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Francija Su Italija Kovoja Už Pirmenybę
PATIRTA, VISA INDIIA IMA

ISISIUBUOTIPRIES BRITUS
Šiaurinės Kinijos Armijos 

Briaujas Pirmyn

SHANGHAJUJ GAUTA
PATVIRTINANČIŲ ŽINIŲ

APIE SUKILIMUS SIBERIJOJ

SUKILIMAI SIBERIJOJ

SHANGHAI, hirž. 2. — 
Gauta patvirtinančių žinių a- 
pie sukilimus Vladivostoke ir 
apylinkėse.

ZEPPELINO KELIAUNIN
KAI REIŠKĖ NEPASI

TENKINIMO

CHICAGOJE i ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Tarpu save galvažudžių 
kova

Fox Lake mažam viešbuty 
(vasaros rezortas), už 50 my-

ITALIJOS SU FRANCIJA 

NESUTIKIMAI

VISA INDIJA PAKILUS 
PRIEŠ BRITUS

LAKEHURST, N. J., birž. 
i* 2. — Orlaivio “Graf Zeppe- 

Gyventojų sukilimai prieš (jin” keliauninkai reiškė dide- 
sovietų valdžių apima didelius j lio nepasitenkinimo skrindant nuo Chieago, nežinomi gal- 
plotus. Kai-kuriose vietose [iš Brazilijos, kada orlaivio Įvažudžiai po pusiaunakčio per 
raudonoji armija nukentėjusi J kapitonas Dr. Eckener išspre- pradėjo šaudyti kulka-

ndė neliesti Kubos salos. Di-! gaidžiais į susėdusius aplink 
džiuma pakilo protestuoti. Jie-,sta^ kelis galvažudžius. Trys 
ms norėjosį pamatyti Hava-1 nušauta ir du sužeista, 
nos miestų. Ir Havanoj oriai-j Viena sužeistų yra jauna mo- 
vio laukta. ; Deja, orlaiviui: teriškė.
trūko žibalo, tad Kubos ne-1 Policija sako, kad tai at-

LIKVIDUOJAMA PLĖŠI
KAI KRETINGOS APY

LINKĖJE

SUVAŽINĖJO VAIKĄ

PARYŽIUS, birž. 3. — Ta
rp Italijos ir Franci,jos kilo 
rimti nesusipratimai. Ta ir 

kita valstybė ieško pirmeny
bės. Francija nusiskundžia I- 
talijos ministerio pirmininko 
Mussolinio grasinimais. Gi I- 
talija nurodo, kad Francija 
visas laikas ginkluoja Jugos
laviją. Toliaus Francija pa
reiškia, kad Italija negali tu
rėti lygybės su Francija karo 
laivynų didumu. Ir nurodo, 
kad Franeijai skaitlinga ka
riuomenė. reikalinga išlaikyti
taikų.

Vienas franeūzas diploma
tas pažymi, kad tarp abiejų 
valstybių pramatomas karas 
pirm 1935 metų.

BOMBA JUS, birž. 3. —
[Vienas amerikoniškas kores-
[pondentas apvažiavo didžius
(•Indijos plotus ir susekė, kad
iivisa Indija pakilusi nusikra-
’ tyti Britanijos jungų. Kad tai
[ atsiekti, padėti šalin visoki
jtarpusaviai religiniai ir luo-
' miniai nesutikimai.

Miestuose kuone kasdien i- •
vyksta riaušės. AVadala drus-

: kos nuosėdas puolė 15,000 in- 
; (liečiu. Minia persilaužė per 
[policijos eiles. Šimtai sužeis-
’itų.
I
! Pešavare policija nušovė 7 
riaušininkus. Tarp kitko nu
šauta du vaiku ir viena mo
teriškė. Daug sužeistų.

Pačiam Vladivostoke karo 
padėtis. Nežiūrint to, išalkę 
gyventojai dažnai puola mai
sto krautuves.

Nutraukti telegrafu susisie
kimai su Vladivostoku. Trau
kiniai retai atvažiuoja ir iš- 

'(Važiuoja. Vežami daugiausia 
•kareiviai ir sužeistieji mūšiuo
se.
ji Sukilimai, sakoma, pirmiau- 
jsia prasidėję Suchan kasyklo
je.

SUDEGINO JAPONIEČIŲ 
KONSULIATĄ

TOKYO, birž. 2. — Korė
jiečiai raudonieji Chientao, 
Mandžiūrijoj, sudegino Japo
nuos konsulintų. Pašautas 
vienas japonietis policininkas.

NUBAUSTAS VOKIETIS 
SOCIALISTAS

h
KINIJOS VALDŽIAI 

NEPAVYKIMAI

i BERLYNAS, birž. 2. — Dr.t 7
j J. Goebbels, socialistas par- 
įlamento atstovas teismo nu-

kliudyta. i
j naujinta alaus pirklių kova.

Į Kaltinama žmogžudystėje
Į Suimta ir paskiau paliuo- 
Isuota po 5,000 dolerių para-

AVASHINOTON, birž. 2. —inkos llrs- A- slall> 40 m-. atl' 
Prohibicijos vyhinimo komisi- vokato žn,ona- 113 «atvSs ir 
onieriūs Dofan paskelbė pa. ilk>hiKa" aw- jinai
reiškimą, kąd prohibiciją iš- aat«m«tnliu suvažinėjo ir už,
tikrąją negalima vvldnti ir ji,muSė 13 met'» raer«aite « ™«- 
neįvykinama, nes jai nepaia giuo pabėgti. Kaltinama žmo- 
nki visuomenė. Ypač miestuo-. ^u^s^e‘

NUSISKUNDŽIA VISUO
MENES NEPALANKUMU

t

se iš prohibicijos niekai da
romi. NepairyMimai labiausia
paema is a; ų ap-

Nutvertas plėšikas
Policija sugavo S. Morris,

sileidimo, lir nenoro vykinti Detroito, kurs su ki-
tų įstatymų.

SUSEKTA PIRŠTŲ ANT- 
’ SPAUDOS

į tu savo sėbru apiplėšė vienos 
skalbyklos vežėjų. Kitas ieš
komas. i

Pertaksavimas už 1929 
metus

Praneša, kad taksų (mokės-

NENORI TIRTI LAIVYNO 

SUTARTIES

LONDONAS, birž. 3. — Pa
rlamente iškeltas sumanymas 
paskirti komisijų ištirti karo 
laivynų sutartį.
' Tam pasipriešino valdžia. 
Balsuojant valdžia gavo vir
šų.

PEIPING, birž. 3. — Šiau
rinės Kinijos armijų vadai 
praneša, kad jų armijos pa- 
žangiuojančios išilgai Lung- 
bai geležinkelio.

Sukilėliai sakosi jie paėmę 
nelaisvėn daugybę valdžios 
kareivių, paėmę daug ginklų, 
amunicijos ir šešis orlaivius.

baustas 190 doleriu pabauda . „
v -ix u- j i irankos pirštų antspaudos. Po-z prezidento von Hmdenbu- . ; .i uz

MASKVOJE PRASIDĖS 

DERYBOS

MASKVA, birž. 3. — To
mis dienomis čia prasidės bo
lševikų su Kinija derybos 
Mandžiūrijos geležinkelio rei
kale.

Kinijos delegatai čia atvykę 
pirm trijų savaičių.

AVASHINGTON, birž. 3. — 
Mirė Herbert M. Lord, 70 m., 
buvusis sąmatų (biudžetų) di
rektorius.

KETURI NUBAUSTI 
MIRTI

MASKVA, birž. 3. — Sta
line kooperatyvo keturi tar
nautojai nubausti mirti už 
trukdymų paskirstyti maistų 
darbininkams. Kiti keli nubau 
sti kalėjimu.

APLINK TOKYO ŽEMĖS 

DREBĖJIMAS

TOKYO, birž. 2. - Šio mie
sto apylinkėse vakar ryte at
jaustas žemės drebėjimas.

i RACINE, AVis., birž. 2. —
Apiplėšta AVest Racine ban-L., . era) rinkimas uz 1929 m. Cookka. Susekta vieno piktadario; ... . v. . , .apskritv gal šįmet neįvyksiąs.

,... . Gicija turi vilties surasti pi rgo šmeižimų savo politiniam . J ,1 šikus. Pagrobė arti 12,000 do-

Esama visokių kliūčių.

laikrašty.

ROCKEFELLERIS NEW 
YORKO LABDARYBEI

NEAV YORK, birž. 2. — Jo 
Emin. kardinolas Hayes ga- 
ivo 25,000 dolerių čekį nuo J. 
D. Rockefellerio jaunesniojo. 
Tai metinė auka labdarybei. 
Tas turtuolis ir praeitais įne

rtais tiek pat davė katalikui la- 
jbdarybės tikslams.

VIENAM MISIJŲ VIKARIJA- 
TE J METUS PAKRIKš-

i TYTA 25,000 KŪDIKIŲ

, SHANGHAI, (Fides). — 
— Nankingo vikarijate, Kini
joj, į metus pakrikštyta 25,000 
kūdikių.

Kūdikių krikštijimui šiame 
vikarijate yra pasaulinės mo
terys vadinamos “Krikščio
nės Mergelės” arba “Krikš
tytojos.” Šios kilnios moterys 
savanoriai tarnauja Bažny
čiai.

Jų kiekviena yra gerai iš
lavinta tikėjime ir supažindi
nta su tikėjimo tiesomis. Taip 
pat išlavinta, kaip naudoti 
vaistus.

Kai-kurios jų gyvena ben
drai būriais, dažniausia arti

Pagerbė von Steuben
Sekmadienį Chicagos vokie

čiai pagerbė savo tautieti ir 
šios šalies revoliucijos karžy
gį' baronų von Steuben. Grant

AV ASHING.TON, birž. 3. parke įvyko iškilmės. Kongre-

lerių.

SUDEGĖ SU 5 VAIKAIS

įGlen Echo, netoli čia, sudegė 
namai. Gaisre žuvo Mrs. AV. 
Moxlev, 40 m., ir penki vai
kai.

so atstovas Britten “akėjo” 
prohibicijų.

NULINČIUOTAS NEGRAS

bažnyčių. Jos rūpinasi baž
nyčiose išlaikyti švarumų. Kai 

kurios užsiima mokytojavimu 
mokyklose.

Kada nėra namie kunigų 
misionierių, jos bažnyčiose 
vadovauja paprastoms pamal
doms. Kai-kuriose vietose šių 
moterų įtaka yra labai plati.

i Dar kitos jų gyvena su sa- 
ivo namiškiais ir užsiima kas- 
(dieniniais darbais. Kaip tos, 
itaip kitos yra visados pasi
puošusios į patarnavimus, ka
da šaukiamos. Dažnai net pa
gonys jas kviečia krikštyti kū
dikius, jei šiems yra mirties 
pavojus.

Kituose vikarijatuose tai- 
pat yra šių tarnautojų. Visoj 
Kinijoj jų bus apie 10,009.

CHIKASHA, Okla., birž. 
2. — Baltųjų minia vietos ka
lėjime nušovė Henry Argo, 19 
metų negrų, kurs buvo suim
tas už vieno ūkininko žmonos 
kriminalinį užpuolimų.

Pašautas policmon&s
; Negras policmonas E. El- 
der užtiko plėšikus užpuolus 
vienų teatrų ties State gatve. 
Piktadarius vejant jis pašau
tas.

Iš Kretingos kriminalinės 
policijos II skyriaus viršinin
kas Budrevičius vėlai vakare 

'grįžo Kaunan, palikdamas ki
tus kriminalinės policijos val- 
idininkus užbaigti kvotų apie 
tenykščius plėšikus, 

i Sulaikytų plėšikų Jockaus 
iir Lengvenio eina tardymas, 
kuris, atidengia vis naujų ap
linkybių, einant kuriomis da- 
iromos kratos, suėmimai, tar
dymai ir sekimai. Iki šiol jau 
paaiškėjo beveik visi šių dvie
jų plėšikų bendradarbiai, ku- 
irių didesnė dalis sulaikyta. 
Sulaikytieji laikomi Kretin- 

'goje vietos kriminalinės poli- 
’-cijos buveinėj po sustiprinta 
1 sargyba. Didžiuma sulaikytų 
plėšikų bendradarbiai klausi- 

[nėjami prisipažįsta bendrada- 
’ rbiavime su plėšiku Jocku ir 
rastus pas juos daiktus pri- 

■ pažįsta-«ž -tuos pačius, ku- 
Iriuos Jockus perduodavo slė- 
-’ipti ir likviduoti. Kaip aiškė
ja, pinigai išnešti i Latviją — 

j Liepoją, kur išleidę su lengvo 
j būdo panomis ir šiaip girtuo
kliaudami bei važinėdami au- 

i tomobiliais.4
; Padarytos kratos Liepojoj 
i pas asmenis, pas kuriuos pri
silaikė Jockus, nerasta daik
tų bei pinigų paimtų laike plė- 
[šimų Lietuvoje. Aiškinant as- 
Į menybes iš tų asmenų paaiš
kėjo, kad jie yra seni kontro- 

1 bandininkai, užsiima gabeni
mu spirito ir kitomis prekė- 
'mis.
[ Vietos gyventojai sulaiky
tum plėšikų ir likvidavimu jų 
organizacijos yra labai paten-! 
kinti ir tikisi, kad šie plėšikai1 

’.ir jų bendradarbiai turės bū-1 
griežtumu 

“R.”|

i Gegužės 5 d. apie 17 vai. 
1 Alytaus autobusas 9 nr. va
žiuojant šoferiui Bagdonavi
čiui Alytui, Alytaus m. Tilto 
ig-ve atstume tilto apie 200 
-nitr. mirtinai suvažinėjo vai
kų Bielskų Viktorų 6 metų a-
niziaus. ‘R.’

PASIKORĖ SENIS .
Gegužės 1 d. č'epukų kai

me, Biržų valsčiuj savo na
muose pasikorė 51 metų se- 

tnukas Povilas Gužauskas. Jis 
gyveno nesantaikoj su savo 
žmona ir buvo silpno proto. 
Manoma, kad dėl to ir pasi
korė. “R.”

NUSAKOMOS ATMAINOS 

BRITŲ KABINETE

LONDONAS, birž. 2. — 
Kalbama, jog artimoj ateity 
Britanijos kabinete įvyksian
čios kai-kurios atmainos. S&- 
fcbtrra, kabinetan tarp iltko 

būsiąs pakviestas naujas žmo
gus spręsti nedarbo klausimų.

. ŠIMTAI MILIONŲ GELE- 
j ŽINKELIAMS

PARYŽIUS, birž. 2. — 
Prancijos valdžia sudarė pla
nus išvesti 2,300 mylių naujų 
geležinkelių ekonominiais ir 

^militariniais tikslais. Bus iš
leista 371 milionas dolerių.

15 NUSKENDO

LONDONAS, birž. 3. —i. • . . .
[Angliškoj peria joj italų kubi- 
linis laivas Literno pramušė 
šonų angliškam garlaiviui In- 
ger. Šis nuskendo. Žuvo 15, a- 
smenų.

ti visu įstatymų 
•nubausti.

VĖSULA NEW MEXICO 
VALSTYBĖJE

LAS VEDAS, N. M., birž. 
2. — Tornado (vėsula) palie
tė AVagonmonnd. Mirė 6 žmo
nės. Miestelis apgriautas.

16 ŽUVO /VANDENYNE

i Pašovė patėvf
Dorothy Tully, 19 m., ste- 

nografė, 922 E. 61 gat., pa
vojingai pašovė savo patėvį 
policijos seržantų Ray Grab- 
le, 40 m., kuomet šis jų barė 
už valkiojimąsi vėlai naktimis.

Sekmadienį Miehigan ežere 
nuskendo viena moteriškė, gi 
(Round ežere 16 metų bernai
tis.

Suimta trys negrai vaikė
zai. Jie primušė ir apiplėšė G. 
O’Hearn, 45 m., darbininkų, 
kurs mirė ligoninėj.

SANTA MONTCA, Cal., bi
rž. 2. — Galutinai paaiškėjo, 
kad čia vandenyno pakraščiuos
lapsivožua laivui “Aneco” nu- , C’hicagos danai sekmadienį 
skendo 16 asmenų. Trylikos [minėjo Danijos nepriklauso-
lavonų nesurandama. mybės sukaktuves.

SAVIVALDYBIŲ SKOLOS 
VALDŽIAI

Iš viso savivaldybės* skolin
gos valdžiai 3,216,000 litų. Pa
skutiniai daviniai su Kauno 
miestu buvo suvesti balandžio 

|1 d. Tačiau į tų skaičių neįei- 
^a privačios paskolos ir pa
skolos iš Lietuvos banko.

Didžiausias skolininkas yra 
Kauno miestas iš viso 2,300,- 

,000 litų. Bendrai Kauno mie-I
•sto skolos 1930 m. siekia 5 

j milijonų litų. Neseniai gavo 
jis paskolų iš vieno anglų ba
nko 780/KK) litų sumai, kurių 
sunaudojo špižiniams kanali
zacijos vamzdžiams. Jo visos 
paskolos daugiausia sunaudo
jamos įmonių reikalams — 
kanalizacijai ir vandentiekiui.

“R.”

8 MIRĖ, DAUG SUŽEISTŲ
MONTEREAU, Francija, 

birž. 2. — Paris-Marseilles e- 
kspresinis traukinis nušoko 
nuo bėgių. 8 žmonės mirė, da
ug sužeistų.

, NEAV YORK, birž. 2. — Ge
gužės 31 d. čia buvo šalčiau- 
įsia diena j 46 metus. Termo
metras rodė 45 laipsnius.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Didžiumoje saulėta; 
maža temperatūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . .$10.00 

Britanijos 1 sv. eteri. 4.86 

Francijos 100 frankų 3.91 

Italijos 100 lirų 5.23

Belgijos 100 belgų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.37 

A^okietijos 100 markių 23.35
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STULGINSKIS APIE STEIGIAMĄJĮ 
SEIMĄ.

vės spinduliai, o jau mes matome lietuvius su
sirinkusius į Didįjį Lietuvos Seimą Vilniuje 
gyviesiems Tautos reikalams aptarti. Ir čio
nai, dar neatsipalaidavus įkyraus rusų jun
go, visu griežtumu pareiškiama, jog niekam 
nevalia lietuvių tautos vardu kalbėti ar da
ryti, kaip pačiai tautai, pačiai Lietuvos vi
suomenei. Tokiu būdu jau Vilniaus Seime 
aiškiausia pasisakyta, jog Lietuvos reikalus 
tegali tvarkyti pati lietuvių tauta.

Didysis karas, sukrėsdamas visų pasa'iį, 
skaudžiai palytėjo ir mūsų tėvynę. Pralietu 
daug kraujo, padaryta daug moralių nuo
skaudų, nuteriotas kraštas medžiaginiai. Tei
singumas reikalauja, jog padarytos nuoskau 
dos būtų atitaisytos, arba bent už jas tinka
mai atsiteista. Nepriklausomybė — tinkamiau 
sis Lietuvai atlyginimas.

Tokiu tai būdu Lietuvių Tautos troški
mai auga. Tautiškų revendikacijų gairės iš-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
SVAIGIŲJŲ GERYMŲ PRO- tada jau be Rusijos malonės 

HIBICUA SUOMIJOJ.

anglių gamyba Illinoise suma 
i iėjusi arti 50 nuošimčių. To Į 
priežastys štai kokios:

Darbo kliūtys; perbrangi 
gamyba ir peruukštos anglims 
kainos; įvesta anglių naudoji-

Ž VĖJAMS TEIKS PATA 
MŲ.

Prolubieija Suomijoj neiški-
lo iš saiiunų blogumo, kai miai visam pasauliui galėjo 
kad Amerikoj. Suomijoj amu-; girtis savo blaivumu, įvedus 
klės buvo kitokios rųšies, ne-1 prohibicijų tas blaivumas iš- 
gu Amerikoj. Smuklės nebu-; nyko. Suomiai valstiečiai, lai
vo suorganizuotos ir smukli- i rie gyvena tolokai nuo mies- 
ninkai neturėjo jokio reikalo; tų seniau retai vartodavo deg

pradėjo veikti prohibicijos įs
tatymas.

Kada pirm prohibicijos suo.l'ne ekonomija; perl.rai.gus an- 
glių siuntimas geležinkeliais; 
pagaliau rytinių valstybių ga
minamų miglių platesnis pas
kleidimas po vidurinius vaka
rus.

1927 metai Illinois .anglių
maišytis į politikų. Smuklėse' tinę. Jie patys gamindavosi Pramonei.buvo blogi

A. Stulginsko asmuo Lietuvos valystybės 
gyvenime yra svarbus. Jis buvo Steigiamo
jo Seimo pirmininku ir pirmutinis konstitu 
cijos tvarka išrinktas valstybės prezidentas. 
Del to ir jo žodis valstybės reikalais yra svar
bus dalykas.

Apie Steigiamąjį Seimą p. Stulginskas 
“Ryte” taip rašo:

Štai jau praėjo 10 metų nuo tos didelės 
mūsų Tautos ir Valstybės gyvenime dienos, 
kada susirinko Lietuvos Steigiamasis Seimas.

Lietuvių Tautai savo narsumu, ištver
mingumu, Didž. Liet. Kunigaikščių gabumu 
lemta buvo savo laiku sukurti didelę ir ga
lingą valstybę, prieš kurių drebėjo Rytai, su 
kuria tekdavo skaitytis ir Vakarų valdo
vams. Bet nieko šiame pasauly nėra amžh 
no. Nelaimingai aplinkybėms susidėjus, Lie
tuvos Valstybės galybė, kaip pakirstas me

lais, griūva ir tautai nepAdfaiMarimybę- praia- 
dus tenka ilgus ilgus metus sunkus pries
paudos jungas nešti, pakelti smarkias nutau
tinimo bangas. ,

Nežiūrint Taitos užgrūdyto būdo, gilaus 
konservatizmo, smarkioms nutautinimo ban
goms siaučiant to galingojo medžio šakos tam 
pa gerokai apdraskytos — daug lietuvių tau
tiškai, žūva galingųjų kaimynų — lenkų, vo
kiečių, rusų jūrose. Tačiau patsai kamienas 
— lietuvių tautos liaudis — žymioj daugumoj 
ne tik išsilaiko gyva, bet išsaugoja visus tau
tybės privalumus* kalbą, būdą, papročius, .-a- 
votišką liaudies kultūrą ir t. t. Įstos tai liau
dies išėjusi inteligentija imasi gaivinti tauti
nę sąmonę, ją ugdyti, ją, taip pasakius, kon
kretizuoti. Garbingoji praeitis duoda stipry
bės, dėl to nebaisūs persekiojimai, kalėjimai 
ir t. t. Tautinei sąmonei gyviau tvaksint, ke
liami nauji tautos išsivadavimo obalsiai, nau
ji reikalavimai. Tiems reikalavimams pareikš 
ti, įvykdyti išnaudojama kiekviena proga.

Nesuskumba blykstelėti 1905 metų lais*

OIOŽIAUSIS DALYKAS.
Rašo Kun. J. Jasevičius* 

ANTROJI DALIS.

(Tąsa)
Taigi joks ligonis nėra geresnis už 

Kristų, Švenč. Mariją, šventuosius ir ki
tus, kurie visai ir visame sutinka su Die
vo valia. Kankiniai, matydami kankinimo 
įrankius, niekados nesakydavo, “Mes ne
galime išturėti”. Jie linksmai sutiko 
kiekvieną kančią, garbino Dievą ir dėko
jo Jam už sopulius. Panašiai darė ir 
šventieji, šv. Vincentas pilnas sopulių 
išsėdėjo savo sėdynėje dvejus metus. Jis 
dažnai sakydavo: “Dievas taip nori, tesi
pildo jo valia”.

Iš tikrųjų Dievas yra sutvarkęs vis
ką pagal savo valią. Del to ir ligoniui jis | 
taip ir tiek duoda kentėti, kaip ir kiek' 
jam reikia. Ligonis gali melstis sau svei
katos, palengvinimo kančios, bet jis visa
dos turi pridėti: “Tėve, ne kaip aš noriu,’ 
bet kaip tu nori.” Jėzus kentėjo 33 me-Į

svaigalų nepardavinėjo orga-įiš uogų vynų ir tuomi pasi- nietais Kentueky
nizuoti “bartenderiai” (patar tenkindavo. Šiandie tie patys 'artybės kasyklose pagamin- 

valstiečiai jau gaminasi deg
tinę ir girtybė visu smarkumu 
plinta. Kas;blogiau, kad į Šuo 
mijų daug alkoholio ir degti
nės šmugeliuojama iš kitų ša- 

Valdžia yra bejėgė vy
kinti prohibicijos įstatymų, 

nuo to Svaigalų galima gauti visuose

liauto jai) Suomijos smuklinin
kai nesusikraudavo didelių 
turtų. Amerikoj viskas buvo 
kitaip.

Suomija ilgais metais netu
rėjo nesmagumų su smuklė- lių. 
mis. Girtuoklių buvo nežymus 
skaičius. Visuomenei

ta daugiau

plečiamos, jos pagaliau siekia zenito, rimtai 
keliamas nepriklausomybės obalsis, nes* juk 
tai Tautai yra visų brangiausia.

1917 metais Didžiojo karo sūkury Vil
niaus Konferencija, kur susirinkę lietuvių nebuvo sunkenybių. Ligi 1919
tautos veikėjai, planuodami žygius Nepriklau nietų, kada Suomijoj įvesta 
somai Lietuvos Valstybei įkurti, tarp ko kito prolubieija, žmonių girtavi- ko nežinanti, 
autoretetingai užakcentavo, jog galutinai Ne- mas l<as nu?tai mažėjo. Suo- 
priklausomos Lietuvos Valstybės pamatams naai darbuotojai už blaivybę 
ir santykiams su kaimynais nustatyti privalo ^<ac^ Suomija tarp visų
būti sušauktas Steigiamasis Seimas Vilniuje, pasaulio kultūringų tautų y- 
visų gyventojų demokratingu būdu išrinktas. ra blaiviausia.

Lygiai tų patį kartoja ir kitas svarbiau- Prohibicijos judėjimas Suo- 
sias mūsų valstybės gyvenimo aktas, būtent, niijoj iškilo iš to, kad žmonės 
pačios nepriklausomybės skelbimo, vasario 16 permažai vartojo svaigalų, kad 
dienos aktas. Į visi vis daugiau blaivėjo. Pro

Matomai lietuvių tautai iki kaulo buvo į bibicionistų organizacija buvo 
įgrisusi patvaldystė (samoderžaviję), kuri juk jnuomon^s> kad atėjęs tinka- 
yra taipgi savo rūšies diktatūra, kur kaip pa 'minusias laikas visai svaiga-
prastai atsitinka šalį ir jos reikalus tvarkė ,^us panaikinti. Jei žmonės jų 
ne patys priešaky stovintieji diktatoriai, bet ;uiažai vartoja, jie mintijo, 
visuomenėje mažai žinomi paslaptingi raspu- .tai reikia išspręsti, kad svai- 
tinai, užtat rasta reikalo pirmuosius ir svar- 8a^ Saly vi^ui nebūtų.

Praėjus keleta'i metų prohi- 
bicija Suomijoj Jvirto tautiniu 

kitu, tik demokratingu būdu, tai yra per ^Judėjimu. Suomija, kaip žino
vo demokratingai visos tautos rinktus atstu- ina? buvo autonominė valsty- 
vus, per Seimą privalės būti Lietuva valdo- i bėję, bet Rusijos carų valdžio- 
nia ir tvarkoma. Matomai jau tuomet Lie-lje
tuvos šviesuomenei aišku buvo, jog demokra-I Suomija visas laikas reika- 
tinės šalies valdymo būdas yra ir tobulesnis iayo sau nepriklausomybės, 
ir geriausia atitinka salies nusistatymus. : Rusija apie tai nenorėjo nei 

Štai Lietuvos Valstybės Taryba paruošia .klausyti ir podraug priešino- 
St. Seimo rinkimų įstatymą. Įstatymas visu įsi Suomijoj iškeliamai protu--' 
pilnumu atitinka svarbiųjų valstybinių nata-Įbicijai. Tada Suomija išspren-

biausius valstybės kūrimo žygius darant pa 
, brėžti demokratizmą, būtent, jog ne kokiu

Suomijos viešbučiuose. Val
džia tai žino, bet nuduoda nie- 

Net nusigėrę 
žmonės gatvėse retam atsiti
kime sulaikomi ir baudžiami. 
Taip vadinamų degtinės “boo- 
tlegerių” visur pilna.

Visa Suomija šiandie gir
tauja, ačių prohibicijos įsta
tymui. Bet kol-kas įstatymas 
neatšaukiamas. Atšaukimui, 
lygiai kaip ir Amerikoj, prie
šinas prohibicionistai. Jie aiš
kiai mato iš to įstatymo paei
nančius visus tautai blogu
mus. Matyt, tas yra surišta 
su jų reikalais. Jei įstatymas 
butų atšauktas, jų organiza
cija greitai sugriūtų. Šimtai 
netektų pajamų ir išlaikymo.

ŠVIESESNĖ ATEITIS ILLI
NOIS ANGLIŲ PRAMONEI.

22 milionu tonų, 
negu paprastai.

Tečiaus 1928 ir 1929 metais 
Illinois anglių pramonė pra
dėjo atsigauti. Susitaikius su 
anglekasiais 1928 metais ga
myba greitai padidėjo. 1929 
metais dar daugiau.

“Anglių pramonė Illinoi įpata1 imu, nurodymų, 
se”, sako Dr. Honnold, “pra
deda atsigauti po pokarinio 
laikotarpio. Rytinių valstybių 
kasyklos negalės išsiristi iš 
tų nepalankių sąlygų”.

“Visiškam atsigavimui dar 
trūksta poros dalykų: visuo
menės pasitikėjimo ir geležin
kelių paramos. Kada visuome
nė daugiau pasitikės, ji dau
giau Illinoiso anglių naudos.
Taip pat yra reikalingas pa
čių kasyklų darbininkų pasi
tikėjimas.

Netolimoj praeity Illinois 
anglių kasyklų anglys buvo 
peikiamos kaipo perdaug su
keliančios durnų ir suodžių, 
sako Dr. Honnold. Taip buvo 
praeity. Bet šiandie galima

Henry O’Mally, J. A. Vals
tybių Žuvininkystės komisio- 
nierius, iš radio stoties
WMAL (Washingtone) 
žvejams ir žuvavimo mėgė
jams per vasarų duoti daug

nois anglis kadir patriotiniu 
atžvilgiu. Nurodo,kad kas me
tai Illinois valstybėje sunau
dojama api? 20 įnil. tenų sve
timų gi u. iy. į...?rėžtų is 
tolimųjų valstybių. Brangiau 
mokama.

Nuo to, suprantama, nuken
čia ne tik nuosavos valstybės 
kasyklos, bet ir anglekasiai. 
Šiems pastariesiems yra ma
žiau darbo, mažiau uždarbių, 
menka jų pirkimo jėga.

Šiandie galima gauti įvairių 
mašinerijų, kuriomis ir men
kiausios rūšies anglis galima 
padaryti kuotinkamiausiomis

praeity, oet šiandie galima garvežiams, dirbtuvėms ir pri- 
šibs aįglis kuteną be. sncHžbiEtiniams mSnaibš.' i ’ * " ’
• i* i /i* » j 4 •' m aii_ i •

Illinois valstybės anglių 
pramonės žinovai tvirtina 
kad kasyklų vedėjai ir angle
kasiai jau perėję nepalankių 
abiem pusėm sąlygų laikotar
pį. Toks sunkus laikotarpis 
daugiau neatsikartosiąs. Jie

ir didėlių dūmų. Tam tikslui 
yra išrastos prietaisos. Jos 
didžiai naudingos ne vien di
deliems, bet ir mažiems ang
lių naudotojams. Nes tas yra 
ekonomiška ir apsimoka. Šian 
die už kūrenamų anglių du
rnus reikia daugiau kaltinti 
mažuosius, bet ne didžiuosius 
anglių naudotojus. Tam tikrų 
prietaisų dirbėjai garantuoja, 
kad prietaisos stebėtinai vei
kia. Durnais oras neteršia-

Gmdas.

ĮSIGYKITE šią knygą

rimų dvasią, jis perdėm demokratingas. Ga- 'dė> kad ji būtinai turi įvesti iPaiels ,a’ -iob ar nuo j aci 

lop, vyksta rinkimai į St. Seimą dideliausiu Į prohibiei ją, kad tuo budu 
visos tautos susidomėjimu, nes rinkimuose' pasipriešinti Rusijai. Ir štai 
dalyvauja per 90 proc. rinkikų. i 1907 metais Suomijos seimas

Ateina salų sale visu laukiama 1920 m. pravedė prohibicijos įstatymą. m . ,. . .dienia o<iių vi. I* au ,,v. \ ? glių pramones ligšiol turi iš-į kaminai. Tadgi naudinga pirk
gegužės 15 diena, St. Seinų, susuuk.n.as, pliusuos valdžia- ats.sake.pat- gva k„nkl,r„ncij1> ti Illinois anglis, ypač pačioj
atidarymas. Tai vyksta did-žiausm tautui vr.nti t» ,stotym, Tok,u. ,)ra„,l)Mi. ! Illinois valstybėj. Nes daug
dvasios pakilimu, entuziazmu, nes susilaukia- budu Suomijos prolubieija vir-Į ° !pigiau
ma momento, kada šalis jau tiek susitvarko, i to suomių tautos nepriklauso- j Illinois Anglių Biuro sekre-
jog sugeba pasistatvti reikalams vesti ir tvar mybės simbolu. Kada Rusijos, torius iždininkas Dr. llon- Illinois Prekybos Rūmai pa- 
kvti teisėtą šeimininką. Pradedama gyventi caras pašalintas, Suomija at-,nold nesenai paskelbė, kad taria vidurinių vakarų vals- 
kultūrinių valstybių gyvenimu. ’gavo nepriklausomybę ir štai! 1920 — 1927 metų laikotarpiu’tybių gyventojams pirkti Illi-

ty Kentueky ir Tennessee an
glių pramonės susilauksian
čios nepalankaus laikotarpio.
Kaip žinoma, tų valstybių an-' mas. Suodžiais neblokuojami

Šimtai lietuvių pasirengę 
vykti Lietuvon, o tūkstančiai 
kitų lietuvių norėtų vykti ten 
vakacijų praleisti.

Tad dabar yra pritinkamas 
laikas nusipirkti keleivių kny
gą. Visi įsigykite gerb. kun. 
P. Vaitukaičio knygą “KE
LIONĖ PO EUROPĄ”. Kai
na tik $1.50. Su daug įdomių 
paveikslų.

Gauti galimą pas gerb. au
torių, 2745 W. 44 st: “Drau
go” Knygyne^ 2334 So. Oak
ley ąve. arba Gudų krautuvė
je, 901 W. 33 st.

tus, nes jo kentėjimai visuomet stovėjo 
prieš jo akis. Mes nei vienoje vietoje ne 
randame, kad jis būtų reikalavęs tų kan
čių pabaigos. Jam kvbojant ant kryžiaus, 
jo priešai šukavo: “Jei tu esi Dievo sū
nus, nuženk nuo kryžiaus.” Šv. Jonas 
Auksoburnis sako, kad Kristus galėjo ne
žengti, bet jis geriau norėjo kentėti ir pil
dyti savo dangiško Tėvo valią. Jis norėjo 
mums duoti pavyzdį.

Aukso tirpytojas žino, kaip ilgai rei
kia laikyti auksą ugnyje. Krikščionis yra
auksas, o Dievas tirpytojas. Jis nukels b-•
gonį nuo sopulio lovos, kai matys, kad 
yra grynas kaip tas auksas pasidaro gry
nas ugnyje.

XI. Mylėkime Savo Priešus.

Mūsų meilė privalo būti visuotina. 
Tai reiškia, niekas neprivalo būti iš
skirtas iš mūsų meilės. Žinoma, tai ne
reiškia, jog mes privalome mylėti visus 
lygiai. Mums reikia daugiau mylėti tuos, 
kurie arčiau mūsų. Kas yra arčiau sau
lės, tam yra šilčiau. Panašiai ir žmogus

privalo mylėti geriau savo tėvus, gimi
nes ir taip toliau.

Bet, kad mums ir daugiau įeikia 
mylėti namiškius, tačiau mums nereikia 
užmiršti ir svetimų. Mūsų meilė privalo 
pasiekti visus. Joks kalnas neprivalo bū
ti per aukštas. Joki ūpė per plati. Jokios 
juros per gilios, Jokia kalba, jokia tau
ta ir joks tikėjimas neprivalo mums truk 
dyti mylėti savo artimas. Mums reikia 
mylėti net ir savo priešus.

O kas yra mūsų priešas? Mūsų prie
šas yra tas, kas nekenčia mus ir stengia
si mums pakenkti. Pavyzdžiui, Saulius 
buvo krikščionių priešas prieš atsiverti
mų. Jis persekiojo juos ir žudė.

Kai kurie žmonės yra ramūs ir visa
me sutinka su savo artimu, jei viekas 
vyksta pagal jų norus ir pageidavimus. 
Bet jei tik kas jiems pasipriešina, jei 
tik mato, kad yra daroma ne taip, kaip 
jiems patinka, tai tuojaus pyksta, neken
čia pasipriešinimo, praranda ramybę. To
kio būdo žmonės yra kaip pelkių van
duo, kuris labai gražiai atrodo nesudrum |

stas. Bet jei tik kas pagaliu sudrumdžia, 
tai tuojaus visas purvas kilsta aukštyn 
ir vanduo pasidaro biaurus. Tokiems 
žmonėms reikia gyventi taikoje su visais. 
Net kai atsiranda ir priešingumų, nes ki 
taip labui blogos sėkmės seka. Kaip lai
vas, kuriame ne viskas tvarkoje, paskęs, 
taip įvairios šeimos, draugijos ir net įs
taigos turės didelio nuostolio, ir laikui 
bėgant sugrius, jei jų naiiai sutartinai 
negyvens ir nenorės pakęsti vienas kito 
trūkumų ir ydų.

Kiti žmonės sako, aš niekados nie
ko blogo nedarau savo priešui, bet nega
liu net ir žiūrėti į jį. Aš negaliu su juo 
būti ir dėl to negalimas daiktas su juo 
susitaikinti. Ar tai yra tikra priešų mei
lė? Jei jis negali į jį žiūrėti, jei jis negali 
su juo kalbėti, kaip jis gali jį mylėti ir 
pildyti Dievo įsakymą, kuris taip skam
ba: “mylėk savo priešus”.

Kiti vė*l sako. Labai gerai mylėti sa
vo priešus, Bet tai labai sunku. Be abe
jonės, tai yra labai sunku. Bet ar mūsų 
Išganytojas sakė, kad tai yra lengvas do-

sssasgaa——
lykas. Visai ne! Jin sakė: “Dangaus ka
ralystė kenčia prievartą ir smarkieji sau 
ja plėšia.” Daugelis sako, tai gerai, bet 
atmink, ką jis man padarė! Jis įžeidė ma
ne. Jis sugadino mano gerą vardą kitų 
žmonių akyse. Jis atėmė nuo manęs pas
kutinį duonos kąsnį. Del jo aš buvau iš
varytas iš darbo, dėl jo aš praradau visą 
savo turtą ir taip toliau.

Kartais dalykai nėra tai pblogi, kaip 
žmogus juos perstato. Jei taip yra, tai iš- 
tikrųjų blogai. Bet vis tiek, jis yra tik
ras priešas ir privalo būti mylimas. My
lėti geradarį, yra lengvas daiktas. Net ir 
pagonys taip daro, bet mylėti savo pi ie 
šą, yra didis, sunkus daiktas ir reikalau
ja pastangų.

Niekas mūsų nėra be ydų. Kiekvieno 
žmogaus širdyje atsiranda noras žeminti 
kitus, o augŠtinti save. Tai yra didelė 
yda ir kiekvienam žmogui reikia nuga
lėti ją.

(Bus daugiau)



Antradienis, Biri. S d., 1930

Prašau Į Mano Kampeli
Prof. Kampininku 'ir mielosios seselės” vrn dni-

deda virsti rusiškomis. Pritrū
ko lietuviški] dainų, kitokio 
pasiaiškinimo nėra.

PROF. KAMP. RADIO.

t l

DRAUGAS

Jaunų j ų Žiedai.
■ -‘-ai JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS. =

nininkai, nes kaikurios lietu-1 MOTINOS MEILĖS VERTĖ 
viškos radio valandos čia pra

PRAŠAU NESIJUOKTI!

Kirpėjas. — Kaip tave, vai
keli, nukirpti.

Vaikas. — Taip kaip tėvų,, 
kad viršugalvis būtų plikas.

Chicaga. — Lietuviškų ko
misarų taryba č.ia pasiuntė 
Maskvai ilgų raštų kuriame j gaus ir radio? 
prašo caro Stalino sutvarkyti! — Kai žmogus kalba,

Koks skirtumas tarp žino

Kaip brangi yra motinos 
meilė savo sūnui, niekas ne
gali pilnai paaiškinti. Pinigais 
arba gyvybe niekas negali pil
nai atmokėti savo motinai, už 
josios vargus, kentėjimus, rū
pesčius ir pasidarbavimų, ku
rį yra atlikusi savo sūnaus 
jaunystės dienose. Vienas Die
vas težino, kiek vertės yra 

(motiniškoji meilė ir kiek pa
siaukojimo reikėtų vienam

damas, lakstydavau ir žaizda- 
vau su savo jaunais draugais, 
motinėlė daug sykių yra mane 
apsaugojusį nuo nelaimių ir 
blogų darbų. Nekartų ji yra 
mane barusi už mažus .daly
kus, primindama, kad mažas 
nesustabdytas blogumas pa
virsta į didį nusidėjimų. Tuo
met man nepatikdavo pabari
mo žodžiai, bet dabar pažinau 
jųjų vertę ir gerumų, nes dau
gel kartų jie yra mano sulai
kę nuo pikto. Velei atsimenu,

Musical Instruments and parts..................
liooks and pamplilets in foreign languages 
Beads, (not pearl, imitation) gintar. ka

roliai) ....................................
Pipes and smokers articles .................... .
Pens and pcn bolders..................................
Ali other dutiable articles ..................................................

Articles imported under bond for export
\vithin 6 zmos..........................................

Articles the grovvtli, producc or manufacture
of the United States returned .......

83', Vaškunas, J. Rutkauskas, X.
1,675 Į Kregždienė, J. Kupčiūnas, A.

IŠadbarns, X. X., J. Kremins-
U1; kaitė, A. Rekuvienė, M. Sut- on ,! kienė, P. Beržinskas, Ad. Kup-

35
187

159

Totai value of Mercbandise

tai
šį dalykų, būtent, kurie lietu- jam gerklės neužkimši. O ra- 
viški draugai, Amerikoj per- dio: pasukai ir nebėr.
daug pripusti komunistų “ro- -------------
jaus” vėjo, parvažiuoja savoj Sutinka advokatas buvusį 
“tėvynėn” plytų dirbti ir, 1 savo klientų, kurį kitų syk gy 
po kelių savaičių vėl nori grj- nė, ir sako: 
žti kapitalistų “peklon”, kad
visi jie būtų pasiusti į Solo- 
vieeko salas. Rašte sakoma,

. iškentėti, kad atmokėjus mo
tinai. Pats Kristus būdamas

^kad visi draugai sugrįžę,. A- vai teisingas

Dievu, nusižemino savo moti
nai Marijai ir tarnavo pavyz
dingu nuolankumu ir nuošir
džia paklusnybe.

Kiekvienas žmogus, kad ir
— Sveikas! Ir po šiai dienai' prasčiausis pavargėlis, — su 

negaliu pamiršti, kad tamstos Į malonumu prisimena dienas, 
pusėje buvo tiesa, tamsta bu-

merikon, komunistų “rojų’
keikia ir pridaro triubelio ko- • stos manęs daugiau 
misaraims, kurie, maitinda-; žinti.
mies politiniams kaliniams Į ------------
šelpti aukomis, komunistinį Motina (į dukterį): Kokius
vėjų draugams pučia.

Raštų, paspaudęs savo pe- kius šoka?

kada motina jį glamonėjo, mo
kino, pabarė ir kai sunkeny- 

Taip, ir dėlto prašau tam bėms užėjus ji rasdavo meilų 
nebepa-'žodelį sustiprinti ir suraminti 

kenčiančių sielų. Pats esu pri
tyręs ir žinau gerai, kad moti
nos širdis geresnė už auksų. 
Seniau, kada dar jaunas bfl-dabar jaunimas tautiškus šo-

čiunas, N. N., M. Kareckas, 
Jr., K. Grockis, Pr. Valaitė,
M. ir V. Daugirdai, A. Valai-
tienė, 1). Maksvytis, B. Lin- 
gaitė, M. ir A. Martinkai, J. 

• j Riškus, S. Čibanauskienė, Urs. 
533,0(58, Lingaitė, K. Bugentavičius,
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Birželio 10 dienos Lietuvių jos nuolačiai ir tvarkingai SU-
Ekonomlnės Konferencijos ! ktusi kaip laikrodžio mechani- 

dalyvtams žinotina. zmas.
Aukščiau patiektos žinios a- P. Žadeikius

pie faktinųjų Lietuvos-Ame-! Lietuvos Generalinis Konsulas 
rikos prekybų čia teikiamos j New York, X. Y. 

kai paaugęs susirgau, sunkio-, tam, kad Ekonominės Konfe-'l930 m. geg. mėn. 16 d.
irencijos, dalyviai iš anksto a- j ==== 
pie tai gerai žinotų ir galėtų: AUKOS ŠV. KAZIMIERO 

savo prisiruošimo darbams t SESERŲ AKADEMIJAI

se ligos valandose jį mane 
nuolatos ramino angeliška 
ranka, glostė skaudamas vie-

T. Šadbaras, V. Mačekonis, 
A. Kumšlytis, A. Augaitis, V. 
Dargužis, F. Vaškunas, P. 
Kareckaitė, J. Sapitavičius, 
M. Kareckas Sr., M. Plančiu- 
nienė, M. Kųzrnickienė, Roz. 
Sabaliauskienė, Suzana Maču- 
nė, O. Deksnienė.

Kiti po 50c. ir po mažiau.

četim — kuju ir piautuvu, 
Stalinas perdavė 
plytnyčių čekai.

“rojaus”
Duktė. Čarlstonų, fokstratų, 

stepsus.
Motina.- Bet tai amerikoniš

ki šokiai. Mano mergystės lai
kais jaunimas šokdavo grynai
lietuviškus tautiškus šokius:

Į

Chicago. — Dabar tik pasi
rodė, kad ilgai, ilgai mums
meluota, jog lietuviai “dainų j padespanų, viengerkų, vaieų ir 
tauta”, jog “sveiki broliai J kitus.

* Lietuvos Prekyba Su Amerika

vai nemalonų apsireiškimų pa 
taisyti, — nereikėtų mažinti 
Lietuvos importų iš Ameri
kos, bet reikėtų pasistengti 
Lietuvos eksportų Amerikon 
ketveriopai padidinti. Tai y- 
ra uždavinys, apie kurį- Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės 

j Rūmai turi sutartinai su A- 
1 merikos Lietuvių Prekybos

tas, guodė savo meiliais žo- panaudoti. į -------------
džiais, dienų ir naktį neatsi-i čia ypatingai reikia sukon-[Vajaus aukos Šv. Mykolo pa

rapijoj.

Surinkta bažnyčioj.
Kun. J. Svirskas $10.00.
K. ir Uršulė Valeikai $5.00.
M. Žaldokas $5.00.
Po $3.00: J. ir M. Ramoš

kai, VI. ir O. Kavaliauskiai, 
N. N.

Po $2.00: A. Rugienis, M. 
ir O. Paskačimai, K. Butkevi
čius, M. Januškevičienė, M.1 
Stankevičius, K. Krivickas.

Po $1.00: Ad. Babičius, N. 
N., O. Žemgulis, K. Vilčins- 
kienė, P. Bieliūnas, K. Kobec- 
kis, J .ir F. Kupčiūnai, H.

traukdama nuo manęs. Tuomet centruoti savo atydų apie tų; 
supratau kas tai yra motinos faktų, kad suvedus praeitų 
meilė. Nekartų ji yra neval- metų metinį prekybos balan-' 
giusi, negėrusi, nemiegojusi, s9» Lietuvai išvadoje visgi 
kentėjusi ir verkusi ir tai vis reikėjo 1,200,000 dol. išmokė- 
del mario gero, mano labo. Di- G Amerikai. Šis, Lietuvos at- 
di ir nesimainanti yra moti- žvilgiu, neigiamas prekybos 
nos meilė! O, tūkstantį kartų balansas jau šių 1930 metų 
Dievui ačiū, už atsiuntimų šio. eigoje žymiai pasikeistu Lie-

tuvos naudai (reiškia 1,200,- 
0i‘X) dol. suma turėtų suma
žėti), jeigu visa tas, kas yra 
šiais metais daroma, rašoma

------- i r kalbama, — pasieks ausis
Štai ką Lietuva eksportavo čionai apsigyvenusių lietuvių.

žemiško angelo!

Ed. Turauskas,
Lietuvių Kolegijos Stud.

Amerikon 1929 metais
Žemiau telpa Amerikos im

porto iš Lietuvos žinios, kų

Butais galvoti ir veikti, mums treles, during the calender ye-

1929 m. .visiems talkininkaujant.

Ką mano apie tai Amerikos ports, 49 per cent came from ęanne(j Meats
valdžios organas?

Vašingtone leidžiamas, A- 
merikos Komercijos Departa
mento organas “Commerce 
Reports,” š. m. 28 d. balan
džio numeryje įdėjo straips
nį apie Lietuvos 1929 preky
bų, remdamosi Lietuvoje su
rinktomis žiniomis. Ten tarp 
kitko rašoma:

Germany, 9 per cent from E- 
ngland, 6 per cent from Cze-

Prie mažiausių, bet nuolati
nių pastangų, galima tikėtis 
didelių rezultatų. Tegul tik-

tik gautos iš Department of tai kiekvienas čionykštis liotu- 
iCommence, Bureau of Foreign vis metų bėgyje nors retkar- 
and Domestic Commerce, Wa- čiais prisimena šį reikalų, te- 
shington, D. C.: ! gul tik valandėlę pagalvoja

“Imports into the United [ apie lietuviškos talkos svar- 
States from Lithuania by ar- bumų ekonomijos (prekybos)

ar ending December 31,, 1929.

Quantity 
(pounds)

44

Viso $88.25.

Mokyklos vaikelių suauko
ta $21.75.

SKELBIMAI “DRAUGE” 
PASISKELBUSIEMS DUO

DA DAUG NAUDOS.

GERIAUSIAS VIDURIŲ 

TONIKAS

-'Milwaukee, Wis., May 5. Vartojau 
Trinario Kartų Vyną. per 2 metu ir 
radau, kad geresnio vidurių toniko 
nėra.

Mrs. Clara Bublltz.”
TRINERIO KARTŲ VYNĄ

panašiai giria tūkstančiai buvusių vi
durių kentėtojų. Jis išvalo vidurius, 
jaknas, pūslę, pilvą. Išvaro lauk vi
są brudą, kurs skaudina vidurius. Vi
sose aptiekose. Sempeliai dykai iš 
Jos Trine.r Co., 1333 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

dalykuose, — tegul tiktai ne
pamiršta atėjus tokioms pro- 

Price !&oms “Mother’s Day”
(Dollars)' (Motin°s Diena), St. Valen- 

tinę ar Kalėdų dienoms — nu 
227 i pirkus pasiųsti lietuviškų sal- 
409 dainių arba gintarinių karie 

10,177 bų arba puikios lietuviškos 
18,222' drobės staltiesę ar kų pana- 

| šaus, arba net lietuviškų gry- 
78,482' bų ar kumpių namų šeiminin- 
89,334 kėms.

4$4 j Tegul tiktai kiekviena lie- 
125,tuviška šeimyna nors “pirš- 

1 tų pajudina” šiame reikale ir 
pamatysite, gerbiamieji, kaip

Pork, Ham, shoulders, bacon, etc. kumpiai 2,006
Other prepared meats ................................... 1,358

6,792choslovakia, and 5 per cent į Sausage casings, sheep, lamb and goat
Cattle hides-wet salted (over 25 pounds) 147,644 
Calfskins-dry or drv salted (less than 6 pou

nds) ............................................................ 114,405
Calfskins-wet salted (less than 12 pounds) 337,696 
Sheep and lamb skins-slats, dry, no wool 893

• , ,, Coney and rabbit skins ............................... 100
balance ot 12,30a,090 lits. The n • +i i v i i j. „ , , Bristles sorted, bunched or prepared (se-
values of the leadmg items in
this trade were, in 1,000 lits 
(1928 figures in parentheses):
Imports — raivhides, 2,550 
(3,400); fertilizers, except 
superphosphates, 1,820 ,(465); 
benzine, 1,575 (1,025); kero- 
sene, 1,415 (1,835). Exports 
— cellulose, 3,745 (1,310);
flax fiber, 245; leather, 170

from the United States.
Imports from the United 

States in 1929 totaled 16,725,- 
000 lits (20,475,000 lits in 
1928), leaving an unfavorable

“Lithuania is the only one 
of the Baltic States that clo- 
sed its foreign trade in 1929 
with an export surplus; this 
is due almost entirely to the 
favorable eonditions for mar- 
keting Lithuanian foodstuffs 

*4n Germany which were cre- 
ated by the Litbuanian-Ger-
man trade agreement. Forme- '
rly trade between the t\vo 
countries was ahvays favor
able to Germany, būt 1929 it 
elosed with a surplus of 45,-

Iš to įdomaus Amerikos o- 

ficialių komercijos sferų pa
reiškimo trys dalykai ypati
ngai yra pažymėtini: 1) Lie-

700,000 lite in favor of Lith- tuvos prekybai sekasi geriau-
uania.

There has been a steady 
and rapid in-crease in Lith
uanian trade in the lašt three

šiai už visas kitas Pabaltijos 
valstijas; 2) sąryšy su nese
nai padaryta tarpe Lietuvos ir 
Vokietijos prekybos sutarties, 
— Lietuvos eksportas Vokie-

992riai) ........................... ................................
Other edible vegetable substances ..........

•’ Gandy and Confectionery (saldainiai)..
Honey (medus) ...............................................
Other vegetable produets in edible ..........
Woven fabries of flax, 30 to 100 threads

to sq. in....................................................
Wood, unmanufactured ...............................
Wood, manufactured .................................
Chemical wood pulp-sulphite, unbleaiched 
Rags for paper stock (skarmalai) ....
Waste bagging, waste paper, etc................................ 59,031

Precious and semi-precious stones'(gin
tarai) . ...........................................................................................................................

Manufacturers of metais...............................
Jewelry................. •.........................................
Metai articles for wearing on or about tbe

person .................................... . .............
Industrial, office and printing machinery

16,957
866

2,883
118
798

tas daug reikš suvedant me
tines prekybines apyvartos 
skaitlines.

Chicagos veikėjai tariasi paremti Federacijos Apskričio 
Raštininkų p. Petrų Atkočiūnų ir padėti jam baigti mokslus. 
Jo naudai ruošiamas piknikėlis Birželio 8 d. 2322 So. Oakley 
Avenue, p. Adv. Bagdžiuno darže.

27

5,463
680,814

Lietuvių Prekybos Butai 
lOg1 (Chambers) besidarbuodami 

18,690 kiekvienas savo steito (statė) 
1,456 į tepasiima sau tų rolę skatin- 

288,962 tojo ir ragintojo, kad lietuviš- 
10,038 kų produktų vartojimas pa- 

229 ' sidarytų kas dien pasikarto- 
ijančiu faktu.

’ go! Gi Ekonominės Konferenci 

305 j°b parttKa i>us ! visQ Pre
kybos Butų būrį įtaisyti tokį

132 “spring’sų”, kad visos tos 
354 mūsų ekonominės organizaci-

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

O W!SSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS I.IGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEZIIRINT KAIP I ZSISENftJl SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Putariinas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Ncdėliomis iki 12 d. 
4200 Wcst 20 St. kampas Keeler Avė., Tel. Crawfor<l 5573

years. Exports in 1929 arnou-,... , , . „
. nted to 329,800,000 lits <256,-' ,mpOr'! L“'l

’ 900,000 lits in 1928 and 245,-

900,000 lits in 1927) and im

ports to 306,490,000 lits (291,- 

100,000 lits in 1928 and 265,- 

700,000 lits in 1927), leaving 

a favorable balance of 23,400,- 

000 lits. Germany took 59 per 

cent of Lithuanian exports in 

1929, England 17 per cent 

Latvia 9 per cent, and Ne

kietuos. Tačiau vargu tokia 

prekybos kryptimi ilgai teks 

džiaugtis, nes Vokietija kų 

tik dabar žymiai pakėlė mui

tus visiems žemės ūkio pro

duktams; 3) Lietuvos-Ameri- 

kris pernykšeios prekybos iš

vadoje Lietuvai prisėjo sumo

kėti Amerikai 1,200,000 dol. 

už perviršių iš Amerikos pir-

Atherlands 3 per cent. Of im- Irtoms prekėms. Kad šį Lietu-

Ralslng tho EflinHy- Otcourseltwasalll>grloctly Pflni Fishor
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draugas Antradienis, Birž. 3 3., 1930
=

LIETUVIAI AMERIKOJE
NEtfARK, N. J WEST PULLMAN, ILL

trų dienų. Pelno padarė para-^rybių bus, tai aš kitų kartų VYTAUTO SUKAKTUVIŲ KAMPELIS. •tis, J. Krotkus, T. Janulis, A.
naudai $40.00. (pranešiu. Dabar tik pirkit ti- Nnnsėd.i«no ir J. Krokai nnn s '*\ Pi jos 

Paskui buvo raportas iš

Ruošias prie kongreso.

Kadangi šį metų įvyksta A. 
L. R. K. Federacijos XX ju
biliejinis Seimais (Kongresas) 
mūsų kolonijoj, tat draugijos 
jau pradėjo judėti prie darbo, 
o ypač Federacijos 8 sky
rius; geg. 28 d. turėjo savo 
susirinkimų, kur buvo Seimo 
rengimas aptartas ir išrinkta 
tom tikros komisijos iš dešim
ties žmonių, (vėliau bus spau
doj pranešta tų komisijų na 
rių vardai ir pavardes). Ko
misijos yra kelių rūšių. Dau
giausia, rodos, teks darbuotis 
seimo rengimu Federacijos S 
skyriui ir Šv. Cecilijoj chorui, 
nes bus rengiami du vakarai 
pagėrbimui ir susipažinimui 
atstovų. Vėliau bus pranešta 
kas bus veikiama.

Spaudos Komisija.

Trumpos Žinelės.

Dienraštyje “Drauge” buvo 
rašyta, kad muz. V. X, Medo- 
nis apleidžia West Pullmanų,

Federacijos Apskričio, kuris 
vienbalsiai priimtas.

Raportas iš Labdarių kas 
link Federacijos 12 skyr., ar 
jis garbės narys Labdarių Są
jungos. Pasirodė, kad yra į- 
mokėjęs tik $25.00. Tas daly
kas atidėtas ant priešmetinio

kietus ir neužmirškit 10 dienų 
rugp.

t ederacijos 12 skyriaus pik- susirinkimas įvyko gegužės 21 
nikas bus Bergmans darže.;,,, Aušros Vartų par. salėj. 
Tik pasižiūrėkit, kas do vie- Pirm. L. šimutis, trumpa 
ni komisijoj. Yra visi žemai- ka,|)aj atidarė skaitlingai su
eini: pirmas A. Misius, ant- sirinkusį atstovų posėdį. Raš

Trečius Vytauto 500 m. su- 
uikluvių minėjimui komiteto

kai! šauktų kolonijų komitetų 
susirinkimų kaip kitų taip ir 
šio reikalo aptarimui.

Nausėdienė ir J. Krekščiunas.
Prisėjus reikalui komisijos 

bus darinktos sekamuose su
sirinkimuose.

Susirinkimas baigtas gera-Išlaidų reikale.
Geram prisirengimui sukak- ’me ūpe — visi pasirįžę dirbti.

tuves minėti pramatoma kad 
kolonijos taipgi turės išlaidų.

ras J. Motiekaitis, trecias A. fininko perskaityti nutarimai Tad po plataus -apkalbėjimo

WIM, ONTARIO, 
DANAM.

bet, virtus dalykams kitaip, 
p. V. X. Medonis pasilieka su 'susirinkimo, 
mumis. Labai džiaugiamės. i Raportas iš Chicagos kas 

J link Lietuvos Didžio Kuni-

Valančius. Dabar bus gana jg antro susirinkimo likos pil
kas link pikniko. imti.
Musų I ederacijos 12 skyrius- Įvairus raportai, 

yra turtingas, turi pinigų pin|| L ghnutis pramSė 
gaikščio 500 metų sukaktuvių $246.21, o draugijų priklauso ■-og |aikinoji Vllldyta ir kolu 

nijų veikėjai dėjo daug pas
Tai šiuomi kartu bus gan.1 

Kitų sykį prašysiu daugiau.
A. Valančius, rast.

Atostogų laikas jau čia 
pat. Visos mokyklos greit tu- minėjimo, 
rėš atostogas; kaikurios jau 
turi.

Šiomis dienomis iš Pitts- 
burgho atvyko pas mus gerb. 
artistė smuikininke p-nia A.
Medonienė. Reikia pažymėti, 
kad p. A. Medonienė pereitų 
sezonų lanke Pittsburglio Mu
zikos Konservatorijų ir siekė [lykui komisija išrinkta iš tri-[ yaįkezms važinėtis, 
aukštesnio mokslo smuikavi- jų asmenų: pirmas A. Mon- ... . _ , .
me. Vai, kaip būtų malonu iš- deika, mūsų gerb. vargoni-j viena niergaite neitu- ~
girsti ponių A. Medonienę' ninkas, tai jisai mums labai [ku mirt] sutiko, besivazineda- .. aluminum, h. 1>000
griežiant smuiką per radio yra reikalingas; antrasis įėjo jni° su vai ezais« Iauksuotų.
“Draugo” ir Peoples Furni- J- Motiekaitis, trečias A. Va-j Chicagos nuo 19 s-.r. ir į jga]gs reįka]e> J. Mickcliu-
ture Co. koncerte. iančius. Taipgi nutarta visa:; Throop St. susėdo į autoino-1

16.
Komisija pranešė, kad dar 

galutinai nėra nutarta. Lauk
sim toliau.

Mūsų didžiai gerb. klebonas 
kun. H. J. Vaičiūnas davė pa
klausimų, ar mes turėsime j

Radio Stotis AJJ.

tangų, kad suorganizavus ko
lonijose komitetus. Tas jau 
veik galutinai atsiekta, para
pijose, kolonijose suorganizuo 
[ti veiklus komitetai. Taipgi

Tėvai, dabokit savo vaikus, į tartasi su Bridgeporto drau- 
vien savo mieste apvaikščio-į 0 ypaė mergaitės, neleiskit jų (gijų sąryšiu, ir priėmus reika- n’ - Raštininku

nutarta ‘•kirti 20% kolonijai 
už parduotus toje kolonijoje 
medalius.

Valdyba.
Lietuvos Did. Kunigaikščio 

Vytauto 500 m. sukaktuvių 
minėjimui centralinio L. Chi
cagos komiteto valdyba išrink 
ta likos sekanti;

Pirmininku — L. šimutis, 
“Draugo” red., Vice-pirm. — 
A. Bacevičius ir B. Bitautie- 

P. Atkočiu-

P. Atkočiūnas, rast.

Red. prierašas. — Teko nu
girsti, kad Vytauto sukaktu
vių paminėjimui paimta Ash
land Auditorium spalio 26 
dienai.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

PILNAS EGZAMINAS 
$6.00 TIKTAI $6.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

Ukrą specialistą, ne pas kok} nepa
tyrėm Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno išegsamlnavlmo. Jus sutau-

jimų. Nutarta turėti. Tam da- ant raidų autoniobiliais su laujamas sąlygas, kurios buvo nas, rast. — pagelb. — J. Ka- pysit auką ir pinigus. Daugelis utų

prieinanios, prieita prie susi- dzevskis. 
tarimo bendrai veikti. Užsa- i Finansų komisija': B. Jakai- 
<vta padirbdinti 19,000 meda- i

Pavyzdinga lietuvaitė.

Panelė Uršulė Markevičiūtė 
pirm poros metų apsigy veno 
pas kanadiečių svetimtaučių 
šeimynų — Gregor’ius, kurie 
savo gyvenime apie Lietuvą 
nebuvo girdėję. Begyvendama 
p-lė Markevičiūtė jų tris mer
gaitės: 3, 5 ir 8 metų išmokino 
lietuviškai dainuoti ir susida
rė toks choras, kad užtrau
kus lietuviškai, tai net' malo
nu klausyti.

Kad daugiau tokių lietuvai
čių rastųsi mūsų išeivijoj, 
tai ne tik kad ji neištautėtų, 
bet da Lietuvą išgarsintų tarp 
kitataučių.

O. J. A.

Sekmadienyje, gegužės 25 
d., šv. Petro ir Povilo bažnyč
ioje, per pirmąsias mišias, 

56 vaikų ir mergaičių pirmų 
artų priėmė šv. Komunijų, 
astangomis Kaziinieriečių Se 
elių, vaikučiai prirengta kuo- 

puikiausiai; Klebonas kun. J. 
Statkus pasakė puikų pamoks- 
ų. Žmonių buvo pilna bažny

čia. Mokyklos choras, kuriam

Cicero draugijas pakviesti be 
pažiūrų skirtumo, ar jos yra 
tautiškos ar katalikiškos. Nu-

,nas, pranešė, jog tos kurias į 
bil.ų dvi merginos ir du vai-Įantras susirink imas nužiūrėjo, 

nėra prieinamos, kainos per- 
Važiuojant pirmų valandų ry-Lukštoį. Taipgį teiravosi ir a- 

tarta pasiusti laiškai. Tas, to Dariem avė. prie 41 gat-(pie kįtas gales> bet nesuradus 
darbas pavestas komisijai. vės automobilius smogė į tinkaiuos h, neturint ga]utino 

Raportas iš Federacijos 12 PU, visus išmetė lauk, >§ į nuospren(1žio imti kitų saię,

kinu ir leidos pasivažinėjimui.'

p. skyriaus kaslink pikniko, ku
ris bus rugpiučįo 10 d., Berg 
mans darže. Federacijos pik
nikas bus toks įvairus, kad 
nieks nėr matęs tokio pikni
ko. Kiti piknikai būva pap-

o pats kelis sykius apsisuko. 
Užmušta Marie Franto, 18

paėmimas atidėtas. Jisai atsi
sakė iš tos komisijos. Apsvars-

m. amžiaus, kiti .sunkiui ir len- -iug rcikai|g pav(.sta koi.į_ 
gvinu sužeisti. Nelaimingoji Į^. šis darbas at|ikti. Komi.

vadovauja muz. V. X. Medo-; rasti, vis tas pats, nieko nau- 
nis, gražiai giedojo mišias iri jo, o tani piknike bus visas 
giesmeles. Be to, p-nia A. Me- .Ciceros miestas užkviestas,
domene ant smuiko išpildė ne
paprastai gražų solo.

Senis.

CICERO, ILL.

Radios

buvo čekė, malonaus būdo ir 
mėgo su lietuvaitėmis drau
gauti, nes dirbo Ciceroje; daž
nai atsilankydavo pas Dienų 
Janušauskaitę ir P. Čerkaus-

isos Ciceros draugijos, kurių įkaitę, kurios ir jos laidotuvė-
yra apie 50. Tos draugijos y- 
ra turtingos nariais ir turtu.

se dalyvavo, 27 d. gegužės. 
Liko didžiausiame nuliūdi-

|Tokį “bučį” draugijų už- me tėveliai, 3 seserys ir senu 
[kvietus, tai bus bent pikni- č.iai. P-lė K. Janušauskaitėj

6NKA60 HEI6HTS, ILL.
t

Trejų metų sukaktuvės.

Kun. Juozas J. Čužauskas, 
klebonas šv. Kazimiero para
pijos,- Chicago Heiglits, III., 
švęs birželio 16 d. savo trejų 
metų klebonavimo sukaktuves. 
Jis šiai parapijai savo gabu
mus sunaudojo, paaukojo sa
vo sveikatų, pašventė visų 
vo laiką.

Mokyklos vaikų vakarėlis.
Šv. Kazimiero parapijos mo 

kyklos aštuntų skyrių baigia 
dvylika vaikų. Jie tai progai 
paminėti ir gauti diplomus 
turės birželio 15 d. vakarėlį 
su susidedančia programa iš 
muzikos, dainų, lošimo.

Sv. Kazimiero parap. pikni
kas.

Piknikas įvyks birželio į 
d., pirmų valandų uo pietų, 
Potucziak’o darže, Centcr avė 
and 14tli St.

Kvietimas į piknikų.
Mūsų brangūs prieteliai 

nuoldtiniai rėmėjai! Širdingai 
Tamstas prašome į mūsų pik 
nikų. Čia susiėję pabaliavosi 
me, pašoksime, “linkę” išmė 
ginsime, prie straikerio kat
ras stipresnis pamėtysime 
Piknike kas ko norės, galės 
rasti ir gauti. Mes Tamstų 
laukiame.

Klebonas ir Komitetai.

tš Federacijos 12 sk. susirin
kimo.

Federacijos 12 skyriaus 
vyko susirinkimas parapijos 

mokyklos 8 kambary. Pirmi
ninkas Jonas Mikolainis ati
darė susirinkimų maldų. Per
šaukta valdyba pasirodė ne 
visa (vaispirmininko nebuvo).

Pašauktos draugijos, jų bu
vo 9, delegatų atsilankė 19.

Draugijų raportai: Dievo 
Motinos Sopulingos draugija 
rengia piknikų, birželio mė
nesy (diena nepaminėta).

Labdariai turėjo viešų rink
liavų, 18 d. gegužės. Aukų su
rinko $576.68.

Šv. Grigaliaus choras turė
jo balių parapijos naudai. Pel 
no padarė $60.00.

kas. Na, o manot, kad mes 
paliksime nekvietę bulvariš- 
kių? O kįla klausimas, kaip 
bus su mūsų kaimynais iš 
Chicagos, ar mes juos kvie
sim į tų taip iškilmingų pik
nikų, kokio da visam pasauly 
nebuvo. Taip, mes nutarėm 
pakviesti ir visų Chicagos vi
suomenę. Aš manau, kad mes 
mokėsim Chicagos svečius pri 
imti. Gal kas čia pamanys,

aukojo nevystančių gėlių, t. y. 
šv. Mišias. Prie to prisidėjo ir 
radio stotis.

X Gegužės 25 d. mūsų baž
nyčioje įvyko įspūdingos iš
kilmės 7:30 vai. Mišiose; virs 
100 parapijos mokyklos ir ke
letas iš kitų mokyklų vaikai 
ėjo prie Pirmos šv. Komuni
jos. Pats gerb. klebonas suimui. Bet, be tų, dar buvo iv 
procesija iš mokyklos įvedė-tokių, kurie teikė įvairaus pa-

sija papildyta p. B. Jakaičiu. 
Jeigu tinkamos, tai paimti ar 
Ashland Auditorium, arba j 
lst Regiment.

Itotonijų Raportai. į
Sekančių kolonijų atstovai! 

pranešė, jog komitetai jau su-j 
daryti ir laukia darbo, tai:j 
AVest Sides, Nort.li Sides, Ci-1 
cero, Bridgeporto, Marąųettc 
Parko, Brighton Parko, 18tb! 
St., AVest Pullman (organizuo-! 
jama.), Town ef Lake ,(organi 
zuojania).

Parodavimo klausimas.
Daugumos draugijų koloni

jų atstovai reiškė draugijų na
rių nenorų parodavimo rengi-

daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to. kad Jie neturi reikalingo patyri
mo. suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras nageroves. Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy- 
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų Skil
vio. žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatismo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą. Iš
kerėjusią, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė znet gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlioklt neatėję pas 
mane. *

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rumąs 1018
20 W. JACKS0N BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
t po pietų. Vakarais nuo 5 iki 1 

Nedėliotais nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vienų žaizdų arba įsi- 
brėžimų su šiuo nenuo- 
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

vaikučius Į bažnyčia.
kad netiesa. Tai atvažiuokit į X Birželio 3 d. mūsų bažny- 
ir pamatysit. Tik pagalvokit čioje prasidės Novena prie šv.
iš šito atsitikimo: komisija 
atsinešė 400 pikniko tikietų. 
tai tuojau visus ir paėmė par
duoti. Tai komisija nutarė 
atspausdinti porų tūkstančių. 
Aš manau, kad daugiau tikie
tų nereiks bedaryti. O kitas 
dalykas, kas pirks iš kalno.

Antano, o 13 d. birželio įvyks
ta mūs bažnyčios globėjo ap- 
vaikščiojimas ir sukaktuvės 4 
metų nuo bažnyčios pašventi
nimo, kurį atliko a. a. ark. J. 
Matulevičius.

X Netrukus atvyks Ciceron

rodavimo projektus kai]) tai 
rengti ex-karių parodavimų an 
tomobilių parodavimų ir t. t. į 
Nors daug kalbėta šiame klau- 
sime, vienok prie galutino, 
nuosprendžio neprieita. Šis j 
reikalas dar palikta kitam su- j 
sirinkiniui, kuomet kolonijų1 
draugijos galutinai nuspręs av į 
vienai]) ar kitaip sukaktuves!

svečias kun. Antanas K veda i apvaikščioti, tada tie patys
tai išlaimės $15.00 auksu. Ojias iš Latvijos (Liepojaus), atstovai drąsiau galės tarti

Jaunametės sųjungietės tu-1kitas dalykas, eiceriečiai nie kuris porų mėnesių žada Ci-(nuosprendį. Imant proga susi 
rėjo gražų vakarų Velykų an-i kada nemeluoja. Kokių įvaileero paviešėti. rinkimas pageidavo atstovų,

TUBBY

Sonora 
$350 už

Phileo 8 tūbų 
viskuo už

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

Ali dratfiatt— Ze aod 8Be i«r» •»<• tebe*. 
Children'a MaMcrola (mildar fonn)35e.

Better than a Mustard Blaater

BUDRIKO DIDELIS PIR
KIMAS IR DAUGYBĖS 
PARDAVIMAS PADARO 
GALIMU PARDUOTI RA

DIOS UŽ TOKIAS 
ŽEMAS KAINAS:

KCA Radto'.a AC 7 tūbų vertės 
$150, su tubo'.nięi, su 
viskuo $39.00
Atwatei Kent d*
•U viskuo JpOOlUU1
Majestlc S tūbų, Dynamic, su 
Viskuo u?. $49,00

Kombinacija vertės

*98.00
rynnmic, su

$49.00
Sparton 9 tūbos, Dynamic, ver-

«. sivzoo „i $g8.OO
Iiosh 8 tūbų Super Dynamic

su viskuo už *75.00
Parduoda ant lengvų iSmokėjl- 

mų. Jus girdite Budriko Progra
mos kas nedeldienj iš WCEL, 
kas ketvirtadieni iš WHFC.

JOS. F. BUDRU
INCORPORATED

3417-21 S. HALSTED ST. 

Tel. Boulevard 4705

PROBAK

IHMIUVtof

ABIEM PUSĖM 
AŠTRUS

Geriausias skustuvas
— arlia grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus. 
50c. už 5 — $1 Už io 

Sempelis — 10c.

PROBAK CORPORATION

Ž

< u rt (

Runt Drives a Hard Bargaih.
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Antradienis, Birž. 3 j., 1930

ŽINIĮĮ-ŽINELĖS Žemaiti, 5530 Lake Park avė. vo geras ir visi džiaugėsi, kad
[Staiga susirgo apendiko už-

X Gegužinių pamaldų už
baigimui ir pirmajai vaikučių 
komunijai šv. .Jurgio parapi
jos bažnyčia buvo gražiai gė
lėmis išpuošta. Tų papuošimų 
padarė gėlininkas Urba.i

X Šiandie tapo palaidota 
jauna mergaitė Anelė Janiške 
vičiutė, 16 metų amžiaus 
Prieš 3 savaitės ji atvyko iš
Rockford, 111., pas dėdęi Vincą nių buvo minios. Visų ūpas bu

degimu, buvo nugabenta j 
Woodlawn ligoninę, kur po o- 
peraeijos mirė. Buvo pašarvo
ta graboriaus Masalskio ko
plyčioj. Palaidota šv. Kazi
miero kapinėse. Operaciją da
rė daktaras ne lietuvis.

farma labai gera ir nebran
giai nupirkta. Kalbėtojai la
bai gražiai ir jausmingai pa
pasakojo apie Labdarybę ir 
ragino visus lietuvius remti 
jos darbus.

X Labdarybės kaikurių ko
lonijų kuopos fanuos atidary- 

imo išvažiavime turėjo muzi-

D B SUOS B "
-U1-— '■ 11 J-g1— , ,
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

PIKNIKAS.

Šios parapijos metinis pik
nikas įvyks ateinantį sekma
dienį birželio 8 d. Bergmano 
darže. Komitetai, draugijos ir 
šeimininkės yra gerai prie pik 
niko prisirengę ir pakvietę 
svečių ne vien vietinės para 
pijos, bet ir iš kitų kolonijų. 
Rengėjai yra surinkę daug į- 

1 vairių ir gerų dovanų iš ge-

DAKTARAI:

X Labdarybės fanuos ati- į
. .. .. ., i i kantų. Geriausia orkestrą bu-darymo piknikas pereitų sek- . * ™ i •

ivo iš Koselando, Vlado Gai- 
madieni šauniai pavyko. Zmo- L , . . . , .• 1 J l'zausko vedama. Antra seke v. .........................

•i •» nr a c- i i raširdžių biznierių ir šiaip pa- zika iš nešt Sides, vedama ‘ ‘ 11
rapijonų. Bus gera muzika,

GRABORIAI:

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG KABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofls&s:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 lt 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairlluld Avenue 
SKYRIUS

1418 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenus 

Tel. Boulevard 2201

Telefonas Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALS AMUOTO JAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, III.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

j UlUZll

į B. Urbonavičiaus. O šokiuose 
| pasižymėjo westsidietė Elena 
Petrulaitie.nė, o iš Town of i 
Lake Anelė Kinčinienė, p. Ma
lišauskas ir kiti. Prie lietu
viškų saldainių laimingiausi į 
buvo Vest Sidės biznieriai p- į 
nai šturmai su draugais.

X Dienraščio “Draugo” 
talkininkai buvo pakviesti pa
sidarbuoti Labdarybei kapinė
se ir fanuos atidarymo pikni
ke. “Decoration” dienoj ka-iros Vartų parapijos mokyklo- 
pinėse gryno pelno padarė je.
$10.00, o piknike $45.00. Visi 
pinigai priduoti Labdarybės 7 
kuopai.

visokių žaislų ir užsakyta iš 
Brolio Vlado šviežių lietuviš
kų saldainių ir lietuviškų deš
rų.

Rap.

PRANEŠIMAS.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 iki 4 p. p. Pancdėllals 
ir Ketvergais vakaro

no I I VnU/ARQVI^ Ofl8° Tel vlctory 5887
Ufll Ji Ji KUnHIlvMO j of. ir Rez. Tel. Hemloclt 2374

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS į nn | n pOoMA
Ofisas 2403 W. 63 Street ' ''

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Tel. Vlrglnla 003#
Rezidencijos: Vaa Buren 68581

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

) Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd.
Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

no a i YIIČMA
Am. Liet. R. K, Federaci

jos Cliicagos Apskrities mė
nesinis susirinkimas įvyks ryt 
vakare (June) 4, 8 vai., Auš-

Kertė So. Westeru Avenue 
Tel. Prospect 1111 

Rezidencija 1159 So. Leavltt Bt. 
Tel. Canal ISM

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 
Nedolioj pagal suRitartiną

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. D.rexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų 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

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutartį. 

■ Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
Kolonijų atstovai maloniai 

kviečiami dalyvauti šiame su- Tel. Wentwortk 3000 
surinkime.

Tel. Hemleck 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON

Ofiso Vai. Nuo 9-14 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlc 846#

(

Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

‘ IR OBSTETRIKAB
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija,
Ir x-ray

2130 WEST 22nd RTRĘET
CHICAGO

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKŪL Tel. Lafayette 5793

S. D. LACHA wiCZ
LIETUTTs G KABO KILS

Pataroa’tja, laidotuvėse kuoplgiau- 
Bla. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti. *

Tel. Rooaevelt 2515 Arba 251#

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

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

J. F. RAKIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CBICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau p.rle grabų iš- 
dlrbystės.

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOMIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netari
ate Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

4

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(ligonveži- 
mis) jūsų pa
tarnavimui 
dieną ir nak
tį-
Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau
siu būdu nugabename j ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į:

, F. EUDEIKIS KOMP.
4-605-07 So. Hermitage Avenue

Z

Tel. Yards 1741 arba 1742

J. Lulevihius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory litą

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Wcst 46tli St.
Kampas 46th ir Pamina Sts. 

Tel. Boulevard 5208

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Had'.ey Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIU8

Ofisą#
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

MATEUŠAS KIŠONAS
Mirė Lietuvoj gegužio 5, 1930 

m., sulaukęs 73 metų amžiaus. 
Kilo iš Kėdainių apskr., Josvai
nių par., I’aniargių vieni;.

Paliko dileliame ‘nuliudimo 
moterį Marei joną Lietuvoj, o 
Ainerikoj 4 sūnūs Mateušą, 
Praną. Antaną ir Juozą, 2 duk
terį Kazę ir Antosę, 2 žentus 
Joną Skurdelį ir Edvardą Deg- 
nerį, 3 marčias, 2 brolvaikius 
Juozą ir Aleksandrą ir visas 
gimines. Palaidotas gegužio 7 
d. Josvainių kapinėse.

šv. Mišias, kurias aukuoja 
Skurdelių šeimyna, įvyks birže
lio 4 d. 8 vai. ryte šv. Mykolo 
bažnyčioj ir tą pat dieną Ne
kalto Prasidėjimo P. šv. par. 
bažnyčioj, Brighton Parke.

Visus gimines ir pažįstamus 
širdingai kviečiame dalyvauti 
tose pamaldose Ir pasimelsti už 
a. a. Mateušo sielą.

Nuliūdusį;
Duktė Skurdclleliė.

Valdyba.

ADVOKATAI

Tcleplionc Central 6926

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

' 134 Nortli La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
I Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel Rcosevelt 8710 
Va’., nuo G iki 9 vai. vak.

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą, ofisą (su Dr. Laurai 
čiu — viršuj Belakto-Rakščio aptle 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. Vai.: 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

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 1939. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį.

DR. S. BIEZIS

i
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Telefonas Boulevard 1939 'Ofiso ir R:s. Boulevard 5913

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 
9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVENUE 
[Netoli 46th St. . Chicago, III.

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

Ofiso valandos nuo 1 iki > po 
pietų Ir < Iki 8 vai. vakaro

Res. 3201 S. WALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
į Ofisas 2201 West 22nd Street

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221 
Rezidencija: 6640 So. MaplewoOd 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

BE

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

i AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drezel <323 

Vai.: 8 Iki 10 ryto 
#-8 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie 8t., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-1 

Vakarais
1241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo ir 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph #727

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

Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUČINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Wcat 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefono Canal 2552

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

> J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearbom Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchtgan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo I liti 9 v*lt- Ir 8ubatomls

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

Valandos nuo 10-12, 1-3,-7-9 
Re6.. 2506 West 69th St., 

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakaru

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastiingalvos skaudėjimo, I 

1 svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudumą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Spcciule atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI

Tftl. Canal 0257 Ree. Prospect 44M >

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.
Rezidencija 6600 So. Arteatan Av%
Valandos 11 ryto Iki B po plotų 

I iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGU.
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Llfų 
Tai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pu 

pietų: 7—l.-IO vakare 
Nedėliomis lt Iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1411

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas. Chirurgu tr Akušeri*

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 P P 

7—9 vakare
Office Boulevard 7148

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4146 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 1212

DR. G. I. BLOŽIS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavltt Bt)

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

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7389
Rez. Hcmlock 7691

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
I’latt Bidg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pnstebėktt mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt Iki 8:30 vak. Seredo 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 3 
Phone Canal 0523

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Tol. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

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

Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 Ir 8-9 
vai. vak. Seredomis Ir Ned. susitarus

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerui lietuviams žinomas per 20 
metus kaipo patyręs gydytoju, chi
rurgas ir akušeris.

į Gydo staigiu • ir chronišku li
gas vyrų, motorų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

I • _ .
Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore 
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0094

Rezidencijos Tel. Plaza 1200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedll. nuo 10 Iki 12 dieną
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C H I C AG O J E
IŠ MARIJONŲ KOLEGIJOS 

RĖMĖJŲ SUSIRIN
KIMO.

North Side. — Marijonų 
Kolegijos Rėmėjų 2 skyrius 
laikė susirinkimų, 27 d. geg. 
Pirm. atidarius susirinkimą 

.malda, nutarimai pereito sus
ino vienbalsiai priimti.

Seka raportai.
Komisija surengimui rude

ninio vakaro, kuris įvyks 7 d. 
gruodžio, parapijos svetainėj 
pranešė, kad vakaras rengi a-

už mirusius skyriaus narius 
gruodžio mėnesy. Tame apsė
mė V. Kavalauskas.

Iš apskričio raportą išdavė
A. Bacevičius. Plačiai viskąi pamaldomis, bet klebonas vi- 
aiškino, jog apskritys rengia sus suramino, skelbdamas bir
4 d- liepos piknikų Marijonų 
ūky, į kurį ir mūsų skyrius 
nutarė važiuoti. Važiavimu 
palikta valdybai rūpintis.

Kalbėta, jeigu iš anksto su- , nės, kasdiena iškilmingai, 
sirašytų 30 žmonių tai būtų X Birželio 1 d. per trečių-
pasamdytas trokas, o jei nesu
sirašys tiek, tai važiuosim 
traukiniu.

Taigi kurie manot, važiuoti 
4 d. liepos į Marijonų ūkį tre
ku, arba traukiniu, malonėkit 
užsiregistruoti pas šiuos as
menis: A. Bacevičių, V. Dar
gužį, Bugentavičių, K. Diržį, 
T. Macį ir P. Plečkaitį. Taip
gi nepamirškit, kad 4 d. lie
pos šįmet pripuola penktadie
ny, tat tuo būdu turėsim šven 
čių 3 dienas. Geros bus atos
togos. Piknike bus visko, 
truks tik, gal, gulbių pieno.

Kalbėta apie spaudos drau
gijos ruošiamas spaudai dvi 
knygi: “Jėzus Kristus” — pa
rašė kun. prof. P. Bučys (500 
puslapių) ir “Sielos takai to- 
bulybėn” — parašė kun. Dr. 
K. Matulaitis (300 pusi.). Sky 
rius nutarė tam dalyke pasi
darbuoti. Tat, kurie gavot iš 
Spaudos draugijos laiškučius, 
kur prašoma prisidėti $2.00, 
jeigju kas neturėt laiko nu
vežti į Centrą, pinigus galit 
priduoti Fed. 2 skyriaus val
dybai, ji mielu noru patar
naus. Išėjusios iš spaudos kny
gos kainuos jau ne $2, bet $4. 
Taigi gera proga paremti ka
talikišką spaudų.'Mūsų parei
ga yra remti ir platinti kata
likiškoji spauda, nes jei mes 
to nedarysim, niekas nedarys.

Taip-gi, kurie esate gavę iš 
Marijonų centro laimėjimo 
knygutes, ir jas jau pardavę, 
jei laikas nepavelytų pinigus 
priduoti centrui, galit tai at
likti per 2 skyriaus valdybą, 
kuri viską sutvarkys.

Bet, gerbiamieji, gavę lai
mėjimo knygutes malonėkit 
platinti, nesugrąžinkit neiš- 
pardavę, parduokit kiek tik 
galima, nes kurie buvo paėmę 
seniau tai jau išpardavė ir pi
nigus grąžino 2 skyriaus vai-J 
dybai praeitam susirinkime.

Pasidarbuokim visi .smar
kiau, kad tas darbas būtų 
pastūmėtas pirmyn.

Apskričio susirinkimus lan
kyti išrinkta nuolatiniai atsto
vai: A. Bacevičius ir P. Pleč
kaitis.

P. K. P.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų bažnyčioje 
gegužės pamaldos prie Aušros 
Vartų Panelės šv. Marijos 
baigėsi labai įspūdingai. Kle
bonas apsakė Aušros Vartų 
stebuklingojo paveikslo Vil
niuje istorijų ir stebuKlingųjų 
Marijos globų visiems ieškan- 
tiemsiems Jos pagelbos ir už
tarymo. Paskutinį kartų at
giedojus litanijų, ėjo bažny
čioje Nekalto Prasidėjimo mo
kyklos mergaičių procesija,

mas su laimėjimu; taipgi sky- nešant aukštai iškėlus P. Šv. 
rius nutaręs užprašyti mišias Marijos stovylėlę, kurių galu-

tinai apvainikavus, buvo su
teiktas šv. Sakramentu palai
minimas. (1 raudu buvo skirtis 
šiais metais su gegužinėmis

želio mėnesio V. Jėzaus Šir
dies pamaldas, kurios bus lai
komos Aušros Vartų bažny
čioje panašiai, kaip ir geguzi-

sius šv. Mišias net 28 vaiku
čiai, kurie neturėjo laimės 
lankyti parapijos mokyklos 
deliai tolymo nuo jos gyveni
mo, buvo seselių Kazimierie- 
čių prirengti prie pirmosios 
šv. Komunijos įrašyti į Škap
lierių ir šv. Ražančiaus broli
jas. Rūpestingieji ir pamaldūs 
jų tėvai ir artymieji taip-gi 
mažutėlių intencija prisiarti
no prie Jėzaus. Telaimina 
jiems Viešpats ir tesuteikia 
pagelbos auklėti vaikelius ti
kybinėje dvasioje ir katali
kiškose mūsų parapijų moky
klose.

X Šio mėnesio paskutinia
me sekmadienyje, 29 birželio, 
šv. Petro ir Pauliaus dienoje

Tel. Virginia 2481

A. *o. PRECIN :
(PREČINAUSKAS)

Fotografas

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

Wm. J. Kareiva
Savininkas Į |

Del geriausios rųSies 
ir patarnavimo, šau- I 
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių kiauši- , 
hlų, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAUIJNA STREET 
Tel. Boulevard 1389 
 •

MAROUETTE JEWELRY 
& RAUIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

lukslnlų ir aida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir musikos lnstru- 

. mentua
2660 Weat 63rd St. Ohic&go.

Tslsfonas HEMLOCK IBIO

Pasiuvu Dreses
Moterys, nustplrklt materijolą, o 
aš padarysiu gražią dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

Piknikelis, kurs rengiamas 
ateinantį sekmadienį adv. J. 
Bagdžiuno sodely 2322 So.
OakleyĮ moksleiviui Petrui At
kočiūnui paremti, bus tsu lietu
viškais žaislais. Tam tikslui 
pienuojama pataisyti platfor
ma. Pramatoma, kad piknike- Į|<vįesti
lis gerai pavyks, nes darbuo
tojai visose kolonijose prajau
čia ir tikietus platina. Paža
dėjo gerų paramų West Sidės 
politikierius Jonas Latz ir po- 
licmonas J. Kolesinskis ir ki
ti.

Aušros Vartų parapija rengia 
savo metinį išvažiavimų bei 
piknikų Bergmann’o darže 
(Nortli Riverside, III.). Para
pijos komitetų komisija jau 
turėjo keletą posėdžių. Auš
ros Vartų moterų ir merginų 
draugija stoja į darbų reng
dama išvažiavimui puikų res
toranų. Kolegijos 19 kp. ir A- 
kademijos 10 kp. Rėmėjų jau 
nutarė “in corpore” dalyvau
ti piknike ir daryti gerų biz
nį ir nors tokiu būdu atsidė
koti už parapijos naudojamą-

AUTOMOBILIAI

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE
Kaina $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mu, rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą. kainą.

Taipgi turime įvairiu įvairiausią 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras
J. Leskys

Telefonas Lafayette 8666
3962 Archer Avenue

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 
kttais Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SAUSIU 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES

D. KURAITIS, Sav.
806—8 West 31 Street 

Tel. Vlctory 1696

WILLYS, W1LLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kalną.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės į mus

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tai. Tards 0<99

' jų .pastogę, šio mėnesio visų Saldžiausios širdies V. .1. dr
musų draugijų susirinkimai 
tarsis ir parapijos komitetams 
ir klebonui pranešinės, kaip tą 
mūsų visų išvažiavimų pada
ryti prašmatnesniu ir pelnin
gesnių.

X Kun. B. Vitkus pereita
me sekmadienyje lankėsi Au
rora, Ilk, .vietinėje nors ne
skaitlingoje lietuvių kolonijų- 
je klausyti velykinės išpažin
ties, kurios laikas su Sekminių 
šventės oktava, 15 birželio pa
sibaigia. Rūpestingi lietuviai 
katalikai, neturėdami vietoje 
savo kunigų, rūpinasi pasi

žvilgsniu
iš laimingosios tuo 

Chieagos, kurioje 
nelyginant sename krajuje e- 
same ganėtinai aprūpinti.

X Westsidiečiai pereitų sek 
madienį Labdarių išvažiavimu 
į jų pirktųjų Millerio farmų 
grįžo pilnai patenkinti mišku 
ir vietos patogumu. Reikėtų 
tiktai vasarnamių, o vasaroto
jų būtų pilna.

i
PRANEŠIMAS.

Bridgeport. — Šiandie, bir
želio 3 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj įvyks

IŠRENDUOJAMAS KAM 
BARYS.

Gražioj Marąuette parko kolonijoj, 
netoli parko, išrenduojamas gražus 
kambarys su visais patogumais. 
Kreipkitės j "Draugą”, arba telefm- 
nuokite: Hemlock 1006.

Ji.

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO,; REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važįųėjiųias.
Labai Žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pi/ią' Kainą.

ROXEE MOTOR SALES
9Q7 W. 35 St. Yards 4500
Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu

Tel. Lafayette 7139

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00

114 W. S.
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVĖ.

A. KASIULIS. Savininkas

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
j Visokis automobilių dar
bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 
gazolinas.

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

TAISOME
AUTOMOBIIjIUS SUDAUŽYTUS 
Sutalsom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingą prie mašinos viską

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Tards 1806 
Chlcago, Iii.

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

B U I C K
Per 20 Metus Užima Pirmenybė. 

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

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzle Avė.
JONAS SLEGAITIS

LIŲtUVIS PARDAVĖJAS

jos susirinkimas. Visi nariai 
prašomi susirinkti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. 
Tai bus pusmetinis susirinki
mas.

Valdyba.

SUDEGE 7 NAMAI

Iš Rokiškio gauta žinia, kad 
ten Pernaravos valsčiuj kilęs 
gaisras pavertė pelenais ke- 
turius gyvenamus ir tris ne
gyvenamus namus.

Ugnis kilo dėl neatsargumo. 
Spėjama, kad namus uždegė 
vaikai bežaisdami degtukais.

Iš viso nuostolių padaryta 
už 50,000 litų. “R.”

TAI TAIPGI REIKALĄ- 
VIMAS

LANSING, Mieli., geg. 29. 
— Valstybiniam kalėjime nė-

Tel. Humbold 5230
Rez. Armitage 3857

MAJESTIC FLORIST
1711 EI.LEN STREET

Gėlės, vainikai vestuvė)ns, pagra- 
1 bams ir kitokiems reikalams.
1 JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS

Savininkas

DIDELI BARGENAI

> ..... .
$1.50, dabar 98c.

Išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos, buvo galionas po 
$2.80, dabar po $2.00.

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

4938 WEST 15 STREET
Tel. Cicero 6 89 
CICERO, ILL.

% raudono roberio 
daržams laistyti pai- 
pos Buvo 14c. pėda, 
dabar 11c. pėda.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktoriua 

4556 So. Rockwell Street

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktoriua

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, mollavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

Y. 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.

Pristatom į visas miesto da
lis.

ra vietos kaliniams, tad nusi
žengę prohibicijai kaliniai są
lyginai paliuosuojami (paro- 
liuojami). Bet' pirm paliuo- 
suosiant, jų reikalaujama pa
sirašyti, kad policija be .jokių 
kliūčių kada tik nori gali įei
ti į jų namus ir atlikti kra
tas.

Pasirašę paliuosuojami. At
sisaką pasirašyti laikomi ka
lėjime.

< Cook apskrity šįmet ligi bi
rželio 2 d. nuo automobilių 
•žuvo 365 asmenvs.

JUOKIS, JEI JUOKINGA.
Vienas ūkininkas, • norėda

mas išgarsinti savo kiaulių 
pardavimų, ir kartu išreikšti 

i pageidavimų nusisamdymui 
tarnaitės, kad sumažinti spau

ATLAS PHOTO STUDIO 
J. W. Staneika

Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

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.

ES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

SVEIKATOS KOMISIJONIE 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS
Mes pasirengę Išgražyti jūsų kam

barius 10% pigiau už visą darbą. 
Malinvojam, Ir popieruojam ir aps
kritai padirbant pagal jūsų norą. 
Teisingas Ir greitaas patarnavimas 
už prieinamą kalną. Nesvarbu, kaip 
Tamlstos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes pribusim ir apkainuosim visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS 
Paintlng * Decorating Contractor 

34)39 West <5 Plaee 
Tel. Republic 4139

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
MallavoJImo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju 

Reikale telefonuoklt 
Lafayette 7664

dni išlaidų, nežinodamas gra
matinių taisyklių, parašė tokį 
skelbimų:

“Reikalinga mandagi tar
naitė, turinti patyrimų prie 
patarnavimo nuo 18-25 metų 
jorkšvrių veislės.

Kiaulės!..
Kreipkitės į X...”

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ut. ir Seredoj, birželio 3, 4 
‘FREE X EASY”

Dalyvauja Buster Keaton ir 
kiti pagarsėję artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios.

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

MORGIČIAI-PASKOLOS
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,

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON 8C CO.
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

BIZNIO PROGOS
Valgykla, darbininkų apielinkėj,

gera vieta. $500. 5143 Lake Park.

Tuoj reik parduot gražius rakan
dus 5 kamb., išvažiuojam. Pigiai. 
2734 No. Kedzie.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
9 šm. valg. setas, knygų šėpa ir 

deska. Dr. G. Martin, 25 38 W. 6C st. 
Tel. Prospect 0140.

Švediškas masažas, elektros tryt- 
mentai. Tarnauja moteris. 441 Ful- 
lerton Pkwy. Diversey 4925.

Augštos veislės, gražus raudono 
Irish Setter šunyčiai. Calumet 1898 
315 E. 23 St.

REAL ESTATE

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po 6 

kamb. Priimsiu lotų Į mainus. 
Priežastis — einu į biznį.
1608 So. 49 Avė. Cicero, III.
2-ros lubos.
BARGENAS mūrinis 2 flatai, po 

penkis kambarius, pirmas flatas su 
hot water heat, antras nuo kampo 
su 2 karu murintu garadžlu, randa
si Marąuette 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

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE

Darome įvairius legalius dokumen
tus, apdraudžiame namus, automo
bilius kr kitokias nuosavybės.

2433 West 69 Street
Telef. Prospect 3140

Geras vasarnamis ant Post ežero, 
kitokių gerų properčių Langlnde 
kauntėj. langlnde Land Co., Anllgo, 
Wls.

Varmlllion lake Rezortas pardavi
mui. Rašyk Robeit Csterberg, Cook, 
Mlnn,

Ptrk iš sav. 3-40 p. lotai arba 
4-30 p. lotai, g-vė išbrukuota. 1 ii. 
ik strytk. Taip-gi 1-40 p lotas, $1,- 
800. g-vė išbrukuota, 114 blokas ) 
Belmorit strytk. C. Hamberger, 4 926 
Diversey, Tel. Pabandė 4230.

FARM O S
Pardavimui ar mainymui 50 ak. 

I 8 kamb. namas. M. P. Martin, 112 
• VVllson St. Jollef, III. * *'


