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UŽ RANKŲ

Jolieto ir Stateville kalė ji-

—

AD. MIKĄ MIRĖ KAIP 
KATALIKAS

Žemaičių Kalvarija. Balan-mų viršininkas Hill uždraudė 
ateity nusižengusius kalinius 210 ' P° sun^os ’r ilffos
prikabinti už rankų prie gele- hg°8 aPrflPintaa Sakrame-

. žinių virbalų kalėjime. Nese- ntais ūk^’ dai
nai vienas sergąs kalinys tos ™e’. Adomas Miką. Pla- 
bausmės negalėjo pergyventi. vlsuonJene^ buvo Pa_
Buvo iškelti, tardymai. zįstamas, kaip uolus socialis- 

, tas—liaudininkas. Jo slapvva-

DU GAISRAI

RYGA, geg. 27. — Sovietų 
ekonominė tvarka Rusijoje 
šiaip taip laikosi tik imamo
mis iš darbininkų “paskolo
mis.”

Pradėjus 1922 metais ligšiol 
Rusijoj būta jau aštuoniolikos 
“vidujinių” paskolų. Dabar 
sumanoma jau devyniolikta, 
kada aštuoniolikta baigsis už 
poros mėnesių.

Tai vis esą bolševistiirio 
“rojaus” vykinimui. Darbini
nkai įtikinami, kad jie keletą 
metų turi sunkiai padirbėti ir 
pavargti, bet paskiau visi gy
vensią kai “rojuje.’*

Vienur ar kitur karštuolių 
komupistų kuopa iškelia “vi
dujinės” paskolos sumanymą 
gelbėti galingus komisarus. 
Komisarai tą patvirtina, išlei
džia bonus ir tada tas “lais
vas” skolinimas virsta versti
nuoju. Iš visų darbininkų už-

Nemaršonių km., Viduklės 
valse. Raseinių apskr. užside
gė Kastrausko Jono tvartas. 
Kartu sudegė daržinė, arkli- 

1 dė ir inventorius. Turtas ap
draustas nebuvo. Nuostolių 
padaryta 10,475 litų. Gaisras 
kilo dėl neatsargumo su ug
nimi.

Nuo degančio tvarto užside
gė kaimyninis, už 80 met
rų valdiškas gyvenamas na-

rdis “Adomas iš Rojaus” ga
lima buvo sutikti laikraščiuo- 

________ se. Dėl savo politinio nusista-
Kalėjime laikoma Mrs Ma tym° ir darhuotės’ a- a- Ado-jn‘as’ esantis Raseinių apyga- 
rvjuejune laiKoma mrs. Aia- rdos žemes tvarkytojo žinio

je. Jame gyveno nuomininkas

KALTINAMA ŽMONIŲ 
NUODIJIME

_---------- -—— -.......... •- • ■ — c?____ t mas K8™ kentėti ir nuo vo
Clevelando miesto orlaivių stoty įvesta sistema tvar- ‘ " Jos nai"u0' kiečių valdžios ir pagalia,,

kyti drlaivių nusileidimą ir pakilimą. Stoty pastatytas 632 N. North avė., j tris .
------------ bokštelis, iš kurio elektros vielomis lakūnams paduodami metus mirė penki apsidraudė Lietuvos kurimos metais nuo

MASKVA, geg. 26. — J atatinkami ženklai žiburiais, kaip dienomis, taip naktimis, žmonės. Keturi lavonai išimti'**08 aPskritles komendanto. 
Suomijos notą Maskva atsa- čia atvaizduojamas to bokštelio vidus. . įg karstų ir susekta, kad jie I Nors visą savo gyvenimą
ko, kad sovietai nepersekioją VATIKANO PROTESTAS . MISIONIERIŲ TARNAIČIŲ arseniku nunuodinti. Tarp tų rodėsi didelis Bažnyčios, ti-
Rusijos sienose suomių ma- ISPANIJAI

žumos. Be to, Maskva dar ________
protestuoja, kad Suomija “dri ROMA, geg. 27. — Šventa- 
stą maišytis” į vidujinius Ru- gį8 Sostas pasiuntė protestą 
sijos reikalus. Ispanijos vyriausybei. Siuo-

---------  kart už nepildymą sutarties
KUBOJE VARGAS, ALKIS i (konkordato) sąlygų.
_  i Kada iškilo nauja Ispani-
HAVANA, geg. 27. - VirS jos j; praneSfj

800 ispanų darbininkų šnairi- jog Bainya„s k|ausim0 „„ 
nko priešais Ispanijos pasiųn- lie8i<ulti) ,aį is.
hnybę, prašydami sau ir sa- 8prę8ti 8Bairinko8iam 
vo šeimynoms pastogės ir mentu£ ... —. —

i Nežiūrint to pareiškimo, ta

NAMAI ATKELTI J 
PHILADiELPHIĄ

PHILADKLPHIA, Pa. — “grand jury.” 
Jo Eminencija kardinolas 
Dougherty Philadelphijos ar
kivyskupijos vardu priėmė Se
serų kongregaciją, kuri vadi
nasi Švenčiausios Trejybės 
Misionierės Tarnaitės.

aukų yra ir jos pačios vyras, kinčios visuomenės, o ypač kū
jai tekusios pomirtinės. Ko- nigų priešas, tačiau kada rei- 
ronerio teismas ją pavedė, kėjo rimčiau pagalvoti apie 

ateitį, tai nusprendė grįžti į 
----- Bažnyčią ir tuo būdu išsiža-

dėjo savo senesnių pažiūrų. 
Bal. 29 d. pats pasikvietė vie-

------------ tos kleb. kun. V. Dvaranaus-
Mrs. Mary Watson, 7328 ką, atliko išpažintį ir priėmė

Savo Champlain avė., pavojingai paskutinius šv. Sakramentus.

SUKANDŽIOJO NUO
SAVAS ŠUO

Perafnskis Jonas. Namas bu
vo apdraustas. Nuostolių pa
daryta 3,414 litų. “R.”

RIETAVO ŽINIOS
\

Provincijoj jaučiamas dide
lis katalikų tarpe kylantis su
sipratimas. Nors kai kurie 
dienraščiai ir smarkiai šaukia, 
kad katalikai bėgą iš bažnyčių, 
bet mūsų parapijoj priešin
gai. Žmonių bažnyčioj pilnė- 

“R.”ja.

motiniškus- namus ir novici- sukandžiojo jos išlaikomas na- Laidotuvės buvo be jokių y- 
jatą jos iš Poly Trinity, Ala- nrie šuo — buldogas. Užpųo- patingų iškilmių be kalbų, 
b<una, atkėlė | .Pbiladelphiją. lė moteriškę namie. Jai ldy-mes pats kitaip nenorėjo būti į 

kiant niekas nedrįso įeiti. Nu- į laidojamas. Kadangi laidotu

VALKATA ČEMPIJONAS 
NUBAUSTAS

■ --------------- ftios -seserys šiame mieste “ *“ f ' _ m Artima HUna BERLYNAS, geg. 26.
Dešimtys tūkstančių kubie- pati vyriausybė aną dieną pa- yra žinomos‘iš Katalikų Vai-I^81 p°llClja ŠUrn nušoVe-ivės 37*° MorkauĮ dlen<J’ Michael Stranger, 30 metų ra

čių darbininkų neturi darbų, skelbė visiems tikėjimams ly- kų Biuro kuriame ios darbuo-■ Moteriškė labai serSa- Gal-?“ ir^nonrų pnsinnko gra- duonkepįa> yra Euro-
Gyvena dideliam skurde, alk- gią laisvę Ispanijoje. j-gį kelinti metai reikėsią nupiauti jos vieną ko-,žus būrelis visi džiaugės ir vajkata čempijonas. Jis
«ta. Gyvenimas brangus. Pa-, l9panija ST9ntuoju So8.. . ’.................. j«- Matyt, 5no staiga padūko. "S 10 « Rumunijos atvyko čia eks
čios valstybės iždas tuščias. vrn onrttto <mtorfmi u .Jos .užsiima misiomenavi- ------------------ testingamą. d R- tranUmn n7.bnd<

.tu yra surišta sutartimi, ku- mu- ir ^uomeniniais gerovės NEPRIPAŽINTA ATNAU-
'■ j I“ :varb.iau8i?j; priež“8ti8’ "’3adarbais. Jų veikimas yra pi.-] JINT1 BY14 ”
Z- delko žmonių minios yra nu-mas Ispanijoj skaitosi’valstyJ <ug :vairus Jog kateJ J

mokesnių imamos paskolos da- sistačiusios prieš vyriausybe bės tikėjimas. Sutartis yra ga- j- , . i . ... ■' _..
r . . . V • u ..... : „ v- • /ketės aptektuose distnktuose. Trims policmonų užmušeja-
,,m1c ir pasirengusios sukiliman. noje ir štai vynausybe ją per-»__ , , _ , . ,lJos aplanko namus, slaugoja ms - Wm. J. AVbite, J. Se-

į lestingumą.

VIRBALY VIS DAR NĖRA 
RAMYBES

limis.
Devynioliktoji “vidujinė” 

paskola būsfanti ne bi kokia. 
Kiekvienas dirbąs darbinin
kas vieneriais metais turėsiąs

TAI ATMINIMO DIENA

žemria npat iHft ’ " !»»««> u-pmauvu ucuuuo, čiaupujn In8 — mu. o. tviute, u. o«-i Gavę nepaprastas teises ir
toin bei 8 ’ ir™ |sergančius vargšus. Išlaiką new ir W. Evenor, kurie nu- pajutę už savo pečių stiprią
reiSkimą * e ^lama savo Pa",vaikams taip vadinamus “kin- bausti kalėjimu, atsakyta iš- atramą, Virbalio vokiečiai vis

LONDONAS, geg. 26. — Tad šiandie už tos. Sutarties 
atiduoti savo trijų savaičių Britų Legionas išsprendė pra- sąlygų ,nepildypią , Šventasis i, 

uždarbį. Kam tai visa! Griu- tinti visuomenę “Paliaubų Sostas ir pasiuntė protestą.
dieną” lapkričio. 11 d. vadln- ,------------------
ti “Atminimo diena.” : NENORI KOVOTI NEGALI

vančios bolševikų tvarkos le
pinimui.

&ŪT PILIEČIAIS
NEPAPRASTA SYKŠ 

TUOLE
BRIAND PASIUKSIĄS 

KABINETE

DUBLINAS, geg. ,26. —j

WASHINGTON, geg. 26.— 
Vyriausias Amerikos J. Val- 

26. — stybių teismas baisuj didžin-PARYŽIUS, geg,
Mirė airė Miss Georgina Tra-j Vietos laikraščiai praneša,,ma išsprendė, jog tiems vi- 
cey, nepaprasta šykštuolė. Sa- jOg Francijos užsieiiių minis- slems svetimšaliams, kurie 

teris Briand pasiliksiąs savo i&kalno pasisako pasitaikiusvo namuose jinai neturėjo sta
liuko nei valgiui pasidėti. Ka
da paskutinis puodelis susi.-’ 

mušė, vandeniui gerti jinai 
naudojo anties kiaušinio ke
valą. Paliko 32,000 dolerių.

vietoje.

SUSIRINKO KUBOS 
KONGRESAS

karui nekovosią už šią šalį, 
^negali būt suteikiama piliety
bė.

ŽUVO 4 ANGLEKASIAI

60,000 KAREIVIŲ PR’7S 
KANTONĄ

SH A NO H AI, geg. 27. — 
Kinijos vyriausybė prieš Ka
ntoną pasiuntė 60,000 karei
vių.

HAVANA, Kuba, geg. 26. 
— Susirinko Kubos respubli
kos kongresas. Vyriausybės 
priešai atvirai kalba apie ga
limą saloje revoliuciją.

GAUTAS VATIKANO 
PROTESTAS

dergartenus,” kliubus, žais-; paujo pravesti bylą. 
mavietes, knygynus, ruošia į-į į, . ■ —
vairias pamokas. Veda katar
likų biurus ir atlieka cenzo 
■darbus. Misionieriavinio cent-

AP1PLEŠTA BANKA!#•..: i

nenurimsta. Negana to, kad, 
padarę vizitus Kaune pas tris 
ministerius, išsirūpino paleis
ti 7 iš savo tarpo areštuotus

Da plėšiku apiplėšė Oak destruktorius triukšmadarius, 
rai išmėtyti po pietines ir ry- (Ulen Trust and Savings ban-'dabar siunčia į Kauną naują 
tinęs valstybes, taipat Porto Oak Glen miestely. (delegaciją, kad ta užprotes-
Rikoj.

presiniu traukiniu užlindęs už 
ašies po vienu vagonu. Vietos 
stoty iš po vagono išlindo iš
badėjęs, peršalęs, baimės ap
imtas ir dumblinas kai kokia 
baidyklė. Pavestas policijai.

Paimtas teisman. Ten pa
aiškėjo, krid jis pabėgęs nuo 
tarnybos rumunų kariuomenė
je. Teisėjas jį nubaudė ;peu- 
kiomis paromis kalėjimo už 
sienos perėjimą be paso.'

KRIKŠČIONYS IR ŽYDAI 
( TURĖSIĄ BENDRĄ 

A KONFERENCIJĄ

Piktadėju surišo tris ban- tuotų prieš “neteisėtus” ko
kos tarnautojus ir pagrobė a-'misijos darbus ir “per prie-

SUKILĖLIUS MALŠINTI 
INDIJOJ

PROTESTAI JAPONIJOJ
TOKYO, geg. 27. — Visoj 

Japonijoj kilo protestai prieš 

ministerių kabinetų, kurs iš

sprendė mažinti algas visie-

MADRIDAS, geg. 26. — 
Per popiežiaus atstovą ((nun
cijų) Ispanijos vyriausybė ga
vo Šventojo Sosto protestą 
idel sutarties nepildymo. Vy

nas valdiškiems tarnautojams, riausybės nariai apie tai tyli.

KALKUTA, Indija, geg. 27.
Į Burmą pasiųsta daugiau 

britų kariuomenės malšinti su
kilėlius.

(vartą” išreikalavimo iš seno-, 
■ jo pastoriaus, Lokio, parašo,' 
kad nuo tos vietos jis savo 

.noru atsisako. Tokį parašą 
'.Lokys jau davęs.* Tą įvykį dar 

Penki plėšikai iŠ Local Loan tebetiria speciali komisija.
Co? ofiso, 1 No. Crawford avė., “R. ”

pie 8,000 dolerių.

UŽPULTAS PASKOLŲ 
OFISAS

■ AVASHINGTON, geg. 26. —
Paskelbta, jog 1932 metais 
čia įvyksianti bendra krikščio
nių (katalikų ir protestantų)'pagrobė 2,590 dolerių. Vienas 
ir žydų konferencija religijos pįktadlarių nutvertas.
laisvės ir susitarimo klausi- į __ ________

SUIMTI ČEKIŲ KLAS- 
TUOTOJAI

MEDELIŲ SODINIMO 
ŠVENTE

unais.SHENANDOAH, Pa., geg. | •
X? k^da^.1' VETERANAMS PASKOLOS

menys ir anglys keturis dar
bininkus užmušė, ir vieną pa
vojingai sužeidė.

Detektivai suėmė tris čekių 
IVASHINGTON, geg. 26. — klastuotojus, kurie iš įvairių

Einant savo apdraudos eerti-
'fikat&is, pastarojo karo 1,910,- 

Italijos vyriausybei prašant 922 veteranu iš vyriausybės 
Cbicagoj suimtas iš Italijos iždo ligšiol pasiskolino 730 
pabėgęs Antonlo Monda, 39 milionų dolerių.
m. Jis kaltinamas vienos 8

bankų išgavo apie 50,000 do
lerių keliais mėnesiais, g

NUSKENDO DU VAIKIUKU

Medelių sodinimo šventė, 
kuri paprastai kasmet prasi
dėdavo gegužės 1 d., šiemet 
turės būti nukelta į vėlesnį 
laiką, kai daugiau atšils ir bus 

i pagaminta sodinti tinkamų 
daigų. Tuo tarpu rengiami ti
nkami sodinti medeliai. “R. M

metų mergelės kriminaliniam 
užpuolime. Ilgiau vienerių me
tų jis Amerikoje buvo ieškd-
maa.

Nežinomi piktadariai sude
gino naują šokiams pastatytą 
pavilijoną ties Foz uper arti 
MeHenry, BĮ. “

Iškastoj ir vandens užlietoj 
duobėj statyti publišką moky
klą, 5620 So. Rockwell gat, 
nuskendo du 4 ir 5 metų vai
kiuku.

Pagal šiomis dienomis pa
skelbto vietos savivaldybių 

įstatymo 194 paragri miestų 
Bavivaldybių rinkimai skelbia
mi birželio 15 d. “R.”

DAUGIAU DARBŲ

Cook apskrities miškeliuose 
artimoj ateity bus pradėta į- 
vairių gerinimų. Tam tikslui 
skiriama apie vienas milionas 
dolerių.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie debesiuota; 
kiek šilčiau.

RINIOŲ KURSAS 
-

$10.00 
4.86

Lietuvos 100 litų 
Britanijos 1 sterl. sv. 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.27

■
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PRENUMERATOS KAINA: Metama — *«.»•. Pil
kai Matų — 18.60, Trims Mėnesiams — fS.OO, Vienam 
MAnaalul — 76c. Europoje — Metams 67.00, Pusei Me
lų » O< 00, Kert* .Ola.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų- 
■na, Jei neprašoma tai padaryti ir neprlaiuneiama tam 
tikslai palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:66 iki 16:66 ral.

Skelbimų kainos prtalundlamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet. 

“DRAUGAS”
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PuMlsbed Daily, Ezcept Bunday.

■UBaCRJPTIONB: Ona Tear — 60.00. 81x Montks 
— 61.60, Tbree Montks — 66.00, One Montk — 76a 
Uarope — One T«ar —67,66. bu Montks — |<oo 
Copy — .66c.

Advertlsing ln “DRAUGAS" brlngs best reenita
▲dvertlsing ratas on applioation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
PRIE BALTOJO NAMO DURŲ.

Įvairūs Straipsniai.
Pa sportai geri dviem me
tams,* jei nepažymėtas trum
pesnis laikas. Pasporto laikų 
galima pailginti kitiems dviem 
metam, užmokant $2.00. 
Po šešių metų pasportai ne
pailginami.

Svarbu naturalizuota pi
liečiui, lankant svetimas ša
lis, atsiminti ap'.e pilietybės 
išsibaigimų. Pilietybės teisės 
gali būti pamestos, jeigu nc- 
turalizuotas Amcr.kos pilie
tis išgyvena 2 metų arba 
ilgiau savo šalyje, arba 5 me-: 
tus kitoje svetimoje šalyje.1 
Bile Amerikos pilietis, paine-1 
ta Amerikos pilietybę, jeigu 
prisiekia ištikimumų sveti-; 
mai valstybei, arba jeigu bū
na naturalizuotas kitoje šaly
je

F. L. I. S.

J. A. VALSTYBIŲ PASPOR- (prieš rugsėjo 22 d., 1922 m.)
turi aplikacijoj pranešti die
nų ir vietų ištekėjimo ir pri
statyti koki nors įrodymų vy
ro pilietybes.

Ateivė moteris, ištekėjus už 
Amerikos piliečio po rūgs. 22 
d., 1922 nu, neįgijo vyro pi
lietybės. Tokiame, atsitikime, 
tokiai moteriai pasportas ne
duodamas ir jame neinima to-

TAI.

Mes jau nekartų, esame pabrėžę, jog 
Jungtinės Valstybės tikrai ne tų kelių pasi
rinko žmonių blaivininimui. Nieks pasauly 
nėra girdėjęs, kad blaivybę butų galima įgy-' 
vendinti policinėmis priemonėmis. Tas dar
būs varyti priklauso pačiai visuomenei, o 
ypač mokyklai, spaudai, dir-joms. Daugiausia
toje srityje padarydavo bažnyčios. Bet kada Tūkstančiai svetimtaučių 
tų “garbingų eksperimentų” pasiėmė vyk-! planuoja vykti Europon. Vi- 
dinti įstatymų keliu, tada sistematinis visuo- si, kurie tik ketina važiuofi 
menės blaivinimas per mokyklas, spaudų ir užsienin, turi susiuaainti su 
draugijas sustojo. Priėjo prie to, kad ir pa- pasportų regulacijomis ir su- 
ti sostinė tapo apsupta degtinės šmugelnin-'grįžimo leidimais, 
kais, tarp savęs mirtinų kovų pakėlusiais. J Visi keleiviai privalo gau-
Visuomenė tuo turėtų susirūpinti.

PASTABJĖLĖS.

ti pasportus, kurie turi būti 
užvizuoti konsulatų tų šalių/ kių Amerikos piliečio žmonų, 

jeigu ji pati neįgijo Amerikos 
pilietybės. Tik ant vyro pas- 

pasportus. porto galima pažymėti, kad ji
inima ir su juo sykiu važiuoja.

.kurias ketinama aplankyti. 
Tik Amerikos piliečiai guli 
gauti Amerikos
Nepiliečiai, (tas

Cliicaga yra pagarsėjusi gengsterių ko
vomis ir žmogžudystėmis, Netoli nuo to at
silikęs New Yorkas ir kiti didesni miestai. 
Degtinės šmugelis eina. Tas biznis pelnin
gas. O kur daug pinigo, ten rizikuojančių vi
sada buvo ir bus. Bet, reikia pasakyti, jog 
šinugelninkai visame krašte savo darbų va
ro. Nesnaudžia jie ir ten, kur koncentruojasi 
proliibicijos įstatymo vykinimas. Vašingto
nas tuo atžvilgiu turėtų būtų geru pavyz
džiu, nes ten yra Volsteado akto vykinimo 
organai. Tačiau pastarųjų dienų įvykiai į- 
rodė, kad ir sostinė nėra liuosa nuo degti
nės Smugelninkų, kurie ir ten mirtinų ko
vų tarp savęs pradėjo. Šalę Baltojo Namo, 
kur gyvena garbingųsai prezidentas, savo 
laiku prohibicijos įstatymų vadinęs “garbin
gu eksperimentu”, pradėta tokia pat kova, 
kokia eina visame krašte.

Tas liūdnas faktas aiškiausia rodo, kad 
nežiūrint kaip garbingas įstatymas nebūtų, 
joji jis nėra prie gyvenimo pritaikintas, jei 
prieš jį didžiuma krašto gyventojų yra nu
sistačiusių, jis nėra galima įvykinti. Nežiū
rint kaip daug pinigų yru leidžiama, kiek' 
daug pastangų dedama “garbingam prohibi
cijos* įstatymo eksperimentui”, girtuokliavi
mas plinta, o kartu su juo ir visokie nusi
žengimai didėja. Jaunuolio Kirklando byla 
Valparaiso, lnd. iškėlė daug dalykų, kurie 
vaizduoja kiek plačiai prasiplatino girtuo
kliavimas jaunimo tarpe, kaip jis yra de
moralizuojamas.

Kų jau bekalbėti apie visų’ platųjį kraš
tų, jei* pats Vašingtonas negali prie įstaty
mo prisitaikinti, jei ten nepajėgiama jį gy- 
veniman įvykinti, iš kur ir įstatymai išeina ir 
vykdomieji organai ten koncentruojasi.
■WWrU,- .L-L" i ji. ip.1,1111" U, WWII

“Laivas” praneša, kad Lietuvių Kolegi
jos Rėmėjų draugija planuoja rengti pini- 
gų sukėlimo vajų, kuris prasidėsiąs birželio tu®8- k“rie išsiėmė pirmas Čion gimęs pilietis turi pri- 
C d., o baigsis spalių 21 d. Ieškoma talkinin- P°pieras), turi gauti sugrįši-- statyti girnium certifikatų. 
kų. Skiriama dovanos, kurių pirmoji - lai-j“® lcidimus> pasiunčiau! np- Kuomet negalima gauti tokio 
vokartė į Lietuvų ir atgal. Sumanymas ta- llkaei5» Conumssioner Gene- certifikato, tad afideivitn tu. i 
bai gražus. Kuo daugiau atsiras talkininkų,]™1 °f Imnugration, ^Vasbing- išpildyti tėvui arba gydytoja., 
tuo dauginu naudos bus padaryta ir nupirk-]ton’ nors. trisdešimts kuris prie gimimo tarnavo, ar
toji kolegijai vieta bei rūmai greičiau įreng-'dtent Prfeš išvažiuosiant. Bet bu du, trys liudininkai, kurių
ti. Faktinai į šį vajų visa mūsų visuomenė tu-laPllkacl» (form N»- 6311 P»- »«■“»? bus priimti, 
lėtų įstoti.' įtartina išpddyti šešios savai-! Kuomet žmogus prašo pas-

lės arba daugiau prieš išva 'porto, turi prie aplikacijos 
žiuosiant, kad neįvyktų ko-1 pristatyti dvi fotografių i/Kas kart vis daugiau žymių žmonių su- . . . ,. ,, ~.v, . .. . ... T> * • t> * i i kllJ keblumų. Money orderis Galima viena fotografijų visosgrįžta į Kataliku Bažnyčių. Pranešama, kad .... . r, L . ‘

... , ....... x, . $3.00 vardu Commissioner G e- seimynOs pasiusti, iciiru žmo-po dviejų metų teologijos studijų Šveicarijos ■ineral of Iinmigrution ir dvi-r • • • * t 1 v *1 1T • " I Lll 1 I \_Z 1 AJL VftlJjACl1'nburgo universitete sv. Juozapo VVesnuns- L. , r i ,91/ 91/ i v. ... . . .. . , .. Įfotogratijos (2*/» x 2'/2 co- važiuoja, Fotografijosterio katedroje jsišventė kunigu Teodoras'
Baldwinas, buvusio Anglijos ministerio pir- 
...ininko pusbrolis. Kun. Baldwinas yra k«<pa,įųrta .u

ų KIEKVIENAS TURI ŽINOTI 
T * APIEUEIiyy

(Juozo Kriščiūno paskaita Omalios lietu
viams)./•
(Tųsa)

Trečia, priemonė išsilaikymui prieš 
ištautėjimų yra organizacija. Organizaci
jų — lyg tas gaivinantis šaltinis, kuris 
sustiprina silpstančio keleivio jėgas. Čia 
— susirinkimai paskaitos, įvairios pra
mogos, įsąmoninančios tautinę idėjų. Y- 
pač lietuviški vakarai dabartinėse tams
tų aplinkybėse yra pageidautini.

Užbaigdamas Hių kalbą, priminsiu 
svarbų dar vienų dalyką, būtent, kad 
tamstos nepamirštumėte senų savo tėve
lių. Teko patirti, kad daugelis ameri
kiečių mūsų brolių per ilgus metus ne
parašo savo gi indy tojams laiško. O 
tuo tarpu susirūpinę jų seni tėveliui 
klausinėja kitų ar nežino kų apie jų 
sūni| ar dukterį. Jiems labai malonu 
žinoti kaip gyvena jų vaikai, kokia jų 
sveikata ir tam panašiai. Augindami, kaip

DARBININKŲ UŽMOKĖS 
NIŲ KLAUSIMAS.

Šiandie visoj šaly 
svarstomas darbininkų užmo 
kesnių (už darbų atlvgini- 

.’nias) klausimas. Tuomi klau-

Maj. Gen. R. U. Patterson, 
prez. Hooverio paskirtas vy
liausiu J. A. Valstybių armi
jos gydytoju.

bininkams užniuke. n ?.i netu
ri būt mažinami. Jei gamini
mus pasirodytų perbrangus, 
tai, anot jo, verčiau pailidin- 

£yvtu ti kainas plienui, bet ne ma
žinti užiuoke^Lus.

Šias jo pažiūras palaiko ir 
Išimu plačiai pasiskirsto įkiU kai-kurie ekono.niįos dilo

..šeimynos pasiųsti, jeigu žino-i‘"onf“- Paridentas Hoover, i tatonal-'1'aiP « ,yri l>’ *°r-
an, ar žmona ir vaikai sykiu taiP l’at Amreikos Darbo Fe-/“*- “ P°s raBl“ 1:u'

doraoijos valdyba griežtai aa‘"“k»ni'J- Točraus
mažinti užmokės-1tas •>“ “gėdingumas” yra 

nius Iypatingas. Jis gerai darbiniu-
Kai-kurie turtuoliai pramo-jk» aP™ka. Užtaigi darbinio- 

kas ir turi dirbti kai autoiua-

pnva-
jlių), ant kurių aplikantas pa-jo būti ant plonos šviesios po- Įpriešmasi 
Įsirašo prie notaro, turi būti!pįeros, 3x3 colių didumo.

Liudininkas turi išpildyti (
ir pasirašyti ant afideivito ^inkai taiP Pat kad kas o ,
ant aplikacijos foruos u.Um., bus - nebus, bet užmokesniai Dne naš,na. Sumažėjus dur- 

' neturi būt mažinami. Bet di- balos, jrs tunaiti t atostogas 
dėlė didžiuma valdančių šios 'lr lal* varHllalįias laukti, kol

Gegužės mėn. pradžioje Lietuvoj svečia- ■ dant, kad jis prisilaikė prie kantas eina pas pasporto agtn šalies pramonę reikalauja, kad b“8 PakvlMtas 1 darbų

metų buvęs anglikonų pastorium. Šia proga, pri|). iSvažiuosiantj atri. 
tenka pažymėti, kad pastaruoju laiku tok.ų-^ torf ižgauU
atsįvėrtimų Anglijoje yra gana daug. i 1 j čyruos uzpn- į

pierų nuo Įeigų Taksų kolek-’kalio, ir turi asmeniškai vyk-, 
toriaus savo distrikto, paro-'ti su-aplikantu, kuomet apli-

vo latvių spaudos atstovai. Jie atvyko į Lįe- įvisų įeigų taksų reikalavimų,
tuvų drauge su Lietuvos spaudos žmonėmis arba kad jiems nereikia mo

kėti taksų.
Nuo Amerikos piliečių ne-

išnnkti bendrų spaudos komitetų, kuris rū
pintųsi abiejų šalių spaudos bendradarbia
vimu. Latviai yra mums giminingi. Del to su
jais bendradarbiavibias yra reikalingas. • jįe užmokėjo savo taksus.

reikalaujama įrodymų,

tų arba. jo pagclbininkų pri-. užmokesniai turi būt mažina-
i1111- pastarieji argumen-

Liūdininkas tuiu būti Ame-, ^4^ kad be sumažino 
rikos pilietis.*1 Bet jei žmogus nebu« galima nusikratyti e- 

kau'tūri išsibaigusį pasportų, su konominio slėgimo.
i pasirašyta fotografija, gali-Į Kaip jie. supranta to slė-

Kadangi didikų didžiuma 
yra nusistatę užniokesnius 
mažinti, reikia laukti neramių 
laikų — streikų ir tokiu būdu 
didesnio nedarbo, negu šian
die. Amerikos Darbo Federa-

špauda tuo atžvilgiu daug gali padaryti.> Prašant Amerikos Pasporto. !nia tų pasportų vartoti vietoj !gįino nusikratymų, kol-kas tik cija yra ParaSinuai darbinin- 
Del to lietuvių ir latvių spaudos bendradar-Į Visuose atsitikimuose, kuo-'liudininko. biems vieniems yra žinoma. 'ku* streikuoti visur, kur tik
biavimas yra sveikintinas dalykas. iniet žmogus prašo Amerikos 

I pasporto, jis turi pasiųsti pi-
Aplikacijos turi būti prus- Kiekvienam yra aišku, kad,bu,s užmokesniai.

tatytos asmeniškai J. A. V. jei dirbu darbininkai gaus J Ateinanti vasara bus liūdi- 
Leono XIII Enciklikos “Rerum Nova-;lietybės įrodymų. Natūrali-Į Pasportų Biurui. Tie Biurai mažesni atlyginimų, jie tęva-1 ninkė, kokių laikų čia bus su- 
” 40 metų sukaktuves visas pasaulis iš-guotas pilietis turi pristatyti'randasi New Yorke, Bostone,'lės mažiau visko pirkti ir to-'laukta. Iždo sekretorius Mel- 

kiimingai paminėjo. Visokių pažiūrų ir įsiti- natūralizacijos certifikatų ar-, Chicago jo, San Franelseo, Se- K:u būdu sumažės pirkimo jė-'lon praneša, jog genijų laikų 
kinimų spauda plačiai apie jų rašė. Sakyta ba certifikuotų kopijų teisino ’ attle ir New Orleans. J./gu ga. Taip įvykus išnaujo sus-! gryžimas esųs nebetolimas, 
kalbos per radio, pamokslai bažnyčiose, pas-, rekordo. Žmogus, kuris įgijo Į žmogus gyvena kitur, toli nuo tos gamyba. Kils didesnis ne- Kaip jis, taii> daugelis kitų 
kaitos mokslo įstaigose. Pats Popiežius Pi- pilietybę tėvų naturalizavimu,'šių vietų, jis gali pasiųsti sa-'darbas. !jau ilgiau dviejų metų gieda
jus XI apie “Rerum Novarum” į visų pa- '.turi pristatyti tėvo tiaturaliza- vo aplikacijų J. A. Vai. Aps-j Už šiandienių užmokesnių tų pačių giesmę. Tad tie vi- 

liričio arba \ alsf.jos Teismo darbininkams palaikymų anų si apie geruosius laikus nusa-

rum

saulį per radio prabilo ir savo enciklikų pas- ,cijos certifikatų arba certifi- 
kelbė. Naujoje enciklikoje nuosekliai , rinitui kuotų kopiją teismo rekordo, 
ir teisingai yra rišamas šių dienų darbininkų Ateivė moteris, kuri įgijo A- ris įstatymu autorizuotas na- 
klausimas. Tas parodo, kad Katalikų Bažny- ’nierikos pilietybę ištekėjimu turalizuoti ateivius, 
čia rūpinasi darbo žmonių gerove. arba vyro naturalizavimu1 Pasportų kaina yra $6.00.

raštininkui, tam teismui, ku- dienų New Yorke atsiliepė kymai visuomenėje neranda 
plieno gamybos didikas milio- jau nei mažiausio pasitikėji- 
nierius Ch. M. Schwab. Jis sa- mo.
ko> j°g plieno pramonėje dar- ’ Aguona.

rūpestingai globojo tamstas ir užau
gino dideles šeimas. O dabar juos užmirš

tate. Kaip skaudu yra tėvams. Ar įsi
vaizduojate motinos meilę! Ji save pa
aukuos, negu leisti. įžeisti, savo sūneli ar 
dukrelę. Motinos meilei nėra lygios. 

Neveltui Dekaloge įsakyta gerbti tėvų 
ir motiną. Bet ar čia tėvų pagarba, jei 
neparašote jiems laiško ar per penkis* 
ar 6 metus tik vienų. Ar tai tėvai ger
biami, jei motina eina per laukus tei
rautis pas kitus ar .nepanašė kas apie 
jos Petrelį ar Jonelį. Ne. ČJia dldiiau- 
sias tėvų pažeminimas, negerbimas, jų 
išsižadėjimas. Daugelis teisinasi^ kad 

siunčiant laiškų, reikia ir pinigų siųsti. 
Bet čia jie klysta. Motinai svarbiau ži
nia nuo sūnelio ar dukrelės, negu pini
gas. Jei kokių dovanų nuo tamstų ji 
sulaukia. Tai dažniausia, žiūrėk, ati
duodu kokiai marčiai ar kam kitam. Bet 
ir jei pasiųstumėte kokį dolerį, argi čia 
nepavyzdingttH sūnaus ar dukros elge
sys; urgi i»agailetumėte ir tiek savo mo
tutei, kuri jums nieko nesigailėjo, pa
kėlė dėl jūsų tiek vargelio:

ARGENTINA IR MŪSIŠKIAI.
Turėdamas reikalų atvykau į Argen

tinos sostapilį. šiandien, jau ketvirtas mė
nuo, kai dairausi po Laplatos nykių ly
gumų, kurių drąsiai galima būtų pava
dinti balokšniu; tiesų pasakius, dar ir 
dabar yra Čia pelkių, valkų ir dumblynų, 
kurias augantis miestas užverpia visokiu 
šlamštu, o paskui jau statosi “kameny- 
čias”. Išgirtasis miestas savo gražumu 
manęs nė kiek nenustebino: yra vienas 
kitas pakraštys sutvarkytas, vienas kitas 
priemiestis turi gražių namų, tačiau nie
ko savotiško: visų Europos kraštų atneš
tinis mišinys, tik gatvių pavadinimai te
kalba apie tai, kad ir či “Amerika lati- 
na.” Paviršutinis Buenos Aires vaizdus 
labai panėši į mūsiškį teatsistatantį po 
karo griuvėsių Kaunu. Imkime kad ir to
kių Kongreso aikštę, kur pastatyti di
džiuliai Kongreso rūmai, nukopijuoti iš

Naktužę ant rankelių,
Dienužę ant akelių,

’■ Gana pailsai, nuvargai,
\ Kol mane užauginai.

(Pabaiga)

Vašingtono Kongreso rūmų, tenai jūs pa
matysite greta šešių — septynių aukštų 
namų ir tokių, vienaaukščių, kaip Kaune; 
skirtumas gal tik tas, kad Kaune medi
nės, supuvusios lūšnos, o čia mūrinės.

Didmiesčio privalumai — švaros pa
laikymo mokėjimas. Šiuo atžvilgiu ir Bue
nos Airės niekuo nesiskiria nuo kitų Pietų 
Europos miestų: laimi nešvarus.

Lietuvių išeivių centras yra pats 
miestas, nors ir kituose miestuose, k. a. 
Bosario ir Tucuman lietuvių gyvena per 
3,000 žmonių. Daug lietuvių dirba sezoni
nius luukų darbus, bet čia yra tas skirtu
mas, kad darbas nepastovus, žmogus ne
suvaržytas sutartimi, kaip Brazilijoj.

Tie datbininkai, kurie moka tų ar ki
tų amatų, greitai susiranda darbų ir pa
čiame mieste, nors iš Lietuvos tokių at
vyksta ne per daugiausia. Amatininkams 
atlyginimas čia gana geras: nuo 6 ligi 10 
pezų dienai, tai mūsų valiuta išeitų nuo 
20 ligi 30 litų. Tokius darbus gauna bat
siuviai, rūbų siuvėjai, geri šaltkalviui — 
monteriai, elektromechanikai, šoferiai. 
Mūrininkų ir stalių darbas kiek mažiau

apmokamas ir nėra tiek pastovus, kaip a- 
matininkų. Daugumas lietuvių dirba gana 
sunkius laukų darbus arba prie kelių sta
tymo, nors ten uždarbiu neišeina iš 5 pe
zų normos. Pragyvenimas čia taip pat kiek 
brangesnis, kaip Brazilijoj: jeigu čia dar
bininkas vidutiniškai uždirbu per mėne
sį ir ligi 150 pezų, tai jau nedaug kas 
gali likti, bet žinoma, pas tuos, kurie nc- 
girtuokliauja ir taupo, lieka ir po 50 pe
zų. Tik visa bėda, kad žmogus tegali tau
pyti, kol esti darbų, o jų dažnai nesti: 
tenka darbininkui ir iš savo taupmenų 
pagyventi po 3 ir daugiau savaitės, kitus 
ir kelis mėnesius darbą gaudo.

Geriausiai tai tarnaitėms, kurios atsi
tiktinai pakliūna pas kastižanus, nes pu- 
kliuvusios pas viso pasaulio žydus, ypač 
lenkiškuosius, dažnai būna nežmoniškai iš
naudojamos: algos nesumokamos, o užta
rimo neranda. Darbo departamentus ne ką 
tepadeda, nes jis eina taikos keliu, kuris 
dažniausiai nulemia vargšės emigrantės 
nenuudai. Kaip visame pasauly, taip ir čia 
yra labai daug korupcijos.

(Bus daugiau)
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t vau į J. A. Valstybes kaipo 
nekvotinis imigrantas. Mano 
užsiėmimas — ministras. Da
bar noriu parsitraukti savo

Vakar mano radio padarė .priedų, pradėjo jais dalytis. [šeimynų, kuri susideda iš

Prašau Į Mano Kampelį
*

------------ Rašo prof Kampininkas---------------

ralizaeijos certifikatų, nes

kada nors arba kur nors jam 
reikės įrodyti pilietybę. I41- 
bai sunku J. A. Vai. apsigy- 
venusiams ateiviams važiuoti

Į ATSAKYMAS. — Našlė ne
įgali prašyti senatvės pensijos. 
[Tik Amerikos piliečiai gali 
įprašyti pensijų New Yorko 
Ivalst. Beveik visos valstijos

ablavų ant žinių iš Lietuvos į Vienam teko statine j galvų, žmonos ir dviejų mažuliųvai- 'į Kanadą. Turistai galį savo |sloJe *alyje» kurios tik turi se
natvės pensijas, reikalauja 

{kad prašytojai būtų piliečiai.
ir iš vieno “Ūkininko” (nėjo kitiems kumščiai ir kas pa-lkų. Kaip turiu paduoti pra- 
žmogus, tik laikraštis tuo kliuvo. Ponui P. V. nuo gero šyinų? 
vardu) nutrenkė tai, ką šian.- priedo kelias dienas buvo už-
die visi galite matyti. Ijuodavę antakiai.

Viduklės (Raseinių Ap.) Gruzdžių navynos.
navynos. — Prasidėjo purvo .sezonas.

Trakiškių kaimo gyvento- Žmonės vaikšto tvoromis, 
jas P. Simas Narbuotas ne-į Gruzdžių valsčiaus tėvai kal- 
maža pasigaminęs samogon-
kės ir alaus, pasikvietė savo 
gimines ir sau pritariančius
kaimynus ir š. m. balandžio 
mėn. 12 dienų apie 12 vai. p. 
p. pradėjo krikštynų balių. 
Baliavojo vyrai ir moterys,

J. P., Detroit, Mieh.

ATSAKYMAS. — Žmona 
ir vaikai gali reikalauti ne- 
kvotinio stovio. Jie turi kreip
tis prie arčiausio Amerikos 
konsulo, kuris turi pertikrin
ti nekvotinį stovį ir įleidimų 
į J. A. Valstybes. Čionais (J.

ba, kad tratuarai perdaug esu 
moderniški ir “atgyvenę” sa
vo amžių. Tik iš senovės už-[^- Vai.) negalima išpildyti ir 
silikę “tratuarų” liekanos —.pasiųsti blankų, nes tam tiks- 
klebonjjos ir p. aptiekoriaus (’a nėra. 
dar puošia miestelį.

suoja aviacijos kursas? Kur
{randasi aviacijos mokyklos?

R. D., Chicago, III.
i ATSAKYMAS. — Užgirių 
tmokyklų kursai kainuoja nuo 
$345 iki $650 privačiams la
kūnams, o nuo $1,050 iki $1,- 

•500 komercialianis ir nuo 
$3.075 iki $4,620 transporto. 
Tas mdnima pragyvenimo, 
vi»“ii tik mokslas. Pilnų sura- 

jšų užgirių mokyklų galima 
įgauti iš Department of Com- 
i nieree, Aeronauties Branch, 
\\|isliington, I). C. Del pilnų 

j informacijų patartina kreiptis 
, prie Komercijos Departamen
te, o netikėti į visokių moky
klų skelbimus.

F. L. I. S.

Europą atgal. Važiuoja auto
mobiliu, išrašytu vokišku o 
balsiu “Su dainomis apie pa 
šaulį”. Viena iŠ jų pradžių 
je operos yra dainavusi Kau 
ne. Senokos, balsai geri, - bet 
neypatingi. Pirmoje dūlyje na 
žymėtinas sudainavimas “Už
pustė tave sniegu, Rusija..”, 
antroje — charakteringos ru
sų liaudies dainos, dainuotos 
pasipuošus ryškiais suseenin- 
tais tautiškais rūbais. Pub
likos apribotai, prašė pabisuo- 
ti, klausė priedinių dainų, su
teikė gėlių.

automobilius vežtis į Kanadą 
90 dieni}, jokio bono nereik 
pristatyti ir muito mokėti še- 
šiams mėnesiams, jeigu prisi
laikoma prie kaikurių reika
lavimų. Kanada nereikalauja 
automobilių įvežimo leidimų. 
Muito valaininkai teikia pa- 
gelbos turistams išpildyti rei
kalingas popieras.
Kokių klausimų naturaliza-

jos egzeminatoriai klau
sia?

KLAUSIMAS. — Ar galite 
man pranešti, koki klausimai 
statomi pilietybės kandida
tams?

F. P., New York.

ATSAKYMAS. — Net su
virš 100 klausimų ir atsaky
mų rasi knygutėje “Kaip Tap 
ti J. A. Vai. Piliečiu”, kurių 
išleido Foreign I>anguage In
formation Service, 222 Fourth 
Avenue, Ne\v York City. Kny 
gutė taipgi išdėsto pilnų na
tūralizacijos procedūrų. Kai-1 
na 25 centai.

Senatvės pensijos ir ateiviai. '
KLAUSIMAS. — Manęs' 

prašė informacijų apie senat
vės pensijas našlė, 70 metų 
senumo. Ji gyvena New Yorko 
valst. net 30 metų. Neturi ar
timų giminių apart vyro, su 
kuriuo gyvena. Jų sutaupyti 
pinigai baigiasi. Ji nori infor
macijų apie senatvės pensijas. 
Jos vyras neišsiėmė pi
lietybės popierų. Kų ji turi da
ryti? . 'i

P. K., New York, City.

Industrialiai miestai Connec 
ticut’e.

KLAUSIMAS. — Kokie y- 
ra industrialiai miestai Con- 
neetieut valstijoj ?

M. P., New Haven, Conn.

ATSAKYMAS. — New Ha-
jven turi 494 imones, kurios
1929 m. samdė suvirš 27,(XX) I . .

j darbininkų. Bridgeport tur?jo 
130,500 darbininkų 339 įmonė
je ir Waterbury 25,000 darbi-
I ninku 182 imonėse. Kiti indus- | .
trialiai centrai toje valst. yra 

įMėriden, New Britain, Middle 
jtoįvn, New Izmzlon, Norwicb, 
'Stanford ir kiti.

Aviacijos lavinimo kursai.

KLAUSIMAS. — Kiek lė-

Įdomus radinys žemaičių 
krašte.

STALGĖNŲ kapinėse kas
dami duobę rado senoviškų 
kardų. Patsai kardau visai 
surūdijęs, tik rankenos pagra
žinimas užsilikęs sveikas. Pa
gražinimas auksinis; iš' to 
matyt, kad kardas buvo nepa
prasto žmogaus. Dedamos pa
stangos šį radinį paimti į vie
tos pradžios mokyklos muzie
jų. Arėjas Vitkauskas.

Kadangi net ir nekvotiniai 
imigrantai šiandien turi viso- 
kiij keblumų gauti vizas, turi 
pasiųsti žmonai sekančius 
dokumentus, kuriuos jį turi 
pristatyti Amerikos konsului: 

— Prasidėjo girtuokliavimo dvi kopiji užlaikymo afidei- 
vito; pranešimų nuo darbda
vio, parodant, kad darbas ne

— Išrinkti net 2 komitetai,
visi traukė samagonkę kaip|kaip “apsisaugoti” nuo šva- 
iš ožio rago. Nuo jos seniai Iros ir antras, kaip “laužyti” 
pajaunėjo ir nuliūdę pralinks- medelius, nes jau perdaug pri
mojo. Griežikai grie
žia “tancius”, o vi
si ten buvusieji juos tancevo- 
jo. Nuo “tancių” griuvo kė
des, suolai ir stalai su už
kanda ir samagonkę. Apie 12 
vai. naktį vedusieji užsimanė 
mainyti žmonomis*. Kiti nuėjo 
miegoti, o kurie džiaugėsi, iš
mėginę džiaugsmų ir patyrę, 
tad už mainus De pasigailė
jimo galima viens kitam duoti

augo.

sezonas. Ponas Čerekas susirū 
pinęs su daboklės patalpa, 
nes nebtelpa ypač trečiadie
niais, sekmadieniais “blai
vieji” žmonės prisigėrę “ma- 
žalkoholinių” gėrimų. Balio 
dievaitis begalo užsirūstinęs, 
kad Gruzdžių “blaivininkai” 
mėnesiui sudeda per mažų au
kų ir neturi iš ko pragyventi.

SVETIMŽEMIŲ KLAUSIMAI.
KLAUSIMAI IR ATSAKY- įvažiavimo rekordus. Kuomet

MAI. i vardas rekorduose neranda-
---------- imas, tai aplikantui praneša

ma, kaip jis gali gauti užsire
gistravimo rekordų po Kon-

šdeportavimas Ateivių Jūrei
vių.

KLAUSIMAS. — Ar jurei- 
ris, kuris apleido savo laivų 
926 m. gali būti išdeportuo- 
as, nes jis šioje šalyje išbu-

>' jau suvirš tris metus?
F. B., Seattle, Wasb.

ATSAKYMAS. — Imigra- 
ijos Aktas iš 1917 m. aiškiai 
ustato deportuoti ateivius— 
oreivius, kurie šioje šalyje 
^legaliai gyvena, tik į tris 
retus po įvažiavimo; o Imi- 
Tacijos Aktas iš 1924 m. į 
ako deportuoti ateivius, ku- 
ie įvažiavo arba pasiliko čio- 
ai nelegaliai nuo liepos 1 d., 
924 m. bile kada. Nesenai J.

Vai. Aukščiausias Teismas 
įsprendė, kad deportavimas 
teivių, kurie čionai nelega- 
ai įvažiavo po liepos 1 d., 
)24 yra aiškiai nustąty- 
is vėliausiame įstatyme, tai 
ra 1924 m. įstatyme. Tas 
iiškia, kad ateiviai jūreiviai, 
urie nelegaliai atvažiavo į 
A. Valstybės ir čionai pasi- 
o, po liepos 1 d. 1924 m.,
a deportuojami bile kada.

Peržiūrėjimas atvažiavimo 
rekorilų.

KLAUSIMAS. — Padaviau 
vo natuValizacijos peticijų, 
t atvažiavimo dienų tik spė- 
u. Dabar atsimenu, kad ne 
o laiku atvažiavau. Man 1tai pasakė tik spėti at- 
žiavinio laikų, ir aš taip pa- { 
riau. Dabar gerai žinau, kad

ant paduoto laivo atva*' 
vau. Jeigu peržiūrėję mano 
duoto laivo rekordus, mano 
rdo neras, ar man. įsakys 
siųsti kitų aplikacija? /

R. D., Roxburv, Mass.

| ATSAKY MAS. — Naturali- 
jijos Biuras mažiausiai du 1 

rkiu peržiūrės apbkantų at-

greso Aktu užgiriu kovo 2 d,. 
1929 m. (išpildant form 659). 
Bet tas galima, tik jeigu as
muo, kuris prašo natūraliza
cijos įvažiavo į J. A. Valsty
bes prieš birželio 3 d., 1921 
m.

Pilietybės Metų Reikalavimas

KLAUSIMAS. — Kiek me
tų ateivis turi turėti pirm ne
gu prašo Amerikos pilietybės? 

F. A., New York City.

ATSAKYMAS. — Aštuonio 
likos arba daugiau metų gali 
paduoti pirmų prašymų (Dec- 
laration of Intention). Jis ga
li tų daryti bile kada po įva
žiavimo. Bet pirm negu atei
vis gali paduoti natūralizaci
jos peticijų, turi sulaukti 21 
metų, arba daugiau, ir turi 
išgyventi J. A. Valstijose nors 
penkis metus ir apskrityje, 
kur paduoda peticijų, nors 
šešis mėnesius.

Kaip parsitraukti nekvotinius 
imigrantus.

KLAUSIMAS. — Atvažia-

ra laikinas ir kad ketini pa
silikti tame darbe; certifikuo- 
tų pranešimų nuo hankos, pa
rodant kiek pinigų bankoje 
turi; jeigu turi nejudinamo 
turto arba bonų, certifikuotų 
pranešimų parodan tų viskų. 

Kanados aplankymas.

KLAUSIMAS. — Esu J. A. 
Valstybių naturalizuotas pi
lietis. Šių vasarų ketinu ke
liom savaitėm vykti Kanadon. 
Ar turiu gauti pasportų? Ar 
reikės mokėti kokį nors muitų 
už automobilių?

T. K., Baltimore, Md.

ATSAKYMAS. — Turistai, 
kurie yra J. A. Valst. pilie
čiai, neprivalo turėti paspor- 
to kuomet lanko Kanadą. Bet 
privalo su savim vežtis natu-

ftfe

SESERŲ VERI0VKINAI6IŲ 
KONCERTAS VALS

TYBĖS TEATRE.

Gegužės 6 d. buvo iš 2 da
ilių: rusų daino's su liaudies 
: dainomis IT dalyje. Seserys 

perdaro turinė iš Pragos

DRAUGO” RADIO

PIKNIKAS
NAUJOS DAI NOS

LIAUDIES DAINOS MISRAM CHORUI HARMONIZAVO
STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi mergužėlėT-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ......................... 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė-(Chorui) .............. 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) .............. 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto.vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- .. . ......... 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) .................. 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) .......... 30ė
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) ....-30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Cli.) 30c

Daugiau perkant duodame nuošimtį.
Reikalaukite tuojau

‘ DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Nedėlioję, Birželio (Jure) 7 te, 1931 m.
VYTAUTO PARKE

PRIE 115, TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS.

Šiame piknike bus pagerbti seniausieji Cbicagos lietu
viai ir lenktyniuas iškalbingume jauniausieji Chicagos 
lietuviai, tai yra mokiniai parapijinių mokyklų. Pikniko 
vieta — VYTAUTO PARKAS — yra modemiškai 
įrengtas. Piknikierių palinksminimui bus gera muzika, 
dainos, šokiai, baseball ir kitokios įvairenybės.

Visos Chicagos ir apylinkių lietuvius išanksto šir
dingai užkvečiame dalyvauti.

y.T .*.*■

MLLIT’S UNCLE

J- ” fe ta la'-iUa ■r- . - . fe» . .-fe-
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LIETUVIAI AMERIKOJE

KENOSHA, WIS. tiktų J. E. Arkivyskupo. Iš 
klebonijos iškilmingai J. E.

Didelis parapijos piknikas
Gegužės 31 d. Kenosha pa- f

Arkivyskupas įžengė bažny-

draugijos narių gerų rėmėjų, 
kad palengvintų dr-jai išlai
das pakelti.

Tad, visi reugkitės prie tos 
dienos.

Nuturta dalyvauti vietinės

DRAUGAS

vė kaip tik jų įtakoj per ke- 
liolikų metų buvo.

Ciceronas.

PHILADELPBtA, PA.

Trečiadienis, Geg. 27 d., 1931

T TPTPT TK/f^TTl Nagrodskis). Da-IjACI vJ VVJJC i'gono šventėjas (A. Sodeikų) 
įjuos prakeikia. Pilistymė Da-

"Samsonas ir Dalila” Vals- lila (V. Jonuškaitė) kviečia 
tybės Teatre.

NUOŠIRDI PADĖKA.
Nuo š. m. kovo mėnesio gal

Samsonų į Sorėko slėnį, šven- nu Draugų ir nežinau kt 
'tėjo giriama ir įkalbama iš- malonumų “užfundijo :

ėion, gražįaį giedant vieti- parapijos piknike, 31 d. geg., 
įmani bažnytiniam chorui, va- Vytauto parke. Draugijos 

rapijiečiai ruošia didelį pik- tk>vaujant vietiniam vargo- nariai, būkite visi. 4 vai. mar
iukų netoli nuo Kenoshos Wis- Ijūnkui, J. Baniui, Marijonų šuos kareiviai.

tįstai 4 mainės > Broliui? “Ecce saeeidos mag- * — —
labai gražioje, vietoje, kuri j^jg” lydimas kunigų (11} ir Per kelioiikų metų čia gy-
▼adinasi links trrove. mergyčių su gyvomis gėlėmis vavo Lietuvių kooperatyvė

.... —~ | Gegužės 8 d. buvo ši preiu-i , - „„ -p,,
BMIn. Vaikuti, bMM. W ė Soint Saėso 3 veiks. ,h,oda ■’> k“‘P P»*

Bkželio S d. vakare 7 va- '^'iSt akinlis suka «irnas- Salvoja P»vaisi"s
landų, Dėtuvių Muzikaleje . . upie nelaimes, girdi pavergtų uetuvisku nuducių...
svetainėje bus vaikučių, nio- b(sį' ‘ir kal‘iai,,,us « P™*0 ««•
kimų muzikos koncertas. Tar- , .. . T, vų leisti atkeršyti pilisty-. . .. ,v. butaforijas ruošė L. Liberts. r j
pe tų jaunų muzikų, didžiuma .... ..t........................ .... marus, kų ir įvykdo Pogono

J. E. Arkivyskupas maž- vių Liuosybės name. Krautuvė Lioną i tė ir Stasius Maslausku- žūdamas su visais.

medžių 
gero
šiaurvakarius nuo Kenosha. 
Privažiavimas labai lengvas 
ir patogus. Pilnai vietos, kur 
pastatyti automobiliai, kad 
jų būtų ir šimtas! Yra kur ir 
vaikams pasilakstyti, ir jau
nuliui pažaisti, ir estrada 
muzikantams pagrajiti ir vi
siems pašokti.

Per piknikų Kenosha jau
nimas žais beisbolį, trauks 
virves parodyti savo stipru
mų ir kitų šposų ir juokų 
pridirbs.

Bus ir užkandžių ir “soft 
drink”, ir “ice cream” ir ki
tų skanymynų!

Pernai geram orui pasitai
kius, kenošiečiai dukart la
bai linksmai praleidę keletu 
valandų tyrame ore ir visi, 
kurie negalėjo, ar nenorėjo 
nuvykti piknikan, labai ap
gailestavo šitų.

Taigi kviečiame visus ke- 
nošiečius ir apielinkių gyven
tojus, k. a. Waukeganiečiūs ir 
Raciniečius į šitų pasilinks
minimų! Galiu užtikrinti, jog 
nepasigailės šito “Iripo”.

Privažiavimas labai leng
vas: Į šiaurius nuo. Kenosha, 
važiuojant 7 avė. iki Sum- 
mer’s G rovė, pasukti į vaka
rus ir šiuo keliu tiesiai iki 
Fink G rovė. Nuo Kacine tik
tai 20 minučių važiavimo, o 
nuo Kenosha tiktai 10 dau
giausiai.

Taigi visi aplankykite mūsų 
piknikų. Už įžanga nereikia 
mokėti nė vieno cento! Gi pa
silinksminimo už visų tūks
tantį!

daug valandų kalbėjosi su vai- didelė, nuoma pigi; mat, ben- 
kučiais apie tikėjimo dalykus, drovė bendrovei prijaučia. Ne-

tis muzikos mene jau dikčių Pirmiausiai krinta į akį la- 
pažangų yra padarę. Jų mo- Kra^os spalvotos deko- K. Petrauskas gavo gėlių, 

V. Jonuškaitė jomis buvo ap-
likos, gerb. Bupsevičia. lietu- ,l,as> bei Sokiai 4 P’1 klauta'/\ So,felka — ryškus.
vis, ir signor Paneliu, italas. "'iksl" " ^entyklo- Sena, lspej,, Samsonų
Oi toji koncertą verta Dureui ie- ®°kl“ su<laro vėl naujų nuo 1,allleb A- Kui inskas, 
ui tųj, koncertų verta pareui. baletininkams ‘ pilistymų pasiunjinys - V.
teikus didesnio, noro vaiku-d>'ti' SEnia: ž-vlllu >■' I.11' 11 p,llstyI"ai:
čiaw lavina, muzikos mene. ~ Palestinoje jK- °™"tas ” V- Ivanauskas.

užduodamas klausimus vai-žiūrint tų gerų sųlygų, apy- kytojais yra profesoriai mu. racijos JI veiksmo ir margu
ltams ir galų gale visus paves-1 varta eina mažyn ir mažyn, 
damas Švenčiausios Panelės!Jau kuris laikas, kai bendro- 
Marijos (mergaites) ir Šv. [vės pasiliko tik vardas, o vi- 
Juozapo (berniukus) globai, sa atsakomybė teko vienam 
aiškindamas, kiek naudinga asmeniui, gi pereitų nedmldie- 
žmonėms jųjų globa. Po šio nį ištiko nelaimė: vidurnakty 
suteikė Sutvirtinimo Sakra- kįlo gaisras. Nuostoliai dide- 
mentų, palaimino Švenčiau-Ui krautuvei ir pačiam na

šiuoju Sakramentu ir visų niui. Kaip girdėt, su tuo gaiš- 
lydimas sugrįžo klebonijom ru dings ir bendrovė.

Čia reikia atžymėti, jog! Dabar įdomu bus, kų sakys 
žmonės užsilaikė bažnyčioje tavorščiai, Maskvos garbiato- 
labai tvarkingai kas ne visur jai, nes jie visados su pasidi- 
esti ir, neatsižvelgiant blogų džiaviinu sakydava, kad ben-

K. Y.

RED. ATSAKYMAI.

AčiuI
St.Karvelis,
Klaipėdos II-jo 
Pašto Viršininkas.

Remkite tix'c hiznie. uis 
3r<»fesion',,is ..iri i< 
ui s <jiei

Malonumas
Pypkori&ms 

cigaretę
rukybo-
>ams

Ir

Geg. 20 d. šv. Petro para
pijos bažnyčioje įvyko nepap
rastos iškilmės: J. E. Arki
vyskupas Stricb suteikė Sut
virtinimo Sakramentų 114 vai
kučiams. Vietinis klebonas, 
kun. Al, Bublys, M. I. C., 5 
vai. p. p. nuvažiavo stotin su-

laikų, nesigailėjo savo aukų, 
šitokiam aukštųjam svečiai 
sutikti ir jojo asmenyje ati
duoti garbę pačiam Aukš- 
čiausiųjam. Nupirko naujų 
kapų ir šlakštyklų ($30). Tuo 
rūpinosi p. Bitautienė Roza
lija. . su kitomis įuoterėlėmis; 
“tronui” pastatyti pasirūpino 
parinkti pinigų p. Pipirienė 
iš Gyvojo Rožančiaus Dr-jos; 
naujomis popieromis išlipdė 
tris klebonijos

drovės žūsta, krinka, kurios 
ne jų valdomos. O ši bendro-

XII šimtmetyje pr. Kr.

Samsonas —• Kipras Pet- 
uauskas, Gazos mieste dievo

----------— vardu pasisiūlo išvyti prie-
Pranui (Kenosha, Wis.). šus, kyla maištas, nužudo Abi-

Tamstos korespondencijų šiuo —------------------------------- -
syk negalėsime sunaudoti,
mes apie tai jau telpa kito 
mūs korespondento. Prašome, 
dėlto neužmiršti mūsų.

\ i

JOHN B. BORDEN
t John Bagdeluuas Bordan i

ADVOKATAS
105 W. Adams St Rm. 2117 

Telephcne Raadolph tltr
2151 W. 22 SI e iki 9 vak

Telephone Rooeevelr 9090 
Name: 8 Iki 9 ryte Tel Repub 960»V

PAUL M. ADOMAITIS
ADVO K A TAS

Otiaae vidurui leaty>
Room 2414

ONE NOBTH VA SAULE BLL>t.
Tuocii rūpinosi ypatingai p.'®"*S8 D,as X >«««*“ 20c., , “"f*™ “

OftM) T«l STATE 87«4 4419

Knygos
DIDELIS PASIRntKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas
400 puslapių kaina .......... .......................................  $2.00

kambarius, ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ko
kas atsėjo apie šimtų doleriųJ liuotis, 256 puslapių,, kaina ......... . ........................ $1.50'

Valienė ir Kodienė, inanyda- KORĖJOS BROLIAI, apysaka,, vertė E. G* Y. kaina 20c. 
mos sudaryti “bunco party” JAUNUOLIO LAIVIMLASJS, vertė R. Maseina* kaina 35c. 
ir surinkti reikiamųjų pinigų ŠIRDIES MĖNUO, paraše kun. Berliouv kaina 35c.
kiekybę: Šv. Petro dr-ja paau MASONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku- 
kojo $10, šv. Onos $20, šv. Var tiniV krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
do $5. i Zajančkauskas kaina .................................................. 15c.' iu, » Vai. kortuose — nuo a iki

Šitoksai kenošiečių šv. Pet- Ž'UMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
ro parapijos pasielgimas ro-į kaina ...................................... ............................... 10c.

j°g> neatsižvelgiant blo-! LUCHARISTUA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina lOc. ^et Puiiman bsso—namų Pult ««7

J, P, WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Subatomts nuo 9 iki 9

52 Kast 107th Street
Kampas Michlgan Avė.

i Įspūdinga griovimo scena. 
Publikos pilna. Praleidus die
nų “Samsonas ir Dailia” — 
vėl su K. Petrausku.

Arėjas Vitkauskas.

V^t
ŽINOTŲ

Kųd Budriko krautuvė y- 
ra didžiausia Lietuvių mu
zikos krautuvė Amerikoje. 
Jus galite gauti sau radio, 
pianus, refrigiatorius, di- 
džiausį pasirinkimų Cbica- 
goje. Ir kainos daug žemes
nės kaip kitur.

Radio aptarnavimas vie
nus metus dykai. Pilna 
garantija su kiekvienu ra
dio.

10PIECE COSMETK 
SĖT $1.97

Thls Is a I^annoup Vlvanl Sot and,ehide.M faco po* • $1 n : Rodno, 7
Tistue . • . r>. •Khz ..u 5 1 at.i ou.it 1.
Tollet Waur $1.25. Perfume $2.75. Br| 
Dantine 75c, Skin Whitener 75o.
Value 412.00. S pečiai prlce, $1.97 for 
ten plecea to lntroduoe thia liną.

Vardas ......................
Adresas ..........*....................
Siunčiame per pažtų COD

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkinta*.

Bea Van 580* Avenuc, N«w Yc

PROBAK

gų laikų, galima viskų nu-' KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
veikti, jei yra geras noras dar' ANHELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius-
buotis. !• tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina ..................... 40c.

Taigi tebūnie garbė kenošie- GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
čiams, kad jie moka pasiro-Į' kaina........................................... ................................. 10c.
dyti> jog esu tikri katalikai, NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,

kaina........ .................... .. ................................... ................. 78c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina ......................................... %..............28c.

kuriems rūpi palaikyti savo 
tikėjimas!

Snaudalių.

astrus
Eertanaifts skustuvas 
— Mbo grųžiiMune 

pinigas
Jui ant vietos nogau 

nl. kreipkis i mus , 
69c. už 6 — |1 už 10 

Sempeils — ioc.
PROBAK CORPORATION |

•* »»»«T AVIMU*

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
TtUSl nnmmlmlnklt, bet eikit D** 

tlkrb apect&llst*, ne pas koki nep»- 
tyrėų. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pata 
po pilno lftegzatnlnavlmo. Jus su
taupysit laikų Ir pinigus. Daugolb 
kitų daktasų negalėja pagelbėt Jums 
dėlto, kad jin neturi cslkaJjsgo pa
tyrimo, eusadymut žmogaus ksaks- 
mlngumų.

Mano Uadėo — Scopo RaMt 
X-Ray Roottt«ono Aparatas Ir 
slftkas bakterlologlSko «aa»»i4iiarl 
mas kraujo atidengs maa. 4unw t»k 
ras negeroreo. Ir jeėgu at paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir «y 
rūmai sugry* urna taip kaip baro 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, tarnų, lakštų, odoe, heaada »ek- 
vų, tirdlea reumatlamo. kirminų 
uždegimo tarnų, silpnų planetų arka 
Jeigu turit hekik u«ul*eaėj»mla> 1* 
kerėjusių, chroniškų ilgų, kerj ne
pasidavė net gabiam telmyaes gy
dytojui, nųatldMioklt noatkte pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALU?***

Inėjfenaa Burna*

20 W. JACKSOJI ELVD. 
arti Stato fltototo

Ofiso Valandov' Nuo 10 ryto Iki 
1 po plot. Vakarais nuo t Iki ? 
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1

po pis t

Mieste ofise pagal sutarti
127 N. Dearborn Street

Ketvergaiv ofisai uždaryti

Telepbone Dearborn 0067

F. W, CHERNABCK AS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431 

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. Locai Office: įooo s. union avė 

Pranas Jakštas, kaina'..................................................50c. i Tel- R°°’e;e't 8,710 „
’ į Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak.

GIESMYNAS, paruošė k«w J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusta- i (Iisklriar.t Seredas)
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina $2.00 ----- - -------------------—

Lietuvos Kareivių dr-ja lai- TEOLOGUOS ENCIKLOltoDUOS KURSAS, parašė kun.
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,!
246 puslapių kaina .................................................. $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.

CICttO.ILL

kė mėnesinį susirinkimų 17 
d. gegužės, Liuosybės svet. 
Narių dalyvavo nedaugiausiai, 
kaip ir paprastai vasarom 
metu.

Iš veiklaučįojn komiteto pro 
nešimų pasirodę kad

IA. OLIS
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Bandolph 0331

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. ValandOi nu0 « ryto iki # v*l vak 
ŠVENTAI PRANUIŠKL’S ASYŽIETTS, gyvenimo aprašy- S241 8. Halotcd st. Tet. Vlctocy 0631 

»«s, iš 7-toje Vokiškojo leid. lietuvių kajbon išvertė, kun. vai»n4o« 7 uū « vakaro
kun J. Blkibags^ kaina..................................................90c.

J. Kazlauskas, gyvenus Micb. PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
valstiją sirgo 6 savaites ir LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra-
atsi-BiakUavęa. Serga da Ak į ptetratejt taiia» su penkiais žeuaėiagpiaie, kaina  ......... 80e.
Jargetevifius, « A. MifiW išti-' ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, per. kųn. V. šeši*-
k« Uėhūmė: jo paties trakas i vičiw» kaina .... 2fe. <*fisas 2221 W otreatr“ 1 VM-4OK, Kama . „.   ..................... ..................................................... T«l«a>naa Canal 2553

fjtarų, Ketv. Ir 8ubato» vakavę

~C. L CHESHOl
LIETUVIS ADVOKATAS

“ , a*. t> i k » I 1OJPpOnfta voLuflil zona
JI sužotkte. Randam Ftanees įj>IEYO AKYVAIZDOUHį vertė Byrąs, kaiaa.................Me. x».ew*niaia ir r. numutoBiau

Kigoniaėj. ALKANŲ VYRŲ, verdtė K. Zajančkauskas M. I. C. Av«rae
lšvažmviuia komitetas pra-į ..................................................................... J.... ifc. >Wona. o^^ic

neše, kad yra paimta vieta SIEUDS TAKAI TOBULYBĖM, parašė kua. D-ras K. Ma- —__ _____ ______ _

HA. SLAKISFbtest Preserve, 7 d. birže-1 
lio. Kad tik tų dienų lietaus 

Įnebūtų. Draugijos nariai su 
savo draugais turės gerų po- 
kilį. Išlaidas padengs pati dr- 
ja. Komitetas pareiškė, jog 
jis atsikreips prie biznierių, 2334 So. Oakley Aveaue

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina 

Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
$2.00

Chicago, Illinois.

* .

advokatas 
Oflean vldurmleityje

Room 1603
CHICAOO TEMPLE BLOGI.

77 We«t Wų«hlngton St.
Cor. WMhlngton and Clark Sta. 

Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel. Hyde Park 3308

Šis gražus Victor viktro- 
la vertės $25.00 už

$12.00
grojo rekordus labai garsiai 
ir galima išsivežti į pikni
kus ir i Lietuvų.

PIKNIKAS DEL PALAI
KYMO LIETUVIŲ MU

ZIKOS IR DAINŲ 
PER RADIO

Įvyksta Nedėlioję, Gegu
žio 31 dienų Chernausko 
darže Justice Park, III. prie 
79th St. ir Archer Avė.

$300.00 prizų ir duoda
ma su ti kietais dovanos. 
Kaina tikietų po 50c. Tikie- 
tus galima gauti iš kalno 
pas

JOS. F. BUDRIU,
Inč.

MI7-2I S. HALSTED ST.
- Ckkųgu, UI.

Tel. Boulevard 4705

WCFL radb) programai 
Nedėlioiųis nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų.

WHFC radio programai 
Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. 
vakare.

> psi>augokite užsikrėl 
uno! Gydykite kieki 
iena žaizdų arba įsi-T 

brėžimų su šiuo uenuoĮ
'iančiu antispptiki 

•i 1, >’/inTI$>' tiflfct*
.. Ji

IMK SUK H
nraic

If itehing, burninį skin makes I 
usbearable, quickly apply Žemo. | 
sootbinK, sooling, mviaible is 
antiseptre. Thousands flnd that 5 
hrings switt relief from Itching, hd 
to dtaw out locai infection and| 
store theskin tonoimal. For 20 j 
Žemo has been clearing up skin. 
lieving pimplee, rash and ofcher i 
irritations. Never be without it. J 
everyvrhere—35c* 60c and tLOOj

Tkis new chees 
trej

Digestible 
asmilk 
itself I

KRAFT
\/elveet

Y Th» Dųlicious N«wChee»«~

Now—Kraft-Phrnix' nc’vachie»| 
flKOfcl FNh fftęlk ■ 
plūs added health nualities 
wholcsome, digestible form.

Velveeta retains alt the valuafc 
elemants of rich milx. Milk su 
calrium and mineralą. Evtr 
caneatit fresly!

Velveeta spreads. slices, 
and toasts beautifuUy. Try i 
pound package today.



Iškilmingas piknikas Įvyks 
gegužės (May) 30 d. (Decora- 
tion Day) naujame Vytauto 
parke už Šv. Kazimiero Ka
pinių. Pikniko pradžia 12 vai. 
dienų. Bus Įvairiausių žaidi
mų. Geriausi L. Vyčių tymai 
loš basebull. Grieš pirmos rū
šies muzika šokiams. Bus viso
kių gėrimų ir užkandžio. Vi
sas pelnus eis Labdarybės rei
kalams, kurių yra be galo 
daug, ypač šias bedarbės lai
ku.

iW,. ’A

Trečiadienis, Geg. 27 d., 1931

C H I C A G O
LABDARIŲ PIKNIKAS.

Garnys aplankė mūsų kp. i

DR. A, RAČIUS

--------  ! narius pp. Kundrotus ir pa- J Tikrai sėkmingai priėjus
Prie Rupinių labdariai taip- Į liko gražų sūnelį. Vyčių 4 mūsų Rėmėjų Xll-tam Sei- Tel. canai 67«<

gi turės būdas, kaip ir kas 
met, su įvairiais gėrimais ir 
užkandžiu. Darbuosis sekan
čios kuopos: 5, 6 ir 8.

Vytauto parkas dabar yra

kuopa linki gražiai sūnelį iš
auklėti.

Dvasinė puota.
Geg. 24 d, įvyko didelės 

4 kp. iškilmės. 7 vai. ryto
vienas geriausių ir turi viso- piajėjo rinktis jaunimas į pa 
kilis moderniškus įrenginius rapįjOs. svetainę. Susirinkęs,
ir patogumus, daug vietos au 
tomobiliams. z

Taigi, važiojantieji į Šv. 
Kazimiero kapines, galite va
žiuoti į Vytauto parkų ir ten

mui, labai nuoširdžiai dėko
jame mūsų brangiems Rėmė
jams, Rėmėjoms, visoms dr- 
joms siuntusioms delegatus 
ir aukas. Dėkojame gerbiami 
dvasiškijai ir visiems priete- 
li&ms, kurie savo atsilankymu, 
aukomis ir gražiaisprisisegęs po baltų rožę, pusę 

po septynių pradėjo eiti į baž- lnais nius Pan‘UH‘-
l^ai Visagalis Jums visa tai 

šimteriopai atpildo.
Neužmiršime Jūsų maldose

nyčių. Įeinant pasitiko gerb.
varg. K. Sabonis maršu.

Prieš mišias visi trys alto- 
palikti automobilius, o po elektra sužibo jr įva.

GYDYTOJAS, CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigiua Ir chroniškos llgaa 
▼yru, moterų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomls ir seredonils tik 
likai no susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Telefonas Grovehlll 8262

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

£415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo I vai.— 
4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare. 

Seredonils nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėllomls pagal autart}.

Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Ncdėllomis Ir Šventadieniais 10-12

GYDYTOJAS ir CHIRURGAf 
Ofisas 2403 W.63 Street

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St 
Tel. Canai 2386

Valandos 2-4 po pietų ir 7-9 ▼ vi 
NedėlloJ pagal susitarimą

Tel Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vol.: 2 Iki S po pietų, 7 Iki 8

Office: 4459 S. California Avė 
NedfiUoje pagal autart}.

Tel. Dearborn 188Ž

DR. BENJ. W. MAGH,
DENTISTAS

Suile 1920 The Plttsfleld Bldg.
55 E. WASHINGTON ST.

ir Jūsų dovanas dėkingai nau-j
pamaldų yė1 sugrįšti ir ma-j^^ Bažnyčia įgpuogta pal- dosime didesnei Dievo garbei 

nepamiršdamos jūsų naudos.
Šv. Kazimiero Seserys.

loniai laiškų praleisti, su pa-
Taigi, visi lietuviai prašo- žįstamais ir draugais.

mi atsilankyti ir paremti lab
daringų darbų.

Labdarių kuopos pikniko 
dienų darbuosis sekančiai: 
prie vartų nuo 115 st., 4 kuo
pa (9 darbiu.), prie antrųjų 
vartų — 8 kuopa (6 darbin.), 
prie baro — 3 kuopa, (18 dar
biu.), virtuvėj 5 kuopa (20 
darbiu.), prie iee cream’o — 
1 kuopa (10 darb.), prie to
lių (Niger Babv) — G kuopa 
(4 darbiu.), Bowling alley — 
10 kuopa (4 darbiu.), G kuo
pa darbuosis prie šlegos (5 
darbin.), prie saldainių (3 
darb.), prie lazdelių (4 dar
bin.) ir prie įvairių ratų (8 
darbiu.), prie lietuviškų sal
dainių darbuosis* brolis Vla
das.

Visi darbininkai prašomi at 
vykti į Įnirkų 8 valandų ry
to.

Taigi, visi į labdarių pik
nikų.

Rengimo Komitetas.

DIEVO APVBIZDOS PARA
PIJOS VYČIŲ ŽINU

TĖS.

* f •
A

DOMICĖLĖ
BARDAUSKIENĖ

(Po antru vyru Šimkienė, po 
tėvais Karbauskaitė)

mirė gegužio 26, 1931 m. 8
vai. ryto, sulaukus pusamžio, 
Raseinių Apskričio ir m.

Amerikoje išgyveno 18 melų.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų. Stanislovų, motinų, 4 sū
nūs Bronislovų, Juozapų, Vla
dislovų ir kūdikį, kuriam var
das dar nėra 'duotas, seserj An
taniną ir švogerį Jonų Lorencų, 
o Lietuvoj brolĮ Jonų *ir bro
lienę, dvi seserį Pranciškų ir 
Onų ir kitas gimines.

Runas pašarvotas 7133 So. 
Francisco avė. Laidotuvės J- 
vyks pėtnyčioj, gegužio 29. 18 
namų 8:30 vai. bus atlydėta į 
Gimimo I’anelės šv. par. baž
nyčių, kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visur 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šioše laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Molina, Simai, Sesuo, 

švogeris ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikls, Tel. Ya.rds 1741.

Liet. Vyčių 4 kuopa laikė 
.susirinkimų geg. 21 d., para
pijos svetainėje.

Sus-mas atidarytas malda 
pirm. Šaltimiero. Raštininkui 
neatsilankius, nutarimai ne
buvo skaityti. Paskui ėjo pra
nešimai.

Baseball.
Geg. 17 d. mūsų kuopa lošė 

baseball su Gary, lnd. Susi
taisė devyni automobiliai 
važiuoti į Gary. Mūsų kuo
pa išlošė. Valio, baseball mene 
tlžeriui ir visiems svaidinin- 
kams.

Vestuvės.
Geg. 1 Gd., 4 vai. po pietų 

mūsų parapijoj įvyko iškil
mingos vestuvės. Kun. Gasiu- 
nas amžinuoju ryšiu surišo 
p-lę Ona Vaitkevičiūtę su Iže
liu Mečioniu. Linkime jauna
vedžiams ilgiausių metų.

Geg. 24 diena.
Vardauskas pranešė, kad 

geg. 24 d. yra užprašytos šv. 
Mišios už mūsų klebono svei
katų, kad geg. 23 d. visi nariai 
eis išpažinties, o nedėliojo 
prie šv. Komunijos. Praneši
mas priimtas rankų plojimu.

Direktorių rinkimas.
Nutarta išrinkti kuopai di

rektorius. Išrinkta visa valdy
ba: pirm. P. Šaltimieras, rast. 
p-lė Garbašauskaitė, fin. rašt. 
Pikelienė, ižd. p. Varakulis, 
ir trys pašaliniai: p-lė Sabo- 
niutė, p. Menelga ir p. Var
dauskas.

ulėmis. Gražus įspūdis buvo 
matant tokių didelę minių ei
nant prie Komunijos. ,

Šv. Mišias laikė gerb. kun. 
Gasiunas.—Per Offertorium 
“Avė Maria’’ giedojo pp. Sa
boniai. Einant prie komuni
jos giedota “Jėzau, ateinu pas 
Tave’’.

Po Mįšų vėl vargonų mar
šu visi išlydėti iš bažnyčios.

Surprise.
Išėjus iš bažnyčios, pirm. 

visus pakvietė į svetainę, kur 
jau laukė “surprise”. Įėję ra
dome stalus baltai uždengtus 
ir apdėtus įvairios lūšies grūz
dais.

jos pirm. už tokį gražų pasi
rodymų.

' į
Tėvų dėmesiui. •

Geg. 28 d. jvyks laba/ svar-1 
bus kp. sus-mas, nes ta dieną: 

Į kviečiami atsilankyti visi te-j 
vėliai ir motinėlės, kad ne-

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1G37 AVEST 51 STREET

Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 81

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

M

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

r '
V

mms>* •>'

-4 ' > ;;

551

'-.'V-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų J 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S 8č CO.
JŪSŲ GRĄBOBUl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

lies. riione
Office Pilone 

Wentworth 3000

manytų, jog jų Sūnūs ir duk
relės kur po gatves laksto.
Todėl, Vyčiai ir Vvtės atsi-į En«lew00d 8641’ J " !Wentworth 3000

veskite savo tėvelius. Į [JR, R, MCCRAŪIE
Dainuos visiems geras žino- . __ „° GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

mas p. Ciapas. Kalbės kun. 6558 SO. HALSTED STREET 
Gasiunas, (žymūs baseball lošė
jai iš Pittsburgo, AVhite Sox

Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakaro

Papusryčiavus iššauktas p. l ir Cubs geriausieji lošėjai, j rhone Lafayette 9710 

K. Sabonis pakalbėjo apie tai, 
kaip gražiai visi ėjome prie 
Dievo Stalo ir kokį gražų pa
vyzdį duodame visam jauni
mui.

Mes, Vyčiai, esame labai 
dėkingi pp. Saboniams, kurie 
mums melu noru patarnauja.

Toliau sekė kalbos komisi
jos, kuri reiškė dėkingumų 

visiems, kas atsilankė į pus
ryčius. Galu gale kalbėjo 
pirm. P. Šaltimieras dėkoda
mas visiems už dalyvavimų 
bendroje Komunijoj.

Visi išsiskirstė pakilusiu ū- 
|PU.

Valio vyčiams 4 kuopos ir

Bus šokiai griežiant penkių 
muzikantų orkestrai. DR. F. S. SZYMGZAK

Vvčiu Karvelėlis gydytojas m chirurgas vyčių Karveiens. 4454 W00D STKEet

BUNCO PARTY.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė SaVO Ofisus į ons° Boulevard 6918
. , .r.c o Res. Kenwood 6107naujų vietų po num. 4645 S.

Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
G iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6G4I So. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1930.

DR. A. J. BERTASH n
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 

pietų ir 6- Iki 8 vai. vakare 
Res, 3201 8. WALLACE STREET ,

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0816

j DR. B. ARON
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. C622 S. Wihpple

OFISAI:
4901 - 14 St. 2924 Washln|
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6, Blv
Tel Cicero 6(2 Tel. Kedzie 2450-24(3

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI 
Tel. Cicreo 2888

Nedėlioti
Susitarus

iVal.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v. Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Roseland. — Ketvirtadienį 
gegužio 28 d. Visų Šventų(
par. salėj įvyks didelė Buueo i (e lietuv;Ų katalikų die- 
Party, kurios pelnas eis bta-:

Skaitykite ir platinki-
A. L. DAVIDONIS, M. D,

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakaro
nislovui Joneliui, kurs bus Į-ĮnraŠtĮ “DRAUGĄ” ir,Apaft Šventadienio Ir ketvirtadienio 

šventintas į kunigus šeštadie
nį gegužio 30 d. Jau daug
gražių dovanų suplaukė. Kiti'. - . , i • igali dar suteikti savo dovJ* profesionalus, kūne 

nas dabar, arba priduoti į sa

remkite tuos biznierius ofiso Tel. Victory >687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 8876

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer. Avenue

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

Nedėliomia nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktj 
Virginia 0D36

Pradžia 7:30 vai. vak.
Rengėjai.

garsinasi jame.

DR. J. P. POŠKA
OF. 3133 S. HALSTED STRETT 
REZ 6504 S. ARTEHIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po plet Utarn. Ir Subat. 
3-8 vak. Šventadieniais pagal sutartj

GRABORIAI:

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystės.

OFISAS
•68 Weit 18 Street 
Telef. Canai <174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS .GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigtausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2615 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIU8 ‘

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

OR. VAITUSH, OPT.

D t N 11S 1 Al
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canai <2 
Rezidencija: 6628 So. Richmond

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai.

NedėlloJ pagal sutarti

Arti 47 Street

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų pfttarnavim&s 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių. •

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auhurn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, 111.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisai
4603 So. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 8277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIT8 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7618

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimu, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karšt). Nuimu 
cataractua Atitaisau trumpą regya- 
te Ir tolimą regystą

Prirengtu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Kpeclale atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 12 

I po pietų.

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Canai 8818

DR. G. I, BLOZIS
DENTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St)

Valandoa Nuo 8 Iki 18 ryto 
nuo 1 Iki I vakare 

SeredoJ pagal autart)

Tel. Canai 0257 Res. Prospect 661

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREI

Rezidencija 6600 S. Artesian A4 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Boulevard 7588
• Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Oukley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canai 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. l’anedčlk 

ir Ketvergais vakare

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDSJA8

1650 West 46th St.
Kampas 46th tr Paulina Bta 

Tai. Boulevard 8868 - 8418

Muilini lino valandoje krstpkitės Į 
prie manta patarnausiu atmpatU- , 
kai. mandagiai. gerai Ir pigias1 
negu kitur. Koplyčia dėl termosų 
dykai.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
UBTUVI8 AKIŲ BPE0IALISTA8

Tel. Cicero 1266

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 18 v. ryto Iki t 
vai. vakare

Nedėliomia pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

DR. CHARLES SEGAL
1 Perkėlė savo ofisą po numeris

4729 80. ASHLAND AI
SPECLJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Lla 
Vol.: ryto nuo 10—12 nuo S—4 

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėllomls 10 iki 18 

Telef. Midway 2880

Ofisaa ir Akinių Dirbtnvl 
756 West 35th St

į Kampai Halsted St. 
Valandoi: nuo 10—4; nuo 8—8

Nedėliomia: nuo 10 iki 1A

Tel. Lafayctto 6820

Rez. Grovehlll 2040

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gaa
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 NedėlloJ pagal sulart)

DR. MAURICE KAUN
Gydytojas ir Chirurgo 

4631 SO. ASHLAND AT
Tel. Yards 0994

Realdencllos Tel. Plaaa 8888

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 18 diena
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Katalikų Bažnyčia visais 
Amžiais buvo ir šiandie yra 
didžiausia darbininkų globė
ja.

Kuovaizdžiausia tai įrodo 
kadir tomis dienomis paskel
bta Šventojo Tėvo Pijaus XI 
enciklika “Quadragesimo A- 
nno.” v.

Šventasis Tėvas pareiškia, 
j°g iš šių dienų industrializ- 
nio kjla dviejų rūšių blogu
mas. Pirmas, tai nelemtoji e- 
konominė darbininko padėtis. 
Kitas, tai pačių darbdavių ir 
darbininkų dorinis puolimas.

Kad panaikinti tų pirmųjų

4. Leisti darbininkams nau
dotis “biznio” pelnu.

Antrosios blogumo rūšies 
punaikinimui:

1. Darbui ir kapitalui va
duotis Evangelijos mokslu.

2. Tam ir kitam daugiau1 
užsiimti gailestingumo dar
bais.

3. Tarp tų ir kitų suorgani-

BALSATDEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO” 
RADIO KONCERTŲ.

Trečiadienis, Geg. 27 d., 1931

(Gerbiamieji r
■ Pereitos nedėlios radio pro
gramas mums labai patiko. 
Stebėjomės išgirdę tokius 

'gražius balsus. Nors dažnai 
1 klausomės jūsų programų, 
bet nei vienas taip nepatiko 
kaip šis. Ypač pagražino pro

gramų A. Gedraitis savo antra

zuoti pasauliečių apaštalavi- i 
mų.

Užmokesnių reikale Šventa
sis Tėvas štai kų nurodo:

Didesniij šeimynų galvos

; daina. Ne vien daina, bet ir sa
vo švelniu balsu mus žavėjo. 

Mum labai būtų malonu jį

blogumo rūšį, Šventasis Tė- turi Sauti aukštesni užmokes-
vas štai kokias priemones pa
duoda:

1. Mokėti darbininkui ata
tinkamų užmokesnį, kad jis 
ne tik galėtų prideriamai iš
laikyti savo šeimynų, bet kad 
galėtų dar ir kiek nors susi
taupyti ateičiai.

2. Atatinkamiau ir teisin
giau paskirstyti turtus.

3. Apribuoti laisvę kompe- 
ticijų (konkurencijų) ir eko
nominį dominavimų.

nj.
kurMotinos neturi dirbti 

kokiose dirbtuvėse.
Bet taip pat ir darbiniu-

Darbininkai, kurie 
Vytauto parke, turės darbus 

Iprie “rūtų darželio”, straike- 
prio, lietuviškų saldainių, laz
delių, “pieno bonkų”.

Rinkėjos ir darbininkai bū
kite laiku prie bažnyčios,

kai negali reikalauti tokių Trokas išvažiuos ryto 8 vai.
aukštų užmokesnių, kas 
lėtų darbdaviui pakirsti ve
damus reikalus.

Per maži ir peraukšti užmo- 
kesnjai yra nedarbo prięžas- 
tis.

Toks Bažnyčios nusistaty 
mas.

C H I C A G O J E

ga-

jam ”suprais parę ,
31 d. geg. Pranas jau 
ro eisenų pas altorių.

1 Geg. 20 d. 5 kuopos įvyko , Žinoma, tarė ir padarė, nes 
susirinkimas, kuriame buvo,Pranas yra to užsitarnavęs, 
svarstoma daug svarbu) rei-įka*P° 8108 kolonijos veikėjas 

• kalų. O vienas svarbiausių, tai Susirinkę jo artimi draugai 
prisiruošimas prie liepos ket- linkėjo visokių laimių busi- 

. virtos dienos, nes tų dienų niam naujame gyvenime. 
Uij^Tbicagos ir Wisconsino Singeliai apgailestavo, kad 

Apsk. rengia Vyčių Dienų. Vi- jų skaičius mažinąs, o ženo- 
si Vyčiai važiuos į Mažina? čiai džiaugėsi ir Pranų svei- 
parkų, Waukegan, kur bus į*, kino, kad jų draugija kas kart 
vairiausias programas. didinasi.

Mūsų kuopai tas svarbu dėl- j Kadangi Pranas yra vieti- 
to, kad prie mūsų Šv. Mykolo nes “Spulkos” direktorius, to-

NORTH SIDE.

Iš Vyčių Veikimo.

parap. bažnyčios susirinks vi
si ir kartu, miesto policijai 
vedant kelių vyks į minėtų vie 
tų. Todėl šis susirinkimas iš
rinko įvairias komisijas, ku
rios rūpinsis viskų tinkamai 
sutvarkyti.

Į šį susirinkimų buvo atsi
lankęs Vyčių Dienos komisi
jos narys p. S. Šimulis, kuris 
plačiai paaiškino visų busi
mos Vyčių Dienos programų 
fr prašė artimu laiku praneš
ti, kaip mūsų kuopa tvarky
sis, ar visi vyks su automobi
liais, ar reikės užsakyti auto-

P. Fabijonaitis.

IŠ A. L. R. K. MOT. SĄ-GOS 
CHICAGO APSKR. 

SUS-MO.

nes
da-

del buvo pakviesti ir visi di
rektoriai.

vėl išgirst kada, nes verta jo 
pasiklausyt.

Su pagarba A. Gricius.

Ines neperleidžia šilumos. Šil
dymo inžinieriai yra radę, 
kad suodžių vieta aštuntoji 
colio dalis sumažina šildymo 
jėgų daugiau kaip ketvirta i v. 
dalimi. 1 rK6

Dauguma gaisrų kyla iš 
trūkumų dūmtraukyje ir liep

eles klausėmės jūsų pro- 81108 dūdoje. Kibirkštys ran- 
gramo su kaimynais ir mums d* kelių pro pasidariuses sky- 
jis patiko, ypač p. Gedraičio- ^u^es-

didžiuliai 
valytojai.

dainavimas. O p-lė Šidiškiutė 
savo lankstu balsu primena

Amerikoje yra 
šildymo sistemos

mums operos dainininkus. No- kurie darbų atlieka labai šva-
rėtume vėl juos išgirst.

Tupsiai.

MARGUMYNAI
Naujoviškas šildymo Siste

mos valymas.

Saugumu ir taupumui šil
dymo sistema turi būti valo
mą kiekvienų pavasarį, kai 
tik šildymo laikotarpis pasi
baigia, sako Holland Termolo- 
gijos Instiktutas mieste Hol
land, Mich., Amerikoje Pele
nus, suodis ir dulkes reikia 
prašalinti iš dūmtraukių ir

laikraščių pranešimas ne vi- čius 24 met. amžiaus, R. Šeš- 
sai atitinka tikrenybę. Iš tik-!kauskns 27 met. ir P. šešką u- 
rųjų yra taip. , j skas 24 m. prigėrė. Vienom

Dvasinė vyriausybė pasine- ravyk<> iSsifr‘‘lWti. “R.”
du prof. Iz. Tamošaičio 

raštu: “Lietuvių mokytojų 
dr. Basanavičiaus vardo sų- 
jungos ideologijos pagrindai” 
(1930 — Vyt. Didž. metai) ir 
knygoje “Kelias į laimę” 
prof. Iz. Tamošaičio straips
nį “Skautų Brolija — tautiš
kasis jaunimas.”

Šie raštai užginta skaityti 
ir platinti be atatinkamo dva
siškos vyriausybės leidimo.

Už apsileidimus ir prasilen-
elektriškas kambarių! kimus savo luomo pareigose 

prof. Iz. Tamošaičiui įsakyta 
atlikti aštuonių dieni) rekolek
cijas. Kol įsakytos rekolekci
jos jo nebus atliktos, jis lai- 

| komas suspenduotas. Be to,
uždrausta jam be ordinąriato 

lynio tvarka yra daugelyje di. i leidimo prakalbas ar

IŽDAS PAKEITĖ PINIGUS

riai. Valytojai yra ant auto
mobilių su tam tikru prietaisu 
sutraukimui į didelį maišų vi
sų dulkių. Panašūs savo vei
kimu į
šluotas, tik automobiliai turi 
keturių dešimčių pėdų ilgumo 
maišų, kuris pasidaro apie 
šešių pėdų aukštumo.

Tokia šildymo sistemos va-

MARSHALL, Wis., geg. 26. 
— Pirm poros metų ūkinin
kas Henseler ardamas išme
tė iš kišeniaus krepšiukų su 
40 dolerių bankuočii) ir tai ap
arė.

Šįmet ardamas tų krepšiu
kų išvertė iš žemės. Bankno
tas pasirodė supuvusios. Pa
siųstos į Iždo departamentų. 
Tenai ekspertai radio bankno- 
čių serijas ir ūkininkas gavo 
naujas banknotes.

AKIŲ SVEIKUMUI

diųjų miestų ir miestelių.

KUN. IZ. TAMOŠAITIS 
SUSPENDUOTAS

Kai kuriems laikraščiams 
paskelbus, kad kun. prof. Iz. 
Tamošaičiui dvasinė vyriausy
bė yra uždėjusi speciales re-

Mėnesinis sus-kimas įvyko liepsnos dūdų. Suodžiai dūm 
Aušros Vartų parapijos mo- traukyje sudaro rimtų' gaisro 
kyklos kambary bal. 26, 2:30 pavojų, nes suodžiai yra su- 
val. pė piet. Sus-inų atidarė tirštinta degamoji medžiaga, 
pirm. p. V. Petrošienė mal- kuri dega karšta ugnimi kai
da. Iš Apskričio valdybos na- įžiebiama kibirkščių, atneša-^ su krikšč. dogmomis,” 
rių sus-me dalyvavo pirm. mų traukimo. Suodžiai dūm- Jipasiteiravę iš patikimų šalti 
V. Petrošienė, vice-pirm. ne- traukyje yra šilumos priešai, Į nių sužinojome, kad toks šių 
buvo, rašt. M. Gerdžiunienė,1 .

kolekcijas dėl jo “raštuose 
pareikštų minčių nesuderinimo

daryti paskaitas susirinkimuo
se, o taip pat dalyvauti spau
doj. ‘R.’

PRIGĖRĖ BEPLAUKDAMI 
PER UPELĮ

DENVER, Colo., geg. 26. 
— Amerikos Optometrijos A- 
kademijos vice-prezidentas Dr. 
Melvin pareiškia, jog artimoj 
ateity miestuose namai, šali
gatviai ir pačios gatvės būsią 
nudažytos mėlynu arba žaliu 
dažu žmonių akių sveikumo 
išlaikymui.

i'žd. p. S. Sakalienė. Centro vai 
dybos narių nebuvo.

Atstovės užsiregistravo iš 
sekančių kuopų:

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

1 kp. O. Aleliimienė, I. Ged- Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 

vilienė.
2 kp. O. Rasliinskienė.
3 kp. nebuvo.
4 kp. nebuvo.
7 kp. nebuvo.
20 kp. nebuvo.
21 kp. p-nas S. Zajauskie- 

nė, 0. Paukštienė.

karų už labai mažų kalnų. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J 
mus. Taisymo skyrių,veda gerai pa
tyrus tnekanlkas J. MSiNZOR.

i White Sox M&tor Salesi •
. A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Tards 0699

Pagerbiant Pranui buvo į- 
teikta nuo visų atsilankiusių Į P131™*1 
dovana — “Silver setas”, už 
kų jis visiems ačiavo.

46 kp. nebuvo.
55 kp. p. Dobrovolskienė.
67 kp. nebuvo.
Nutarimai pereito sus-mo

Kuopų darbuotė.

1 kp. sus-mai įvyksta turė- 
Teko girdėti, kad keli jo'jo “bunco party”, “Motinų 

draugai mano važiuoti į St. Dienoje” ėjo prie komunijos 
Louis vestuvių pažiūrėti.

Prano Draugas.

WEST SIDE ŽINIOS.

Grinkiškis. Balandžio' 25 d. 
prie Kairėnų malūno Grinkiš
kio valse, keturi vyrai, kelda
miesi per Šušvės upelį, apvir- 

me? 'to, ir iš jų trys — M. Junevi-

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais {tai
sytomis, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip galt IrerigU iii tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenne

Lafayette 2082

R, ANDRELIUNAS
(Marųuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokiu 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. .t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos Instru
mentus

9650 West 63rd St. Chimgo
Telefonas HEMLOCK 3>8ė

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4(44 80. PAŪLINA STREET
Tel. Boulevard 1389

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance RešnovaI

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Tards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

IVAIBU8 PARDAVIMAI A. ALEŠAUSKAS & SON

MES ŽINOM, U REIK DARYTI
Ar Jus patenkinti su savo karo eisena Ir greitumu? Jei ne. 

tai mes galime Jūsų karui grąžinti pep, jėgų. Ir ekonomijų. Specia
liai Jranklal, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinu darbininkai pajėgs 
jūsų senų karų padaryti kaip naujų. Laika nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas Ir Išvalymas sutaupys Jums pinigų.

MARYEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Buick, Nash, Hudson A Essex, Oakland 
Ir Pontiac. Oldsmoblle. Vlklng, Oraham-Paige Ir kltua

TURIU parduoti šių savaitę 5 kam
barių gražius Ir gerus rakandus, 
kaurus, elektrikin| radio, lempas ir 
tt su dideliu sau nuostoliu iš prie
žasties perskirų. Rakandus varto
jau 4 mėnesius. Veikite greitai. (334 
So. Californta Avė.

Restaurantaa, pilnai įrengtas,, 
dirbtuvių apylinkė, gyv. kamb. užp. 
Pigiai. 4379 W. 2( St.

Rooming house, 42 kamb. 4 ka
rų gar. 100% Išrendųpta. vendai ar 
pardavimui. Sherb, 729 Cornella, 
Lake Vlew 610(.

REAL ESTATE

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie 

pat Lietuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namas

7126 So. Rockweil St.
Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 
fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Nelraam komiso nuo (60 iki |800 
Si* departmentas yra po valstijos 

priežiūra
savo parapijoj.

2 kp. sus-mai įvyksta, turės
“bunco party”.

21 kp. sus-mai įvyksta. įvairūs kontraktoriai U dar naujas dviejų šeimynų
• J. 1  1* •¥ į * __ __ __ • - ■  ———    ------- ---- A _A 1 JI !• X A

Taipgi paskolos ant pirmų morglčlų

J. NAMON FINANGE CO.
6755 S. WESTERN AVĖ.Nutarė bendrai dalyvauti iš

kilmėse “Motinų Dienoj”, Ci
cero. t /

55 kp. sus-mai įvyksta. Nu
tarė bendrai dalyvauti iškil
mėse, “Motinų Dienoj” Cice
ro.

Išvažiavimas.

Įnešta, kad į rengimų išva- 
Lobikio gįniinaitis Vincentas žiavimų, kuris įvyks “Mar- 
Lobikis ateinančiame sekma- quette Park, įžanga būtų po 
dienyje priims Kunigystės 50c.
Sakramentų iš rankų J. E. ' Dovanų žadėjo duoti šios 
\ vskupo Pranciškaus Jolian- atstovės: V. Petrošienė ir p. 
nes, I). I)., Nekalto Prasidėji- O. Paukštienė. Tikietu ats 
mo

X Pereitų sekmadienį sun
kiai susirgo ’ Beržinskų duk-

busas. Kadangi į tas Vyčių re'°-
iškilmes kviečiami visi lietu- X Mokyklos Tėvų Komi-
viai, tai tuo būdu mūsų kuopa teto vardu J. E. vyskupų Bū-
mano sudaryti keliasdešimts 
automobilių ir- visi, kas tik 
norės, galės sutilpti.

Tam tvarkyti* išrinkta ko
misija, kuri registruos automo 
bilius ir norinčius važiuoti 
kartu su Vyčiais smagiai lai
kų praleisti. Todėl ši komisi
ja prašo visų nortlisidiečių, ku■r
rie manote važiuoti su savo

čį sveikins p. Cibulskis ir p. 
S. Balčiūnienė.

X Seno westsidiečio .Jurgio

Phone Vlrglnla 2154

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

W. BENECKAS

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

8tatau {vairiausiu* namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock B5H 

Telef. Republtc (S9(

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 

. Statau namu* kaip muro taip tr1 entUOJU, popierUOJU, grei- medžio nuo mažiausio Iki didžiausio.
Kalno* prieinam įaustos

2452 WEST 69th STREET
nuoju. Senų varnišių nuimu 
nuo visų medžių. Saukit

Lafayette 7564

x , NAMŲ SAVININKAMS
Kutedroje Leavenworth, pausdinti, apie 300. Tikietus p . . . . . .* v- • v r r 14 j , • . .. . . . Popieruoju ir malevoju kam-mašinų reprtruokitfs pas ko- <,r’aB. " 14 J' lal‘ ”«"tl kP' valdyhom, knnoa

misijos narį, V. R5k4, 1820 N. / ’ Sv- »>«")■>’ iMalins savo narfma.
bažnyčioje Kanaas City, Kan-1 Sus-mas baigtas maldų.

mašinomis, arba neturintieji

M YU8ZKA
Plurnbing 4 Geating

toipi. i<*tu»h> uoto*.*' .» 
•ii-i"!.! kungerisnsi*

Ant kampo dar galima staty
ti didelį namų. Savininkas į 
trumpų laikų turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinauduokite gera progų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenne 

Rockford, UI.
Phone Forest 8491

_________________________ 1
Parsiduoda 3 flatų namas, 5 kamb. 

mod. garo aplild., ąžuolo trlmas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. 38,000 {mokėt. Likusi leng
vai* l*nok. 1(22 So. (1 avė. 8v. An
tano psr Cicero. .

Marshfield avė., nes jau laiko 
> nedaug beliko.

Komisija

Taip, tai vyriškai. 
Susitarę keli Prano Valai

čio draugai sumano suruošti

sns.

X labdarių 7 kuopa smar
kiai ruošiasi prie kapų dienos 

į gegužės 30 d. Rinkėjų turi už
registruotų virš 30. Jos rinks 
aukas kapinėse.

barius. Darbų atlieku pigiai ir 
gerai. Turiu keletu didelių 
sieninės popieros knygų, ku- 

M. Gerdšiunlcaė, rašt. rias pristatau į namus išsi-
■ .....- . rinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau.

REMKITE VISUS BIZNIE- Alsišaukit laišku ar asmeniš-
RĮU8 IR PROFESIONALUS, kai.

KURIE SKELBIASI K. ANDREJUNAS
“DRAUGE”. 1337 80. 50 Ot.

<428 So W*»stern
I MIS •i

Aapos Telef. 

Hemlock >3(7

Av*

JOHN YERKES
Namų Telef. 

Republlo 5(33

Plumblng A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTO RIU8 

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kaino* prieinamos

Cicero, DL| 2422 WEST 69th STREET

BARGENAS
Parsiduoda nebrangiai mū

rinis namas 2 lubų. Savinin
kas statė sau su visokiais pa- 
rankumais. 2 karų garadžius. 
Ijabai dailioj vietoj arti lietu
vių bbžnyčid8. Savininkas »del 
sveikatos nori išvažiuot į lie
tuvę. Del platesnių žinių 
kreiptis 6752 S. Artesian Avė. 

i Pirmos lubos

PINIGO SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von paktu | dvi savaites, tele
gramų 1 dvi ar tris dienas.

Laivakorte* parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengtame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Dar imi {galiojimu* Ir visus 

legaiųkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdrairdtlams nuo ugnies 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuollrdtln patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yarda 4669




