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A. L. K. Federacijos Ekskursija Pas Popiežių
KARIUOMENE SIUNČIAMA PRIEŠ 

KINUOS KOMUNISTUS
Švedijai Paskirtas Naujas 

Ministeris Pirmininkas

Į FILIPINŲ SALAS NEĮLEIDŽIAMI 
ĮTARIAMI KOMUNISTAI

PIRMIAU PATVARKYS, 
PASKUI TARSIS

KARIUOMENĖ PRIEŠ 
RAUDONUOSIUS

IIANK0W, Kinija, birž. 4 
— Kadangi komunistų plėši
kų gaujos vis labiau ėmė grų-

į LONDONAS, birž. 4. — Iš 
pasitikimų versmių patirta, 
.kad Britanija pasiketinusi 
duoti Indijai dominijos ętovy- 
ibų. Bet pirm to norima šalį 
ivisiškai numalšinti, neatsižve-1 
ilgiant į skaitlingiausias žmo-’. 
iniųi’ aukas.
i Indija, kaip tvirtina britai 
i valdininkai, turi permažų po- 
Hicijos skaičių ir policininkai 

j dažnai savo pareigose varžo- 
imi.
ji Tad ateity riaušių ir suki- Į 
,limų' malšinimui bus naudoja-'

S.TOOKHOLMAS, birž. 4. ima kariuomenė, kurios ten y- 
— Atsistatydino Švedijos mi-’ira 55,000 britų ir 120,000 in-

• ■ Oš

ATSISTATYDINO ŠVE
DIJOS KABINETAS

nisterių kabinetas. Karalius
sinti pačiai Kinijos valdžiai,;,Gustavas pakvietė liaudies 
pastaroji pagaliau pasiuntė į [partijos vadų Ekman sudary- 
Honan provincijų kelis tūks-’fį naujų kabinetų, 
tančius kareivių.

Kariuomenė išvyko' į Ghan-j 
gsha. Iš tenai kraustosi visi Įi 
svetimšaliai. Yra žinių, kad tų 
miestų komunistai jau užplū
dę.

Valdžiai visa nelaimė, kad 
•ji neturi reikalingo kariuome
nės skaičiaus. Kuone visa ka
riuomenė veikia šiauriniam 
fronte.

KOMUNISTAI UŽPUOLĖ 
LIKIACHAI

HWiAYUAN, Hupeh provi
ncija, Kinija, birž. 4. — Ke
letas tūkstančių ginkluotų ko
munistų padaužų užpuolė Li- 
kiachai miestų.

Apiplėšę miestų ir apylin
kes ir nužudę nemažų skaičių 
žmonių piktadariai atsimetė j 
artimuosius kalnus.

Tose apylinkėse dėl komu
nistų siautimo traukiniai ne
gali važiuoti.

TRUŠKIŲ KAILIUKAI

I SALAS NEĮLEIDŽIAMI 
KOMUNISTAI

diečivi kareivių.

i Sako, kada valstybei bus grų 
žinta tvarka, tada būsiu pra
dėti pasitarimai laisvės klau
psimu. Tas ims daug laiko.

Jo Šventenybė Popiežius Pijus XI, kuris 
suteikė A. L. K. Federacijos ekskursijai 
specialę audienciją ir davė palaiminimą 
visiems Amerikos lietuviams katalikams.

i MANILA, birž. 4. — Fili- 
{pinų salų generalis guberna-

PEŠAVVAR PLOTUOSE 
KARO PADĖTIS

BOMBAJUS, Indija, birž. 
•torius Davis parMė iš salp. 4 _ Pį.Skw(H. ftri-
pragmti komunistus agitato- ,tai kar0 pa(1<.tį, ka.
rius irj iš kitur atvykusių ne
įsileisti.

DAR DAUGIAU BLOGINA 
PADĖTI

POPIEŽIUS LAIMINA AMERIKOS 
LIETUVIUS KATALIKUS

VATIKANAS. (Kablegra- 
ma), birželio 2 d. — Šiandien 
turėjome specialę Šventojo 

i Tėvo audiencijų.
Kun. M. Urbonavičius. 

!- Amerikos spaudos agentūrų 
'ir-gi buvo pranešta dienraš- 
ičiams apie tai, kad Popiežius 
Į Pijus XI priėmė Amerikos 
.'lietuvius maldininkus, į juos 
'maloniai prakalbėjo, suteikė 
Į palaiminimų ir taipgi laimina 
[visus Amerikos lietuvius ka
talikus.

Kaip žinoma, A. L. K. Fe
deracijos ekskursija, kun. M. 

I Urbonavičiui M. I. C'., vado- 
vaujant, išplaukė iš New Yor- 
ko gegužės 17 dienų, laivu

Rastas negyvas auto- 
mobiliuj

, A. Lynch, 45 m., krautuvės
SUIMAMI (jALVAŽUDŽIAI savinioka8! 27O1 MiUre(1 aw„

SVETIMŠALIAI

Chicagoj išnaujo iškilo tar-

“Roma.” Ekskursantai išbu
vo dvi dieni Neapoly, pamatė 
Pompejos miestų, Vezuvijų ir 
1.1. Romoje išbuvo 7 d. Iš čia 
išvyko per Munichų j Obera- 
mmergau, kur pamatys Kris
taus Kančios vaidinimų. Iš O- 
berammergau vyksta Lietu
von i Vytauto Didžiojo 500 m. 
mirties sukaktuvių iškilmes. 
Grįžtant Amerikon, ekskursa
ntai užsuks į Liurdų.

Šių ekskursijų suorganizavo 
A. L. K. Federacijos Centro 
Valdyba.

Su šia ekskursija išvyko ir 
šie kunigai: M. Urbonavičius, 
A. Skripkus, J. Šeštokas, K. 
Bičkauskas ir J. Skripkus.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LENKAI VĖL UŽPULDI
NĖJA LIETUVOS SAR

GYBAS

j posėdis, trims lietuvių katali
kų jaunimo dainų šventei re- 
ngti komiteto įgaliotiems at-

----------- 'stovams dalyvaujant.^Posėdy
Šio mėn. 14 d. 16 vai. trys i susitarta rengti vienų bendrų 

lenkų Zarasų rajono admini-.Vytauto Didžiojo garbei dai- 
I stracijos linijos sargybų ka- nų šventę birželio 20 d. Kata- 
reiviai perėjo per adrninistra- ilikų jaunimo chorus muzikos 
cijos linijų ir užpuolę nugink- dr dainos centre atstovaus Dr. 
lavo mūsų administracijos sa-jE. Turauskas. Jungtinis Šv. 
rgybinį Šileikį, kuris tuo me- Cecilijos draugijos, “Pavasa- 
tu buvo sargyboj prie Ugigos rio” sųjungos ir ateitininkų 
ežero. Paskui nusivarė į Ori-[federacijos choras ne tik da- 
gančių kaimų anapus admini- lyvaus bendroj programoj, bet 
stracijos linijos. Paklausus u- ir padainuos keturias dainas 
žpuolimo priežasčių, lenkų ka-'skyrium. Šventėj kviečiami 
liniukas atsisakė duoti bet ko- dalyvauti visi chorai be išim- 
ikių paaiškinimų, šileikį len-ties. “R.”
kai paleido tik vidunaktį. Jis

dangi tuose plotuose be kitko . , . n , .. .. - įpusave alaus ir alkoholio pir-1
pneš valda* pradėjo veikt. koTa Kelet#g n j
komunistai.

INDIEC1AI NEMANO PA-
o l v A SIDUOTI BRITAMSPARYŽILS, birž. 4. —

Francuos valdžia parėdė iš į B0MBAJUSi birž. 4. _ 
Nice pašalimi italų fašistų vi- Ties WorU ka|ėBmu indieMai 
ršaitį Stefano de Martini, i pric5val(liskas 4emon.
Tuomi <lar daugiau pablogi- ... ,9
narni santikiai tarp abiejų va
lstybių.

GRYŽO PABĖGĘ Iš 
KALĖJIMO

jstracijas. Sužeista 12 žmonių, 
i Savanoriai čia pradėjo pi- 
kietuoti britų krautuves, kad 
žmonės nepirktų jokių britų' 
prekių.

j gegužės 25 d. Išvažiavo auto
mobiliu ir negryžo.

Dabar netoli krautuvės ras
tas bestovįs automobilius ir 

ta ir sužeista. Seniai yra ži-ijame Lynch negyvas,
inoma, kad šie piktadariai di-/ Policija spėja, kad jis mi- 
džiumoje yra svetimšaliai. į ręs nuo širdies ligos. Visų 

- Tad policija pradėjo išnau-/savaite ten automobilius išsto
jo visus įtariamus areštuoti. į vėjo ir niekam neteko dirstel- 
Kreiptasi į federalę valdžių, i ti į jo vidų.
kad areštuoti svetimšaliai be' ---------------------
jokio klausimo būtų pašalinti’
iš šios šalies. ' ■ |

Vakar pranešta, kad suim

NACOGDOCHES, Tex. bi- 
i rž. 3. — Pirm keletos savai
čių iš vietos apskrities kalė
jimo pabėgo 6 kaliniai. Jie pa-

LEIPCIGAS, Vokietija, bi
rž. 3. — Sųryšy su įvyksian
čia Tarptautine Kailių Paro
da paskelbta, kad kas metai 
visam pasauly parduodama a- 
pie 200 milionų truškių kai
liukų.

VĖSULA NEBRASKOJ

DIDELI MIŠKŲ GAISRAI 
KANADOJ

ta keletas šimtų įtariamų. Jų 
daugybė nėra šios šalies pi
liečiais. Kaipo toki turi būt 
deportuoti.

Serga mflionierius
Pavojingai susirgo milio- 

uierius Ed. Hines, žinomas 
statybos medžio sandelių sa
vininkas.

PORT ARTHUR, Ont., Ka-
inada, birž. 4. — Šiauriniais j'naktį įsilaužė į Tilden aukš- 
Superior ežero pakraščiais' tesniosios mokyklos šakų — 

šių kalejiman atlikus kai-ku- gaisrai palietė miškus. Šimtai' Kershaw mokyklų, apnaikino
liko šerifui raštelį, kad gry-

rinos darbus savo ūkiuose.

• Šerifas jais pasitikėjo ir 
neapsivylė. Visi jie gryžo ir 
toliaus eina bausmę.

DAVIS’O IŠRINKIMUI IŠ
LEISTA 366,144 DOLERIŲ

i ketvirtainių mylių liepsnoja. 
(Sunaikinta sodybų, žuvę žmo
nių. Ir šiam miesteliui yra pa
vojaus. - (

; ZEPELINAS IŠSKRIDO I 
EUROPĄ

1VASHINGTON, birž. 4. —Į LAKEHURST, N. J., birž. 
BROKE N BOAV, Neb., bi- «Darbo sekretoriaus Davis’o <3. —r Praeitu pusiaunakčiu o-

rž. 4. Tornado (vėsula) a- 
pgriovė Merna, Neb., mieste
lį. Sugriauta katalikų bažny
čia, astuoni gyvenamieji na
mai ir aukštesniosios mokyk
los dalis.

BANKININKAS AMBASA
DORIUM JAPONIJAI

AVASHINGTON, birž. 4. — 
Patirta, kad Bostono bankini
nkas Forbes bus paskirtas a- 
mbasadorium Japonijai.

išrinkimui kandidatu į senatų} rlaivis “Graf Zeppelin” ifi- 
iš republikonų partijos Pen-įskrido į Europą per Atlantic 
msylvanijoj išleista 366,144 i kų. .
idol. Gi už pralaimėjusį šen. Į, Išvyko 22 keliauninku. Pa- 
Grundy išleista 338,000 dole-'imta dešimtys tūkstančių laiš- 
rių. kų. Pakeliui sustos Seville, I-

spanijoj. Tenai paleis 8 ke
liauninkus. Iš ten leisis į Frie- 
^drichshafen, Vokietijoj. 

Poliemonas pavojingai pa

PABEGO 13 BEPROČIŲ

IONIA, Mich., birž. 4. — Iš 
valstybės bepročių kriminali- 
istų ligoninės pabėgo 13 be- (šovė Harry DeihL, 22 m., at- 
įpročių. Iš jų vakar vos du,vykusį iŠ Kalifornijos, kadh 
suimta. sustabdytas norėjo pabėgti.

Nauji gydytojai
' Lovola Universiteto medici-

Apnaikintas mokyklos vidus^nos skyrių sjmet baig. 70 stu.
Nežinomi piktadariai anųįidentų. Vakar vakare Apollo 

teatre jiems įteikti diplomai.

jos vidų ir pagaliau padegė. 
Kilęs gaisras greitai pastebė
tas ir užgesintas.

Viduje piktadariai sudaužė 
baldus, įvairius įrankius ir 
Lt. Rašalu net sienos aplietos. 
Nuostolių būsiu virš 15,000 
dolerių.

11 asmeny sužeista
Ant AVaukegan ir Half Day 

vieškelio automobilius susidau 
žė su Metropolitan Motor hu- 
su. 11 asmenų sužeista.

SUGRIAUTAS PREZIDEN
TO ‘VETO”

jigrįžo su pilnu apsiginklavi-iimu.

KUN. CASSIDY KONSEK
RUOTAS VYSKUPU

Tų pačių dienų Jurkakalio fALL RIVER, Mass., birž. 
sargybos ribose lenkų karei- 3. Gegužės pabaigoje Šv*. 

pviai išmetė administracijos Ii- Marijos P. katedroj vyskupu.' 
mijos gaires, einančias apie konsekruotas Šv. Patriko pa- 
nčepukiškės ir Ilgigos ežerų ir|raPD0S klebonas kun. Dr. J. 
/pasisavino to ežero dalį. Qe. jE. Cassidy. Paskirtas h all Ri- 
)gūžės 16 d. į šia vietą lenkai |ver vyskupijai vyskupu pagei-
j sutraukė kariuomenės būrį ir [bimnku.

Konsekravimo apeigose pi
rmininkavo apaštalinis dele
gatas Jo Eksc. arkivyskupas 

gairės pastatytos seniai ir pa- Eumasoni-Biondi. Delegatui

i dabar neleidžia mūsų sargy
biniams vaikščioti paliai eže
rų. Lenkai aiškina, kad tos

WASHINGTON, birž. 3. — 
Andai Kongresas pravedė su
manymų, kuriuomi einant A- 
merikos—Ispanijos karo vete- 

j>ensi-

Prieš tratėjimus
Chicagos Viešbučių Sųjun 

ga paskelbė, kad ji remianti į ranams praplečiamos
naujų susisiekimams ordinan- 
sft (įstatymų). Bet reiškia no-

jos. Prezidentas Hoover to 
sumanymo nepatvirtino, kada

ro, kad iš vidumiesčio kokiujngi su tuomi surišta apie 12 
nors būdu būtų pašalintas ga-j milionų dolerių išlaidų kas 
tvekarių ir viršutinių trauki- ‘ ’
nių nepakenčiamas tratėjimas 
ir dundėjimas.

Apartainentinio viešbučio

metai.
Prezidentas sumanymų su 

įsavo “veto” grųžino Kongre
sui. Vakar abieji rūmai rei
kalinga balsų didžiuma sugrio

čių lenkų apkapčiuotos. Pats 
ežeras priklauso mūsų pusės 
piliečiui Lodockai. Dabar le
nkai leidžia anos pusės gyven-! 
tojams žvejoti užgrobto j eže
ro daly.

gelbėjo vyskupu Guertin ir 
Rice. Pamokslų sakė vyskupas 
Hickey.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Daugiau debesiuota; 
popiety ar vakare pramato- 

i Gegužės 15 d. 22 vai. tiesiHins lietus ir vėsiau. 
Užulienės ir Gečioniškių kai- —i- j.....—....................... -saga
mais lenkai pradėjo šaudyti 
,ir paleido iš viso 14 šūvių. Ku
riam tikslui jie šaudė, dar ne
išaiškinta. E.

PINIGŲ KURSAS

karidoriuj, 5408 Kenmore a^ įvė prezidento “veto” ir su
▼e., plėšikai apkrauntė keletu 
asmenų.

manymas be prezidento para
šo paliko įstatymu.

. VIENA DAINOS ŠVENTĖ

Gegužės 18 d., įvyko muzi- j 
kos ir dainos centro valdybos

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

PRENUMERATOS KAINA: Metams — |«.00, Pu- 
Hl Metų — 12.60, Trims Mėnesiams — 92.00. Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 97.00. Pusei Me
tų — 94.00, Kopija .Oto.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų- 
Mna. Jei neprašoma tai padaryti ir neprlstunClama tam 
tikslui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 10:00 yaL
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalarua
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet

' “DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publiabėd Daily, Except Sunday.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — 96.00. Slx Montba

90.(0, Three Montks — 92.00. One Montk — Tie. 
Burope — One Tear — 97 00. 81x Montks — 94.00 
Copy — .Ole.

Adrertising ln “DRAUGAS’* brings best results,
Advertielng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

LIETUVIS TARTAUTINĖJ PARODOJ.

New Yorko spaudos žiniomis, d-r. Juozas
F. Paulonis, žinomas Brooklyn, N. Y. lietu- ..
vių gydytojas, paskirtas oficialiu ' delegatu . Vejl me ai *>8* pasi ai
pne Amerikos delegacijos, kuri vyksta į Jau-' „. ,, .,
f • . ,xix4. • I kryžiuoto Seserų naslaitynų.tų* Sąjungos sveikatos departamento organi- . . • , • • x •

. ei •. X m X X- • ur O, kokia tai brangi įstaigazuojama Sveikatos Tarptautinį Kongresų .. . ® .J 14 i. mums lietuviams! Aš labai nu-

APIE JĖZAUS NUKRYŽIUOTO 
SESERIS. Teisiu Skyrius

Drezdene, Vokietijoj.
Dr. J. E Paulonis kongrese

svarbų pranešim, apie “Vaikų ligų pr.ezas- net

SS!

IR KAPINYNE POLITIKAUJA.

’ĄAAAA .i A A 6 i. .1Z /i ii Ą
Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 

2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9090

pie ($20,000) dvidešimt tūks
tančių išlaidų. Todėl, brangūs 
prieteliai, ši gausi auka tene- 
sulaiko mus nuo tolesnio rė
mimo seserų, sulig savo išga
lės, bet ragina da labiau re
mti, nes, kaip matote, šios 
gausios sumos neužtenka nei 
vieneriems metams.

Nors nekarta sesutės

tėvo, todėl jie skaitosi Tanis-KAM PRIKLAUSO PUSI
NINKO PUSĖ, PUSI

NINKUI MIRUS?
Vaikų ligų pnezas 

tis ir gydymų, ypatingai difteria”. Šis jaunas
ir gabus lietuvis medikas yra Brooklyn,, Kl.rų;,J wsu;,ių' ,aip gra.
dytoju, vaikų ligų specialistų s,jungos pir- ^. aprūpiuti K,ikr„jų, ,,e. i5sil.cigkusios, jog jos vis:J vi.
mininkas. s &o. viena ašarėlė iš mano akių iš- ltį padeda Dievuje ir, kaip

Smagu yra pažymėti, kad Amerikoj riedėjo matant, kokiame sun-'jis iki šiol mums padėjo, pa- 
gęs lietuvių jaunimas pradeda atsižymėti ne, kianie padėjime buvo ir dar' dės ir toliau, žadindamas gai- 

esli sesutės. Tųs mano apsi- lestingii žmonių širdis prie to 
lankymas paliko many dide
lį įspūdį ir nuo to laiko visa
širdimi pasirįžau remti tų į- yra kaslink namo. Kaip liūd- 
staigų ir kitus prie to gailės- • na man buvo, kada pamačiau, 
tingumo darbo raginti. į kaip seserys, dėl vietos sto-

šunku įsivaizduoti, kiek tos, kos labai ankštai gyvena, mie- 
brangios sesutės turėjo nuoį gamųjame, valgomųjame ar klausime, esame beveik

Lenkijos diktatorius Pilsudskis turi daug 
vargo. Keikia pr 
pavergtosios tautos 
lamentu
minė būklė tuneliais suouais prauejo smu&u j vjgį gerai žino, jos nedarė nei 
žemyn. Tų pripažįsta ir C. Š, Dewey, Amen- j^no ‘ vajauSj kaįp kitos se- c-ių 
kietis finansinis patarėjas Lenkijai. Anot jo,-se'į-ys, bet, vargdamos tyliai, 
visos svarbesnės Lenkijos pramonės sritys šankdavosi daugiau Dievo, nė
šiais metais yra tikrai nepavydėtinam pade- j gU žmOnių pagalbos, turėda- 
jime. Dirbtuvės prekių daugiau pagaminai!- mos viltį, jog Dievas neapleis 
čios, negu jų reikalaujama. Už tat ir preky-! Paklaustos, kodėl nedaro 
binių gelžkelių vagonų didelis nuošimtis sto-j vajauSj kaip ir kitos, ' atsakė: dyje turėjo atsakyti ir vaiku-į kokias teises prie musų»nao- 
vi be darbo. Tuo tarpu bedarbių Lenkijoj esu , “iaįkai dabar, esu, sunkūs ir čiai prisėjo pasiųsti į vald-! savybės turėtų mūsų vai,.ui, 
su virš 300,000. Savaimi aišku, kad ir ūkinin-1 neturi drųsos viešai atsišau- j žios nrieirlauda. 
kų būklė yra bloga , nes žemės produktų kai- kti į žmones.”

sa-
vųjų ir prietelių apleisti, yra

vien tik sporte /ir tvirta kumštimi, bet ir mo-1 
ksle. Dr. Paulonis gali būti geru pavyzdžiu rr 
akstinu mokslus einančiam jaunimui. Jisai y- 
ra brolis kun. K. Paulonio, Šv. Panelės Ap
reiškimo par. klebono, Brooklyn, Y.

LENKIJOJ VĄRGĄI.

vra

tos paveldėtojais, nes Tamsta
• esi jų visų tėvas. Pačios da-

------------ lis nuosavybės pasilieka jos,
Vienas “Draugo” skaityto-į kaip ir buvus. Tamstos dalis 

jų prisiuntė laiškų su sekau nuosavybės, sulig Illinois 
čiu klausimu: i Valstybės teisių, būtų padalin

“Skaičiau atydžiai Tamstos J ta sekančiai: viena trecia da 
straipsnį, tilpusi Teisių Sky-'JL tektų Tamstos našlei, o ii-

Gegužės 30 d. žmonės skaitlingai lankė 
kapinynus. Lietuvių kapinynuose Chicagoje 
įvyko iškilmės. Del to tų iškilmių dalyviai da
bar dalinasi savo įgytais įspūdžiais, daro sa
votiškų palyginimų.

Šv. Kazimiero kapinyne buvo įspūdin
gos gedulingos pamaldos su mišiomis, pa
mokslais, gražiais giedojimais, dalyvaujant 
beveik visiems lietuviams kunigams, visiems 
vargonininkams ir tūkstantinėms žmonių mi
nioms. Tos gražios gedulo iškilmės sudarė be
galo gražų vaizdų, sukėlė gilių minčių, pali
ko neišdildomų įspūdžių. Jos davė kelelio-t 'L
pos naudos: atsilankiusieji dvasiniai susi
kaupė, už mirusiuosius pasimelsta ir auko
mis paremta kilnūs lietuvių labdaringieji rei
kalai.

Žodžiu, lietuvių katalikų kapinyne tos 
dienos nuotaika buvo rimta, rami ir kilni.

Kas buvo taip vadinamuose “tautiškuo
se kapuose”, visai kitokių įspūdžių įgavo. 
Ten kapinynas paversta politiškų mitingų 
vieta. Įlolševikai, socialistai ir sandariečiai 
ten sakė politiškas prakalbas, varinėjo gin
čių, atsilankiusiems piršo savo idėjas, skelbė 
bedievybę, lyg ir pasityčiodami iš mirusių
jų. Atlaikę kapinyne ‘‘politiškus mitingus”, 
šalę kapinyno kėlė triukšmų, “piknikavo”.

Kas tų kapinynų pavadino ‘‘tautiškais 
kapais”, turėjo didelę, klaidų. Jos virsta bol
ševikišku ir bendrai yra- bedievišku daržu. Mū 
sų tauta yra katalikiška. Gerbia mirusius, puo 
šia jų kapus, meldžiasi už mirusius. Tautišku 
kapinynu, pilnoje to žodžio prasmėje, yra Šv. 
Kazimiero kapinynas, nes jis tvarkomas lai
kantis katalikiškos tautos tradicijų ir dvasios. 
Čia yra ramybės ir atilsio vieta, o ne politiškų 
mitingų daržas. Garbė lietuviams katalikams, 
kad jie moka kultūringai, gražiai ir tikrai 
krikščioniškai pagerbti mirusiuosius.

Bolševikų, socialistų ir sandariečių 
“troikai”, matomai, ne mirusiųjų pagerbi-, 
mas rūpi, o klaidinimas gyvųjų žmonių., B ■ ‘ ,. r . -. I
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DALYKAI
Rašo Kun. J. Jusevičius

ANTROJI DĄLĮS.

L į (Tųsa)
O geriausis būdas nugalėti tų ydų, y- 

ra tikrai pažinti savo artimo gerus pri
valumus, jo gerus darbus, kurių kiekvie
nas žmogus, kad ir blogas turi.

pievas, sutverdamas žmogaus sielų, 
apdovanojo jų puikiausiais privalumais; 
protu ir valia. Žmogus jų negali visai 
prarasti, nors jis įkristų labai žemai į ne
dorybių purvų, šitie privalumai blizga 
kiekvieno žmogaus sieloje, kaip brangus 
Rimantas blizga nors ir purvynen pames
tas.

Taigi žiūrėkime net į mūsų priešus 
Yiešpaties akimis. Jei galima, kelkime

praeitam trečiadieny, 
28 d., kuriame vaiz

džiai buvo aprašytos vaikų 
teisės link tėvų paliktos, po 
jų mirties, nuosavybės.

kasios dvi dalys Tamstos ke
turiems vaikams, lygiomis 
dalimis. Našlė gautų taipgi 
vienų trečių dalį Tamstos pri
vatinio arba judinamojo turto 
likusio po apmokėjimui laido
tuvių rš’j ir Tamstos palik- 
.ų teisvių y -Vmrt minė- 

d a 
stos

dalies atatinkamų sumų jos ir 
jos vaikų užlaikymui per vie
nerius meti; . > T.-tus mir
ties. Toks paskyrimas našlei 
■vadinasi “Widow’s Award”.

Jeigu Tamstos paliktas tur
tas būtų nelabai stambus, tai 
vargiai kas beliktų vaikams, 
o jeigu kiek ir liktų, tai našlė, 
teismui leidus, suvartotų jį

v. • , j • • • . a xx. vaikų užlaikymui. Yra da*r,zios prieglaudų. i vienam iš mus mirus? Žinoma, |.. . .
’ L • . ..... ;daug Įvairių teknikahų ir de-

Taigi, brangūs tautiečiai,į1 u“u omenyje visus ke.ans; , kurhj negalima pįJ_
padėkime seserims vesti taipivai^us’ sugyVentu su P11'- n&. jgjpStytie
kilnų darbų, kad mūsų varg-'n,a motere ir du su antrųjų ~
dieniai našlaičiai ir geneliai!partinė žmona.” ! Dabar, pavyzdžiu., sakysim

darbo.
Didžiausias seserų rūpestis

i’iuj,

Aš su savo žmona, nuosavy-

ttatonus Pilsudskis tun daug pat pradžios vargti ir rūpin-į koplyčioj. Kiekvienas, kad ir panašiame padėjime. Būdamas * ii-’ , •
rižiurėti, kad neatskiltų lenkų kiad netik save, bet ir tuos, kietaširdis, turėtų būtinai at- našlyg> gu dvejetą vaikų, ve- jtos trecios daIles’ etei^iusa d« 
įtos, turi daug bėdos su.par-, lla§iaį^įus į'r senelius jųjų glo-Į jausti pamatęs tų jų vargiu- jžiau viduramžę, pasiturinčių anytos

, o blogiausia, kad Lenkijos ekono- koj esančius išmaitinus. Kaip! gų padėjimų.
iklė dideliais šuoliais pradėjo smukti':,.: orerai žino. ios nedarė nei tni e

nos m labai nukritusios. Vyriausybė turinti | Sužinojęg is kad
daug sunkumų valstybinius mokesčius išrink- ■ lietuviai iS Lu2erne klonics> 
ti, o čia reikia didžiausių kariuomenę Hlai-! d -Uetuviu Dienos” Ko-
1 j • • *11 a* ZA 1 T • • • • . - *

merginų. Pagyvenę, susilau- 
įelių ir našiai- į kėm porų vaikučių. Nusipir- 

maldauja juos priimti kome namų ir apsirašėme ji, 
prieglaudon, bet kaip juos pusę ant pusės, tai yra esa-
priglausti, neturint vietos. Ne'nie pusininkai. Tuo syk, mums 
senai buvo prašyta priimti, išrodė, kad toks būdas ap i- 
trejetas vaikučių, tačiau, dėl .rašymo geriausiai atatinka 
vietos stokos, su skausmu šir- mūsų padėjimui. Klausima

kyti, jų apginkluoti. O kur dar armija šnipų,»mitelag ^gkyrė seserimg vig§I , t žodžių,! Mmg/atsakymas yra toks:^ Tamstos moteris pirma
kurie diktatūrų-ir patį diktatorių Pilsudskį! feumą ($17>000)) susidariusia :Kaslink
turi saugoti.

Taigi, Lenkijos vargeliai nemaži.

susidariusių | kuriuos išgirdo 6v. Juozapas dvasink nejudinamos 
, per keliolikų metų rengiant įr Marija ieškant nakvynės: i vybės, Tamstos esate 
metinius dienos piknikus labai /‘Nėra čia vietos,” bet rastu, savininkai arba pusininkai,
nudžiugau. Seserys, gavusios , tikrų prieglaudų ir nereikėtų , legaliu terminu kalbant, 
tokių didelę aukų, labai nu- j jiems svetimų tarpe vargti.

nuosa- odi'šta, tad tokiame atsitiki- 
skirtin- lue Tamstos nuosavybės dalis 

pasiliktų, kaip ir buvus, ne
pajudinta. Iš moteries palik-.e-

nants in Conimon”. Mirus-bent|b>s dalies, nejudinamo turto, 
ienam iš jus, mirusiojo dalis j Tamsta gautum vienų trecių 

nuosavybės tenka jo, arba' dalb 0 likusios dvi dalys tek- 
įpėdiniams arba pavelde-j Vi 30S d'’iem vaikam, su Tam

MRLM9 IVllllllLCLU 1O.AAV OACA 11U111V ,

numeruoti Lietuvos Ateitininkų organizacijos Į rbuosis dar didesniu 
laikraštį “Ateitį”, kuriame ras sau reikalin- į Tiesa, gražus darbas
go dvasinio peno ir akstino išnaujo susior- niam tikslui panaudotas. getauSų toliau, kiek galėda-į
ganizuoti. Žurnalas pigus, tik du doleriai mc-' netik seseris, bet ir mus, gc- mog ge toiesI1es, ir tai gau-įta ndr^l P^1111 , . .
tams. Jo adresas yra toks: “Ateitis”, Lais-;ros valios lietuvius, turi džiu-tsina nflSfllr^s kn ir mft |Tamstos paveldėtojais tampei: nesiskaitytų antrosios

Amerikos lietuvių moksleiviai ir studen
tai nebeturi savo organizacijos nei organo — 'džiugo ir pakilo dvasioje, nesi Segeryg pakoja, kad gau-įv 
laikraščio. Tai stambi mūsų tautiniame gyve- 'komitetas, įteikdamas pinigus,1^ pinigus nuo “Lietuvių Die!n 
nime spraga. Del to jiems patartina užsipre-' pareiškęs, kad ir ateityje da-'nosn gomįteto laikysią namo ^os’JlUč AYUUlU-vLV laiAieni . a • i • • 1iu uolumu. • xxv* •* . -„ji,, i tojams. Kas tampa pusininko ,tda sugyventais, lygiomis da-

bas ir kil-1 . ? , paveldėtojais? nes ji tik tų dviejų vai-
idotas. Jis Pavyzdžiui, sakysim, Tams- kų motina. Tamstos vaikai,

negu motel is. |su pirma moterė

vės Al. 3, Kaunas. ginti. Garbė jiems!
sios, pašalpos nesu ko ir ma
styti apie namo statymo, nes į Tamstos našlė ir likę keturi

sugyventi, 
mote

ries paveldėtojais, nes ji na
t . .. ... •»> • - vaikai su abiem moterim su ’JU motina. Tik tada TamstosDabar, kuomet seserys ga- minėtos sumos tik iškasimui 'dlKai bU aDlem niorenm su-.J*

L. Vyčių centro valdyba “Vytyje” ofi- v0 tokių gausių aukų, gal ne- pamato užtektų, 
cialiai paskelbė, kad tos organizacijos aštuo- vienas pamanyti, kad jau dau1; Turėdami jau tokių gražių 
nioliktųsis seimas bus rugpiučio 4, 5 ir 6 die- gįau nebeturės jokių vargų ir pradžių, pasistengkinie visi iš 
nomis, Kenosha, Wis. Pranešimo pabaigoje, rūpesčių. Ir aš buvau taipgi vien ir toliau remti, kad kuo- niškų atsinešimų į našlaičių ir 

pavargėlių reikalus.
Kristus pasakė: “Palaimi-

valdyba optimistingai pareiškia: “Auksinės linkęs manyti, tačiau, pasitai- greičiausia išvystumėm nau-
dienos mūsų organizacijai yra netolimoj1 atei- kius progai, sužinojau, kiek jai išdygusį prieglaudos na-
tyj. Lai šis seimas labiau jas priartina. Nepa seserims kainuoja užlaikymas mų, kurs liudytų ateinančio- nti gailestingi, nes jie gailes-
mirškime, kad kaip seimas, taip ir sekanti , tęs įstaigos ir labai nustebau ms kartoms apie mūsų dar-,tingumų apturės.”
metais eis.” ‘išgirdęs, kad į metus turi a- buotę ir iš to tikrų krikščio-1' Geradaris.

gyventi. Nors vaikai ir ne ’ vaikai, su pirma motere sugy- 
vienos motinos, jie yra vieno J vėnti, taptų antros pačios pa

veldėtojais, jeigu ji, gyva bū
dama, būtų juos teisino pro
cedūra priėmus kaipo savo.

Likusiems vaikams būnant 
nepilnamečiams, kaip vienam, 
taip ir kitam, būtų daug kėl -

(Tųsa ant 3 pusi.)

purvo kiekvieno žmogaus sielų net ir mū
sų priešo.

Bet, dėl ko Dievas taip sutvarkė šį 
pasaulį, kad jame žmogus rastų sau prie
šų? Del ko Dievas mums jų siunčia? Jis 
dažnai juos siunčia mūsų išganymui. Mū- 
sų priešai kartais nežinodami, prisideda 
prie mūsų išganymo. Gydytojas vartoja 
Įvairių priemonių ligonius gydyti. Kad 
ištraukus iš žmogaus gyslų blogų kraujų, 
jis dažnai vartoja dėlių. Jos ištraukia 
blogų kraujų ir žmogus pradeda sveikti.i ? * ' • x * *
Panašiai ir Dievas siunčia mums įvairių 
priešų, kad pataisytų mūsų klaidas. Jie 
dažnai atidaro mums akis ir padeda mu
ms įgyti reikalingų dorybių.

Taigi nieko neteiskime. Tegul tik 
vienas Dievas bus visų Teisėjas ir atlygin
tojas už gerus ir peiktinus darbus, Res

|q blogumus ir padėkime jiems prisikeltiI vienas ne tik ųiato žmogaus paviisu- 
nedorybių. Kaip geras gydytojas įvai^ tin? ^vaizdų, bet taipgi Jis žino kiekvie- 

tįais vaistais nori pakelti iš lovos ligoni, no širdį, norus ir tikslų. Mes tik visus
taip mes mėginkime prikelti iš nedorybių mylėkime ir visiems gerai darykime.

XII. Atleiskime Savo Priešams.
.• -V 1

“Nešiokite kits kito naštas ir taip 
įvykinsite Kristaus įsakymų.” Šiais žo
džiais šv'. Paulius mokina mus atleisti 
vienas kitam. Jis mokina mus pakelti vi
sus trūkumus, kuriuos mes matome savo 
artime, kad tokiu būdu galėtume su vi
sais taikoje ir ramybėje gyventi.

Yra labai daug priežasčių, dėl ku-’ v
rių mums reikia pakelti savo artimo tru
kumus ir nesusipratimus. Vieni mūsų yru 
pripratę iš jaunystės prie gero. Dar iš sa
vo motinos apturėjome tinkamų išauk
lėjimų. Kiti vėl nors taip pat turėjome 
motinas, tačiau nebuvome taip aprūpinti, 
kaip reikia. Nebuvome pamokyti, kaip 
su artimu sutartinai gyventi. Vieni žmo
nės iš prigimties yra gero būdo, jie gali 
daugiau pakelti, greičiau atleisti ir visus 
mylėti. Kitiems truksia šitų įgimtų pri
valumų, didėlės Dievo uialonės mylėti ar
timas kaip pats save fr šelpti jis teikalc.' 
Vieni turi didesnius palinkimus į piktę.

Mužiausis blogas pavyzdis piktina juos ir 
guli būti jų nusidėjimų priežastis. O ki
ti neturi tokių smarkų palinkimų į piktų 
ir savo mažesniems palinkimams gali len
gvai atsispirti, nepasiduoti.

Jei mes taip aiškinsime savo brolio 
trūkumus, be abejonės vietoje pykti ant 
jo ir niekinti jį, mes pradėsime jo blo-

jei jis būtų atkeršijęs šiam be išauklėji
mo vergui. Taip kalbėjo pagonis, dar 
prieš mūsų Viešpaties atėjimų.

Dabar pažvelkime į mūsų Išganyto
jo pasielgimų su savo priešais. Žiūrėkime 
į jį prikaltų prie kryžiaus. Jis yra visas 
sužeistas.Jo žaizdos yra kruvinos. Jis 
labai kenčia, miršta. Jo priešai tyčioja-

gas puses pakęsti ir geran jas aiškinti. ■ si, o jis meldžiasi. Iš jo lupų išeina pa-
Mes matysime jo gerus darbus ir kas Į 
žingsnis girsime. Taip darydami, mes' 

elgsimės taip, kaip elgėsi žmonės, kurie ' 
suprato reikalingumų su artimu taikoj’e 
gyventi. Vienų kartų dideliam romėnų 
mokslinčiui ir patriotui Katonui jo ver
gus buvo sudavęs per veidų. Šis žmogus, 
kad ir pikio būdo, pilnas jiuikybės 'ir 
keršto, kaip matome iš jo kalbos prieš 
Kartagos miesto gyventojus, tačiau jis ne- 
sikarščiavo, bet tuojaus atleido savo / 
vergui, sakydamas, kad jis dar nežinųs, 
kaip elgtis su savo valdovu. Toliau jis 
mums aiškina, kad jis pats būtų nusidė
jęs savo išauklėjimui ir žmoniškumui,

laimos ir maldos žodžiui. Jis garsiai šau
kia ir visomis savo jėgomis maldauja 
savo dangiško Tėvo: “Tėve, atleisk jie
ms, nes jie nežino, kų daro”.

Jis ir mums liepia atleisti savo prie 
šanis: “Atleiskite ir bus jums atleista”. 
Turėkime šitų Viešpaties paliepimų min
tyje, jei norime naudotis Jo mokslo ir at
pirkimo vaisiais. Tikri pasekėjai, ypač 
šventieji, taip darydavo. Jie atleisdavo vi
sus įžeidimus, kaip pats Išganytojas bu
vo pasirengęs kiekvienam atleisti. Jie mo

kėjo pakelti visus priešingumus, kaip 
mūsų Išganytojas pakeldavo. •

(Bus daugiau)

i
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Prašau Į Mano Kampelį GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA.

Prof. Kampininkas

PROF. KAMP. RADIO.

Brooklyn.
“Nelaisvė” 
dramaturgų, kurie, pasak jos.

viena rytų išnešama. po kele
tu de.sėtku sušalusių lavonų), 
“Stalinui kojos nepabučiavęs 
— duonos kortelės negausi“ 
ir kitais, šioms realybėms in- 
bai daug yra medžiagos.

Administruojant įvairius 
Sakramentus bei suteikiant 
Sakramentalijas, kunigai iki 
šiol naudojosi Ritualais Vii-

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL.-
SVARBUS PRANEŠIMAS.

I TEISIŲ SKYRIUS. (sauly kardą, kuris 
tūkstančių litų.

kaštuoja

pagerinimo mūsų kolonijos, 
i Taipgi yra daug įvairių ko-

Šiandie, birželio 4 d., 7:S0
niuje ar Krokuvoje išleistais, i vak vakare, Šv. Antano bnž- 
Juose lietuviški tekstai buvo nyčioje prasidės Novena prie 
parašyti senoviška kalba pil-'gy. Antano. Gerb. pralotas J. 
na barbarizmo. Tobulėjant He-' Maciejauskas, Švėkšnos ldebo-

LietUva. — Salų parapijos 
Pavasarininkų kuopai tos kuo 
pos narė, p-lė Kaladytė, iš-'tuvių kalbai ir įsikūrus Lie-!nas, sakys Novenos pamokslus 
duvinėjo gražią, vėliavą, ku-į tuvoje Bažnytinei Provincijai jr VGS Xoveną.
ri pereitą rudenį 
šventinta. Šįmet

buvo pa- ^kilo būtinas reikalas turėti j Rytais paskutinės Mišios ir 
per savo (savas Ritualas daugiau pri-'pamoksias bus 8:30, vakarais

Lietuviška i šventę jaunimas norėjo orga- taikintas saviems reikalams gį 7 .39 bus Novenos paskai- 
čia ieško gabių j nizuotai eiti bažnyčion, bet su taisyklingais lietuvių kal-'|a> pamokslas, Šv. Antano li-

cenzūra uždraudė gatvėje vė- bos atžvilgiu tekstais. Tas jau tani ja, palaiminimas šv. Sn-
parašytų tavorščiams dramas liavą išskleisti. Dabar žmo- senai gerb. kunigų kaip Lie- 
apie keturis komunistus su- nės šneka, jei gatvėje butų tuvoje, taip ir Amerikoje bu

kramentu ir adoracija šv. An
tano relikvijos.

pasirodžius raudona vėliava vo pageidaujama. j Išpažinčių bus klausoma ry-
toniją ir k. Kadangi pas ta-’su kuju ir pjautuvu, tai cen-j Štai pagaliau ir susilaukė-' tais jr vakarais, 
vorščius dabar eina savikriti-' zūra būtų net kepures nusi- me Rituale Romanum Parvurn j Baigiasi velykinės išpažin- 
kos vajus, tat ir prof. Kam-Į ėmus. Ritualėlis. Ritualėlis prel. A. J ties )aįkas. Per Noveną bus

šaudytus Lietuvoje, apie Gas-

pininkas nori savo trylekį į- 
terpti. Mano nusižiovavimu, 
patiektos fabulos dramoms y- 

... ra permenkos. Vietoj tų, aš 
įnešu, kad Nelaisvė pasiūlytų, 
jei atsiras dramaturgų, para
šyti tragedijas šiais vardais: 
“Sikirski” (t. y. išgarsėjęs 
Soloviecko saloj kalėjimas, 
kur pirmiau buvo nukreipta 
prieš šiaurės vėjus stačiatikių 
cerkvė, o dabar suvaryta tūk
stančiai kalinių, kurie šalčio, 
alkio ir troškulio kankinami

misijų, kurios šiam susirinki
me išduos raportus. Bus svar
stoma, ką turėsime ateity da
ryti su taksais, ar vis tokius 
aukštus mokėsime.

(Tąsa nuo 2 pusi), 
luino namą parduodant arba 
atnaujinant paskolą, jeigu na
mas būtų praskolintas.

Patariu šiuo reikalu kreip
tis asmeniškai prie advokato, 
kuris Tamstoms suteiks pri
derantį patarimą ir pasakys, 
kaip reikalus sutvarkyti, kadCliicagoj. kaip girdėti, kai

kam šįmet žymiai sumažinta, išvengus ateityje klapato.
Reiktų ir mums ką nebūt veik . .. , v.* c , Vieton absol lutes trecios
ti tame dalyke.

Taipgi turim
prie klubo išvažiavimo.

prisirengti I.1 e teris,

A. Tumavich.

PMELPH1A, PA.
Išvažiavimas įžymiausios vei

kėjos, p lės Onos 
Unguraitės.

Gegužės 24 d. išvažiavo j

dalies, kaip vyras, taip ir mo- 
turi teisę naudotis tre

čia dalim turto iki gyvos gal
vos, jeigu nori, bet tokiam at
sitikime turi paskirtam laike 
paduoti savo pareiškimą pasi
rinkimui. Toji teisė legaliai y- 
ra žinoma kaipo “Dower
Right”.

Sekantis straipsnis teisių
skyriuj tilps sekančiam tre- 

• • •čiadieny.

> VIENAS RECEPTAS PA
DARĖ ŠEIMYNINĮ DAK

TARĄ GARSIU

x tz 1 - Lietuvą p-lė Ona Unguraitė,Dambrausko sudarytas, Kau.'geroii pl.ogos ir velykinę at. įžymiausia vei|t5ja
uo Arkivyskupo Metropolito,maj įr įv. Antano Novenos idarbuotoja taip Phi|adel llijcs

.aprobuotas, šv. Kazimiero atlaidais pasinaudoti. _________
Pasenęs paprotys. j Draugijos šiais metais išleis-1 Iškilmingas Novenos užbai-

Vasaros atostogoms parva-.tas. ’ girnas įvyks per šv. Antaną,
žiavo namo į kaimą kaimie-1 Ritualėlio laida labai pavy- birželio (June) 13 d 
čių sūnus studentas. kusi. Popieris geras, raidės j Dievas begalo daug stebu-

Per vakarienę tėvas netikė- 'aiškios, įvairios pastabos pa- klų rodo ir gausių malonių 
tai sučiaudėjo. Sūnus nudavė, rašytos raudonomis raidėmis, teikia per šv. Antano iš Pad-

PRAŠAU NESIJUOKTU

kad to čiaudėjimo visai nepa 
stebėjo, begirdėjo, i 

— Gražiai, sūnau, esi išau
klėtas mandagumo, —; atsi
liepė tėvas. — Ar-gi jau pa-

kasdien laukia savo mirties.! miršai, kad jei kas sueiaudė- 
Jie miega po tris ar keturiasIja, tai tuojau atsakoma: “J 
eiles vienas ant kito. Apati- sveikatą!”
niuosius šaldo akmeninės grin — Tai pasenęs paprotys, at- 
dys, o viršutiniuosius purto sakė sūnus. — Mieste gali 
švilpiantis šiaurės vėjas. Ke-I sprogti nuo čiaudėjimo, o nie- 
liolikų kartų pėr naktį jie ke-jkas tau nepasakys “Į sveika- 
liasi ir mainosi vietomis. Kiek j tą!”

Sveikata -- Musų Turtas.
GYDUOLĖS.

Žmogui ateinant į ši pašau 
Jį, gydytojas pasitinka su gy
duolėmis. Mat, daugely vals
tybių įstatymai reikalauja, 
kad. naujai "gimusiam kudi- 
kui būtų mazgojama akys su 
“silver nitrate”.

ilietuvių. Jinai, kaipo mokyta 
.mergina, daugiausiai darba- 1 =

brangi
Anglijos 
ausią ir

karalius

Ketai vienas aktas būna taip nau
dingas, kaip Dr Cald'.vello 1885, 
kuomet jis parašė receptą, pagarsė
jusį po visą pasaulį.

Dr. Caldwell rašė ir rašė tą re
ceptą vyrams, m-oteritns ir vaikams 
sergantiems užkietėjimu, liežuvio ap
vilkimu. blogu kvapu, galvos skau
dėjimu, gesais, aitrumu, stoka ener
gijos ir apetito ir panašiomis ne
galėmis.

Reikalavimas to recepto greit au
go, nes jis malonus imti ir greit vei-

. kia. Todėl jau 1888 m. Dr. Caldwell 
turi [turėjo jį turėti gatavą, šiandie Dr. 

Caldwel?s Syrup F’epsin, vadinamas.
P1'" randasi gatavas visose aptiekose.

Lietuviški tekstai pilnai tai- vos užtarymą. Daugybė žnjo- 
syklinga kalba parašyti. Pus-Jnių sveikatą atgauna, pames- 
lapių jame 108. Kaina kolen- +us įr pavogtus daiktus atran- 
koriniu apdaru 80c., odinu $1. da, atgauna, etc.

Ritualėlyje yra viskas, kas I ^lūsų pačių parapijoj daug 
reikalinga Krikšto, Švenč. Sa-( žmonių minėtų malonių aptu- 
kram., Paskutinio Patepimo,, ^3° Per užtarymą Švento An-
Moterystės administravimui.. *ano-

Visame pasaulyje yra žino
mas šv. Antanas iš Padvos,

devocionalių. Prie galo pridė-'kmP0 didis stebuklų daryto
ji*

Be to įvairūs palaiminimai 
(asmenų, daiktų, ir kadkurių

tas skyrius pasiaukavimo Šv. 3as
Jėzaus Širdžiai.

Ritualėlis tikrai labai palo-
Todel kviečiu visus, nevien 

Ciceros, bet ir apielinkės Re
gus ir daug gerb. Dvasiški jai i tuvius katalikus, naudotis šia 
patarnaus atliekant bažnyti-' K»usių Dievo malonių, Šv. An-
nes apeigas.

Tat patartina visiems Ri
tualėlis įsigyti. Išsirašyti ga-

Į Sulpliur Sublimatum £mo Per Sias eilutes ra5ant':
bRev. S. Stonis, 41 Providence,j x tv įoimuioy Muipimi vivAiviv j ■ _a.

ir aršeniko ir Sis sulphur yra :St’ Worc!sler> Mass- alba [raSyti 
tiesiog iš Šv. Kazimiero drau-'. 
gijos Rotušės aikštė 6, Kau 
nas, Lithuania. Užsisakanti

kai imant, kaipo elementas, 
sudėtį turi tą pačią, bet skir
tinga rųšis turi savo ypaty
bes
yra įsimaišę Sulphnr dioxide;

sėkmingai vartojamas mosty- 
se išnaikinimui parazitų. S.
Lotum ir S. Praecipitatum ma
žai skyriasi, tik S. Praecipitaj- 

., ’tum yra smulkesnis ir baltes-į 
7 nis ir, gal būt, tinkamesnis kolenkoriniais ar odiniais ap

----------- o__„ ją su pa- . 6 . ’ . . darais.
gelba gyduolių. Jeigu kuri ii- ‘mtl v,dor"» P™kuosavimu..

.; Bet laikančioms prie savęs

Žmogus, netekęs 
brangiausių turtų 
tos, bando atgauti

vieno iš
maloniai prašyčiau pažymėti 
kiek egzempliodių atsiųsti ir

tano Novenos, proga.
Šv. Antano relikvija per vi

są Noveną. bus didžiame Šv. 
Antano altoriuje adoracijai 
palikta.

Per Noveną bus progos įri- 
į šv. Antano juostelę 

ir škaplierius. Bus galima 
įgauti visokių devocionalų 
daiktų, kuriuos pašventins

vos plunksna, kaipo raštinin
ke draugijose. Buvo laikas, 
kad ji buvo sekretorė Vyčių, 
Moterų Sąjungos vietinės kuo
pos, Darbininkų kuopos, lab
darybės draugystės ir daug, 
daug kitų. Prieš išvažiuosiant 
sekretoriavo vietiniam sąry
šy. Be rašymo, ji kaip bitutė 
darbavos Bažnyčiai, tėvynei, 
labdarybei ir apšvietai. Sėk
mingai platino šv. Kazimiero 
Spaudos draugijos knygas ir 
laikraščius, pardavinėjo ti- 
kietus kilnias pramogas ruo
šiant. Žodžiu, visur jinai bu
vo pirmoji1 tarp pirmųjų. Ji 
yra Amerikoj gimus ir turi 
dvi seseri vienuoli, o Lietu
voje motiną našlę. Jei matys, 
kad Lietuvoj bus galima ap
sigyventi, tai ir nuolatos ap
sigyvens.

Aras.

NEPAMIRŠKITE
kad ateinantį ketvergą, 5 d. birželio (June) nuo 8:15 iki 
8:45 vai. vakare, artistas Juozas Babravičius vėl dainuos 
iš Radio Stoties \VCFL, pakviestas

UNIVERSAL STATE BANKOS
3252 SOUTH HALSTED STREET

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

fflSSIE,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP VŽSISENĖJVSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, ga'.vos 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
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 AVest 26 St. kanapas Keeler Avė., Tel. CrauTonl 5573

ATOSTOGAUTI - LIETUVOJ
Skandinavų - Amerikos Linija

ga sunkiau prispaudžia, tai 
ligonio kambary pusėtinai 

prisirenka bonkučių su gyduo
lėmis ir jei ateina tikroji gy- 
duolė, tai ligonis atgauna 
sveikatą. O jei netikra, tai ji
veikia priešingai.

Dabartiniu laiku vartojama 
šimtai įvairių gyduolių iš į- 
vairių versmių, taip kadi pa
prastam žmogeliui tiesiog ne
galima sužinoti jų veikmės 
link sveikatos pataisymo arba 
atėmimo. Kaikurie vaistai tu
ri tik vienų ypatybę, bet yra 
tokių, kurie turi kelias ypaty
bes, tat ir jų veikme žmogaus 
kūne yra keleriopa. Ir kas 
ima vaistus be žinovo patari
mo, dažnai gali padaryti di
delę klaidą.

Pavyzdžui, paimkime labai 
paprastą dalyką Sulpliur (sie
rą). Kaip teko patirti, tai kai- 
kurios moterys vartoja ją pra- 
liuosavimui vidurių. Sulpliur 
farmacetikoj yra vartojama 
trijų rūšių: Sulphur Sublima- 

*'tum, Sulphur Lotum ir Sul
phur Praecipitatum. Chemiš-

H

Kun. S. Stonis,
kūdikius moterims pavojinga šv. Kazimiero Draugijos 
vartoti vidurių praliuosavi-! Įgaliotinis Amerikoje,
mui, nes galima užnuodyti pa
tį kūdikį. lės, arba piktžolės, nevartoti 

vietoj gyduolių, nes ji gali li
gonio sveikatą visai sunaikin
ti-

V. Petrauskas.

Pavojinga gyduolė,

Datura Stramonium (Fam.
Solannaceae). Augą daržų pat
variuose Lietuvoj ir Ameri
koj piktžolė. Žiedai panašūs į 
baltųjų lelijų, tik geltoni. Sė- 
klos panašios į pipirus. Teko Tokįa !panda
patirti, kad ir šį augalą kai- nuodai protu.
kurios moterys vartoja kaipo 
gyduolę, kuri veikia ant žmo
gaus kūno sekančiai: 1) nur- 
cotic (migdo atimdamos jaus
mus), 2) naikina skausmo 
jausmus, 3) sustabdo mėšlun
gio traukimą, 4) padaugina 
šlapumo bėgimą, 5) padidina 
akies lėle, 6) slopina nervų 
veikimą, 7) apstabdo seilių 
prakaito ir pieno bėgimą, 8) 
silpnina pilvo ir žarnų veiki
mą, 9) Aplirodisiac ir 10) 
kuomet žmogus užgeria tų 
gyduolių, tai juodi daiktai 
pradeda rodytis žaliais. Pa
tartina moterims minėtos žo-

gerb. pralotas.
Gerb. pralotas Maciejaus

kas yra žinomas kaipo garsus 
pamokslininkas ir uolus išpa
žinčių klausytojas.

Kun. H. J. Vaičiūnas,
Šv. Antano par. kleb.

Lietuvių Pagerinimo Politi
kos klubo susirinkimas bus 
šiandieną, Lukštienės svetai
nėj, 1500 8. 49 avė., Cicero, 
III., 7:30 vai. vakare.

Gerbiamieji klubiečiai, mn-
Veng spaudos, kuri burnoja lonėkite visi atsilankyti į šį 
prieš Dievą, griauna žmonių susirinkimą ir kaimynus atsi

veskite į klubą prirašyti, šia
me susirinkime bus svarsto
ma daug svarbių dalykų dėlir sielai.

ASMENIŠKA'! 
vadovaujama

per KUN. G. M. ČESNĄ

EKSKURSIJA
Birželio 14tą Dieną

Laivu ‘UNITED STATES’
LIETUVON 

per
KLAIPĖDĄ

— SMAGIAUSIA

OFICIALINE

Lietuvių
VYČIŲ

EKSKURSIJA
Liepos 5tą Dieną

Laivu FREDERICK VIII
LIETUVON

per
KLAIPĖDĄ

— KELIONE— PATOGIAUSIA —
Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

LAIKO NEDAUG. — RUOŠKITĖS!
I)eJ visų informacijų kreipkitės pas jūsų agentą arba i

SKANDINAVIAN AMERICAN LINE
27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY

Raislng the Family- ra apraad mora mako-up aroutMI the HouMthtn ha dld on hlaracet Fisher
IAN05.

HOW€N, UJHAT HA.S
H#\PPEKC0 TO >600 ’ 
UBT 6RAHHA Sėti

«įooo»JtSlcwLt) ’ f OH MOKt trt alU 
ujHERe. * o*ea cucrn



< DRAUGAS Trečiadienis, Biri 3 3., 1930

C H I C A G O J E JUOZAS BABRAVIČIUS tas atsilankymu ir sužinojęs'nių purkų valdžių ir reika- nežiūrint policijos, klubaS tu- jos choro nariai, todėl ir clio-

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Birželio 
1 d. Labdarių 1-ma kp. važia
vo į Labd. Sų-gos ūkio atida
rymų. Visi gėrėjosi ūkiu ir 
pasitenkinę išvažiavimu. Lab
darybės 1 kp. ir kurie važia
vo, dėkingi ponui Mandze
jauskui už trokų, kuriuo vi
sus veltui vežė. Ačiū ponui 
Mandzejauskui už padaryta 
gerų ir suteiktų labdariams 
paramų.

X Birž. 4 d. visos draugi
jos, prisilaikančios prie Šv.;

lYerkšienė (buvusi p-16 Mickui 
tė) jaučiasi gerai dr. Nary- 
ausko priežiūroj.

Elkietė.

LIETUVIŲ VALANDA.

Pereitam sekmadieny lietu
vių radio valandos programas 
buvo geras ir turiningas. Pro
gramas susidėjo iš rinktinos 
muzikos reprodukcijos, var
gonų ir dainininkų solo: p-lės 
Violet Jaselioniutės soprano, 
kuri visados gražiai ir jaus
mingai dainuoja ir šį sykį ge-

Kryžiaus parapijos prašomos rai išpildė dvi dainas. Sve- 
atsiūsti atstovus, ar išrinktas įčias dainininkas, latvis, p. L. 
komisijas, į susirinkimų. Su- 'Brunvaldas, kaipo protesio- 
sirinkimas bus reikale minė-į nulis artistas, savo galingu 
jimo 500 metų D. L. K. Vy- baritonu gerai padainavo “Lie
tauto. Prašome ir šiaip jau 
Town of Lake darbuotojus, 
kad ir ne nuo draugijos atei
ti į šį susirinkimų.

X Moterų Sų-gos vietinės 
kp. susirinkimas įvyks šešta
dienio vakare, birž. 7 d.

X Penktadienių vak., biiž.
6 d,, po pamaldų bus Maldos 
Apaštalystės dr-jos susirinki
mas. • ipo pietų iš stoties WCFL ir Aldennonas buvo pakvies-

X Town of Lake apielinkėj! taipgi ketvergo vakarais iš j tas tikslu nurodyti jam, kokia 
nuo birž. 1 iki birž. 15 d. i stoties WHFC nuo 7 iki 8 vai. į musų kolonijoj yra betvarkė 
[vaikščios atstovas nuo “ Tikt-1 ir tie programai žadama duo-iir nešvarumas, būtent gatvės

tuos trukumus, sakė, jog sma
gu jam girdėti4 kad šios ko
lonijos piliečiai ir visi namų 
savininkai viskų pramato, rei
kalauja valdžios trukumus ir 
betvarkę prašalinti.

į Toliau į klausimus ponas 
; aldennonas pradėjo teisintis, 
buk tai viskas negalima iš 
priežasties suirutės finansuo
se. Negaunant pinigų per 24 
mėnesius, pasidarė betvarkė 
ir visam mieste nėra valomos 
gatvės, kur vadinamos rezb 

“dencijinėmis. Bet čia adv. J. 
!Grišius nurodė, kad netiesa: 
Ikur gyventojai nešioja šilki
nes pančakas, ten teikiama 

i miesto patarnavimas, o kur 
I paprasti darbininkai piliečiai 
įgyvena, ten to nepramatoma, 
jo mokesčiai vis vien iškolek- 
ituojami už visokius patarna
vimus.

Čia aldermonas uždraudo, 
! bet staiga vėl atsileido ir pa- 

lietuvių 1 sakė, kad visuomet žiūrėjęs

tuva brangi”, lietuviškai; pro
logų iš operos “Pagliaci” — 
italioniškai ir vienų Schuber- 
to dainų vokiškai. Ponas Sau- 
ris gerai vargonais išpildė Vienas žymiausių
keletu liaudies melodijų. (dainininkų. Rytoj, birželio o d. .ir žiūrės, kad sis 18 vardas bū

Šiuos programus duoda Jos. 'nuo 8:15 iki 8:45 vaL vak- Pilnai tvarkoj ir tuoj pa-
F. Budriko muzikos krautu .Sfd dainuos iš radio stoties įtarė išrinkti komisijų ir 3 na-
vė, 3417 So. llalsted St. kas 
sekmadienis nuo 1 iki 2 vai. 
ipo pietų iš stoties WCFL ir

WCFL. Irių ir jis ketvirtas eis į pieti-

jimo Platinimo” arba “Cliurch Į ti per visų vasarų. 
Extension” draugijos. Jis už-j 
rasinės laikrašti, daugiau nie
ko.

X Ponų Ruzgių šeimyna 
rūpestingai ruošiasi prie ves
tuvių. Mat, dukrelė Elena iš
teka už Juozapo Januškos.
Birželio 7 d. Moterystės Sa
kramentų ims Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj.

X Jaunavedžiai
Leokadija (Česnaitė) Dargiai 
dabar važinėjasi po pietinės 
Amerikos valstybes

X Net tolinus gyvenantie
ji Town of Lake prieteliai jau 
ruošiasi prie Šv. Kryžiaus 
par. pikniko, kuris bus birž.
15 d., Chernausko darže.

SS.

IŠ POLITIKOS LAUKO.

Marųuette Park. — Geg. 
25 d. mūsų parapijos svetai
nėj Lietuvių Amerikos Pilie
čių klubas laikė mėnesinį su
sirinkimų į kurį atsilankė ir 
mūsų 18 wardos aldermonas

Petras irįMr. Moris.

ir gatvaitės nevalomos, Mar
ųuette Parke šviesos neįveda
mos, netaįsimos sugedusios 
gatvių šviesos, gatvės nakti
mis neapšviestos ir nesu po
licijos apsaugai, dėlto nakti
mis priviso daug valkatų, ku
rie eina gatvėm Sukaudami, 
lempas, beismentų langus ir 
t. t. daužydami.

Išklausęs aldermonas visa 
tai pareiškė pilnai patenkin-

NEPAPRASTOS KRIKŠTY
NOS.

Marųuette Park. — Gegužės
25 d. įvyko Dr. Poškos sū
naus krikštynos. Krikšto tė
vais buvo p. M. Janušauskie
nė su gerb. kun. Albavičiuin.
Sūnūs krikštytas Šv. Jurgio 
bažnyčioj, Bridgeporte, krikš
tijo gerb. pralotas Krušas.
Vardas duota Jonas ir Adol
fas.

Puotoj dalyvavo daug sve- Chicagos veikėjai tariasi paremti Federacijos Apskričio 
čių: pralotas Krušas, kun Mar Raštininkų p. Petrų Atkočiūnų ir padėti jam baigti mokslus, 
tinkus ir kun. Jurgaitis, vė-P° naudai ruošiamas piknikčlis Birželio 8 d. 2322 So. Oakley 
liau atvyko kun. Deksnis įr' Avenue, p. Adv. Bagdžiuno darže.
kun. Linkus, kun. Statkus su 
savo broliu, Dr. Naryauskas 
su žmona, taip-gi Marųuette TUBBY
Park parapijos varg. p. B. 
Janušauskas ir daug kitų.

Besisotinant skaniais val
giais, išreikšta gražūs linkėji- 
ititfi daktarui ir poniai Poš
kienei išauginti savo sūnelį 
dorų kataliku ir tvirtu tėvy
nainiu.

Dr. ir ponia Poškai linksmi 
buvo savo kūmais ir visais 
svečiai^ ir reiškia širdingą 
visiems ačiū.

Gegužės 28 d. p. Garnys at
silankė pas p. Yerkšus ir pa
dovanojo sveiką sūnelį. Kaz.

Z"

laus ištaisyti Marųuette Par
kų. Be to, aldennonas patarė, 
kad pelenai ir garbečįs nebū
tų verčiami ant loto galo, ar 
kitur, bet elos krašte, nes ki
taip nebus imami.

Gaila, kad į šį susirinkimų 
atsilankė vos 50 narių ir šiaip 
namų savininkų. Čia buvo at
viros durys savo tikslui pa
siekti, kuomet aldermonas at- 
silankė asmeniai išklausyti j 
mūsų reikalavimų.

Bet kuomet tik prie to ei 
narna, tai, lig išsigandę vėl 
traukiamės atgal.

Ar nelaikąs būtų pažvelgkti 
į tai rimčiau ir pasitaikius 
progai naudotis savo gerovei.

Čia galima kaltinti ir klubo 
valdybų, ypač nutarimų raš
tininkų, už nepagarsinamų lai
kraščiuose.

ri imtis priemonių, kad išnai
kinus naktinius padaužas ir 
valkatas, kurie tėvų neprižiū
rimi valkiojas naktimis, dau
žo lempas ir beismentų langus. 
Bet kada tie valkatos paklius 
į kilpų, tada tenerugoja tė
veliai. Tadas F. Bičiusas.

Susirinkime gęrb. adv. J. 
Grisius vėl ragino narius ir 
ne narius, kurie tik nori tap
ti šios šalies piliečiais, susira
šyti į klesų ir jis veltui duos 

.v
poperų

Daug buvo kalbama, ką$*

Brighton Park.
31 d. Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. bažnyčioje priėmė 
moterystės Sakramentų Jonas 
Nagaitis su Monika Zabielai- 
te. Juos surišo gerb. kun. Pr. 
Vaitukaitis. Parapijos choras 
giedojo laike šliubo ir viena 
solistė iš choro. Altoriai buvo 

(gyvomis gėlėmis papuošti ir 
bažnyčios takas
palmėmis.

Jaunavedžiai buvo parapi-

Gegužės

ras iškilmėse dalyvavo. 
Linkime pasisekimo jauna

vedžiams naujame luome ir 
laimės jų gyvenime.

Raporteris.

IŠKILMINGOS SUTUOKTU
VĖS.

tlnarin- 
tas kojos 
rialas?

Sloan’s
Liniment

PŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. “Naujos ir Pagerintos Gold Medai Haarlem 
Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Improved 
Gold Medai Haar- lcm Oil Capsules”
ir gamta atsilygins. * Visose vaistinėse tri
jų dydžių. Ieškoki- te "Gold Medal”

vardo dėžutėse. Ne- GEESSEESĮ imkite kitokių.

NUOTAKŲ MENUO 

VĖL ATĖJO!

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kok{ nepa
tyrių. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken-

apstatylUS uia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Bcope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
•plrtnfeu. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsisenėjusią, Jsl- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101C
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
i po pletlj. Vakarais nuo B iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
no pietų

This new cheese 
treat

Ir juo 
laikas

su
atėjo
sveikinimų ir 
velijimų. Jei ne 
gali būti vestuvėse, tai ge
riausias daiktas patelefo
nuoti. Kiekvienai nuotakai 
patinka pašaukimas prie 
telefono.

Vėl šį mėnesį mokslo už- 
baiginias...eaps and go'.vns, 
raustančios mergelės ir už-

sigrudiję vaikai. Long Dis- 
tance telefonas yra geriau
sias toje “dienų dienoj.”

Kokis ten reikalas nebū
tų telefonuok. Asmeniška
me reikale telefonuok. 
Long Distanee yra Greitas, 
Aiškus ir Nebrangus.

B.II Lines Reach Everywhere

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor „ 
plūs added health gualities in 
svholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery one 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, dices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

Atwater Kent 
su viskuo 
Majestic S 
viskuo už

Sonora 
$350 už

Philco 8 
viskuo už

Sparton 9 tūbos, 
tės 8179.00 už

BUDRIKO DIDELIS PIR
KIMAS IR DAUGYBĖS 
PARDAVIMAS PADARO 
GALIMU PARDUOTI RA- 

DIOS UŽ TOKIAS 
ŽEMAS KAINAS:

RCA Radiola AC 7 tūbų vertės 
$150, su tūbomis, su 
vi,k„„ $39.00

$36.00
tūbų, Dynamic, su

$49.00
Kombinacija vartės

e 98.00
tūtų rynamic, i

$49.00
Dynamic, ver-

$98.00
Bosh 8 tūbų Super Dynamic

su viskuo už *75.00
Parduoda ant lengvų išmokėji

mų, Jus girdite Budriko I’rogra 
mus kas nedeldlenį iš WCFL, 
kas ketvirtadienį iš VVHFC.

JOS. F. BUDRIU
INCORPORATED

3417-21 S. HALSTED ST. 

Tel. Boulevard 4705

KRAFT
\/elveeta

t? The Deliciou* New Cheese Food

From Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai: kuomet 
•mergaitė bręsta J merginą, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada Lydia E. Pink- 
namis Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą ir 
gajumą. ą

I VDIA E. P1\KHAM’S 
V( GETABI. E C0MP01 ND
I > l»i X I l'INhIHM MHi 1.1, l» SVMISS

Adonis Has a Bad Day.
VUHAOOA i CA»e ADONIS 0OFFęft\
IF 'toua M0THER 010 SAV 
YOUCOUlb PLftY 
I DlDN SAN So’ anYuuay 

YOORE *roo L m LĖTO FLY A 
KITĘ, 50 VOU 8ETTIR GO HOME



Trečiadienis, ‘hirž. 4 d., .1900

SPORTAS
ii 7 t *J 4’ r T

BRIGHTON WHIPS WAU- 

KEGAN 8 TO 6.

at Byrnes Field, 59tb and Da- 
men Avė. Botli teams \vhere 
evenly niatcbed, vliicli made 
enougli excitenient for tlie 
spectators.

Scliulz pitclied for Brigliton

The Brigliton K oi L Coun- 
cil 36 by \vinning from \Yau- 
kegan 8 to 6 made it tlieir 
i'ifth straight vietory tins sea- 
son vitli no defeats yet. A
crowd oi over 800 ivitnessed ikegan Navickas struck out 
tlie ganie on Decoration Day’eiglit, ivalked iive and liitį

Matsunas of Brigliton two Vi

nies by bis pitclied bąli.

Botli teams players did. fiite 
in fielding and liitting. AVere 
fair sports by not arguing on 
tlie field by soine decesions

stricking out seven, 'valking I nia(jUt Kandis oi Brigliton hit 
six. \\ Hile at būt out of iour a |lonK; run and Urbaitis of 
tiines bei took a single, dou’nlej \Vaukegan also hit a bume 
!and a triple. i run. Tbese played for Brigli-

AYliile for tlie visitors Wau-|t°n ^ea,lu

GRABORIAI:

Simpatiškas — 
Mandagia —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisui:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Tardo 1741 lt 1783 
SKYRIUS

4447 So. Fairlleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f798 

SKYRIUS
8201 Auburn Arenu*

Tel. Boulevard 3201

S. D. LACHAWICZ
LIETUTIS GRABORIUS

Patarna/aja laidotuvėse kuopigiau- 
■ia. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

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

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

telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cbicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

Zalagewicz. — Riglit Field 
Mas tinas -- Second Base 
Moskus — Tbird Base 
Kaminskas — Center Field 
Sliulze — Pitclier 
Randi s — Left Field 
Kaip — First Base 
Kelmas — Sbort Stop 
Petrauskas — Catcber

Tarulis batted for Kaip i.n 
seventh.

For Waukegan:

Urbaitis — Riglit Field 
Peters — Sbort Stop % 
Bastys — Tbird Base 
Dicksot — Center Field 
Kuzmickus — Second Base 
AVysocki — First Base 
Mikais — Left Field

DRSŪOSB

Bukantis — Catcber 
Navickas — Pitclier 
Score 1iy innings

R,
Wuuk. (1.0 0 0 0 4 1 1 
Brigb. 2 0 2 1 0 1 2

Red Cherry.

ĮSIGYKITE šią knygą

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

Tad dabar yra pritinkamas 
laikas nusipirkti keleivių kny
gų. Visi įsigykite gerb. kum 
P. Vaitukaičio knygų “KE-

D A K T A R A
Rez. Tel. Midivay 5512

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

Telcf. Canal 1713-0241

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

DR. J. J. KOVVARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė Bo. W ėstom Avenue 

Tel. Prospect 1928 
Rezidencija 2869 Bo. Leavltt Bt. 

Tel. Canal >889 
į Valandos: 8-4 po pietų Ir 7-9 v. 

Nedalioj pagal susitarimą

r o

Ofiso Tel. Vietory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED 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. 

I šventadieniais pagal sutarimą.

I

Ofiso Tel. Vtrglnia 
Rezidencijos: Vi

9036
u Buren 6868

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.
> Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 
1 Namų Ofisas 8413 Franklln Blvd.

LIONE PO EUROPĄ”. Kai-I Vai.: -nuo 8:30 Iki 9:30 vak. 

i na tik $1.50. Su daug įdomių j
Ofiso Te!. Canal 2118

paveikslų. ' Namų Tel. Lafayette 0098

Gauti galimų pas gerb. au- Į, 
torių, 2745 W. 44 st. “Drau-i 
go” Knygyne 2334 So. Oak-1 
ley avė. arba Gudų krautuvė- T900 S. HALSTED STREET 
je, 9.01 W. 33 st. į namai:

-------------------- I 4193 ARCHER AVĖ
PERSKAITĘS ‘DRAUGĄ Valandos: prieš pietus pagal sutartį.

Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.
DUOK JĮ KITAM PASKAI-:---------------- ---------------------------------

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

J. F. RADZ1US

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

DR. A. A. ROTH
Tel. Canal 6764 Republic 8466

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 19-12
1

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B, ARON
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
V?

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias lr chroniškas ligas

vyrų, moterų lr vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis lr seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

J. Lulevičius
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. Vietory 1115

Z O L. P

a. Ta.

TYTI IR PARAGINK 

UŽSISAKYTI.

ADVOKATAI

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CII tCAGOJE

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

OFISAS
6 68 West 18 Street 
Teief. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vietory 4088.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1G50 West 46tb St* e w

Kampas 46th ir Paulina S ta. 
Tel. Boulevard 5203

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš-1 
kai. mandagiai, gerai ir pigiau! 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 1 
dykai.

Telephone Central 6926

F. W. CHERNAUCKAS
A D V O K A T A S

: 134 Nortli La Šalie Street
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
' Local Office: 190(1 S. UNION AVĖ. 

|i Tel Rcosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819J

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL Tel. Lafayette 5793

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Vai.: 2 ii 
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
5 po pietų, 7 iki 9 vak.

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

DR. S. BIEZIS
I-

Telefonas Boulevard 1939 o«so ir r js. 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 46tb St. Cbicago, III.

DR. A. J. BERTASHt , ■ • 1 \ ■
3464 SO. HALSTED STREET

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

Res. 3201 S. WALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6640 So. M.aplewood 
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėltoj: 10 — 12 ryto

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 ĮVEST 18th STREET
Canal 3161

Phon» Boulevard <139
tl' l > i ).(-• :■ < ■ '- ' - > ■ ■ ■.

A. MASALSKIS
GRABOMUS

Mnsų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes n •tari
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži k» 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenuef .N • lt r rj n • -» .

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ariibulansas 
(ligonveži- 
mis) jūsų pa
tarnavimui 
dienų ir nak
tį.
Skaudžiai su
žeistus nr su
nkiai sergan
čius švelninu

A. PETKUS\
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET Į

Tel. Vietory 4088-89
Res. 4424 S, R0CKWELL ST.|

Tel. Virginla 1290

EZERSKI
•» .. a f / .

LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas

4603 S. Marsbfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

MATEUŠAS KIŠDNAS
Mirė Lietuvoj gegužio 5, 1930 

m., smaukęs 73 metų amžiaus. 
Kilo iš Kėdainių apskr., Josvai
nių par., Pamargių vlenk.

Paliko dileliame nuliūdime 
moterį tyarrijoną Lietuvoj, o 
Atnerikoj 4 sūnūs Mateušą, 
Praną, Antaną ir Juozą. 2 duk
terį Kazę ir Antosę, 2 žentus 
Joną Skurdelį ir Edvardą Dcg- 
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 Lr birželio 5, 7 vai. 
Nekalto Prasidėjimo P. .šv. par. 
bažnyčioj, Brighton Parke.

Visus gimines ir pažįstamus 
širdingai kviečiame dalyvauti 
tose pamaldose lr pasimelstKuž 
a. a. Mateiišo sielą.

Nuliūdę:
Suirai, Dukterys lr Giminės.

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-6 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street

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

|l Tel. Canal 2552

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. RandolpM 0331-0332 Vai. 9-1 

Vakarais
1241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vietory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo lr 

Pėtnyčlos

.r.
38S

JOHN B. BORDEN
- 3 •

(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 ryto Tel. Repub. 9600

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 3829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drexel 6323 

Vai.: 8 Iki 10 ryto 
6-8 vai. vakare

siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į:

!. F. EUDEIKIS KOMP.J
So. Hermitage Avenue

> Tel. Yards 1741 arba 1742
■t Al: . -F...... '.,.,.,..4.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

> r- • i /? .. h •

2221 West 22ud Street
Arti Leavitt Street 

Telefono Canal 2552

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

J. P. WAITCHUSI . . p

LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėtnua Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michlgan Ava.

Tel. Pullman 5950
Nuo 8 Iki 9 vak. tr Bubatoml.

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington ,
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd. '
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAI
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Tel. Canal 0257 Res. ProapMt «(•

DR. P. Z. ZALATORtS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 So. Artealan Avk
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų 

8 Iki 8:30 vakar.

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 288 8

Nedėliomis
Susitarus

DR. VAITUSH, 0. P. D. A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenyvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio lr ketvirtadienio

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą kuris 

esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą 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.

Sporinio atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kulnus pigesnė., kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS, *4 . ** '

Akių Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kainp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano iškabas 
Vai. 9?80 ryt Iki 8:30 vak. Seredo- 
mls 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 3
1 Phone Canal 0523

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

<729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėliomis II iki 18

Tel. Boulevard 1481

DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas. Chirurgą. Ir Akušeri.

D E N T I S T A I 3343 so. halsted stbeet

Office Boulevard 7843

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4846 So. Ashland A venų. 
Ant Zaleskio Aptlekos

Valandos: Nuo 1 — 4 a 
T—8 vakare -

T.l. Canal 1228

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampa. I^avltt Bt)

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

SeredoJ pagal sutartį

Boulevard 7389

DR. HERZMAN
• • r k V .- r X|

IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

| Gydo stalgias lr chroniškas li
gas vyrų, motorų lr 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 lr 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Rez. Hemlock 7691 Te>- °fiso Canal 3110 Rez 8o> Shoro 
12238, arba Randolph 6800.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakaro

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14 St. Cicero. III
X-Ray Ir Ga. t 

Valandos: 10-12 ryt., 1:80—B lr 8-9 
vai. vak. Šaradomis lr Ned. susitarus

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 1200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
NedSl. nuo 10 Iki 18 dieną

. J
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DRAUGAS

LINKSMAS PIKNIKĖLIS
Adv. Bagdžiuno Sodelyj, 

2322 So. Oakley Avė.

Šis piknikėlis, rengiamas 
studentui Petrui Atkočiūnui 
sušelpti, bus tikrai linksmas 
ir įvairus. Už šokius bus tei
kiamos dovanos. Laimėti do

vanų,' varosi biznierius J. Bal
sevičius, Jisai yra apsukrus 
biznyje, gerai veda liardware 
storų 2325 So. Hoyne avė. ir 
yra Šiiaano Daukanto Spulkos 
direktorius. Jam nenori užsi
leisti ir kiti, kaip va biznie
rius Pranas Balčiūnas, Sima- 
no Daukanto Spulkos pirmi
ninkas, Ben. J. Kazanauskas, 
tos spulkos sekretorius, adv. 
Kučinskas, M. Meldažis ir ki
ti. Manoma turėti smarkias 
ristynes. Pakviesti šie garsus 
ristininkai A. Radomskis, Jo
nas Bagdonas, Petras Maže- 
nis ir Aleksas Pilipavičius. Vi
siems aišku, kad iš tų risty- 
nių bus daug “fonių’’.

mam “50 pieee band“ Pasau
linės Parodos. Povilas Simu
tis duos lekcijas per šešis mė
nesius veltui. Praneškite jam 
ar vienam iš šių asmenų: J. 
Miller, K. Šimkus, B. Kašto
nas, P. Daunoras ar S. Ali
šauskaitė arba atsilankykite į 
susirinkimą.

Sukaktuvės.
Jau pradedama rengtis prie 

15 metų Vyčių 36 kuopos gy- 
vaivmo sukaktuvių, kurios bus 
rūgs. 23 d. Visi nariai prieš 
laiką kviečiami ruoštis prie 
šių iškilmių.

Ekskursija.
Tikietai jau pardavinėjami

žinoma, tai dentisterijų, 4 me
tų kolegijos mokslų baigs į 3 
metus ir «la su aukštu laips
niu.

Toks gabus studentas yra 
vertas visuomenės paramos.

Draugas.

ką nteity turėsime daryti, 
kad sumažinus vienuolyno sko 
lą ir kitokius trukumus, kurių 
šįmet randasi nemažai. Taip
gi sužinosime ir musų sky
riaus darbo vaisius.

Valdyba.

51)6
507
516
528

HH555H-5H9H-—HSH-M

Dombui Viktorui 
Edbrukui Petrui 
Mekeliui J.
Tvlai Jonui

Trečiadienis, Birž. 4 d., 1930

PRANEŠIMAI. CHICAGOS PAŠTE 
LIETUVIAMS LAIŠKAI

REIKALAUJA LAIVYNŲ 

SUTARTIES DOKU

MENTŲ

Žurnalistų sąjunga ir lietu
vių žydų kultūrinio bendravi
mo draugija suruošė Vilniaus 
žydų žurnalistams, kurie da- 
,bnr yra Kauni*, vaišes. Vai
šėse dalyvavo apie 20 žino
mu]. ‘R.’’

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Nekalto Prasidėjimo mer 
ginų draugija pereitų pirma
dieni savo mėnesiniam susi
rinkime, atlikus bėgamuo

sius reikalus, sutaisė gražią 
puotelę ir pareiškė malonių 
su dovanėle linkėjimų Stanis
lavai Bagdonaitei, kuri yra 
pasiruošus priimti moterystės 
Sakramentų.

X Seniausi AVestsidieėiai 
Juozapas ir Paulina Kavars
kas šią vasarą atostogas pra
leis Lietuvoje. Šio mėnesio 11 
d. laivu Leviatlitn išplauks iš 
New Yorko. Linkime jiems 
linksmos kelionės ir lauksime 
kupinus naujienų laimingai 
grįštant atgal.

X Aušros Vartų klebonas 
pakvietė parapijos mokyklą 
šio mėnesio pirmąjį penkta
dienį pasipuošti prie Introni- 
zacijos iškilmės, kuri bus pa
daryta visose klasėse tuojau 
po visų vaikų bendrosios ko
munijos.

X AVestsidietis Povilas Ši
melis išvažiavęs Lietuvon 1920 
metais ir gražiai ten įsigyve
nęs vis-gi nebegali pamiršti I
Šv. Kazimiero Aušros Vartų j 
parapijos draugijos ir, laišku1 
redakcijon rašytu, ją sveiki
na reikšdamas džiaugsmo, kad 
ji gyvuoja!

X Aušros Vartų parap. di
dysis piknikas artinasi. Jis 
bus birželio 29 d., Bergmane 
darže. Piknike žadama būti 
daug westsidiečių laukia tos 
dienos kaip kažko. Aušros 
Vartų parapijos piknikas šį
met bus vienas šauniausių.

X Piknikėlio rengimo komi 
sija turėjo pasitarimą ir iš
rinko vyriausiu tvarkos pri
žiūrėtoju senai žinomą politi
kierių Antaną Radomski. Pa- 
gelbininkai bus biznieriai Juo
zas Dabravalskis, Nikodemas 
Karlavičius, o visiems pagel
bės Brolis Vladas. Juozas Do- 
bravalskis apsiėmė rasti gerų 
kostomerių prie lietuviškų 
saldainių. Jis pakvies Petrą 
Vasiliauską 3939 Maypole avė. 
kuris pasižymėjo gegužės 18 
d., Aušros Vartų salėj per 
Moterų Sąjungos “bunco par- 
ty”.

se. Muzika buvo Stirbo ir jo 
orkestros narių, visus paten
kino.

Birželio 5 d. įvyks labai 
svarbus susirinkimas McKin-Į 
ley Park Field House, 39 ir į

Ig VYČIŲ VEIKIMO.

Am. Liet. R. K. Federaci
jos Chicagos Apskrities mė
nesinis susirinkimas įvyks šį 
vakarų (June 4), 8 vai., Auš
ros Vartų parapijos mokyklo
je.

Kolonijų atstovai maloniai 
kviečiami dalyvauti šiame su-

birželio 29 d., kada įvyks lai- sirinkime.
vu ekskursija į Milwaukee, 
Wis. Visi kviečiami dalyvau
ti. Tikietų galima gauti nuo 
narių arba J. Clierry, 2517 W. 
43 St.

Red Cherris.

PASIŽYMĖJĘS MOKSLE.

Petras Atkočiūnas yra pasi-

Valdyba.

Bridgeport. — Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų dr-.jos 
2 skyriaus susirinkimas įvyks 
birželio 7 d., šv. Jurgio mo
kyklos kambary, tuoj po pa- 

i maldų.
Nuoširdžiai kviečiamos vi

sos rėmėjos ir rėmėjai skait-
AA estern Blvd. lygiai 7:30|žym5jęs moksle. Būdamas <la !)ingaį atsilankyti, nes šis su- 
val vak., kad butų galima i.Valparaiso Universitete jau brinkimas yra prieš šeiminis, 
viską apsvarstyti ir po to bis- buvo lietuvių kalbos mokyto- |Bus išduota raportas iš Sci-
k j turėti “good time

Baseball.
Vaikinai labai smarkai va

rosi pirmyn Liet. Vyčių Chi
cagos Apsk. Lygoje. Radę lai
ko, lošia ir prieš kitus tymus: 
svetimtaučių ir ne Vyčių.

Merginos taip pat varosi 
pirmyn savo lygoje ir mano
ma kad ir jos bus arti vir
šaus sezonui užsibaigus.

Benas.
Da yra proga Įstoti visiems, 

kurie nori griežti, tveria-

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ut. ir Seredoj, birželio 3, 4 
“FREE and EASY”

Dalyvauja Buster Keaton ir 
kiti pagarsėję artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. . x t ,
’ ’ Automobilių pirkėjams ir savinin-

t» * -j -i on t kams pirm pirkimo naujo karo Str-Uurys atsidaro 1:3(J vai. po p. dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automoblius 

I sul vėliausios mados automatiškais 
1 Įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir

jum per keletą metų. Taipgi 
buvo chemiškos labratorijos 
pagelbininku. O dabar, lanky
damos Cliicago College of Pen
tai Surgery (prie Loyolo Uni
versiteto), gauna aukščiau- 
sius pažymėjimus moksle ne 
žemiau kaip B — ar 85. Kiek

1S

mo. Bus pranešta, kas per 
šiuos metus vra nuveikto ir

ISRENDUOJAMAS KAM
BARYS.

Gražioj Marąuette parko kolonijoj, 
netoli parko, išrenduojamas gražus 
kambarys su visais patogumais. 
Kreipkitės j “Draugų”, arba telefo- 
nuokite: Hemlock 1006.

AUTOMOBILIAI

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina $845.00 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 labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras
J. Lcskys

Telefonas Lafayette 6868
3962 Archer Avenue

PRANEŠIMAS.

Savininkas
Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
Products 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Wm. J. Kareiva

MARQUETTE JEWELRY 
&RADIO

Brighton Park. — Liet. Vy-' 
fru 36 kuopa imasi • vėl smar-į 
kiai veikti. Nariams buvo su-J 
ruošta veltui šokiai, geg. 22! 
d., McKinley Bark Field IIou-

»

kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kalnas pas
BALZEKAS MOTOR SALEį 

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONIIAG IR OAKLAND

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

lukslnlų Ir sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra- 
dlo, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Ohicago.
Telefonas HEMLOCK 6166

MILDA AUTO SALES
D. KUKAITIS, Sav. 

806—8 West 31 Street 
Tel. Vlctory 1696

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirklt materljolų, o 
aš padarysiu gražių dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms Iki 9 vai. vakaro.

AVASHINGTON, birž. 4. — 
Pirm tikrjsiant pndnrytos Lo- 

6ie laiškai yra atėję iš Eu ndono laivynų sutarties šiai 
šaliai naudingumų, senato ko
mitetas iš valstybės departa
mento pareikalavo visų doku
mentų (faktų) apie tų sutar
ti.

Komiteto pirmininkas šen. 
Johnson yra nuomonės, kad 

i valdžia tuomi klausimu pasi-

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gatvių) at
siimti. Reikia klausti prie lan
gelio, kur padėta iškaba “A(i- 
vertised Window” lobėj nuo 
Adams gatvės, pasakant laiš
ko NUMERĮ, kaip kad šiame 
sąraše pažymėta. Laiškus paš
tas laike tam tikrą laiką, o 
paskui sunaikina.

501 Andrulaičiui Povilui
502 Astrauskeneį B.
504 Bumblauskui Matui

Tel. Humbold 5230 
* Rez. Armitage 3857

MAJESTIC FLORIST
1711 F.LLEN STREET

Gėlės, vainikai vestuvėms, pagra- 
bams Ir kitokiems reikalams.

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS 
Savininkas

DIDELI BARGENAI
% raudono roberio 

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

Enamel indai buvo 
$1.50, dabar 98c.

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

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.

PUIKIAUfel KARAI

DE SOTfl. 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 

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

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

I Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.

I Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J mus

WHITE SOI MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

ST. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

4938 WEST 15 STREET
Tel. Cicero 689 
CICERO, ILL.

laikanti visus svarbiuosius o- 
ficialius raštus. Senatui turi 
būt žinomi tie dokumentai. Be 
to sutarties nebus galima pa
tvirtinti.

ATLAS PHOTO STUDIO 
J. W. Staneika

Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbą.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. 'Republic- 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

SKOLINAM
PINIGUS

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

J. NAMON & CO.
6755 So. W ėst era Avė.
Telefonas Grovebill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Už $50 gausi ąžuolinius forničius. 

4 kamh., 2 pečiu, geram stovy. 123 
So. Irving avė. Viršuje.

Sl’BLEASE — 6 kamh. apt. ra
kandai, pigiai 54 E. 18 St, Apt. E.

Rakandai, 1 kamh. virtuvė, labai 
pigiai. Gordon, 550 Briar Pi.

Koncertinos, bandonionas, armoni
kos pardavimui, mainymui, taisy
mui. Otto E. Georgi, 1738 No. Cali- 
,lomia Aid. vak. nedėlių rytais.

REAL ESTATE
NEGIRDĖTAS BARGENAS

2 flatų mūro namas, po 6 
kamb. Priimsiu lotą į mainus. 
Priežastis — einu i biznį.
1608 So. 49 Avė. Cicero, III.
2-ros lubos.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kon trak tortus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

J. MEZLAIŠKIS ~
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

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

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chlcago, III.

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

B U I C K
Per 26 Metus Užima Pirmenybė.

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

4400 Archer Avenne
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzle Avė.
JONAS 4LEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne ,

Tel. Lafayette 7674
SVEIKATOS KOMISIJONIE 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS
* Mes pasirengę išgražyti Jūsų kam
barius 10% pigiau už visų darbų. 
Maltavojam, Ir popleruojam ir aps
kritai padirbam pagal Jūsų norų. 
Teisingas ir greitaas patarnavimas 
už prieinamų kalnų. Nesvarbu, kaip 
Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes pribuslm ir apkainuosim visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
Išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS 
Painting * Dccoratlng Contractor 

3939 West 65 Place 
Tel. Republic 4139

BARGENAS mūrinis 2 flatai, po 
penkis kambarius, pirmas flatas su 
hot water heat, antras nuo kampo 
su 2 karu murintu garadžiu, 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

Daro-me Įvairius legalius dokumen
tus, apdraudžlame namus, automo
bilius Ir kitokias nuosavybės.

2433 West 69 Street
Telef. Prospect 3140

PARSIDUODA naujas 2 Ratų mu
ro namas, 5x5, dideli kambariai. 
Boi8mentas gražus — moderniškas. 
Nažnas randasi prieš Lietuvišką, baž
nyčių, Brighton Park. Parsiduoda 
labai pigiai, nes savininkė išvažiuc- 

i ja Lietuvon. Atsišaukite j
“DRAUGO” OFISĄ

Pirk iš sav. 3-40 p. lotai arba 
4-30 p. lotai, g-vė išbrukuota. 1 '• 1. 
ik strytk. Talp-gi 1-40 p lotas, 21.- 
800. g-vė išbrukuota, 1% blokas J 
Belmont strytk. C. Hamberger, 4926 
Dlversey, Tel. Palisade 4230.

PardaLvimui 8 kamb. med. namas, 
k. v. šild., stikl. porč., garadžius, lo
tas 50x145. 28,500, 4030 No. Loveli 
avė. Tel. Palisade 5853.

Parsiduoda 6 kamb. namas. 1319 
Cora St. Joliet, 111.

Plgiaf plytų namai, 5-6, 58 & Ke-
dzie distrikte, apžiūrėk, duok pa
siūlymus. Del žinių kreipkis A. J. 
Mouat, 1177 Wllmette avc., Wilme- 
(te. Tel. IVilmette 274.

V. PAUKŠTIS
į 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.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
MaliavoJImo Kontraktorius

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

2 Ratų medinis namas, 6-6. šty- 
mu šild. 2 karų garadžius. Eųuity 
26,500, atlduosim už 25,000. Mainy- 
sim J mažesnį namą ar bunga!ow 
6945 So. A-da St.

' NEGIRDĖTAS PIGUMAS

Storas ir 3 flatai už $3,000. 
Randasi Bridgeporte. Įmokė 
ti $1,000. Tuoj atsišaukit.

V. M. STULPINAS 
3255 So. Halsted Street,

Victory 6122

WM. BENECKIS .
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados poplera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuoktt 
Lafayette 7664

F A RM O S

Pardavimui 80 ak. gera, lygi žemė, 
47 ak. nauji namai, šulinys, 8 galvi
jai, 150 vištų, 4 poros Silver Black 
lapių, renčius 3 pr. 8 Vi mali. Ba.l- 
ger. Cliffoird Thompson, Badger, 
Mlnn.

/


