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Pavyko Isgeiteti Šveitriausiąjį Is 
Degančios Bažnyčios

GYVYBĘ: PAVOJUN STATYDAMAS 
TAI ATLIKO KUN. MIKAITIS

RUMUNIJA SUSILAUKĖ 
NAUJO KARALIAUS

Apie Šv. Kazimiero lietuvių, žmones tuo jaus išeiti laukan, 
bažnyčios Philadelphijoj sude gi patsai mėgino prieiti prie 
girnų to miesto angliški laik- altoriaus ir gelbėti Švenčiau-
raščiai paduoda platesnių ži
nių. • ,

Gaisro metu trys gaisrinin
kai užsilipo ant degančios ba
žnyčios stogo, kada staiga sto
gas sulužo ir gaisrininkai nu
riedėjo apie 50 pėdų žemyn i 
liepsnos bangas. Visi trys pa
vojingai sužeisti ir vos išgel
bėti. Kiti trys gaisrininkai le
ngviau sužeista krintančiais

siųjj. Altorius buvo apgaub
tas tirštais dūmais. Nepavyko 
jam paimti Švenčiausiojo.

i Prigėręs dūmų išėjo laukan 
ir pašlijo. Greitai atsigaive- 
jliojęs nuėjo Į klebonijų. Kar
tu su klebonu kun. Mikaitis 
rir vėl mėgino pasiekti didįjį 
laltorių. Tuo. pačiu laiku vie
nas patarnautojų įėjo į za-

, . ikristijų ir iš ten išnešė baž-
stogo nuodėguliais, visi G pa-' ... j •« ” * nytinius rubus ir kitokius dai

ktus.imta į ligoninę.
Bažnyčioj kilusį gaisrų pir

masis susekė kun. V. Mikai
tis, klebono kun. J. Kaulakio 
pagelbininkas. Kun. Mikaitis 
kaip 6:45 nuėjo į bažnyčių at
našauti šv. Mišių septintoje 
valandoje. Tuo laiku bažny
čioje buvo keletas žmonių. Jis 
pamatė už didžiojo altoriaus,

Pagaliau kun. Mikaičiui 
pavyko prieiti prie altoriaus 
ir Švenčiausias išneštas.

Kada suvyko gaisrininkai, 
kuone visam bažnyčios viduj 
bangavo liepsnos. Buvo pavo
jaus ir parapijos mokyklos 
butui, bet apsaugotas.

kur yra zakrištijįEų____ xęržiųn-< Sudegusi bažnyčia buvo ve-

čiuosius dūmus. Po to tuojaūs 

blyksterėjo liepsnos liežiuviai.
rta virš 100,000 dolerių. Pirm 
20 metų nupirkta nuo meto-

Jis įspėjo bažnyčioj esančius distų ir pakeista bažnyčia.

CHICAGO JE
Pašautas kulkasvaidžių 

pardavėjas

New Mildford, AVinnepago' 
apskrity, kažkas pavojingai 
pašovė Frankų R. Thompson, 
kulkasvaidžių pardavėjų Chi- 
eagos galvažudžiams. Jis ne
sako, kur ir kas jį pašovė.

PLANETARIUMĄ LAN
KYTI VALANDOS

i Planetariumų Grant parke 
įlankvti valandos nuskirtos:

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KLEBONO 

PAOELBININKAS

Gerb. kun. Viktoras Mikaitip, .Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos Philadelphijoj, Pa., 
klebono pagelbininkas, kurs savo gyvybę sta
tė iš degančios bažnyčios gelbėdamas Švenč. 
Sakramentą. Gaisro bažnyčioje .aprašymas yra 
kitoje vietoje. i.

CHABAROVSKĄ, SIBERIJOJ, APVAL 
BE SUKILEGYVENTOJAI

Maskva Mobilizuoja Kariuo
menę Malšinti Sukilimus

RUMUNIJOJ RAMU; NAUJAS KARA
LIUS IMA TVARKYTIS

\.
TRYS KUNIGAI DAUGIAU IŠ SIBERIJOS BĖGA KO- 

PAGROBTA KINIJOJ | MUNISTAI VALDININKAI

BUKAREŠTAS, birž. 9. —
Rumunijų valdo naujas kara- j 

j liūs — Karolis II. Į

Kaip žinoma, jis visai ne
įtikėtai praeitų penktadienį va 
Įkarę orlaiviu gryžo. Jį palan
kiai pasitiko kariuomenė ir vi-

I si gyventojai. Valdžia jam ne- 
i sipriešino, nes išanksto visų 
; buvo sutarta jį priimti ir pa-
skelbti karalium.į

Vakar parlamentas turėjo 
' specialę sesijų. Panaikino vi- 
! sus įstatymus, kas buvo išlei
sta pirm kelerių metų prieš, HANKOAV, Kinija, birž. 10. j SHANGHAI, Kinija, birž., 
į jį Rumunijų valdant libera-Į— Kinijos raudonieji plėši- 9. — Anot žinių iš Harbino, 
lams. t kai pagrobė tris kunigus mi- A ladivostokų dar valdo rau

po to karaliūnas Karolis sionierius daugiau. Tai įvyko, donoji kariuomenė. Bet mies- 
pakviestas į parlamento rū- Anhvvei provincijoj. Pagrobti Cliabarovskų sukilę vals-( 

, mus, tenai (prisiekdintas kai- yra ispaniečiai misionieriai
po karalius ir gyventojams | --------------------

II paskelbta, kad Rumunijos 
priešakv vra karalius Karo
lis II. * *

Jo jaunas sūnus Michael,

NENORI PINIGŲ PLĖ
ŠIKAI

tiečiai užėmė. Komunistai val
dininkai vos suspėjo pabėgti.

Netoli Pograničnaja geleži
nkelio stoties sukilėliai sudi- 
namitavo važiuojantį bolševi
kų prekių traukinį. Apie tai IHANKOAV, birž. 9.— Bau _ ____

kurs keleris metus išbuvo ka- '<lon.ųjų. kiniečių plėšikų pagro- j smulkmenų trūksta.
ralium, jiaskelbtas sosto įpė- ,btas amerikietis kunigas mi- į . ,
diniu. ............. i laikraščio

LIETUVOJE
ORAS LIETUVOJE

gražus: susirinkimas

KAUK s. im gegužės

niu

i.-----.---------7 - ------°-------- !
sionierius Kmg dar nepaliuo 

Ministerio pirmininko Ma-'suotas. 
kabinetas atsistatydino,

mėn. 9 d. 8 vai. vakaro stude 
litai ateitininkai eueharistini- 

Kovo mėnesio pabaigoj ir jukai padarė įdomų susirinki- 
balandžio pradžioj pasidarė ^ų. Jame gerb. prof. dr. kun.

‘No-

'rth China Daily News,” gy
ventojų sukilimai prieš bolše-

Plėšikai reikalauja išpirki-
Naujas karalius tečiaus pa-',mo> ne Jpinigų. Jie nori
kvietė Mftniū'sudaryti kitų ka-,gauti ginklų ir amunicijos.
binetų. į _______ ;_____

Karaliui dabar belieka tik
susitaikinti su savo žmona E-' r
Iena, kurių jis apleido pirm \ 
kelerių metų. Profesorius Jo 
rga darbuojasi tuo reikalu.

vikus apima kuone visų ryti
nę Sįberijų. Kai-kurita raudo
nosios armijos divizijos, su
darytos iš komunistų korėjie
čių ir kiniečių, perėjusios su
kilėlių pusėn.

ATSISTATYDINO DU
JAPONIEČIU ADMI

ROLUPr. Kuraitis laikė įdomių ir 
aktualių paskaitų apie katali
kiškų akcijų ir jos didelį rei
kalų. Susirinkime aptarta da
ug svarbių reikalų. Susirinki
mas buvo gyvas ir įdomus, 

pradeda žaliuoti rugiai, želti .Studentės eucharistininkės pa ! 
žolė. Naktimis visai maža šų- skaitė gražų rašinėlį ir padė

jau tikras pavasaris. Saulutė 
nuolat ir karštai kaitina. Le
dai iš upių ir ežerų ištirpę, 
pašalas beveik jau išėjęs. Jau 
parlėkę gandrai ir kai kurie

Pirmadieniais, antradie- ,kiti paukščiai. Laukuose jau 
miais, ketvirtadieniais ir penk
iadieniais nuo 10:00 ryto ligi 
10.-00 vakare. Įėjimas 25c. as
meniui.

DIVORSĖS NETURI 
PRIVILEGIJŲ

Trečiadieniais ir šeštadie
niais nuo 10.09 ryto ligi 500 
vakare. Įėjimas veltui.

Sekmadieniais nuo 2:00 ligi 
5.00 po piet. Veltui.

, Mokyklų vaikai kasdien ryt-

klamavo. Susirinkimas baig
tas po 10 vai. St. Šerkšnas.

Suraižė vaiką, suimtas
R. Hernandez, girtas dar

bininkas, peiliu suraižė 7 me
tų P. Miller, kurs ties savo 
namais, 10753 Bensley avė.,' mečiais priimami veltui, 
ant šaligatvio žaidė.

Hernandez norėjo jiabėgti, 
bet sugautas.

PAGIMDĖ TRIS VAIKUS

la. Seinų ajiskrity (Leipalin
gio, Seirijų ir kituose vals
čiuose), kur žemė lengva, smė
lėta, jau žmonės pradėjo lau
kus arti ir sėti kai 1 kuriuos
javug , Prieš savaitę laiko Aulau-

• kio dvare netoli Klaipėdos,
Šiemet žiemos Lietuvoje .piušausko šeima susilaukė y- 

taip kaip nebuvo. Žmonės sa- 'patingos dovanos — žmona
vo gyvenime nepamena tokios pagjmdė tris vaikus. Iš jų dvi

LONDONAS, birž. 9. — To-' ties. 
mis dienomis karaliaus rūmuo
se atsakytas priėmimas vie
nai moteriškei. Pasirodė, kad 
ta moteriškė yra divorsė, gi 
divorsės į pramogas rūmuose 
nepriimamos.

------------- Toliaus tas laikraštis pra-
TOKYO, birž. 10. — Du ja- neša, kad bolševikų valdžia 

poniečiu admirolu išėjo iš ta-'mobilizuoja taip vadinamų 
rnybos kilus ginčams ir nesu- tarptautinę armija, kurion I- 
sipratimams dėl padarytos j eina įvairių tautų Rusijoj gy- 
Londone karo laivynų sutar-Įvenų komunistai, kaip tai la

tviai, ungarai ir kiti. Ši ar
onija bus pasiūsta malšinti su
kilimus Siberijoj.LENKAI PUOLA BOL

ŠEVIKUS
SAKOSI VEIKĘS VIENŲ- 

-VIENASMASKVA, birž. 1,9. — Vie
ptos laikraščiai praneša, kad 
denkai atnaujino pasieniu puo {' LlSBONA, Portugalija, bi- 

GUBERNATORIŲ ŠUVA- j]įmąe Vienas sovietų kareivis įr^- 9. Suimtas žmogžudis 
ŽIAVIMAS 1 nušautas, kitas sužeistas, gi į'K Puchowski, kurs seštadie-

žtrečias paimtas kalėjimai! Vi- nl e’a nužudė "V okietijos am-

Beprotis pašautas
i Iš Chicago State Hospital 
ibepročiams pabėgo Jesse Ba- 

Milftarinis lavinimas 1 nks, 24 m. negras, ir gatvėje 
Liepos 31 d. Port Sheridan, užpuolė Mrs. A. Schuster, 26 

arti Chicagos, prasidės jau-tmetų, ^535 Dakin

nimui militarinis lavinimas, Vienas moteriškės kaimynų 
kaip kad kas metai atlieka- ,i§gjrdo kliksmų, pagriebė re 
mas. Jaunimas raginamas pa-įvoiverj jr užpuolikų paševė. 
duoti aplikacijas, 6 No. Michi-
gan avė. . :

lengvos žiemos. Laimutis.

NAUJOKŲ ĖMIMAS

yra. mergaitės ir vienas ber
niukas Laiminga šeima jau 
turi 6 vaikučius, iš kurių vy-

SALT LAKE CITY, Utah,:,^, 
birž. 10. - Birželio 30 d. čia SovietŲ val(Jžia Lenkijai pa 
prasidės metinis valstybių gu- giuntė protestą>
bernatorių suvažiavimas. Da

ba sadorių baronų Albertų von 
Baligand, sakosi veikęs vie- 
nų-vienas. Nepaduoda priežas
čių. Matyt, komunistas. Kai

Atrastas perkase
Pirm keletos savaičių pra

puolė galvažudis E. McLaug- 
hlin. Praeitų šeštadienį jo la
vonas rastas perkase, ties Su- 
mmit miesteliu. Jo lavonas 
buvo įmestas su pririštais prie 
jo sunkiais gelžgaliais.

Pampinella liuesas

43-oje wardoje politinis da- 
irbuotojas šen. Deneen’o sro
vei, J. Ponjpinella, teismo ift- 

• teisintas.

Šį pavasarį visoj Lietuvoj 
prasidėjo naujokų ėmimas į 
kariuomenę. Imami visi gimu
sieji 1908 metais. Į tų skaičių 
patenka ir daug pirmamečių 
studentų. Sulig naujai perei
tų pavasarį išleistu karinės 
prievolės įstatymu imami į 
kariuomenę visi studentai, ku
rie dar nėra baigę trijų se-

riausia mergaitė yra 15 me-Į . , . .
“R” *yvaus aPie gubernatorių.i.dąįjG NUKENTĖJUS NUO^as sabo» kad tai būsiųs be

protis.
TURI GAUTI DOKU

MENTUS

WASHJNGTON, birž. 9. — 
Senatorius Johnson, republi- 
konas iš California, paskelbė, 
kad senatas dūri gauti laivy-
nų sutartį liečiančius doku- 

mestrų, t. y. nėra studijavę mentus, ko nenori išduoti pre- 
pusantrų metų. Visiems kitie-' ridentas.
ms seniems studentams atide-

Jis buvo kaltinamas vien»(dama> kareiviavimaa kol ,«igs 
megro pryčerio nušovime ko
vo 11 d.

Šen. Johnson jiareiškia, kad

PENKI NUSKENDO UPĖJE

LANCASTER, Pa., birž. 10. 
— Penki žmonės nuskendo Su- 
sųuehanna upėje, ties Colum- 
bia, apsivožus valčiai.

7 ŽUVO SPROGIME

VĖTRŲ

MADRIDAS, Ispanija, bi
rž. 10. — Šiomis dienomis I- 
spanija daug nukentėjo nuo 
vėtrų, siautusių įvairiose ša
lies dalyse. Nuostoliai siekia 
milionus dolerių.

OAKLAND, Cal., birž. 10. 

— Hetch-Hetchy tunely įvyko

Naujas prekybos būtas
Vakar Chicagoj iškilmingai 

atidarytas naujas prekybos 
“boardo” būtas ties La Salio 
gatve.

Vienas daugiau nužudytas
Vakar Chicagoj vienaa trlo- 

kšmadaris daugian savo prie
šų nužudytas. Tai A. Kearney. 
Jis'nušautas Troy ir 11 gat. 
skersgatvy.

12 SUKILĖLIŲ NUŠAUTA 
NIKARAGUOJ

MANAGUA, birž. 10. — 
Nikaraguos valstybės sargyba 
iškėlė veikimų prieš užsiliku
sius šaly sukilėlius, kurie be

KALTINA AUTOMOBILIUS kitko puola ramiuosiua
__________ htojrs. Į tris paras 12 suki

lėliu nukauta.LONDONAS, birž. 10.
senatas tvirtina prezidento pa sP’’°^ma‘ • ^uvo ” darbinin nam^ rejk£dlj ofiso paskel- i

universitetų. Tokiu būdu šie-į darytas sutartis. Tad senatas ka’ 
met į kariuomenę yra paimtų j įr turi žinoti, kų jis tvirtina, 
daugiau kaip pusė pirmame
čių studentų. St- Šerkšnas.

CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Dailus oras; maža 
temperatūroje atmaina.

Gaus laboratorijas
Chicago Universiteto prezi

dentas Hutcbins pranešė, kad 
ši įstaiga gal gausianti dvi 
laboratorijas. Tas atsieisiu du 
milionu dolerių.

Pasirašė sutarti
Gatvekarių kompanija su 

konduktoriais ir motormonais 
pasirašė sutartį vieneriems 
metams senomis sąlygomis.

bta, kad jaunoji žmonių genL 
kartė į nusižengimus linksma 
praplitus automobiliams. Se
niau to nebūta.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

, HELSINKI, Suomija, birž. 

10. — Čia nusakoma, kad pro- 

•hibicija Suomijoj būsianti pi

lnai atšaukta 1933 metais.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.88 
Francijęs 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.85
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/ GRAFAS A. TIŠKEVIČIUS.

Spauda praneša, kad Prancūzijoje pasi
mirė grafas Aleksandras Tiškevičius, buvu
sia Lietuvos valstybės atstovas Londone ir 
stambus Lietuvos dvarininkas.

A. a. Tiškevičius buvo gimęs 1882 me
tais. Dalyvavo du metu rusų — japonų kare 
kaipo karininkas gusarų pulke. Prie rusvi 
yra tarnavęs rusų užsienių ministerijoj ir 
rusų ambasados Londone sekretorium. Esant 
Lietuvos Taikos Delegacijai Paryžiuje, sako
ma, jisai kiek galėdamas, gelbėjo lietuviams. 
Penktasis ministerių kabinetas jį paskyrė 
Lietuvos valstybės atstovu į Londonu, An
gliju, kur darbavosi iki 1921 metų pradžios. 
Jp paskyrimas, o paskiau ir pats darbas Lon
done buvo sukėlęs gana daug sensacijų, dėl 
kurių velionis turėjo atsisakyti. Net Anieri- 
Xoje Ųearsto laikraščiai, pasinaudodami lie
tuvio Pilėno raštais, iškėlė aįūy jį “baisių” 
Sensacijų. Atsisakęs iš Lietuvos diplomati
nės tarnybos, išvyko į užsienį, kur beveik 
visų laikų ir išgyveno.

Bet, ar šiaip ar taip kalbėsime, grafas 
Aleksandras Tiškevičius buvo vienas iš ne
daugelio Lietuvos nutautusios aristokratijos, 
kuris bent mėgino dirbti Lietuvos darbų, 
kuomet daugelis bajorų atvirai išėjo prieš 
mūsų tautų, susidėdami su lenkais ir daryda
mi pastangų Lietuvos nepriklausomybę pas- 
iųąugti. Del to velioniui reikia atiduoti kre
ditų, kad jis, tokiose nepalankiose Lietuvai 
sąlygose išaugęs ir mūsų priešų tarpe gyven
damas, išdrįso išsiskirti iš kitų ir eiti į Lie
tuvos tarnybų.

Velionis grafas buvo vedęs Nesvydžio 
kunigaikštytę Radvilaitę, kilusių iš žinomos 
senųjų Lietuvos patrijotų'giminės. Lietuvos 
Spaudps pranešimu, velionies laidotuvėse da
lyvavęs oficialis Lietuvos atstovas, o jo žmo
nai užuojautų pasiuntęs užsienių reikalų mi- 
Kisteris dr. Zaunius.

mes, Amerikos lietuviai nebeturime mokslei
vių ir studentų laikraščio. Nebeturime ir jų 
organizacijos, kuri yra reikalinga. Bet mes 
džiaugiamės, kad Lietuvos moksleivija ir stu 
dentija yra gerai organizuota, leidžia net tris 
rimtus žurnalus “Židinį” — studentams, 
“Ateitį” — moksleiviams, “Ateities Spindu
lius” — jaunesniesiems moksleiviams. Mūsų 
moksleiviai ir studentai privalėtų tuos žurna
lus užsiprenumeruoti, arba geriau sakant, 
paprašyti, kad tėvai jiems juos užprenume
ruotų. Šių visų žurnalų reikalais galite kreip
tis į' “Draugų”, arba tiesiog į Kaunu, Lais
vės Al. Nr. 3.

AMERIKOS KOMUNISTŲ “GERUMAS”.

Jau kartij mes pastebėjome tų faktų, kad

EKONOMINIS TEISINGUMAS 
JR ŠEIMA

Šeimos yra. Jos puola žemyn. Šei- 
narių skaičius mažėja. Visų ty įvy- 
priežastis gludo ne vien silpneji-

Jie tikėjimo ir besiplečiančiame palai- 
ume, bet ir ekonominiame neteisin
tume.

Jgyvendinimas ekonominio teisin- 
runio yra svarbus dalykas. Tai prisi

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
BAIGĘS MOKSLUS JAUNI

MAS.

Komunistai suardė Rusijos ekonominį, 
kulturinį ir politinį gyveninių. Bet ir to jiems 
neužtenka. Jie visas pastangas deda sugro- 
vimui bažnyčių, išrovimui iš žmonių širdžių 
tikėjimo. Kai kas pasako, kad kitų kraštų 
komunistai yra kultūringesni ir jie nekovoja 
tikėjimo. “Geresni” esu ir Amerikos komu
nistai. Tačiau to savo gerumo jie nei patys 
nepripažžįsta. “Daily AVorker”, komunistų 
organas Amerikoje, kuriam ir lietuvių išsigi
mėliai ir tamsuoliai deda aukas, taip rašo: 
“Kiekvienas susipratęs komunistas yra ateis
tas. Komunistų partija kovoja netik už eko- 
naminę laisvę, bet ir idealoginę.” Jie savo 
programoje turi įsirašė, kad partija visus 
savo narius užpareiguoja varyti prieš — re
liginę propagandų. Del to, kaip greit čia jie 
įsigalėtų, taip greit pradėtų uždarinėti baž
nyčias, žudyti tikinčiuosius žmones. Komu
nizmo reikia saugotis kaip kokio baisaus ma-

Štai birželio mėnesiu baig
sis taip vadinami mokslo me
tai. Amerikoj dešimtys tūk
stančių jaunų vvrų ir merge
lių gaus mokslo atestatus. Jų 
vieni bus baigę kolegijas, ki
ti aukštesniųsias mokyklas. 
Jie visi pulsis ieškoti sau už
siėmimų — darbų.

I K '
Kaip kas metai, taip šįmet 

įvairių dirbtuvių ir ofisų ve
dėjai ir pramoninkai kasosi 
galvas. Birželio pabaigoje pas 
juos kreipsis šimtai, gal tuk-

Amerikoj gerai klojasi tik 
apsukriems, drųsiems ir iškal
bingiems jauniems žmonėms. 
Lėtiems čia sunkus gyveni
mas, nors jie butų ir genia
liais.

Taip pat gerai sekasi ir 
tiems, kurie turi daug priete- 
lių ir draugų. Jei ne vienas, 
tai kitas gali duoti reikalin
gos pagelbos.

Ne kitaip yra ir su mer
gaitėmis. Mokyklose jų daug 
mokosi komercijos mokslų. 
Išmoksta greitai mašinėlėmis 
rašyti, išmoksta trumparaš- 
čio. Bet kada nueina į kokį

ŠAUDYMO ČEMPIONAI.

, , Šaudymas ir pataikymas į taikyklį ir gi skaitomas sportu,
stančiai jaunų vyrų ir mergai-į didesnį ofisų, pasirodo, kad,Tokio sporto> suruošt’o Junction City, Kansas, čempiona- 
čių ir teiriausis, ar nebūtų i jų tas mokslas yra vien ap- lahnėj0 McKonc — tėvas ir sūnus. Pirmas iš 250 pataikė 
galima gauti darbo. Kai-kurie graibinis, kad jos turi dar, 243, 0 sunus įg 200 _ 193
norės darbo gal tik porai mė- daug ko mokintis. Likimo I ' __________
nešiu, nes turės gryžti į mo-1 spaudžiamos jos turi imtis .
kyklas tęsti toliaus mokslus.! kadir paprasčiausių ir sun- Norton l Kongresų iš- Pav., paum;i.*.e ...... "r?..,
Bet didžiuma norės gauti kiaušių darbų. rinkta 1924 luetais* Ji buyo į“ kalbančiuosius paveikslus.
nuolatinius darbus. ! Nestebėtina tad,, jei šiandie Piruiutinė KonSrese «tstovė iš‘Pirmiau, kol mašinos neturėjo

demokratų partijos. Po to reprodukcijų balso, daugiausia

ro.

Sęstame visi. Sęsta ir mūsų dvasios va
dai. Štai ir kun. Jonas Kasakaitis jau mini 
dvidešimts penkių metų kunigavimo jubilie
jų. Jisai beveik visų savo kunigavimo laikų

Žymi dalis darbdavių yra baigę aukštesniųsias mokyk- 
geraširdžiai žmonės. Einan- las arba ir kolegijas jauni 
čiam mokslus jaunimui jie vyrai yra “busų” arba “ta-4 
randa laikinojo darbo. Tie xi” vežėjais arba paprastais 
žmonės jaunimui užjaučia irį dirbtuvių darbininkais, gi 
visados duoda pirmenybės.-mergaitės turi dirbti valgy- 
Tai paprasta jaunimui para-iklose arba dulkėtose dirbtu-

t . r-‘

nrn ir paakstinimas, kad jis vėse.
toliaus tęstų mokslus ir siek-į Kas metai jaunimas ragi- 
tų tokios ar kitokios profesi- j namas eiti aukštesniuosius 
JOS.

dukart išnaujo jinai buvo iš-'.grodavo vargonai, 
rinkta ir šįmet išstatyta joi orkesirai 1. .. t. 
kandidatūra.

Pirm įstosiant politikon ji 
daug darbavosi žmonių tarpe 
kaipo socialės gerovės dar
buotoja. Besidarbuodama įs i
tikino, kad socialei gerovei 
vykinti negana darbų, pa i-

mokslus ir kas metai baigų- įšventimo ir gero noro, bet dar

grieždavo 
t. JA 'radus 

rūpėtai mašinai — aparatui, 
Šimtai bei tūkstančiai muzi
kantų neteko darbo.

Teatrai liko be vodevilių 
ir be muzikantų. Šie, išėję, 
užėmė kitų darbininkų vietas 
ir tokiu būdu pasunkėjo dar
bininkų padėtis, sumažėjo 11111

Bet yra darbdavių ir tokių, 
kurie iš jaunimo nieko nenori 
laukti, atsisako jam duoti pa
ramos ir į klabiniinus tik ran-

šiam mokslus jaunimui vis 
sunkaiu ir sunkiau gauti dar
bus.

klebonauja Šv. Kazimiero par. Piltston, Pa. jka numoja
Sveikiname ir linkime laimingam ITSVeikain Be aiškiai įstatytos prote-j aprūpinti.'
sulaukti auksinio jubiliejaus! sijos baigusiems aukštes

niųsias mokyklas arba kolegi-

gus, ji įstojo politikon ir tuo- 
Nekalbama čia apie turtin- jaus susidūrė su pavykimais 

gų tėvų vaikus." Šie visakuom

Akstinas.

LIETUVIO KUMŠČIO SVARBA. jjas jaunimui , nelengva gauti' PAGERBIAMA KONGRESO
darbai. Amerikos pramonė rei- 

Ne vien Ameriką, bet ir Europų sudomi-j kalauja ekspertų, ty. tokių
ATSTOVĖ.

reikalinga atatinkama ir vai- Į zikos mokinių skaičius ir daug 
džios parama. Į tai atsižvel- kitų dalykų būtų galima pri-

skaityti. Žmonės — darbinin
kai, kaip nesusipranta, taip 

Karo laiku Mrs. Norton ir pasunkina sųvo ir kitų pa- 
d’aug darbavosi Katalikų Bau į dėtį. Na-gi, teatrai pilni,-net

skyriuje 
1920

metais toj pačioj valstybėj ji 
pradėjo organizuoti moteris 
politiniam veikimui. 1921 me
tais gi pateko j valstybės de 
mokratų partijos komitetų. 
1923 metais jos pastangomis ' 
Jludson apskrity pastatydin
ta valstybinė motinybės ligo
ninė. Šios rūšies įstaigos lig- 
šiol neturi nei viena valsty
bė.

Mrs. Norton priguli visai 
eilei katalikiškų organizacijų.

Krvžiaus.donojo 
iNew Jersey valstybėje.

no Sharkey -— Sclunelingo būsimos birželio darbininkų, kurie tuose ar ki.-į Šventos Elzbietos Kolegijoj, 
12 d., New Yorke, kumštynės. Mat, Schmelin-j tuokė darbuose turi patyrimo. [Couvent Station, N. Y., bir- 
gas dabar skaitomas ne vien Vokietijos čam-iGi to nelaimingojo patyrimo.Iželio 12 d. bus pagerbta Ne’.v
pi jonas, bet visos Europos. Tat šioms rung-! mokyklose nei nemokinama. Jersey valstybės Kongreso 

atstovė Mrs. Marv T. Norton.tynėms priduodama labai daug reikšmės. Mū- Į tai atsižvelgus, baigę aukš- 
sų tautiečiui Sliarkey — Žukauskui tenka tuosius mokslus vyrukai turi Jai bus suteiktas Teisių Dok- 

pirmiau užsiimti paprastais Ūorato pagarbos laipsnis, šių 
fiziniais darbais, jei yra lai-j apeigų atliks Newarko vysku- 
mės gauti tokius darbus. Ir pas Walsli. Sakomos Kolegi- 
tik taip dirbant galima laips-jos dekanė Sesuo Marie Jose 
niškai siekti aukščiau. 'paskelbė, kad ta pagarba

Daugeliui pavyksta pasiekti Kongreso atstovei lųis suteik- 
viršunių, nors tas ima ilgiau- ta kaipo pripažinimas už jos 
sius metus. Bet daugelis pra- nepaprastų labdarybėje ir po-

tautos vardų garsina, o kai būs čampionu dar j randa reikalingus stiprius pa- litikoje veikimų. Tos jos vei- 
labiau lietuvius išgarsins. Garbė jam, kad jis! siketinimus. Toki visas laikas kūnas yra garbingas ir kata-

sunki našta — apginti Amerikos sportininkų 
garbę, palaikyti čampionatų Amerikoje. Rei
kia tikėtis, kad Žukauskas, kuris pajėgė iš
kovoti Amerikos čampionatų, nugalėjo Angli
jos čampionu, ir šiuo kartu savo žygį apvai
nikuos laimėjimu. O tas daug reiškia ir mu
ms lietuviams ir visai Amerikai, žinoma, spor
to atžvilgiu. Jisai jau dabar gražiai mūsų

NEDARBAS.

savo tautos vardo neišsižada. Daugiau tokių 
lietuvių!

daužomi Amerikos 
gyvenimo bangų.

skubaus likai tikrai gali tuomi didžiuo

Nedarbui galima būtų pris 
kaityti daug priežasčių.

Vienų tų turiu mintyje, t.y. 
patys žmonės — darbininkai

itis. $ 7 į yra daugely to priežastimi.

lūžta; gerėjusi mašinos pro
dukcija, kuri kai kada net 
nuobodi pasidaro, o tikrų niu 
zikų jau ir gersniuosiose teat
ruose retai kur galima išgir
sti.

Tad, nuostabu prie ko mus 
mašinos praves. Atima darbų, 
dailę ir žmogaus individualy
bę, o vietoje tų, duoda vargų 
ir silpnina dvasių.

Žmonėms reikėtų reikalauti 
teatruose geros muzikos arba 
sustoti juos lankius, nes maši
na daro iš žmogaus mašinų. 
Prie to, gal, nevienas pasa
kys, kad mašinos yra žmonių 
darbo įrankis — produkcija, 
bet, kaip ten nebūtų, masina 
tikrosios dailės neužvaduos.

A. P. S.

Patikimi autoritetai apskaičiuoja, 
kad $1,500.00 gali užtekti tinkamam 
šeimos iš penkių asmeny pragyveni
mui. Bet visas vargas, kad daug tėvų 
tiek neuždirba. Ne jy kaltė, kad jiems 
nemokama už darbą, kiek priklausytų.

Šv. Tėvas Leonas XIII pasakė: “Jei 
žmogus negauna atatinkamą uždarbį, 
kuriuo parūpintų sau reikalingus tinka
mam gyvenimui dalykus, tai jis versti
nai pastatomas žemiau to laipsnio, ant 
kurio Dievas jį stato.”

Žemė ir visi jos turtai sutverti žmo
nėms ir jų kiekvienas turi iš jos turėti, 
kiek jam reikalinga jo gyvenimui. Kas

lėtų prie šeimy gerovės ir jy nusisto
simo. Ekonominis teisingumas turi 
aprūpinti šeimą reikalingais dalykais sau pragyvenimą turi iš uždarbių, tai 

šie turi būti atatinkami. Čia tai privalo>s tinkamam gyvenimui: geru namu, 
įaistu, išsiauklėjimo priemonėmis ir 

Intais nekuriais dalykais.
Kadangi darbininkų šeimoms visus 

tikalingus dalykus parūpina dirbančių 
Hmos narių uždarbiai, taigi tie uždar

bi ir privalo būti atatinkami. Šalę už-, 
rbiy darbininkams turėtų būti užves-1 
.įvairių ekonominių apsaugų.

veikti ekonominis teisingumas
Padalinimas darbo ir uždarbio turi 

būti teisingas.
įvesti gyveniman ekonominį teisin

gumą susirūpina įvairių pasauležvalgų 
asmenys.

Rūpinasi tuomi komunistai. Jie ali

nei vienas asmuo negali sau nei mais
to, nei drabužio, nei pastogės, nei jo
kio daiktelio gauti, bet tam tikros val
džios leidimo.

Išrodo, kad čia turėtų būti gana ge
rai: kiekvienas gauni kas reikia be y- 
patingo rūpesčio ir vargo ir ko dau
giau?

Taip išrodo teorijoje. Bet praktikoje 
visiškai kitaip išeina. Štai šeimoje kaip 
dažnai sunku yra motinai tinkamai ap
rūpinti kiekvieną jos narį. Vienas ne
gali to valgyti, antras ko kito. Vienas 
yra silpnesnės sveikatos, kitas tvirtos. 
Reikia kiekvienam pataikinti. Motina 
taip padaro. Bet ar darys taip komu
nistų valdininkai?

Jei jie būtų angelai, jie taip pada
rytų, bet juk jie yra gryniausi bedie
viai. Jie žiūri j save kaip j gyvulius ir 
į kitus panašiai. Ar gyvulys žiūri kito 
gyvulio? Jei kuris stimpa, na tai tegu 
stimpa. Ko čia juo rūpintis.

Pažiažiūrėkime į Rusiją. Raudonąjai 
armijai, kuria remiasi komunistų galy
bė, yra gerai. Ją šeria gerai Lt ji eina 

.K

ma iš visų pavienių žmonių nuosavybę 
■šeimos jeigos privalo būti tokios,! ir daro ją b.endra visų. Tokiu būdu že- 

hd motinai nereikėtų ieškoti uždarbių mės vaisiai, jos turtai, fabrikų išdirbi- už komunistų valdymą. Komisarams ir 
Bildėti išlaikyti šeimos narius. niai, pelnai iš to ir t.t. yra bendri. Bet policijai taippat gerai, nes jų rankose

ir jų kontrolėje maistas ir visi turtai. 
Darbininkai žmonės valandų valandas 
laukia su kortelėmis rankose iki gaus 
ką nors, kas reikalinga. Jie negauna 
sau, kiek nori ir ko nori, bet kas val
dininkų paskirta.

Tokis ekonominio teisingumo įgy
vendinimas pagimdė Rusijoje baisiau
sią vergiją. Tas pats bus visur, jei kur 
komunizmas įsigalės.

Beveik panašiai mano įgyvendinti 
ekonominį teisingumą ir socijalistai. To 
vaisiai būtų tie patys kaip iš komu
nizmo.

Komunizmas ir socializmas su ra
dikalėmis priemonėmis, su savo griaus
mingais šauksmais prieš kapitalizmą ir 
kapitalistiškąją tvarką, su savo griež
tu pareiškimu viską nugriauti ir teisin
gai paskui visiems padalinti, pataiko 
į daugelio širdį ir pagauna protą.

Dabar yra labai daug žmonių, ku- 
/ riems daug ko trūksta, jų uždarbiai 

neišneša tiek, kad visus norus ir rei-
kalavirtius patenkintų.

Kiti žmonės yra likę visiškai be 
darbo.

Visi mato savo nelaimę tik darbda

viuose, kapitalistuose ir turi keršto 
prieš juos savo širdyse. Tas kerštas 
nuolat palaikomas ir dar didinamas 
socialistų ir komunistų, kurie visuotinu 
beveik nepasitenkinimu norėtų pasiekti 
savo tikslus.

Daug darbininkų, keršto apjakinti, 
nepajėgia pažiūrėti rimtai į ateitį ir pa
darinius perversmų ir remia komunis
tišką judėjimą. Jie neįžiūri, kad ir pa
tys sau duobę kasa.

įgyvendinti ekonomini teisingumą 
rūpinasi be kitų ir katalikai? Jie tai da
ro be didelių riksmų ir trukšmų. Jie 
nesiųlo perversmų. Jie neina prie iš
naikinimo, išžudymo kapitalistų ir ka
pitalistiškos tvarkos, bet siekia rimtų 
reformų ekonomijoje.

Savo darbe jie remiasi labai svei
kais ir išganingais nurodymais Šv. Tė
vo Leono XIFI.

Einant jo nurodytu keliu, galima 
atsiekti ekonominį teisingumą, jei ir ne 
visiškai pilnai, tai nors žymią jo dalj.

(Daugiau bus)
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Maskvai, o juos valdyti 
Brooklyno tavorščiai, kuriems 
labui apeini) darbininkų... 
kišenės! Kiekvienas pavėlin
tas tavorščių pažvelgimas dar 
bininko kišenėn, sako, yra di
delis komisaro pilvo žingsnis 
atgal.

produktų apdirbimų ir perdi
rbimų. Šiuo atžvilgiu pirmon 
vieton reikėtų statyti pienini- 
nkystę, o antron — mėsinin- 
kystę. Kai Lietuvos pieninin
kystė išnaudos visas gamtos 
jai teikiamas galimybes, tai 
ši pramonės šaka duos pra
gyvenimą gal apie 80,000 žmo
nių. Skerdyklos, šaldytuvai, 
konservų dirbtuvės, pasiekę

ti pramonei reikalingus kopi- Į siruošusių 
talus.

Bet pirmasai žingsnis tau
tos pramonei pakelti tai spe- 
cialinis mokslas, kuriuo mes 
labai mažai (ir be jokio gero 
plano) tesirūpiname. Skubiau-

em ig moti 
žmonių, neduotų lietuviams 
neplaningai išsibarstyti po vi
są pasaulį.

2) Kaip užsienio pavyzdžiai 
rodo, žemės ūkio kraštai, ne
apdovanoti mineralais, vis dė
lto sukuria didelę ir įvairią

svet ni- prekybos eigos statistika.
3) Amerikos lietuvių eko

nominio orgamzavimuosi pas
tangos.

4) Amerikos lietuvių Pre
kybos Butai, jų reikšmė ir 
rolė.

5) Amerikos lietuvių impor- 
tininkų praktika.

Council of Amerįcan Impor- 
ters and Traders, Ine.” ir gal 
dar kitų organizacijų.
Paklausimai ir eksponatai.

Į gautus paklausimus: a)
ar geistina, kad vienai temai 
būtų daugiau negu vienas 
pranešėjas? — atsakoma: geis 
tina; b) ar yra būtinas reika-

Chicago. — Po lietuvių na
mus ir biznius pradėjo lanky
tis pusiau bolševikas (raudo
nais marškiniais atbulu kalnie 
rium) žmogus. Užėjęs pas biz
nierių, jei biznierius nusis
kundžia biznio silpnumu, tas 
žmogelis sako, kad už auką. 
($5) jis visą biznį “pafiksin- 
siąs”. O jei biznierius atsisa
ko auką duoti, tai grąsina biz-

sias dalykas yra jūrų mokyk
los įsteigimas. Keikia sustip- pramonę. Tokių galimybių ir 
rinti technikos fakultetą, ypač Lietuva pakankamai turi. 
gerai ir plačiai pastatyti in-j 3) Pramonė pakelia krašto 

tinkamo sau laipsnio, duos jidustrinės chemijos mokslą, užsieninės prekybos apyvartą
pragyvenimą gal net iki 60,- kurs atveria daugybę galiray- ir per tai pakelia jo svarbą,
<000 žmonių. Prie jų pridėjus bių iš mažų dalykų didelius galybę ir prestižą kitų kraš-
išplėstas spirito, alaus, cuk- padaryti. Nėra, o labai rei- tų akivaizdoje.
raus, malūnų, odų, vaisių, merkia ir praktikus ruošiančio ko-J 4) Lietuvos pramonė turi 
džio, audinių ir popierio pra- (inercijos instituto, kaip Ame- remtis visų pirma žemės ūkio 
mones, galima manyti, kad vi-.rikos “business administra- produktų apdirbimu ir ta ža- 
sa Lietuvos pramonė nelabai Įtion” fakultetai. Reikia dau- liava, kuri lengvai ir pigiai 

Kasdien suvalganti apie tuzi- tolimoj ateity gelėtų duoti gybės amatų mokyklų ir bent atvežama ir iš tolimiausių

Lenkija. — Viena kiaušinių 
pardavėjų sąjunga tūlai len
kų gražuolei Zabloekaitei pa
dovanojo auksinį kiaušinį už 
rėkliam.), kad kiaušinių val
gymas moterį gražia daro. Ji

ną kiaušinių.
Gražuoles, įsitėmykit!

PRAŠAU NESIJUOKTI!

pragyvenimą bent 300,000 žmo/vienos geros, pavyzdingos a- kraštų (medvilnė ir t. p.), 
nių, o tolimesnėje ateity —j matų mokyklos Kaune tokioj 5) Reikalingi pramonei ka- 
daug didesniam skaičiui. (tipo, kaip Belgijos amatų uni- pitalai turi būti mūsų pačių

6) Spaudos rolė ir skelbimų1 las kad konferencijos dalyvis
reikšmė komercijoje. turėtų savo “mandatą”? —

7) Importo technika (finan- atsakymas: tokio reikalo nė-
sai, transportas, distribucija, ra; c) ar gali ekonom. konfe- 
etc.) rencijoje dalyvauti ne Preky-

8) Lietuvos eksporto prekes, bos Butų (Chamber’ių) na
šios visos temos yra iš to riai? — atsakymas: gali, nes

sąrašo, kuris buvo ekonominės ekonominė konferencija nėra 
konferencijos iniciatorių pa- jokiu budu apsirubežiavusi; 
tiektas visuomenės žiniai. Iš d) ar reikalinga iš anksto pra
to sąrašo yra likę kelios te- nešti centrui apie norą konfe- 
mos, kurios dar laukia prane- rencijoje dalyvauti? — atsaky 
Sėjų. .mas; labai geistina.

k • versitetai. Jeigu būtų paruoš- sutaupyti, mažinant betikslį ;k j aukštu išvardyta' yra Lietuvos Generalinio Kon-
ko gi pradėt!? airiu snecialbtu ir tai žv mūsų išlaidumu didinant tau ? , išvardyta, yra suIato kambariuose laike eko.

ita įvairių .pet a . tų tai z>- musų išlaidumą, didinau tau-,pagedaujama ir laukiama pa- noniinės konferencijos bus iš-
Tad nuo 

Daug kam rodosi, kad svar-i— Girdėjau, — vienas ta-' . . .. ...... " " ,miai daugiau negu jų dabar pumą ir darbingumą. Skolin-' ;x_ j • •• „ ......,io.
t, • blausioji kliūtis musų pramo- x . * . x., x . isižadejimų pasimo&ti dar

tru'4«lllL< kiTun-l ____ Knei * * T«Albm l.'n 4, lm 4 r* I r* 1 Luti tibrni •vorščius sako kitam, — Rusi
jos sovietų revoliucinė karo 

nio uždarymu. Kaikurie biz- taryba įsakė ir moteris ka-' 
nieriai, kad jau tokia “pabai- riuomeuėj karininkais priimi- 
ga- svieto” jiems ateina, ati- nėti.
daro duris ir bolševikėli lau- ■

tiktai! ” statyta eilė Lietuvos prekių
šioms temoms. 'pavvzdžių. Lietuvos produktų

a) Savišalpos organiaaeij, importeriai yra kvie{iami j™
reikšmė Amerikos lietuviu »• • • v. „ . •

... , j tik ką nors įsteigti, sukurti, žingsnis industrializacijos link l _______ k Pne sios progos atsi-„me pačio svarbiausio dalyko.- .. / .’ . 6 • -i -x- x \. -i i gyvenime. _________________________
'[iJmnVoiinb, išrasti, pagerinti, prie gyveni-,turi prasidėti nuo techniškoj

nei ..... . , - , i reikia, tad technika apgink- ti kapitalai turi būtikilti yra stoka kapitalų.! ’ , . .. . c . duotos galvos laisvoje koriku- priedas prieNe visai taip... Stingame ka
pitalų, bet dar labiau stinga-1(■rencijoje iš kailio nertųsi, kad 6)

mūsų taupmenų. 
Pirmasai ir svarbiausias

L išmokslintų ir prityrusių ran-
kan išmeta. Vienok da nebuvo 1 ~ Pal)aiga svieto!.To ,ik> ,ir 1,an0 P»™-

. -x-, • i j v x • betrūko, kad mano pikčiurna1 sūriniais apskaičiavimais Lie-atsitiknno, kad bent vienas, v , . . . .
. , ,. . . , , • soblę paimtų! — nusiminęs at-taip pasielgęs biznierius, bu- ; . . ,

tų laisnių netekęs. .1
sakė proletaras.

Kanada. — Eina kalbos, 
kad čia Amerikos tavorščiai 
steigsią lietuvių darbininkų 
sovietus. Esą, negalima įsivaiz 
duoti, kad lietuviai, turėdami 
galvas, ne molio puodus, gali 
būti laisvi; ne, jie turi būti 
be galvų, turi priklausyti

— Skaičiau laikrašty vieno 
gydytojo išvadžiojimus, kad 
vedę vyrai ilgiau gyvena, ne
gu viengungiai, — sako Jo
nas. '

— Netiesa! Tiktai gyveni
mas vedusiems išrodo daug 
ilgesnis, — atsakė Povilas.

tuvos europeizacijai ekonomi
nėje srity reikėtų apie 200/ 
milijonų dolerių, įdedamų kas 
•met po 20 milijonų. Šita eu- 
ropeizacija arba modernizaci
ja apimtų ne tik pramonę, bet 
ir žemės ūkį, kelius, laivyną 
ir specialines mokyklas. Bet 
jeigu dabar koks geras, bet

mo reikalavimų prisitaikinti, lietuvių tautos apsiginklavi- -tuva 
Tai būtų didelis progreso im- mo, kurį turi atnešti mums 
pulsas. Bet daugelis aimanuo- įvairios techniškos mokyklos 

' ja apie inteligentijos pertek- ir praktikos tikslams paruoš- 
lių: jiems gaila, kad keli šim- tas inteligentijos perteklius.

Prof. i/v. Pakštas.tai inteligentų savo praktikos 
pradžioje pabus metus ar ki
tus be tinkamo darbo ir at
lyginimo. Tačiau jiems negai
la, kad dešimtys tūkstančių 
sveikų darbininkų emigruoja

. j.,. » . beveik į pražūti, o šimtai tuk-negudrus dede mažais proce-| x v. „ .j-stancių savo zemeje velka vos 
pakeliamą jungą.

Pionieriška, jauna, kovoja-

IŠ LIETUVOS RESPUBLI
KOS GENERALINIO 

KONSULATO.

b) Turizmo santykiai su Lie

1

Lietuviai ir Pramone

ntais sutiktų mums kasmet 
per dešimtį metų skolinti po 
20 milijonų dolerių, tai bank
rotų proporcionaliai įdedamam 
kapitalui būtų pas mus dau
giau negu iki šiol būdavo. Mat

bū- neturime aparato, neturime

LIETUVIŲ EKONOMINĖ 
KONFERENCIJA.

(Tąsa)

4. Kai kurios gairės indus
trializacijos link

Lietuvai būtų sunku suku
rti tiek daug metalo reikalau
jančią pramonę, kuriai reikia 
daug ir akmeninio anglio. Le
ngvosios gi pramonės srity 

mūsų galimybės ir geografi
nė aplinkuma yra visai nor
mali. Visai kas kita su mūsų 
žmonėmis. Kol kas jie labai 
biedni, tad perkamoji jų gale 
yra visai menka, tačiau ky
lant žemės ūkiui ir pragyve
nimo normos didės ir lietu
viška rinka eis platyn. Tarp 
žemės ūkio ir pramonė^ sva
rbi jungiamoji grandis būtų 
cukriniai runkeliai ir iš ji) 

gaminamas cukrus, kuriam vi
dau# rinka yra jau dabar di-

nti, rizikuojanti, vargo ir da
rbo nebijanti inteligentijos 
dvasia turėtų praskinti mūsų 
pramonei pirmuosius kelius. 
Tačiau negalima tos inteligen
tijos paleisti gyvenimo kovon 
ir kūrybon neparuoštos, tech
niškai neapginkluotos. Reikia

pakeliama žemės rūšis,
tent: giliai ariant, akėjant ir j paruoštų galvų didesnėms ir 
naikinant įvairias žoles ir pi-j įvairesnėms įmonėms raciona- 

ktžoles. Po tokios stropios liškai vesti ir administruoti.
■runkelių kultūros tose dirvose i Prasidėtų variagų” plūdimas 
geriau auga ir kiti javai. Tuo' Lietuvon, o šitie, nuoširdžiai. nes^a^®G lėšų saviems, lie-Į
būdu ūkininko pajamos didė- (inekęsdami lietuvių ir Lietu

vos, elgtųsi visiškai taip, kaip 
“Lietgaro” laivų kapitonai, 
vairininkai ar kiti panašūs ku
ltūrtregeriai. Prasidėtų Lietu-

ja ir ūkio intensyvumas kyla, 
o stropesniu ir daugiau gal
vojimo reikalaujančiu darbu 
ūkininkas sulaužo savo įgim-

tuviams, ir namie ir užsie- 
niuose rimtai pastudijuoti, pa- 

' sipraktikuoti. Neturėdami ge
rų ir gausingų savų speciali
stų, su savo kraštu ir tauta

Kokie pranešimai jau yra pa
žadėti:

1) Lietuvos — Amerikos 
santykiai sutarčių šviesoje.

2) Lietuvos — Amerikos

c) Ekonominės progos Klai-j 
pėdos Krašte.

d) Vytauto Didžiojo ekono
minė politika.

Prie šių visų klausimų 
svarstymo visuomenė yra 
kviečiama imtis su visu rim
tumu kaip savo spaudoje taip 
ir savo organizacijose, ypač 
savo Prekybos Butuose.

Tie Lietuvių Prekybos Bu
tai, kurie dar nėra išrinkę 
delegatų, tegu pasiskubina 
išrinkti.

Yra gautas pažadėjimas, 
kad konferencijoje padarys 
trumpus pranešimus delegatai 
nuo “Advertising Club of 
New York”, taipgi “National

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

itą konservatyvumą ir tampa tvos čiulpimas ir lietuviško e- į organiškai suaugusių, mes da- 
apsukresnis ir todėl prodūk- J lemento u jimas. Kapitalai rei- i daugybę nuostolingi)
tingesnis pilietis. Cukraus 'kalingi, bet žymi jų dalis turi klaidų. Reikia mokėti paga-.

būti čia pat Lietuvoje įtemptu mint* ir mokėti parduoti. Lie-, 
darbu ir dideliu taupymu pa-i^avi^ pirklių sąjunga su savo 
gaminta. Ta stambi lietuvių j klubu, su geru garsinimo a-
ii- i • 'i s !• •• Ttfimfri foin tylį f iiirAin rrr’nif

pramone duoda daug darbo 
ypač rudens ir žiemos metu, 
kada ūkiuose esti daugiau lai
svų rankų; įneša daugiau gy- >dalis, kuri daug baliavoja,
vumo prekybon ir bankinėn I daug prageria, prarūko, nera-
apyvarton, sulaiko šaly žymią ^cionaliai prašvaisto savo už-
dalį pinigų ir duoda valstybei darbį, ekonominiam krašto pa

žymių pajamų (mokesčių). Be ..... x . T . x.
, -iv- i • , . įkėlimui netarnauja. Jai stm-to, ji labai palengvina ir ki-i

dėlė, o ateity bus dar didės- ’tomg Baldžiosioms pramonėms ’ga labai 8Varbios pilietinės 
nė. Iš cukrinių runkelių daug kjitį. šokolado, saldainių ir (dorybės — taupumo. Taupu- 
pasinaudoja patys ūkininkai, patiserijos gamybai. Bendrai mo ir tvarkingumo propaga-
gaudami už juos tikrų paja
mų grynais pinigais ir pasi
likdami sau nuo hektaro1 apie 
2,000 kilogramų pašaro pavi
dalu viršūnių ir lapų, kuriuos 
mėgsta visi gyvuliai. Ypač tai 
geras maistas pieninėms kar
vėms, Be to, iš cukraus fabri
kų ūkininkai gauna molassų, 
įvairių atmatų ir kalkių kar
bonato, kurs labai tinka dir- Į 
voms tręšti. Tat cukrinių ru
nkelių kultūra, suderinta su 
gyvulininkyste, padidina ūki
ninkui maisto gamybą ir pa
deda išlaikyti dirvos derlin
gumą: duoda daugiau gyvu
lių trąšų, palieka dirvoje ru
nkelių šaknis ir iš fabriko# 
dar gaunama kalkių karbona
to ir kitokių trąšų, ftalia vi
sa to, per runkelių kultūrą

visa stambesnė Lietuvos pra- nda, t. y. plačiausiai suprasta 
monė remsis ant žemės ūkio blaivybė turi padėti sutaupy-

paratu taip pat turėtų greit 
išdygti. Dabar juk ir norėda
mas pilietis negali realizuoti 
obalsio “savas Pas savą.”

Visa, kas čia prirašyta, no
rėtum reziumuoti į šias trum
putes tezes:

1) Lietuviams pramonė bū
tinai yra reikalinga, kad pa
didintų Lietuvos talpumą ir 
sulaikytų bent žymią dalį pa-

PASINAUDOKITE
gal jau Ir paskutine proga išgirsti musų garsų tenorą, dainininką 
ir artistą p. Juozą Baravičlų dainuojant Ir Miką Yozavitą, pianis
tą. kuriuodu dar kartą duos programą ateinančio ketvergo vaka
re birželio (June) 12 d. nuo 8:15 iki .8:45 vai. iš WCFL Radlo 
Stoties. Šią malonią progą suteikia mums

UNI VERSAL STATE BANKOS
3252 SOUTH HALSTED STREET

8PECIACISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzamlnavlmo. 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 Radlo — 8cope — Raggl.
, X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterloioglškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr 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, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, Jsl- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlioklt neatėją pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 1

Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

PROBAK

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG.
Pasauliniame kare
Seno Krajaus

ABIEM PUSĖM 
AŠTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis Į mus. 
50c. už 5 — >1 už 10 

Sempelis — 10c.

PROIAK CORPORATION
«i« nisr Avinui

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciallškal gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge- 
1J metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomls Iki 12 d. 
4200 West 20 St. kampas Keeler Avc., Tel. Crawford 5573

Žiūrėk, kad 
gautum tikrą 

EAU DE OUININE

p7"y- Pinaud
— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina
pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud, Dept. M, 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Sempelis dy
kai.

TUBBY Evidentiy Hankio Undertrained.
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vežti ar atsiųsti jų pačių im- 
portojamus Lietuvos produk
tų pavyzdžius, kad konferen
cijos ■ dalyviai galėtų akyvai 
susipažinti su Lietuvos pro
duktų kokybe ir jų kainomis. 

Visuomenės veikėju nuomonės

apie Liet. Ekonom. Kon
ferencija.

Kiek pirmiau jau buvo A- 
merikos lietuvių spauda išsi
tarusi pripažindama didelę 
reikšmę ateinančios Lietuvių 
Ekonominės Konferencijos 
New Yorke, birželio 10 diena. 
Tai jau didelis laimėjimas ix 
paskatinimas prie tokio ben
dro pobūdžio visuomeninio 
darbo, kaip kad yra šios E- 
konominės Konferencijos su
manymas. Gerb. Y. K. Čeka
nauskas “Vienybėje” sako: 
“Lietuvos Generalinio Konsu
lo proponuojama ekonominė 
konferencija yra mums mailoni 
žinia ir labai reikšminga Lie
tuvai. Senai tokio tikslo rei
kėjo siekti”.

Dr-as F. Puskunigis iš Wor- 
cester, Mass., savo laiške L. 
Gen. Konsului šitaip pareiš
kė: “Jūsų užmanymas turėti 
ekonominę konferencijų, ištie- 
sų yra auksinių minčių pluoš
tas”.

Kun. A. Šmulkštys iš She- 
nandoak, Pa. išvažiuojąs į 
Lietuvą ir todėl negalėdamas 
asmeniškai konferencijoje da 
lyvauti, rašo: “bet iš savo 
pusės aš labai pritariu ekono
minės konferencijos idėjai ir 
manau kad būtų labai sveika, 
kad lietuviai biznieriai Ame
rikoje susiorganizuotų ir ant
ra, kad per juos užmėgsti 
glaudesnius ekonominius ry
šius su Lietuva ”4

A. J. Kupstis iš Boston, 
Mass., leidėjas komercinio žur 
nalo “Tarpininkas”, parašė 
laiškų sakydamas: “nuo šir
dies užgiriam šį kilnų ir nau
dingų žygį ir ekonominei kon
ferencijai linkime geriausių 
pasekmių”.

A. S. Trečiokas iš Newark, 
N. J., vietos Prekybos Buto 
sekretorius pareiškė, kad jų 
Prekybos Butas yra nutaręs 
“užgirti Prekybos Butų ir ki
tų ekonominių organizacijų 
suvažiavimų 10 birželio Ne\v 
Yorke.

J. J. Ramonas iš Bostono, 
pirmininkas “Litliuanian Im- 
porting Company” L. Gen. 
Konsului parašė: “Tamstos 
pastangos užinteresuoti Ame
rikos lietuvius ekonominiais 
klausimais manau yra pradžia 
naujos eros Amerikiečių san
tykiuose su Lietuva. To senei 
reikėjo ir todėl nuoširdžiai pri 
tardamas tiems žygiams lin
kiu kuogeriausio pasisekimo”.

Visais Lietuvių Ekonominę 
Konferencijų liečiančiais rei
kalais reikia kreiptis:

Consulate Gen. of Litbuaniu, 
15 Park Row,
New York, K. Y.

Lietuvių Ekonominės Konf.
Rengimo Centras.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, U, _
Radio Stotis AJJ.

X Šv. Antano bažnyčioje

Ateina L. 1). K. Vytauto 
Didžiojo Komiteto pirminin
kas Kazys J. Krušinskas ir 
prakalba atidaro Amerikos 
lietuvių “Dainų Šventę”, nu

laikoma Novena prie Šv. An- pieždamas Kouliteto darbus 
tano. Pamokslus sako pialo-;įf j-aįp buvo rengiamasi šias 
tas Maciejauskas. Pamokslai įajp svarhįag muiųs lietuviams 
labai įdomūs. sukaktuves paminėti; persta-

X šv. Antano parapijos puhlįkai “Dainų Šventės” 
piknikas įvyks 15 d. birželio, vedp j? Dl, Matą ' j Vinikų 
Beigman s daiže, Riverside, (ranĮ<u plojimai), kuris pra- 
111. Ciceriečiai visi sujudę, chor* pradėti prograniQ
sukrutę ir rengiasi į minėtų Lietuvos įr Amerikos liim- 
piknikų. Šeimininkės eina per 
biznierius ir per namus, rink
damos piknikui aukas pini-

GOLFININRĖ.

, nais.
.... -i
Diana Fishwick, Anglijos 

golfininkė, kuri rungtynėse 
už moterų golfininkių čempio-

MILWAUKEE, WIS, lai gražiai buvo papuošti. 
Paskui prasidėjo konferen

cija. Beveik visi delegatai 
Skaitydamas dienraštį Dr- graįjaį lietuviškai kalbėjo, 

augų ’ retai pamatai kų nors n(^ nesakytum, kad kaikurie 
iš Mil’vaukes, tartum, čia nie-I *da gįmę.
ko svarbaus nėra . ^veikiama.
Bet kai kada ir labai svar-! Nors ^uvo ir stiprų ginčų, 
bus įvykiai pro pirštus pra-Į^^ patarimais 8erb. kun. 
leidžiamą. Kad ir Wisc. ap- Gaminus, viskas gTažiai ėjo. 
skriejo L. Vyčių konferencija,
25 d. gegužės.

Muzikai pritariant, dainuo
jama Lietuvos ir Amerikos

;ais ir visokiais produktais. ,! himnai. Diriguoja J. Žilevi- 'nata su Glenna Collett, iš A- 
X Bulvariškiams nutartahuv. Klaipėdos Konser- Imerikos, išėjo nugalėtoja.

paruošti specialius piknike Į vatorijos direktorių*, o mUzi-’
pietus, nes jie atsižymi auko- ka akOmpanuoja p. A. Vis-:dorybės ir Vytautas tampa'

. . . . . pumas. i suvažiavimo paskirtas visų
kiai! Atvykę gerus pietus pik j sudtdnavus himnus, kalba j rytų katalikų viešpačiu. Taip 
m e turėsit. ' vakaro vedėjas anglų kalba j pat kalbėtojas dar pažymėjo,

X Ponas Anglickis, kuris lapie Sietuvų, jos ribas, plotą‘kad Vytautas, susirūpinęs Lie 
užlaiko “Soft dnnk”, nuvežę gfllybę Vytauto Didžiojo"
visus darbininkus į piknikų, 0 įiaįkaiš ir patį Vytautų prily-

Del žingeidumo , ir aš už 
sukau į svetainę pažiūrėti. Ra 
dau gražų būrelį jaunimo ko 
tai laukiant. Pasiteravęs ga
vau atsakymų: esu, laukiam 
Sliebovgano kunigo, o čia pat 
ir jisai įeina. Mat, vietinė' 
kuopa buvo suruošus delega
tams pagerbti užkandį. Sta-

pp. Putrimas, Lutkus ir kiti 
biznieriai apsiėmė žmones ve
žioti į piknikų.

BRŪOKLYN, R, Y.

tuvos nepriklausomybe ir kad 
Lietuvai paliktų amžina, su

gina didžiųjam Aleksandrui j mano apsivainikuoti Lietuvos
Mekodonicčiui. Sakė, sitos' karaliumi, bet 
šventės tikslas yra — paminė
ti 500 metų sukaktuves nuo 
Vytauto Didžiojo mirties.

Po to kalbėti perstatė gerb.
Įspūdžiai iš ‘•Dainų Šventės”, garbės svečių, Generalinį Lie

tuvos konsulų Povilų Žadeikj,
Š. m. birželio mėn. 1 diena, 

kaip buvo laikraščiuose ra
šyta, įvyko “Dainų Švente’
Camegie Hali, L. D. K. Vytau

kuriam, einant kalbėti, visi 
atsistoja ir pasveikina ranku

’ plojimu. P. Žadeikis sveikina ja.
susirinkusius

ku ir visus fornišius. Paliko 
tik pianų. Sako, pabėgo Chi- 
cagon.

Antanas yra geras žmogus, 
priklauso prie vietinės lietu
vių parapijos.

Parapijonas.

— Kaliošai, kuriuos mes dė
vime, daromi iš kaimuko me- 

Liko sutvertas stiprus Wis. Kaužuko mediiai
L. Vyčių apskritys. , uk fi|tMe ša|ys(, gana

Nelaimė šeimynoj. 'stori, panašūs į mūsų ąžuolus.
Antanui Aidukaičiui suar

dyta šeiminiškas gyvenimas. 
Tai auka komunistų mokslo 
žmogaus. Buvo tai gan raudo-

Medžiuose daro įkirtimus, 
kaip pas mus sulai leisti ir 
bėga balsvas, skystas skysti
mas. Jį kaitinama prie 150

nas, vardu Benis, pavardės laipsnių ir įmaišo sieros. Ta- 
nežinau. Tas bolševikėlis pa-' da jis virsta atsparus šalčiui
bėgo su jo žmona, pasiimdami 
su savim du vaiku — berniu-

ir karščiui ir tam tikrose for
mose išeina tikri kaliošai.

Vasaros ŠALČIAI
Greitas pa
lengvinimas 
bet kuriam 

šalčiui.
Skaudančiai 

gerklei,
Galvos 

skaudėjimui 
ar kitiems 

skaudėji
mam

TREČIA DIDELE VYČIU EKSKURSIJA
| LIETUVĄ 

Išplauks iš New Yorko LlIzPOS & 
SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJOS LAIVU

%• i ■ •
per lenkų 

akiplėšiškumų negalėjo to pa
daryti, ir, pagaliau, 1430 me
tais, spal. mėn. 27 d. Vilniuje 
numirė. Baigdamas kalbėti, p.
P. Žadeikis priminė, kad dar 
yra reikalinga paliuosuoti mū
sų sostinė Vilnius iš lenku

. — - »ai.
rankų okupacijos. Publika pio lengvai išsivystys j pavojinga ligą, 

jei apsileisit. Viena ar dvi piliukės

NEGYDYKIT “mažo šalčio” leng
vai! Vasaros šalčio nesmagumas

i f

' ■

. . ___________ ir pareiškia,
to Didžiojo 500 metų mirties , • i . -x -' . kad labai jam yra malonu ir pianu p. A. Knaučiunaitei,

Po kalbų, akompanuojant

sukaktuvėms minėti. Visi iš... , v. ,linksma čia drauge su susi-
anksto, su dideliu entuziazmu .... , , . .’ . i rinkusiais dalyvauti, taip
prie to rengėsi. v . . v .1 ... ., x L .reikšmingoje šventoje; pn-

ttekmadienyje iš pat ryto■ , , ... , , , ,„ mena, kad ne tik dabar, bet 
Brooklyne, ant Grand Street i. ,, , , TA , ,. . ir Vytauto D. laikais buvo
ir kitur jau pasipuošė namai i , . . .. . . .dainuojamos liaudies dainos,
tautiškomis Lietuvos ir Ame-., , . , ., ...•Įis kurių kaikunos pasikeitė, 
rikos vėliavomis, kas darė , ., „ , , .. , , , .’ kitos žuvo,bet Vytautas, kaip
malonų įspūdi. L . .. . . , . . , ,£ * r -sviete pirmiau, taip ir dabar

New Yorke ant būtos gatv.l, .• r. I tebešviečia. Kalbėtojas trum- 
ir 7-tos Avė. jau apie 2 vai
po piet pradėjo rinktis prie -v . . . - , •11 1 . . iš Vytauto gyvenimo įvykių
salės publika- — lietuviai, kas
automobiliais, kas bosais, kas . 
subivay, kaip kam geriau ir 
patogiau. Prie salės durų pri-

PERSKAITYS ‘DRAUGĄ’, 

DUOK JĮ KITAM PASKAI

TYTI IR PARAGINK 

UŽSISAKYTI.

p. M. Strumskienė dainuoja 
“Ant marių krantelio” (solo) 

‘ ‘ Mano sieloj šiandienir
šventė” (solo). Sudainuoja 
labai puikiai, publika gausiai 
ploja.

Perstatomas p. P. Petraitis 
(rankų plojimai), kuris, muzi
kai pritariant, dainuoja “Leis 
kit į tėvynę” ir “Ugdė mo-

Bayer Aspirino šaltj sulaikys laip 
greit, kaip pasirodys. Ir tuoj paleng
vins galvos skaudėjimą, kuris papra
stai paeina nuo šalčio. Jei skauda 
gerklę, sutrinkit dvi piliukes 4 šauk
štuose vandens, ir plaukit fferkję. 
Tie kurie žino tikrą. Bayer Aspirin 
vertę niekuomet neapseina be jų, 
bet kuriam meto sezone. Jis visuo
met palengvins galvos skaudėjimus, 
neuritj, neuralgiją, ir visokius skau

smus; žiūrėkit nurodytų būdų var
toti kiekvienam pakely. Tikri Bayer 
Aspirin neslogina širdies. Kiekviena 
vaistinė turi tikrus.

BAYER
ASPIRIN

United States 
Oscar II ...

Liepos 19 d.

“F R E D E R I K VIII”
KITI IŠPLAUKIMAI:

, . Birželio 14 d. • United States ...
. Birželio 28 d.

UŽSISAKYKIT VIETiJ. DABAR.
KREIPKITĖS PRIE CHICAGOS AGENTŲ:

Paul P. Baltutis. 3327 So. Halsted Street.
V. M. Stulpinas, 3255 So. Halsted Street,
Universal State Bank, 3252 So. Halsted Street,
J. J. Zolp, 4559 South Paulinai Street,
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd Street,
Central Manufacturing District Bank, 1110 W. 35th Street

ARBA SCANDINAVIAN - AMERICAN LINE
130 N. LA SALLE ST., CHICAGO, II.L.

pai nupiešė keletą svarbiausių čiutė tris dukreles”. Jam pa-
baigus dainuoti, ilgai girdisi1 
rankų plojimai.

Vak. vedėjas praneša, ko-, 
kios bus dainuojamos dainos 
ir perstoto chorų dirigentų, 
buv. Klaipėdos Konserv. di
rektorių J. Žilvičių, kuris at
sistoja, o publika jam kelia 
ovacijas.

Toliau, sujungti chorai, mu
zikai pritariant, dainuoja 
“Kur bėga Šešupė”, “Jau sla

v i kryžeivius ir juos prie Žalgi- vai sukilo”, “Per šilų jojau”
3,000 žmonių, prisirenka pil-‘ . ..... , . »1. .... , . .’ :iio 1410 metais sumuse, uziir Lietuviais esame mes gi-
nutčlė. Laukiama programos, i , , ... • i ta • -i • • i...... duodamas mirtinų smūgį kry- mę”. Dainos puikiai pavyks-

2:o0 vai. pradeda rinktis v . . . • ta i * •, zeivių ordenm. Del to jam 
ant scenos choristai — vyrai, i ... v- i •J priklauso didele garbe, kaipo

— atsitikimų; pažymėjo, kad 
ir Vytauto tėvas Kęstutis ir 
motina Birutė net savo gyvas-

,. ,v. . . -. . ,tis paaukojo dėl Lietūvos ge-
sirenka didžiausia minia; ir . ~ .* n i i •rovės. Toliau P. Žadeikis nu- 
laukia atidarant duris. Gatvė-1 . , T. . -piešia nedorus Jogailos zy-
mis, matosi, važiuoja autonio- į . , , T • * - , .’ v . gius dėl Lietuvos ir kaip Vy-
biliai, papuošti Amerikos ir , . .. . . . . . , T’ r .tautas D. darė žygių prieš Jo-
Lietuvos vėliavėlėmis. , .. .-gailų, knn galų gale nuveikė 

2:30 vai. atidaroma sales . , l¥..v • T._ . , ,ir, tapęs Didžiuoju Lietuvos
uurys. Žmonės eina i vidų. „ . .,vv. , .J . Kunigaikščiu, atsisukę prieš
Salė didelė, talpinanti apie

ta. Chorui keliamos ovacijos.
. ______  _____ o___ , ___Po daintj, kalba vak. vedė-

* . karvedžiui, kuris galutinai jas apie Vytauto didybę ir
vos tautinės vėliavos ir pasta-! . , . .... [sustabdė kryžeivių veržimusi
fnninu anl nrmnnc nrinunic rm- *

šios šventės reikšmę. Toliau 
tomos ant scenos priešais pu- jjpįuvonj Nugalėjęs kryžei- perstato kalbėti vėl gerb. gar- 

vius ties Žalgiriu, siunčia Vy- bės svečių konsulų P. Žadeikj,
. f tautas savo pasiuntinius į kuris anglų kalboje nusako 

len\aH'’| Konstancijų Vyskupų šuva- Vytauto garsumų, jo reikšmę 1
Lietuvai.

blika. Pasigirsta garsūs rankų 
plojimai.

pasirėdžiusios tautiškais dra- .. . , .yj. , ,J ziavnnan, kur išdėstoma krv-
bužiais, choristės. Publika plo-1. . . , , r . , . “’ 1 zeiviu padarytos Lietuvai ne-
ja. Choristai ir choristės, ku-; ..... ...... .......................................
rių buvo apie 500, susitvarko
sulig balsais ir užima kiek
vienas savo vietų.

Lygiai 3 vai. gerb. J. Žile
vičius užgroja lietuviškų mu
ziką, kurios balsas, lyg per
kūnas, tai gaudžia, tranko, tai 
vėl pamažu nutila ir vos, vos 
girdimai ir tyliai skamba, 
žavi, kutena jausmus; tai vėl 
pakįla, gaudžia vis garsiau ir 
garsiau ir vėl gęsta pamažu, 
taip tyliai, taip melancholiš
kai, liūdnai ir pagaliau 3:20 
vai. visai nutyla — užgęsta, j

Prašau nesijuokti.

KAZIMIERAS ENDR1KIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 7 d.. 2:55 vai. po piet, 
1930 m.. sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių apskr. 
Juodaičių parap., Misiūnu
kaime, Amerikoje išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nullu- 
dflme du hrollu — Joną ir 
Franeiškų, brolienę Oną En- 
drikienę ir gimines, o Lietu
voj tris seseris — Oną. An
taniną ir .Marijoną ir broli 
Juozapą. Kūnas pašatvotas 
randasi 7052 S. Winchester 
Avė.

Ladiptuvės Įvyks seredoj, 
birželio 11 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų | Užgimimo Panelės 
Švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas Į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Endri- 
kio giminės, draugai ir pažįs
ta mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse Ir su 
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Brolienė ir Giminės. 

Laidotuvėse patnrnauja grabo- 
rlus Eudeikis, Ya.rds 1741.

JONAS ROMANSAI
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 7 d., 12:45 vai. 
ryte, 1930 m. gimęs Suvalkų red., Marijampolės apskr. 
Amerikoj išgyveno 20 metų. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Magdaleną, po tėvais Paulikaitė ir gi
minės, o Lietuvoj brolį ir seserį. Kūnas pašarvotas 
randasi 4605 South Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks utaminke, birželio 10 d., 8 vai. 
ryte iš Eujleikio koplyčios į Šv. Kryžižaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Jono Romanski giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja giab. Eudeikis, Yards 1741.
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C H I C A G O J E
IŠLEISTUVĖS.

North Side. — Birželio 7 d. 
vakare įvyko stud. A. P. 
Stulgos išleistuvių vakarienė.

Linkėjimų kalbėles pasakė:
Šnaukštienė, įteikdama dova
nėlę, p. Gaubis, stud. V. Pet
rauskas, pp, Alaskolaieiai, Šer
pečiai, p. šnaukšta, stud. P. 

Jis šiomis dienomis vyksta 1, Atkofiunag) varg. N. KulySj
Lietuvą aplankyti gimtinę., A p<jeiw( k. kiu Tos,_ 
Vakarienę surengė ponai l,llttstol.iu buv0 A Baceviau,. 
Šnaukštai savo namuose, 1903
Wabansia avė. Dalyvavo gra-l StutL Stul«a keiiuus laivu 
žus būrelis stud. Stulgos draujLaviatlian ir vadovaus p. P. 
gy._____________ ■ i! 3 | j Baltučio ekskursijai. Pavėsė

GRABORIAI:

Simpatiikas — 
Mandagia

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis OflKjs:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yarde 1741 Ii 1743
SKYRIUS

4447 Bo. Fairtiuld Arenus 
SKYRIUS

1414 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 7794 

SKYRIUS
>201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 1201

S. D. LACHAWICZ
LIETUMS GRABORIUS

Patara*aX laidotuvėse kuopigiau- 
lia. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

TeL Roosevelt 2516 Arba 2514

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

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

J. F. BADŽIUS

jęs Lietuvoj, grįš atgal į De 
Paul universitetų tęsti savo 
pradėtų mokslą.

Stud. Stulga yra gerai žino
mas tarpe Cbicagos lietuvių 
muzikų.

Vincukas.

8 vai. vak., parapijos salėj. 
Atstovė, pats atsilankyk ir ki

tam pasakyk! Raštininkas.

DAKTARAI:
=r

SUS-MO 163 KP. AUGA.

Marąuette Park. — Praei
tam sekmadienį prie L. R. K. 
S. A. 163 kp. prisirašė žino
mas kontraktorius p. D. Gri
cius.

Į Sus-mų seimų atstovu ruo
šiasi vykti p. J. Mickeliunas.

Bridgeport. — Dr-stės Pa
laimintos Lietuvos priešpus- 
metinis susirinkimas įvyks 
birželio (June) 11 d., 8 vai. 
vak., Lietuvių Auditorijoj. 
Užsiinokėkit mėnesinius iri po- 
mertinės mokesčius, kurie e- 
sate nemokėję. Kitaip būsite 

i iš draugijos išbraukti.
Valdyba.

Rez. Tel. Midway 6612

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

Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 
ir Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Vlrglnia 6028
Rezidencijos: Va* Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
X Antanas Kalnikas, bri-

dgeportietis, išvažiuos Lietu
von birželio 12 d. Pieneli Li- 

P-nas Andreliunas kuopai įnijos laivu Paris. Pažįstamie- 
dovanojo radio išlaimėjimui. į jį prįe§ išvažiavimų dar turi ’

STANLEY Pi MAŽEIKA į P lė Sto«iutė 163 kP* Sra-'!progos pasimatyti.
Įžiai raštininkauja.

Rap.

Telefonas Yards 1128

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 
Namų Ofisas 8418 Franklln Blvd. 

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

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cbicago, III.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINELĖS.

Daug lietuvių iš mūsų kolų-

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 78/8

S

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 8. Halsted
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory I1U

PIGIAUSIAS UiET. GRABORIUS 
CURAGOJE

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

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

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 4Gtli St.
Kampas 46th ir Paulina Sts. 

Tel. Boulevard 5203

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

DR. J. J. KOVVARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kert* So. VPeetern Av«au 

Tel. Prospect IMS 
Resldenclja 2269 So. Leavitt It. 

Tel. Canal >282

Ofiso Tel. Vlctory 8687

Of. ir Re*. Tel. Hemlock 2374

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

AntVas ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 1-4 po pietų Ir 7 -» ▼. y. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

Nedelloj pasai suslta'lmų

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Dresel 9191

DR. A. A. ROTH

'vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 pb 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8468

Otiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI;

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

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

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0610

........................... .... .. 4 4193 ARCHER AVĖ.
ni.]OS laziuoja į . įe uvų. ie ,Yal.:10ryto —8 vak. kasdien ,Valandos: prieš pietus pagal sutarti.
gūžes 24 d. išvažiavo P. Par- 
malis. Praeitais metais buvo 
parapijos komiteto nariu.

S. Sielenis, Paskolinimo ir

Ned. 10 — 12
! Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

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 OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, motorų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomls ir seredomls tik 
lfikalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija $3
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Gydau šias ligas; dusulį bronchitj, 
katarų, slogas ir kosulius, šlapligę,

. .. , epilepsijų, akių ir ausų trubebus,
Namų Statinio draugijos . di- i pUSi^s ligas, nervingumų, nutukimų, 
rektorius išvažiuos liepos 12d. Kalvos skaudėjimų, širdies, jaknų ir 

Pranas Kupronis išvažiuoja paralyžių, reumatizmų, vidurius, goi- 
terĮ, tonsilitį ir k.

9 d. birželio. Jis buvo Marijo
nų kolegijos 26 skyriaus raš- I ADVOKATAI 
tininkas.

Tel. Wentworth ^3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. DARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ

VISOS UŽJAUČIAME.

Phon* Bonlmrd 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnarimas 
Visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes netari
ąs* Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenae

A. PETKUS

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(ligonveži- 
mis) jūsų pa
tarnavimui 
dienų 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.

4605-07 So. Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 arba 1742

4-BE

GRABORIUS
Ofisas

3238 S. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 4088-89 

Res. 4424 S. R0CKWELL ST. 
Tel. Vlrglnia 1290

Town of Lake. — šiuo lai
k u, po sunkios operacijos ser
ga mamytė mūsų veikėjos p- 
lės B. Kalvąitės.

P-lė B. Kalvaitė yra viena 
veikliausių iš Town of Lake 
mergaičių. Ji darbuojasi ne 
tik vienai draugijai, bet vi
soms, pašvesdama visą savo 
liuosą laikų.

Jos motinėlė ir-gi priklauso' 
prie daugelio draugijų ir yra 
labai dievota moteris.

Linkime ,p. Onai Kalvaitie- 
nei greičiau pasveikti, kad 
P-lė B. Kalvaitė vėl tęstų gra
žių’ darbuotę.

Rožytė.

Telephone Central 6926

F. W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 Nortli La Šalie Street
CHICAGO. ILL.

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

Tel Rcosevclt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

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

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

Tel. Canal 2652

PRANEŠIMAI

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Marąuette Park. — Visų 
draugijų atstovai-ės kviečiami 
atsilankyti i L. D. K. Vytau
to 500 metų sukaktuvių ren
gimo komiteto susirinkimų, 
kuris įvyks birželio m. 10 d.,

A. A. GUS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1761 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčiog
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J

Telefonas Boulevard 1939

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.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

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

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

AKIŲ GYDYTOJAI:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakfičlo aptie
kus) po nr. 2423 West Marąuette Rd. ;Vat: 2 ikl 5 P° Plctų, 7 iki 9 vak. 
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 1020. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

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

DR. S. BIEZIS

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VA1TUSH, 0. P. D.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

I
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt Street 
Telefonu Canal 2552

i Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- 
'kare. Seredomis ir Pėtnyčio- 

! mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 IŽėmus Subatas

&

52 East 107-th Street
Kampa* Mlchlgan Avė.

Tel. Pullman 6960
Nuo 2 iki 9 vak. ir Subatoml*

Ofiso ir Rss. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki s po 
pietų ir 6 iki B vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

Vai.: 8 iki 10 ryto 
8-8 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6682

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava. 
Valandos 11 ryto iki S po pietų 

6 iki 8:80 vakare

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomls

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Sušiurus Ygt: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:26 vakare

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

TeL Kenwood 6107
Valandos:

• Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų kuris 

esti priežastbngalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

10 ryto iki

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bidg., kamp. 18 St. 2 aukšUs 

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

skirtų valandų. Room 3
1 Pitone Canal 0528

Nedėllomls 16 iki 12 
Telef. Midway 2880

DENTISTAI

Office Boulevard 7642

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 8o. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekoa

Tel. Canal 8222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampa* Leavitt St.)

Valandos* Nuo • Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 2 vakare

Ser ėda J pagal sutartį

Tel. Boulevard 1461

DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas. Chirurgas Ir Akušeri*

3343 SO. HALSTED STJBEET
Valandos: Nuo J — 4 p. p.

T—t vakare

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Į Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų. motorų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Iiay ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:20 vai. vakare.

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7601 » Canal 3110 Re. So. Shore

2238, arba Randolph 6800.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14 St. Cicero, m
X-Ray ir Gae

Valandos: 10-12 ryt. 1:20—8 Ir 
vai. vale. Serodoml* ir Ned. susitarus

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Resldencljo* Tel. Plaza >200
VALAND08:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 13 dienų 1

X
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Antradienis, Birž. 10 d., 1930

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKMAŪIENYJ, BIRŽELIO (IUNE) 15 D., 1930

CHERNAUSKO DARŽE, 

Pradžia 10:00 vai. ryte,

79 Ir Archer Avė., Justice, III, 

Įžanga 50c. Asmeniui.

Bus išlaimėjimų. Kas nusipirks pirma Pikniko dienos, tas turės teisės ir progos prie išlaimėjimų: 
Laikrodėlis $20.00, Kodek $18.00, Auksu $5.00 ir t. t.

Maloniai kviečiame ir prašome j ftv. Kryžiaus Parapijos Pikniką visus parapijoms, kaimynus 
ir prietelius! Tikrai, čia visi, seni ir jauni turėsite smagų laikų, čia suseisite daug draugų — pažįs
tamų, čia su pasitenkinimu galėsite smagintis ir linksmintis prie smagios Venckevičiaus muzikos, 
prie pasistiprinimo ir atsivesinimo stalų. Klebono Pavaduotojas ir Komitetai.

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų bažnyčio
je rasta pamestos dvi odinės, 
spalvuotos piniginės, kurios 
drauge su pinigais paduotos 
“Draugo” ofisan pasaugoti ir
savininkams, jeigu atsišauks, J rengiasi

mokyklos užbaigimo akte, ku
ris bus ateinančiame sekma
dienyje, 15 birželio, Meldažio 
svetainėje, 2244 W. 23 Place.

X Amerikos Marijonas, dia
konas Andriušis Antanas šių 
savaitę šeštadienyje Lietuvoje 

priimti Kunigystės

parapijos ir L. V. “Dainos” 
choras — (abu jaunavedžiu y- 
ra “Dainos” choro nariu) ir 
varg. Šv. Antano parap. p. A. 
Mondeika, Gounod’o “Avė 
Maria”, vargonais pritariant 
komp. A. Pociui, giedojo so
lo p-lė G. šidiškiutė ir vyrų1
kvartetas, susidedąs iš pp. J. 
Giedraičio, J. Balsio, A. Be-

gos Sąjungos 1 kuopos pirmas 
išvažiavimas į labdarių ūkio 
atidarymų labai gerai pasise
kė. ***

Visi atvykusieji į ūkį buvo

veltui; Labdariai irgi dėkoja 
p. Lesauskui už jo pasidarba
vimų. Jis saldainius pardavi
nėdamas ir ratelį sukdamas 
padarė daug pelno labdarių

prie šios draugijos, širdingai 
kviečiami prisirašyti.

O. K.

patenkinti. Daug žmonių gai- 'labui.
lėjosi nevažiavę, kaip išgirdo, 
kokį gerų laikų visi turėjo. 
Buvo šviežio pieno, o oro ir-gi 
visi gavo, kiek tik kas norėjo,

naičio ir A. Čiapo. Visi šie Komisija smarkiai darba- 
dainininkai-ės yra “Dainos” .vosi, kad kuogeriausiai pa-gražinti per vienų mėnesį lai

ko. O jeigu niekas tuo laiku 
neatsišauktų, tai pinigines 
su pinigais atsiims radusie- 
ji.

X Blaivininkų susirinkimas 
pereitame sekmadienyje nu
tarė iškilmingai švęsti savo 
globėjo šv. Jono Krikštytojo 
24 dienų birželio, pakviečiant 
su pamokslu D. G. kun. Ja
kaitį.

X Stanislava Bagdonaitė, 
Aušros Vartų parapijos cho
ristė, pereitų sekmadieni buvo 
užsakyta su Juozapa Kaupu, 
matomai greitai bus jųjų ves
tuvės. • ••

X Šiandien vakare 8 vai. 
Moterų Sąjungos 55 kp. mė
nesinis susirinkimas Atištds 
Vartų mokykloje.

X Aušros Vartų klebonas 
pereitų sekmadienį užprašė vi
sus parapijomis atsilankyti 
mokslo metų užbaigimo pa
rengimuose: a) Šv. Kazimiero 
akademijos ateinančiame ket
virtadienyje 12 birželio šv. Ka 
zimiero Vienuolyno Auditori
joje 2601 W. Marąuette Road 
ir b) Aušros Vartų parapijos

Sakramentų ir tuojau grįžti 
Chicagon darbuotis. Lauksime 
kuomet jisai Aušros Vartų 
bažnyčioje laikys primicijas.

X Aušros Vartų bažnyčio-

choro nariai-ės. Po šliubo, 
komp. A. Pocius, vietinis varg. 
J. Brazaitis, Šv. Antano pa
rap. varg. p. A. Mondeika ir

tarnavus žmonėms.
Visi, kurie važiavo troku,

yra dėkingi p. Mandzejauskui
už nuvežimų ir parvežimų

je kasdien laikomos yra Šv. ',solistai-ės buvo pakviesti į
Jėzaus Širdies birželio mė

nesio pamaldos, pirmadienyje, 
antradienyje, trečiadienyje ir 
ketvirtadienyje jos būna ry
tais, o penktadienyje ir šeš
tadienyje — vakarais.

X Pereitų šeštadienį Auš
ros Vartų bažnyčioje įvyko 
šliubas p-lės A. Feravičaitės 
su J. Skamaraku. Šliubų da
vė pats klebonas. Altoriai bu
vo gražiai papuošti. “Veni 
Creator” giedojo jungtynis—

jaunosios tėvo namus ir gra
žiai pavaišinti.

Laimingo jaunavedžiams 
gyvenimo.

IŠ IŠVAŽIAVIMO Į LAB 
DARIŲ ŪKĮ.

Town of Lake.

PIRK WTNNER
Pi’.nai įrengtą pristatoSn už $310. vįynas "vpa 
Super X. The Champion I *
German Bosch Mag. Carbin Spee- ' nebrangus, 

dometer.
Standard Factory Eąuipment 
Jūsų sena mažina už pirmą, (mo

kėjimą.
Taipgi 5® vartotų motorciklių

27-28-29-80 Henderson ir Supers .. , ,
27-28-29-38 Indian Scouts ir Pours kltUS miestus

Harley Single ir 45-47 Twtns.
Pirk su rašytu' garantija. Priimame

Labdarin- ijf *!uodaa?e Jtarus- cėntralCycle Sales. 71 y Jackson.

Širdingai dėkojamo visiems 
atvykusioms į ūkį.

Tie, kurie nesate prisirašę

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausius rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna- 

greitas, geras ir

SKELBIMAI “DRAUGE” 
PASISKELBUSIEMS DUO

DA DAUG NAUDOS.

BANIS STUDIO
Specialistas grupių-vestuvių, 
pavienių ir kitokių fotografi
jų. Esu patyręs tame darbe 
per daug metų.

3200 SO. HALSTED ST.

AUTOMOBILIAI

DIDELI BARGENAI

Tel. Humbold 5230
Rez. Armitage 38 57

MAJESTIC FLORIST
1711 ELLEN STREET 

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

JISTINAS P. ANTANAVIČIUS
Savininkas

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099 

Mes pervežame daiktus ir į

% raudono roberio 
daržams laistyti pal- 
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.

ST. BUKAUSKAS
Tifteenth. St. Hardware

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

MORC1ČIAI-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.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

Stiarkey’o
Kumštynės
KETVERGO VAKARE
Nusipirkit iš Budriko 

krautuvės radio, kad ga
lėtumėt klausyti Sliar- 
key’o kumštynių už pa
saulinį čempionatų.

Nepamirškite lietuvių 
radio valandų sekmadie
niais nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų iš stoties WCFL 
970 k. ir ketvergais nuo 
7 iki 8 valandai iš stoties 
WHFC 1420 k.

JOS. F BDDRIK, INC.
3417 SO. HALSTED ST

Tel. Boulevard 4705 

Chicago, Illinois

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina $845.00 P. O. B.

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

Taipgi turime ivalrių (vairiausių 
vartotų karų už labai mažą kainą.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras 
J. Leskys

Telefonas Lafayette 8666
3962 Archer Avenue

PRANEŠIMAS.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ut. ir Ser. Birželio 10, 11 
“SUCH MEN ARE DANGE- 

ROUS”
Dalyvauja Warner Buster

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios.
. Automobilių pirkėjams Ir savlnln-

Durys atsidaro 1:30 vai. po p. ■>“’ pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai prašom atsilankyti ir pama- 

-— ... ■ " ■" tj;.- ..y tytl naujus 1930 Nash automobiius
jsul vėliausios mados automatiSkals 
I Įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 

^ash gali papuošti- UI tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALEgj 

4030 Archer Avenne 

Tel. Lafayette 2082

Wm. J. Kareiva
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

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinių ir slda- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir mustkos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Ohicago. 
Telefonas HEMLOCK 8886

VIENATINE LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAG IR DAKLAND

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aS padarysiu gražią drealukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Pbone Lafayette 2288 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

806—8 West 31 Street 
Tel. Vlctory 1696

WILLYS, WII±YS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kainą,

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J mus

WHITE SOI MOTOR SALES

610 West 35 Street 
Tel. Tardą •»»»

PUIKIAUSI KARAI

BE ŠUTO. REO IR 
PLMOUTH

Pigus važinėjimas.

Labai Žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai -V*igią Kainą.

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

LEAVITTSTREET
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

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

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

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 1526

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

ES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

SKOLINAM
PINIGUS

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

J. NAMON & CO.
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

IŠRENDAVIMUI

I6RENDU0JAMAS KAM 
BARYS.

Gražioj Marąuette parko kolonijoj, ' 
netoli parko, išrenduojamas gražus 
kambarys su visais patogumais. 
Kreipkitėg Į “Draugą”, arba telefo- 
nuokite: Hemlock 1006,

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutaieom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus vlrBus ir kas tiktai 
reikalingą prie mašinos viską

padarom.

Drillings Auto Body 
814 W. 35th St,,

Pbone Yards 1806 
Chicago, Iii.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVO4IMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE * 
2701 West 47 Street

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

Pristatom į visas miesto da
lis.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

4 šmotų Wicker setas ir ispan. 
šalka. 2035 E. 72 Pi. Tel. Fairfax 
2174.

REAL ESTATE

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu knogeriausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

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.

AUTOMOBILIV CHAMPIONA8

B U I C K
Per 26 Metus Užima Pirmenybė. 

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

4400 Archer Avenue
Virginia 2400

M 1 Blokas Nuo Kedaie Ava.
JONAS tLEGAITIS
LTETUVTS PARDAVĖJAS

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popleroa krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

- WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju 

Reikale telefonuoklt 
Lafayette 7554

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE

Darome (vairius legalius dokumen
tus, apdraudžiame namus, automo- 
bUius Ir kitokias nuosavybės.

2433 West 69 Street
Telef. Proapect 3140

PARSIDUODA naujas 2 flatų mu
ro namas, 5x5, dideli kambariai. 
Beismentas gražus — modemiškas. 
NaTnas randasi prieš Lietuvišką baž
nyčią, Brighton Park. Parsiduoda 
labai pigiai, nes savininkė išvažiuo
ja Lietuvon. Atsišaukite i

“DRAUGO” OFISĄ

Did. 5 kamb. mod. plytų bung. 
uždarytas porčlus, didelis atikas, k. 
v. apšild. 2 karų gar. Imsim ( ;nai- 
nus gerą lotą. Pigiai. $9,500. 6144 
Fletchar St. Tel. Berkshire 6493, 
Sav.

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ 

JUMS REIKALINGŲ
Kviečiame pasinauduoti musų nupigintomis kai

nomis.
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant IVhite 

Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.
HARDWARE & PAINTS

A. M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689

Gražus namai visokio dydžio ir 
kainų, biznio pfopertės, biznio lotai, 
farmos. 40 ak. Ir daugau. Bermons 
ReaJty Co. Kamb. 210. Calumet Bldif. 
E. , Chicago. Ind. Tel. E. Chicago 
2981.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se- 

mn priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083


