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FRANCIJA YRA GRIEŽTAI PRIEŠINGA 
GELBETIVOKIETUAI

RUSIJOS DARBININKAI VARU VERČIA
MI SKOLINTI KOMISARAMS

Rumunijos Valstiečiai Šaukia Palengvinimų; 
Ungarijoj Prasidėjo Politinė Kampanija; Ko
munistas Sužeidė Japonijos Karo Ministerį

FRANCIJA NENORI LENG-, NAUJA VIDUJINE BOLŠE- 
VINTI VOKIETIJAI 1 VIKŲ “PASKOLA”

PARYŽIUS, birž'. 10. Fra
ncija patyrė, kad Vokietija su 
Britanija sutariusios sušaukti 
tarptautinę konferenciją pa
taisyti Youngo planą, kuriuo- 
mi einant Vokietija moka ka
ro atpildvmą. Konferencijos

MASKVA, birž. 11. — Pa
skelbta 19-oji vidujinė bolše
vikų paskola. Norima surinkti 
virš pusantro biliono rublių. 
Pranešta, jog kiekvienas dar
bininkas šiai paskolai turėsiąs 
pašvęsti vieno mėnesio uždar-

VAIZDELIAI IŠ BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VALST. TEATRO D1REK ' 
TORIUS APIE GAISRĄ

ŠVEDŲ ŽURNALISTAI 
LANKO LIETUVĄ

tikslas — pataisyti tą Youn-bį. Pinigai iš darbininkų bus I. Atvaizduojama du jaunu vyru iš Chicago, Lasse ir Grand. Valtimi jiedu iš Chi-\ « \l ah» \Z n vi. n . a 2 2X1. J 2 — _ 1_o ______ . £ l _ . . __ _ - l

Teatro rūmuose nėra vietos.
Jie stropiai saugojami, nes ko
misija tiria gaisro priežastis. 
Pasikalbėjimas vyksta Miesto 
sode ant suolelio.

— Gaisras kilo iš dekoraci- 
,jų sandėlio. Tuo metu teatre 
vyko spektaklio repeticija, ir 
tik buvo pasibaigęs pirmo vei
ksmo vaidinimas ir prasidė
jęs antras veiksmas, direkto-1 tuvą 
rius išgirdo užkulisy vykstantį 
ūžesį, bet manė, kad taip rei
kia, nes į sceną turėjo įeiti 
būrys artistų ir inscenizuoti 
balių.

i Tuo momentu artistas Di
neika pranešė, kad teatre gai
sras. Pulta gelbėti. Visi at
skaitomybės dokumentai tuo- 

ir pastatyti 
Savano-

Balandžio mėn. iš Švedijos 
buvo atvykęs studijų reikalais 
redaktorius Tufvason, o gegu
žės mėn. pradžioje savo atos
togų Lietuvoje praleisti atvy
ko Stokholmo laikraščio “Da- 
gens Nyheter” bendradarbis 
Bohlinder. Abu žurnalistai ke-

I

tina išleisti savo laikraščiuo
se straipsnių seriją apie Lie- 

“R.”

ŽUVO MALŪNO RATE

1 , • _ * •* 1 X * * UU JdUllU VJrlU 1O V^Ill j LucOC II vJ I dl lvl. VdlllIIll j Idili 1 o v_zl 1I “ . _ . v v « • •
go planą taip, kad Vokietijai Į trinkti dalimis pems mokant cago nusiyrė j New Yorką ir tenai iškeliami į pakraštį. 2. Prof. Piccard su pagelbinin- ^au >uvo lsnes^ ir 
palengvinti atpildymo mokė ji-^/mokesnius. , ku. Tai jiedu andai balionu buvo iškilę į dausas. 3. Garlaivis Harvard užplaukęs ant kareivių sargyboje.

Sovietai sako, ši paskola seklumos Kalifornijos pakraščiuos. ______________________ —-v,sl—• -—iną.

Francįjos užsienių mlniste- 
ris Briand parlamento rūmuo
se paskelbė, jog Francija su- 
manomoj konferencijoj neda
lyvausianti ir visas laikas 
griežtai stovėsianti prieš Youn 
go plano keitimą. Anot jo, tas 
planas sutaisytas visiems lai-

reikalinga vedamai “piatiliet-! LIURDE PASVEIKO DŽIO-
kai,” t. y. Rusijos pramonės, 
atstatymui. i

------------------- I
RUMUNIJOS VALSTIEČIŲ 

VARGAI

BUKAREŠTAS, birž. 11. —

VA SERGĄS GYDY
TOJAS

LONDONAS, birž. 10. — Iš 
Liurdo gryžus Anglijos tauti
nei maldininkijai imta kalbė-

CHICAGO JE
COOK APSKRITIS BE 

PINIGŲ

ITALIJA APGAILI FAŠ1S 
TŲ SMURTO ŽYGIUS

, • • . i-n , .i • y J* aPie vieno maldininko, jau
kams ir apie jo pertaisvmą Rumunijos valstiečiai sauna- , . ~ .

v v-a i n. . . ,. iu t- no katalikybėn alsivertusio gy------- 1. k..a ,S1 vynaugykeg pagelbos. Jie , , . .. ... .
____lytojo, išgijimą. Jisai pavo-negali būt kalbos.

, begalo sunkiai dirba, bet sku- '...'

Cook apskritis ir Chicago 
miestas netaft pinigų, apmo
kėti publiškų mokyklų moky
tojus ir mokytojas. Taipat ne-

SUŽEISTAS KARO MI- 
NISTERIS

T0KY0, Japonija, birž. 11. 
— Vienas komunistas Nanchi- 
nge pasalingai užpuolė ir pa
vojingai sužeidė Japonijos ka
ro ministerį gen. Hoy Ying- 
čing.

UNGARIJOJ RINKIMŲ 
KAMPANIJA

VTBNNA, Austrija, birž. 11. 
— Ungarijoj prasidėjo rinki
mų parlamentan kampanija.

Atstovi] rinkimai įvyks bi

rželio 28 dieną.

KARO METU 400,000 VO
KIEČIŲ MIRĖ BADU

- džiova. Vykstant apmokamos apskrities ligoni
nėje dirbančios slaugės. Keli

rdžiai gyvena ir skurdui ga- •. T • ' j k * . ,, , .1 Liurdą buvo nešamas nešvk-las nepramatomas. , . ~ x. . .. "
1 lomis. Gryztant namo jis bu-

Jų auginamiems javams la-Įvo tiek pasveikęs, kad be jo- 
bai pigiai mokama. Taipat pi- kios pašalinės pagelbos tang- 
gūs ir kiti ūkio produktai. Bet vai vaikščiojo traukinio vago- 
kada jiems patiems reikia pi-1 nuošė.
rktis druskos, cukraus ar ko-l Vienas maldininkijos vado- 
kių nors įrankių — negali į- vų, Cardiffo arkivyskupas, pa
pirkti. Viskas begalo brangu reiškia, jog tas pasveikimas 
ir neturi pinigų tai visa įsi- yra nei mažiau, nei daugiau,

milionai dolerių reikalinga.
Chicago majoras gryžta iš 

Springfieldo, kur darbavosi 
mokesčių reikale. Sakoma, nie
ko gera neatsiekta. Įstatymų 
leidimo rūmai nepaisą į Cook 
apskrities finansinę padėtį.

gyti-
Be kitko valstiečiai yra ver

čiami mokėti aukštus valdiš-,, 
kus mokesčius. Gyvenimas ne
pakenčiamas. Kol-kas vyriau
sybė jų šauksmo negirdi.

NUSKENDO NARDAN
TIS LAIVAS

kiaip stebuklas.

Arkivyskupas sako, jog to 
įvykio kol-kas negalima pri
pažinti stebuklu. Reikia palau
kti Medikalinės Liurdo Komi
sijos išsprendimo.

HONGKONG, birž. 10. —'
Šantungo pusiausalio pakraš- 

BERLYNAS, birž. 10. — šiuose britų nardąs laivas
Municho medikaliniam žurna
le prof. Kari Kisakalt rašo, 
jog karo metu įvairiose Vo
kietijos dalyse mirę badu apie 
400,000 vokiečių vyrų, mote
rų ir vaikų. Tas įvykę, kada 
Vokietija buvo blokuojama.

Poseidon susikūlė su kiniečių 
garlaiviu Yuta ir nuskendo.

5 karininkai ir 28 jūrinin
kai suspėjo įšokti jūron. Gi 
apie 18 vyrų įgulos nuskendo 
su laivu.

KATALIKŲ STUDENTIJA 
AMERIKOJE

AVASHINGTON, birž. 10.
— Šalies Katalikų 
Konferencijos Auklėjimo de
partamentas skelbia, kad pa
sibaigusiais biržely, 1930 m. 
mokslo metais šioj šaly 164 
katalikų universitetus ir kole
gijas lankė 104,023 studentai.

13 PAŠAUTA BARCE- 
LONOJ

JAPONIEČIAI IŠKELS 
LAIVĄ

WEIHAIWEI, Kinija, birž. 
BARCELONA, Ispanija, bi- n. — Nuskendusį britų nar- 

rž. 10. — Šio miesto gatvėse dantį laivą Poisedon su 18 vy- 
susikovė komunistai su sočia- rų įgulos iškels ant vandens
listais. Juos malšindama poli- japoniečiai, kurie vakar ėmė 
rija pašovė 13 asmenų. 8i to darbo.

NEW YORK, birž. 10. —
Am. J.. Valstybių Iždo sekre
torius Mellon išvyko į Euro
pą garlaiviu Mauretania. darbininkai.

NELTRODE, Vokietija, birž. 
11. — Anglių kasykloje nuo-

UŽDARYTA VISA EILE 
BANKŲ

VEPRIAI, Ukmergės apsk. 
Gegužės fi d. šiurpi mirtis iš
tiko Bečių dvaro vandeninio 
malūno tarnautoją Ant. ,Au
gimą. Norėdamas paleisti sti
presnę vandens srovę, jis ėjo 
tilteliu prie tvenkinio, bet lu

į iai iš publikos ir patys artis- |3US tautai, nukrito ant pat ra
tai gelbėjo degantį turtą su ,1°, kuris nelaimingąjį ir su- 
tokiu užsidegimu, lyg tai bū-Įtrynė. Velionis buvo kilęs iš 
tų jų nuosavybė. Tai rodo, Rizgonių kaimo, ir turėjo 19 

“M. R.”ROMA, birž. 10. - Notoje kaiP Publika Pamil° sav0 teat- m- amžiaus. 
Šventąjam Sostui Italijos vy- r^*
riausybė reiškia apgailėjimo' daug. ir brangių dė
dei jvvkusių fašistų riaušių. k(>racW Viskas buvo apdran- 
Pareiškia, jog policija ieško sta’ Direktorius ir artistai no-

NUSKENDO 3 VAIKAI

SALAKAS, Zarasų apskr.
kaTtlSrSį ir jie^sTrnu^' Ji vaį4inti lr ** Jeigupegužės 3 d. Beržaraiščio pa-
„ti , pašalinių jėgų nebus sutruk- livarke atsitiko didelė nelai-

Be to, pareiškia, jog Kata- dyti’ tai Pradėfl vaidinimus j mė. Trys mažamečiai J. Far- 
likų Veikimo organizacija kai- tuojau. Nuostolių dydis paaiš- tuko vaikai, niekam namie nė- 
kuriais atvejais esanti politi- artim°j ateity. Gaisro prie
nio pobūdžio. Kai-kurios jos '^asds tiriama, 
dalys esą atvirai nusistačlu-1 Nuo sav?s galime pridurti, 
sios prieš fašistų vyriausybę. kaft mūsų gaisrininkai vis dėl

to nestovi tinkamoj aukštu
moj. Be to, reikia dar pažy
mėti, kad priešgaisriniai įtai- 
,symai teatre labai daug pri
sidėjo prie apsaugojimo kitų lnai

Šventasis Sostas, ne visai 
patenkintas Italijos atsakymu. 
Buvo reikalauta viešojo atsi
prašymo.

Žinomų dvylika Baįn bankų 
uždaryta praeitą antradienį, i 
Jos visos buvo pietinėse Chi
cago dalyse.

Šių visų bankų prezidentas 
J. Bain yra ilgi metai pieti
nių miesto parkų komisijos 

narys. Uždarytose Lankose bu-
Gerovės'vę virš 13 miliomj dolerių de

pozitą}.

432 SUTEIKTI MOKSLO 
LAIPSNIAI

AVASHINGTON, birž. 10. 
— Amerikos Katalikų Unive
rsitete šiandie įvyko mokslo 
metų užbaigia. Įvyko plati iš
kilmių programa. Mokslo lai
psniai suteikti 432 lankytoja
ms (studentams).

BERLYNAS, birž. 11. — 
Skelbiama, jog bedarbių skar

dingomis dujomis užtroško 6įčius Vokietijoj nupuolė ligi
4,067,000.

SUPLAIŠINTA BOMBA

Juodo parako bomba suplai- 
šinta užpakaly dviejų aukštų 
medinių namų, 122 So. Me- 
nard avė.

IŠMOKĖJO 25,000 DOL

Chicago Tribūne .25,000 do
lerių dovanų išmokėjo J. Ha- 
gan, kurs susekęs L. V. Bro
thers ir šis pagaliau teismo 
apkaltintas ir nubaustas už 
reporterio Lingle nužudymą.

West Point, N. Y., karo a- 
kademiją tarp daugelio kitų 
baigė ir 16 jaunų vyrų iš Uli
nei* valstybės.

Tik svarbu tas, kad diplo-1 teatro dalių
matiniai santykiai nenutrau-j ____
kiami ir derybos tolesniai bus'
vedamos.

RETAS RADINYS

‘R.”

ŠIAI KAIČIAI, Raseinių ap- 
skr. V. Balubeckas nesenai ra

do ties Bebervų kaimu to pa
ties vardo upės išplautą iš la- 

CALVESTON, Tex„ birž.'bai žem,s di.

10. - Vyskupo Byrno purė- delį 8tnmbr0 ragą. Radinys
dymu visoj vyskupijoj nopa-' atidu„tas Kaun„ miM(0 m„. 

donai apsirėdžiusioms moto- • zipjuL stumbrai „rha zubrai

PRIEŠ NEPADORIUS 
PARĖDUS

rims uždraustą įeiti į bažny
čias.

ŽUVO KATALIKAS DAR
BO VADAS

WASHINGTON, birž. 10. 
— Priemiesty Riverdale arti 
savo namų autoraobiliaus už
muštas įžymus katalikas dar
bo Vadas J. P. Egan.

yra dideli laukiniai gyvuliai, 
į karves panašūs, dabar retai 
kur Europoje gyvena. Išliko 
jie tik tam tikrose vietose, ar
ba rezervuotuose. Stumbrų y- 
ra ir okupuotosios Lietuvos 
Baltaboksčio miškuose.

“M. R.”

ŽEMES DREBĖJIMAS 
PORTUGALIJOJ

LISBONA, birž. 10. — Šiau
rinę Portugalijos dalį palietė 
smarkus žemės drebėjimas.

Morgan Park karo akade
miją baigė 44 jaunuoliai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

IŠPLOVĖ SENĄ KA
PINYNĄ

VILKIJA, Kauno npskr. 
Prie pat Nemuno, greta Pač- 
tuvos kaimo, yra seniausias 
kapinynas. Randama iš kapi
nyno išplauti gerai išsilaikę 
įvairūs seni daiktai; bronzi
niai papuošalai, ginklai ir žino 
nių griaučiai. Kol dar visai 
šitų senienų Nemunas neišplo
vė, verta būt jas ištirt.

“M. R.”

sant, nuskendo ežere. Skęsda
mi jie, matyti, stengėsi gelbė
ti vienas kitą, nes jie buvo 
rasti ežero dugne susikabinę 
vienas į antrą. “£1. R.”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Pramatomi griaus- 

lietus ir šilčiau.

PRANEŠIMAS.
J. E. vysk. P. Būčys atvyk

sta j Chicagą birželio 13 d., 
Ta proga Chicagos Federaci
jos Apskritys, birželio 17 d. 
7 vai. vakare, Stevens vieš
butyje rengia Jo Ekscelencijai 
pagerbimo puotą, Norintieji 

Ji šio j puotoje dalyvauti, prašo
me užsisakyti sau vietas iš 
anksto. Rezervacijos turi būti 
paduotos nevėliau birželio 13 
dieną. Įžanga į puotą $3.00 as
meniui. Užsisakantieji vietas, 
prašome prisiųsti čekį ar mo- 
ney orderį vardu: Rev. Dr. C. 
Matulaitis, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago, UI.

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

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrk

3.91
5.23

13.91
23.82

Šveicarijos 100 frankų 19.2Z
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“DRAUGAS” PASTABAUS. VYSKUPO BUČIO 2M6SNIAI AMERIKOJ. S“ Lr K^Si vi:ny
Uelna kaadten, Uskyrua MkmaaiMlua 

HUGNUMERATOg KAINA: Metama — HM, Fu*

kai Matų — 9I.B0, Trinu Mėnesiams — Sl.lt. Vienam 
Mkaealul — 75 c. Europoje — Metama 17.11. Puael Ma
tai _ 94.M, Kopija .Mo.

Bendradarblama Ir koreanondentama raitų necrų- 
jet Beprašoma tai padaryti Ir neprlalunčlama tam

ttkalat palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo ll:lt tiri 11:11 raL

■keikimų kalnoa prlalundamoa pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”

LITHUAN1AN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, Ezcept Bunday.

■tfcSCRlPTloNS: One tear — 11.11. 81z Montka 
•Ą ir.ll. Turte Montka — H M, One Montfc — 7« 
Rarope — One Tear —z 17.11, Blz Montka — 14.11 
oepy — .įso.

▲dvertlalnt ln “DRA.UG.AJ8" brlnga bent remiu, 
Adyertlalng ratas on appllcation.

^DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

MOKSLO METUS BAIGIANT.

Šiomis dienomis visos mokyklos baigia 
mokslo metus. Moksleiviai ir studentai skirs
tosi atostogų. Daug bus ir aukštuosius moks
lus užbaigusių. Susilauksime nemaža naujų 
profesionalų, kurių daugelis darbuosis mūsų
t‘&pe* . a, a I I

Visi šiandien žinome, jog mokslas yra 
svarbus dalykas. Del to vis daugiau atsiran
da tėvų, kurie savo vaikams duoda aukštą
jį mokslų. Ir gerai daro. Tai yra svarbu ne 
vien tik materialiniais sumetimais, bet svar
bu ii: tautiniu atžvilgiu. Aiškiai yra patir
ta, kad tos tautos, kuros švietimo srityje y- 
ra aukščiau pakilusios, tų ateitis yra stip
resnė ir šviesesnė. Kuo daugiau Amerikos lie
tuvių tarpe bus aukštus mokslūs išėjusių 
žmonių, tuo geriau mes čia savo tautybę iš
laikysime. Tas faktas tėvus turėtų akstinti 
savo vaikus leisti į aukštesnes mokyklas. Se
niau tėvai norėdavo, kad vaikai, tik pra
džios mokyklą užbaigę, pradėtų uždarbiauti. 
Taigi jaunučius išgrūsdavo i. dirbtuves. Bet 
dabar kitokie yra laikai. Ir suaugę žmonės 
darbų neturi. Del to patartina neleisti vai
kams veltui laiką gaišinti, leisti juos į vidu
rines mokyklas, o kurie jas yra jau baigę, į 
kolegijas. Tuoini ir vaikams gero padarys, ir 
patys tėvai džiaugsmo turės, o ir savo tau
tos gerovei pasitarnaus.

Taipgi tėvai turi žinoti, kad mokykla 
mokyklai yra nelygi. Katalikų vaikai privalo 
lankyti katalikiškas mokyklas. Mergaitės, 
baigusios pradžios mokyklas, privalo būti lei
džiamos į lietuvių šV. Kazimiero Akademiją, o 
bernaičiai į Lietuvių Kolegiją.

Mūsų visuomenė-gi privalo pasirūpinti, 
kad mokslus baigusius įtraukti į visuomeni
nį ir tautinį lietuvių veikimą.

I inir ■ ■ .irr

Rivera.

Novelė.
(Laisvai vertė K. B.).

(Tąsa)
— Nebijok, šį kartą mes tau dovano

sime, juk tiesa, tu paėmei iš mano kiše
nės šokoladą?

Vaikas pažiūrėjo į mane tokiom li

kim, iš kurių jau buvo išspaustos visos a- 
šaros. Jo pamėlynavusi upatinė lūpa dre
bėjo:

— Taip... aš paėmiau.
— Ir visą suvalgei?
— Suvalgiau.
Ir vėl sujudo kamera: — primušti, 

rupūžiuką! nesigailėti duoti!
— Visai kamerai sarmatą daro> — 

konstatavo vienas labai nesimpatingas 
tipas, kuris buvo kalinamas už vagystę. 
Jie nubalsavo vaikėzą primušti. Turėjau

ifai

Ispanija pergyvena didelį krizį. Pavojai 
dar nepraėjo. Kad ir menkiausios revoliucijos 
pasėkos ne per vieną kitą dieną, bet dešimt
mečiais tėra likviduojamos. Daug kas šian
dien svarsto priežastis, kurios tą kraštu pri
vedė prie revoliucijos.. Vieni kaltina karalių 
Alponsą, kiti dabartinį prezidentą' Zumorą, 
treti komunistus, ketvirti katalikus, kiti dar 
kitus. Tačiau reikia pabrėžti, jog pavieniai 
asmens, ar jie bus karaliai, ar prezidentai, 
nedaug tereiškia tautą gyvenimo istorijoj. 
Tautas pakelia jos bendrosios dorybės, švie
sa, o pražudo tamsumas, iš tos paeinančios v- 
dos. Taigi svarbiausia priežastis ir Ispanijos 
šių dienų susmukimo yra jos tamsumas, ydos 
bei tautinė puikybė.

Argentinoje išeinąs lietuvių katalikų lai
kraštis “Švyturys”, apie Ispanijos padėti kai 
bedamas, teisingai pasako, kad tamsumas 
duodasi vadžioti už nosies, o puikybė, tvir
tindama, jog viskas yra gerai, nemato ir ne
taiso trukumų. “Amžiais buvusi katalikiška 
ir didinga Ispanija didžiavosi praeities nuo-

Birželio 5, 1931, iš ryto, at- kun. Jurgis Pauliukas, O. P.,
vyko į Ameriką Tėvų Marijo
nų generalas, rytinių arba bi- 
zantijos apeigų vyskupas Jo 
Ekscelencija Petras Būčys.

kun. A. Milukas, konsulas p. 
P. Žadeikis, kun. Balkūnas, 
Prelatas Miliauskus ir garbės 
svečias — J. E. vyskupas Pe-

Kadangi laivas atplaukė!BM78; ilu“ikal« dalį at-
daugiau negu parą ankščiau 
puskelbto laiko, tai prieplau
koje buvo tuščia. Vyskupas 
Būčys, su kelionės palydovu 
kun. Pauliuku, O. P., visų pir
ma atlankė New Yorko klebo
ną' — kun. J. Šeštoką. Čio
nai jį atvyko pasveikinti vie
tos lietuvių dvasininkai ir pa
tikimo komitetas.

liko: dainininkė p-lė Petruš- 
kevičaitė ir artistė p-lė Kat 
kauskaitė.

Pirmadienio vakare vysku
pas kalbėjo per radio iš N. 
Y. Paulistų stoties WLWL. 
Tą’ patį vakarą Waterburio 
klebonas pasikvietė garbingą 
svečią pas save.

Iš N. Y. į Waterburį jį nu-
Atlankęs New Yorko arki- vežė savo automobilium iš

vyskupijos dvasinę vyriausy
bę, svečias priėmė pakvieti-

Wisconsino valstybės atvykęs 
kun. Garmus. Kelionėje lydė-

mą Maspheto klebono, nuo-|J<>: kun. Valantiejus, kun. 
pelningo Amerikos lietuvių veU&vagždys ir vyskupo kapelio- 
kėjo — literato — gerb. kun.1 nas kun. Jakaitis, M. I. C. 
Antano Miluko. Masphetiečiai. Antradienyje vyskupas Bū

pelnais ir nebepamatė šių dienų gyvenimo patiko Ekscelenciją bažnyčio-
naujų reikalavimų”. Valstybė apsileido švie
timo darbe ir “neparūpino darbininkams tei
sybės ir gerovės,” o be to, laikraštis pastebi, 
“katalikiškoji visuomenė nemokėjo organi
zuotis ir savomis pajėgomis užpildyti valsty
bės trukumus”. Ir dėl to dabar ir pati val
stybė yra nubaudžiama ir katalikių visuome
nė skaudžiai turės nukentėti.

Tokios pat priežastis privedė prie ne
laimių Meksikos katalikų visuomenę, tas pats 
paklupdė Rusiją, dėl to įsigyveno fašizmas 
Italijoje, kur šiandien pakelta kova Katalikų 
Bažnyčiai. Jei katalikiškos tautos laiku būtų 
tinkamai susiorganizavusios, jei jose katali
kiškoji akcija būtų buvus išvystyta, būtų iš
vengta tų skaudžių įvykių, apie kuriuos da
bar kasdien spaudoje skaitome. Juk nekitaip 
buvo ir Lietuvoje. Jei tautininkai šiandien, 
būdami neskaitlingi, pajėgia išlaikyti neteisė
tą vyriausybę ir drįsta persekioti katalikų vi

ję vakarinėse misijų pamaldo
se; jiems vyskupas pasakė 
pamokslą ir suteikė palaimi
nimą.

Tą patį vakarą, svetingas 
Elizabeto klebonas, gerb. ku
nigas J. Simonaitis, pasikvietė 
vyskupą pas save. Susirinkęs 
prie klebonijos žmonių būrys, 
bažnytinis choras su prof. Ži
levičium priešakyje, nuošir
džiai pasveikino aukštai ger
biamą svečią. Elizabete vys
kupas išbuvo ligi pirmadie
niui. Čionai jisai per sumą— 
primicijas kunigėlio Jono Kin 
to — pontifikaliais rūbais ap
sirengęs papuošė pamaldas ir 
pasakė primicijantui pamoks
lą. Primicijanto pagerbimui 
'suruoštoje puotoje atsilankė ir

suomenę, net Popiežiaus Nuncijui įsako IsIpasakė graudžią kalbą.
Lietuvos išvažiuoti, tai darosi dėlto, kad, ar 
šiaip ar taip kalbėsime, Lietuvos katalikų vi
suomenė dar nebuvo tinkamai susiorganiza
vusi. Iš to daroma nuostoliai katalikybei, o 
ir valstybės nepriklausomybė išstatoma į pa
vojų.

Prezidentas llooveris padarė tokį pareiš
kimą, kuris nustebino visą pasaulį. Jisai ža
dąs sumažinti arba net visai panaikinti karo 
skolas, jei Europos valstybės sutiks mažinti 
apsiginklavimą. Priversti Europą nusiginkluo 
ti, būtų visai geras dalykas. Tačiau tai nėra 
įvykinamas dalykas, o tik graži svajonė. Pa
naikinus karo skolas, Europa dar drąsiau gin 
k luotus, nes jos nebevaržytų buvusiojo karo 
abligacijos. Prezidento pasiūlymas susilauks 
stipraus pasipriešinimo Jungtinėse Valstybė
se.

JL
pavartoti visą savo iškalbą ir autoritetą, 
kad jį apginčiau. Užtikrinau, kad jei 
dar kartą sugausime, tai vaiką į miltus 
sutrinsinie. Nežinau, ar pas mano kolegas 
buvo toks gilus teisingumo jausmas, ar 
jie pyko, kam jis suvalgė vienas. Vaikas 
žiūrėjo į mune pamaldžiom akim: jis pir
mą kartą savo gyvenime buvo sugautas 
ir nubaustas.

Ir vėl nuobodžiai tirpo valandos, juo 
nuobodžiau, kad neturėjau laikrodžio — 
jį kaip ir “Parkerio” plurtksną, iš ma
nęs paėmė įeinant į kalėjimą. Todėl da
bar dažnai apsivildavuu griebdamas už 
tuščios laikrodėlio kišenės, arba, norė
damas ką rašyti tverdamas už kitos ki
šenės, kur buvau papratęs laikyti plunk
sną, urba vėl kai norėdavau iš įpročio 
ranka perbraukti per plaukus. Abiejose 
mano kišenėse ir ant gulvos buvo' taip 
tuščia, kaip galvose tų, kurie įsakė ma
ne ir muno idėjos draugus uždaryti į ka
lėjimą. Kartais prieidavau prie lango, 
bet tai reikėjo daryti atsargiai: kali
niams žiūrėti pro langą griežtai drau

čys atlankė Hartfordo vysku-

Sekmadienio vakare J. E. 
vyskupą Bučį priėmė New 
Yorko apielinkės šviesuomenė, 
didingame viešbutyje New 
Yorker. Bankietą suruošė apie 
linkės lietuvių dvasiškija. T 
pokilį atsilankė labai daug 
dvasiškijos iš N. Y., N. J. 
Mass.į Conn., Pa. ir Wiscon- 
sino valstybių; taip-gi buvo 
Lietuvos konsulas su žmona, 
vice-konsulas ir šiaipjau apie
linkės lietuvių šviesuomenė. 
Buvo ir tokių kurie į katali
kišką akciją nesideda.

Pokilio įlietu kalbas pasakė: 
priėmimo komiteto pirmi
ninkas, kun. Pakalnis, kun. M. 
Pankus, kun. J. Švagždys,

bės Sekretorius Kun. Pan
kus; Naujosios Anglijos ku
nigų atstovas Kun. Švagž- 
dys; drauge su vyskupu atvy
kęs domininkonas kun. Pau
liukas; Literatas veikėjas 
kun. Milukas; tautininkų vei
kėjas Dr. B. K. Vencius; Lie
tuvos Konsulas New Yorke. P. 
Žadeikis; Katalikų Federaci
jos Vice-pirmininkas kun. 
Balkūnas ir Pralotas Miliaus
kas iš Scrantono.

Dainavo bridgeportietė p-lė 
Miklu Petruškevičiutė, akom
panuojant newarkiečiui p. Sta 
nišauskui, ir hartfordietė p-lė 
Katkauskaitė, akompanuojant 
elizabethiečiui kun. Simonai-
v?- •
C1U1.

Pats svečias nedidelio ūgio, 
simpatingas, gilaus mokslo 
vyras. Kalbėjo lėtai, reikšmin
gai.

Jis 10 m. atgal buvęs Ame-

pą ir priėmė pakvietimą kun. 
J. J. Amboto. Tą pačią Birž. 
9 dieną, palydovų lydimas, 
nuvyko į neseniai Tėvų Ma
rijonų nupirktą lietuvių kole
giją — Thompson, Conn. Čio
nai jį patiko vietos marijonai 
vienuoliai ir jų rėmėjai, ir lie
tuvių dvasiškija iš Worces-

rikoj ir čia gyvenęs per 5 
metus. Deja, New Yorkas 
kiek pasikeitęs, ypatingai 
“aukštyn” palypėjęs. Paste
bėjo, jog daugelis gal keistai 
galvoją apie svečio barzdą, ir 
pasiruošę klaust: “O kam 
barzdą užsiauginai? Ar jau 
lietuviu nesi?” Tuoj pat pa
aiškino. Esą lietuviams, kiek

terio ir Bostono apielinkių.l atmena, 40 metų atgal, kai dar 
Tbompsono Mariampoly vys- . Vy«k-upas studentavo, tekę 
Lupas Būčys paviešėjęs vieną dirbti daugiau sau. Dabar 
dieną birž. 11 dieną išvažia- tiek išsiplėtė, kad lie-
vo tiesiog į Chicago, prižadė
damas ilgiau atlankyti šią a- 
pielinkę vėliau, atitrukęs nuo 
savo užduočių Chicago.

Atlantiko krantų lietuviai 
priėmė J. E. vyskupą Bučį ti
krai nuoširdžiai ir laukia ka- 
da mylimas svečias galės s u 
jais daugiau laiko praleisti.

Rap.

IS J. E. VYSKUPO BUČIO 
PRIIMTUVIŲ BANKIETO 

NEW YORKE.

Prof. Edwin R* Seligman, 
Columbia universiteto ekono
mistas Gubos vyriausybės pa
kviestas valstybės finansams 
sutvarkyti. Su p. Seligman 
Gubon vyks ir Gari Sboup, 
taipgi Columbia universiteto 
prof.

tuviams jau tenka padirbėti 
ir kitiems. Ir Vyskupas pa
kviestas Rytų apeigoms, ta
čiau nors katalikų tikėjimo 
skleisti Rytiečių papročius ir 
priėmęs, bet likęs kataliku if 
lietuviu.

kad Lie-Svečias pabrėžė,
tuva smarkiai progresuojan
ti, ypatingai santykių su ki
tomis tautomis atžvilgiu. Jau 
lietuviams ir tarptautinių' 
pareigų tenka atlikti.

Vienam gražiausių 
Yorko viešbučių — llotel New 
Yorker — birž. 7 d. L. R. K. 
Kunigų Vienybė surengė aukš 
tani svečiui priimti bankietą, 
kuriame dalyvavo apie 200 
svečių ir apie 30 kunigų.

Vakarienės tvarką, pasak 
“V.”, pavyzdingas vedė Ku
nigu Vienybės pirmininkas 
kun. N. Pakalnis. Tiksliai ir 
gražiai apibudinęs kilnaus 
svečiu asmenį, pakvietė kal-j

tarp kita pastebėjo, kad Vys
kupas Bučys buVęs Lietuvos 
Universiteto profesorius ir 
Rektorius, taigi, nepaprastai 
didis svečias; kuli; Panku-- 
kad svečias marijonų kon
gregacijos generolas, Rytų 
katalikų gaiva; kun. Švagž- 
dys — kad lietuviai — jau
niausia visos Europos kata
likiška tauta, ir jos vadai 
.jau kitiems yra tikybos va
dai; Kun.Pauliukas — kad 
Vysk. Bučys atgaivino Lietu
voj ir Lenkijoj esamuosius 
marijonus, kurie buvo silpni 
ir jais vadovavo kun. Senkus 
Seinuos. Rusai norėjo Lietu
vą supravoslavinti, dabar lie
tuviai jau rusus katalikina. 
Dr. Vencius linkėjo misijai 
ir aukštose,,pareigose sekti*,-, 
ir įvertino Vysk. Bučio as
menį, kaip dirbusį tautai di-

Į Ameriką atvykęs ne rusų 
New reikalais, bet lietuvių; stei

giamosios kolegijos pažiūrėti. 
Tai buvęs svečio troškimas

delius darbus; kun; Milukas 
— kad vysk. Bučys buvo Vil
niaus Seime.

Koūsulus Žadeikis pastebė
jo Vysk. Bučį iš jaunų dienų 
pažįstąs, Petrapily buvęs jo 
mokiniu. J. E. tada buvęs lie
tuvių jaunimo vadas. Lietu
voj Vysk. Bučiui dirva buvu-

dar 10 metų atgal. Betftadaisi persiaura — jis pasirinko
lietuvių jėgos buvusios silp
nos. Dabar Europoje esą 10 
amerikiečių besimokinančių 
tai kolegijai vadovauti. Sve
čias matąs, kad Amerikos 
lietuviai -- gyva' tauta, o kai 
tauta gyva, tai jai ir malo
nu padirbti.

Kalbėdami: Kurt. Pakalnis

platesnį horizontą'. Kun. Mi
liauskas svečią kvietė į Sc- 
rantoną, palinkėjo Vyskupui 
tapti kardinolu.

VTBUB BIZNIE
RIUS IK PROFESIONALUS,

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

džiama. Nepaklausius sargybinio perspė- , mėtis, ir vargšas vokietukas, kaip milži-
jimo jis turi teisę šauti.

Jau penkios dienos, kai atsisveiki
nau su laisve. Ten gatve vaikščiojantiėji 
žmonės man atrodo nepaprastai privile
gijuoti. Aš pašėlusių! pasiilgau laisvės; 
savo gyvybės kaina sutikčiau išsprog
dinti tuos mūrus ir bėgti, kad ir į pačią 
nebuitį. Tik tada supratau, kodėl kaliniai 
bėga.

Pasikalbėdavau su Ericbu. Jis gra
žiai kalba vokiškai; tikėjausi iš jo prak
tiškai daugiau tos kalbos pramokti, ypač 
jei tektų ilgiau “žiemavoti”. Jis jau trys 
metai sėdi ir dar turi kalėti vienerius me
tus. Jo pergyventi įspūdžiai šiurpulingi. 
Aš tikėjau jo tvirtinimui, kad ligi šiol 
jam “ein Tag dar eine kleine Euigkeit”.

Prieš piet buvome kalėjimo pirtyje. 
Tai vienintelė vieta, kuri neturi specifiš
kos kalėjimo žymės — čia visi vienodi. 
Nubagas Eriebas pirtyje turėjo mažą 
“neprijemnastį”. Garo kambarėly jis už
silipo ant aukščiausios lentynos ir liepė 
'“duoti garo”. Piktai sušnypštė įkaitę ak-

niška,varlė, pliumptelėjo ant grindų, tai 
iš tikrųjų buvo “ein grosses Plunip”.

Prižiūrėtojas varė mus po porą ny
kiais labirintais. Susitikome kalėjimo gy
dytoją žydą. Jis mandagiai mane užkal
bino ir prašė, kad savo įtaka auklėčiau 
tų nelaimingųjų būrelį. Tas svetimtautis, 
geriau negu mūsų “patres patriae” su
prato; jog kalėjimas statytas ne mums 
Fux Romaniečiams.

Pietų iš to paties katilo mums, davė 
po litrą sriubos ir po “paikę”-duonos, Mė 
giliau valgyti, bet širdis nepriėmė, dar bu 

'vau per daug išlepęs, neįpratęs prie ka
lėjimo maisto, nė prie indų. Iš miesto 
pristatyti pietus kalėjimo viršininkas mu

prižiūrėtojas ir ilgu kotu mediniu plak
tuku skersai ir išilgai sudrožta per gele
žinius lango grotus. Pasakojama, kad ka
liniai ir pirštais sugeba tuos grotus pa- 
pieluoti.

— Dvylika — dvyliku.
Stalą ištraukiame į kameros vidurį.

Nuleidžiame narus. Susėdame ant stalo, ir 
vėl pradedu savo istorijas ir pusriebius 
anekdotus. Ant narų sugulę mes dar kal
bamės. Kažkas “nufilosofuvo” upie Die
vą. To ir telaukiau. Pulengva, atsistojęs 
ant jų galvojimo lygmens, ėmiau išve
džioti. Kalbėjau laisvai, kaip pridera stu
dentui, visai nedarydamas “davatkos” 
įspūdžio.

Gale visa reziumuodamas dar kartą
ms neleido, nors komunistai ir kai kurie i pabrėžiau, kud ar norime, ar nenorime,
kriminalistai iš savųjų gaudavo pietus. | 

Ir vakarienę, neuždarytos žirnių bui
zos litrą, atidaviau savo kompanijonams, 
kuriems vikriai besidarbuojant, bematant 
nušvito bliūdo dugnas.

Vakarinis patikrinimas. Stovime iš
sirikiavę dviemis eiliomis. Įbėgo vyresnis

’ Dievas yra, siela nemiršta ir kiekvieno 
žmogaus laukia atlygis — ne tik baus
mė už nusikaltimus, bet ir atlyginimas už 
kentėjimus. Mano gulintieji klausytojai 
sistemos neturėjo ir jos nereikarlavo; įro
džius Dievo esimą ir sielos nemirtingu
mą, (Bus daugiau)

• « - M
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Prašau Į Mano Kampelį
*Rašo prof Kampininkas.*

Negaliu, kaip sakoma, pra
eiti nepabagaslovijęs mūsiškių 
taip vadinamų s-riečių, kurie 
apsikarstę visokiais “tautiš
kais” principais, lig cigonka'mams kraunat!

sim, tai kur mes atsidursim 
eidami jų ved. keliais? Apsi- 
mislvkit visi, kurie toms bro
lijoms maišus pinigų gutai-

skarmalais, dedas visų mūsų j S-riečiai, paskui juos cilmo- 
Amerike tautiškumų, visų, j kratai ir kamustinai senai 
taip sakant, ‘mūsų išeivijos 'jau apsimislijo. Jie be broli-
kultūrų sukurę, visų apšvieti- 
mų pakėlę ir priede iš Bos
tono Chieagon čemodane atga 
benę.

Rokunda eina apie tai, kad 
pasak s-riečių, daugelis kul
tūringų šalių vienuolynus, bro 
lijas naikina, kaipo nenau- 

"dingas visuomenei įstaigas, o 
mes lietuviai katalikai čia, 
Amerike, irgi turime tokių 
brolijų, kurių vienos mokyk
las, akademijas, kolegijas stei
gia, jose, kaip sakoma, ple- 
žiurų turi; kitos vargdienė
liais rūpinasi, prieglaudose, 

ligoninėse gražiausiam spaka- 
juj gyvena ir zbitkų visuo
menei daro. Taigi, anot s-rie-

jų pristeigė Amerikoj moky
klių, kolegijų, akademijų; 
būtų įsteigę net “kunigų se
minarijų”, tik nelaimei senis 
Sirvydas išvažiavo j senų 
krajų loskavos duonos valgy
ti.

Žodžiu, mokyklių, kultūrin
gų įstaigų pas s-riečius tiek 
daug, kad paėmęs margį už 
uodegos ir sukdamas aplink, 
vis pataikysi į kurį vienų. 
Taigf yra kuo pasigirti.

Atlikę tokius milžiniškus 
išeivijoj darbus, dabar s-rie
čiai, be jokios storonės, lau
kia ščestlyvos smerčio valan
dos. O kol ta valanda ateis, 
jie pasitenkina vieninteliu 
vienu: pasižebravoti skatikų,

čių, tokias brolijas reikia pa-;kad sandely principai revo- 
kasavoti, o jei to nepadary- lliueijos nekeltų ir dacol.

Labdarybės Skyrius.

jų. Šiomis dienomis Italijoj 
ta proga įvyksta didelės iš
kilmės. Į Padua suvažiuos 
tūkstančiai žmonių iš viso 
pasaulio kraštų, kad atidavus 
garbę šiam dideliam šventų- 
jam, kuris visų savo gyveni
mų pavedė Dievo garbei ir 
varguolių globojimui. Ir mes 
labdariai dėl to neprivalome 
šio svarbaus jubiliejus praleis 
ti be atatinkamo paminėjimo. 
Labdarių kuopos privalo už
pirkti šv. Mišias prie šv. An
tano už mirusius mūsų orga
nizacijos geradarius ir visus 
labdarius. Patys-gi turime pa
daryti pasižadėjimų didesniu 
uolumu ir pasiryžimu dirbti 
savo artimo labui — labdary
bei. Šv. Antano dienų, o ypač 
šiemet, kada įvyksta jubilie
jus, turi būti mūsų įkviepimo 
ir mūsų veikimo sustiprinimo 
diena. Jei mes nors mažytę 
dalelę paveldėtumėme šv. An
tano darbštumo, pasiryžimo, 
iztvermės ir pamaldumo, visi 
mūsų labdaringieji reikalai 
būti} kuošauniausia aprūpin
ti. Mes jau turėtumėme ne tik 

į savo ligoninę, bet ir taip mu
ms reikalingas prieglaudas.

Taigi, šv. Antano dienų pa
prašykime savo globėjo, kad

mums padėtų darbuotis su di
desniu pasišventimu ir ištver
mingumu.

Kur tik aplinkybės leidžia, 
būtų labai gera, kad kuopos, 
susitarusios su gerb. klebonais, 

bažnyčiose padarytų kolek-
tų našlaičių šelpimo naudai.

Labd.

PRANEŠIMAS LABDARIŲ 
KUOPOMS.

Kaip žinoma, į Labdarin
gosios Sųjungos ūkį gatvėka- 
riais negalima nuvažiuoti. 
Reikia ieškoti kitokių susi
siekimo priemonių. Tam rei
kalinga užkinkyti automobi
lius, trokus, autobusius. Dėl
to Labdaringosios Sųjungos 
kuopos per šias dienas pri
valo padaryti automobilių re
gistracijų. Reikia surasti kuo
daugiausia automobilistų, ku
rie žmones nuvežtų į labdarių 
išvažiavimų birželio 14 d. Rei 
kia taipgi gauti po keletu tro- 
kų ar busų, kuriais žmonės 
galėtų į labdarių farmų nu
važiuoti. Taigi, kuopos pasi
rūpinkit, kad prie visų baž
nyčių sekmadienyje būtų au
tomobilių ir trokų ir kad 
žmonėms nebūt sunkumų mū
sų ūkį pasiekt.

AČIŲ GERADARIAMS.

Bridgeport. — Labdarių Sų
jungos 5 kuopos valdyba nuo
širdžiai taria ačiū visiems 
biznieriams aukojusiems Lab
darių piknikui, 30 gegužio.

Iš biznierių ir pavienių au
kojo šie: P. Dambrauskas, S. 
Šiuras, J. Niedvaris, S. Dau
gėla, A. Budris, S. Mažeika, 
A. Masalskis, J. Evaldas, S.

Aleksa, M. Vaitkus, K. Bu
čas, A. Cibulskis, J. Balsis, J. 
Zakarevičius, J. Petraitis, Ra- 
[davičins, M. Rymutis, A. Ku
lakauskas, S. Molinis, R, Sta
selis, J. Lekas, V. Daukintis, 
V. Pikelis, S. Martinaitis, V. 
-Malkus, A. Sutkus, M. dieme
dis, L. Lingis, J. Dabravals- 
kis, Broliai Kučinskai, M. 
Sireika, A. Tarvidas, A. Nor
kus, M. Stankūnas, J. Bara

nauskas, A. Stumbris, A. Pi 
kienė, P. Taujenienė, A. Moe 
kienė, O. Lenauskienė, B. Jo 
mantienė, O. Kirienė, A. Au- 
ksutienė, M. Jauniunienė, B. 
Vidmunienė, T. Stankienė, P. 
Dressels, J. Keshar, B. Ra- 
part, P. Lustig, S. Lerner, P. 
Plakuk, J. Sliever, Ii. Brins 
ko, J. Spotir, Paesel Bake 
Sliop.

(Tųsa ant * pusi.)
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I 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—8:3č) v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. S. NAIKEL’S
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.: nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal sutarti.

*i
iii

iii
iii

i>
’ii

iii
iii

iii
iii

iii
m

i it
im

ir
m

«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii iiiiiimimiiiimiiniimimiiiiniiinmiiimiminiimtiiinimimiiiuiiniiiimmiiiMiiiiiiiiiimu!

Išvažiavimas Į Musų Ūkį.

Ateinančiame sekmadienyje, 
birželio 14 d., Lietuvių Lab
daringoji Sųjunga rengia iš
važiavimų į savo ūkį. Labda
rių kuopos ir veikėjai yra 
susirūpinę, kad išvažiavimas 
pavyktų. Norima sutraukti 
kuodaugiausia žmonių, kurie 
galės linksmai laikų praleisti, 
gamtos gražumu pasigėrėti, 
tyrame ore atsigaivinti. Kuo
pos rengiasi atsivežti užtekti
nai maisto produktų, minkštų 
gėrimų, dovanų ir orkestrus 
Jjei benus. Be to, bus visokių 
žaidimų, prakalbų ir dainų. 
Kas pernykščiame išvažiavi
me buvo, visi buvo patenkinti 
savo atsilankymu ir džiaugėsi, 
labdarių ūkiu. Be abejo, jie ir 
šiemet atvažiuos. O kurių per
nai nebuvo, prašome atvažiuo 
ti birželio 14 d., nesigailė^t

Kaip žinote, Labdaringosios 
Sųjungos piknikas gegužės 30 
d., Vytauto Parke, dėl didelio 
lietaus negalėjo įvykti. Pada
ryta daug nuostolių labdary
bei. Neįvyko ir rinkliava ka
pinyne. Taigi, labdariai nega
lėjo sukelti keletos tūkstan
čių dolerių, kurie būtinai bu
vo reikalingi našlaičių ir su
gargusių šeimynų šelpimui. 
Šelpimo darbas žymiai sutruk 

| dytas. Daugeliui kad ir rei
kalingiausia yra pašalpa tu
rės būti sustabdyta, jei šio
mis dienomis nesukelsime pi
nigų tam šelpimo darbui va
ryti. Pirmoji proga vienų kitų 

Į gimtinę sukelti — tai mūsų iš
važiavimas į labdarių ūkį, bir
želio 14 d. Del to labdariai pil
niausia pasitiki, jog lietuvių 
visuomenė nuoširdžiai parems 
šį kilnų darbų, atvykdama į 
išvažiavimų, kuris yra rengia
mas toje vietoje, kur su laiku 

I išaugs dar viena graži ir nau
dinga lietuvių katalikų įstai
ga, būtent — senelių ir naš
laičių prieglauda.

Labdarių ūkis nėra toli nuo 
Chicagos. Tik devyniolika mai

lių. Kų tai reiškia gerais ke-i 
liais vaižiuojant. Kartais ir be- 
reikalo šimtus mailių nuva
žiuojame. Važiuoti reikia nau
juoju Joliet Road iki Lemant 
iškabos. Iš čia pasisukti į de
šinę ir vykti iki kol pamaty
site didelę iškabų — “Lith.ua- 
nian Charities Farm”.

Gale noriu priminti, kad 
birželio 14 d. tai bus lyg ir 
Lietuvių Diena. Ir jei tik 
skaitlingai suvažiuosime į 
labdarių farmų, daug naudos 
padarysime ne vien labdary
bei, bet ir lietuvybei. Tat, vi
sus nuoširdžiai užprašome ir 
tai ne vien savo vardu, bet 
vardu mūsų našlaičių, našfių 
ir visų suvargusių mūsų bro
lių ir sesučių, kurie iš mūsų 

Į pašalpos laukia.'Ir, be abejo, 
mes jų neužvilsime, nes juk 
mes mylime savo artimų.

Labdarys.

AV. ANTANO DIENA.

Birželio 13 d. yra Šv. An
tano Paduviečio, mūsų labda
rių globėjo, diena, kuri ypa
tingai šiemet yra brangi, nes 
jau sueina lygiai 700 metų, 
kaip nusipelnė užžengti arit 
palaimintojo rojaus sosto. To
dėl katalikiškųsis pasaulis 
rengiasi su ypatingu džiaugs
mu švęsti šv. Antano jubilie-

I ' ' ■ į .— ■■m

TUBBY

STANLEY STUDIO
Naujai įrengta Studija. Visi įtai

symai pagal naujausių išradimų ir 
pagerinimų.

Esame specijaliai prisirengę foto
grafuoti mokyklas baigiančius mergai
tės ir bernaičius. Kainos visada priei
namos. Kas atsineš šį skelbimų ir fo-
tografuosis, tai gaus savo padidinta paveikslų rėmuose 
vertės $2 visai dvkai.

nai.

I
LIETUVIAI

GARSINKITE
“DRAUGĄ”

Paveikslai musų studijoj padaryti gyvena amži-

2656 WEST 69 STREET
Tel. Prospect 9322

—

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES RROLIĮI RAŠTINĖJE
63 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pnllman 5950
Real Katate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” kartu pa teini jate 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 Savo Dienraštį 
“Draugų”!

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tyros, Aliklon, Sveikos
GRAŽIOS AKYS

Yra didelis tortas
Murinę valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėąalt* 
Knyga "Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

'V

He Keeps His Rubbers Dry.
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D R A U G A Ketvirtadienis, Birž. 11, 1931

SENIAUSIŲ CHICAGOS LIETUVIŲ ATSIMINIMAI.
PIRMIEJI LIETUVIAI ANT į tada laikydavo po daug bur- 

TOWN OF LAKE. Idingierių. Juos nevien reikč-
-----------— Įdavo pavalgydinti, kambarius

| apšvurinti, apskalbti, bet rei- 
• kėjo jiems siūti marškinius,

Pranciška Vaitkienė.

(Pradžia num. 13G) 
Dabar p-nia Vaitkienė tę

sia savo pasakojimų apie gy 
veninių., kokis buvo Chicagos 
lietuvių tarpe prieš 40 metų.

“Tųsyk nebuvo daugelio 
dalykų, kas dabar palengvina 
moterų ir vyrų gyvenimų. Ne
buvo tųsyk gatavų drabužių. 
Vyrams gatavų siutų jau bu
vo, bet moterims ir vaikams vi' 
sus

i mėgsti pančekas. Ne visos to
jaus darbus mokėjo atlikti,
bet tos, kurios galėjo buvo la
bai branginamos. Kai atvyko 
iš Lietuvos musų seselę Valeri 
ja ljemontienė, tai ji siuvimo 
darbų turėjo tiek ir tiek, nes 
ji buvo gabi siuvėja.

Jauniausioji sesuo. 
“Musų jauniausioji seselė

ginusius laidotuves. Tose lai
dotuvėse buvau ir aš. Bažny
čia pritinkamai buvo išpuoš
ta. 1 jaukė buvo išrėdyti var
tai. Ažukas buvo visiems ži
nomas, tai Į jo moters laido
tuvės žmonių suėjo iš visų ko
lonijų. Visi tada sakė, kad 
tokių majestotiškų laidotuvių 
Chicagos lietuvių tarpe nėra 
buvę. ’ ’

LABDARIŲ SKYRIUS

(Tųsa nuo 3 pusi) 
Visoms ir visiems labai a-

C1U.
Taipgi ariu mūsų šeiminin

kėms, kurios pagelbėjo labda-
drabužius reikėjo siūtis |“u lavais “‘vykusi iš Lietu- ria,„s dirWi.

Visupirmų ačiū poniai Ka
marauskienei ir Gedvilienei

patiems. Vyrams mėgstiniy vos- buv° aPie 14 nlct”
apatinių marškinių taipgi ne- žiau8- Jai llav>'ko Sautl VMt’ 

J už auklę pus daktarų Yonbuvo. Vėliau kai jų ėmė ras 
tis, tai buvo grubus ir spal 
vuoti.

Schill, kurs buvo žydas iš Ven 
grijos. Ji buvo gabi ir dūk

.prakalbų bedarbės klausimu. 
Į Kviečiami visi atsilankyti

—------  'ne tik dirbantieji, bet ir be-
Įieiskiu giliausios padėkos žo- j darbiai, nes įžangos nėra. Pik- 

________ 1 džius pp. Bodams, jaunosios nikas prasidės 1 valandų po
- . . . v y. . .. tėveliams, pas kuriuos turėjo- iui-duHv. Antano bažnyčioje šio- 5 , .line nakvynę ir linksmai laikui 

praleidome.

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL

iais dienomis laikoma Misijų 
Novena prie šv. Antuno. Žmo
nių j Misijas lankosi skaitlin
gai. Šimtai kasdienų eina 
prie Šv. Komunijos.

Pamokslininkas, pranciško
nas gerb. kun. Augustinas 
Dirvelė, savo aiškia kalba ir 
talentuota iškalba, pamoki
nančiai žmones prie Dievo 
meilės veda.

Išpažinčių klausoma rytais 
ir vakarais.

Birželio 13 d. Šv. Antano 
Šventė. Pirmos Mišios bus 5

J. P. Lapinskas,

kurių pastengomis prikolek- vai., suma 1U vai.
tuota daug visokių valgių. 

Ačiū Voverienei, Seklec-
Kaip čia gyvenimas tųsyk jtaras netrukus jų is, kiams, Riniučiams, Paleliu

dar atsilikęs buvo, tai aiSkuinaalli 1 ofl8» u2 ”ms«- 
' Von Schill buvo mums

i nains, Malinauskienei, Pukie-
nei, Budvaitienei, Indrijaus- 
kienei, Butkienei, panelėms 
Trumpulytėms, Sutkiutei ir

CHICAGOJE

RADIO ŽŽi.

iš to, kad mes gaudavome išl’u“ v1'
Lietuvos nuo mamos naminių^1“6 Pankus ir parodos 
audimų, pačios pasisiūdavo-j lajka »•»» visus apdalino ut
ine iš jų drabužius ir jauxia- ll,intln,!US P!uoJos daiktais. 0 Kazlauskiutei, J. Bubniui, 
vomės esančios pasipuošusios ‘kuktų dar ir dabar turi-1_, Sutkui, J. Dimšai ir ki- 
pagal naujausių madų. !*“”• krosui klojosi gerui. Ka-,tjelns. pjūvis daugiausia ariu

“Kol lietuviu saliunų neat-1b>r' ''o,į Scliill jų mic- j Kmyskiui ir jo šuneliui, 
sirado, tai lietuviai rinkdavo-:° i'1 kuvo,labai gabi, lai 
si į viena žydiškų saliunų, 11 ir Pasiek5 daktariško kups
tas buvo kur tai apie Hals-I1“0- Negana to- TarP *» ,r

Uodus tai to'1’1'- Hall'y Klinkted ir 14 g-vę. 
paties žydo saliuninko brolis į l omansas> kurs baI;;M

kurie veltui nuvežė Labdarių
'darbininkus i Vytauto parkų. 

Nors lietus sutrukdė mūsų 
užsimezgė vjSil bet visgi šį-tų lai-

Sukolektuotus val-

Vakare iškilminga Novenos 
misijų užbaiga, procesija, 
pamokslas, atlaidų suteikimas 
ir Šv. Antano Relikvijos ado
racija.

Penktadieny prieš Šv. An
tano ir po pietų bus klausoma 
išpažinčių.

Radio A. ž.

St. Louis mieste, kiek man 
teko pastebėti, yra labai daug 
lietuviško jaunimo, kuris ma- i 
lonus ir draugiškas, tik gai
la, kad neturi Vyčių kuopos,
kur galėtų išvystyti visus sa- Town of Lake. — Serga K. 
vo gabumus. Matosi, St. Lo’uie Motkevičienė, 4541 So. llermi- 
jaunimas yra gyvas, energin
gas ir pilnas ambicijos, ir Vy
čių kuopų sutverus galėtų ge
rai gyvuoti. Todėl čia turėtų' 
pasirūpinti Vyčių vadai ir 
sutverti, arba atgaivinti kuo- • 
pų, nes sako seniau ten buvus 
Vyčių kuopa, bet išįrus.

Pats St. Louis miestas man

ADVOKATAI

JOHN B, BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm*. 2117

Telephone Randolph <72? 

nelabai patiko, nes per daug 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. 
kalnuotas ir daug matosi juo-1 Telephone Roosevelt 
dūkų. Name:

Žinoma, yra ir labai gražių

9090
8 iki 9 ryte Tel. Repub. »<« •

tage avė.; S. Stasiulienė, 4600- 
So. Paulina ir K. Dargevičie- 
nė, 4537 So. Wood St..

X Birželio 8 d. mirė Kaz. 
Abaravičia. Laidotuvės įvyks 
birž. 11 d. Iškilmingos pa
maldos bus šv. Kryžiaus baž
nyčioj.

X Didelis Ąv. Kryžiaus pa
rap. piknikas įvyks šį sek
madienį Birutės darže, (bu
vusiame Chernausko darže). 
Girdėtis visi bizųieriai žada 
dalyvauti piknike.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thta la a Famooa Vlvanl Sėt and In- s 
eludes faco powder, $1.00; Rouge, 76c. 
Tlesue Cream $1.00, Depllatory $1.00. 
Vaciai Astringent $1.7$. Bath Salt 1.00, 
Tollet Water $1.16. Pertame $1.76. Brll- 
llantlne 76c, Siela VVhitener 76c. Totai 
Valuo 112.00. 8peclal prlce. $1.07 tar all 
ten platės ta Introduoa tbla Uoa.

Vardas ..........................................
Adresas ..........................................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bca Vaa 38O-3th Avenue, New Yodr

buvo agentas, per kurį lietu
viai siųsdavo pinigus ir lai
vakortes į Lietuvų. Vienų gra
žių, dienų tasai agentas kaž 
kur dingo, nunešdamas dau
gybę lietuvių pinigų.

Uždarbiai.
“Mums atvykus Chicagon, 

darbai ėjo neblogai. Mano bro 
lis Rokas į ketvirtų dienų dar
bų gavo. Teisybė jis dar buvo 
nepilnametis, tai jo alga stock 
yarduose buvo tik po I2V2C. 
valandoj. Kadangi jis galėjo 
susišnekėti su bosu čeku, tai 
pastarasis pastatė prie geres
nio darbo su atlyginimu po 
15c. valandoj.

“Mažos algos tuo buvo pa
pildomos, kad darbininkai 
prastesnės mėsos iš stockyar- 
dų galėdavo dykai pasiimti. 
Dykai pasiimdavo kojų, galvų

jų suėjimu poron.
Pirmutinės lietuvių, pamaldos.

“Į pirmutines lietuvių pa
maldas ėjome į Bridgeportų 
veik visi Town of Lake lietu
viai. Kiek atsimenu, tai tose 
pamaldose buvome penkios 
moterys: aš su seserim Kastan 
ei ja, Galkauskiene, Elena Ba- 
zarovvna ir giminaitė kun. Ko- 
lesinskio. Į tas pamaldas vė
liau kas sekmadienį daugiau
sia pėsti eidavome”.

Lietuvių mokykla.
“Be kitų lietuvių ant Town 

oi' Lake buvo Serafinų šeimy
na. Pats Serafinas buvo geras 
žmogelis, jo sūnūs Pranciškus 
ėjo mokslus. Tai tasai studen
tas buvo įsteigęs angliškos 
kalbos pamokas. Lankė tų mo 
Ryklų nemažas lietuvių skai
čius ir gerai pasinaudojo. Ta
ni tai studentas Pranciškus

mojome, 
gins perskyrom į tris dalis ir 
sunaudojom kaip tinkamiau
sia.

Vienų dalį davėm seselėms 
Kaziinierietėms, antrų Šv. Jur 
gio parapijos mokyklos bied- 
niems vaikeliams, o trečių 
biednoms moterims.

Kitus gi dalyku»^kurie ne
genda, palikom 14 birželio 
labdarių išvažiavimui,

Pasitarnavo.
Musų dukrelę a. a. Bronis- 

lavų laidojant rūpestingų ir 
prietelingų patarnavimų teikė 
Dievo Motinos Sopulingos dr- 
ja. Už tai sakytai dr-jai šir
dingai dėkuojaaie ir linkime 
jai augti ir bujoti.

Andriulaičių šeimyna.

vietų, ypač į šautus, kur ran
dasi milžiniškas Marhuett, 
park. Žmonės sako, kad tas! 
parkas yra didžiausias vįsoje! 
Amerikoje, o gal ir Europo- ■ 
je. Yra ir gražių “bildingų”, j 
kurie savo gražumu pralen-: 
kia net Chicagos vidurmies- 
ty esančius dangoraižius.

Chicagietis.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurrr.iestyje 
Roorn 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDQ.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

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

J. P.WAITGHES
Lietuvos Advokatas

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvas
— arba grąžinama 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus.
50c. už 5 — $1 Už j® 

Sempelis — 10c.

MOBAK COKPOKAT1OM T

ROSELAND, Ui.

L ST. LOUIS, ILL.
Įspūdingos Vestuvės.

Geg. 3 d. Pr. Valaitį su p-le 
Dodaite surišo moterystės 

kuris fe^iu &v- Juozapo parap. kleb.
bus jų pačių ūkyj. Tenai juos kun. Vitkus.
sunaudosimu

Dar kartų ačių visiems.
Kuopos raštininkė.

Pasarga Lietuviams.
Pas mus lietuvius įsigyve

nęs blogas paprotys. Jei kokia 
organizacija rengia piknikų,1 
kad ir svarbiam tikslui, tad 
mūsų žmonės, važiuodami pik- 
nikan, prisiruošia visokių vai-' 
gių, gėrimų už keliolikų dole- i 
rių, nors ir žino, kad pikni- j 

ke bus užtektinai visko. Ta
čiau į tai visai nekreipia dė
mesio. Atvažiavę piknikan nu
siperka fikietų įėjimui daržan • 
ir jaučiasi gausiai sušelpę or- i 
ganizacijų, rengusių piknikų. į 
Kartais piknikan važiuodami Į 
prisiperka visokių valgių nuo' 
$6 ligi $8. O jeigu valgytų pik '

Iki 3 vai. kortuose ■— nuo 3 Iki 9
Subatomis nuo 9 Iki 9

i 52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Pullmaa 5960—namų Pull. <377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Kctvergale ofisai uždaryti.

Tel.

kepenų ir panašių dalių. Per i ........... ... . ~ ,x I velniu išėjo į kunigus. Be ku-
“Šiutes” leidžiant mėsų, nere '
tai šmotai nukrisdavo lauk ir 
biednieji arba bedarbiai ga-

nigo Pranciškaus Serafinai tu
rėjo dvi dukteri Bronę ir Pul- 
cherijų. Pastaroji ištekėjo už

lėdavo ji, imti be draudimo.” Zi(Jickio ir ,ailningai tcbcgy.
Lietuviška duona.

“Dar gerokai prieš Pasau-
vena. O Bronė buvo ištekėju
si už Antano Olszewskio, lai-

linę Parodų iš Lietuvos ati-įkraščio “Lietuvos” leidėjo 
traukėme tėvelius ir jauniau-1 ir bankininko. Nors tose veš
liųjų seselę Leosę. Tųsyk ke- įtuvėse ir paskui krikštynose 
pyklose tebuvo galima gauti ;turėjau laimės būti ir aš, bet 
baltos kvietinės duonos. Lie- iš tų jungtuvių nebuvo lai- 
tuviai, pasiilgę ruginės duo-Įmės. Geroj Serafinų šeimynoj 
nos, parsinėšdavo iš žydi jos. j Bronė buvo “black slieep” ir 
Mūsų mama prasimanė kepti Iji susivalkiojusi sulaukė ne- 
namie grynai lietuviškų rūgi-Į laimingo galo.
nę duonų. Duonkepis, kurs at-' “Dar atmintinus įvykis bu- 
veždavo mums duonų, buvo ,Vo tai Ažukienės laidotuvės. į 
lenkas. Tai kartų mama paro-'Kaip žinome tųsyk Ažukas 
dė jam juodų ruginę lietuviš
kų duonų ir klausė kodėl jus 
šitokios duonos nekepat. Len
kas tos duonos pasiėmė, para
gavo, pamėgo. Sugrįžo lenkas 
duonkepis pas mamų ir prašė 
išmokinti juodų duonų kepti.

St. Louis lietuviai turi tik 
j vienų lietuviškų parapijų. Jų 
I bažnytėlė, kurioje buvo Prano 
Išliubas, nors nedidelė, bet 
gražiai išpuošta iš vidaus ir

i gražiai atrodo iš lauko pusės,i
nes stovi labai gražioje vieto
je, prie pat didelio parko.

Per šliubų visa bažnyčia 
buvo išpuošta gyvomis gėlė-įniko pagamintus valgius, tai

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzamlnavlmo
taupyslt laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggl. 
X-Ilay Roentgeno Aparatu Ir vi
siškas bakterloleglškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir Jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš urna taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, tarnų, Inkstų, odos, kranjo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo‘žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, ]sl- 
kerėjusią, chronišką ligą, kur{ ne
pasidavė not gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlioklt neatėjo pat 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 101$
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Oatvės
Ofiso Valandor* Nuo 10 ryto Iki 

1 po plet Vakarais nuo 6 Iki T 
Nedėllcmis nuo 10 ryto Iki 1 

po plot

buvo labui plačiai žinomas 
biznierius — suliunininkas. 
Turėjo gerų moterį ir labai 
gerai sugyveno. Moteris mėg
davo pasportuuti. Tai gi kar
tų ji veidų išsitepė spiritu ar 
kuo kitu greit užsidegančiu

Mama išmokino ir lenkas pra- į skystimu. Ir tuo tarpu ji pri
dėjo kepti lietuviškų juodų 'siartino prie ugnies. Akymir- 
ruginę duonų. koj jos galva buvo liepsnose.

Moterų padėtis. Nuo to nabage ir persiskyrė
“Anais laikais moterų pa- su šiuo pasauliu. Ažukas f?-! 

dėtis buvo sunki. Šeimininkės kėlė savo uioterei iškJlmin-

Teleph-one Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

1G0 Nortb 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. 
(Išskiriant Seredas,

«m nui Avima

juz su- nijs Atrodė kaip rojus,
Parapijos choras, tur būt, 

buvo gerai prisiruošęs, nes 
per šliubų gražiai giedojo. 
Panelė Dodaitė irgi buvo cho
ro narė. Vargon. pavardės ne
teko sužinoti, tik žinau tiek, 
kad varg. vietų užima senyva 
moteris ir ne lietuvė.

Vestuvių puota. 
Vestuvės įvyko pp. Dodų na

muose, jaunosios tėvelių pas
togėje. Vestuvės prasidėjo šeš
tadieny ir baigės pirmadienio 
vakare. Chicagiečiai per visų 
tų laikų naudojomės pp. Do
dų vaišingumu, ypač kurie 

f buvom nuvažiavę traukiniu. 
Todėl trijų cliicugiečių vardu

už apie $3 visa šeimyna ga
lėtų visų dienų valgyt ir pik
niko rengėjams būtų gausi pa
rama. O ir šeimininkei namie 
būt mažiau darbo.

Vardu badaujančių bedar
bių, meldžiu tokių klaidų ne
daryti.

Vienas piknikas lietuvių

A, A. OLIS
ADVOKATAS 
11 Soutb La Šalie Street 

Room 1701 Tel. Randolpb 0331

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai, vak 
8241 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0561 

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

B! MUISETO ZEMfl
B itehing, burnine skin matos lif« 
unbearable, quickly apply Žemo, tha 
Boothing, cooling, invisible family 
antiseptic. Thousands find that Žemo 
bringB swif t relief Irom Itching, helpa 
to draw out local infection and re- 
store the skin to normai. For 20 yeara 
Žemo has been dearing up skin, re- 
lieving pimples, rash and other skin 
irritationa. Neves be witbout it. Sold. 
everywhere—35c, 60c and >1.00.

This new cheese 
treat

Patentui
Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health qualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the vakiable 
elementą of rich milk. Milk sugar. 
calcium and mineralą. Etery ottt 
caneatit freely!

Velveeta spreads. sKces. melts 
and toasts bėautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT
\/elveeta

y The Deliciouj N«wCh«ei« FooJ

i Telefonas Canal 2552
, virmv, PiM.ina> uvtuvi.j, TrečUd,enla,B u Penktadieniai' 
bedarbių pašeipai ivvks 14 d. į vakarais namie pagal sutarti.

6503 So. Campbell Avenuebirželio, AVashington Heights't 
miškely, 107 ir Racine avė. 
Ten bus visokių valgių ir leng 
vų, skanių gėrimų. Bus gera 
muzika, grieš visokius šokius. 
Bus 4 dovanos. Bus kontestas 
lietuviškų šokių. Kas geriau
siai pašoks, gaus dovanų. Bus; 
programas iš deklemacijų ir

Telefonas Republic <499

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CIIICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washlngton St.

Cor. Washlngton and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 297S

Namų Tel. Hyde Park 239B

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street

BYCAWLEDBULL RUNK.

■jias. b
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Ketvirtadienis, Birž. 11, 1931 draugas
ŠV. KAZIMIERO AKADEMJIOS RĖMĖJŲ 

DR-JOS XII-to SEIMO NUTARIMAI.

(Tąsa) Junokienė, (A'. Ežerskienė, Z.
Po $3.00: kun. Dr. K. Ma- Uvičienė, M. Zainaliauskienė, 

tulailis, B. Abromaitė. Į M. Bngočienė, M. L. Gurins- 
Po. $2.00: O. Pleknvičiūtė,] kaitė, B. Šiaučiuvienė, A. Ku- 

J. Rudienė, L. Račkauskienė, mšlitis, B. Nenartonis, B. Li- 
E. Statkienė, P. Butkienė, E.
Paulienė, B. Lindžienė, Z.
Bartkaitė, E. Čepulionienė, A.
Mališauskas, J. Stugienė, J.
Jocius, J. Čepulienė, 1). Zda-
nėvičiūtė, M. Sakalienė, P. Mi
lašienė, O. Sekleckienė, O. 
Stankevičienė, U. Gudienė, P.

ndžiūtė, K. Zanunskis, 0. Klu- 
mbienė, B. Juškienė, L. Šimu
tis, K. įGaruckaitė, P. Šlioge
rienė, O. Daeiolienė, N. N., A. 
Vardauskas, V. Baturienė, M. 
Mikalauskienė, K. Rakauskie
nė, P. Rudeckienė, J. Vilkas, 
A. Bacevičius, R. Čerkauskai-

Janeauskaitė, V. Kurleekienė, | tė, O. Rimkienė, U. Auškalnie- 
M. Tanianaskienė, P. DoršaJnė, E. Kekštaitė, O. Slaugal-
A. Vaišvilienė, P. Kulikaus
kienė, M. Anužienė, A. Auta 
navičienė, A. Janušauskas, V. 
A. Galnaitė,

Po $1.00: P. Doveikienė, S.

vienė, O. Barškienė, P. Jesiu- 
lionienė, P. Kuziuienė, V. Reu- 
sis, S. Kubelius, A. Dainelie- 
nė, O. Aleliūnienė, 'F. Burba, 
P. Citrienė, O. Mestinikieną

BRONISLOVAS 
TRUNSA

mirė birželio 8, 1931 m. 8:45 
vai. vak. 38 metų amžiaus. 
Kilo iš Alytaus Apskričio, Alo
vės l’arap. Pavartinlų Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nulludime 
seserį Paulini). Atkočlunienę, 
dvi pussesoris Karallną Kišku- 
nienę ir Teklę Pašnekienę, du 
pusbroliu Feliksą ir Julijonų 
Masiliūnus Ir gimines, o Lie
tuvoj motinėlę Oną, du broliu 
Jonų Ir Boleslovų.

Kūnas pašarvotas 1410 So. 
49 Ct. Cicero. III. Laidotuvės 
jvyks ketverge birželio 11. 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. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkls. Tel. Yards 1741

KASTANTAS
REKSNIS

Mirė birželio 8 d.. 1931 m.
Hl:00 vai. vak. 37 metų amž. 
Kilo iš Vilniaus rčd., Švenčio
nių pskr.. Daugėliškiu parap., 
Janusuušiža kaimo, merikoje iš
gyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuiludtme 
brolį Kazimierų, o Lietuvoje 3 
seseris: Veronikų, Elzbietą ir 
Anelę, brolį Jurgi ir du švoge- 
riu ir gimines.

Kūnas pašarvotas 164G W. 
4G st.

T.iidotuvės įvyks šeštadienyje, 
birželio 13, iš graboriaus Zolpo 
8 vai. bus atlydėtas į Kryžiaus 
bažnyčią, kurioje įvyko gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, 
po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nulbidę Brolis ir Giminės, 
laidotuvėse patarnaula grab.

T. J. Zolp. Tel. Blvčk 5203.

M. Miliauskienė, D. Gaspar- 
kienė, M. Mikšienė, P. Litvi- 
navičienė, V. Daugirdienė, M. 
Sutkienė, O. Kavaliauskienė, 
A. Rakuvienė, O. Levgaudie- 
nė, L. Tainošauskaitė, E. Sul- 
gaitė, M. Laurinskaitė, M. 
Svensiskaitė, M. Dobrovals- 
kienė, J. Bitinienė, K. Vyš
niauskienė, M. Kalašinskienė.

Draugijos šeiniau aukų su
vežė $849.75. Seimo dalyviai 
sudėjo $178.60. Smulkių — 
78.00. Viso XII-me Seime au
kų sudėta $1,106.35.

Seime priimtos šios 
rezoliucijos

1) . XII Akad. Rėmėjų Sei
mas, nuodugniai apsvarstęs 
gyvų reikalą kurti antrąją me
rgaitėms Akademiją, Rytuose, 
kuri vasaros metu galėtų būti 
atostogų namas, Seserinis mo
kytojoms, nuoširdžiai pritaria 
įsteigtam Šv. Teresės Fondui, 
naujai Akademijai kurti ir ra
gina kolonijas, draugijas ir
visus susipratusius lietuvius 

prisidėti aukomis minėtam 
! fondui sukelti. >

2) . XII A. R. Seimas ra
ginto ragino visus Chicagos 
ir apielinkės lietuvius katali
kus, kad leistų savo dukteris 
į Šv. Kaz. Akademiją, kuri 
kas metas užima vis naujas 
garbės vietas Katalikiškų Au
kštesniųjų Mokyklų skaičiuje.

3) . XII A. R. Seimas pa
geidauja, kati Rėmėjų Cent
ras pasirūpintų išdekoruoti 
Šv. Kazimiero Seserų Koply-
v •cią.

DAKTARAI:

AGNĖS GETZ (Gečiene)
(Po tčvals Kasputaitč)

Mirė birželio 8 d., 1931, 7 vai. vak. sulaukusi pusamžio.
Kilo Iš Tauragės A pskr., Upynos parap., Upynos kalino. Ameri

koje išgyveno .42 metu.
Paliko dideliame nuliudirne du aunu: Pranciškų ir Jurgį, dvi 

dukteris: Jadvygą ir Prancišką, brolį Antaną Kasputį, seserį Sta
nislavą Gudienę, o Lietuvoje seserį Johaną Kasputaitę ir brolį 
Pranciškų Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1333 So. 49 Avė. Cicero. III. Laidotuvės (vyks 
penktadienyje, birželio 12 d., iš namų 8 vai. bus atlydėta į Sy. 
Antano par. bažnyčią, kurtoje įvyks gedulingos pamaldos už ve
liones sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiul kviečiame visus giminės, draugu-ges ir pažystamus- 
mns dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Kūnai, Dukterys. Brolis ir Giminės,
Lildotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp. Tel. Blvd. 5203.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

f 7 "^7
* 't

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

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

4) . Kadangi, 1933 metais su
eina 25 metai, kaip gyvuoja 
Šv. Kazimiero Vienuolynas, 
tai XII A. R. Seimas nutarė 
kreiptis į lietuvių visuomenę, 
per Centro Valdybą, su pra
šymu padėti apmokėti Vienuo
liją ' sunkinančias skolas.

5) . XII A. R. Seimas ragina 
draugijas ir pavienius prisi
dėti prie Šv. K. A. Rėmėjų 
Draugijos, įstojant į Amžinus 
ar garbės narius.

6) . XII A. R. Seimas pave

da Centro Valdybai dar pla
čiau suorganizuoti Rėmėjų Va
jų, sekančiais metais, kad sky
rių nariai pasidvigubintų.

7) . XII A. R. Seimas pra
šo visų prisidėti prie leidžia
mo išlaiinėjiinui loto ir uoliai
paremti visus Rėmėjų Drau- 1 
gijos parengimus metų laike.

8) . XII A. R. Seimas dėko
jo:

a) . Centro Valdybai, kuri 
nuoširdžiai ir uoliai vedė Drau 
gijos reikalus.

b) . Gerb. Seserims Kaz. už 
svarbią ir nuoširdžią pagelbą 
Rėmėjų darbe.

c) . Gerb. dvasiški jai už rė
mimą Draugijos darbų, žodžiu 
ir aukomis, ypatingai gerb. 
klebonams, kurie leido savo 
parapijose organizuoti jauna- 
mečių skyrius.

d) . Gerb. kun. A. Baltučiui, 
už Seimo priėmimo į savo pa
rapijos svetainę.

e) . Visiems skyriams ir uo
lioms valdyboms už visti me
tų darbuotę.

f) . Gerb. visuomenei, visie
ms nariams rėmėjams; ypa
tingai amžiniems ir garbės 
nariams, už aukas ir parėmi
mą Rėmėjų Draugijos veiki
mo.

g) . Gerb. dienraščiui “Drau 
gui” už Draugijos raštų skel
bimą, už teiktą svarbią mora
lę paramą.

XII A. Rėmėjų Draugijos 
Seimas pasižymėjo ypatingu 
skaitlingumu, kilniu, gražiu li
pu ir pavyzdinga tvarka.

6:10 P. M. Seimo vedėja 
gerb. Antanina E. Nausėdie
nė, uždarė XII Seimą, gerb. 
kum Dr. K. Matulaitis sukal
bėjo maldą.

Paskui visi ėjome Į Seserų

Tel. Canal <764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 

▼yru. moterų Ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomia Ir seredomls tik 
Ukalno susitarus

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

CHICAGO

Telefonas Grovehlll 8262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 18 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 Ir 8:30 Iki 8 vai. vakar*. 

Seredomls nuo • — 13 vai. ryto
Nedčliomls pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Westera Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 3359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2838
Valandos 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1637 AVEST 51 STREET

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

Ofiso Tel. Vlctory 0888 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedčliomls Ir šventadieniais 10-12

Tel. Lafayette 6798

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

Office: 4459 S. Califoruia Avė.
Nedalioje pagal sutartj.

Res. Phons 
Engietvood 6641 
Wentwortb 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

SVARBI ŽINUTĖ

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

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR.H.BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiuo Boulevard 6913
Rėk. Kenvvood 6107

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

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Tel. Lawndnle 1342

DR. A. T. KING
DENTISTAS 

4930 West 13 St. Cicero, III. 
Gas ir X-ray 

Val.: 9-11:30; 1-5; 6:30-9 
Ned. ir Ser. po pietų pagal sutartį

Tel. Hemiock 8709
Rez. Tel. Prospect 0818

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisaa 6156 South Kedzle 
Rez. 8622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 •— 14 8t. 2924 Waabington
19-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
TeL Cicero 662 Tel. Kedzle 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 West 12 PI. 
Tel. Cicreo 2888

Nedėliomia
Susitarus

* * * *

Kop., ten buvo gegužinės pa-Į 
maldos ir palaiminimas Šv. Į 
Sakramentu.

A. E. Nausėdienė,
Seimo Vedėja.

V. A. Galnaitė, I rast.
M. L. Gurinskaitė,

II rast.

GRABORIAI:

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
888 West 18 8treet 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4988

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
mo išlaidą uilalkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auhurn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Tftlmau Avė. 
Tel Virginia 1290 

Yards 1138
p Chicago, TU.

S. D. LAGHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 8616 arba 2618

2314 W. 23rd PI., Chicago
8K YRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
71^ WMT 18 STREET

TeL Rooeevelt 7611

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

vedbjah

1650 West 46th St.
Kampan 46th Ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 9998 - 8418

Nullndlmo valandoje kreipkitės 
prie manee. patarnaunlu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl lermenų 
dykaL

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Rranatizma, Ranku. Kojų, 
Nutars. .kaudejima, Šalti, Ranku,Kojuf žimima D tiuli- dalvOM atnti

(tik na ronaa).
' Tukstaažiai žmonių yra liaSsydo o I 

milijonai dar nežino apie tai.
Dekano Galinga Moetia yra tiek
▼arta aukao, įdek ji pati sveria au- 
lig naudoa lydymo.
Kaina 75 centai, 81.60 ir 83.00, 
ir 19 centu oztra už persiuntimą.

Klauskite pas aptiekoriua taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4919 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvrood 6107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto: 
Nuo 8 iki 8 valandai vakar*

IIApart šventadlonio Ir ketvirtadienio

['Ofiso Tel. Vlctory 1687
Of. ir Rez. Tel. Hemiock 8874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 8604 S. ARTESIAN AVĖ. 

||Val. 9-12 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of. 
įVal.: 8-6 po piet. Utarn. Ir Subat 
H8-6 vak. šventadieniais pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: Ii ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 Ir 6 ild 8 v .v.

Nedėliomia nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktj 
Vlrglnla 0036

* * *

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kurie 
eetl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšti. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą regys- 
t« ir tolimą regyste.

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

Speclals atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomia nuo 10 ryto Iki 12 
po pietų.
Kreivas akis atitaiso i trum
pą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akintų. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL lards 1829

DR. G. SERNER
LEBTŪV18 AKIŲ SPECIALISTAI

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

Valandos: nuo 10—4; nno 8—8 
Nedėliomisi nuo 10 iki 12.

DENTISTAI

Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street •.

TsL Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemiock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Tel. Cicero 1849

DR. GUSSEN
LIRTUVI8 DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 19 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė.

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

Nedėlloj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect *65 3

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava 

Valandos 11 ryto iki 3 po plotų
6 iki 8:30 vakaro

Rez. Tel. Midway 6512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wllmette 198 arba 

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

ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL
I Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4'pd 

pietų: 7—8:10 vakare 
Nedėliomia 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

Tel. Lafayette 6820
Res. Grovehlll 2949

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTI8TAS 

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj pagal sutarti

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2299
VALANDO8:

Nuo 19 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo lt Iki 12 dleng
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| Sv. Kryžiaus Par. Nedalioj,

Birželio-June 14,1931
BIRUTES (Cherniausko) Darže

79 St. ir Archer Avė., Justice, III.

PRADŽIA 10 VAL. RYTE

Įžanga f>Oc.

Maloniai užprašome visus musų parapijomis, kaimynus ir 
prietelius į musų parapijos piknikų. Tai puikiausia proga jau
niems, ir seniems linksmai praleisti dienelę tyrame ore.

KLEBONAS IR KOMITETAI.

REAL ESTATEC H I C A G O T E
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

ŽINUTĖS.
NORTH SIDES ŽINUTĖS.

rių tėvai, prašomi paremti jau j 12 d., šv. Kryžiaus parap. sa- 
nitno darbuotę. Chicagos Vy-Įlėje, 8 vai. vak. 
eiai ypač pastaruoju laiku vi
sur gražiai pasižymi, svetim-

Birž. 28 <1. įvyksta parapi-
Itaueių tarpe gražiai lietuvių 
vardų kelia. Kokį tik centų nei

Visi narial-ės malonėsite 
skaitlingai susirinkti.

Valdyba.

.Jau baigiama prisirengimas jos metinis piknikas, prie ku- griebia, vis išleidžia tai spor-l 
prie metinio parapijos pikni- pjo visi parapijonai uoliai ruo to reikalams, tai lietuvių dai-j 
ko, kuris įvyksta ateinantį šiasi. Kiek viena draugija iš- nos meno kėlimui ir t. t. To-! 
sekmadienį, gerai žinoman renka po penkis atstovus, ku- kių Vyčių darbuotę visi priva

Chicagos lietuviams Berg- 
man’s darže. Daugiausiai rū
pesčio turi šeimynipinkės, kad 
gerai pavaišinus atsilanku- 
sius svečius. .Jos džiaugiasi 
gaudamos gausių dovanų iš 
vietinių biznierių, kurie, kaip 1 
visuomet, širdingai remia pa
rapijos reikalus. Aštuonioli- 
kiečiai “in corpore” ruošia
si dalyvauti piknike ir laukia 
sckaitlingai svečių iš kitų ko
lonijų, ypač savo “old tiine- 
rių” — senų parapijom}.

rie sudarys pikniko rengi- lo paremti. Kas būtų, jei šian- 
nio komitetų. Piknikas bus die neturėtume Vyčių? 
Vytauto parke. j Neturėtume geriausio “Dai-

------------ nos” choro, neturėtume ge-
Šv. Cecilijos draugijos su- r&i suorganizuoto sporto, sve- 

sirinkimas įvyko 2 d. birž. ku- timtaučiai apie lietuvius ma
riame buvo skaitytas laiškas ^au žinotų. Be jaunimo orga- 
nuo Vyčių Chicagos Apsk. nizacijos mūsų gyvenimas bū- 
“Vyčių Dienos” komiteto. tų pusiau miręs. Taigi parem- 
Laiškų maloniai priėmė ir kim jaunimo pastangas. Meti- 
nutarė skaitlingai dalyvauti (nis Apskričio piknikas yra 
“Vyčių Dienoje.” Taipgi nu- vienatinė priemonė įnešti į 
tarė daryti draugijos naudai, iždų keletu dolerių jaunimo 
išvažiavimų į miškus. Tam ' reikalams.

1
2
4
5
10
26

LAIŠKAI PAŠTE
Armalui Antanui 
Barauskai B. 
Bardauskiui Ant. 
Barkui Alek. 
Čepulienei Onai 
Kiziui Ipolitui

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Dovvners Grove, 111.
Turim gražių užeiga, užlai- 

kom skanių valgių ir gėrimų. 
Gražus daržas pasilsėt, vai
kams palakstyt, arkliukai pa- 
jodinėt. Turim tourist camp, 
kur galima pernakvot

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
NEPIRK RAKANDŲ

Iki nepamatysi 5 kamb. gražius 
rakandus 2 kaurai, lempos, elektros

Real estate
Statau naujus nainuy ir «<* 

□us priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųiles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Oisells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

PARSIDUODA kendžių, 
ice-creamo, papso 
supply krautuvė, 
pigiai dėl nesveikatos, 
bizniui vieta.

2546 West 69 Street 
Tel. Hemlock 6346

Netrukus baigsis mokyklos 
mokslo metai. Praeita savaitę 
mokiniai turėjo kvotimus, ku
rie sėkmingai užsibaigė. Da- 
bar-gi uoliai ruošamasi prie 
mokslo metų užbaigos vaka
ro, kuris įvyks birželio 21 d. 
Programa, kaip kasmet, bus 
graži. Jų išpildys mokyklos 
auklėtiniai, gerai Seserų išlai- 
vinti. Koresp.

i tvarkyti išrinko komisijų.

WEST SIDE ŽINIOS.

BAGDONAS BROS.
PURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie

radio. kurtinai ir tt. Jauna pora tu- pat Lietuviu bažnyčios. Kant
ri tuoj parduot. Vartoti tik 11 sa- . v

pinis lotas 150x50 ft. Namas 
dar naujas dviejų šeimynų. 
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namų. Savininkas Į 
trumpų laikų turi išvažiuoti

ir school valčių: galima ir skyrium.
, 6328 So. Mozart Street

Parduodam-----------------------------------
| RAKANDAI.Gera

AUTOMOBILIAI

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A, ALIŠAUSKAS & SON
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.

Vartoti 2 mėn.
Privatlfika fteimyna. puikus setas 

Už 386. vertės 3300; madnas rieAuto 
medžio valg. setas 365. vertės 32001 

; orientaliėkas 9x12 Wilton kauras „-,4. „i,- v:-t.: a _320; riešuto medžio mleg. setas U95, Juk^8« Pasiskubinkite, UPS

įvertas 3250; coxweii kėdė ir'otto- turi būti greitai parduotas, ir 
man 325. vertas 395; candelabra « s- »
lempa <6, vertas 325. elektros ra-
dlo, paveikslai, stalas, indai ir tt.
1-mas apt. 8228 Alaryland avė. 1 
blokas J rytus nuo Cottage Grove 
avė. Stewart 1875.

pasinauduokite gera progų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue 

Rockfond, UI.
Phone Forest 8491

TIKRAS SARGINAS
Gražus 2 flatų muro namas 

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

Tel. Republic 5551

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų balnų. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J 
mus. Taisymo skyrių Veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOR.

White Sox Motor Sales
A. Jankaitis pardavėjas

8. Rumohaka savininkas
610 WEST 35 STREET',7 ‘ " . ■

TeL Yards 0899
--------------------- :--------------LE-------------------------

Pikniko tikietų iš anksto 
galima gauti visose kuopose. 
Perkant iš anksto 35c., pikni
ko dienų prie “geito” — 50c.

! Kom. narys.

Vyčių išvažiavimas į 
kus įvyksta 14 d. birž. Išva
žiavimas bus labai įdomus, 
nes ruošiama įvairus progra
mas. Todėl Vyčių kuopa kvie
čia visus nortlisidiečius tų 
dienų niekur kitur nevažiuoti, 
tik i Vyčių iSvažiavimą, kur ’cinjoR giedori, 
visi galėsite linksmai laikų 
praleisti žaliuojančiam miške.'

• vmis-

PRANEŠIMAI
Town of Lake. — šv. Ce- 

dr-ja laikys 
mėnesinį susirinkimų birželio

Roomlng house 12 kamb. l&ren- 
duotl, Rendoe 365. Pigiai. 109 W. 
Elm St. arti Clark.

Dėžių dirbtuvė siuto malkų po 34 
už vežimų.

Yards 5055

Grocernė ir saldainių krautuvė. 
Pigiai parduosim. 1003 W. 18 St.

X Devintinių iškilmėms 
Aušros Vartų bažnyčioje dė-' 
liai parapijos Sidabrinio .Tu- Į 
biliejaus išpuošta sidabro la- • 
pu vainikais.

X Pereitame devintinių 
sekmadienyje Devintinių pro
cesija su stotimis prie visų baž 
nyčios altorių gražiai buvo 
parengta.

X Aušros Vartų mokyklai 
antradienyje .Tackson parke 
gegužynė pavyko. Nors saulės 
visų dienų nesimatė, bet oras 
buvo šiltas.

> X Šiandien Aušros Vartuo
se Devintinių Oktavos užbai
gos procesija bus ]x> mišparų 
vakare 8 vai.

X Westsidiečiai prie jubi
liejinio parapijos pikniko,

' kuris bus birž. 21 d., Vytauto 
parke smarkiai ruošiasi. Dar
bai piknike jau paskirstyti 
draugijoms ir visos mielu no
ru apsiėmusios taip pasidar
buoti, kad šįmetinis parap. Bū
tingas sumuštų rekordų.

X Ciceroje yra garsi Šv.
. Antano draugija, kurių suda
ro džiumoj žemaičiai, o West 
Sidėje Aušros Vartų vyrų 
(žinoma, ir moterų) draugi
ja, kurių sudaro didžiumoj 
panevėžiečiai. Teatvyksta ei- 
ceriečini į parapijos piknikų, 
birž. 21 d., į Vytauto parkų ir 
pamatys kaip aušriečiai dirba.

Parapijos choras nuo šio 
mėnesio išsiskirsto vasaros a- 
tostogams, t. y. neturės pamo
kų. Prieš išsiskirsiant nutarė 
padaryti šių vasarų išvažiavi
mų į maudynes. Išrinko komi
sijų, kuri darbuojasi surasti 
tinkamų vietų. Į išvažiavimų 
visus parap. širdingai kviečia.

R, ANOREUUNAS
(Marqnetxe Jewelry ft 

Radio)

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS

Parsiduoda krautuvė su na
mu ir dviem lotais.

Tel. Prospect 5070

Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo <60 iki <300 
*is departmentas yra po valstijos 

priežiūra

2650
Telefonu

Pirm pirkimo naujo .Ikaro, Širdingai 
praėaų atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH antomoĮrilidš su vė
liausios mados automatlėkais {tai
symais, sport Royal .tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, koktūs tiktai

Užlaikau visokių jNX8H taip gali {rengti už tokiu 
auksinių ir slda- prteinamu kalnu
brlnių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų ir t. t.
Taisau laikrodžius 
ir muslkos instru
mentus.

West 63rd St. Chicago ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

HEMLOCK 3380

BRIDOEPORTAS
Kas pirmesnis, tai laimės. 

Pardavimui bučeraė ir grocer- 
nė su namu ar be namo. Pigiai
821 W. 34 St. Boulevard 3379

Taipgi paskolos ant pirmų morglčių

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

Vietinis Federacijos sky
rius irgi neatsilieka nuo kitų 
draugijų ir smarkiai ruošiasi 
prie išvažiavimo į miškus. Aš 
manau, kad F’ederacijos išva
žiavimų draugijos parems. 
Taip gi turiu pranešti, kad 
skyriaus valdyba tvarko ir 
registruoja kiekvienos drau- į 
gijos dienas, kad išvengus 
dviejų išvažiavimų kartu. To
dėl draugijų komisijos pasi
teiraukite pas skyriaus valdy
bų, kada kokia draugija ren

BE STENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir X
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefoną* Hemlock 6613

Telef. Republlc <393

gia išvažiavimų, 
tvarka.

Bus geresnė

Bijūnėlis.

Mes užlaikome geriausių dal- 
mentlnių žiedų dėl sutartuvių — 
pngagpment. Turime gražaluslų 
laikrodžių. karolių, fontanlnlų 
plunksnų, burkitlnų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kuria yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklų. Musų kainos 
dabar y.ra specialiai nupigintos. 
Naudokitės proga!

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

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 S. Halated St

Telef. Boulevard <611

D. GRICIUS

KAS BUS BIRŽELIO 28 D.?

Birželio 28 d., Bergmaną dar 
že įvyksta metinis L. Vyčių 
Chicagos Apskričio piknikas.' 
Be to, kas paprastai pikni
kuos būna, da bus surengta 
sporto programa. Bus mergai 
čių baseball, ristynes ir kito-Į 
kių įdomybių. Grieš gera or-Į 
kestra šokiams. Lietuviai ka
talikai, ypač organizacijos na-

GENERALI8 KONTRAKTOR1U8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlauaioa

2452 WEST 69th STREET 

Pbone Vlrglnla 1663

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

M. YUSZKA 
Plumbing ft Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
siu knogerlauala.

4496 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 8227

i ■ ——
fiapos Telef. Namų Telef.

Hemlock 1887 Republlc 3838

JOHN YERKES
Plumbing a Heating Lietuvis 

KėNTRAKTORlUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

FARMOS (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
rių yra kalkiais nupilta, 30 
akerių geros ganyklos, 10 a- 
kerių miško. Sesių kambarių 
namas 30x30, dvi barnės 40x 
40 ir 37x45. Barnės abidvi 
yra ant cemento pudamento. 
G,rudinė gu garądžiu 22x24, 
vasarinė kuknė ir mėsai rū
kyti 16x18, ir du vištininkai. 
Visi budinkai yra labai ge
ram padėjime ir yra geros 
tvoros apie visų farmų. Kai
na — $26.00 ant akerio. Įne§- 
ti tik $1,200.00 kitus ant iš
mokėjimo, du žygiu į metus 
po $105.00 pakol išmokėta. 
Tas už sumų ir procentų 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. CRIMMINS 
o-o Kagay Realty Oo.,

Effingham, Illinois

APSAUGOSI SAVO PINI
GUS PIRKDAMAS 

NAMĄ ARBA LOTĄ

2 flaįų naujas muro namas, 6 ir 
5 kamb., vtftkos, apdirbti porėtai ir 
kiti moderntftki {rengimai. Randasi > 
arti Marųuette Parko. NaAlė moteris , 
priversta atiduoti už 311,800. Įmo- ' 
kėt <3,000 arba daugiaus. I

Nauja 5 kamb., muro bungalovr > 
ir garažas. Randasi naujoj kolonijoj 
Kaina greitam pardavimui tik 3 6,- i 
960.00. {mokėt 32.000.

i
2 flatų naujas medinis namas ant 

muro pamato, cementuotas ir plės- , 
teruotas beismontas, vlškos, apdirb
ti porčial, garažas ir kiti moder
niški {rengimai. Randasi Brightdn 
Parke. Kaina tik <6.250. {mokėt kas 
kiek gali. ,

10 flatų naujas muro namas, etek- 
trikinel "les Boxs", ir kiti moder- Į 
niSkl {rengimai. Randasi gražiausioje, 
Marųuette Parko apleiinkėj. Resive
ris parduoda už pusę kainos arba 
mainys { tamstos seną barnų.

6 kamb. muro bungalovr, karėtu 
vandenių apšildoma, garažas ir lo
tas 90x126. Randasi arti 33 St. ka
rų. Mainysime ) 2 flatų namų, Mar-' 
ųuette, Brlghton arba Brldgeport a- 
pielinkės.

Lotas 30xlŽ5 arti Marųuette Parke 
tik už 31,660.

Blsnlo lotas 26x126 ant 39 St. tik 
už <2,060. ,

32 akeriai geros žemės, 16 akerių 
puikiausio sodo, 25 akeriai dirba
mos 10 kamb., namas, elektros Švie
sa, gyvulių, padargų Ir L t Randasi 
Mlchlgan valstijoje. M ainy si m J 2 
flatų namų.

Šimtai žmonių gyvena be rūpes
čio ir miega spakalnial naktimla ku
rie pirko namus teisinga kainų, nes 
Jųjų pinigai nežūna. Platesnes in
formacijas apie Aluos ir kitus barbe
nus suteiksim* kasdien arba vaka
rais. Kreipkitės

PINIGU SIUNTIMO IR 
LAIVAKORčiy 

AGENTŪRA
Nuslunčtame pinigus Lietu

von pažtu { dvi savaites, tele
gramų { dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengtame kelionei 
} Lletuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legaližkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas ptrmų Ir 
antrų morglčių.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tornado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuotirdžtu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Ghicftgo, UI.
TeL Yards 4669

K. J. MAOKE ft CO. 
(Mačiukas)

6812 So. Western Avė. 
Tel. Prospect 3140

$$$ DOLLAR SAVINOS,
BUILDING ft LOAN 

ASS’N $$$
“IJETUVTV 8PUIJKU”

•313 So. Westera Avenue
Įmokėti pinigai ant knygučių 

neėa neihažiaus kaip, 8% ant 
pareikalavimo 3% 1 metus.

Pradėklt taupintl pinigus da
bar saugiai ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Spulkos sekretorius ir Vie
tas Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
•kolinlmo notas. Ilsus, kontrak
tus Ir kitus llgaliikua dokumen
tus atsargiai ir pigiai.

Apdraudžlam (Insurance) na
rnos, forničius, stiklus ir au- 
toknobllltis tvlrčlaustose Kom-

Kviečiam persitikrinti.

iiJ




