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ITALIJOS FAŠISTŲ VYRIAUSYBE 
VARŽO KATALIKAMS VEIKIMĄ

Minėtos Šventojo Tėvo 74 

Metų Sukaktuvės

SUOMIJA ĮSPĖJAMA SUSIARTINTI SU 
PABALTES VALSTYBĖMIS

ITALIJOS VYRIAUSYBĖ 
PRIEŠ KATALIKUS

ŠVENTOJO TĖVO 74 ME
TŲ SUKAKTUVĖS

ROMA, geg. 31. — Italijos 
ministeris pirmininkas Musso

VATIKANO Miestas, geg. 
31. — Šiandie minėta Šven

tini vietoje sudrausti fašistų tojo Tėvo Pijaus XI 74 metų 
jaunimų, kurs kelinta diena amžiaus sukaktuvės, 
fea puolė katalikų organini- į •Rinant gTCntojo Tėv0 parei
jas, jis pats atsisuko prieš k5(u noru, Bnkrttuvės mblė.
sias organizacijas neva ramy-^ neskaitlingara savo gimi- 
bės ir tvarkos palaikymui. ' bfire,y dykaujant Vati- 

Einant jo parėdymu, Ro- kano personalui.
moję uždaryti visi katalikų Vatikano Miestas nupuož-
kliubai. Sakoma, tas atlikta 
fašistų jaunimo numalšinimui.

tas popiežiaus vėliavomis. 
Šventasis Tėvas gavo tflks-

Savo ražu Šventasis Tėvas tančius sveikinimų iš visų pa 
pavedė vyskupų globai ir prie ganĮio dalių, 
žiūrai visas katalikų veikimo'
organizacijas. Nes buvo prie
kaištų, kad jas tiesioginiai 
valdo Šventasis Tėvas.

Ministeris pirmininkas Mu- 
ssolini savo žygiais laužo La- 

terano sutartį.

IR VĖL LAIMĖJO 
BRIAND

SUOMIJA PERSPĖJAMA 
APSIDRAUSTI

PARYŽIUS, geg. 30. — Už
sienių ministeris Briand savo 

[taikingu nusistatymu nugalė
jo savo priešus parlamente, 
kurie reikalavo jo atsistaty
dinimo. Parlamentas balsų di
džiuma reiškė juomi pasitikė
jimo.

VATIKANO PINIGŲ 
VARTOJIMAS

RYGA, geg. 31. — Pabaltės 
valstybių spauda perspėja Šuo 
mijų, kad ji kuoveikiau įstotų 
Pabaltės valstybių sųjungon, 
kad apsidrausti Rusijos bol
ševikų puolimo. Pareiškiama, ROMA, geg. 30. — Einant 
kad pastarųjų Maskvos grą- Vatikano su Italija sutartimi, 
sinimų Suomija neneigtų, ka- Vatikano pinigų vartojimas 
dangi Maskvos komisarai jau į,us įvestas biržely.
senai darbuojasi pavergti kai _____________
miningas valstybes.

Suomija visas laikas jaučia
si ji prigulinti Skandinavijos 
valstybių grupei ir visas lai
kas šalinasi nuo Pabaltės val-

NUŽUDYTA 10 ASMENŲ

KALIFORNIJOS PAKRAŠCI

SSSŠS

, , 3c„A C,°PY METAI-VOL. XVI 
Telefonai: Rooaevelt 7791

CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ŠV. KAZIMIERO KAPINĖ
SE PAMALDOS

Šįmet Kapų Puošimo dieno-

ARDO KOOPERATYVO 
VIENYBĘ

“CUKRINĖS” GAMYBA 
AUGA

Lekėčiai. Čia yra jau keli Veiveriai, Marijampolės ap- 
skr. Orui atšilus, mūsų apy
linkės “cukrinės” mėgėjai 
smarkiai sukruto budavoti 
bravorus krūmuose ir pelkėse, 
kur kiauras naktis sunkia

je, kaip ir kas metai, įvyko'raetai Pprai ir pavyzdingai 
gedulingosios pamaldos už vriki«8 Lekėčių ūkininkų ben-

! mirusius Sv. Kazimiero kapi-:<lrovas K™!*”
i . c„ . .ratyvas kasmet duoda rielno
nese. Skaitlingų žmonių su- ; i • m-i , ,• • , .. * ir plečiasi. Tik paskutiniu lai-
pludimų sulaikė lietus. Lie- ,ku pradėjo kooperatyve atsi-
tus sutrukdė ir Labdaringo- I rasti nenormalumų. Tie neno- po visų apylinkę. Policija, tu- 

Roniy ir jūros liūtų būriai kelinti metai nardo Kalifor- s^os Sąjungos išvažiavimų Vyįrmalumai pasireiškia tuo, kad ri daug darbo. Vien tik Vei-. 
nijos pakraščiais. Jie atplaukė iš Meksik( S pakraščių, kur tauto parke. [pradedama platinti vienos pa-;vėrių valsčiaus ribose per dvi
praretėjusios mažos žuvys, kuriomis maitinasi šie jūros ___________ (kraipos įvairi spauda. Tai savaites sustatyta tuzinas
gyvūnai. Atvaizduojama, kaip šie gyvūnai pakraščiais; ATŽYMĖTI 6 KUNIGAI IR daugelis narių pradeda žiūrė-(protokolų už slaptų degtinės

“maenumų” ir pardavinėja jį

šildosi saulės spinduliuose.

PREZIDENTO HOOVERIO 
PRAKALBOS

VALLRY FORGE, Pa., ge 
gūžės .31. — Kapų Puošimo 
dienoje čia, istorinėje vietoje 
prezidentas Hoover sakė pra
kalbą. Kalbėjo apie šiandie
ninius bloguosius laikus, šiuos 
laikus jis palygino su civili* 
niu karu. Kaip tada piliečiai 
turėjo daug savimi pasitikėji
mo ir sulaikė Unijos suskili
mą, taip šiandie ekonominiam 
persilaužime visi turi pasiti
kėti savimi ir darbuotis ge
resniųjų laikų atsiekimui.

ATSTATYTA
NYČIŲ FRANCIJOJ

DIDŽIAI REIKALINGI
UOLIEJI KUNIGAI 
SAKO VYSKUPAS

4 PASAULIEČIAI , i kooperatyvų kaip į tain į varymą ir pardavinėjimų. Ra-
------------ (tikrų partinių idėjų platinto- Jandžio 18 d. Gyvių kaime pas

Iš Chicagos arkivyskupo b-!34- Ypač paskutiniu laiku pra-Įpil. Antanų Kevalų policija 
surado į raugtų pilnų statinę 
brogos ir įrankius “cukrinei” 
varyti. Kevalas prisipažino 
varęs degtinę -su Skriaudžių 
kaimo ūkininku Juozu Rusec- 
kn. Kevalas jau seniau žino
mas, kaipo “cukrinės” gamin-

fiso pranešta, kad Šventasis dėjo užsiimti šiuo dalyku kai
________ [Tėvas atžymėjo šios arkivys-[kurie įsisenėję Lekėčių apy-

MIL\YAUKEE Wis (per kupijOS 6 kunigus ir 4 pašau-[linkėję “mokytieji,” kurie at- 
pųitų). - Suuidi'ė labiau kaipUieCius' Kunigams suteikti [neša į kooperatyvo krautuvę
kftuomet paaaubui yra reika-į mon8i«n»ril titalai. P Pa8a>-,arba ! saJ? >r ala ra
lingi uolieji kunigai, kadangi!Ilefiams ~ ordenai ir kryžiai.:metę paJ.eka savo literatūrų.

, . . v • , I *• f • •• • t. Joks darbas turi būti uzdrau-pasauly lmosai ima svaistytis i Šiuos atzvmejimus is Ro-I , . . . .
bedievybė, gi žmonių dorovė mos parvežė Jo Eminencija^“9’ k“d’ keliol,. ^ojas ir pardavinėtojas. Dabar

I ' LT Z I C? Z k 4 1 I L* / k Z\ V \ / i V*Zk 4 A rr Tz\ Z I O • • I V. 1 i “a .-.r. . . . V* • ' 4 /Jvr. 4 r-i ■ I l t v

priešų pakertama- Kardinolas Mundelein. į
Taip kalbėjo anų dienų Le- -------------------

aveipyortho, Kas., vyskupas SUIMTAS JAUNAS ŽMOG-

kos metų kooperatyvo darbui jam už šį verslų teks atsakyti 
ir nesuerzintų narių. “M. L.”‘teisme. “M. L.”

F. Johannes į Šv. Pranciš
kaus Seminarijos aliumnus 
Seminarijos koplyčioje minint 
šios įstaigos-75 metų sukak-

ŽUDIS DIDELIS IŠTVIRKIMAS

- , ,r ..... i Gruzdžiai (Šiaulių apskr.).John Marshall vidurinei? H . ,v. . . . /i_i i • tjt j • • . -Gruzdžiai via pagarsėję di-mokykloje, Kedzie ir Adams ... . / .

dėlių savo girtuokliavimu ir

NORI SUMAŽINTI AT- 
PILDYMO MOKĖJIMĄ

BERLYNAS, geg. 30. — 
Vokietijos vyriausybė apgal-tuves. t c gat, nušautas poliemonas E.

Ran<«kin- mnl-vk- m^tynenus, Nėra tos dienos, .voja sumažinti karo ątpildy 
i"*™“’ mokėjimų. Tam titahd^

Suimta trys mokiniai. Vie-

ISTTANBUL, Turkija, geg. 
30. — Iš Diarbekr praneša, 
kad tenai nežinomų galvažu- 

stybių. Dabar laikas jai su-'džių gauja užpuolusi vienus 
siprasti ir savo naudai veikti armėnų namus ir nužudžiusi

PARYŽIUS, geg. 30. Po 
pastarojo karo Frakcijoj su
organizuota sąjunga sugriautų 
bažnyčių atstatymui.

•• • • pi t, * ■ • t, ,• * * * <!•
Ši sąjunga praneša, jog ka

ro metu sugriauta ir apgriau
ta ' (sugadinta) 2,726 bažny
čios. Iš jų 950 jau atstaty
tos arba pataisytos ir atida
rytos. 220 baigiama atstatyti.

Sąjunga tam tikslui išleido 
jau apie 800 milionų frankų, 
neskaitant valstybės paskirtų 
fondų.

KANADA PLANUOJA 
DIDINTI MUITUS

bendrai su Pabalte. 3 moteris, 2 vyru ir 5 vaikus.

būtų daboklėje.
Be galo išsiplatinęs slaptastalikų Bažnyčia — civilizaci

jos sutvėrėja,” kalbėjo vys
kupaa. “Ji mus išgelbėjo pir-! išpažino nušovęs policmonų, „ Sian,.
miau it. Ji gali ir vėl mus iš- kada jis juos tris užtiko isi- ,................ d1/ ,a... A X • I. v . . , ,, ' Įėjimo įssedejęs l'/o met. ple-gelbėti. Štai kadir Šventojo lauzusius 1 mokyklų. 1... T1 . , . .1 J * sikas P-ius, kuris gyvent-oja-

nas jų, Varner Corry, 15 m., ajaug pardavinėjimas. Štai,

TėVo Pijaus XI enciklika ai
škiai liudija Katalikų Bažnv-įkalę vidurinę mokyklų, 
čios gyvavimą.

Bažnytinėse iškilmės? buvo 
Milwaukee arkivyskupas Sfcri- 
teh, šeši vyskupai ir apie 500 
kunigų.

Corry lankė Crane Techni-

KETURI BROLIAI KUNI
GAI MISIONIERIAI

IČANG, Kinija, geg. 30.

ms sudaro daug baimės. Nie
ko nedirba, valkiojasi po mie
stelį, girtuokliauja ir žmones 
gązdina. Įeina į krautuves ir 

_ prašo kas jam patinka. Jei
. prašo užmokėti, jis atsako; 

.krity gyventojai nesumokėję ,<Ar nepažįsti p.ians„ ir krau 
į50 milionų dolerių mokesčių, tūTininbai atidnoda. 

gi už 1929 metus - 121 nu-' Arba
liono dolerių. -r pra^0 ajauS( 0 jei ne-

Kadangi Cbicago miestu. duf((,a ar netnri> tai duok pi.
trūksta pinigų, tad aldermo-

UŽ BONŲ LAIDĄ

kalinga pataisyti žinomą You- 
ngo planą.

Pranešta, jog Vokietijos fi
nansinė padėtis gana bloga. 
Gyventojai vos pavelka įvai
rių mokesčių naštas. Šalies 
valdininkams ir tarnautojams 
dar daugiau mažinti mokes
čius yra negalima.

BŪSIĄS SUŠAUKTAS NE
PAPRASTAS POSĖDIS

UNGARUI PRIPAŽINTA 
PENSIJA

BUDAPEŠTAS, Ungarija, 
geg. 30. — Ungarijos parla
mento abieji rūmai pagerbė 
grafų Albertą Apponyi, kurs 
GI metus ištikimai tarnavęs 
savo tėvynei.

Parlamentas pripažino jam

HAVANA, Kuba, geg. 30. 
— Kilę gandų, jog atsistaty
dinsiąs šios respublikos pre
zidentas Macbado.

0TTAWA, Ont., Kanada, 
geg. 30. — Kanados vyriau
sybė ąpgalvoja padidinti mui
tus užsienių prekėms. Jei tas 
būtų įvykinta, daugiausia nu
kentėtų Amerikos J. Valsty
bės.

,nigų. Žmonės norėdami atši
ls Shanghajaus pranešta, kad nų taryba išsprendė pasidar- įraįyti duoda 
raudonųjų plėšikų gaujos pa-.buoti gauti leidimo išleisti: jif jau sudaro miestelyje 
grobime nužudė misionerių • 250,150,000 bonų laidų. ; nemažų būrį toki, pat huliga-
kun. M. Adons,,pranciškonų. gavo ražu mokesčių mažini-'nų, su kuriais vaikšto ir gir- 

Jo brolis misionierius kuu.'mui nenUTciktB. pra.ue 'tuokliauja.
U ijonss A ons Kinijoj nu- j mekua mokės-1 Ar nebūtų kam tokių ponų

žudytas 1922 metais. Kitn du .jai Msk} 9 nnoš. aukštesni, nuraminti! 
broliu kunigu ir Šiandie mi-

SPRINGFIELD, III., geg. 
30. — Illinois įstatymų1 leidi
mo rūmų vadai sutaria, jog 
būsią reikalinga rūmus sušau
kti į nepaprastą posėdį moke
sčių patvarkymo reikale.

NUŠAUTAS NUOSAVU 
GINKLU

‘D.’

AMERIKOS KATALIKŲ 
UNIVERSITETAS

DUBUQUE, Iowa, geg. 30. 
Čia buvo suruoštas poky-pensiją — 6,200 dolerių į me- 

tus. Jis yra 85 metų. -lia monsignorų J. H.
_____________ (Rvftn, Amerikos Katalikų U-

ITALIJOJ SUŠAUDYTAS niversiteto rektorių.
AMERIKIETIS į Mong. Ryan kalbėdamas pa- 

ROMA, geg. 30. — Vakar reiškė, jog Amerikos Katali- 
sušaudytas Micbele Schirru, kų Universitetas, Washingto- 
naturalizuotas Amerikos pi- nė, turi nešti daug vargo dėl 
lietis. Jį teismas pasmerkė fondų nepritekliaus. Ši kata

mi r ti už kėsinimąsi nužudyti likų mokslo įstaiga ilgus me- 
ministerį pirmininką Mussoli- tus priguli Amerikos Univer- 
ni. sitetų Sąjungai, kurioje na

riais yra 28 įžymiausieji šios 
šalies Universitetai. Finansi
niu gi atžvilgiu Katalikų U- 
niversitetas sakomoje Sąjun
goje užima paskiausią vietą. 
Kitiems Universitetams pavie
niai turtingi žmonės paskiria 
didelius fondus, užrašo paliki
mus, gi Katalikų Universite
tui kaipir nieko.

Nežiūrint tų sunkenybių, ši 
katalikų įstaiga pažangiuoja 

visais žvilgsniais. Kas metai 
eina didyn studentų skaičius. 
Šiandie šios įstaigos aliumreų 
tarpe yra visa eilė mokslini
nkų ir įžymiųjų žmonių.

sionieriauja Kinijoj.

Šių visų keturių kunigų mi-j < -------------
sionierių motina yra dar gy-j Bankos plėšikas Fęank Jor 
va. Jinai 82 metų. Oyvena O- dan prisiekusiųjų teisėjų pri-jivo 20 d. Klimavičius ir Gry- 
landijoj. pažintas kaltu už policmoHb |bauskas nusigėrę sumušė Ra-

nužudymą ir nubaustas mi-(manau aką. Ramanausko drau- 
riop. -gas BaJna buvo irgi užklup-

NUBAUSTAS MIRIOP ŽMOGŽUDYSTĖS

Subačius. Tiltagalių km. ko-

Plėšikai užpuolė R. Zbinden, 
50 m., gazolinos stoty, 3016 
Baltimore avė. Zbinden vie
nam plėšikui išmušė iš rankos 
revolverį ir pagriebęs nuo as
los ginklą jį nušovė. Kiti nu
šautojo sėbrai pabėgo. Pas
kiau policija jų tris suėmė.

FRANCŪZAI LAKŪNAI 
VOKIETIJOJ

TREVES, Vokietija, geg. 
30. — Čia orlaiviu nusileido 
francūzų kariuomenės du ser
žantu. Abu sulaikyta.

AUTOMOBILIŲ AUKOS

VOKIEČIŲ FAŠISTŲ 
RIAUŠĖS

Kapaj puošimo dienoje vi 
soj šaly automobilių nelaimė
se žuvo 74 žmonės.

Tą pačią dieną nuskendo 10 
žmonių.

HAQEN, Vokietija, geg. 30. 
— Vokiečiai fašistai sukėlė 

riaušes. Vienas jų nušautas.

Evanstone skalbykloje ras
tas nušautas kinietis Moy Poy, 
26 m., baigęs Kalifornijos U- 
niversitetą.

tas Klimavičiaus ir nematy 
damas išeities, smogė Klima- 

i vičiui į galvą vietoje jį už- 
! mušdamas. Klimavičių kaip 
bedievį neleido laidoti šventi
ntoje vietoje.

Klimavičius buvo didelis 
raudonųjų armijos narys ir 
visą laiką kovojo ir šmeižė 
pavasarininkus, už ką net bu
vo baustas. Šiais metais per 
visą gavėnią šoko, dūko ir 
žmones piktino. “D.”

Rogers Park policijos stoty 
įvyko sprogimas. Keletas po
licmonų sužeista.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stori. sv. 4.86 
Franci jos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 rnrk

3.91
5.23

13.91
23.82

Šveicarijos 100 frankų 19.27

___
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nedre
bia. jei neprašoma tai padaryti Ir neprlMundlama tam 
ttkelal pakto tankių.

Redaktartos priima — ano Xt:ee Iki raL

IŽDO 8BKRĖT ORIAUS SUMANYMAS. VYSKUPAS KELLEY APIE 
ĮVYKIUS ISPANIJOJ.

■kefotml) kalade prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet,

“DRAUGAS”

Naujų audri} Amerikos J. Valstybėse su
kėlė Iždo departamento sekretorius, milionie-
rius Mellon. Jis iškėlė sumanymų. padidinti i Okla-lioma. City _  Tulsa
mokesčių mokėtojų skaičių. j vyskupijos vysžupas F. C.

Kaip žinoma, šįmet valstybės ižde pra- KelĮey iaikrašty “The South. 
matomas didelis nepriteklius, Gal tas nepri-įWegt Courier” štai kų Inai- 
teklius bus apie 800 milionų, ar gal vienas jaUg rag0 apie įvykius Ispa 
bilionas dolerių, kas tikrai dar nežinoma.

Kad tų nepriteklių uždengti, sekretorius 
Mellon sumano, kad kongresas padidinti} mo-

mjoj:
pirm keletos savaičių man

kesčių uiž pajamas mokėtojų skaičių. Tas reiš-.v 'teko rašyti apie politinį persi

ffltniHiiiiiiiiimiiiimiimimiMmiMHtMftiiiiiiitiiiiiiMiMiMiiftMHftftiiiiiiimiimiimiiiilmitftiilniimirtniifniiMiiiiiii1!

Pranešimas

LlTHUANIAN DAILY FRIEND
Publlahod Daily. Ezcopt Bunday.

■UB8CRIPTIOMS: One Tear — >«.••. 81z Montka 
«-* •>.«•. «toee Monttab ««■ M.U. Ona Moatk fta. 
karopo — One Tear — »T.M. 81z Montka — |4.M 
Ckiy .Via

AdtertUldd Ik "DfcAUGAfi” brlngg bert trtultt,
▲drertlalng ratea on appdoatlon.

“DNAŪGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

laužimų Ispanijoj. Jau .tadakia, kad kongresas susiaurintų nuo tų mo-, y . . . , _ .. ’. .. . v .. , ..aš minėjau, kad Ispamjų turikesčių paliuosavnnus ypač tiems, kurie turi ,v A ... . . . paliesti kas tokio nepaprasta,mažesnes metines pajamas. Žodžiu tariant, jis f. .. . .... , , v • i i • Šiandie tie spėjimai įsdahesnori, kad mokesčius mokėtų darbininkai, kaip
jie yra mokėję karo metu ir po karo.

Anot Iždo sekretoriaus, šiandie iš 120 mi- 
lionų gyventojų vos 380,000 žmonių moka 
mokesčius už pajamas. Tai visi turtuoliai ir

pildosi.
Pastarosios Madride ir ki

tose Ispanijos dalyse sukel
tos riaušės ir bažnyčių ir vie
nuoliją plėšimai ir deginimai

šiaip sau vidutiniai pasiturį žmonės. Girdi ,yra Rusijos komunistų žygis 
šie vieni “vargšai” sumoka 97 nuošimčiusIspanijų įtraukti, kaip rau- 
visų mokesčių už pajamas. Girdi, reikalinga,' jOnie ji sako, pasaulio revoliu- 
kad milionai žmonių mokėtų šiuos mokes
čius, tada ižde nebūtų nepritekliaus. Rusijos komunizmui nepa-

---- :---------  į Prieš šį sumanymų kilo griausmingi pro- įvyko žygiai Portugalijoj, Mek
Europoje ir Amerikoje išnaujo vedama testai. Pirmoje vietoje protestuoja kongreso sikoj, Ungarijoj, Italijoj ir ki-

DIENOS KLAUSIMAI
KARO SKOLŲ PANAIKINIMO KLAUSI

MAS.

l
cijon.

Rusijos komunizmui

DR. A. J. BERTASH
Perkėlė savo ofisų po num.

796 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Italsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefonų. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 3914 arba 3913
Vai.: 1—3 po pietų ir 6.-30—8:3,0 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. S. NAIKEL’S
Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. 1 laistei! ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefonų. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 3914 arba 3913
Vai.; nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
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propaganda už karo skolų panaikinimų.
Europos valstybės Amerikos J. Valsty

bėms po karo paliko skolingos apie 12 milio- 
nų dol. Atmokėta vos menka dalis. Galima sa
kyt, šios skolos jau panaikintos. Mokamos tik 
palūkanos, kurių mokėjimas paskirstytas į 62 
mėtų.

Kadangi Europų’ palietė ekonominis slė
gimas, tad įtolimą panfiikinti ir tų palūkanų 
mokėjimų.

Dvylikų biliobų dolerių karo metu šioj 
šaly sukelta Laisvės bonu pardavimu. Tai, 
taip vadinamoji, vidujinė Amerikos J. Vals
tybių paskola.

Uiž šių paskolų Amerikos vyriausybė tų 
bonų pirkėjams (skolintojams) kas metai tu
ri išmokėti 480 milionus dolerių palūkanomis. 
Tiek bent išmokėta praeitais metais. Tais pa
čiais metais vyriausybė iš35§r»pos skolininkų 
yra gavusi vos tik 240 milionų palūkanų. Va
dinasi, tokių pat sumų turi sumokėti šios ša
lies gyventojai‘mokesčiais, kad turėti 480 mi
lionų dolerių palūkanoms už Laisvės bonus. 
Amerikos gyventojai turi vilkti Europos val
stybėms prigulinčių naštų

Taip yra dėlto, kad Amerikos Vyriausy
bė už bonus moka apie 4 nuošimčius palūkda- 
nų, gi Europos valstybės už skolas moka vos 
tik 2.64 nuoš. palūkanų.

Kongreso yra susidariusi atstovų grupė, 
kuri pasiryžusi visomis priemonėmis kovoti 
karo skolų panaikinimo sumanymų, jei šis 
būtų iškeltas kongrese. Tie kongreso atstotai 
sako, kad Europos valstybės iš buvusio karo 
daug kų pelnijusios, gi Amerikos J. Valstybės 
kaip ir nieko. Nes jos nesiekusios jokių sve
timų teritojų.
■■■!!■ 8lM ital I i, ■« Iii. U .i ■

atstovai demokratai ir kaikurie republikonai. Jose šalyse. Antai Kinijoj dar
Jie nurodo, kad šiandie žmonėse pirkimo Pe kovoja tų šalį įtiaukti pa

jėga nupuolusi ligi žemiausio jo laipsnio. Gi(sau^° rev°liucijon. Maskvos 
jei tos minios būtų išnaujo apkrautos šiais .autokratai žino, kad jų valdy- 
tiesioginiais už pajamas mokesčiais, tada iš
kiltų dar didesnis nedarbas.

Ateinantį gruodį susirinkęs kongresas, y 
. , v. . , . ' _ . .. rn i i • 'salių, kad sudarius stipresnįmatyt, sį klausinių norės svarstyti, iada, kaip t e__A_ T. v_

spėjama, kils dar smarkesnė prieš sekreto-'
rių Melionų audra.

mo dienos bus suskaitytos, 
jei jiems nepavyks, taip ta
riant, suraudoninti kelių kitų

greitųjų sudarė miestuose so
vietus ir suorganizavo raudo
nųjų sargybų. Šios pastaro
sios pagelba pagrobė šalies 
valdymų. Gyventojai negalėjo 
komunistams priešintis, nes jie 
neturėjo ginklų.

Pirm 16-os metų tas pat įvy
ko Meksikoj. Pirmiausia iš- 
ginkluota Yukatano gyvento
jai. Po to iš gyventojų atimti 
tikrieji pinigai ir jiems išduo
ti be jokios vertės. Uždarytos 
bažnyčios ir sulaikytas laik
raščių leidimas. Tokius pat 
(žygius komunistai buvo iškėlę 
Ungarijoj. Visur neturėjo pa
vykime. Dabar jie veikia įsi

steikite, ko jie siekia Maskvos j daug automobilių bus parduo
ta vasaros fnetU. Jei bus par
duotas atatinkamas skaičius, 
darbai btts atnaujinti. Jei ma
žai bus parduota, tada auto
mobilių gamyba bus apribuo- 
ta ir bus mažai darbų.

Taip į lū 1*oi Jo ir L?.r kom
panijų automobilių dirbtuvė
se. Tūkstančiai darbininkų 
netenka darbų. Kiti tūkstan
čiai taip pat artinioj ateity 
bus puliuosuoti.

Tokia tai padėtis automobi
lių pramonėje.

skatinami.
Ispanijos likimas prigulės

nuo laikinosios vyriausybės 
energijos ir veiklumo. Jei 
vyriausybė pasirodys ištiktų
jų patrlotinga ir Veikli, komu
nistai bus surankioti ir at- 
vienėti, negaus progos darbi
ninkų kurstyti, skleisti rau- 
donųjį terorų. Podraug vyriau 
sybe, jei jai rūpės tautos liki
mas, gerbs visuomenės įsitiki
nimus ir jos šimtmečiais sa
kintas brangintinas tikybines 
įstaigas. •' '

Tik tokiu būdu bus išsigel
bėta nuo raudonosios vergijos.

JUožas Žukauskas.

SUPANČIOTAS ARAS.
Uiž pusantro lito nusipirko senų kny

gų-
Turguje. Ten, kur dvi lygiagretės 

eilės nuskurusių moterėlių su krepšeliais 
ir traiškanotomis akimis suvargę žyde
liai.

Senų, nuplukusiais apdarais knygų. 
Knygos lapai pageltę, plėtiOUOti, persi
sunkę kažkokia drėgme, apipelėję.

Nežino nė pats kodėl pirko, ftjo ptO 
šalį duonos nusipirkti. Raukšlėtame vei
de giliai įdubns’ios akjy? pervėrė, vitpųs 
bals&s pasiųlė pirkti.

Ištraukė iš kišenės paskutinius va
riokus, įdėjo į drebančių rahkų, pagrie
bė knygų ir, pagautas nesuprantamo siau
bo, greitais žingsniais pasuko Į siaurų 
Skersgatvį.

Spraudėsi alkūnėmis, stumdė pečiais 
žmones.

Gyveno toli už'lniesto, prie ežero, 
tarp miškų, mažutėj vieno kambario trio-

komunizmo frontų. Jie arba 
turi tai atsiekti arba patys 
žūti pasitraukę iš Maskvos.

, Šiandie jie prikibo prie Is-
_________ panijos. Pasitaikė puiki pro-

Lietuvos kariuomenės teismas nubaudė i Sa įvykus ten valdžios fornlO- 
kun. Šalčių, kun. Žvinį ir keturis studentus 3e atmainai. Nauja Ispanijos

PASTABĖLĖS.

ateitininkus. Nuteisė jūos neteisingai. Visuo
menė tuo piktinasi, nes kaltinamieji nieku ne
buvo nusikaltę. J teismų jie buvo patraukti 
dėl to, kad jie veikė katalikiškose ofganiza-

vyriausybė leido gryžti iš už 
šiepiu Visiems- tremtiniam A 
Paliuosuoti iš kalėjimų politi
niai kaliniai. Tarp tų it kitų

cijose. Katalikų veikimo laisvė yra pilnai ga-u^ nemažai raudonomis pa
rantuota Lietuvos tautininkų vyriausybės pa
sirašyto konkordato su Vatikanu dėsniais.
Taigi, ne tie nubausti kunigai ir ateitininkai 
yra kalti, o kalta pati Lietuvos Vyriausybė, 
kuri ne tik konkordato dėsnius, bet ir pačių 
Valstybės Konstitucijų sulaužė. Nubaustieji
kunigai ir ateitininkai yra grupės bedievių’skio vyriausybė, komunistai 
auka, kurie pasiryžo išnaikinti katalikybę Lie P° vyriausybės akių ant 
tUVoje. Bet jų pastangos yra tuščios.

panijoj.
Kas įdomiausia, kad komu- AUTOMOBILIŲ PRAMONĖ 

nistams visur pagelbos teikia j JE.
socialistai menševikai, kurie! ----- —----
pačioje Rusijoje komunistų! Iš automobilių pramonės 
persekiojami. Dar įdomiau ir j vyriausiojo centro — Detroi
tas, kad koinunistai neskait- to, Mielu, praneša, kad auto- 
lingi, bet jie dirba visur pa
vergti didžiumų. Pačioje Ru
sijoje komunistams pritaria 
gal tik ketvirtas visų gyven
tojų nuošimtis. Ta nyki ma
žuma Rusijų valdydama išžu
dė UiilioftUs žnietiiųz

Po pastarojo karti Ungari-
žiūromis žmonių. Jūk pačioje" ųoje komunistų priešaky buvo
Rusijoje komunistai sugriovė 
fieleintųjų Kerenskio vyriausy
bę. Delkogi jie negalėtų tokio 
pat žygio atlikti Ispanijoj? 

Kada Rusijoje iškilo Keren-

Belą Kun. Jis užsiėmė tik 
žmonių žudymais. Blogiau bu
vo Meksikoj. Komunistai rau
donuoju teroru į kapus su
guldė dešimtis tūkstančių žmo 
nių. Šiandie mažas skaičius 
komunistų Ispanijoje. Bet dir- 

» iry

tautininkų reika
lavimai

Kaune posėdžiavo Kauno a- 
pskritlcs tautininkų Skyrių at
stovai. Svarbiausius prdnešt- 
mūs upiė veikimų padarė p. 
Lapėnks ir Dilba. Dabar su

mobilių dirbtuvėse palengva1 Vyliausybe esu vedami pasi
mažinami darbai. Sakoma, žv- tarimai, pirmoj eilėj dėl pa 
miai bUs, fctistabdytas veiki- į keitimo statuto Ir sudarymo 
mas dirbtuvėse. j generalinės tarybos. Svarbi&U-

To priežastis paduodama, sios gairės tais nustatytos su- 
kad apsidrausti gamybos per- važiavime gegužės 30 d. Pa- 
viršio. Automobilių gamini- • sitarime buvn ffefuikštas pro- 
mas bus sumažintas ligi že-Į testas pieš tariamų kunigų
miausiojo laipsnio ir bus lau
kiama, kaip sekasi parduoti 
pagamintus automobilius.

Vasaros metu automobilių 
dirbtuvėse bus mažai darbų.

“politikavimų.” Anot p. La- 
pėno, su Vatikanu esųs suda
rytas toks konkordatas, kokio 
nėra visam sviete.-

Kitose rezoliucijose reika-

-•v

Bet ar darbai pagerės rudens lauta sutvarkyti bekonų rei
kalus, pašalinti daromus čia 
“netikslumus,0 išvalyti valdi
ninkų aparatų nuo negeistinų

pradžioje, negalima žinoti. 
Tas prigulėk nuo to, kaip

j kurstyti studentai Romoje demonstravo prieš Į ne tik Klaipėdos krašte, bet visoje Lietuvo-' elementų, pirmoj eilėj nūo sve- 
je varo savo propagandų. Jie vis dar tebe- į timsalių, svetimšaliams neleis- 
mano atgauti Klaipėdos kraštų Vokietijai. .h daryti Lietuvoje sau užei

gos kampelio.

Fašizmas vislių nori uzurpuoti. Jis atimu Popiežių, norėdami platesnę visuomenę į tų 
žmonių pilietines teises, jam pasipriešinusius šlykščių demonstracijų patraukti. Tačiau tas 
sunkiai baudžia. Italijos fašistai savo laiku1 nepavyko.
smarkiai puolę Katalikų Bažnyčių', buvo šiek! -------------
tiek aprimę. Tai atsitiko po pasirašymo su į Lietuvos spaudoje vis dažniau pastebi- 
Vatikanu Laterano sutarties. Bet pastaruoju 'ina nepasitenkinimas vokiečių politika link 
laiku fašistai vėl pakėlė Bažnyčiai kovų. Su- Lietuvos. Pamato tam yta daug. Vokiečiai
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belėj. Triobelė pasislėpusi tarp medžių, 
kaip sena, prityrusi kurapka samanota
me kupste.

- Jau buvo pavakarys.
Vauba įėjo triobelėU, rūpestingai už

sklendė duris, uždegė gelsvų, lajinę žva
kę. Neramiai ištraukė senų khygų' ir al
kanomis akimis įsipynė į pageltusius pus
lapius.

Veido raukšlės išsitempė lyg ratlan
kio varžtai, akys blakstienų pastogės pa
siekė.

Knygos puslapiuose ne raidės buvo— 
ženklai kažkokie. Nesuprantami, keisti. 
Rašyti rankraščiu.

Vauba ilgai degino ugningomis, al
kanomis akimis suvytusius, gelsvus pus
lapius, ilgai galvojo, kankinosi.

Senos knygos puslapiai btiVo jatti 
nesuprantami, migloti, kaip ir tas gyve
namasis pasaulis, dėl kurio paliko jis žmo
nes. ' ', '1 '

Galų gale pastūmė knygų šalin Ir ne
ramiais žingsniais pradėjo vaikščioti.

Lauke rūstus daUgiis Vilko ant tam
siai mėlynos nugaros nakties maiše pas
lėptų žemę.

Vaubos žvilgsnis įsikabino lango rė
mų. Sustojo viduryj ųslos, pagalvojo tru
putį ir, nutvėręs ant sienos kabantį smui
kų, išlėkė lyg beprotis laukan. Senų, iš
džiūvusį, lyg šimtametė kaukolė, smuikų.

Paežeryj seni, išdaužyti, į Vaudenj 
atsirėmę laiptai. Kairiojoj pusėj žalsvai 
raudono, vario natūralaus ūgio statula.

Prie mirštančio liūto verkianti mote
ris.

Pelių dešimtų vasarų kepinta, audrų 
raižyta statula. Įspūdinga, išdidi, ašaras 
išspaudžianti statula. Vienintėlė liekana 
gražaus Jakavizno dvaro, vienintelis žmo
gaus rankų papuošalas užsimųsčiuslo eže- 
ropakrantėj.

Žmonės pasakojo, kad pilhačio thlrt- 
nakčiais statula pakildavo ir stikliniu e- 
žero paviršiumi išeidavo klajoti. Basako
jo, kad tada pradėdavo iš miško rinktis 
juodos šmėklos iš vandeūs Išlysdavo bal
tos, išblyškusios undinės, kurių ilguose 
plaukuose raitydavos raudonos gyvatės. 
Pasakojo, kati tada girdėduVos keistos, 
šiurpios raudos, keista, nesuprantama, 
šiurpulinga muzika.

Taip žmonės pasakojo.

Gaila, kad tautininkų vyriausybė į tai ne-Į 
kreipia dėmesio ir kad sudarydama preky- '
bos sutartį su Vokietija, davė progos vokie- iSI TURIT K4 PARDUO- 
čiams Lietuvoje ir politiniai ir ekonominiai;TI PASI8KELBKIT “DRAU 
įsistiprinti. ĮOE”.

Ir niekas ųeidavo prie ežero viduryj , miškasj apsvaigęs atsilošė Į stiklini ežero 
tamsaus miško pasislėpusio, lyg pasken- I paviršių tamsiui mėlynas žvaigždžių del-
duolis tarp žalių, lanksčių nendrių.

Tik Vienas Vauba. Vienas Vauba nie
ko, vien žmohių Skausmo tebijųs.

Minkštas, kaip pirmojo pasibučiavi
mo lūpos, Vėjas padraikė Vaubos plau- 

’kus, nuslydo niauriu, raukšlėtu, tamsiu, 
kaip žmonių vargas, veidu.

Atsisėdo prie statulos, įrėmė dogahtį 
žvilgsnį į ežero paviršių. Krūtinėj taip ne- 
įamU. Neišaiškintas, paslaptingos kny
gos raštas svilino sųtnortę. Mintys pynėsi, 
maišėsi, lyg Migių pėdas pakliuvęs į kulia
mosios mašinos gerklę,

Nepažįstamos, lyg svetimų kraštų, 
mintys kuždėjo kad pageltusiuose pusla
piuose surašyta žmonėms nežinomo visa 
žinančio IŠtninčio išmintis, Didelė, pasau
lį išgananti išmintis. Gili ir amžina, kaip 
Kristaus kančia pasaulio istorijai, išmin
tis.

Vauba nerimo.
Nerasdamas kam atverti skausmingos 

sielos, kietai prisispaudė išdžiūvusį smui
kų ir pravirkdė alkanas stygas.

Sustingo tamsus, lyg Vaubos likimas,\

mantais nusagstytas dangus, juodi nak
ties šešėliai bailiai susitraukė.

' Smuikas verkė, raudojo, kaip mirŠtųs 
nuo alkio dievas, kaip apsivylusi išminčių 
išminties teisybė.

Ir Vauba Verkė.
Ir statulą. Iš stingstančių mirštančio 

liūto akių riedėjo kruvios ašaros.
Net naktis, juodi, nieko neutjaučių 

šešėliai ir tie pravirko.
Iš cž^ro gelmių išsiveržė klaikūs, 

niaurūs garsai ir susimuišė su smuiko ran 
da.

Kažkada jaunas, gražus buvo Vauba.
Jakavizno dvaro savininko sūnus.
Savo krašto laukuose Ir užsienio sa- 

lionuose daug moterų mylėjo. Meilėje am
žinai alkanas buvo. Ntoterys atiduodavo 
jam viskų, o jis niekuomet nopasitenkin
davo.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
*Rašo prof Kampininkas,-

Priklodas sako: “Neturėjo j rit vorkeriui teksus sumokėti, 
boba bėdos, nusipirko parše-j Turi taip būt, kaip Rasiejuj: 
lį.” (komisarai auksą sau j užsienio

bankus krauna, o liaudį badu, 
marina. Tam ir yra komuniz- Į 
mas, draugai.

Panaši rokunda yra ir su 
lietuviškais tavoršeiais. Netu-I
rėjo klupato, ant savo nuga
ros užsikorė vorkerj, kurį da- ~
bar reikia maitinti. Partijai, 0 <labar’ Va’ klta pasaka* 
sakysit, valgyt nereikia. Žino-! Smutkai, kurie apiponavojo 
ma. Ale komisarai ne karvės,
žole nepašersi. Reikia duonos, 
mėsos, o prie mėsos ir da ko. 
Taigi vorkeris vėl išleido įsa
kymą tavorščiams, kad tuoj 
jam sumokėti} taksą 35-ne cen 
tus, tik tūkstančius dolerių.

Tavorščiai kraipo galvas ir 
šneka: “Tai, drauge, sulaukė
me čėsų, kad vorkeris nuo 
mūs paskutinius marškinius 
nuvilks. Dirbi, ar ne — kas 
jam galvoj; duok ir pats da 
eik pas kitus žebravoti. Nese
nai jis pasiėmė abi mūsų 
•gazietėli o dabar da ir taksus 
uždeda. Tai tau ir komunisti
nė lygybė!”

Norit, nenorit, tavorščbai, 
ale, sulig mano rokundos, tu-

lietuviškus tavorščius, pradė
jo persimesti ir ant cilmokra- 
tų. Rokunda yra tokia: nuo

P
Gen. Gregorio Terrera, pla-

nuolatinio sėdėjimo Navynų <ūai žinomas indijonų lyderis, 
karalystės prime ministeriui kuris vadovauja Hondūras 
ėmė viduriai kietėti, o pasi- 'revoliucionieriams, norintiems 
gimnastikuoti nėra kur, nes nuversti esama Hondūras vy-
karalystė taip sumizemėjo, 
kad jos- piliečiams ir Lietuvių

riausybę..

Auditorija pasidarė per dide-,Iietuvil* paklausimą, kaip mu- 
nU0 lė. Taigi, palikęs respubliką , zieauJe numatoma pažymėti A-

daboti Pustakiaušiams, -prime merik°s lietuvių aukos.
ministeris išvyko, kaip sako
ma, aut said pasimankštinti ir

Šiuo klausimu prezidiumas 
pasiūlė įsteigti muziejuje ats-»

pasižiūrėti, ar yra da kur svie-jkirą skyrių, kurio eksponatai i padidins 
te užsilikusių cilmokratų. Su ’ apibudintų muziejaus statybos j Baigiant posėdį 

istoriją ir bendrai nušviestų
Vytauto Didžiojo mirties 500 
metų sukakties minėjimą. Ta

rnų į marmūro lentą įrašyti meris. Tą pačią dieną, kaip 
tik tų aukotojų pavardes, ku- tik atėjo žmogus atsiimti išlo- 
rie paaukos ne mažiau kaip
10,000 litų.

Tdčiau Komitetas konkre
čiai nenutarė, kaip aukotojus 
pažymėti statomajame mu-' 
ziejuje, bet pavedė prezidiu
mui paruošti aukotojams pa
žymėti projektą, kurį galuti
nai aptarti sekančiame Komi
teto. plenumo posėdyje.

Be to Komitetas pritarė 
prezidiumo nusistatymui iš-< 
duoti liudijimus — pažymėji
mus ne tik aukotojams, kurie 
pagal Komiteto statuto 16 
str. jau įgyjo garbės aukoto
jų vardus už aukas Vytauto ;
Didžiojo Fondui, bet ir tiems 1 

aukotojams, kurių paaukota Į 
suma yra mažesnė, kaip sta
tute nustatyta (būtent: šelpė- 
jo garbės vardui įgyti nuo 50 
litų, rėmėjo — nuo 100 liti} ir 
labdario — nuo 500 Lt.) jeigu 
jie savo aukas atatinkamai

Šimo. Jį suėmė. Matydamas 
pakliuvęs, “išlošėjas” prisi-
----------------------------------------

pažino, 
užmušęs.

kad pirklį tikrai jis

DRAUGO” RADIO
PIKNIKAS

Melioje, Birželio (Jone) 7 diena, 1931 m.
VYTAUTO PARKE

PRIE 115, TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS.

I

I

I

savim išsivežė ir didelį baga-1- 
žą “Sapnininkų”, ba, socia
lizmo mokslą galima tlumočy-
ti ne vien iš “Kapitalo”, bet me skyriuje prezidiumas siū-
ir iš “Sapnininko”.

Įvairūs Straipsniai.
KAIP GERĖJA LAIKAI. J dėl darbų sumažėjimo. Tuo 

būdu būtų atliktas labai gar
bingas žygis. Darbininkai e-

lė patalpinti puošniai sutvar
kytus aukotojų sąrašus ir ypa 
tingai sutvarkytą Vytauto Di
džiojo Komiteto kanceliarijos 
archyvą. Komiteto nariai 
šiuo klausimu iškėlė naujų 
pasiūlymų. Kai kurie nariai 
siūlė aukotojų- pavardes su
rašyti auksinėn knygon au
kų didumo eilėje ir, be to,

Komiteto 
nariai pareiškė pageidavimą, 
labiau informuoti visuomenę 
spaudoje, apie muziejaus sta
tybos darbus. Tikimasi, kad 
visuomenė daugiau sužinojusi 
apie muziejaus statybą su
krus paremti ją savo aukomis.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas W. Green skel
bia, jog šįmet sausy šioj šaly 
buvę mažiausia 6,500,000 be
darbių. Ir štai ligšiol iš to 
skaičiaus gavo darbų apie pus 
antro milijono darbininkų.
Tame skaičiuje apie vienas
,^h?°^:2I>fam0ntSLiW.-^ie gongas jėgos veikia už SU-‘išduoti minėtus pažymėjimus, 

mažinimą darbininkams už- bet dar amžinam jų atmini

nergmgiau pasišvęstų dar 
bams, nes jie žinotų, kad jie!visiems aukotojams pagal Ko- 
iš darbų nebus paliuosuoti, miteto statuto str. 16 įgyju-
kad jiems rytojus yra užtik
rintas.

A pusė milijono — žemės ūky
Tokiu būdu nedarbo suma

žėjimas šiuomi pavasariu vi
sai nykus ir nedarbo klausi
mas ir tolesniai pasilieka la
bai rimtas klausimas.

Anot apturėtų reportų, ko
vo mėnesiu įvairios labdarin
gosios organizacijos šelpimais 
išmokėjusios apie 11 milijonų 
dolerių. Sušelpta 434,000 šei
mynų, neskaičiuojant išlaidų 
darbų parūpinimams.

Palyginus gerųjų laikų pa
vasarius su šiandieniniu dar
bų atžvilgiu, sako preziden
tas Green, šįmet atlikta men
kutėlė pažanga.

Paprastai kas metai kuo- 
daugiausia darbų atsiranda
biržely. Kadangi šįmet gegu-» *
žy padaryta menka pažanga, 
tad ir birželio mėnesiu nėra 
ko gera tikėtis. Kadangi bir
želis neduos daugiau darbų, 
tad vasaros metu bedarbių 
skaičius ir vėl ims kilti. Ko 
gera negalima laukti nei atei
nantį rudenį. Tokiu būdu at
einanti žiema milionams dar- 
lininkų tikrai pasirodys nepa
kenčiama.

Prezidentas Green pataria 
tad iškalno pasiruošti atei
nančiai žiemai. Kaip pramo
ninkai, taip vyriausybė turi 
dabar sudaryti planus atei
nančią žiemą gelbėti bedar
bius ir jų šeimynas.

Green reikalauja, idant 
šiandie dirbantiems darbinin
kams darbdaviai garantuotų

Šiame piknike bus pagerbti seniausieji Chicagos lietu
viai ir lenktyniuos 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.

Loterijos bilietas išdavė žmog- 
žudį.

Lisabonoj buvo nužudytas 
vienas pirklys. Policijai žmog
žudžio rasti nepavyko, nežiū
rint į tai, kad ieškota su di
deliu atsidėjimu. Po kelių die
nų užmuštojo sūnus atsiminė, 
kad jo tėvas turėjo loterijos 
bilietą, kurio prie lavono ne

atsi
minė. Tada, kai būvo skelbia
mi išlošimai, paskelbta tyčia, 
kad vieną iš stambiųjį} išloši

siems garbės vardus išduoti 
atatinkamus pažymėjimus. Ki 

Didžiausia nelaimė, pareiš-j6 Pasiūlė Stambias sumas pa- 
kia prez. Green, jog šiandie aukojusiems asmenims ne tik rasta. Numerį taip pat 
o-aUnrrrtc __ ^šdnot.i minptns T»flžvrnp.-nmns minė. Tada. kai bUvo sk

mokesnių.

Aguona.

KAIP BUS PAŽYMĖTOS 
AMERIKIEČIŲ AUKOS 

VYTAUTO MU
ZIEJUJE.

mui įrašyti juos į tam tikrą 
marmuro lentą. Buvo pasiūly-!mų laimėjo kaip tik tas nu-

Naujos Radios
Už Žemas Kainas

ft. m. 4 d. Valstybės Tary
bos rūmuose įvyko Vytauto 
Didžiojo Komiteto plenumo' 

posėdis. Komiteto prezidiu
mas posėdžiui patiekė savo po,1 
sėdžiuose priimtą pasiūlymą 
kokius Vytauto Didžiojo var
do muziejaus statybos darbus 
reiktų šiais metais atlikti,* 
juos vykdyti, sąmatą ir varžy-1 
tynių sąlygas. Komitetas pre-į 
zidiumo pasiūlymą patvirtino' 
ir nutarė neatidėliojant skelb
ti varžytynes. Varžytynės nu
matyta paskelbti š. m. gegu-' 
žės mėn. 21 d. 12 vai., Komi
teto būstinėje (Teisingumo Mi 
nisterijos rūmai, Tolstojaus 
gatvė Nr. 3 H aukštas).

Šiam posėdžiui inž. architek 
tai p. p. prof. Dubeneckis, Rei 
sonas ir Krikščiukaitis patie
kė galutinoje formoje sutvar
kytą muziejaus projektą. Ko
miteto nariai dėl projekto 
braižinių pareiškė eilę neesmi
nių pastabi) ir pageidavimų, 
kuriuos inž. architektai paža
dėjo išpildyti vykdant muzie
jaus statybos darbus.

Be to šiame posėdyje buvo

Atwater Kent 7 tūbų 
Brtinswick 7 tūbų 
Victor 10 tūbų

Sonora Radio ir Vic-
trola sykiu .........

Midget Baby Grand

Elektriklnės Ledaunės

GENERAL MOTORS, 
FRIGIDAIRE, MAJESTiC 

SERVILL.
Didelis pasirinkimas ir 
lengvais išmokėjimais.

svarstyta mūsų generalinio 
darbus kadir vieneriems me* konsulo New Yorke p. Žadei- 
tams, kad., jų nepaliuosuotų kos atsiųstą Worcester, Mass.

Z
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LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gą,” kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimą “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugą”.

Remkime ir Platinkime 
“Draugą”!

Savo Dienraštį

¥

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 — 4705

WCFL Radio Programai kas nedėldienį nuo 1 iki 2 
vai. po pietų

Radio Klausytojų PIKNIKAS Gegužio 31
OHERNAUSKO DARŽE

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS” -
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

vv
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LIETUVIAI AMERIKOJE
LIETUVOS VYČIŲ CHICA 

GOS IR TOCONSINO 
APSKR. DIENA.

ROSELAND, DLL.

’ Bedarbių šelpimo reikale.
į Gerbiamieji draugijų alsto-

Kaip Wisoonsinas? > vaj.

Visiems lietuviams žinoma, • Meldžiame jūsų kreipti dau- 
kad Vyčių Diena artinasi; lai-igiaus demėsio į bedarbių sel- 
kas jau visai trumpas. Tat\ pinio darbų.
patartina, visiems tų dienų, 4, Mėnuo atgal susirinkimo 
Liepos, rengtis į istorinę Vy-i pakelta klausimas, kaip daž- 
čių šventę. Ten visa diena naį vasarų laikysime sus-mus. 
bus užpildyta įvairenybėmis.' Sutikta vasarų laikyti susirin- 
Bus visokios rūšies sporto ir'kimus du kartu į mėnesį, kas 
tt. < antrų ir ketvirtų pirmadienį Arklys, laimėjęs Kentucky 

arklių lenktynes ir padaręs 
nanujų greitumo rekordų.

Wisconsinas parodys savo (panedėlį). Valdybai palikta 
geriausiai išlavintus Vyčius, pasiteirauti dėl svetainės. Sve- 
sportininkus ir geriausiai iš- tainės, kaip buvo nutarta, to-
mokinta chonj. AViseonsinas'nds dienomis nebuvo galiom Duonk kl„ .^minkai auto 
jau tur. Bttpni basebohmnk, gauti; tat liko pakeista dtoį 
tymų — Ali State leam . nos, būtent kas pirmas ir tre-1

įsidėjo mažesnėmis aukomis.

sus-mo vienbalsiai priimti, 
taipgi skaityta laiškas iš Lie
tuvos Vyčių Apskričio. Laiš
kas priimtas ir nutarta da
lyvauti Vyčių Djenoje.

susirinkimuos, nes Federacija sutikimų). Pirmiau tas sky
rius būdavo pirmoj vie
toj, kol dalyvavo Federacijos 
susirinkimuose.

duoda dr-joms stiprybės. Fe
deracija yra viršiausia Am. 
Liet. Kat. organizacija. Drau
gijoms yra pasiųsti laiškai ir

Persuktai ib«ugijos. Ci» S1*“ud»
.lr-.u.ii.,. u,, atstovus į Federacijos 12 sky-pažymėsiu tas draugijos, ku

rios nedalyvavo susirinkimo; 
jos veik niektu! nedalyvauju 
Federacijos susirinkimuos, 
Tai apsileidimas tų draugijų, 
tur būt jos silpnai gyvuoja; 
kitų draugijų atstovai sako, 
kad jos jau mirusios, Dr-jos 
niekados negalės gerai gyvuot, 
jeigu nedaiyvaus Federacijos

Paskui L. Vyčių 14 kuopa 
taipgi uittkados savo atstovų 
nėra prisiuntusi, nei užsimo
kėjusi savo metinį mokestį.

Ta kuopa buvo išaugusi į 300 
narių, kada lankė Federacijos 

o da

liaus susirinkimus. Gal tose 
draugijose nėra tvarkos, arba 
maža veikimo, arba narių tar
pe yra nesutikimų. Šių drau
gijų atstovai nebuvo susirin-j gyriaus susirinkimus, 
kimec Šv. Kazimiero Akademi 
jos Reni. 9 skyriaus, (Sk. ats. 
niekad nebūna susirinkimuos.
Girdėt, kad teų esama ir ne-

ADVOKATAI

JOHN B. BŪBDEN

bar visai, tur būt, užmigo anų 
žinu miegu.

(Tąsa 6-ųjam pusk)

Per visų Wis. valstijų lie- <-ias pirmadienis kiekvieno 
tuvių jaunimas skleidžia ai- Į mėnesio, nes tik tomis gavo- 
dus. apie Vyčių Dienų. Visų.jne svetainę. Mes tikime, jog 
lupose kalba apie 4 d. Liepos, ši bedarbių šelpimo organiza- 
apie rengiamas iškilmes Ma-Įcija susideda iš jautrios šir
šinas parke, prie AVaukegan, dies žmonių, kurie pasišventu- 
111.

ir l<eli groserninkai valgomų
jų daiktų.

Ateinantis bedarbių šelpimo 
susirinkimas bus 1 d. birželio 
(June), 7 valandų vakare, 

ĮStrumilo svetainėj. Kviečiam
..... . , , ,. Ivisus skaitlingai atsilankytišiai dirba gelhejimui bedarbiui , . ° ;

ir rūpintis badaujančių liki-Neužilgo bus visiems lietu—iš bado nasrų. Todėl, vardu 
vianis AVisconsine pradėta par badaujančių bedarbių, mel- 
davinėti iš anksto labai gra—džiam visus skaitlingai lankv- 
žus ženkleliai, su kuriais par-iti sus-mus, kurie bus aukščiau 
ke visi turės teisės matyti minėtų dienų vakarais, 
gražų programų: Sporto ir Gerbiamieji, nors jau pava- 
Daįnos Šventes. Paskui tuos saris prašvito, tačiau bedar- 
ženklelius kiekvienas pašilai- i bio duboje netik neprašvito, 
kys sau ilgai atminčiai. ’bet, priešingai, da labiau tem-

Visi wisconsiniečiai rengia-1-sta, nes darbai ne tik negerė- J 
si pasirodyti 4 d. liepos kuo-1 ja, bet eina menkyn, ir bedar- 

ibių armija didėja. Todėl, rei
škia mūsų veikimas praplėsti 

v plačiau, o be jūs, draugai, tas 
negalima.

geriausiai.
O, kų mano cliicagiečiai ?

Pavasaris.

MD, HARBOR. INO.
Pirmoji šv. Komunija.

G.eg. 24 d. Šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčioj, 8:30 vai. 
ryto, būrelis vaikučių priėmė

mu.
va!-Šelpimo organizacijos 

dyba.
Adomas Draugelis, pirm, 
J. Drazdauskas, ižd.,
J. P. Lapinskas, rašt.

CICERO, ILL
Iš Federacijos 12 skyriaus su

sirinkimo.
Gegužės 22 dienų para

pijos mokyklos 8 kambaryje
■ įvyko Fed. 12 sk. sus-mas, ku-

Todėl, kviečiame visus, kas-į atidarė pirm aiviUB 
tik prijaučiate bedarbių sun-1
kiam likimui, lankytis susirinki PerSaukta valdyba aMan. 
kiniuose, ir bendrai ieškoti •* I JkV V Ietį
būdų, kokiais mes geriam ga
lėtume sušelpti vargstančius 
bedarbius. Mūsų šelpimo iždas)

Nutarimai pereito

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
v , Taigi nenusiminkit, bot eikit pas

Vietinis klek, kun. K. Bič-' nuolatos šelpiame bedarbius,, tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
, , j. . , , ..... tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro-kauskas, gražia eisena jveue ] todėl sumanyta rengti pikm- ’ fesonu*. neklaus jūsų kas jums ken- 

vaikučius j bažnyčių. Labai,kas — išvažiavimas bedarbių “n*ur S^ttoT^us^
griaudu buvo žiūrėti į tuos naudai 14 birželio (June) Wa- ;taupysit laiką ir pinigu.. Daugeli.

. . , . I . . . į kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums
nekaltus vaikučius, baltai, I slnngton. Heights miškely j,! deltoj, kaa jie neturi reikalingo pa-

1 • -ilz,'ifr • t. I tyrimo, suradymul žmogaus kenks-kai jie 107 ir RacrtTe avė. įmingumų.

Gerbiamieji, dėkime pastan-' Mano Jladl.° — Soopo — Rtm 
d ’ 1 X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi

gų ruošimui sėkmingo pikni-

pirmų kartų Šv. Komunijų, niekad nebuvo turtingas, nes Į

gražiai pasiposusius, kai jie 
pirmų kartų artinosi prie Dan
giškosios Duonos.

Visi trys altoriai labai gra- |ko_’ nes sekines priklausys nuo
žiai buvo išpuošti’ gyvom gė-!nHlsų vykimo.

j Kviečiame visus
Garbė vietinėm seselėm, Ka-j!,ri,iidsti Prie šio taiP kilnaus 

zimierietėm, kurios viską gra- 'dar,>o- l>a»Bumas mūsų biznie-

žiai rūpestingai prižiūri. .
,r v . kais. Tas tiesa, tačiau reikiaMažulių choras per sv. nn-1 

šias labai gražiai giedojo, y- 
pači vaikučiams einant prie
Dievo Btalo, “Jėzau, ateinu 
pas tave”.

Po mišių vargonų maršu vėl 
visi išlydėti iš bažnyčios.

Garbė choro vedėjui A. 
Glenižai.

(John Bagetai u n m Bordan)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephooe Randolph (727

2151 W, 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9099 
Name: 8 iki t ryte TeJ. Repub. #808

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, dįdelė knyga, parašė A. Jakštas j 
400 puslapių kaina ......................... $2.00 į

ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke- 
liuotis, 256 puslapių, kaina ,....,...,..,....... $1,50

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maiiauskas 20c.
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, Y. kaina 20c.
JAUNUOLIO LAIV1MASIS, Veftėkaina 35c.
ŠVENC. ŠIRDIES MĖNUO, parašė W &$Uux 'kaina 35c.
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku- 

( tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
Zajančkauskas kaina ........ 15c.

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K, Čibiras, M.
I. C. kaina............................. . .......................... ....... 10c. 52 East 107th 811,664

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c. Tei. pmi^an^saVo 

KAPINĖS, parašė kum D-ras J. Vaitkeyičius, kaina 15c.
ANHELLIS, vertė M, Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė daii. V. Bičiūnas, kaina ..................... 40c.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis

kaina....................................................,................ .. .............. .. i0c.

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
kaina.........................,............................ ..............................76c.

KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
mų drama, kaina................. .........................................25c.

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė krėa.
Pranas Jakštas, kaina...................................................50c.

GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 

TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS 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.
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.

BlOkas bakterlologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jųsų tik
ras negeroves, ir Jeigu ai paimsiu 

I jus gydyti. Xal jūsų sveikata Ir gy- 
I vumas sugryS ums taip kaip buvo

biznierius ■ pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo ner
vų, Širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą, jsl-

įrių nusiskundžia blogais lai- kerojusi*, chroniškų Ilgą. kurj ne- 
! T ° pasidavė net gabiam Šeimynos gy

dytojui, neatldėlloklt neatėj# pat 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALIBTAB 

Inėjlmzs Rūmas 1#18

20 W. JACKSON BLVD? 
Arti State Oątyės

Ofiso Valandor* Kuo 10 ryto iki 
1 po plet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėllomls nuo 1# ryto Iki 1 

po (4et

.atminti, kad biznieriams da 
nėra taip bloga, kaip milijo
nams isedarbių. Pav., aptieko- 
jius A. Jonaitis nėra išimtis, 
tačiau bedarbius gausiai šel
pia aukaudama virš $50.(X). 
Apart jo, dar keletas kitų pri-

Šv. Rožančiaus Moterų drau 
gija.

Geg. 21 d. persiskyrė su šiuo 1 
pasauliu viena narė iš minėtos 
draugijos, a. u. Uršulė Pav-, 
lauskienė. Ji ilgus metelius 
prildausė draugijai.

Šv. Rožančiaus draugija reiš 
kia gilios užuojautos jos vy-' 
rui J. Paviaftskiui ir visai gi- įI
minei.

Serga dvi dr-jos narės: (I.
Rodienė, kuri užgauta automo-! 
biliaus nelaimėje, ir Ludvika 
Pranienė. Linkime joms grei
tu laiku pasveikti.

BILLVS UNCLE

v.

For COLDS, COUGHS
Sore throat, PNkMntor rhe»- 
matic achesft paioB,apply Mua- 
terole, the "counter-irritant”

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisą* vldurpnleetyje 
Room 24l(

ONE NORTH LA SALLE BLDO.
ONE NORTH LA SALLE <9T. 

(Cor. La Šalie and Madlson Sta.) 
Ofiso Tat STATE 2704; 4412

J. P, WATTCHES
Lietuvos Advokatas

3 vai. kortuose — nuo 2 iki 
Subatomis nuo 9 Iki 9

Kampas Michigan Avė.
namų Puti. (377 

Miesto ofise pagal su tarų
127 N. Dearbom Street
Ketvergal* ofisai uždajrytt

Telephone Dearborn 0067

f. W. OMAS
ADVOKATAS

160 Nortli La Šalie Street 
ROOM 1431

Kuo 4:20 iki 6 vai. valę

Lecal Office: 1900 8. UNION AVĖ. 
Ted. Roosevelt 8710 

Vai., nuo « Iki 9 vai. vak. e 
(Išskiriant Seredas)

A. A, OLIS
ADVOKATAS

11 Bouth La Šalie Street
Room 17#1 Teįl. Randplph 0381 

Valandos nuo 9 ryto Ikj 6 vai. vak
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy- 8241 s. Haistcd st. Tei. vietory ob«2 

mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. valandos - 7 iki 9 vakare 

kun J, Bikinas, kaina ..................... . . ............. 90c.
PASLAPTIM GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.!
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanus Alekna, Antra pra-!

platintoji laida, su penkiais, žemėlapiais, kaina......... 80c.'
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške-! 

k. j^Icius, k,aina . 20c.
DIEVO AKYVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina................. 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, verdtė K. Zajančkauskas M. I. C,

kaina ........................ ........... ........................................... 15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBĖM, parašė kum J)-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina ' $2.00 

Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

2334 So. O&kley Avenue

Draugas”
Obicago, Illinois. 

. — ■ ■■■ rgg

AT ALL DRUGGISTS

PROBAK
teikia

barberišk*
skutimosi
patogumą

namie

( PRObAK B1ADF)

mus
C^ood

ADVOKATAS 
Ofisai vldurmleetyje 

Rooųn 1602
CHICAOO TEMPLE BLDO. 

f 7 V>'a*t VVasblngton St.
Cor. Wasblngton and ęiark Sta.

Oftoo Tel. Central 2»I« 
Namų Tel. Hyde Park 8292

Utarn., Kejtv. 4r Subatos vakare

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Ganai 2552 

Trečiadieniai* Ir Penktadieni*!' 
vakarais namie pagal sutarti.
650$ So. OampbeU Aveniu

Telefonas Ibepubiic 4499

A. A, SUKIS

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

A food for pro 
tein; a food for 
minorai salts*. 
for calciųm and 
pbosphorus; all 
the essential ęio- 
mente for healtb 
and strength are 
found i n good 
cheesc. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

CHEESE
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KERŠTAS ' PAVYKO.

Kenosha, Wis. — Geg. 24 d. 
įvyko Lietuvos Vyčių mergai
čių sportas. Žaidė basketball 
Vyčių 123 kuopos (Racino) ir 
mūsų 38 kuopos (Kenosha) 
vytės.

Nors basketball sezonas jati 
senai pasibaigęs, bet “kerš
tui” surengta kova, kuri ti
krai stebino visus mūsų da
lyvius.

Žaidimas visų laikų ėjo į 
domiai. “Muštasi” tikru no
ru išlošti ir pasiimti garbę. 
Pagaliau kovų visgi laimėjo 
kenošietės supliekdamos Raci
no mergaites 4 prieš 3.

Valio, Liet. Vyčių 38 kuo- 
... pos mergaičių Jtyumi.

Pavasaris.

a success; conseąuently, a 
largo eipėcted.

The člūb heing a strorig stt- 
pporter of sports, art, litera
tūrų, edttcatiOli; the maklng 
of foetter eitizenship and con- 
dflctiftg on£*K self in a right 
fui Catholic manner, it will a- 
dopt the šame policy as 
priori y.

A baseball team has been 
organized ahead of time and 
will etttrt playing imineadia- 
tely siuts sliall be available 
to tliem. Practlce sliall com- 
menee this week at 127 & Eg- 
glestor Aventte.

Parents are hereby reques- 
ted to ui'ge their youtli into 
joining this vrortli vvliile or- 
gonization instead of loitering 
around street coriiers, shoo-

CADZtS’ COACH

Tommy Maloney of Jersey 
City, N. J., former Dickinsori 
high scliool gyni ace, who has 
been appointed. coach of the

Tel. Canal 0764

DAKTARAI:

ŪR. A. RAČKUS
atDTTOJAs. Chirurgas 

IK OBSTETRIKAJB

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
Vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdien* nno 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir eeredomie tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Telefonas Grovebill 120

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 8 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 ir 8:80 iki 8 vai. vakare. 

8eredomis nuo S — 12 vai. ryto
NedBllčmla pagal sutarti.

Tel. Prospeot 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1637 AVEST 51 STREET
Vai.: 8-4: 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Ofiso Tel. Victory 8893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1- 
Nedėliomia ir

-3 po piet, 7-8 vak. 
šventadieniais 10-12

KNIGHTS OF LITHUANIA 
^5. 35 REVIVING.

West Pullman. — Knight 
of Lithuania Council 35 w 
hold a re-organization mee- 
tin.g, sunday, May 31, 1931, 
in the West Pullman Park 
ciub room at 3 P. M.

Miss Elva Sttatler of New 
York clty, star cdtcher of the 
Radcliffe college baseball 
team.

No initiation fee sliall be 
charged. The regulai' rates are 
twenty five centš a month 

jų with the club journal “Vy
tis”, a senriinonthly phainplet. 
AVjthout the latter the rate is 
fifteen cents.

By mutual consent oi* the
Much effort, time and patie- 

nce have been put to make this

BARBORA STROMSKIENfi
, (Po tavais Rimkaitė) *

mirė gegužio 29, 1931 m. 8:08 Vai. ryto, sulaukus pusę 
amžiaus. Kilo iš Tauragės Apskričio, Kvėdarnos Par. 
Limbų Kaimo. Amerikoje išgyveno 16 metų.

Paliko ditMiame nubudime vyrų Juozapų, 2 duk
terį Kazimierų ir Sofiją, du sunu Juozapu ir Petrų, 
du žefttu jonų Serevicu ir Pranciškų Jarskį, dvi 
marčias Caroline i ^Marijoną, seserį Onų Barbais 
Ne\v Yorke ir gimines, o Lietuvoj dvi seserį Uršulę ir 
Emilijų.

Laitkituvės įvyks utarninke birželio 2. Iš namų 8 
vai. bus atlydėta į Šv. Kryžiaus par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Vyras, Dukterys, Sunai, žentai, Marčios,

Sesuo ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

A) V? 5
L

..M.:«C...... A- i.,. ~ /” * * * 1

m*

lAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ Ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, fclmpaUngf ir ftmų 

[patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S Si CO.
JOSŲ GRABORUl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avetttie

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ting dlce, patronižlng pool- West Point Vflrsity gyni team.
He will take up bis duties in 
September. What niakes this 
real netrs is the fact tliat he 
graduated from high scliool 
ohly lftst June and is štili in 
bis teens. Re competed for

rOoius, speak easies of road 
houses. Tliis is fot their o\vn 
welfare as wed as your dilty 
to them.

An artiele similiar to this 
sliall appear in, the “South 
End. Reporter”, a Idcal com- 
munity paper. The editor of 
the reporter has promised 
personally to co-operate with 
us, and expressed bis joy at 
our reorganization of the 
Kniglits of Lithuania.

f. K.

CHICAGOJE

Ačiū GERE. KUN. B. 
URBAI.

Mes, Chicagos ir apielinkės 
vargonininkai, turėjome savo 
mėnesinį susirinkimų, gegu
žio 27 d., Baethoveno Kon
servatorijoje. Be Yepeticijos ir 
nutarimų, nutarta pareikšti 
širdingiausių ačių didžiai ger
biamam South Chicagos šv. 
Juozapo parapijos klebonui, 
prof. kun. B. Urbai, tiž suren
gimų vargonininkams puotos, 
gegužio 17 d., savo atnaujintoj

the post against four othen

Res. Fhone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

klebonijoj. Vargonininkai vi
sados pasiliks dėkingi kun 
B. Urbai už jo gerų širdį ir į

vaisęs.

VYK8TA LIETUVON

T6wn of Lake. —
Venckevičių šeimyna važiuo
ja keliems mėnesiams Lietu
von. pasisvečiuoti ir aplanky 
ti artimas vietas, k. a. Šiaulius 
Kuršėnus, Panevėžį, Tauragę, 
Žygaičius, Vainutu, Šilalę, 
Kalvarijų ir kitas. Iš namų 
išvažiuoja birž. 2 d., o 4 d. sės 
į laivų “Etiopą”. Rap.

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v

‘Dr-

DR. J. J. KOWAR$KI$
GYDYTOJAS ir CHIRURGAB 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė 80. Westerft Aventte 

Tel. Prospect 1628

Rezidencija 2859 80. Leavltt 8t- 
Tel. Canal 2886

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. v.- 
Nedėlioj pagal eusltarimų

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 it 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Hemlock 8700

Rez. TeL Prospeot 0616

Tel. Lafayette 6768

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki t po pietų, 7 iki 6 vak. 

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal autart).

Rast. (ris man užsakė dienraštį 
augų”.

Aš gyvendamas skurdžioj 
I padėty, Oak Forest prieglau-

Ponų doj, ir nesapnavau apie tokių | 
brangių man dovanų. Dėt,' 
štai, netikėtai pradėjo mane! 
lankyti kasdienų gerb,

LAIŠKAS “DRAUGO” 
REDAKCIJAI.

Gerbiamieji!
Aš, Jonas Rusteika,

tamstų paklausti, kas 
toksai geraširdis žmogus, ku-

GRABORIAI:

J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS Llfct. G R AB O R1U 8 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa- 
lAtflauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad prlklau- 
aaa prie grabų li- 
dirbystėa.

OFISAS
998 Weat 18 Street 
Telef. Canal 1174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Balšted Street. Tel. 
Vlctory 4688

fhone Boulevafd 4139

A. MASALSKIS
GRABORttlS

Musų patarnavimas 
visuomet sųSlnthgae ir 
nebrangus, bes neturl- 
me išlaidi) biialkyfnut 
ekynų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avcnue

EŽERSKl

LIETUVIS GRABORIUS
O t i a a ■

4603 So. Marshfield Avenue 
Tel. Boulerard 4277^.zaza n,,.....,.,. .. . , .

A. PETKOS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So, Talmau Avė. 

Tel. Virginia 1290 
Yards 1138

Chicago, UI.

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. VVihpple 

dieil-'Val. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

rastis “Draugas”, gi aš ne-|- 
žinau nei kam padėkoti.

Taigi kreipiuos į tamstas 
prašydamas patalpinti mano 
širdingiausi ačiū tam, kuris 
manęs da neužmiršo.

Jonas Rusteika,
Inst. Ward 52,
Oak Forest, 111.

noriu
buvo

X Peoples FUrniture ' Co. 
direktorius ir knygvedys p. 
V. Makaveckas vienam mėn.e-

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. RbOsevelt 2615 arba 2619 

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chieago, III..

S. M. SKUDAS
Lnrruvn gaaboiuuh

Didelė graži koplyčia dykai

tl8 WE3T 18 STKEKT 
tei Roeireveit tui

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VBdBJaS
1850 Went 46th St

Kampas 4lth ir Pentiną 
TM, ftohhrfard 6191 - 6418

Rta

NutindlNM vatkfideje kreipkitės 
prie manos. patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir plgtaa 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykaL

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Boulevard 5918
Res. Kenrrood 8107

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLACE STREET

OFISAI:
4901 - 14 St. 2924 Waahington
16-11, 2-4, 7-9 12-1. 4-0, BlVfl,
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2481

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4739 VVest 12 PL 
Tel. Clcreo 2888

NedėHOmht
Susitarus

A. L DAVIDONIS, M. D;
4910 60. MICHIGAN AVENUB 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Oflso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Arenuo

Vai.: 11 ryto iki 1 pe pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

Nodėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktj 
Virginia 0036

OF. 3133 8. HALSTED STRETT 
REZ. 4604 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of. 
. , .v v. , , . Vai.: 8-6 po piet. Utarn. ir Subat.

S1U1 lSVaziHVO atostogų į Ken- g.j šventadieniais pagal sutart)

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

nebec, So. Dakota.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvina akių {tempimų kuria 

eeti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt). Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpų regys- 
t« ir tolimų regystų.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanfla mažiau
sias klaida*.

Bpeclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kreivas akis atitaiso i truk. 
PĄ VAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomo, 
be akihių. Kainos ptglan kaip kltdr

4718 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tėl. Tatda 1829

DR. G. SERNER
UBTUVI8 AŠIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvš
756 VVest 35th St 
KStopšš Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nao fl—8 
Nedšliomisi nuo 10 iki 12.

DENTISTAl

Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

Tel. Canal <312

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt st.)

Valandos Nito 9 iki 12 ryta 
nuo 1 iki 9 vakare 

BeredoJ pagal sutart)

Boulevard 7689
\ Rea. Hemlock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Asblfihid Avenue 
Vai.: Nno 10 ryto iki 8 vakare

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal <S3> 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Ava

Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. veA 

Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesion Avė, 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

G iki 8:80 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. \Vilmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliaia 

ir Ketvergais vakare

1

Tol Cicero 1361

DR.GDSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Val.t kasdien nuo 19 v. ryto Iki f 
♦ai. vakare

Nedėiiomls pagal sutart]
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVft
SPECIJ AUSTAS

Dflovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
VAI.: ryto nuo to—12 nuo 3—4 i> 

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėiiomls 19 Iki 16

Telef. MidffBj 2880 z

Tel. Infayetto 5830

Rez. Grovehlll 2949 >

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTA8 

X-Ray & Gos
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedilloj pagal sutart)

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVfc 
Tel. Yards 0994

RetldeacDoS Tel. Pikta rišt

VAI^ANDOSi 
Nuo 19 iki 12 dienų 
Nuo S Iki I po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 16 Iki 12 fltana



D R A U O A S

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO ILL.

Buvo atvykęs svečias iš L.i Iškilmių pabaigoje įvyko
j Vyčių C. Ap. “Dainos” choro procesija sode. Pamaldų meta 
p. L. Krekščiunas, kviesda-1 giedojo kolegijos choras ir 
inas, kad Federacijos skyrius griežė bernaičių orkestrą, 
patapti) garbės nariu. Skyrius
nutarė paremti chorų. Tas da-

ve legalizuoti išpildant For
ma '669 ir užsimokant $20. 
Tas atlikti trunka apie mė
nesį laiko.

(Tąsa iš 4 pusi.)
Mūsų Alumniečiai taipgi ne lykas atidėtas priešmetiniam

Mums suteikė daug džiaug
smo atsilankymas kun. Alba-

prisiuntė savo atstovų ir neuž-J susirinkimui. Įvičiaus, kuris atvyko is ligo-
simokėjo metinio mokesčio. Aš Draugijos užsimokėjo į sky- ninės. Savo sveikata nestip- 
laiškų įdaviau kuopos pirmi- rių: Amžinojo Rožančiaus dr-’rus jisai galėjo sirgti gana il- 
ninkei. Nepamirškit kito su- ja $2.00, Gyvojo Rožančiaus gai, bet, ačiū Dievui, nors ir 
sirinkimo. j draugija $2.00, Šv. Pranciš- silpnas dar kiek, bet jau visiš-

Švento Vardo draugija taip kaus Tretininki) — $2.00. Viso kai sveikas.
gi gerai gyvavo, kol lankė (ineigų buvo $6.00. Išmokėta J ------------

.Federacijos susirinkimus. O ,$5.00 už knygutę vėtinėms se-j Už poros savaičių laukiame 
dabar nežinia, kas tenai yra, serims. didelių iškilmių.
kad jau trečias metas, kaip Susirinkimų pirm. K. Žilvi-! Birželio 15 dienų įvyksta 
neprisiunčia savo atstovi). į tis uždarė lygiai 10 valandų, mokslo metų užbaigimas. Šiais 
Nepamirškit kitų susirinkimų Susirinkimas atliktas per vie- metais kolegijų baigia 9 mo- 
atvykti ir užsimokėti metini (nų valandų ir pusę. Kur yra kiniai. Akto diena bus tuo 
mokestį. [gera tvarka, nereikia ilgai malonesnė, kad joje dalyvaus

Labdarių 3 kuopa irgi ne- susirinkimo vesti. Tas pri- Jo Ekscelencija Vyskupas 
prisiuntė savo atstovų. Ji jau klauso nuo pirmininko. Garbė Būčys ir patsai įduos abitu- 
kelis kartus raginama, bet skyriui turėti gerų pirminin rientams diplomus. Toje die- 
matyt mažai paiso » Federa-^ų. Valio, mūsų pirm. K. Žil- noje dalyvaus daugelis sve- 
cijos. Subruzkit, labdariai, vičiui! čių iš apielinkių.
Prisiųskit atstovus.

Dievo Motinos Sopulingos
dr-jos taip pat nebuvo atstovų. 

Nepamiršit sekančio susi-

A. Valančius, rast. Mokslo metui pasibaigus, į- 
vyks rekolekcijos, kurias duos

Balsavimas $60,0000 naujai kun. prof. J. Vaitkevičius, 
mokyklai atmestas didele bal- Į Visiems darbams užsibai- 

rinkimo, kuris bus birželio 28 ,sų didžiuma. Tas klausimas ta gus, įvyks atostogos, kurių 
d., šv. Antano parap. mok. 8 P° palaidotas 3 metams, ku- i mokiniai nemažiau laukia, 
kambaryje, 1 valandų po/ių bėgy daug kas turės per- kaip ir pačių iškilmių, 
pietų. sikeisti. j Birželio mėnesio - pradžioje

Visos draugijos, kurių atsto Visi pripažįsta jog aukštes- išeis iš spaudos kolegijos met- 
yai dalyvavo susirinkime, da-, nėji mokykla čia nėra būtinai rastis, kuriame bus daug į- 
lyvavo Vytauto parko atida- reikalinga. įvairumų ir įdomybių,
ryme, taipgi mūsų parapijos -------------
piknike, 31 d. gegužės, Vytau- S. L. A. 6-to auskričio kon
to parke. -ferencija buvo gyva ir skait-

Raportų iš Federacijos Aps- linga.
kričio išdavė Antanas Janu-: Po konferencijos vietinė 301 
šauskas. Priimtas.

Ms.
SUGRĮŽIMAS AMERIKON.

kuopa svečiams patiekė užkan So.| # * * * fccl •
Raportų iš šv. Kazimiero A- džio ir kiti) linksmybių.

Cunard Linija štai kų prane

j Suv. Valstijų vyriausybė
. ~ . vis griežčiau vykdo ateivy-

r jos įetuvos Kareivių iš- ^-g įstatymų. Todėl
pikiai pavyko, taipgi ragino vaz.av.nuu, bus birzel.o 7 d., sunkėja wrjiinias ttema >me. 
visus, kad nepamirštų knygų- Foreat Preserve. Nariams ir rikiefiam8j knrie nepa8irupi, 
čių, kurias seserys atsiuntė, JU draugams viskas bus vėl- na ieS iSvaiiavim, „utĮ 
Federacijos 12 skyrius jau 'tui. - — - -
nupirko vienų knygutę už Komitetas atsikreipė prie
$5.00 ir duos vietinėm sese- nario J. Anglicko, kuris Ža

kademijos Rėmėjų 12 seimo iš- j, 
davė A. Valančius. Seimas

nui
nų tikietų. Federacijos sky- ti
nus pirko tų knygutę, reikš-, Tat, visi rengkitės į išva- 
damas padėkų vietinėms se- žiavimų! D.
serims už padarymų Federa
cijos skyriui vėliavų. Taipgi 
klebonas prašė, kad Federa-

re-entry permit. Yra todėl pa
tartina nevykti iš Amerikos 
tol, kol iš Wa.shingtono ateis

užsirašyti po vie- dėjo skanaus gėrimo pagaunu- reikalingas pPrmitas.

■MARIAN HILLS, ILL

VAJAUS AUKOS.

brauskienė ir p. Kazlauskienė.
Po $1 aukojo: Daukšų Ka

ziukas, P. Bukaveckienė, Jo
nutis Pranas, J. Raudonytė, p. 
Šležienė, p. Macijauskienė, D. 
Jarienė, B. Milmontienė, J. 
Burnajiskienė, Ona Mitkienė.

Visiems aukojusiems ir to
kiais sunkiais laikais mus 
taip nuoširdžiai rėmusiems 
tariame širdingai ačiū. Jūsų 
aukas dėkingai naudodamos, 
karštai už Jūsų reikalus pasi
melsime.

Sv. Kazimiero Seserys.

• 11 ■ 11 "T 1
nykštis veršiukas ir 3 avys 
su 6 ėriukais, be to keletas 
vištų ir šuo pririštas prie re
težio.

Nuostoliai siekia apie 15,000 
litų. Trobesiai nebuvo apdrau
sti. “M. L.”

SENESNIŲ DARBININKŲ 
KLAUSIMAS

DIDELE GAISRO NE
LAIME

Sv. Kazimiero Seserų Vienuo
lynui.

Iš šv. Kazimiero Par. Gary,
Indiana.

Šv. Ražančiaus draugija 
aukojo $10.

Šv. Mykolo draugija auko
jo $5.

Gerb. kun. J. Martis $5.
Gerb. A. Valeniai $3.
Po $2 aukojo: B. Juraitie- 

nė, A. ir J. Rūkas.
Po $1 aukojo: A. Petkienė,

A. Petkienė, p. Liutkiėnė, A. Lėliai, Užpalių valsč. balan- 
Adomaitienė, F. Kurpelis, M. džio mėn. 23 d. apie 9 vai. 
Tirilas, M. Benzinienė, P. Ale- rytų į§ tik kų pakūrentos li- 
liunas, A. Galinauskas, A. Oš- naras džiovinti jaujos, kuri 
kinas, p. Agurkis, H. Masonas, įsu klojimu po vienu stogu, ki-
M. Juris, F. Danelevičius, S. lo gaisras. Ugnis sunaikino

visus ūkin Partinausko trobe
sius,- ūkio mašinas ir kitus pa
dargus. Iš tvarto kai kurių 
gyvulių nespėjo išvaryti, sude-

cijos skyrius dar dvi vėlia - 
vi užsakytų padaryti pas 

seseris. Skyrius apsiėmė kle
bono prašymų išpildyti.

0 vai. atlaidai.

Pasažieriai, turintieji re- 
entry permit neprivalo atsi
lankyti pas Amerikos konsu
lų prieš grįžtant Amerikon 
Bet visi manantieji grįžti A- 
nierikon neprivalo apleisti A- 
merikos be re-entry permito.

Ateiviai, atvykusieji prieš

į čių kolegijoj įvyko Švenčiau 
Vėliavas pašventino mūsų šio Sakramento 40 valandų at- 

klebonas tų patį vakarų po
gegužinių pamaldų ir išaiški
no jų reikšmę. Ačiū gerb. kle
bonui ir varg. A. Mondeikai,) Pirmų atlaidų vakarų iškil- 
kuris patarnavo prie pašven-' mingus mišparus laikė kun. 
tinimo. Skyr. pirmininkas ir dr. Matulaitis, “Draugo” ad- 
pirmininko pagelbininkas per ministratorius, asistuojant ko- 
pašventinimų laikė vėliavas, legijos mokytojams kun. Ma- 
Po pašventinimo nuėjo į sve- čiulioniui ir klr. Čižauskui. 
tainę, kur visi džiaugėsi vė- Pamokslų apie šv. Dvasios do-

!Se,k",‘iniU ,d|en”nil be™i- birželio 3, 1921 ir kurių atvy- 
k i mas nežinomas, tai gali sa-

laidai. Oras pasitaikė labai 
gražus, tai atvažiavo svečių 
ir iš toliau.

liavomis. Federacijos susirin
kime pirmininkas pranešė, 
kad su toms vėliavomis mar
šuos į Vytauto parko ati da
rymą prašydamas, kad 24 
d. gegužės po sumos visos dr- 
jos susirinktų prie parapijos 
svetainės su automobiliais ir 
trokais. Tvarkdariais išrink
ti: K. Žilvitis, J. Grybauskis, 
A. Janušauskis, A. Stulgins- 
kas, J. Matekaitis, J. JMiko- 
lainis. Mūsų didžiai gerb. 
klebonas visus ragino daly
vauti Vytauto parko atidary
me ir savo parapijos pikniko 
nepamiršti. Klebonas visados 
mus ragina prie gerų darbų. 
Federacijos skyrius nž tai ta
ria širdingai ačiū.

vanas pasakė kun. prof. Vait
kevičius.

Antrų vakarų iškilmingus 
mišparus laikė kun. Kloris, 
Waukegan klebonas, asistuo
jant kun. Paškauskui, Rose- 
lando klebonui ir kun. Jusevi- 
čiui, šv. Kryžiaus ligoninės 
kapelionui. Pamokslų apie Šv. 
Sakramentų pasakė kun. Bū- 
blys, Kenoshos klebonas.

Trečių vakarų iškilmingus 
mišparus laikė kun. Svirskas, 
North Side klebonas, asistuo
jant kun. Baltučiui, Manąue- 
tte Parko klebonui ir kun. 
Urbanavičiui, kolegijos moky
tojui. Pamokslų apie tobulybę 
pasakė kun. Paškauskas, Rorc 
lando klebonas.

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dal- 
mentlnlų žiedų dėl sutartuvių — 
ongagement. Turime gralalustų 
laikrodžių, karolių, fontanlnių 
plunksnų, burkštlnų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokykla. Mudu kainos 
dabar yra specialiai nupigintos. 
Naudokitės proga!

Taipgi taisome laikrodžius pri
einama kaina. Musų darbas ga
rantuotas.

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 S. Halsted St.

Telef. Boulevard 6551

piovė. Skrosdama vištų, skra
ndy rado keletu monetų po 5 
cnt. Viena jų buvo virškini
mo syvų taip sugriaužta, kad 
vos buvo galima išskaityti 
skaičius. “M. L.”

PAVOGĖ 15 VEISLINIŲ 
VIŠTŲ

IIARRISBURG, Pa., geg. 
28. — Pennsylvanijos įstaty
mų leidimo rūmai priėmė re
zoliucijų, kuriųja einant bus 
paskirta valstybinė komisija 

ištirti, kiek yra teisybės, kad 
pramonėse senesni 45 metų 
amžiaus darbininkai nepagei
daujami ir toki darbininkai 
pakeičiami jaunesniais. Jei 
teisybė, bus imtasi priemonių 
surasti tokiems darbininkams 
darbus tų darbdavių lėšomis, 
t. y. nustačius jiems laipsniš
kus mokesčius (taksas).

Antakalnių km., Čekiškės 
vai., ūkin. Minelgai pavogta 
15 veislinių vištų, kurių kiek
viena verta po 12 lt. Gaidžiui, 
kad negiedotų ir vagių neiš
duotų, nukirto galvų ir pali
ko. Vagys ieškomi. “M. L.”

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųiles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauli
nių, sviesto Ir sūrių.

<<44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1383

Nemeikšis, E. Kazlauskas.
Gerbiamam klebonui kun.

J. Mareiui ir visiems auko
tojams labai nuoširdžiai dė- gyvulių nespėjo išvaryti, sude- Kruopių valsč. viena šeimi- 
kojame ir meldžiamės, kad gė: 8 kiaulės, 1 karvė, 1 per- ninkė pastebėjusi, kad jos vi- 
Aukščiausias iš savo begalinių

VIŠTA VOGĖ PINIGUS

štytė nuliūdusi, paėmė ir pa-

BAGDONAS BROS.
I FURNITUNE & PIANO MOVING 

Locąl & Long Dlstance Resnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Tards 3408

turtų gausiai 
gintų.

visiems atly-

Iš Šv. Kazimiero Parap., Chi
cago, Heights, HL

Po $5 aukojo: Jonas Zaran- 
ka ir Meškauskų šeima.

Po $2 aukojo: Jieva Dam-

R. ANDRELIUNAS
(Marųnette Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, va
liausios mados ra- 
dlo. planų rolių, 
rekordų Ir t t 
Taisau

ItRENDAVIMUI
4 dideli šviesus kamb., arti mo

kyklos. Elston Bus. $32. 5626 No. 
Llnder avė.

A. TA.
VINCENTAS
MAKEWICZ

Mirė Gegužės 29. 1931 m. 12:30 
vai.. 70 metų amžiaus. Kilo iš 
Suvalkų apskr.. ( Ludvinavo 
miestelio. Ameril^ęje (šgyveno 
viri S0 metų

Paliko dideliam^. nulludimo 
moterį Petronėlę, po tėvais Va- 
laičiutę: tris sūnūs: Vincentą 
19 m.. Vytautą 15 m., Bernar
dą 13 . m.; tris puseacrip Ame
rikoje Ir vieną sėaėrį Lietuvoj, 
Ir gimines. < į

Kūnas pašarvotas 1847 west 
North avė. IJĮdotuvės -{vyks 
Antradien), Junhe 2. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas j SL My
kolo parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos .pamaldos už 
velionles sielą. Po pamaldų 
bus nultdėta j fiv Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se

Nuliūdę Visi Giminės, Drau
gai Ir Pažįstami.

Prašome dalyvauti laidotu
vėse ir sutelkti paskutini pa
tarnavimą.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus Lachavičlus

Tel. Roosevelt 2515

Ir muzikos instru
mentus

2650 West 63rd St. Chicago 
Telefonas HEMLOCK 8180

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
TURIU parduoti šią savaitę 6 kam

barių gražius Ir gerus rakandus, 
laikrodžius i kaurus, elektrlkinj radlo, lempas (r 

tt. su dideliu sau nuostoliu iš prie
žasties perskirų. Rakandus varto
jau 4 mėnesius. Veikite greitai. (234 
So. Californla Avė.

Parsiduoda rakandai už labai pigią 
kainą. Išvažiuojam ) Lietuvą. (835 
8o. Maplewood Avė. 1-mas florąa, 
užpakaly.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?
A. ALEŠAUSKAS & SON

7126 So. Rockwell St.
Tel. Repnblic 5099

Mes permufuojame pianus, 
forničiųs it kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Lunchroom, 2 metų Įkurta, geras 
biznia Pigiai. 4318 N. Western avė. 
Juniper 7730.

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8 1 Grocernė, dellcatessen, didelis

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų, Rendžlų blsnia Pigi renda. Pigiai, 
karų už lakai mažą kalną. Norėdami, S2,H w <t
pirkt pigiai gerų*"karų Kreipkitės |----------------------------------------------------

mus. Taisymo skyrių veda gerai pa- Dellcatessen, pigiai greitam par- 
tyręa mekanikas J. MENZOR. , davimui. Išvažiuojam 4749 No. Ken-

White Sox Motor Sales' E“°"
1 Pop corn,

A. Jankaltia J. Bagdonas, pardavėjai automobilius.
8. Rumchaks savininkas

610 WEST 35 STREET

Skolinam Pinigus
Nelmam komiso uuo 360 iki 3800 
Sis departmentas yra po valstijos 

priežiūra

Tel. Tards 0039

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS

St. Louls Avė.

sandvičių Ir saldainių 
W. Hendry, 4520 S.

Gaa Stotis, kampas, parduodam 
•dėl ligos plglsCi. 6200 W.-95 St.

REAL ĮSTATE

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė- - . .
i įaustos mados automatiškais jtai-1 Lietuvių bažnyčios. Kam
šymais. sport Royal tekiniais Ir ki- į pįnis JotaS 150x50 ft. Namas 
tais ištobulinimais, kokius tiktai r
nash taip gali įrengti už tokias' dar naujas dviejų šeimynų, 
prieinamas kainae. . , , , , ,Ant kampo dar galima staty- BALZEKAS MOTOR SALES didelį namų. Savininkas j

4030 Archer Avenue
Lafayette 2082

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

Phone Vlrglnla 3014

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS
4556 S. BOCCTELL ST.

| M. ZIZAS
i Namų 8tatymo Kontraktorlus 
Statau {vairiausius namus prieinama

kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 3534

trumpų laikų turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 1 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinaudnokite gera progų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue

Rockford, m.
Phone Porest 8491

W, SENECKAS
Telef. Republle <334

D. GRICIUS

Parsiduoda 3 flatų namas, 6 kamb. 
mod., garo apšild., ąžuolo trlmas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. 33.003 (mokėt. Likusi leng
vais Iftnok. 1032 8o. 51 avė. 9v. An
tano par. Cicere.

Taipgi paskolos ant pirmų morgičių

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. WESTERN AVĖ.

PINIGĮĮ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČiy 
AGENTŪRA

Nuslunčiame pinigus Lietu
von paštu | dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
( Lietuvą.

Turimo skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgičių.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, tU.
TeL Tards 4669

GENERALIS KONTRAKTORTU8
t, , • . . , . Statau namus kaip muro taip IrreittUOJU, popierUOJU, grei- medžio nuo mažiausio iki didžiausio.nuoju. Senų varnišių nuimu K**no# prlelna«nlaueloa__________

nuo visų medžių. Šaukit 2452 WEST 69th STREET 

Lafayette 7554

NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevoju kam
barius. Darbų atlieku pigiai ir 
gerai. Turiu keletu didelių

M. YU8ZKA
Plnmbing ft Heattng

Kaipo lietuvis. lietuviam* 
aauelu kuogertausla.

4426 Bo. Weeteni Are
Tel. Lafayette 8227

sieninės popieros knygų, ku- ***>«• T,lef- 
rias pristatau Į. namus išsi- 2887
rinkti. Ui rolę 7c. ir ankščiau.
Atsišankit laišku ar asmeniš
kai.

K. ANDBBJUNA8

Namų Telef. 
Republle 3(33

JOHN YERKES

Vištų farma, 1 akerls, mod. 4 
kamb. namas, Rav. Ne 11, Rt S. Na- 
pervllle, III.

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
parduotas už $12,500, arba pri 
ims morgičius ar lotų į mai
nų. Namas randasi arti Mar- 
qnette Parko.

Tel. Repnblic 5551

$$$ DOLLAR SAVINOS, 
BUILDING ft LOAN 

ASS’N $$$

Plumblng A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIU8 

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

1337 So. 60 OL Cicero, DL| 2422 WEST 69th STREET

Pigiai 2 gražiu lotu su me
džiais Downere Grove, po 100 
x 300. Su pagerinimais. Sav. 
J. D. Fitzer 5620 Dunham Rd. 
Downers Grove, III.

“LIETUVIŲ 8PULKA”
3119 So. Weetem Avenue 
įmokėti pinigai ant knygučių

neša nemažlaus kaip, 8% ant 
pareikalavimo 4% ( metus.

Pradėklt tauplntl pinigus da
bar saugiai Ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

8pulkos sekretorius Ir Vie
šas Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas. Ilsus, kontrak
tus Ir kitus llgallškus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apdraudžiam (Insurance) na
mus fomlčlus, stiklus ir au- 
totnoblllus tvlrčtauslose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.




