsibrėžęs tikslų / juoba, kad vietiniai ūkininkai __
ma, kiekviena valstybė uorė- pralaužti Rusijai langų Euro- Į nusiskandžia rinkos 8toka ir ’Patg Klaipėdos miestas tu-

ribas iki Baltijos jūros. Tik-I*“ nžsie-J« gyventoj, ir daro

riaus pasakius jis pralaužė i n»e' Lzs,enla «* vėl inorėda- labai malonaus ispūdzto; tur, 
langų ne tik Europon, bet vi-!mas sudaryti palankias sųly- risns patogumus didmiesčio: 

san pasaulin, nes jūra yra'gas savo ūkininkams, stengia-,ee es4» tramvajų, ka
natūrali, pigi ir patogi susi-' si svetimų galvijų pas save' (Tąsa ant 3 pusi.)

ičiasi tiek pat nesuvaržytas, to reikšmę Lietuvai.

Briand’as, Prancūzijos užsienių reikalų 
ministeris išnaujo pakėlė jungtinių Europos
valstybių klausimų, kuris savo esmėje yra ti- į tų uostų turėti sau ir turėti į pon, praplėtus savo valstybės į 

teisę imti mokesnius nuo lai-krai gražus dalykas, bet praktikoje neįgyven 
dinamas. Europos tautų tarpe perdaug yra vo, kaip jai patinka, nes tada 
neapykantos, pavydo, skirtumų ir lenktynių-1 ji galėtų palaikyti savo laivi- 
vinio ir dėl to Briando iškeltųsai klaus imas i ninkystę.
yra gražia svajone. I Uosto tvarkymas priklauso
I • <■ •»- i v ••• * ** •«*

jas, atgaivina ligonį, sodina jį dirt savo 
arklio ir veža į viešnamį. Tenai jis lie
pia toliau rūpintis sužeistu žmognirii ir 
prižada atlyginti už darbų.

Tokiu puikiu gailestingumo pavyz
džiu mūsų Išganytojas mokina mus rūpin
tis žmonėmis ir padėti reikale. Iš tikrų
jų jei mes turėtume tokios artimo mei
lės, nebūtų taip daug vargo pasaulyje, 
prispaudimų ir persekiojimų. Mums bū
tų smagu gyventi dabar Ir lengviau būtų 
paskui įgyti amžinų laimę.

Mūsų Išganytojas liepia mums mylė
ti visus žmones, nes kiekvienas žmogus 
yra mūsų artimas. Del to negalima viehus 
mylėti, o kitų neapkęsti. Vieniems patai
kauti, kitus skriausti ir įvairiais būdais 
įžeisti. Vandens šaltinis neklausia trokš
tančių, kas esi, kur eini, kų dirbi. Pa
našiai ir mes negalime mylėti tik tų, ku
rie yra vienų minčių, vieno tikėjimo, bet 
mums reikia mylėti visus, kaip Dievas 
mus yra numylėjęs. 0 mes visi gerai ži
nome, kaip Dievas mus numylėjo.

Jis yra Dievas, galėjo amžinai džiau
gtis Švenčiausioje Trejybėje. Tačiau 
meilė privertė jį ateiti į šį pasaulį, gim
ti Betlėjaus mieste, skurdžiai gyventi 
trisdešimts trijus metus, mirti prikaltas 
prie Kryžiaus ir pagaliau pasilikti mūsų 
tarpe pasislėpęs po duonos ir vyno pavi
dalais Švenč. Sakramente.

Toliau Jis mums sako, jog artimo 
meilė tai bus ženklas, kuriuo mes Imsi
me paženklinti ir išskirti kaipo Viešpa
ties mokiniai, nes Jis mums taip kalba: 
“Iš to pažins visi žmonės, jog esate mano 
mokiniai, jei turėsite meilę tarp savęs.” 
Paskutinėje dienoje busime teisti pagal 
šitų meilę, kuria mes dabar mylime savo 
artimų. Del ko taip bus.? Tai dėl to, kad 
jei žmogus myli artimų, gailisi visų, jis 
taipgi pildo visas kitas priedermes. Yra 
kalbama apie šv. Jonų, kad jis jau se
nukas būdamas, dar ^ažnai ėjo į maldos J 
namus skelbti Dievo žodį. Jis kas sek-, 
madienis tuos pačius žodžius kartojo: 
“Mano vaikeliai mylėkite vienas kitų”.

Kai kuriems klausytojauns nusibodo 
klausyti tų pačių žodžių. Jie kartų pa
klausė Šv. Jono, dėl ko jis kalba apie tuos 
pačius dalykus? Del ko jis nieko naujo 
nesako? Žiūrėkime kų šv. Jonas į šitų 
atsako. Jis nesiteisino, kad jau senatvė 
neleidžia daug kalbėti, kad jis neturi jė
gų, kų kitų sakyti. Ne, jis šitos visai ne
sako. Jis tik štai kų jiems sako: “Jei jūs 
šitų išpildysite Jai jau jiems visko užten
ka.” Reiškia, jei jūs mylėsite savo arti
mų, kaip jūs mylite save, jūs išpildysi- 
te ir kitus visus įsakymus. Jūs vengsite 
ne tik jam skriaudos daryti, bet priešin
gai jūs! stengsitės jam gerai daryti ir rei
kale padėti.

Mes skaitome Apaštalų darbų knygo
je, kud pirmieji krikščionys buvo vienos 
širdies ir vienos sielos. Iš jų broliško pa
sielgimo vieno su kitu net pagonys ste- 

rbėjosi ir kalbėjo stfvo tarpe: “Žiūrėkite 
kaip šie krikščionys vienas kitų myli” 
Žiūrėkite kaip jie puikiai kartu meldžia

si, kaip jie užjaučia vienas kitų, kaip jie 
padeda vienas kitam.

Kiekvienas ir mūsų taipgi dažnai 
privalo mąstyti, ar galima ir apie mus 
panašiai pasakyti. Mes taipgi esame Kri
staus sekėjai, krikščionys. Mes taipgi 
esame šios vienos didelės šeimos nariai. 
Mes visi esame vieno dangiško Tėvo vai
kai ir mūsų Išganytojas didžiai mus my
li.

Kiekvienas krikščionis yra vienas 
bendro dvasinio kūno narys, kurio galva 
yra pats Kristus. Mes visi be skirtumo 
esame tuo pačiu Krauju atpirkti ir tos 
pačios šv. Dvasios pašvęsti.' Kų mes da
rome vienam iš tų narių, mes pačiam 
Kristui darome. Del to mūsų Išganytojas 
ir sako Iv. Pauliui prieš jo atsivertimų: 
“Sauliau, Sauliau, kam mane persekio
ji?” Jis nesako kam persekioji mano ar
timus, Bažnyčių, bet mane, nes Jis jau
čia kiekvienų skriaudų padarytų savo se
kėjams. ,

(Bus daugiau)
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Prof. Kampininkas

PROF. KAMP. RADIO.

takius (klostus), o dabar, lai
kraščių pranešimais, Belianų 
miestely, netoli Varšuvos, len
kai vietoj sugriautos stačiati
kių katedros, stato Pilsuds
kiui paminklų. Ir verta, nes 
Pilsudskis ir-gi dažnai “pro
se panūs“ gražiai “pačesta- 
voja“, kai kada net kiaulė
mis išvadindamas.

CUEYE1AND, OMO,
Nutarimai L. R. K. S. A. 0- 

hio Apskričio suvažiavimo, 

laikyto kovo 30 d., 1930 

metais.

J. Urbšaitis, komisijos pir
mininkas, atidarė susirinkimų 
2:30 po pietų. Kun. Shteigh- 
manas atkalbėjo maldų.

nimai ilgai pasiliks žmonių 
širdyse. Paskutiniame pamal
dų vakare buvo renkamos At- 

Linkėtina p. Stepanauskui ^itininkams aukos. Rodos, su
gėrus kelionės ir laimingo su-{rinkta virš $100.00. Aukoju- 
grįžimo su tvirtu sveikata. Įsiems priklauso didelė padėka.

Centras “Garse“ garsina i panausko vardu bus darbas
sykiu kuopų raštininkų adre
sus ne mažiau kaip kartų j 

ir atsakymus, ku- 3 mėnesius.Perskaitė 
riuos gavo iš Columbus ir 
Dayton kuopų. Įnešta ir pa
remta raportų priimti.

5. Įnešta ir paremta, kad 
galimai tam pat klausime duo
ti asmeniui kalbėti ne dau
giau kaip tris kartus ir kad 
nekalbėtų daugiau kai vienų 
minutų kiekvienų kartą.

(i. Kad lėšos nebūtų didina
mos.

7. Kad ant paskolintų pini
gų niekam nebūtų dovanoti 
nuošimčiai.

8. Kad būtų dedama biogro- 
fijos “Garse“ tų, kurie yra 
kandidatai į Centro valdybų.

9. Kad Centro raštininko ir 
redaktoriaus algos būtų numa

atliekamas mandagiu patarna
vimu.

Naujas vargonininkas.
Su geg. I d. šv. Antano pa- 

rap. užėmė vargonininko pa
reigas muzikas A. Šlapelis, ku- .... ...

dideliu pasirįzimu žada ______Z_____ ______ris
darbuotis parapijos ir jauni
mo naudai. Jis duos pamokas

Geg. 25 d. bus pirmas L. 
Vyčių 102 kp. piknikas, Beech 
nut grove. Vyčiai prašo visus

Kiekvienas “Draugo“ skai
tytojas gali būti bendTadar-

muzikos ir balso. Gera proga bis. Reikia tik tuojau laišku 
lietuviams lankytis pas savo ar telefonu pranešti, jei kas 
tautietį ir gauti nuoširdų pa- į įdomaus atsitiko, 
mokinimų,

6. Priimti Apskrity sekan
tieji įnešimai: jžintos.

1. Kad S. L. R. K. A. Oliios 10. Apskričių ir kuopų vi 
Apskritys gyvuotų ir veiktų sus nutarimus turi patalpinti 

me

Įnešta ir paremta, kad se- 
Lietuvos kariuomenė kautieji užimtų vietas, kaipo

Lesia plenetų is Panevėžio į susirinkimo viršininkai: pirm. jnaudai ir j me-.be iškraipymo minčių Susi- tūla laikų mokinosi Italijoj;
“ A- Staselunas, vice-pirm — laikytų nemažįau kajp du vienijimo organe “Garse“, i yra geras muzikos žinovas.

Kaunas.
,niomis

Laikraščių ži-

Maskva. — Sovietų caras 
Stalinas gavo iš Cliicagos ir į Papuoštų. Kas sakė, kad ka- 
Brooklyno tavorščių smarkų iriuomenė nieko neveikia, 
protestų, kam Sovietų Rusija
statydinasi paviljonų busimoj 
šių metų Žemės Ūkio parodoj 
Kaune, birželio 18 — 22 d. E-

PRAŠAU NESIJUOKTI!

J. A. Valstybės baigia de-
sų, draugavimas su “krūvi-'šimtmetinį cenzų — gyvento- 
nuoju“ Smetona ir fašistine {jų surašinėjimų. Įsivaizduo- 
šalim, yra lygu išdavimui jkit tik. ar gali būti tikra sta- 
darbininkų klasės. Jei darbas Įtistika, kuomet kas dien žmo- 
nebus sulaikytas, draugai čianių tarpe vieni miršta, kitiioido. 
žada nupiauti ryšius su “dar {gimsta?
bininkų tėvyne“ ir likviduoti i ----------

J. Urbšaitis, rast.— A. Sta- 
pulioniutė.

1. Nutarimai Atgavimo Ko
misijos buvo perskaityti ir 
priimti, kaip skaityta.

2. Mandatų ir įnešimu ko
misija susidėjo iš sekančių: 
A. Marelionio iš Cleveland, 
Oliio, S. Kubiliaus iš Akron,

(2) susirinkimų. t U- Kaip narys numiršta ir
2. Kad Oliio Apskritys iš- į pinigų nėra kam išmokėti, 

rinktų naujų valdybų iš as-įkad Centras grųžintų pomir-
menų kurie laikytų Apskritį 
gyvą ir kuopoms naudingą.

3. Oliio Apskritys griežtai

traktorių fondų.

Vilnius. — Švenčiant 
niaus universiteto 
m. sukaktuvės, prof. Siedliec- 
kis, sako, matęs, kaip lenkės 
skautės, eidamos pro valsty
bės viršininkų Pilsudskį, pa
silenkdavo pabučiuot kokį nu- 
tysusį virvagalį ar munduro

Vil-
350

Krautuvėje.
Kostiumerka. — Aš norė

čiau pasimieruoti šitų dresę 
lange.

Pardavėjas. — Jokiu būda 
krautuvės vadovybė nesutiks 
su tokiu tamstos noru. Ar ne
sutiktum to padaryti privati
niam krautuvės moterų kam
bary ?

3. Komisija pranešė, kad 
yra 18 narių išrinkti, kaipo 
delegatai, kurie turi manda-
tus. Bet tik 15 narių randasi 
susirinkime.

4. P. Štaupienė perskaitė 
laiškų, kuris buvo parašytas 
ir išsiųstas sekančioms kuo
poms: Akron, Ohio; Dayton, 
Ohio; Columbus Ohio; Stue- 
beunville, Ohio ir Shadyside, 
Ohio, kviečiant į susirinkimų.

nes muz. šlapelis r
ĮSIGYKITE šią knygą

IŠ ROMOS.
(Musų korespondento).

Didžioji Savaitė ir Velykos , buvo įšventinti į subdiakonus, 
Romoje. ; [diakonus ir kunigus.

Didžiųjų Savaitę ir Velykų
šventėmis daugybė maldinin
kų iš visų kraštų buvo suva
žiavę į Romų. Nes tos savai
tės pamaldos, gražios Katali
kų Bažnyčios apeigos visus 
tikinčiuosius traukė į Amži-! 
nųjį Miestų nevien jas pama
tyti ir pasigerėti, bet ir pasi- 

Kristaus kančiosmelsti prie 
relikvijų.

Nors Romoje yra daug di-

Šimtai lietuvių pasirengę 
Darbuotoja M. Sųjungos 64 vykti Lietuvon, o tūkstančiai 

kp. p. V. Stepulionienė buvo [kitų lietuvių norėtų vykti ten 
sunkiai suširgus. Dabar sveik- 'vakacijų praleisti, 
sta; vyras džiaugiasi. i Tad dabar yra pritinkamas

_______ 'laikas nusipirkti keleivių kny-
Šv. Petro bažnyčioj buvo 40 gą- Visi įsigykite gerb. kum 

vai. atlaidai. Kleb. kun. V. p- Vaitukaičio knygų “KE- 
Masevičius turėjo keletu sve-{LIONE PO EUROPĄ“. Kai
čių kunigų. Per visas iškilmes 'na tik $1.50. Su daug įdomių 

j įspūdingus pamokslus sakė [paveikslų.
ir paremta atsi- Į gerb. kun. Karalius, ateitinin- ■ Įsigykite visi, kurie kęliau- 

lankusiems į susirinkimų sve-|kų atstovas. Gražūs pamoki-Į s^e Europon ir visi norintie- 
čiams parūpinti (kų? —I
Red.).

10. Nutarta, kad kitas Ap- į 
skričio susirinkimas būtų lai
komas pabaigoje rugsėjo mė
nesio, 1930 metais, Cleveland, j 
Ohio.

11. Įnešta ir paremta susi
rinkimų uždaryti.

12. Pirmininkas -A. Stase- 
liunas atkalbėjo maldų ir už
darė susirinkimų 7:30 vai. v.

Paul. štaupienė,
Pirmininkas,

A. Daminaitis,
Raštininkas.

tinę kuopai, kurios velionis 
buvo narys.

12. Kad aplikacijos blankos
turi reikalauti išrinkti Susi- būtų spauzdintos taipgi ir an- 
vienymo Centran tokių valdv-jglų kalboje, 
bų, kuri nesitųsytų po teis- 8. Įnešta ir paremta susirin-
mus su nariais ir neeikvotų
Susivienymo pinigų, kuriuos “Garse“.

kimo nutarimus patalpinti

(nariai sumoka į lėšų fondų, 
savęs apsigynimui, kaip kad

9. Įnešta

ji keliauti. Bet ji įdomi ir ne
norintiems keliauti. Tad pir
kite jų visi.

Gauti galima pas gerb. au
torių, 2745 W. 44 st. “Drau
go“ Knygyne, 2334 So. Oak-( 
ley avė. arba Gudų krautuvė
je, 901 AV. 33 st.

ILGAS MIEGAS
SUSTIPRINA KŪDIKĮ.

“Musų kūdikis nubudlndavo mus 
naktimis po keletą kartų iki pra
dėjome duoti jam no truputi Cas- 
torijos”, pasakė viena motina iš Io- 
wa. "Po to gerai miegojo ir visiškai 
atsinaujino”. Vaikų specialistai reko
menduoja Fletcherio Castoria; ir 
milijonai motinų žino, kad tas gry
nai augmenlnis, nekenksminga* vais
tas gelbsti vaikams ir kūdikiam* 
nuo dieglio, slogų, sukietėjimo, vi
duriavimo ir tt. Fletcherio parašas 
ant kiekvieno pakieto. Saugokis imi-

dabar yra daroma.
4. Ohio Apskričio valdyba 

pagamintus ateinančiam Su
sivienymo Seimui įnešimus 
per Apskritį ir kuopas turi 
prisiųsti laiku ne vėliau, kaip 
balandžio mėnesy ir organų 
“Garsų“, “Draugų“, “Dar- 
binnikų“ ir kitus laikraščius, 
kad visi Susivienymo nariai 
galėtų matyti ir atstovus in
formuoti už kų balsuoti. į

5. Apskričio: iždan kožna 
kuopa turėtų mokėti propor- 
cionališkai, (pagal narių skai 
eių). Mokesčifff’butų du (2> 
centii į metus nuo kiekvieno 
augusio nario ir kad mokes-

jos“ viešbutį, sporto aikštes, Itys prasidėtų nuo 1930 metų, 
puikius apylinkėje ūkius irI ir atiduoti toms kuopoms, ku

rios yra užsimokėję už 1928 
ir 1929 metus.

6. Apskričio įnešimai Sei
mui.

1. Centro raštininkas turi 
išreikalauti užsilikusius narių 
mokesčius bėgyje dviejų (2) 
metų. Neišreikalavęs per du 
(2) metu, neturės teisės vė
liau reikalauti.

2. Laike vajaus turi būti 
įstojimas veltui.

3. Ne narys Susivienymo 
neturi jokios teisės užimti | 
vietą komisijoj ar valdyboj ■ 
laike Seimo (neskiriant pro-I 
f esi jos ar luomo). Toks as
muo taip-gi neturi turėti spren '
džiamojo balso. ■!*

4. Tik vienas pirmininkas j 
Seimo turi teisę atimti balsų I

rie nuveža į Klaipėdų o ne,atstovui (Pav., Dv. vadas at-j 
kur kitur. imė atstovui balsų Clevelando ’

M. ir Ž- Seime 1928 metais).

KLAIPĖDOS KRAŠTAS

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
nalizacijų., vandentiekį, gelž- 
kelj, uostų, keletu bankų, dau
gelį puikių krautuvių, keletu.Šeštadieny po pietų visi Ro ...

moję gyvenantieji kunigai, | ,r iearaSči, pa-

vietiniai ar svetimtaučiai, iki i .°^ rangų orii mo7’ VlOL'hnli orv
vėlyvo vakaro buvo užimti
šventinimu valgių “svencio- malonias vasaravimo vietas

lai užlaiko ir labai ii pajūry’ kaip SmUtinė’ Girų- 
. . . r • liai, Juodkrtmtis ir Aida, kur, kaip ir pas mus Lie į , . . •»,netolymais randasi lietuviško-

•ji “Sahara.“ Iš Klaipėdos 
Velykoee visose bazilikose tt.ild PaUngos tik pasyaiandis 

automobiliu.
Kas Amerikai New Yorkas

nų“ Velykoms. Tų gražų pa
protį italai 

! brangina 
tuvoje.

didesnėse bažnyčiose Šv. Mi
šios buvo laikomos su didžiau 

dėlių bazilikų ir bažnyčių, j 8*om*s iškilmėmis. Velykų ry-— |ag Lietuvai Klaipėda. Gial 
bet Didžiųjame ketvirtadieny *9 P61, sum4 man teko būti įo £r Amerikos lietuviai 

šv. Jono Laterano bazilikoje. faįp jaĮ)aį mėgsta Klaipėdų: 
Sumų laikė vienas kardinolų |en perka namus, perka ir ū- 
su asista ir didžiausiomis iš- kius, nes Amerikos pilietybė 
kilmėmis. Žmonių buvo di- vįsaį nekliudo. Klaipėdiš- 
džiausia kamša. Didelis bazili- kiai iš savo pusės mėgsta a- 
kos choras per mišias tiesiog merikiečius ir amerikiečių ek-

ir penktadieny visos buvo pil
nos žmonių, kad sunku buvo 
ir į vidų įeiti. Del didelio ver 
žimosi į bažnyčias ir palaiky
mui tvarkos net policistai bu
vo pastatyti. Į kaikurias baž
nyčias buvo galima tik per 
priekines duris įeiti, o per šo
ninės išeiti.

Į Šv. Petro, Šv. Jono Late- 
lano, Šv. Povilo ir kitas di- džius Romoje, 
desnes bazilikas žmonės tuks-1
tantimis plaukė. Per tas die
nas visi ekstra autobusai bu
vo paleisti į darbų ir tai ne
suspėjo visų nuvežti, nes žmo
nių buvo pilnos gatvės.

Nors per visas tas dienas 
lijo, nes tai pavasarinis lie
taus sezonas, bet tas neatbai
dė žmonių nuo ėjimo į bažny
čias ir garbinimo Viešpaties.
Toks nepaprastas žmonių ver- 
žimųsis į bažnyčias rodo, kad 
jie yra didžiai tikinti ir my
linti Dievų. Didžioje Savaitė
je Romoje buvo daug didesnis i 
judėjimas, negu prieš Kalė-J 
das.

Didžiųjame šeštadieny Šv.
Jono Laterano bazilikoje, pa
šventinus vandenį, ugnį ir po 
visų kitų tos dienos apeigų, 
virš du Šimtai jaunų klierikų

žavėjo maldininkus. [ skurs i ja s šauniai sutinka su
Tai tiek, nors paviršutiniš- nrarika, su vaišėmis. Del to 

Amerikos svečiai turėtų, kaip 
dėl savo patogumo taip ir dėl 
Klaipėdos intereso, vykti Lie
tuvon tik tokiais laivais, ku-

kai ir trumpai, apie Didžio
sios Savaitės ir Velykų įspu-

Ex-Amerikietis.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

TUBBY
LOOK AT THA STUČK- 

OLt
— WALKI M' PA%T TfcU UHC 

VDU VJASldT CVBN

M

DETROIT, MICH.
Pranešimas.

PRANEŠIMAS MANO 
DRAUGAMS,

YPAČ CICERIEČUMS
j Norintieji gerai nusifotogra-
ifuoti meldžiu atvažiuoti pas 
[mus į Downers Grove. Patar
nausime mielai ir sąžiningai. 
Atvažiavimo išlaidų neatboki- 
te — padarysime jums pigiau 
ir dar dovanų duosime.

Važiuokite Ogden Rd. 18 i 
ki Doįvners Grove ir tada

Visiems gražiai žinomas vie
tos graborius, Chas. Stepa
nauskas, geg. 14 du išvažiuoja 
į Lietuvą su savaisiais pasima 
tyti ir savo sveikatų pataisy- kiaw3riįe 
ti. Patarnavimo šermenims DOWNERS GROVE PHOTO
darbas paliktas žmonai ir 
dviem patyrusiem asmenim. 
Todėl, prisėjus ręikalui, p. Ste

STUDIO
P. Pučkorius, Savininkas 

928 Warren Avenue 
Tel. Downers Grove 1104

PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Pasauliniame kare

WISSIG.
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEZIIRINT KAIP IZSISENfcJVSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patartinas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 3 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
420(1 VVest 20 St, kampas Keeler Avc., Tel. Crawfor<l 5573

Fine Feathers Make Fine Dogs
THC OTHtn DOCS A»OUW0 
HC12C THiMK THEN CAN GET 
HICH HKT MJ1TH NtoO BtCAttST 
VDVQE BO8-TAILE0.'-COHC 
ALOMC AM >‘LL 
VP VėlTH A
KMOČK THCM

POCfcOAJg SMOBS}

SPECIAr-lSTAfl
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlĮ. Tikra* specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminnvimo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugeli* kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jum* dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir ty
rumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
leigu turit kokią užsisenėjuslą. Iš
kerėjusią, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlioklt neatėję pa* 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjlmas Rūmas 10H

20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvė*
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų



WISC0NSIN0 APSKR. 
VYČIŲ SPORTAS.

nelė K. Mickaitė, veikli dar-I 7
buotoja, ir dainininkė reiškė

•džiaugsmo turėdama progos 
■priklausyti prie linksinaus 
'ir malonaus Marųuette Par
ko choro. Ponas A. Kamins-

DRAUGAS

ar parapijos labui labai ge
rai pavyksta. Pereitą savaitę 
sėkminga sąjungiečių “bun- 
oo”, rods, bus paskutinis žy
mesnis šį pavasarį salėje pa
rengimas. Dabar ruošiamąsi

Birželio 13 d., 1:30 vai. p. 
p., Racine, Wis. Įvyks pirmas 
Wis. Vyčių “lauko sporto” 
žaidimas.

Visos kuopos jau turi iš
rinkusios sporto mėgėjus ir 
daro praktikas.

Kazys Marčulaitis, Apskri
čio sporto vadas, turi gata->

rui pasisekimo varant darbą 
ranka rankon.

keletos mūsų motinėlių, kurios Neseiiai atvykęs iš Detroit 
atsilanko į svetainę. Esu girdė p j Gustaitis, choristas, gra- 
jus, kaip viena motinėlė labai atsinešė apie Marųuette 
negražiai išsitarė apie šį ra
telį.

kas, dainininkas linkėjo cho- prie išvažiavimų — piknikų
Vienas didžiausių piknikų 
Ims — Aušros Vartų parap. 
piknikas birželio 29 d., Berg- 
mans darže. Komitetas ir dr- 
jų atstovai daro susirinkimus,

Antradienis, Oeg. 20 $., 1030

Išpradžių mūs kuopelė ne
buvo skaitlingą. Bet dabar bė
giu kelių mėnesių kuopelė 
pasididino. Daugelis jos narių 
yra energingos.

Bet, rateliui sustiprėjus, at
siranda priešininkų. Kodėl? 
Ar Vyčiai ką blogą kam nors

Park choras da yra vietos 
naujiems nariams.

Buvo ir daugiau kalbėtojų, 
bet, gaila, jų vardų nebeatme
nu. Girdint lietuvių kalba 
taip gražiai skambant, nėra 
baimės ištautėjimui. Besimai
šydami lietuvių tarpe, lietuvių 
vakaruose, pramogose, mūs 
jaunimas palaikys širdyje tai,

kp. susirinkimą ir neišsitaria !ką nuo amžių lietuviai nešio
ja: “Aš lietuvis”, “Aš lietu
vaitė ’ ’.

Park cliores da yra vietos ruošia planus, kaip padarius 
kas pareiškė, kad Marąuette prašmatnesnį ši parapijos pik-

niką. Tiesa, jis ir bus praš
matnus. Visi tat iš anksto 
ruoškimės.

X Dvasinius bukietas — šv. 
Mišias už a. a. Juozapą An-

Didelis ir Greitas French Line laivas “Paris”, kuriuo plauks Į 
Lietuvą Jubiliejinė Ekskursija birželio 12 d. Tą ekskursiją rengia 
Amerikos Lietuvių Prekybos Rūmai.

žiai buvo prirengti prie pir
mos šv. Komunijos. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia. Ne tik 
vaikučiai ėjo prie Dievo sta-

tanaitį Aušros Vartų bažny-!va^ ’r giniinės bei pažįstami.

klą neleidžia, jie bus atsako- Taip pat dėkui visoms ku- 
mybėj pas Dievą. Kad ir mi- rios su pasišventimo dirbo, 
lionus turtų sudėsime, bet jei' Komisija
tikėjimą iš jų širdžių išplėši- i__________________________________

lo, bet ir jų tėvai, krikšto tė-iine, tai visi turtai žūs, ir lai-

vus laimėtojams praizus. Čia,
Kenoshoj, sportininkai jau 
gan gerai išsimankštinę, o 
kaip su Racine, Milwaukee,
Sheboygan ir Port Washing- Vyčiams, o nepasakoja sveti- 
ton? naoms draugijoms.

Žaidimai bus labai įdomūs, de* svie^as galėtų išsirinkt 
nes bus įvairių žaislų, tarp'sau storumą ar plonumą ką skirstytas namo.

yra padarę? Jeigu kam kas 
nepatinka, kodėl .neateina j

čioje dar aukojo Julijona 
Harmon, Ona Dobrovalskienė 
ir Vaišvilienė.

Vaikučiai buvo dailiai ap
rengti iškilmės rūbais: mergai 
tės baltais, o bernaičiai juo-

X West Sidės biznierius daisS su baltomis “kukardo- 
Juozas Žurkauskas, 2433 So.
Oakley avė., gavo žinią iš , Kada prasidėjo procesija

kitą sakyčiau. Bet šitokis da
lykas negalimas. Ir dėlto gė
da tai mamytei, kuri apie ki
tų storumą ar plonumą ne
gražiai išsireiškia. Ar jos 
kaltos, kad Dievas tokias su
tvėrė?

vaikinų ir mergaičių. Žiemos 
sezone, “basket bąli” cliam- 
pionatą nusinešė kenoshiečiai, 
o ir ši kartą irgi žada laimė
ti.

Žaidimai susidės iš bėgimo 
H, % ir 1 mylios, pločio

Šokimo, kartės (pole) šokimo,, prjguli prfe VyMų Ar -ai bfl 
žerglių šokimo, svorio mėty. , lų
mo ir daug kitų.

Vytis.

MERGAIČIŲ BASEBALL 
RATELIS.

Lietuvos, kad ten jo tėvas 
Po smagių šokių, po įvairių U1ire, sulaukęs virš 80 metų 

1 amžiaus.
X Pradedant šeštadieniu 

geg. 17 d., Chicagoj.— Kolo- 
siume — prie So. Wabash ir 
15 g., prasidėjo sveikatos ir 
švietimo paroda, kuri. tęsis 
iki 27 d. šio mėnesio. Lietu-

J. A. S.

WEST SIDE ŽINIOS.

Šepetys yra žymiai vėlesnių 
laikų išradimas, XII a. po Kr. 
g. pasirodo šepečiai galvoms 
šukuoti, ir tik XIV a. rūbams 
valyti. Daromi šepečiai buvo 
iš kiaulių šerių.

mė ir viskas. Bet jei tikėjimą: 
turės, tai laimingas bus ir 
moksle ir darbe. Gi be para
pijinės mokyklos to atsiekti 
negalima. Tat, lai tėvai rūpi
nas savo vaikais ir leidžia 
juos į parapijos mokyklą; aš 
užtikrinu, jei kas užsimokėti 
neišgali, gali eiti, veltui bus 
mokinami. Iškilmėse buvęs.

kurią vedė klebonas, mokyk
los vaikučių choras gražiai gie 
dojo giesmeles, kas net griau
dino visus žmones. Padarius 
vaikams atsižadėjimo priesai
ką, prasidėjo šv. Mišios su 
gražiausiomis giesmėmis, ku
rias išmokino vietinis varg. 
p. Kulis. Per Mišias gerb. 
klebonas pasakė gražų pamok
slą, kaip Dievas myli tuos 
vaikučius, kurie jam tarnau
ja nuo pirmos Šv. Komunijos 
ligi kol gyvas būna, gi po 
mirties amžina laime atlygina. 
Sakė, gėlės, altorių papuoši
mas ir painios, kuriomis buvo 
takas.nustatytas, tai primena 
mums dangaus grožį, kada e- 
same Dievo malonėj. Bet ka 
trie* tėvai stf^TVaikų tikėtinu 
nesirūpina, į parapijos moky

PAVYKO.

Brighton Park. — Gegužės 
11 d., pp. Kazlauskų name į- 
vyko Labdarių 8 kuopos “bun 
co” žaidimas, kuris kuoge- 
riausia pavyko.

Ačiū visiems už dovanas ir 
už atsilankymą ir už staliukų 
paskolinimą veltui. Gi gera
širdis p. A. Petkus, grabo- 
rius, veltui paskolino kėdes. 
Brightonparkiečiams reiktų 
nepamiršti p. Petkaus, grabo- 
riaus. Jo adresas 4424 So. 
Rocwkell (Tel. Virginia 1290).

X šiandien vakare, tuojau 
i po gegužinių pamaldų, Alto
rių Puošimo draugijos susi- raginami atlankyti įdomią 

parodą.
X P-lė K. Mikšaitė, Aušros 

Vartų parapijos choro narė, 
birželio 11 d. “Leviathan” 
laivu (su p. Baltučio ekskur
sija) važiuoja Lietuvon atos
togoms.

Tos pačios moteries duktė rinkilnas> Augros Vartų par

bant negražiai apie jos dukte
rį. Jei visos motinos, kurių 
dukrelės priguli prie šio ra- 
telio, nieko nesako, kam ki
tom negražiai plepėti.

North Side. — Geg. 16 d., 
Grant parke buvo visų- Lie
tuvos Vyčių kuopų mergai
čių baseball ratelių žaidimai. 
Mūsų kuopa žaidė su Cicero.' 
Stovis buvo 13—3. Nors mū
siškės nelaimėjo, visgi pasi
rodė, kad- yra energingos. Jos 
nei nesitiki laimėti čempio
natą, nes sporte yra jų pir
mos metas ir ką tik pradėju
sios susipažinti su šitokių
žaidimu. Vienok, turime gir- žaidžiant, penktadienio vaka 
ti mergaitės delei jų pasidar
bavimo. Daugelis jų uoliai lau
ko praktikas, tuoj po mokyk
los.

Geriausių joms sėkmių. 
Turiu pažymėti dalyką dėl

mokykloje. •. .jI ' d
X Moterų Sąjungos 55 kp. 

“bunco party” pereitame sek 
madienyje, Aušros Vartų pa
rapijos svetainėje nepapras
tai gerai pavyko. Rengi-

Ar gražiau būtų matyti jū- 1110 Komisijos pp. Dobravols- 
sų dukrelės lipančias į sveti
mus automobilius negu maty
ti, kaip jos pareina gražiai 
praleidusios sporte laiką, kur! dovanų. Žaidėjų dalyvavo
jas visas svietas mato? niekuomet mūsų

Tikiuos, kad visos motinė-,sa^e da tokioj pramogoj 
lės supras dalyką taip, kaip ■ ncd)UV0- Pritrukus žaidėjam? 
ir aš suprantu.

Mergaitės, neimkit tokių 
dalykų į savo širdį ir nenu- 
leiskit rankų. Jūs pačios ži
not, kad visi, kurie jus matė

kienės, Karlavičienės ir Brazai 
tienės daug buvo įdėta darbo 

Į ir daug surinkta naudingų

re, yra su jumis 
Jeigu pralosite šitą pirmą

'mažų stalelių, prisėjo naudo
tis didžiuliais stalais, kurie ir
gi buvo apsėsti. Svečių tarpe 
matėsi daug įžymių biznier- 
kų ir biznierių, taip vietinės 
kolonijos, taip iš North Side, 
Brighton Park ir k.

X Nemažas westsidiečių
metą, žinokite, kad kitą metą bUrelis d™uSe sU savo kleb°-

ŠV. MYKOLO PARAPIJOJ 
IŠKILMĖS.

North Side. — Gegužės 18 
d. čia mokyklos vaikučiai gra

B
EFORE hopping on 

' the gas, why not hop 

to a Combination Auto 

Policy-one that will hop 

you over trouble!— 

anyvvhere!

Over 20,000 Aetna aienti.jlocated 
from Maine to California, aature 
Aetna aervice to Aetna pollcybold. 

era, trhcrever they may bet

T N A-I Z E
V. RUKSTALIS 

Insurance
2t23 W. Marquctte Rd.
Telephone Hamlock 6219 

Lood Office 
One La Šalie St. 

Telephone State 3380
a I Ghlcago, IU.

illllMlObilHlll

R A D10 S
ir Lietuvių Radio programai 
duodami pastangomis Budri- 
ko krautuvės iš stoties WCFL 
970 K. kas nedėldienį nuo 1 
iki 2 vai. po pietų. Kas ket- 
vergas WHFC 1420 K. nuo 7 
iki 8 vai. vakare.

JAUNIME!
Kitos tokios progos * 
Jūsų gyvenime nebus. 
Todėl, naudokis ja dabar.

i

nu pereitame sekmadienyje 
dalyvavo šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų vienuolikta
me Seime, kuris buvo labai 
skaitlingas ir gražiai pavyko.

X Ryt Aušros Vartų pa
rapijos svetainėje, tuojau p) 
gegužinių pamaldų, bus Vy
tauto 500 m. iškilmių rengimo 
viso Chicagos apskričio ko
miteto susirinkimas.

X Stanislovo Keturakio 
uošvė Masiliunienė iš Lyons, 
III., sunkiai susirgo ir liko 
nugabenta ligoninėn.

X Pastaruoju laiku west- 
sidiečiai pradėjo smarkiai
darbuotis. Visos pramogos, 

Po gardaus pasisotinimo,' kokj(M (ik rengiama draugijų
paprastai būna “speechių”

geriau pasiseks.
Linkiu jums geros kloties.

North Sides Vyčių žvaigždė.

C H I C A G O J E
VIENO VAKARO ĮSPŪ

DŽIAI.
giausiai surengta. Viskas la
bai gražiai. Faktas, kad lie
tuvaitės moka šeimininkauti, 
ir da kaip! Padėka tenka pa
nelėms V. Tomkoniutei, E. 
Jovaišaitei, P. Staugaitei, šei
mininkui Z. Jonavičiui ir ki-

Marųuette Park. — Gegu
žės 8 d. teko man dalyvauti 
Gimimo Šv. Panelės parapi
jos choro privatiniame pasi
linksminimo vakarėlyje, ku-i tiems pagelbininkanis-(ėms) 
ris žavėte žavėjo mane per' Manot viskas tuomi užsi-I
visą vakarą. Ištikrųjų, inalo-, baigė? Visai ne! 
nu buvo matyti tokį gražų, 
linksmą lietuvių choro būre
lį. Jų veiduose pastebėjau
skaisčias, draugiškas šypse
nas. Neilgai reikėjo galvoti, 
ką visa tai reiškia. Sakau sau, 
tai čia lietuvių jaunimas, ku
ris suprantančiai lydi gyveni
mą. Ir kodėl ne? Juk, jei ati
duoda Dievui ir savo gimtai 
kalbai kas priklauso, tai kas 
gali būti gražesnio? 
(Giedodami giesmes bažnyčios 
jie dvigubai Augščiaųsį gar
bina; dainuodami liaudies dai 
nas jie lietuvybę kelia.

Vakarienė buvo tvarkin-

Vakaro vedėjas varg. B. Ja
nušauskas dėkojo chorui už 
gražų, sutartiną veikimą ir 
už uolų prisidėjimą išpildy
me sėkmingų koncertų, ir t. 
t. Gerb. kiln. J. Jusevičius 
gražiai nupiešė, ką gali .nu
veikti ir atsiekti bažnytinio 
ehoras. Ponia D. Kaminskienė 
gražiai išreiškė savo mintis 
apie chorą ir jo veiklumą. Ži
noma dainininkė p. Janušaus
kienė taip-gi gražiai apie 
choro svarbumą kalbėjo. Ji 
pati yra geras pavyzdys. Pa-

3-6IA DIDELĖ VYČIŲ
Jaunimo Organizacijos 

OFICIALĖ 

EKSKURSIJA
LIETUVON Per 

KLAIPĖDĄ
Minėti VYTAUTO 500 

Metų Sukaktuves

Skandinavų Amer.
Linijos Laivu

Mrit WT
LIEPOS 5 D., 1930

Laivas išplaukia iš New Yorko 11 vai. ryto
Nevėluokite! Užsakykite sau vietas dabar! Del 

kainų ir platesnių informacijų, kreipkitės į savo agen
tą arba tiesiai į

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. LA SALLE STREET

CHICAGO, ILL.

Kainos sumažintos.

Atwater Kent A. C. su vis
kuo ........................ $39.00

R. C. A. Radiola 33 su vis
kuo ........................ $35.00

Pliilco screen grid vertės $125 
už ............................ $65.00

Radio ir vietrola krūvo
je ................ $98.00
Parduodamos visos geriau

sios Standard išdirbysčių
radios.

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

Relieve Coughs, Golds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Ali 4niUbte~3S« en4 <Se lera ud tvbee. 
Childrene M oeterole (milder form) 35c.

Bctter than a Mušt ar d Plaster

From Youth lo Age

Moteries gyvenime yra trys 
lftbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginą., 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada Lydta E. Plnk- 
bamls Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą Ir 
gajumą. ą

( . i" i ! IMSKKVM S 
V ' (, i I AKI f COMPO' M)l \ l<l \ , I |\h K \\i S’lll t u

==
Rafsino tne Family .The parom looks likę encuse tnr n«w r.iotnesi Flsher
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Antradieni*, Geg. 2() d., i$30 DB1UGSB
TSte!

, PRANEŠIMAI.
Vytauto 500 m. sukaktuvių 

minėjimo komiteto susirinki
mas įvyks gegužės (May) 21 
d., 8 vai. vak. Aušros Vartų 
par. salėj.

Susirinkimas svarbus; a- 
part šiaip svarbių reikalų 
būs renkama nuolatinė valdy
ba, tad kolonijų paskirti at
stovai, bei komiteto nariai 
malonėkite susirinkti.

bus veikiama ir prisirengsi- ATSISVEIKINIMO KON- 
me prie 25 d. gegužės metinio 
parapijos išvažiavimo. Malo-

North Side. — Šiandie ge
gužio 20 d. įvyks Sv. Mykolo 
par. salėj vietinio Federacijos 
skyriaus ir Vytauto komiteto nėsite laiku susirinkti 7:30 P-lė Ona Vilkiutė, daini-

CERTAS. DAKTARAI
susirinkimas. Visi nariai ir 
veikėjai prašomi sueiti.

Valdyba. .

Gegužės 20 d. parapijos sve
tainėj, 1644 Wabansia avė., 
įvyks Moterų Sąjungos komi
sijos ir parapijos komitetų

i GRABORIAI:
Simpatižkas — 
Mandagia —

□oresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisu:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. T ar d s 1741 lt 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairflold Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 7794 

SKYRIUS
3201 Aubum Avenue 

Tel. Boulevard 8201

S. D. LACHAWICZ
LIETUTIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigtau- 
ela. Reikale meldžiu- atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2514

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

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

J. F.

vai. vakare. Komitetas. nirikė, išvažiuojanti Lietuvon
-------------- studijuoti. Ta proga aplanky-

Maxquette Parfc — Labda- sianti EuroP°s muzikos ce,n-
rių Sąjungos 23 kuopos su- ^rUh-
sirinkimas įvyks antradieny, į ra‘‘s išvažiuosiant Lietu- 
Gegužės 20 d., Gimimo Pane-:v*a Auditorijoj duos atsisvei- 
lės Šv. parap. svetainėje, 8',kinimo. koncertą, kuris būs 
vai. vakare. Visi labdarybės i fr^ia-dieny, gegužės 21 d., 8

susirinkimas. Aptarsime, kas Į nariai ir darbuotojai, kviečia- ivak vakare- 
— ------------- :........... ........... mi laiku susirinkti, neg turi-!. P’lė Vilkiutė mano Lietuvo

je pagyventi bent kiek ilges-me daug reikalų svarstymui.
, Valdyba. nį laiką.

Kl.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street

Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 iki 4 p. p. Pancdėlials 
ir Ketvergiais vakare

DR. J. J. KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weatern Avenns 

Tel. Proapeot 1098 
Reeldencije 2169 Bo. Leavitt lt. 

Tel. Ganei šita
ralandoe: 1-4 po pietų Ir 7-9 y. V. 

Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Virglnia 4038
Rezidencijos: Tas Buren 6868

OR. T. DUNDULIS

Telefonas Yards USB

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSĄMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7522

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJA8
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
BIOS S. Halsted 
S t. Chicago, III.

Tel. Vlctory Iltį

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

' 1650 West 46th St.

A. t A.
ANTANAS
LATOZAS

Mirė Gegužės 17, 1930 m. 7:45 
vai. ryto. 60 metų amžiaus.

Kilo iš Kauno Rėd., Raseinių 
Apskr., Adekavos Par.

Amerikoje Išgyveno 35 metus
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Rozaliją, po tėvais Nau
sėdaitė, sūnų Juozapą, mar
čią Eleną, pusbrolius ir pu- 
seseres ir gimines. O Lietuvo
je brolį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas 8834 So. 
Muskegon Avė., So. Chicago, 
III.

Laidotuvės įvyks Gegužės 21 
d. 1930 m. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į šv. Juozapo 
par. bažnyčią, So. Chicago, III. 
kurioje įvyks gedulingos psl- 
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Stums, Mar 
tl, Pusbroliai ir Pusescrės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Eudeikis Yarde 1741.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI* 
MUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB
TIS “DRAUGE”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8413 Franklln Blvd. 

Vai.: nuo 8:80 Iki 9:30 vak.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7878

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
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

Tel. Hamleck 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

11900 S. HALSTED STREET
\

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
.Valandos: prieš pietus pagal sutartį.

Vai.: 10 ryto — 8 vak. kasdien Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v, v. 

Ned. 10 — 12
1

Gydau šias ligas; dusulį bronchitį, Į 
katarą, slogas ir kosulius, šlapligę, ' 
epilepsiją, akių ir ausų trubelius, 
galvos skaudėjimą, širdies, jaknų ir 
pūslės ligas, nervingumą, nutukimą, 
paralyžių, reumatizmą, vidurius, goi- 
terį, tonsįlitį ir k.

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
ADVOKATAI

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 So. Whipple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant ICet.

PRANEŠIMAS

Ofi. M. T. STRIKOL

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CIIICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel.

i Vlctory 4088.

Kampas 46th ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 5203

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST I8th STREET
Canal 3161

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

ITel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. BAČKOS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir valkų

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

Tel, Lafayette 5793

DR. A. J, JAVOIšGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle-
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. • Val: 2 lki 5 po pletų’ 7 lkl 9 vak.

££££',m. 2 *“ ‘ ’• Office: 4459 S. Califomia Avė.
Senas ofisas toj pačioj vietoj:

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėiorals tik pagal su
tartį.

Nedėlioję pagal sutarti.

Phonft Boutonrd 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mošų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes nutari
me Išlaidų užlaikymui 
tfkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Autam A vemta

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vlctory 4088-89 
Res. 4424 S. ROCKWELL ST.

Tel. Virglnia 1290

EZEBSKI
LIETUVIS ORABORIU8

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. "|“ A.

PRANCIŠKUS
PONUMIS

Mirė Gegužės 16, 1930 m. 8:30 
vai. vak. 39 metų amžiaus.

Kilo iš Kretingos Askr., Pla
telių parap. Rudaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 17 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

m’oterį Mortą, 2 sūnų: Pran
ciškų ir Juozapą, dukterį Fran 
eis, brolį Kazimierą ir gimines, 
o Lietuvoje tėvą Ir motiną. 7 
seseris ir 3 brolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2006 Ca- 
nalport avė.

Laidotuvės įvyks Antradieny, 
Gegužės 20, Tš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas į Dievo Apveiz- 
dos par. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę moteris, sunai, duk
tė, brolis Ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co. Canal 
3161.

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 5180-5131. 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. DUS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0662
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tol. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 
Refi.. 2506 West 69th St., 

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSN, 0. P. D.

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

I Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
I Avenue Tel. Republic 786 8

Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v. 
Nedėlioj: 10 — - 12 ryto

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue 

Tel. Drexel 6328 
Vai.: 8 lki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

OFISAI: !
^901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Tel. Ganai 0257 Res. Prospect 6666

DR. P. Z. ZALATŪfflS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Realdencija 6600 So. Arteslan Ava, 
Valandos 11 ryto iki S po Metų 

6 iki 8:30 vakare

2 METŲ SUKAKTUVES

A. "f A.

MARIJONA KANfilENĖ
Mirė gegužio 21, 1928, o po gedulingų pamaldų 

šv, .Jurgio bažnyčioj palaidota šv. Kazimiero kapi
nėse gegužio 25 d.

Velionė paliko didžiame nuliudime vyrą Povilą, 
dukteris Marijoną ir Juzefą, sūnų Petrą ir gimines.

Štai jau du meteliai pralėkė, kai staiga ir netikėtai 
netekome savo brangios moterėlės ir mylimos motinė
lės, ligas laikas, vienok, neišdildė persiskyrimo vaiz
do ir gailesčio iš musų širdžių.

Pernai rengėme metines mirties sukaktuves, šiemet 
rengiame dvi meti nes. Musų gimines ir gerieji kai
mynai atjfPutė mus ir neužmiršo a. a. Marijonos sielos. 
Todėl širdingai visus kvieėaime jungtis su mumis ir 
šiemet. Yra užprašytos trejos šv. Mišios su ekzekvi- 
joni šv. Jurgio bažnyčioj trečiadieny gegužio 21 d. | 
Taigi tai toje dienoje teikitės sueiti ir kartu su mu
mis ir musų dvasios vadais pasimelsti ui a. a. Mari
jonos sielą. Kviečiame i tas pamaldas gimines, kai
mynus ir narės tų dr-jų, prie kurių velionė prigulėjo.

Už malonų atsilankymą į pamaldas visiems iš ank
sto tariame širdingą ačių.

Nubudusi: Kančių šeimyna.

A. f A.
STANISLOVAS
STERNECKIS

Persiskyrė su šiuo pusauliu 
gegužės 18 d.. 1 vai. po piet, 
1930 m., sulaukęs 46 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap
skr., Smilgių parap. ir mieste. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Agotą po tėvais Jesai- 
Člutė, dukterį Valeriją, sūnų 
Steponą, tris brolius — Alek
sandrą, Petrą ir Povilą Ir gi
mines, o Lietuvoj seserį Ievą 
ir brolį Adomą. Kūnas pašarvo
tas randasi 4616 So. Whipple 
St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 22 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų J Nekalto Prasidėjimo 
P. Šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Stanislovo Sternec- 
kio gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti Jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė. Siutus, 
Broliai Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis, Tol. Yards 1741.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

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

, LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimą kurta 
eatl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt}. Atitai
sau kreivas akis, nulmu oataractua. 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose. egaaminavlmes daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Bpeclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki B va
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto Iki 
11 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 8. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 PO 

pietų: 7—8:66 vakare 
Nedėliomis 16 iki 11A. L DAVIDONIS, M. D.

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1461

DENTIST AI

J. Pi WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 41/7
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michlgan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Su betomis

Telephone Central 6916

F. W, CHERNADCKAS
advokatas

114 North LaSalto Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 6:16 Iki 6 vėl. vak. 
Office: 1966 So. Union Ava.

TeL Roosevelt 1716 
Vai. aw> 6 iki 1 rU.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, U. B.
OPTOMETRISTAS

Office Boulevard 7969

DR, C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4666 So. Ashland A venas 
Ant Zaleskio Aptlekos

TeL Canal 6819

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 Iki 1S ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 1 — 4 9 P- 

T—9 vakare

DR. HERZMAN -

IB RUSIJOS

Boulevard 7619
Rea. Hemlock 7691

Gerai lietuviams žinomas per 16 
— j metus kaipo patyręs gydytojas, ehL 

į rurgas ir akušeris.
Gydo stelgias ir chroniškas H- 

gasvyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokį* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 16 — 11 pietų » 
nuo 6 Iki 7:81 vai. vakare 
Tol. ofiso Canal <119 Ros. 6o.
2238. arba Randolph 6866.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUBĮtoi. cicero 2962
Platt Bldg., kmnp. 18 St. 9 aukštas 

Pastcbėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:8# ryto Iki 8:80 va
karo. 8eredomts nuo 9:80 Iki 12 ▼. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room S 
Phons Canal 9616 Jil

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto Iki S vakare

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14 8t. Cicero. IH
X-Ray ir Gaa 

Valandos: 10-12 ryt., 1:80—5 ir 6-9 
vai. vak. Soredomia ir Ned. susitarus

DR. MAURUS KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Tlaza 8200

I

J

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų. 
Nuo 7 Iki 9 vakare. 
Nedai, nuo 16 Iki 19 dieną
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D R A U Q A S Antradienis, Geg. 20 d., 1930

C H I C A G O J E 

ŽINMNELĖS ....*nešimų mokesčių į Lesų Fon- 
1 dą. Kuopa savo legaliame su-

X Marijonų Kolegijos d’i* įiįrįnkime, geg. 11 d., įneša Sei 
cagos Apskrities mėnesinismuį nekelti mokesčių, bet, 
susirinkimas įvyks treciadie-gug_mo reikalų vedime, pri- 
nyje, gegužio 2f d., 8 vai. va- virsti Centro Valdybų būti 
kare, Aušros A artų par. mo- taupiais ir neeikvoti Sus-mo 
kyklos kambaryje. Prašoma Fondo betikslių bybl
visi atstovai skaitlingai susi- vedįmuį etc
rinkti. 2. Kadangi Centro Valdybos

X Kun. Bičkauskas, Ind.. rjnkįmas referendumo keliu
Harbor, Ind., lietuvių parap. pasįro(jo nepraktišku dalyku
klebonas, porai mėnesių išva
žiuoja į Lietuvų. Savo vietoj 
paliko Tėvų Alfonų Kaz
lauskų, Pranciškonų iš Grand 
Rapids, Micb., kuris atliks vi
sas pareigas parapijos reika
luose.

X Vincas Rukštalis, Aet
na agentas, gyvenantis 2433 
W. Marąuette Rd. apdraudė 
vienų' moterį 70 metų am
žiaus. Apdraudė ją ant $1,- 
000. Metinė jos mokestis bus 
$145.84. P-no Rukštalio apsu
krumas dar tuo'padidėja, kad 
ta moteris niekuomet ikšiol 
apdraudos neturėjus

Man reik žmonių—vyrų ar 
moterų virš’30 metų amžiaus. 

(Darbas ant visados. Geras už
mokestis. Gali dirbti pilnų lai

X Šv. Jurgio 'par. metinis į k« ar Pus«- ir i kitus
piknikas įvyks ateinantį sek- miea‘“į /“Saukti: 
madienį gegužio 25 d. Cher-
nausko darže, prie 79 g-vės ir 
Archer avė. Prie pikniko jau 
daromi uolus prisirengimai. 
Kai šiuo tarpu oras gerokai 
atšalo, tai pikniko darbuotojai 
dar labiau sujudo, nes jie ži
no, kad iki sekmadienio oras 
atšils ir būriai žmonių su
plauks į piknikų.

L. R. K. S. AM. 163 KP. 
ĮNEŠIMAI SEIMUI,

Išrinktos komisijos: L. Ši
mučio ir F. Čiržausko pagamin
ti ir kuopos užgirti šie įneši
mai:

1. Kadangi Lėšų Fondas yra 
įsiskolinęs, dėlto organe ma-

GREITAI IR PIGIAI
išmokiname: anglų kalbos 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinj mokslų j devynis mėnesius; 
augštesnį mokslų į vienus metus. A- 
merikos Lietuvių Mokykloje jau tūk
stančiai lietuvių jgljo mokslus. At
eikite jsirašyti šiandien ir jums pa
dėsime įsigyti abelnų mokau. Savo 
būvį žymiai pagerinsite, kai busit 
abeinal ir visose mokslo šakose ap
sišvietę.

AMERIKOS. LIETUVIŲ 
MOKYKLA

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

CHICAGO, ILL.

Maloni Naujiena 
LIETUVIAMS

Jūsų palinksminimui mes esame pakvietę pla
čiai žinomą lietuvių dainininką tenorą JUOZĄ BA
BRAVIČIŲ dainuoti per r.adio iš stoties WCFL 970 
k. ketvirtadienio vakare, gegužio 22 d. 1930 nuo 
8:15 iki 8:45 vai. vak.

Visus kviečiame tą dieną ir minėtą valandą 
užsistatyti savo sadios.

UNIVERSAL STATE 
BANK

3252 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

ir priešingu Jungt. Valstybių 
Apdraudos Departmento įsta
tymams ir kadangi Seimai 
visvien kuopų išrinktų valdy
bų turi perbalsuoti, dėlto 163 
kp., geg. 11 d. susirinkime, 
nutarė įnešti Seimui, kad 
atšauktų referandumų ir val
dybą rinktų Seimuose.

3. Kadangi geras susiorga- 
nizavimas ir vieningas darbas, 
tai bųtina sąlyga mūsų Ame-

3133 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo. Saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauti
nių. sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1189

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

Auksinių ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8889

Pasiuvu Dreses
Moterys nusiplrkit matcrljolų, o 
aš padarysiu gražių dresiukę pa

pai naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 22 38 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge Ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

BALSAI DEL “DRAUGO” IR THE PEOPLES FURNITURE 
CO. DUODAMŲ PROGRAMŲ.

Programai duodami kiekvieno pirmadienio va
karą nuo 7 iki 8 vai. iš radio stoties WHFC.

Gerbiamieji;
Begalo esame dėkingi dien

raščiui “Draugui” ir Peoples 
Furniture Kompanijai už duo 
darnus radio koncertus kas 
pirmadienio vakarų. Jie taip 
gražūs ir įvairūs, kad galė
tum prirašyti pilną “Draugo” 
puslapį apie juos, ir tai ne
užtektų.

Koncertas, kurį išpildė šv. 
Jurgio parap. choras, vado
vaujant kompozitoriui p. A. 
(Pociui, mums geriausia patiko 
dėlto, kad jis ypatingai buvo 
labai įvairus: solai, duetas, vy

rikos lietuvių katalikų išsi- torius negalėjo jų išleisti.
laikymui kiap lietuviai ir 
kaip katalikai, dėlto svarbu, 
kad visos mūsų organizacijos 
priklausytų prie Am. Liet. K. 
vienybės — A. L. R. K. Fe
deracijos. 163 kp. įneša, kad 
L. R. K. S. A. vėl prisidėtų 
prie A. L. R. K. Federacijos, 
mokant i metus po $10.00.

A. J. M., rast.

NAUJAS KŪRINYS.

Teko sužinoti, kad p. A. P. 
Stulga turi parašęs, kurinį, ku 
ris susideda iš dvidešimties 
šmotelių. Visi šmoteliai yra 
lietuviško — Žemaitiško ty- 
po, tik, aplinkybių deliai, au-

AUTOMOBILIAI
l . — l'~

Tel. Lafayette 7139

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00

114 W. S.
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
449C ARCHER AVĖ.
A. KASIULIS. Savininkas

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti Ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kalnas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ 

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

VIENATINE LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
n: KURAITIS, Sav.

808—g West 31 Street 
Tel. Vlctory 1696

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J pius

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0829

rų ir merginų choras, pas
kiau mišrus choras. Paskutinė 
programos dalis — vestuvės, 
tai puikiausia išėjo, sėdint ir 
besiklausant tų visų dainelių 
tai tikrai įsivaizdinome lietu
viškas vestuves. Garbė komp. 
p. A. Pociui už tokį gražų 
choro išlavinimų. Lauksime 
tokių programų.

Negalima praleisti nepa
minėjus anouncerio p. Bulevi- 
čiaus, jis tai nepamainomas. 
Malonu išgirsti jo gražių, ty
rų lietuvių kalbų.

Juozas ir Ona Gurinskai.

Taipgi p. Stulga turi parašęs 
pianui solų ir duetų.

Kaip žinoma, p. Stulga yra 
baigęs harmonijos studijų Be- 
ethoveno muzikos koneervato- 
rijoj ir žymiai pasitobulinęs 
Pio Nono Kolegijoj.

Vyksta Lietuvon.
Birželio 11 d. p. Stulga vyk-

Tel. Virginia 2481

A. S. PRECIN •
fPREčINAUSKAS)

Fotografas

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

T

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
ii, 1

Kaina 884.5,00 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 Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už dabai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras
J. Leskys

Telefonas Lafayette 6808
3962 Archer Avenue

. PUIKIAUSI KARAI

DE SOTU, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigių Kainų.

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

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

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

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

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

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1808 
Chicago, III.

sta Lietuvon laivu Laviathan 
ir vadovaus p. P. Baltučio 
ekskursijai. Kas važiuos su 
juo, turės linksnių laikų, nes;— Yra sumanymas pertvar-
p. Stulga turi suorganizavęs kyti prohibieijos vykinimų.
iš keleivių lietuviškų orkes
trų. Vincukas.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MOKOMŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNLA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

<558 So. Ėockwell Street

LIETUVIS KARiPENTERIS 
Atlieku visokį darbų, kaip tai:

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

CHARLES VU8HA8 
2223 W. 23rd Plaee 
Telef. Roosevelt 2721

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius •

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

STANLEY CIBULSKIS
ŠIOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, moliavoju Ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

V.PAUKŠTIS
HARDWARE STORE ' 
2701 West 47 Street

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

Pri statom į visas miesto da
lis.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planas, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per

Iiaskutinius 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 kompar 
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

GAL 17 NETEKS UŽ
SIĖMIMO

AVASHIN.GTON, geg. 19.

Pirmoje vietoje norima suma
žinti prohibieijos administra
torių skaičių ligi 10 vyrų. šia
ndie vra 27.

Ramova
3518 So. Halsted Btr.

Gražiausias Teatras CJhicagoj

Utarninke Ir Seredoj 
Gegužio 20, 21 

“NO, NO, NANETTE”
Labai įdomus veikalas. Da

lyvauja geri artistai;

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:80 vai. po p.

ATLAS PHOTO STUDI0

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių par 
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

SVEIKATOS KO MISI JONIU 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS
Mes pasirengę lšgražytl jūsų kam

barius 10% pigiau už visų darbų. 
Maliavojam, ir popleruojam ir aps
kritai padirbam pagal jūsų norų. 
Teisingas ir greitaas patarnavimas 
už prieinamų kainų. Nesvarbu, kaip 
Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes prlbusim ir apkainuosim visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengViį 
Išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS
Paintlng & Deeorating Contractor 

3939 West 65 Plaee 
Tel. Republic 4139

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Budavoju naujus namus ant 
orderių. Senus priimu j mai
nus.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

Telefonas Canal 7Ž33

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 

Maliavų ir steninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

WM. beheckis
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7654

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Pigiai rakandai, 3 šmotų parloriaus 
setas, knygyno stalas ir tt. Cronley, 
6441 No. Clark

IĮRENDAVIMUI
Rendon, 7 kamb. flatas, 2 augštis 

naujai ištaisytas, karšt. vand. šild. 
72S1 Emerald Avė.
n?u ■1 " »■ ~ r=sa==3

REAL ESTATE

BARGENAS mūrinis 2 flatal, po 
penkis kambarius, pirmas flatas su 
hdt water heat, antras nuo kampo 
su 2 karu mūriniu 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

f

Parsiduoda pigiai 2 flatų, 5-6 
kamb., taiių maudinė, 2 karštu 
vand. aplA įrengimai, 1225 No. Mas- 
sassoit avė., arti Dlvlsion, Austin 
7137.

CARPENTER EŽERAS.
Vilas Co., fornišiuotas vasarnamis,

gar., 16 p. laivas. 200 p. ežero fron
tas, prie Eagle upės. Gera vieta žve
joti |2,300. A. F. Borges, 555 Edison 
8t. Mllwaukee, Wls.

NAMAS, plytoj, 9 kamb. gar. lo
tas 48x160. >16,000. 7019 Pralrle,
Btevvart 2250.

Parsiduoda ispaniško typo 5 kamb. 
naujas namas. I. C. trans. 1417 E. 
83 St. arti Dorchester Stewart 4697.

Parsiduoda 26 kamb. vasarinis 
kotelis, 3 namai, fornišiuoti. 7 lo
tai. >26.000. Cash >5,000. South 
Shore Hotel, Lake Geneva, Wis. R. I.

MODERNIŠKAS, štymu šildomas 
bung. >7,500. Adara nėd. J. F. Boy- 
lan, 8620 So. Racine avev Tel. Ste- 
yrart 2567.

Parsiduoda Belmont Gardens, Nel- 
son St., arti Crawford, 2 fl. plytų 
namas, skyrium krosniai. 5-5% 
kamb., stiklo porčius, >12,500. Cash 
>1,500. Geros išlygos. Wm. Irsch, 
Exc. agentas, 2249 No. Karlov avė. 
T«l. Spaulding 3518

Tikras bargenas, 6 kamb. plytų 
bung. karštu vand. šild., plieno kon
strukcija, porčius, 33 p. lotas, g-vė 
išpeiyyta ir išmokėta, medžiai, krū
mai, 1 j)l. nuo Diversey ir Austin, 
2707 No. Mason avė. Tel. National 
>285.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

PARMOS.

Parsiduoda 100 ak. nepagerintos 
žemės, 4 mali. į š. v. nuo Ladysmith, 
\Vis. E. L. Ballou, Fairmont, Minn.

4% ak. tinka 3 vištų farmoms, už 
vienos kainų. Vištų farmų centre. 
Tinley Park. 4 blokai R. I. sfotles, 
47 mail. j “loop”. Cash ar išmok. 
Adam T. Lelb, 1417 Berteau avė. 
Chicago.

Parsiduoda farmoe. Storai ir kiti 
bizniai. Turim didelių ir mažų far
mų, > ak. ikb 300 ak. Kainos >3,500 
ir aukščiau. Klausk smulkmenų. 
Kviečiu pamatyti vietas. Traukiniu 
važiuok iki Fheirnlngton Junctlon, ant 
Lęhigh klonio. Pranešk prieš 2-3 
dienas. Pasitiksiu Jus. Turim gerų 
Storų. Theo. Piell, Ravin Rock, R. 
D. I., Hunterden Co., N. J.

Pagerinta įMenomlnee Co., Mich. 
farma, gera žemė ir vieta, geros iš
lygos. Rašyk H. Dusterhoft, 1106 
No. Hartwe41 avė., Waukesha, Wla.

BIZNIO PROGOS

Valgykla, ice-cream partorgų, ge
ra vieta. 2257 W. Van Buren St.

Spaustuvė, 12x12 su Kluge, 10x15 
atdara, viskas yra, kas tik reik. ge
ras biznis. Geros išlygos 753 No. 
Rockwell St.

Beauty Shop, geroj vietoj, greitam 
pardavimui pigiai. 5021 No. Dcfrnen. 
Izingbeach 5718.

Parsiduoda Rooming Houee 43 
kamb. po 1, 2, 3 kamb. apt., visi 
išrenduotl. Gera trans. Rendų >300 
mėli. >2,000. Reik. >700. 5501-03 S. 
Halsted St. kaonp. Garfield Bu Iv'.

PARSIDUODA bučernė ir 
grocemė. Biznis per ilgus me
tus išdirbtas. Priežastį patir- 
sit ant vietos. Kaina pigi.

12300 Emerald Avė. 
Pullman 3990

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS


