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ROMA, birž. 10. — Italijos 
fašistų vyriausybė vakar įtei
kė savo atsakymą Šventąjam 
Sostui j pastarojo dvi protes
to notas.

Atsakymo turinys nežino
mas, tik sužinota, jog atsaky
mas esąs taikingas, be jokiu 
užsivarinėjimų.

Taipat nežinia, ar Italijos 
vyriausybė atsiprašo Šventąjį 
Sostą už fašistų riaušes.

NEATIDAROMOS K. V. 
ŽAISMAVIETES ROMOJE

LONDONAS, birž. 10. — 
Vakar Angliją apleido Vokie
tijos kanelieris Bruening su 
užsienių ministeriu Curtius.

Artimoj ateity į Berlyną 
vyks Anglijos ministeris pir
mininkas MacDonald su užsie
nių sekretoriumi Hendersonu. 
Tai bus taip vadinama “revi
zitą.”

Iš tų kitų pas kitus apsilan
kymų susidaro draugingi val
stybių ryšiai ir santykiai.

Nežinia, ką Vokietijos kanc- 
lieris laimėjo būdamas, Angli
joj karo skolų klausimu.

Kalbama, jog artimiausio
mis dienomis Vokietija paske
lbsianti karo skoloms “mora-

SKAUTAMS “RAITELIAMS" ĮTEIKIAMAS VĖLUKAS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NAUJA INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ ORGA

NIZACIJA

1 UGNIAGESIAI

Gegužės 2 d. Kauno miesto

SEIRIJAI. Geg. 5 d. atvy
kęs Alytaus miesto, apskri

ties ir šaulių ugniagesių ma
joras kapt. Petruškevičius iš
šaukė bandomąjį pavojų vie
tos ugniagesiams. Susirinko 
per 7 minutes 18 ugniagesių. 
Per dvi minutes atvyko ko' 
mandos ūkvedis ir du ugnia-

.ROMA, birž. 9. — Italijos 
fašistą vyriausybė paskelbė, 
kad gali būt atidaryti kai ku
rie katalikių kliubai ir Ameri- torium’ą,” t. y. kokiam laikui
kos Kolumbo Vyčių išlaikomos 
žnismavietės.

Bet kaip italai katalikai, 
taip sakomų žaismaviečių ve
dėjas nepriima tos fašistų ma
lonės. Pastarasis sako, jog 
žaismavietes atidarysiąs tik 
susitaikius fašistų vyriausybei 
su Vatikanu.

sulaikysianti karo atpildymo 
atmokėjimus.

BRAZILIJOS GYVENTOJAI 
ŠAUKIAS LAISVES

STREIKININKAI KOVOJA 
POLICIJĄ

BELEM, Para, Brazilija, 
birž. 9. — Šioj respublikoj gy
vuoja laikinojo prezidento Va
rgas diktatūra. Gyventojai vi

ešoj šaly šaukia panaikinti dik
tatūrą, grąžinti konstituciją ir 
laisvę.

K. Bulota, kandidatais — A. 
Šalkauskas ir J. Avižonis.

Skautų “raitelių” būriui, Fort Myer, Va., įteikiamas vėlukas. Tai atlieka, kaip čia! Draugijoje yra daugiau kaip 
rodoma, karo sekretoriaus Hurley septynerių metų duktė Patricia._______________ 130 „ariu, — jų dauguma bai-

ir apskrities viršininkas įre
gistravo naujos inžinierių or
ganizacijos įstatus. Nauja in
žinierių organizacija vadinas;
Lietuvos diplomatų inžinierių 
ir architektų draugija. Šios
naujos draugijos stegiamasis jgesiai. Majoras pasakė susi- 
susirinkimas įvyko gegužės 111 rinkusiems apie ugniagesybos 
d. Šaulių Sąjungos salėje. Į reikšmę kalbą ir kvietė visus 

; valdybą išrinkti dipl. inžinie- stoti į garbingą ugniagesių 
riai; J. Augustaitis, B. Banai- armiją.
tis, A. Zubrys, V. Petraitis, j Seirijų ugniagesiai daug pa-

NEPAPRASTOS IŠKILMES 
MARSEILLES’E

PARYŽIUS, birž. 9. — Fra 
nei jos mieste Marseli les šio 
birželio 18 ligi 21 dienos įvyks 
bažnytinės iškilmės. Bus ap
vainikuota Notre Dame de la 
Garde statula. Ši vainikavimo 
teisė buvo suteikta popiežiaus 
Leono XIII 1886 metais.

Kadangi Francijos katali
kai visais laikais turėjo mažai

CHICAGOJE

NEPAPRASTAS SŪNUS

Mrs. L. Brosnan, 671 W. 14 
Place, dvidešimts trečiu kar
tu teisme įskundė savo sūnų 
Robertą, 18 m., kurs kelinti 
metai bomaųja namus aplei
dęs.

»•< D
Motina teisme Jiūdijo, kad

gę užsienyje aukštąsias tech
nikos mokyklas ar universite-

________ tus. Be užsienyje baigusių,
Du Chicago policijos detek- • draugijoje dalyvauja ir Lietu- 

tivu, Britton ir Howland, fe-'vos universitetą baigę inžinie- 
deraliniam teisme nubaustu riaL Dėl tolimesnio veikimo 
po du metu kalėjimo už nar- nusistatyta ginti inžinierių
kotikų įstatymo peržengimą. reikalus, ruošti paskaitas ir 

• • ••

NUBAUSTA DU DE- 
TEKTIVU

PUSĖ MILIONO SVARŲ 
KAVOS SUVERSTA 

JŪRON

ekskursijas.

IŠVAŽIAVO J STOK
HOLMĄ

tikybines laisvės, tad ligi šio . . , , . , .... .
, . jos sūnūs dažnai apleidžia Chilaiko nebuvo progos atlikti „ , , , ... . .v, .* . ,cagą. Bet kada jis gryžta, vi-vainikavimo iškilmių. 1 * J ’

Iškilmėse pirmininkaus Jo 
FJminencija Kardinolas Mau- 
rin, Lyonso arkivyskupas.

GAL PANAUDOS 
“BOIKOTĄ”

sados jos namai užpuolami ir 
apiplėšiami. Vieną kartą įsi- 

i laužę plėšikai iš jos reikalavę 
į 200 dolerių. Jinai juos atsi
kračius už 9. dolerius.

| Sūnus nubaustas kalėjimu.

OVIEDO, Ispanija, birž. 9. 
— Streikuoją kasyklų darbi
ninkai Turon klony susirėmė 
su pilietine sargyba. Kelioli
ka streikininkų sužeista ir vi
rš 106 areštuota.

SHANGHAI, Kinija, birž. 
10. — Pranešta, jog galimas 
daiktas, kad Kinija imsis 
“boikoto” priemonių prieš va
lstybes, kurios neteisotai val- 
dosi Kinijos teritorijose.

PERKELTI SULIETŲ 
BANKŲ PINIGAI

FRANCIJA TAIPAT NE
MOKĖSIANTI

PARYŽIUS, birž., 10. — 
Francijos vyriausybė praneša, 
jog einant Youngo planu Vo
kietija turi teisės paskelbti 
“moratoriumą.” Bet tokiam 
atsitikime ir pati Francija ne
mokėsianti niekam karo skolų.

MINIA NUŽUDĖ MAJORĄ

MADRIDAS, birž. 9. — So- 
lano miestely išrinktas naujas 
majoras. Majoras Fernando 
Pitndo, monarchistas, atsisa
kė apleisti ofisą. Tad jį minia 
užpuolė ir nužudė.

OSLO, Norvegija, birž. 9. 
— Arti Porsgrund apie 1,000 
streikuojančių dokuose darbi
ninkų susikirto su policija. 
Daug sužeistų, tarp kurių yra 
ir keletas policininkų.

ŠVENTOJO TĖVO AUDI
ENCIJOJE

ROMA, birž. 9. — šventa
sis Tėvas Pijus XI audienci- 
jon priėmė Peoria, III., vys
kupą Schlarman.

KANADOJ GYVENTOJŲ 
SUSKAITYMAS

0TTAWA, birž. 10. — Ka
nadoj eina gyventojų suskai- 
tymas (surašymas), kas atlie
kama, kas dešimti metai.

Sulietų keturių bankų į dvi 
bankas pinigai ir visi doku
mentą užpraeitą naktį visu 
galimu atsargumu perkelti į 
naujas talpas.

Kada šis suliejimas įvyko, 
įvairiose Chicago dalyse už
darytos kelios mažosios ban- 
kos.

DU FRANCŪZU KUNIGU 
VOS PASPRŪDO IŠ 

ISPANIJOS

PARYŽIUS (per paštą). — 
Kanauninkas Degrange, Apla
nkymo vienuolijos Paray-le- 
Monial kapelionas, ir jo bro
lis, taipat kunigas, buvo Ispa
nijoje, kada ten kilo priešbaž- 
nytinės riaušės.

Jiedu automobiliu iš Madri
do vyko į Toledo ir pakeliuj 
juodu apsupo radikalų sukurs
tyta minia. Pradėjo koliotis 
ir grūmoti. Tada jiedu palei
do automobilių visu smarku
mu ir gryžo į Madridą kitu 
keliu. Madride taipat susidū
rė su pavojumi.

Francijos ambasadorius Ma
dride pasidarbavo gauti sąra
šą apie 15-os vienuolijų, ku
riose buvo francūzų valdinių.

Tas visas vienuolijas jis paė
mė savo globon. Bet ambasa
dorius neturėjo priemonių ap
drausti kunigu broliu, kurie- 
dviem buvo reikalinga skubiai 
apleisti Ispaniją. Jiedu išnau- 
jo norėjo važiuoti automobiliu. 
Bet jiedviem patarta automo
bilių palikti, persirėdyti pras
čiokais ir taip siekti Pirenejų 
kalnų perėjimo. Kad pasekmi- 
ngiau apsidrausti nuo įtarimo, 
abu kunigu ne tik persirėdė 
paprastais rūbais, bet dar už
sirišo raudonu kaklaraiščiu ir 
įsikando po pypkj, nudavę rū
kančiu.

Vykstant šalimais vienos 
vienuolijos^ kareiviai juodu 
paskaitė komunistais ir parė
dė jiedviem vykti kitu keliu.

Gryžę į Franciją abu kuni
gu pirmiausia užsuko į Liur- 
dą.

SULUŽO PLATFORMA, 
DAUG SUŽEISTŲ

Gary, Ind., iškilmėse užva
kar vakare sulūžo viena dide
lė platforma, neatlaikiusi dau
gelio žmonių sunkumo.

Apie 75 žmonės sunkiau ir 
lengviau sužeista.

ATĖMĖ LAIMĖTUS 
PINIGUS

Norris <£' Co. firmos narys 
James Norris, Jr., iš Home- 
wood, arklių lenktynėse Wa- 
shington Park laimėjo 500 dol. 
Jam parvažiavus namo, jį pa
sitiko trys plėšikai ir atėmė 
pinigus.

stangų deda susitvarkymui ir 
įgyjimui net motorinio siur
blio — valsčiaus viršaitis Ži- 
lidhis. Numatyta susirinkti 
net 8000 litų.

Ugniagesiams manoma sta
tyti nauja gera stoginė.

KROKIALAUKIS. šaulių 
ugniagesių komanda balandžio 
mėn. įsigijo rankinį siurblį. 
Komanda turi virš 50 ugnia
gesių, vadovauja šaulys ats. 
vyr. pusk. Smaidžiūnas Pra
nas, energingas ir darbštus

viršininkas.
A. Vitkauskas.

r*—
Miesto savivaldybės inžinie- MALDININKAI PAGERBĖ

lija, birž. 9. — Brazilijos tau- r’aj Kairys ir Reisonas iš- į KENTĖTOJĄ
tinė kavos taryba sunaikino va’^avo i Stokholmą susipazi- •
594,000 svarų kavos. Tai bu- nt* 8U nauJu meksfaltavimo į QUEBEC, Kanada. — Apie 
vęs perviršis, kurs būtų su- Kairys ten pasiliks il-
griovęs kavai kainas. Kava iš- £esni laiką i’ mekstaltaviino 
vežta ir suberta vandenvnan flar‘l)US išstudijuos iš pagrin- 
už 17 mylių nuo pakraščių. A’ nes ši metodj> raa"

RIO DE JANFJRO, Brnzi-

Seniau kavos perviršis bu-, 
vo deginamas arba žemėn už
kasamas. Bet dažnai kavą at- 
sikazdavo vargšai žmonės.

no pritaikyti ir Kaune. “R.”

TAURAGĖS ŽINIOS

— Tauragės klebonas kun. 
'Dikavičius pakeltas j dekanus. 

GAL SUMAŽINSIĄS KARO — šiemet iš Tauragės Mo- 
SKOLAS kytojų Seminarijos išeis ne-
------------- i mažas būrelis daugiausia ga-

MASHINGTON, birž. 9. — gerų katalikų ir uolių 
Čia kilęs nepaprastas sujudi-! pradžįOg mokytojų, 
mas paskelbus, būk preziden- j — jau pradeda, statyti prie 
tas Hoover žadąs Europos va-fkapŲ skerdyki9> dėl ko visuo-
lstybėms sumažinti arba visai' men£ piktinas, nes tai paže- 
panaikinti karo skolas, jei Eu- minimas kapų šventovės ir jų 
ropa nusiginkluosianti. ’tylos.

— Šiemet bus toliau varo-

700 maldininkų iš Montrea- 
liaus aplankė čia Jėzuitų baž
nyčią, kurioje viešąjai pagar
bai išstatyta Amerikos kentė
tojo šv. Jean de Brebeuf kau- 
kuolė.

Šį kentėtoją pagerbti mal
dininkai čia užsuko gryždami 
St. Anne de Beaupre.

RAUDŲ SIENA PRIPAŽIN
TA MAGOMETONAMS

Ši žinia nieku pamatuota., 
Prezidentas juk negali pats 
vienas mažinti arba panaiki
nti skolų. Tas priguli nuo ko
ngreso.

mas bažnyčios atstatymo dar
bas. “R.”

LONDONAS, birž... 9. — 
Raudų sienos Jeruzalėje klau
simą Britų valdžia pagaliau 
išsprendė magometonų arabų 
ir žydų naudai. Sienos savas
tį pripažino arabams, bet žy
dams pripažintas prie sienos 
priėjimas visais laikais.

Sakoma, tuomi išsprendimu 
patenknti tie ir kiti.

HOOVER APGAILI JVYKJ

ATIMTOS MOKYKLOJE 
VISOS PAMOKOS

Chicagos majoras Cerraak 
vAkar Springfielde tarėsi su 
gubernatorium Emmerson mo-

MEXICO MIESTAS, birž. 
9. — Ardmore, Okla., nužu
dyta du meksikieču studentu. 
Vienas nužudytų buvo Meksi
kos prezidento Rubio giminai
tis.

Am. J. Valstybių preziden
tas Hoover parėdė savo am
basadoriui Meksikos preziden
tui pareikšti apgailėjmo dėl to 
nelemtojo įvykio.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Apsiniaukę; prama-

Kun. K. Mozūrui, Anykščių 
Vidurinės Mokyklos kapelio
nui, Švietimo ministerijos įsa
kymu, atimtos mokykloje vi
sos pamokos, išskyrus tikybą, 

1 neva už rėmimą ateitininkų ir 
išsitarimą prieš skautus. ‘R.’

OLŠAUSKUI GRĄŽINTOS 
TEISES

“Mem. D.” praneša, kad p. 
Resp. Prezidentas grąžinęs 
Olšauskui visas teismo atim
tas teises, tik negTąiinęs tei-

kesČių patvarkymo klausimo, čiau.
tomi griausmai ir lietus; šil- aės nešioti ir gauti ordinus ir 
»•— I «. titrus. “U »>R.

LENKIJOJ UŽDARYTA 
DAUG SMUKLIŲ

BERLYNAS, birž. 9. — Le
nkijoj leista turėti 20,000 smu
klių. Patirta, kad tas skaičius 
žymiai peršokta. Pasirodė) 
1,155 smuklės perdaug.

Einant vyriausybės parėdy
mu, uždarytas šis smuklių 
skaičiaus perviršis.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.2Z

______ ------ . .----... . , . . .
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žmones labiau mėgsta dėti savo taupinius, 
nes sprendžia, jog įstaigos stiprumas pri
klauso nuo namo puošnumo, didumo ir nuo 
jo j rengimo. Tačiau tikrenybėje taip nėra. 
Reikia žinoti, kad dideli, puošnus rūmai kai
nuoja pastatyti ir užlaikyti, Tokios įstaigos 
padaro didelių ir rizikingų įdėlių, nes jų rei
kalai tai daryti verčia.

Tuo atžvilgiu geriau stovi mažosios lo
kalinės įstaigos arba bankai. Jie yra atsar
giau vedami, nemėto žmonių pinigų į mūrų 
statymų bei jų puošimų. Tos įstaigos paskolas 
išdalija savo apylinkėje, saugiose vietose, dėl 
to jos ir pačios sau ir visai savo apylinkiai 
neša didelę naudų. Taupantieji pinigus žmo
nės tai turėtų turėti galvoje. Juos neprivalo 
patraukti apylinkių gražumas, namų šaunu
mas, kurių užlaikymas begalo daug kainuo-
•ia- .

Šiais depresijos laikais reikia būti at
sargiems su savo taupiniais. Mes lietuviai

Teisiu Skyrius

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tol. Roosevelt 9090

APIE PILIETYBĘ.

(Adv. J. Borden’o kalba pa
sakyta per radio birželio 7 d.)

DIENOS KLAUSIMAI
PERGYVENANT EKONOMINĮ KRIZĮ.

Visas pasaulis šiandien pergyvena sun
kų ekonominį krizį, neišimant ir Jungtinių 
Valstybių. Vokietija dejuoja nebepanešantį 
didelių karo skolų, Anglijoj didelis nedar
bas, Italijoj daug ekonominių sunkumų su
sidarė, Prancūzijoj jau irgi skundžiamųsi, o 
apie Rusijų kų jau ir bekalbėti. Europos val
stybės dėl to išnaujo dabar pradėjo propa
gandų už tai, kad Jungtinės Valstybės pa
naikintų karo skolas, kurios esančios priežas
timi Europos ir viso pasaulio ekonominių 
sunkumų. Bet Jungtinės Valstybės to padary
ti negali, nes ir čia siaučia gana sunki eko
nominė depresija, kuri palietė milijonus dar
bininkų, biznį, valstybės iždų, beveik visų in
dustrijų o ir didžiulius miestų *bankus.

Didieji miestų bankai, manydami, jog jie 
savo apyvartų žymiai padidins ir biznį pa
gerins, jei mažuosius priemiesčių bankus iš
varys iš biznio. Del to varė ir tebevaro di
dokų agitacijų prieš mažesniuosius lokalinius 
bankus ir bankelius. Bet pasirodė, kad tas 
jiems nieko negelbėjo. Jie yra verčiami patys 
konsoliduotis — jungtis. Ir reikia žinoti, kad 
jie tai daro ne iš gerovės. Reikalai prie to 
spiria. Chicagoje matome konsoliduojantis 
First Union Trust & Savings Bank, Foreman- 
State National Bank ir Moreman-State Tru-st 
ir Savings Bank, kuris buvo gražiausiame ban 
ko name pasaulyje. Šis susijungimas, žinoma, 
yra geras dalykas, nes juo išgelbstima daug 
žmonių įdėlių. Kurie bankai kituose mies
tuose to padaryti nesuspėjo laiku, kaip New 
Yorke United States bankas su $254,000,000 
kapitalu ir su 59 skyriais ir Pliiladelfijoj 
Bankers Trust Company, buvo priversti savo 
duris užsidaryti. Tai buvo dideli bankai, gra
žiuose namuose, ‘ šauniai įrengti, i kuriuos

K. Rivera.

TRYS DIENOS.
Novelė.

(Laisvai vertė K. B.).

• (Tųsa)
Nuleidau sau narus, patiesiau kaldrų, 

padėjau pagalvį, nusirengiau, kita kaldra 
užsiklojau ir trumpai pasimeldęs mėginau 
užmigti. Tik oras... oras...

Iš ryto prieš penkias kalėjime švilpu
kas. Nutęsiamai duslus. Tingiai žiovauda
mi kaliniai keliasi iš savo guolių. Ligi 
patikrinimo reikia apsirengti ir visu su
tvarkyti. Lyg kokias kopėčias keliame 
aukštyn narus,ir su. visa “patalyne” pri
spaudžiamo ir grandinėmis prirakiname 
prie sienos. Per visų dienų negalima jų 
nuleisti ir ta* kalėjimo felčerio žinios ut- 
sigilti, kitaip laukia karceris, ar kitokia 
liausmė — kalėjimas ne tėti.

Aptvarkius narus tuoj vienų, kurio 
būta naujoko, seniūnas pristatė šluoti

tam tikrom apribotom suly
gini, ir tai, be jokio užtikri
nimo, kad jis galės sugrįžti, 
jeigu rastųsi koks nors svei
katos trukumas arba koki norsTrumpam, man paskirtam 

laike,- tarsiu kelis žodžius a- kliūtis, o jų daž
pie J. A. Valstybių pilietybę 
ir delko mes, Amerikoje gyve
nantieji lietuviai, privalome 
tapti šios šalies piliečiais.

nai pasitaiko daug 
Kiek tai yra lietuvių liepi

liečiu, kurie išvažiavo į Lie
tuvę su laikinais Amerikos
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Nauji Komercijos Departamento rūmai Wasliingtone. 
Tai didžiausias federulis “ bildimras” visose J. A. Valstybėse.

valdžios leidimais, džiaugda- 
Labai daug yra. gerų prie- mįesi, kad gavo progų aplan- 

žasčių, deliai kurių kiekvienas i Uyti savo tėvų šalį, savo te
privalome koncentruoti savo kapitalų į 5a- j lietuvis, apsigyvenus J. A. Va- Vyn^ Lietuvę, bet kada grižo 
vas įstaigas, savose apylinkėse. Mes turime; lstybėse, turėdamas omenyje atgal, tapo New Yorke arba 
daug stiprių spulkų, porų bankų, kuriuos pri- netik savo asmeninę, bet savo į Lito j prieplaukoj sulaikyt i ir 

tautos ir šios šalies gerovę, atg^j gražinti, deliai tam tik- 
privalo tapti Amerikos pilie- ln, kliūčių, — išvažiuojant jau

valome palaikyti, stiprinti. Toks taupymas 
yra ir saugus ir visai mūsų išeivijai naudin
gas. Kada mums reikia paskolų, mes jų ne
gauname dideliuose “ bildinguose ”, o jas gau
name savo lokalinėse ar tai spulkose ar tai 
bankuose. Del to ypatingai šiais laikais ne- 
siblaškykime, nesinervuokime, koncentruoki
me savo kapitalų į krūvų, o pamatysime, 
kaip sėkmingai mes ir mūsų įstaigos pergy
vensime šiuos depresijos laikus.

C1U.
Šimtai yra pageidaujamų,1 

gerai apmokamų ir netaip su
nkiai įgijamų vietų, netik pri
vatinėse, bet ir valdiškose į-

PASTABALĖS.

(esančių, arba prieš grįžtant 
iškilusių. Kaltais atsiranda ir 
tokių “gerų draugų,” kurie- 
net įtarimus padaro, kad ne
begalėtum sugrįžti, o tokių 
“draugų,” kaip sykis, visi po 
žiupsnelį turime. Koks tai ne
smagumas, širdperša ir gyve
nimo suirimas, atsiradus to
kioj nemalonioj padėty. Dėt,

Politikoje, vienas piliečio Kad tapti Amerikos/ pilie
čiu, yra tam tikros sąlygos ir 

kurie nėra taip
balsas daugiau reiškia, negu 
šauksmai ir rezoliucijos tūk- reikalavimu 
stantinėg^politiniai bejėgės ne- sunkiai Išpildami, 
piliečių minios, kokiam nors'aš pak besiu kaip įgyti pilie- 
susirinkime. Ar daug kiaušy- tvliės p »picras, o tuom syk a-

' vii

Lietuvių bolševikų šlamštai šaukia:
“Daily Worker”, centralinis Jungtinių Ame
rikos Valstijų Komunistų Partijos organas, 
pergyvena nepaprastai sunkų finansinį krizį.
Per sekančias tris dienas būtinai reikia su
kelti ‘D. W.’ išlaikymui $5,000”. Kitaip esi}
“Workeris” kojas užversięs. Nors patys lie
tuvių komunistų šlamštai vos kojas pavelka, 
o vis dėl to yra verčiami visa gerkle rėkti 
už žydų leidžiamų laikraštį ir pinigus iš lie-| darbo paleistas

staigose, kurias galėtų užimti 
lietuviai, šios šalies piliečiai, 
pagerinimui savo ir savo šei
mų gerovės.

Kasdien daugiau ir daugiau
dirbtuvių, atsisako priimti į kas kita yia su piliečiu, jam 
darbų nepiliečius, ypatingai j durys sugrįžimo yra visados
šiuose bedarbės laikuose, o • atdaros.
kai kur net iš dabartinių vietų 
pašalina nepiliečius ir jų vie
tas užpildo piliečiais^ Jeigu 
kur nepiliečius ir priima, tai

Taipgi, dažnai pasitaiko, 
kad nevedęs asmuo, iškeliavęs 
į Lietuvų su laikinu Amerikos 
leidimu, bevažinėdamas po sa-

piliečiams duoda parinktines-'vo tėvynę, įsižiūri į skaisčių, 
nes, geresnes ir pelningesnes į geltonkasę, mėlinakę lietuvai 
vietas, o, užėjus bedarbei, ne
pilietis tamjia pirmiausiai iš
i i __

tų draugijos nariai, arba jos 
valdyba, atsilankiusio j susi
rinkimų svetimo, į draugijų 
neprigulinčio asmens, jeigu 
jis norėtų kalbėti arba kokius 
nors Įnešimus arba patarimus 
duoti? Jo visai nojiaisYtų, ir 
galėtų dar iš susirinkimo iš
prašyti. Bet kas kita, jeigu 
jis būtų tos draugijos nariu 
— jis turėtų balsų, jo kalbos 
ir patarimų klausytų.

Nepilietis šioje šalyje nega
li užtarti nei už save, nei už 
savo draugus, nei už savo tau
ta, jo balso niekas negirdi, ne
klauso, jis yra čion svetimže- 
mis, be pilietybės teisių.

. Prieš paskutinį didįjį pasau
linį karų, tūkstančiai lietuvių

tę. — Taip,»netik Įsižiūri, bet j susilaikė nuo Amerikos pilie- 
ir įsimyliu ii»,l< norėtų jų ve
sti ir su savim atsivežti, arba

čiū ir sudie, iki kitam pasi
kalbėjimui.

PRANEŠIMAS.

tuvių tam tikslui vilioti. Nei cento išnaudoto
jams neduokit.

Pasirodo, kad ir rusų bolševikai dalija 
medalius, ordenus. Gavusieji medalius, o ypa
tingai Lenino ordenę, kartu gauna ir dide
les privilegijas. Jie tampa iš kitų išskirti, ki
taip kalbant, pasidaro buržujais. Tokiems ir 
algos pakeliamos ir nuoma mažiau kainuoja 
ir kelžkeliais veltui važinėja. Reiškia, tuos me 
dalius gavę bolševikai, sudaro skirtingų kla
sę žmonių Rusijoj, prieš kuriuos savo laiku 
darbininkai turės vesti kovų. Vienų tokių me
dalių gavęs ir amerikietis MacDonell. Taigi, 
atsiradus Rusijoj naujiems carams, išauga ir 
nauji buržujai, nauji žmonių prispaudėjai ir 
išnaudotojai. ,
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kamerų. Jam “beprakaituojant” kiti da
rė šiurkščių pastalių. Ilgų stalų ir suo
lus, ant kurių per naktį rėmėsi narų ga
lai, nukėlė į pasienį. Ligi rytinio patik
rinimo dar turėjome laisvų valandėlę. 
Susispietusius apie mane kolegas ėmiau 
kalbinti, klausinėti vardų... Juk reikia 
susipažinti. Jie jautėsi labui keistai. Li
gi šiol jie apipuldavo naujokę, pirmai 
pažinčiai pastatydavo jam “bankų” ir jį 
klausinėdavo, o dabar aš vienas ėmiau 
“egzaminuoti” visas. Keturi jų buvo 
dar vaikai, kiti paaugę pusberniai ir vi
sai vyrai. Kameros seniūnas, stambus 21 
metų vyrukas, kalinamas irž žmogžudys
tę, žiūrėjo tiesiog j mane, bet man ro
dės, kad viena jo akis žiūri į kairę, o ki
ta į dešinę. Prašnekinau vokietį Erichų, 
kuris labai silpnai kalbėjo ispaniškai ir 
nepaprastai nudžiugo išgirdęs mano 
“šie durfen ja uiit nūr auclt deutselt im
li’i'b ui ten'’. Gan simpatingas berniokas 
juodakis portugalas kalinamas už kon
trabandų, kurių jis laikė visai padoriu 
amatu.

— Sto-ok! — suaidėjo koridoriuje.

Pilietis turi teisę dalyvauti 
tvarkyme savo valdžios, bal
suodamas valdiškuose rinki
muose. Pilietis turi daug ir 
kitų įvairių- leisiu ir privile
gijų, kurių nepilietis neturi, 
ir jų negali įgyti. Piliečio pa
siskundimo ir jo balso, klauso

vėliau jų atsitraukti. Bet pa
sirodo, kad nepiliečiui tas yra 
negalima. Tokių širdies bran
genybę turi palikti ir grįžti 
atgal, — vienas, — sopančia 
širdim, be savo mylimos pat*- 
kštytės. Bet kas kita su piliej 
čiu; jis apsiveda, grįžta Ame-

politikai, o nepiliečio visai ne-: rikon, paduoda valdžiai pra- 
girdi, nes jis jiems nėra rei- šymų, reikalaudamas, kad jai
kalingas, neturi jiems rinki
muose reikalingo halso.

Amerikos pilietis gali be jo
kių kliūčių važinėti po visų 
pasaulį, visur jis yra pager
biamas, visur jį Amerikos vė
liava pridengia, apsaugoja ir 
apgina. Nepilietis gali išva
žiuoti* tik trumpam laikui su

duotų, kaipo Amerikos pilie
čio moteriai, leidimų vykti 
pas savo pilietį vyrų, neatsi
žvelgiant į kvotos reguliacijas. 
No, ir bėgyje kelių mėnesių, 
po sugrįžimui, leidimas jau v- 
ra gaunamas ir moteris jau 
čia. Na, ar negerai būti šios 
šalies piliečiu?

tybės, turėdami omenyje, kad 
jų gerovė, jų ateitis, bus lais
voje Lietuvoje. Bet dabar, pa
tyrimas parodo, kad Ameri
kos lietuvių ir jų vaikų atei
tis, yra ne Lietuvoje, bet A- 
merikoje, nepaisant tu</ni lai
kinės bedarbės.

Todėl, gerbiamas lietuvi, už
sitikrink sau ir savo šeiniai 
geresnę ateitį, tapdamas J. A. 
Valstybių piliečiu. Tada galė
si užtarti už save, už savo šei
mų, už savo draugus, ir už sa
vo tautų, reikalui priėjus. ^Ta
vo balsas bus garsus, politi 
kai jį išgirs ir paklaus ko no
ri. Galėsi važiuoti kur tik no
rėsi, be jokių kliūčių, be bai
mės — Amerikos vėliava ta 
ve apsaugos, apgins.

J. E. vysk. P. Būdys atvyk
sta į Chicagų birželio 13 d., 
Ta proga Chicagos Federaci
jos Apskritys, birželio 17 d.
7 vai. vakare, Stevens vieš
butyje rengia Jo Ekscelencijai 
pagerbimo puotų. Norintieji 
šioj puotoje dalyvauti, prašo
me m sisakyti sau vietas iš 
anksto. Rezervacijos turi būti 
paduotos nevėliau birželio 13 
dienų. Įžanga į puotų $3.00 as
meniui. Užsisakantieji vietas, 
prašome prisiųsti čekį ar mo- 
ney orderį vardu: Rev. Dr. C. 
Matulaitis, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago, III.

Kvietimo Komisija, <

Paul P. Baltutis.
Kun. Dr. K. Matulaitis,
Dr. A. Rakauskas,

Rado 15 milijonų metų am
žiaus medį.

Kanados Valdžios inžinie
riai rado šiaurinėje Al bertos 
pravincijos dalyje giliai žemė-

įje medį, kurio amžius gali 
siekti nuo 15,000,000 iki 20,- 
000,000 metų. Medis nenesu- 
skmenėjęs .

Arėjas V-skas.

Mes išsirikiavome į dvi eiles. į ka- pelsino “blynelių”. Vienas kalinys nusi- ' aš pasikeitęs ir sumažėjęs.
merų įėjo sargas ir vyresnis prižiūrėto
jai.

— Dvylik a— dvylika, — patikrino.
— O tamsta tur būt politinis ! — pa

klausė manęs vyresnysis, kuriam visai 
ne angeliška mano fizionomija vis dėlto 
pasirodė nekriminalistiška, ir kuris ne
žinojo, kodėl aš patalpintas su krimina
listais.

— Ne, aš kultūrinis.
Durys užsitrenkė ir mes išsirikiavę 

laukėme, kada švilpukas duos ženklų 
“laisvai”.

Pusryčiams į kamerų įnešė didelį juo
dos kavos katilų ir išpilstė kiekvienam 
po puodelį; po mažutį “noperstkų” cuk
raus jau visi buvom gavę iš vakaro. Ga
vome taip pat ix) “paikų” juodos duo
nos. Prie tos progos gavau ir indus: ap
daužytų emaliuotų puodelį, tokį pat litro 
talpumo bliūdę ir apkramtytų senų me
dinį šaukštų.

Tuoj po pusryčių iškėliau savo kole
goms “įkurtuvės”. Ant stalo susidarė 
dvylika krūvelių riešutų, saldainių ir a-

grįžo į sienų. Aš delnu pridengdavau ‘ Atsisėdęs pas didelį keturkampį skar- 
krūvelę ir klausiau “kam?” Jis pasaky- ' da apkaltų pečių pasakoju įvairias įsto
davo pavardę, ir toji “pavarde” sužer- 'rijėles bei anekdotus. Nuvalkiotus ir man
davo jai tekusi laimikį į kišenę. Krūve
lės buvo nelygios, ne visose buvo didelių 
šokoladinių saldainių ir tai sudarė tam 
tikrų įdomų “įtempimų”. Dar liko du 
bananų, kurių visiems išdalinti buvo 
neįmanoma, todėl atidaviau tiems, kurie 
niekad nebuvo jų ragavę, tik krautuvių 
languose, būdami laisvi, matė “tas trum
pas žalias dešras”. Savo kameroje aš iš 
karto pasidariau autoritetus, ir “bankų” 
niekas man nemanė statyti. Tačiau tuoj 
atsidarė durys ir tų autoritetų nuvedė pas 
kalėjimo fotografų, o po to nukripo kaip 
avį. Dideli pluoštai mano netvarkingos 
su tendencija raitytis ševeliūros krito 
po kojų, kaip rudenio lapai. Juk taip il
gainiui nukris nuo tautos galvos ir tie, 
kurie patys tariasi sudarų tautos gaivų, 
o iš tikrųjų tėra tautai nepaklusnūs pa
sišiaušę šeriai, irgi su tendencija raitytis. 
Glostydamas savo plikę sugrįžau į ka
merų. Mano “konfratrai” stebėjosi, kaip 1

seniai įgrisusius. Bet mano auditorijai jie 
nauji ir negirdėti. Jie išsižioję klauso ir 
susiėmę pilvus juokiasi. Pagaliau man nu
šilusio, tad noriu paskutini likusį šoko
ladų išdalinti'savo klausytojams. Pažiū
rėjau į vienų kišenę — tuščia, kitoje tui^ 
pat nieko nėra. Ernu ieškoti portfely.

— Ko, sinjore, ieškai? — apipuolė 
mane keli kaliniai.

— Aš turėjau dar vienų plytelę Šoko
lado — suvalgytume.

-o, mes tik ir laukėm, iki pradėsit 
ko ieškoti — štai jis matė, kaip tas vaikė
zus nuktį kraustė sinjoro kišenes.

Visi pribėgo prie lieso išblyškusio 14 
— 15 metų-berniuko ir ėmė nežmoniškai’ 
rėkti: “prisipažink!” Kui kurie jau buvo 
nusijuosę diržus. Vaikas gynėsi. Priėjau, 
atsisėdau, šalia jo, padėjau jam ant pe
ties rankų ir ėmiau, klausinėti:

(Bus daugiau)
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ENCIKLIKOS “RERUM NOVARUM” SUKAKTUVIŲ , LIETUVIAI AMERIKOJE

Iškilmingas enciklikos “Re- nevalia žiūrėti į žmogų kaip 
nūn Novarum” 40 m. sukak- į daiktų, ar medžiagų, 
tuvių minėjimas Kaune pra-' Tačiau vėliau, prasidėjus 
sidėjo gegužės 14 d. Pirmieji vadinamiems naujiesiems lai- 
j minėjimų pasiskubino Vy- kams, prasidėjo perversmai, 
tauto Didž. Universiteto stud. i revoliucijos ir visuomenę už- 
ateitininkų korporacija “Ac-'plūdo subedievėjimo banga, 
tivitas”, kurios tikslas kaip Atsirado liberalizmas, kuris
tik yra studijuoti darbininkų 
klausimų. Gegužės 14 d.,
švęsdami savo metinę šventę, 
jie kartu paminėjo ir encikli
kos sukaktuves. Iškilmingame 
susirinkime prof. Dovydaitis

skelbė laisvę išnaudojimui, o 
prieš jj atsistojo socializmas, 
nepripažistųs religijos, šeimos 
ir nuosavybės.

Darbininkų ir silpnesniųjų 
išnaudojimas pasiekė aukš-

skaitė paskaitų apie enciklikų Ičiausio laipsnio.
“Rerum Novarum” ir jos į šitas netvarkos ir bedievy- 

/jreikšmę darbo žmoniij klasei, bes amžius ir pagimdė Leono 
XIII garsų raštų, apie luomų 
santykius ir visuomenės gyve
nimo tvarkymų Evangelijoj 
paskelbtais dėsniais.

Leonas XIII minimoj enci
klikoj nustatė sveikus ir tei
singus kat. socialinio mokslo 
pagrindus, ir davė pradžių 
krikščioniškai demokratijai...

Trečias kalbėjo Dr. S. Bač- 
kis apie enciklikų “R. N.” ir 
profesines sųjungas.

Universitete minėjimų enci
klikos buvo suruošęs Teologi
jos-Filosofijos fakultetas, ge
gužės 17 d. Univresiteto salė 
prisirinko studentų, ir ne 
maža profesorių. Studentai 
ateitininkai dalyvavo su savo 
vėliavomis. Iškilmes pradėjo 
fakulteto dekanas prof.
Kuraitis. Paskaitas laikė prof. 
A. Maliauskis, apie encikli
kos “R. N.” atsiradimo prie
žastį ir Dr. L. Bistras — apie 
Bažnyčios, valstybės bei vi

suomenės pareigas ir teises

Sukaktuvių dienų, būtent, 
gegužės 15 d., enciklikos 
“Rerum Novarum” sukaktu-, 
vių minėjimas įvyko Metro
polijos kunigų seminarijoj. 
Ten į 200 seminarijos auklė- 
tinių susirinkimų buvo atvy
kę garbingi svečiai — J. E. 
6v. Sosto Nuncijus Arkivysk. 
R. Bartoloni, J. E. Metropo
litas J. Skvireckas, mons. Fai- 
duti, daugelis prelatų, kanau
ninkų ir profesorių. Pirmųjų 
paskaitų, skaitė prel. J. Mai
ronis apie liberalizmų, socia
lizmų ir socialinį klausimų. 
Toliau apie socialinį Bažny
čios veikimų kalbėjo prof. 
Česaitis. Pabaigoj dar kalbė
jo J. E. Nuncijus Arkivysk. 
R. Bartoloni ir pareiškė džiau
gsmo, kad dvasiškoji jaunuo
menė susirūpinusi socialiniu 
(visuomeniniu) klausimu.

Sekmadieni, gegužės 17 d. 
enciklikos sukaktuvės buvo 
minėtos keliose salėse.

VARGONININKŲ SEIMAS.
Šiuomi skelbiu, kad šiais 

metais jubiliejinis (20 metų 
sukaktuvių) A. Liet. R. K. 
Vargoninkų Sųjungos Seimas 
įvyks rugpiučio mėn. 2 ir 3 
dienų, Newark, New Jersey, 
Šv. Trejybės lietuvių par. sve 
ta i nė j, 207 Adams Street.

Pirmų dienų skiriama baž- 
nytiniui ir svietiškam koncer
tui.

Antra — posėdžiams.
Informacijų dėliai, kreiptis 

pas vietos vargom p. A. Stan- 
šauskų, 159 New York Avė., 
Newark, N. J.

J. Brundza,
Varg. Sųjungos pirm.

GRANO RAPIDS, MICR.
Koncertas Pavyko.

Gegužės 24 d. mūsų para- ininga programa kuri įvyks 
pijoje koncertavo muzikai —'birželio 14 d., 7:30 vai. vaka-
dainininkai Čižauskai su ar-

baigusiems devintųjį skyrių.
Visi širdingai kviečiami at

silankyti į pramogėlę svetai
nėn ir į pamaldas bažnyčion.

Raporteri3.

bylos dėl vyro mirties įrodv- žįstnmi, jei turėtų kokių žinir 
mo reikalu. Įapie čia minimų J. dambų ar

.T. ir Marijona Glambai at- ba apie jo mirtį, prašomi pra 
vyko į Amerikų 1903 m. Prieš nešti “Draugo” redakcijai, 
tai juodu gyvenč Lietuvoje,j “Draugo’’ Redakcija.
Suvalkų rėdyboje, Skriaudžių1 ____________
parapijoj. Amerikoje kurį lai-i MERKINE. V. 17 d. ugnia 
Kų juodu bu\o apsigyvenę Rea g(,sjy komanda minėjo 25 me 
dinge, Pa.; vėliau Scranton, sukaktuves nuo įsikūrine

Antroje programo dalyje 
muz. .Jonas ir Marijona Či
žauskui publikų sužavėjo sa
vo puikiomis dainelėmis. ,Jų 
dalis susidėjo iš solo ir due
tų. Publikai begalo patiko ri 
puikus dainavimas, nes po 
kelis kartus tapo iššaukti pa
kartoti. Mūsų lietuviams re
tai tenka proga pasidžiaugti
panašiu dainavimu. Jiems a-Į 5|Hiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiinfliiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimiiimimiii&  
kompanavo taip pat gabus = 
muzikas, gerb. kun. J. čižaus-! 5 
kas, kuris nesigailėjo pašvęs- į 5 
ti laiko atvažiuoti į pagelbų. =

Publikos prisirinko pilna = 
svetainė ir visi skirstėsi pil- = 
nai patenkinti. =

Ačiū detroitiečiams už tokį = 
puikų koncertų. Pageidaujame E 
daugiau tokiij vakarų. Ę

Mokslo Meto Užbaigimas. =
Kaip kasmet, taip ir šįmet =i ■■

mūsų parapijos mokyklos! = 
mokslo metas užsibaigs turi-

re, Šv. Jurgio dr-jos svetai-
tistų grupelė iš Detroito. jnėje.

Pirmiausiai buvo atvaidin-j Mūsų mokykla skaito sau
ta puiki, juokinga operetė, I už garbę vėl išsiųsti neraa-
“ Lietuviškas Milionierius”. 
Kadangi šiame vaidinime da
lyvavo Detroito gabiausi lo- 
sėjai-os, veikalas atvaidintas 
tikrai artistiškai. Publikai 
buvo progos iki sočiai prisi
juokti. Dėka priklauso gabiam

pr vedėjui, muz. J. Čižauskui,

žų būrelį mergaičių ir ber- 
naičių siekti aukštesnio mok
slo. Šįmet devintųjį skyrių 
baigiančiųjįj skaičius bus 
tris kartus didesnis, kaip per
nai.

Birželio 16 d., 7:30 vai. va
kare, mūsų bažnyčioje bus iš-

Ateitininkų salėj enciklikos pagal enciklikos nuostatus.
minėjimų suruošė KVC Kau
no rajono valdyba. Į minėjimų 
susirinko Kauno visuomenės— 
inteligentų, ir ypač darbi
ninkų, iš viso per 500 žmonių.

Šv. Zitos dr-jos salėj enci
klikos sukaktuvės minėjo zi- 
tietės, kur buvo susirinkę per 
500 žmonių. Apie enciklikos 
nuopelnus darbo žmonėms

Susirinkimų: atidarė KVC'ka,b^° kun> J’ Dagilis-
Kauno rajono pirm. Dr. P. 
Karvelis. Paskaitas skaitė: 
Dr. L. Bistras apie enciklikos 
“Rerum Novarum” turinį ir 
iškeltus socialinius (visuome
ninius) klausimus, prof. Pr. 
Dovydaitis paskaitoj apie en
ciklikų “R. N.” nurodė enci
klikos reikšmę sprendžiant 
silpnesniųjų visuomenės sluok 
snių klausimų.

Enciklikų “Rerum Nova
rum” pagimdė XIX šimtm., 
kada luomų tarpe įsigalėjo 
didžiausias išnaudojimas ir 
neteisybė. Bet tie Leono XIII 
enciklikoj pasakyti nurody

tai nėra nauji. Jie yra am
žini Bažnyčios nuostatai, nes 
juos paskelbė pats Kristus. 
Kristus žmonėms rodė kas y- 
ra gero ir darė kad vargas ir 
skurdas sumažėtų jų tarpe. 
Smarkiai bardavo Kristus pa- 
riziejus, kurie tada taip pat 
^naudodavo vargšus ir silp
nuosius. Prisiminkime kaip 
Kristus pavalgydino tūkstanti 
nę minių. Jis sakė: “Gaila 
man šitų žmonių, gaila man 
šitos minios”.

Taigi visuomenės progra- 
Imos pagrindai paskelbti Kris
taus Evangelijoj, o Leonas 
XIII enciklikoj “R. N.” juos 
plačiau išaiškino ir paskleidė 

| visuomenėj.
Krikščionybė paskelbė, kad

Tilmanso salėje “Rerum 
Novarum” sukaktuves minėjo 
Kauno šv. Juozapo draugija. 
Susirinkime dalyvavo apie 
200 žmonių, daugiausia darbo 
žmonės. Susirinkimų atidarė 
kun. Lumbė, nurodydamas iš
kilmių svarbų. Paskaitų apie 
enciklikų “Rerum Novarum” 
skaitė Dr. K. Ambrozaitis. Jis 
nurodė, kurios reikšmės turi 
enciklika dabar, sprendžiant 
darbininkų klausimų.

(“M. L.”).

R1MKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE 8KELBIASI 
“DRAUGE”.

TUBBY

PAIEŠKOJIMAS.

Vilkaviškio Vyskupijos Dva 
sinis Tribunolas Lietuvoje ieš- 'prieš pat Didįjį karų juodu ijr jo metų gyvavimo sukak- 
ko .Juozo Glambos jo žmonos; gyveno New York. tuves Lietuvos Nepriklauso-
Marijonos Glambienės iškeltos Gerb. klebonai ir šiaip pa- mybę atgavus.

■?

Pranešimas
DR. A. J. BERTASH

Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: 1—3 po pietų ir G;30—8:39 v. v. 

Nedėlioj pagal sutarti.

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

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Ilalsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS 

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

kuris dėjo visas pastangas, i-(kilmingos pamaldos ir išdali- 
dant veikalas pavyktų. 1 nimas diplomų studentams,

'z- 
yj
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LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” kartu pa teini jafe 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
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų”.

Remkime ir Platinkime 
“Draugų”!

Savo Dienraštį

Patogumas — 
už mažą kainą

ISIVEDĘS telefonų prie savo lovos, len
gvai galėsi pašaukti arba atsakyti tele
fonų nelipant iš lovos. “Extra” telefonas 

jūsų miegamojoj žymiai pagerins telefo
no patarnavimų jūsų name. Papildomieji 
telefonai padidins patogumų jūsų sekly
čioj ir virtuvėj. Mažai teatseina.

Kreipkis į Business Office
ILLINOIS BELL 

TELEPHONl company
Mes etnini, tiekdami geresni telefo
no pat&mavinia vfct su mažiau ne
tobulumu. klaidų Ir trukdysiu.

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.
* 'v

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

Foiled!
r-1,.
* *
s* i

vuetee au sėt foq gchkt 
aoMMMutf, eee that strimg? 

| THE OTHER EMD'S TIED To 
MVBATHlkS SKAT OP IM tAV 
R00M.I CAO 6ET IT EASY 8Y 
PUUIKJ OIOTHE STRIN6

THlS MOKS A eiMČH To PUT 
OOEfZ - l THQE\U 1HE BAIL OF 

COR.D THROUGH W VOIIUDOKU AM' 
ttfHEM t CAME OOTTA THE HOUAF. 
t CHDM'T HAUE AMWTH\M6 IK5 KV 
HAMDS SO fHOM'LL ėiEUER. „ 

<SET VOtSE TO IT_________/
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SENIAUSIU CHICAGOS LIETUVIU ATSIMINIMAI.
Štai jums tryes Panos pasirėdžiusios pagal naujausią 

madą.

- r*

✓

Čionai matote tris seseris, pasisportinusias pagal 
naujausių madų... 4d metų tam atgal. Yra tai vienos 
pirmutinių lietuvaičių Cliieagoj. Tąsyk jos buvo p-lės 
Vaitkiūtės. Dabar, vidurinė yra p-nia Pranciška Vaitkie
nė, jai po dešinė stovi p-nia Dr. Leosė Klink, o po kai
re p-nia Kastancija Norkienė.

PIRMIEJI LIETUVIAI ANT 
T0WN OF LAKE.

Dabar paklausykite indo- 
mių pasakojimų apie pirmuti
nius lietuvius apsigyvenusius

nedarbo ir didelių baisenybių 
laikui. Kaipir kiti, aš vykauI
Amerikon būvį pagerinti, ka
riuomenėj tarnavimo išveng
ti, tvarkesnio surėdymo su
rasti. O čia viskas priešingai 
dėjosi — darbų nebuvo, be
darbiai, išbadėję žmonės ėmė 
plėšti krautuves, miestus buvo 
pripildytas poliemonų, karei
vių. Tai tau ir buvo būvio pa
gerinimas. Na, bet vis-gi blogi 
laikai pasibaigė. Kai pradė
jau stoekyarduose dirbti, tai 
taip ir tebedirbu. Nors jau 
pensijų galėčiau gauti, bet svei 
kata tebetarnauja, todėl tebe
dirbu. Per kaikurį laikų kartu

nęs vargonininkas Pupkevb “Kui pirmutinio lietuvių l 
čius. pikniko susilaukėme, tai susi-'

“Paslankus tuda buvo lie-rinkome Į Bridgeportų. Pus- 
tuviai į visokius parodavi- kui griausmingai muzikai gau 

džiaut, raitiems poliemonamsmus. Ėjo in corpore su vėlia
vomis. Tada su vėliavomis ir 
karūnomis leisdavo sueiti ir 
strytkarius.

“Kurtų lietuvių parengime 
pastebėjau poliemonų. Klausiu 
draugų, kas tas ir ko jis čia 
atėjo. U-gi tai lietuvis polie
monas, atsako. Tai, girdi, 
poliemonas Dominskiš. Tai 
tuoj man nugarkaulis tiesesnis 
pasidarė, galva kilstelėjo aug- 
štvn, krntinė man išsikišo. 
Taip malonu ir gera pasidų-

eidavome į darbų su Šlakiu, ; rė. Ar tai žertas, lietuvis po 
kurs apsukresnis buvo stojo į j licmonas!’’ 
bizni, pralobo ir buvo veikė-1 
ju lietuvių tarpe. Kiti veikė
jai buvusieji priešaky lietuvių 
tarpe buvo Lauiynas Ažukas,
Mykolas Majauskas Rokas •
Astrauskas, Petras Zaeharevi- 
čius, Bagdžiunas, advokato 
.Jono Bugdžiuno tėvas, Klo- 
ris, kunigo Klorio tėvas. Kai 
kun. Kriaučiūnas atvyko Chi- 

jeųgon, tai pirmiausia apsa
ltojo pas Majauskų.

“Priminti reikia, kad žmo
nės tada buvo energingi, veik
lus, paslankus. Kai įkūrėme

skili, Bogušu ir kitais. Burdin 
gierių netruko, buvo po 4, 6 
ir net 8 vyrus. Pas savuosius 
glaudėsi tie lietuviai, kurie 
tik lietuviškai temokėjo. Mes 
mokėjome rusiškai ir lenkiš-

SUTUOKTUVĖS.

Brighton Park. — Šioje ko
lonijoje nuo pereitų Velykų 
susituokė tiktai keturios po- 

lydint, kupini pakilusios dva-Jros. .Jas visas surišo Moterys- 
ryšiu gerb. 

<un. Pr. Vaitukaitis. Petras
hos, maršavo į stotį. Trauki-jtės Sakramento
ny, važiuojant į miškus, dai
navome, kiek tik kakarinės 
leido. Taip buvo piknike, taip 
buvo iš pikniko grįžtant.

“Teisybė, tąsyk neturėjome 
nei mūviu, nei radijų, nei gra
mofonų, nei laikraščių, bet 
visgi musu gyvenimas tąsyk 
nebuvo tuščias, nebuvo be 
džiaugsmu. Malonu apie a- 
nuos laikus atsiminti.’’

(Bus daugiau)

Kliudžius su Elena Deringai- 
t- tapo surišti balandžio 25 
diena, Klemansas Dan.to su 
•Juozą pi na Ripskaite geg. 9

Januškevičaite 30 dienų ge 
gūžio.

Šios kolonijos veikėjai ren
giasi prie apvaikščiojimo pa
rapijos jubiliejaus, kuris įvyks 
liepos mėnesyje. Manoma su
rengti įdomų dalykų, kuris

tęsis net per keletu dienų.

Vietinis Federacijos sky
rius per porų mėnesių buvo 
kiek veikime atsilikęs. Bet 
dabar rengiamasi prie dide-dienų, Petras Bladek su Ona

i., r t Ho susirinkimo ir prie atbu-hkinute geg. 16 dienų ir Jo-' . . . ...
nas \Vojciekowskis su Brone

ADVOKATAI

d lininio gyvųjų organizacijos 
i reikalų.

Rap.

Knygos
JOHN B. BOHDEN

(John Bagdžiunas Borden)
ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rin. 2117
Telephone Randolph •727

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

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 900* <

For COLDS, COTJGHS^
Sore throat, mnscnlar rheu- 
matic achesft pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

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

ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke- 
liuotis, 256 puslapių, kaina ....................................... $1.50

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Alaliauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 

šv. Jurgio bažnyčių Bridgepor! JAUNUOLIO LA1VIMAS1S, vertė R. Maseina,-1 mina 35c. 
te, tai iš visu kolonijų pėsti ŠIRDIES MENUO, paraše kun. Bcrlioux kaina 35c.

vyrai ir moterys eidavo į sa- 
vo-bažnyčių. Bažnyčioj viskas 
dėjosi, kaip anais laikais Lie
tuvoj, tai yra giedodavome 
gadzinkas, rožančius, stacijas. 
Giedorių burių niekas neor
ganizavo, nelavino, patys su
simokydavo ir rėždavo smar
kiai ir širdingai. Per ilgų lai-

- ant To\vn of Lake. Apie tai> kai, o tas kalbas mokant, jau 
pasakoja p-nia Pranciška' ir su čekais ir kitais slavais 
Vaitkienė, kuri dabar su savo'galima susikalbėti. Todėl mes 

šeimyna gyvena Marųuette ir Bridgeportų apleisti ir 
Parke, 6443 So. "VVasl i tena w! tarp svetimų ant Town of 
avė. [Lake apsigyventi neatbojome.

“Iš savo tėviškės Užugluo-, “{Smulkesnieji biznieriai tų- 
nio k., Saudvilės par., Tau-i syk buvo lenkai ir čekai, o 
ragės ap. išvykome į Ameri-1 stambesnieji — žydai, 
ką 1889 metais. Brolis Jonas “Neužilgo iš kokio tai mai- 
jau pirmiau buvo atvykęs, o nu miestelio atvyko ir pas 
su manim kartu vyko brolis'mus apsistojo Jonas Eudeikis, 
Rokas ir sesuo Kastancija, kurs netrukus parsikvietė sa- 
dabar Norkienė. vo šeimynų iš Lietuvos. Gyve-

“Po 19 dienų plaukimo per nome tame pat name.
Atlantikų atsidūrėme Cliica- “Dar apsigyveno ant To\vn '

kų tokių giedonu .pravadmn- 
ku buvo Nikodefflhs Kava
liauskas, kurs ateidavo į šv. 
Jurgio bažnyčių iš 18-tosios 
g-vės kolonijos. Savo keliu 
buvo geras parapijos choras, 
kuri vedė patyręs ir išsilavi-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, A»et eikit paa 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzamlnavlmo. Jus su-

MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku
tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K. 

Zajančkauskas kaina .................................................... 15c.
ŽEMES ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M. * 

I. C. kaina ..............................................................................  10c. i
EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A, Maceina, kaina 10c. 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANllELLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

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

kairiA'1’..................t................. .. i A i. į. X .. 10c.

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
kaina .........................................................................................  75c.

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

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
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 puslapiij kaina .... ^.............................................. $1.75

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidum lėstyje 
Room 2414

ONE NORTH LA 9ALLE BLDG.
ONE NORTH LA 8AI.LE ST. 

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso TeL STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES .
Lietuvos Advokatas

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

52 East 107th Street
Kampas Michlgan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. #377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 00C7

F. W. CHERNAUCK AS
ADVOKATAS

160 Nortk La Šalie Street
ROOM 1431

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

Tel. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak.

PROBAK
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

( PROBAK BtA.DE)

(Išskiriant Seredas)

A, A. OLIS

kitų daktarų negalėjų pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa-

goj ant Bridgeporto pas Ole- of Eike Stanislovas Martin-į badymui žmogaus kenks-

sę Sakalauskaitę, kur buvo kus, .Jurgis Visockis ir kiti. j Mano Radio — seopo — Raggi 

cint DUl (10 TllUSll lllOllS JoildS liUrdiui J)U(li(kiJUS, prudcjOlllC j gigicas baktoriologiškas egzaminavi-
ir trys pusbroliai Juozapus, rūpintis lietuvių parapijos imas krauj0 atidengs man jūsų tik-

1 , ‘ 1 1 (tas negeroves, Ir jeigu aS paimsiu
Vladas ir Viktoras Gapševi- steigimu. Kol savosios nei Bri Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy-

čiai. Pirmuoju du jau mirė, o 
jauninusysis Viktoras tebe
gyvena. Yra tai tie patys p-

tlgeportc, nei čia neturėjome, 
naudojomės lenkų šv. Juoza
po bažnyčia. Reikia pastebėti,

ADVOKATAS
____ 11 South La Šalie Street
TRUMPA APOLOGETUvA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. j Room 1701 Tei. Randolph 0331

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. i valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
‘2241 S. Halsted St. 'Tel. Victory 0582 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

taupysit laiką ir pinigus. Daugelis ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.

nai Gapševičiai, kurie ant kad lenkai ant Town of Eike 
To\vn of Lake nuo senai turi labai trukdė lietuvių parapi- 
anglių sandėlius, vadinamus jos steigimą.
Atlas Fucl Co. po num. 4919 “Ankstybomis progomis iš- 
So. Paulina St. To jauniau-įtekėti nesinaudojau, mat ma- 
siojo Viktoro Gapševičiaus su- niau i vienuolynų stoti. Ka
nus Rnvmondas pereita šeš- bangi lietuvių nebuvo, tai 
tadienį vedėsi pas altorių šv. [kreipiausi Į lenkišką. Bet ten j 
Kryžiaus bažnyčioj p-lę Stel-> iš mano lenkiškos " kaiboš ir 
lą Pivariunaitę. [rašto tik pasityčiojo ir jokio i

“Bet grįžkime prie anų palankumo nesulaukus išėjau, I 
senų laikų. Neilgai pabuvę [negrįžau ir netrukus ištekė-! 
pas Sakalauskaitę ant bar-ijnu. Susilaukiau septynių vai-* 
do Bridgeporte, sutarėm kel-'kų, iš kurių trys tegyvena. I 
tis ant Town of Jxike. Gap-1 “Keletą melų našlavau, pas! 

ševičiai apsigyveno pas č.e-,ktii vėl ištekėjau ir dar tuip,! 
kus, o mes pasiėmėm rendikę, :i savo senų tėvų pavardę su-[ 
aš likau gaspadinė. Ar buvo [grįžau. Mano naujasis vyras J 
lietuvių ant Town of Lakeiyrn Jonas Vaitkus, 
ankščiau musų, negaliu tvir- Čia tai ima balsų p. Jonas 
tinti nei šiaip nei taip. Ne-

vumas sugryS urna taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų akli- į 
vi o, žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjusią, {at
kerėjusią, chronišką ligą, KurĮ ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
81’ECJA.LISTAs 

Inėjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

ArU StSte Gatvės
Ofiso Vnlandor* Nuo 10 ryto Iki 

1 po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėlicmis nuo 10 ryto Iki 1 

po piet

kun J. Bikinas, kaina......................................................... 90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETU VOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

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

vičius, kaina............................................................................ 20c.

G, V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 9552

DIEVO AKIVAIZDOJE, vertė Byrąs, kaina.................... 40c. [ pXi X“"""*1'
6503 So. Campbell Avenne

Telefonas Republlc 4499
.5,000 ALKANŲ VYRŲ, verdtė K. Zajančkauskas M. I. C. 

kaina .......................................... ....................................... 15c.
SIELOS TAKAI TOBULYBĖM, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmlcstyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 West Washlngton St.

Cor. Washlngton and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 8895

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for Health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele*, 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT' IHEESE
KRAFT-PHENIX , 

CHEESE COMPANY

/

HITT AND RUNNA*^Wc«ry Willie Had a Literai UndentandinJ of Bull’s Invifaikm and Proceeded to “Sče” Evtrything!* -' ' ■ ' " ...—, ,,, ■ . I .1. III, , -Į..-. |l..irwr»»w, ,, I >■ ^1 I II ■ > ■ ■ — ..—
: TO .

• fb , (
*ąiT ToftrotooioeuK

,OO« *M0 9?XX)’Jt
ąoT oat (tauru w TKM 

mo a ’o f*«t

trukus, vienok susipažinome 
su Viktoro Šimkaus šeimyna 
Cadliaiiskiu, Antanu Bondzin-

Vhitkus ir sako:
“Aš tai i Chicago pate

kau Pasaulinei Parodui bai
giantis, tai yra prasidedant

<!
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BY HITT
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Trečiadieniu, Biri 10, 1931 DRAUGAS 5

ŠV. KAZIMIERO AKADEMJIOS RĖMĖJŲ 
DR-JOS XII-to SEIMO NUTARIMAI.

$3.00, S. L. R. K. A. 33 kp. Maus dr. $5.00, Sv. Barboros

Moterų Sąj. 21 kp., $5.00, Šv. 
Kab. Karalaičio dr.,

Bridgeport — Rėmėjų 2-ras 
skyr. $50.00, Moterų Sąj. 1 kp.

(Tąsa)

Žymesnės aukos.

P-nia Atkociunienč,
skyr„ Manąr, yno-' įįįN p p. Sv. Sodlalici-

ja $10.00, Apašt. Maldos dr.,kėjo visų $100.00 palikdama 
amžina nare. P-na« Poškų iš 
2 skyr., Bridgeport, ir-gi $100. 
P-nai Petraičiai iš Bridgeport 
$25.00 į garbės narius. 

Draugijų aukos.

T0WN OF LAKE. — Rė
mėjų 1 skyr., $15.00, Jauname- 
čiij $16.25. Didžiojo Vytauto 
dr. $10.00. N. P. P. Šv. Mote
rų ir Merg. dr. $10.00. Labd. 
Sųj. 1 kp. $5.00. Apašt. Mal
dos dr., $5.00. N. P. P. Šv. 
Merg. Sodalicija $5.00.

$10.00, Tretininkų dr. $10.00, 
Šv. Petronėlės dr. $10.00, Am
žino Raž. dr. $5.00, Šv. Onos 
d r. $5.00.

North Side — Rėmėjų 3 
skyr. $5.00, N. P. P. Šv. Me
rg. Sodalicija $5.00, Šv. Ceci
lijos d r. $5.00, Šv. Mykolo dr. 
$5.00, Šv: Juozapo dr. $5.00, 
šv. Ražanėiaus dr. $5.00.

Roseiand — Rėmėjų 4 skyr. 
$10.00, Šv. Petro ir Povilo dr. 
$5.00, Kalvarijos Stacijų dr.

$3.00, Šv. Onos dr. $5.00; Icio- 
.alių Moterų ir Merg. Kliubaa 
$5.00. -

18 th Strtct — Rėmėjų 5 
skyr. $5.00, Jauuamečių skyr. 
$5.00, N. P. P. Šv. Merg. So
dalicija $5.00, Ministrantų dr. 
$5.00, L. Vyčių 4 kp. $5.00, 
Labd. Sųj. 4 kp. $5.00, Šv. 0- 
nos dr. $3.00, Apašt. Maldos 
dr. $3.00.

•f* A.
KAZIMIERAS 

ABARAVIČIUS
mirė birželio 8. 1931 iii. 4:13 
vai. ryto, 46 metų amžiaus. 
Kilo iš Vilniaus red. Švenčio
nių Apskričio, Daugėliškiu par. 
1-mo Mikolavo Kaimo. Ame
rikoje išgyyeno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Scholastikų, po tėvais 
Zagorska, dukterį Teresę, bro
lį Julijonų, brolienę Reginų ir 
gimines, o Lietuvoj brolį Jur
gį ir seserį Julijonų ir gimines. 
Velionis buvo narys Unity

|. Clubo. Tel. Boulevard 8146.
Kūnas pašarvotas 1745 W, 

44 St. Laidotuvės įvyks ket
verge birželio 11. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus par. bažnyčių, kurioj į- 
vyk gedulingos pgraaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų mis 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, Brolis,

Brolienė ir Giminės.
Laidotuvėmsta-patosRauJa grab. 
Ežerskis, Boulevard 9277

Brighton Purk — Rėmėjų C 
skyr. $15.! K), Jauuamečių skyr. 
$10.00, Tretininkų dr. $10.00, 
N. P. P. Šv. Moterų ir Merg. 
dr. $10.00, Šv. Kazimiero dr., 
$5.00, Labd. Sąj. 8 kp. $5.00/ 
Moterį) Sąj. 20 kp. $5.00, S. 
Š. V. Jėzaus d r. $5.00, Mote
rų Sąj. 20 kp. jaunaniečių 
$5.00, Apašt. Maldos dr. $5.00, 
L. Vyčių 36 kp. $5.00, Blaivi
ninkų 1 kp. $2.00.

IVesf Pitllman — Sv. Vero
nikos dr. $5.00, Tretininkų dr. 
$5.00, Atradimo Šv. Kryžiaus 
dr, $5.00, Apašt. Maldos dr. 
$5.00, Labd. Sąj. 10 kp. $5.00.

Mflrąuette Manor — Rėmė
jų 8 skyr. $30.00, Šv. Ražan-

dr. $5.00.
Cicero, III. — Rėmėjų 9 sk. 

$10.00, K. tfed. 12 skyr.'$10.00, 
Visų Šventi) dr. $5.00, Dievo 
Motinos Sopulingos dr. $5.00, 
Apašt. Maldos dr. $5.00, Tre
tininkų dr. $5.00, šv. Griga
liaus choras $5.00, šv. Anta
no dr. $5.00.

West Side — Rėmėjų 10 sk. 
'$12.00, Tretininkų dr. $2.00,

A K T A R A I:

BRONISLOVAS
TRUNSA

mirė birželio 8, 1931 m. 8:45 
vai. vak. 38 melų amžiaus. 
Kilo iš Alytaus Apskričio. Alo
vės Parap. Pavartinių Kaihio. 
Amerikoje išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Paulinų Atkočiunienę, 
dvi pusseseris Karalinų Kišku- 
nienę ir Teklę Pašneki enę, du 
pusbroliu. Feliksų ir Julijonų 
Moslliunus ir gimines, o Lie
tuvoj motinėlę Onų, du broliu 
Jonų ir Boleslovų.

Kūnas pašarvotas 1410 So. 
49 Ct. Cicero. III. Laidotuvės 
įvyks pėtnyčioj birželio 12, Iš 
Eudeikio koplyčios 8 vai. bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:
Sesuo, Pusseserės ir Giminės. 
Laidetutėm* patarnauja grab. 
Eudeikls, Tel. Yards 1741

KASTANTAS 
REKSNIS

ržello 8 d.. iŠ

ABA
AGNĖS GETZ (Gečienė)

(Po tėvais KasputaltS)

Mirė birželio 8 d., 1931, 7 vai. vak. sulaukusi pusamžio.
Kilo iš Tauragės Apskr., Upynos jmrap., Upynos kaimo. Ameri

koje Išgyveno 42 metu.
Paliko dideliame nuliudime du surtu: Pranciškų ir Jurgį, dvi 

dukteris: Jadvygų ir Pranciškų, brolį Antanų Kasputį, seserį Sta
nislavų Gudienę, o Lietuvoje seserį Johanų Kasputaitę . ir brolį 
Pranciškų Ir gimines. z

Kūnas pašarvotas 1333 So. 69 Aye. Cicero, Iii. Laidotuvės įvyks 
penktadienyje, birželio 12 d., iš namų 8 vai. bus atlydėta į šv. 
Antano par. bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielų. Po pamaldų Ims nulyd&la J šv. Kazimiero kopines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, druugu-ges ir pažystamus- 
įaas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Siutai. Dukterys. Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauju graborius I. J. Zolp. Tel. Bivd. 5203.

Mirė birželio 8 d.. 1931 m. 
10:00 vai. vak. 37 metų amž. 
Kilo iŠ Vilniaus rėd., Švenčio
nių pskr., Daugėliškiu parap., 
Janasaušiža kaimo, merlkoje iŠ. 
gyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Kazimierų, o Lietuvoje 3 
seserie: Veronikų, Elzbietą ir 
Anėlę, broli Jurgį ir du švoge- 
rlu ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46 st.

laido! avės Įvyks šeštadienyje, 
birželio- 12. «š graboriaus Zolpo 
8. vai. bua atlydėtos j Kryžiaus 
bažnyčių, kurtoje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, 
po pamaldų bus nulydėtas į flv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Brolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

I. J. Zolp. Tel. Bivd. 62IV3.

Apašt. Maldos dr. $2.00, Mo
terų Sąj. 55 kp. $5.00, Aušros 
Vartų dr. $5.00, Kolegijos Rė
mėjų 19 skyr. $2.00, šv. Onos 
dr. $3.00, K. Fed. 3 skyr. 
$2.00.

Wnukepi n, Pi- — Rėmėjų 
19 skyr. $83.00, šv. Onos Mo
terų ir Merg. dr. $10.00, N. 
P. P. Šv. Merg. Sodalicija 
$5.00.

Indiana Harbar, Ind. — Rė
mėjų 21 skyr. $10?X), šv. Ra- 
žančiaus Moterų dr. $5.00, S. 
L. R. K. A. 176 kp. $5.00.

Gary, Indiana — Šv. Roža
nčiaus dr. $10.00, Šv. Mykolo 
dr. $5.00, Pavienių auka 
$22.00.

Baltint-ore, M d. — 24 skyr.
$10.00.

Šv. Kaz. Akad. Alumniečių 
dr. $25.00.

P-nios Vaicekauskienės au
ka nuo “Bunco party” $20.00. 

i Šv. Kryžiaus Ligoninės Rė
mėjos $10.00.

K. Fed. C'Iiicagos Apskr. 
$5.00.

Pavieniu aukos
Po $10.00: kun. Ig. Albavi- 

čius, kun. F. Vaitukaitis, J. ir 
O. Gurinskai, B. ii’ J. Naujo
kai.

Po $5.00: kun. S. J. Martis,i* T
kun. A-. Valančius, Dr. A. G. 
Rakauskas, H. Nedvarienė, A
Balienė, Z. Mikšienė, S. BuD 
čienė, P. Ručinskienė, O. Ro
kienė, P. Kriaučiūnienė, J. C. 
Petraičiai, B. Naugžemienė, J, 
Garnckas.

Tat. Canal 6766

Dfi. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTBTRIKAS
Gydo staigiM ir chronišku Ilgu 

vyrų. motorų ir vaikų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdien* nuo 
platų iki S v*L vakarai

Nedėllomis ir seredomls tik 
likai no ousttarao

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Telefonas GrovehiU 1282

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — U vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 Ir 8:80 iki 8 vai. vakare. 

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto
Nedaliomis pagal sutarti.

Tel. Prospect 1157

DR. JORI* N. THORPE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

- 1637 WEST 51 STREET
Vai.: 8-6; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Ofiso Tel. Viotory 8892
Resįdencijos Tel. JDrezel 9191

DR. A. L ROTO
Gydytojas ir Chirurgas

(Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

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

Ros. Phon* 
Englewood 6641 
Wentworth 2000

Office Phone 
Wentvrorth 3000

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-6 ir. 7-9 vai. vakare

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 6 v, v. Ir 8-.20 — 9 v, v.

-
Ofiso Tel. Cicero 49,

Namų Tel. Lawndale 1342

DR. A. T. KING
DEN TĮSTAS 

4930 West 12 St. Cicero. I1L 
Gas ir X-ray 

Vai.; 9-ll>;30; 1-5; 6:30-9 
Ned. ir 8er, po pietų pagal sutartį

(Bus daužau)

GKABORIAfc

U,RADm
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 1»- 
dlrbystėa

OFISAS
888 West 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 8218 8. 
Halsted Street Tel.

ž Vlrtary 6088

Phone Boulevard 4139

A MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangu* nes nutari
me išlaidų užiallryrrmi
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aaburn Avenue

BZERSKI
LTETUriS ORABORIUB

ori***
4603 So. Marsh f i aid Avenue

Tek Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS ORABORIUB

4443 80. Tahnaa Avė,. 
TeL Virginia 1290 

. Yards 1138
p i Chicago, Iii.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų| 
patarnavimą, kuomet jis yra Labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS S CO.
JŪSŲ G R AB ORI Al 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2389 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2338
Valandos 2-8 po plotų Ir 7-9 v. v. 

NedėlioJ pagal susitarimų

Tol. Lafayette 6798

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir

iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect 0810

S. D, ULCRAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuo pigiausia. | 
Reikale meMik* etslėsnlrti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosoreit 2818 arba 9818

2314 W. 23rd PL, Chicago
8KYRIU8

L430 Su 46 Court, Cicero, BĮ.:
Tel. Cicero 8927

Telefonas Yards 1138

STAHLEY Pi MAŽOM
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR.VAHUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

įtemplm*

DR. A. J. JAVOIš
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedalioje pagal autartį.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM j
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Boulevard 5913
Rea Kenwood 5187

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

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

DR. D. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisą* 815* South Kadžio 
Rea 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-6, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

A L DAVIŪONIS, M. D,
8919 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood (107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
' Nuo 8 iki I valandai vakaro 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
6901 - 16 St 2926 Washlngton
18-12. 8-6. 7-9 18-2. 6-6, Bivd.
TeL Cicero 662 Tel. Kedzle 2650-2651

DR. S. A DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Rezidencija 

<729 Weat 12 PL 
Tel. Cicreo 2888

Nedėliotais 
Susitarus

Ofiso TeL Victory 8887
Of. ir Rea TeL Hemlock 1174

DR. J. F. POŠKA
OF. 8138 S. HALSTED STRETT 
REZ. 8506 S. ARTE 81AN AVĖ. 

Vai. 9-13 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-6 po plet. Utarn. ir Subat
8-8 vok. tveotadlenlaU pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. BIEZIS

DENTISTAI

Phone Boulevard 7042

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

Arti 67 Street

Tel. Canal (228

Palengvins aklų įtemplm* kuris 
esti priedastlm galvos skaudėjimo. Į 
svaigi m o. akių »d tešmuo, nervuotu- 
B8, skaudamų aklų karštį. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpų 
te ir tolimų, regyst*

Fi L engiu teisingai akinius visuose

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St)

VuCaudos Nuo 9 iki lt ryt* 
nuo 1 lla 9 vakare 

BeredoJ pagal sutarti

SntfHnoUilia vilo- aUtukimu0,M5' eoamtnavlmas daro- «uw*u«Mute» vivu <u aistra, porodanč* "py*1-u
priei-

3316 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SAUDAS
lietuvis GREBOBKUS 

Didelė graži keplyAa dykai 
718 WB8T 18 STREET

TOL Roooevelt 78*2

Speetaie- atyda atkreipia!
[klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va 
Nedėliotais auo 18 ryto iki lt

po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAU3U IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų aky* atUotsomoe 
be aidui*. Kainos pigiau kaip

4712 S. ASHLAND AVĖ,
Tel. Boulevard 7589

moky-

Boulevard 7889
Res. Hemlock 7(91

DR. A. P.KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

TM. Cicero 12(8

DR. GUSSEN

I. J. Z O L P
BRABOftUre IR LAIDOTUVIŲ 

VEDSJ A»

1SS8 Wtot4ftb «.
pas 48th tv Pkulfrra St* 

S19» - 8618

» ToL Tania 182#

DR. G. SERNER
LIBTUVI8 AKIŲ BPBOIALMIAB

ir Akinių Dirbtas* 
756 West 35tti SL
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Modšliomiat nuo 10 iki U.

kcaisMtėe 
prie manės patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai. gerai Ir plglaa 
negu kitu. Koplyčia dėl 
dykat

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond Avė.

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

NedėlioJ pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Mtdway 6512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenuo Ir 24-tas Street 
Telef. Wllmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais 

ir Kctvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL
I Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
VU.: ryto nuo 10—12 nuo 2—6 p*

LIHTUVM DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 18 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nodėlloalo pagal sutarti

4847 W. 14 ST. Cicero, HL
------------------ ------------------------------------

TeL Lafayette (838
Res. GrovehiU 2960

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray * Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 1-9 NedėlioJ pagal sutartį

pietų: 7—8:20 vakaro 
Nedėllomis 18 iki 12 

Telef. Midw&y 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

ReMdencUos Tel. Plosa 2888
VALANDOS:

Nuo 18 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 8 vakare 
Nedėl. nuo 18 iki 13 dien*
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C H I C A G O J E DAR20 ĮRENGIMAS BAI
GIAMAS.

AUŠROS VARTŲ KLEBONO, riems, kieno tik aptemusios 
ATVIRAS LAIŠKAS. Įtikėjimo atžvilgiu. Žmonės sa-

------------- ko, per trumpai misionierius
Šios savaitės pabaigoje lauk 

damas .Jo Ekscelencijos vys
kupo Petro Bučio, M. I. C., 
Aušros Vartuose pranešu visų 
žiniai, kad norintieji Jo Ek
scelenciją sveikinantieji or

ganizacijų delegatai arba as
meniui pasimatyti temalonės 
pranešti parapijos ofisan žo
džiu, laiškeliu arba telefonu 
Roosevelt 8079.

Ateinančiame sekmadienyje 
Aušros Vartų bažnyčioje ren
giama Jo Ekscelencijos iškil
minga celebra bei suma ryto 
10 valandų

Brighton Parke buvo. 
Misijomis žmonės labai pa

tenkinti.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ SUS MO.

Aušros Vartų parapijos dar 
že jau baigiama įrengti plat
formų. Keletas lietuvių kon- 
traktorių tai platformai buvo 
patiekę pienus ir aprokavi- 
mus. Pasirodė, kad kontrakto 
liaus Juliaus Šlickio, 2019 W. 
22 st., pienas buvo

klaidingas ir jų padėtis sun
ki. Mat tokiose aplinkybėse 
trūksta medikalių ir sanita
riškų patogumų. Geriausia 
tokiems laikytis prie specia
liai įrengtose gydyklose. Prie
miesčiuose gydyklos bus į- 
taisytos arti NoTVvood Parko, 
kitas prie Bryn Mahr ir 
Crawford avė. ir taip-gi South

tinka- iSidėj, kur vieta dar pilnai ne- 
niuskirta.

P-no Balzeko garadžius ir
salesroom randasi po num. 
6012 So. Kedzie avė. Savo 
garadžiuje p. Balzekas varto
tų automobilių turi visokiau
sių rūšių. Taipgi priima į 
mainus vartotus automobi
lius.

iš Italijos, kur buvo nuvykęs naitei mokėjęs 75 centus. Pa- 
pataisyti savo apirusios svei- skiau ir už pinigus buvę sun- 
katos ir pradėjo eiti savo pa- ku gauti. Tad jis savo 12 ark-
reigas. ‘R. M lių sušaudęs ir ūkį apleidęs.

miausias ir pigiausias. Jis 
Brighton Park. — Moterų darbus atliko gerai ir grei- 

Sąjungos 20 kp. laikė pusnie- tai. Jam padėjo kiti patyrę

RADO NEGYVĄ ŽMOGŲ.

Rugsėjo mėn. Madride įvyks 
20-tas tarptautinis statistikos 
instituto susirinkimas. 'Jame 
kviečiama dalyvauti ir Lietu
va. “R.”

R. ANDRELIUNAS
(Marųuette Jewelry & 

Radlo)

ŠILALIŠKIAMS ŽINOTI.
tinį susirinkimų, birželio 7 Ikarpenteriai, kaip va Jonas 
d. para p. svet. Vyšniauskas, Povilas Ribic-

Daug dalykų nutarta. Iš- į kas. Jonas Stumbris, Pranas 
klausyta p. E. Statkienės pra- (Melekauskas, Petras Gadei- 
nešimas iš Akademijos Re- kis, Antanas Vyšniauskas, An 
mojų Seimo. Pranešimas vien- Janas Fabijonas, Antanas Lin- 
balsiai priimtas. ’kus ir kiti.

Rytų Katalikų Tarpe kitko įnešta ir nutar-j “Maliorių darbų pradėjo 
apeigomis. Norintieji daly- ta atimti balsų 6 mėn. p. Ijauni vaikinai: Algirdas Ka- vas Augustinas Dirvelė.

K 'zanauskas, Antanas Stankus J • ans5pint<Ls ntidėvauti tose iškilmėse prie Auš- V. dėl neramumo ir užpuldi-
ro's Vartų bažnyčios durų sek- nėjimą ant narių, 
madienyje nuo 9:30 valandos Į Raportas nuo mūsų ‘bun-
ryto kol bus vietos bažnyčio-'co party” dar pilnai neišduo-

Felix Kraujelis, Kazimieras 
Belužis, Kazimieras Maženis 
ir Vincas Paukštis. Jauniems

je gaus tam tikrus sėdynių ti-įtas, nes visos narės nesugrų- į talkų atėjo kiti patyrę ma-
kietus. Aušros Vartų parapi- žino tikietų.

'‘t
lioriai.

teturi su savim metinius 
Kij parapijos sėdynių tikie

tu?.
Su aukšta pagarba 
Kun. L. Draugelis, M. I. C.,

Aušros Vartų klebonas.

Kuopa pamačius, kad buv. j Ateinantį ketvirtadienį bir 
korespondentė rašo neteisiu-iželio 11 d. 5 vai. vak. West

jgas korespondencijas, jos vie- Sidėg Vladislovai, Jonai, Pet-
ton išrinko naujų narę.

O. Ivinskaitė,
Nauja korespondentė.

rai ir Povilai susirinks į dar
žų pasitarti apie vyskupo P.

SV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS MOKSLO METŲ

UŽBAIGIMAS.

Ketvirtadienyje, birželio 11 
d., šv. Kazimiero Akademijos 
auditorijoj yra svarbus įvy
kis. Tai mokslo metiį užbaigi
mo iškilmė, kurioj 35 betu
veitės gaus diplomus. Ta pro-
ga yra surengtas labai gra
žus programas. Be to, tų pa
tį vakarų įvyks parapijinių 
mokyklų 8 skyrių išrinktų 
mokinių iškalbingumo kon- 
testas. Visi nuoširdžiai kvie
čiami šioj metinėj Akademi
jos iškilmėj dalyvauti.

RĖMĖJAI “DRAUGO” 
PIKNIKO.

Prie paminėtų “Draugo” 
pikniko rėmėjų reikia dar 
pridėti šiuos.

Broliai Kinčinai, turintieji 
valgomųjų daiktų krautuvę 
po num. 4441 So. Honroe St.

Petras Budginas duonke
pis iš Roselando.

Brolis Aleksandra iš Mari
jonų Farmos.

BRIGHTON PARK ŽINELĖS

X Apaštalystės Maldos dr- 
jos ekstra susirinkimas įvyks 
10 d. birželio, 8 vai. vakare.

X Blaivininkų 1 kuopos 
susirinkimas įvyks 12 d. bir
želio, 8 vai. vakare.
' X Nekalto Prasidėjimo Šv. 
M. P. moterį] ir panų draugi
ja rengiasi prie gražaus šei- 
miniško išvažiavimo, 21 d. bir
želio į miškus už Č’prnausko 
daržo. Bus du trokai, kurie 
nuveš žmones i tyrą orų. Vi
si važiuosim.

X Nuo 17 iki 3f d. gegu
žės pas mus buvo misijos, ku
rias davė Tėvas A. Dirvelė, 
pranciškonas.
• Misionorius Dievo apdova
notas gražia iškalba, kad ir 
kiečiausias netikėlis, išgirdęs 
jo pamokslų, atsiverčia. Jo 
pamokslai atidaro akis vi-

Gegužės 10 d. laikytam su
sirinkime nutarta sekantį su
sirinkimų laikyti birželio an
trame trečiadieny, t. y. 10 J. 
Bet šis susirinkimas negali į- 
vykti dėl to, kad Clceroje lai- 
'komos Misijos, kurias veda Tė

Taigi susirinkimas atidėtas 
ant toliau. Pasitarus valdyba 
paskelbs laikų.

A. J. J.
Šilališkiu Raštininkas

Pereitų pirmadienį apie 1 
vai. po pietų prie Peoples Na
tional Banko žmogus apalpo 
ir mirė. Pribuvusi policija 
kūnų nugabeno į Eureikio lai
dojimo įstaigų.

žmogus neturėjo jokių žen
klų, rodančių kas jis. Žmogus 
yra apie 50 ar 55 metų am
žiaus, 5 p. ir 10 colių augšeio, 
sveria 180 svarų, truputį pra
žilęs, neturi dviejų paskutinių 
pirštų ant dešinės rankos

KANADIETIS SUŠAUDĖ 
SAVO ARKLIUS

REGINA, Sask., Kanada, 
birž. 9. — Iš pietinės Saska- 
tchewan provincijos dalies čia 
atvyko ūkininkas J. Thomas. 
Jis pranešė, kad dėl vandens 
stokos apleidęs savo ūkį. Kai
tros išdžiovinusios šulinius. 
Išpradžių jis vandens stati-

REAL ESTATE

DARO PROTOKOLŲ 
NUORAŠUS

| NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie į

pat Lietuvių bažnyčios. Kam-1

BALZEKAS PARDAVI
NĖJA ESSBK-HUD-

SONUS.

Kauno miesto policijai įsa- pinis lotas 150x50 ft. Namas 
kyta daryti visų tų protokolų, dar naujas dviejų šeimynų, 
kurie siunčiami teismui, nuo- Ant kampo dar galima staty.
rašus. Nuorašams daryti jau ti didelj nam^ Savininkas į 
pagamintos ir blankos.

2850 West
Telefonas

Ullalkau visokių 
auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra- 
dto, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos instru
mentus.

63rd St. Chicago
HEMLOCK 8380

4848 80

Savininkas
Del geriausios rųfllea 
Ir patarnavimo, lau
kit ____

GREEM VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, svieste Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1888

Wm. J. Kareiva

BAGDONAS BROS.
Į FURNITUNE & PIANO MOVINO. 

Local A Long Dlatance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Ras. Tel. Vards 3408

Senai esantis automobilių
Bučio pasitikimu ir prie tos bizny R Balzekas ilg!> lai.
progos fotografas Zalatorius pardavinėjo Humpmobi- 

Jaunamete sįjungietės. nutrauks kėlėt, paveikslų. Tie ,ius Nesenai firmą ir
Moterų Sąjungos 20 kuopos, paveikslai paskui bus iudeti prad5jo pardaTinėti e^. 

jaunamečių skyrius turėjo J “Draugų”.
pi rmų “sočiai gatbering” geg. I Hudsonus.

SUGRĮŽO Iš ITALIJOS

Alytaus miškų mokyklos di 
rektorius p. Rukuiža sugrįžo

AUTOMOBILIAI

31 d., 3 vai. po pietų, pas JUBILIEJINIS PIKNIKAS, 
pirm. p-lę Ališauskaitę. Jau-
namėtės gražiai paskambino
pianu, kitos padainavo, 
to pirmininkė

ĮVAIRU8 PARDAVIMAI i-'-.

trumpą laiką turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes
turi būti greitai parduotas, ir A. ALEŠAUSKAS & SON

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

, pasinanduokite gera progą 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
‘611 Lincoln Avenue 

Rockfonl, UI.
Phone Forest 8491

7126 So. Rockwell St.
Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8 Parsiduoda 8 flatų namas. 6 kamb. 

mod., garo apžlld.. ųžuolo trinias 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
1 flatu. 88,000 jmokėt. Likusi leng
vais ižknok. 1822 So. 51 ava Sv. An
tano par. Cicero.

NEPIRK RAKANDŲ
i Iki nepamatys! B kamb. gražius 
rakandus 2 kaurai, lefrnpoa, elektros 
radlo, kartinai ir tt Jauna pora tu- 

vaišino skaniu įvyks birželio m. 28 d., Sha-'ri tuoJ »««»<>*. vartoti tik 11 sa
vaičių; galima Ir skyrium.

Draugijos “Lietuvos Uki-
Po Įninkąs” jubiliejinis piknikas

užkandžiu. Visos buvo patei-
kiūtos 
t i s.

Kitų mėnesį

net nenorėjo skirsty-

‘ sočiai gathe-

ry Tree In, Archer Rd., prie- 
šias Oh Henry Park, Willow 
Spring, III.

6828 So. MOmrt Street

Taipgi didelis pasirinkimai vartotų 
karų už labai mažų kainų. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės t 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanlkas J. MENZ0R

ring” turėsime pas p-lę Gri- kas” susitvėrė

RAKANDAI.
Vartoti S

-p. _ ,,T. , tti • • PrivatlSk* lęMayna. ? puikua setasDraugija Lietuvos Ukinin ut >ss, vertės isoo; staodnas rieėuto 
išdiloI M

rugsėjo m.

White Sox Motor Sales
Pardavimui ar mainui 

kamb. plytų bung. 6484
naujas 4 
Eddy St. Skolinam Pinigus

A. Jankaitis pardavėjas

taitę, 4431 So. Fairfield Avė. 
Nepamirškite visos dalyvauti. 

.Jaunamečių
bus birželio 14 d., 2 vai. po
pietų. Parapijos salėj. Visos 
jaunanietės atsilankykite ir 
atsiveskit naujų narių.

Prašome mainyčių leisti sa
vo dukrelėms prisirašyti prie 
Moterų Sąjungos, nes susir
gusios čia gauna pašelpos, o 
narės lanko ligoje.

Sylvija Statkaitė,
M. S. 20 kp. jaunamečių 

skyriaus koresp.

21 d., 1906 m., Chicago, III.
Šįmet sukanka 25 jn. jos 

susirinkimas Į gyvaviitio.
Minėta draugija susideda iš 

įvairių Cliicagos kolonijos ir 
apielinkės narių.

Toji draugija

i medžio valg. setas >45. vertės >200! 
orientaližkas 9x12 Wilton kauras 
>20; riešuto medžio miįeg. setas >9S, 
vertas >250; coxwell kėdė ir otto- 
man >2 5, vertas >95; candelabra i 
lempa >6. vertas >25, elektros ra
dlo. paveikslai, stalas, indai ir tt 
1-mas apt. 8228 Afaryland avė. 1 
blokas J rytus nuo Ųottage Orove 
avė. Stesrart 18T5.

810 WHST 3dWtŠT
Tel. Tards 0898

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS

PIKNIKAS SALĖJ.

Bridgeport. — Pereitą sek
madienį turėjo įvykti šv. Jur
gio par. piknikas. Kadangi 
jau šeštadienį ir sekmadienio 
ryte lijo ir buvo apsiniaukę, 
tai J. M. pralotas patvarkė 
taip, kad vietoj vykti į dar
žų viską atlikti parapijos sa
lėj. Apie pakeitimų buvo pas
kelbta per visas šv. Mišias, 
visi parapijonai apie tai su
žinojo ir vakare priūži* pilna 
salė žmonių. Oras buvo vėsus 
ir kaip sykis tų pramogų pri
tiko laikyti salėj.

Vakarienė buvo gardi ir 
šauniai prirengta. Visi iki so
ties buvo privalgydinti. Buvo 
gera orkestrą, smagus šokiai

■ * kamh.

Plfm pirkimo naujo karo. Širdingai 
praėau atsilankyti M* pamatyti nau
jus 1>S1 * NASH automobilius su vė

Rooming houae l2rkamh. Iftren- Haualos mado.ailtomatlftkal. Jtal- 
duotl, Rehdos 845. Pigiai. ’ 189 W. ■*«»»•. sport Royal tekiniais Ir kl- 

yra gabiai Elm 88' arti Clark. Utobullnlmais kokius tiktai
. . i__________________._________ .________ INA8H taip gali Įrengti

vedama V. Duobui pirminin-Į Dėžių dirbtuvė siūlo malkų po >4 i prieinamas kalnas.

TIKRAS BAROENAS 
Gražus 2 flatų muro namas

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
parduota pigiai, arba pri
ims morgičius ar lotą į mainą. Namas randasi arti Mar- 
ųuette Parko. •

TeL Republic 5551

Neimant komiso nuo |60 iki 8800 
SI. d e pa rt mentas yra po valstijos 

priežiūra

Taipgi paakolos ant pirmų morgtčių

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

ui tokias

kaujant ir B. Lenkauskui raš-, 
tininkaujant.

Be to, turiu

už vežimų.
Varde 5065

1 Barbecue et and, geras bizni* arti
nranpSti Vnd mokyklos, pigiai, >468. 5132 Bel- pianestl, Kad mont ave Kreipti, po 2 vai. po 

išvažiavimų rengti yra apsi- piety-
gabusėmęs komitetas. Plkni- 1 Orocernė ir saldainių krautuvė. 

, , .... .... Pigiai p*rduoslm. 1004 W. lt 8t.kas bus paįvairintas įvairiais _________________________
žaidimais. Bus duodama dau-
gybė dovanų už visokius atsi- 
žymėjimus.

Bus gera muzika, tat šokių 
mėgėjai galės pasišokti.

Nariai bus kviečiami laiš
kais. Visi lietuviai kviečiami
dalyvauti tame piknike.

Valdyba ir Komitetas.

PLEČIA DARBUOTI.

* Cliieagoj kova prieš džiovą* 
tebėra po senovei tęsiama ir 
tebeplečiama, taip skelbia 
Dr. Frederick Tice, M u naci pa
lės Džiovos Sanitarijos direk
torių prezidentas. Pirmas to-1 
je kryptyje žingsnis yra įkuri- • 
mas stočių priemiesčiuose.

Pernai nuo džiovos Chica- 
goj mirė 2,336 žmonių. Da

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklą 

Dovanos

Kea užlaikome geriauelų dal- 
mentlnlų žiedų dėl eutartuvlų — 
rngagemont. Turime gražalualų 
laikrodžių. karolių. fontanlnių 
plunkaaų, burkAtlnų — gintarų— 
žodžiu aakant, turime visokių 
vlaoklaualų dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanot bai
giantiems mokyklų. Musų kainos 
dabar yra specialiai nuplgmtoa. 
Naudokitės proga!

Taipgi taisome laikrodžius pri
einama kaina. Musų darbas ga
rantuota*

bar visame mieste po priežiu- 
ir kitokie žaidimai. Smagiame ra yra 51,548 džiovininkų.
upe buvo J. M. pralotas, abu! Yra tokių, kurie nori pasku-
jo asistentai 
linksmus

ir* kartu buvojbinti išsigydymą džiovos. Jie 
visi susirinkusieji priemiesčiuose statosi arba

Pasilinksminimas tęsėsi nuo 
6 vai. vak. iki 11 vai.

Ten buvęs.

renduojasi bakūžes, kad nau
dotis tyru oru ir saulės švie
sa. Bet tokis pasielgimas yra

JUOZAS A. RIZOEN
3313 8. Halsted St. 

Tetef. Boulevard <541

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenne

Lafayette 2022

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Koatraktorlns 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 1524

<298Telef. Republic

D. 6RICHIS
I OBNERALI8 KONTRAKTOĖ1UB 
. Statau namus kaip muro taip Ir 
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnasnlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnla 2884

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ BTATVMO KONTRAK

TO Rrus
4556 S. ROCKWELL ST.

M YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvi* lietuviams patarnau- 
siu kuogerlausla

4426 So. Wettern Are.
Tel. Lafayette 8227

ftapos Telef. 
Hemlock 2847

JOHN YERKES
Namų Telef. 

Republle 8888

Plumbing B Heatlng Lietuvis 
KONT RAKTO RIU8

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kalnus prieinamos 

2422 WE8T 49th STREET

EARMOS (ILLINOIS).
140 akerių farma Fayette 

County. Viena ir pusė mylios 
nuo miesto, ketvirdalis my
lios tik nuo naujo kieto kelio. 
100 akerių dirbamos, 60 ake
lių yra kalkiais nupilta, 30 
akerių &eros ganyklos, 10 a- 
kerių miško. Šešių kambarių 
namas 30x30, dvi barnės 40x 
40 ir 37x45. Barnės abidvi 
yra ant cemento pudamento. 
Grūdinė su garadžiu 22x24, 
vasarinė kuknė ir mėsai rū
kyti 16x18, ir du vištininkai. 
Visi budinkai yra labai ge
ram padėjime ir yra geros 
tvoros apie visą farmą. Kai
na — $26.00 ant akerio. Įneš
ti tik $1,200.00 kitus ant iš
mokėjimo, du žygiu į metus 
po $105.00 pakol* išmokėta. 
Tas už sumą ir procentą žy
giu.

99 akerių farma Fayette* 
County. 80 akerių dirbamos 
žemės, 19 akerių miško. Dvi 
mylios nuo Katalikiškos Baž
nyčios. Yra dar nepaprastas 
namas, ir kiti budinkai. Kai
na $20.00 akeris. Įnešti $500.00 
kitus ant 20 metų išmokėjimo.

Katrie ieškot gerų barge- 
nų, tai rašykit:

T. 0. ORIMMINS 
o-o Kag&y Realty Oo.,

Effingtuun, Dlinois

PINIGU SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČiy 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

vos paAtu | dvi savaites, tele
gramų j dvi ar tris diena*

L*iv*kortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lletuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legallžkus dokumentus pirkime 
Ir pardavlm*

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnie* 
tarnado; taipgi automobiliu*

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Reglatruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Tards 4669

3$3 DOLLAR SAVINOS, 
BUILDINO & LOAN

ASS’N $$$
“LIETUVIŲ 8PULKA”

MIS 8o. Westem Avenne 
įmokėti pinigai ant knygučių 

rteža nemažtaua kaip, 6% ant 
pareikalavimo 4% | metus.

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

Spulkos sekretorius ir Vie
las Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
žkollnlmo nota* Ilsu* kontrak
tas Ir kitus llgallikus dokumen
tus atsargiai ir pigiai.

Apdraudžlam (Insurance) na- 
fftu* fornlčlu* Stiklus Ir au- 
tSSrkoblllus tvlrčlausiose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.




