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Vokietijos Kanclieris Laikosi Valstybes Vairo; 
Yra Pavojaus Franci jos Ministeriui Briand; 
Pasitraukė Austrijos Ministerių Kabinetas j

GRASINA NUŽUDYTI 5 
MISIONIERIUS

ITANK0W, Kinija, birž. 18. 
— Komunistų plėšikų gaujos, 
kurios turi pagrobusios pen
kis italus katalikų misionie
rius, vyskupų Ricci ir keturis

DRAUGAS 
The most influential 
Lithuanian Daily in 

America.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

DIDELĖ AUTOBUSO 
KATASTROFA

DIONIZO POŠKOS BAUB
LIŲ ŠVENTĖ

Už 2 kilometrų nuo Garlia
vos autobusų A 27, važinėja
ntį linija Seirijai — Kaunas, 
ištiko sunki katastrofa. Važia

vusieji pro šalį ir tų katas
trofų mačiusieji mano, kad' ji 

i įvyko dėl šoferio kaltės, nes

Antrų Sekminių dienų Bau
bliuos įvyko Skaudvilės ir Ba-•
takių valsčių pr. mok. dainų 
ir sporto šventė bei supiltų pi
laičių ir jose pastatytų dvie
jų akmens paminklų Vytauto 
ir Dionizo Poškos atminimui

I autobusas ėjo lygiu keliu, kur pašventinimas.
_____  į Amerikos J. Valstybių kariuomenėje įvesta taip vadinamos skrajojančios batarejos. nėra staigių užsisukimų. ! Šventėn atvyko I departa-
ŠVENTOJO SOSTO PRO- §iame vaizde viena batarelV atvaizduojama. Gali važiuoti 50 mylių valandoje. j Bevažiuoiant staiga magina!m?nto direktoriuR P- Vokietai-

TESTAS ISPANIJOS 
VYRIAUSYBEI

VYSKUPAS HEYLEN MI
NĖJO KUNIGYSTĖS 

JUBILIEJŲ
CHICAGO JE PREZIDENTAS HOOVER 

SPRINGFIELDE

ROMA, birž. 17. — Popie-į ------------
žiaus nuncijui Ispanijoje .To' LOUVAIN, birž. 17. — Na- 
Ekscelencijai arkivyskupui F. niuro vyskupas Heylen, kurs 
Tedeschini, Šventasis Sostas tomis dienomis minėjo savo

visu smarkumu atsimušė i e- 
lektros stulpų. Tas nulūžo per

įpusę ir sutraukė vielas. Iš in- 
SPRINGFIELD, III., birž. ereij()„ au,obuBM „„

------------- 17. - Prez.dentas Hoover Šia- dar apja 10 jr
Cook apskrities asesorių ko-. "< Ie f,a ‘'»'>vavo pertaisyto^ sustoj() KteSkėjo tik visi

ASESORIAI DIRBA

, . .............................misija paskvrė tik keturias.A' Lir?olno “‘M?
kunigus, pranešė vietos misi- parėdė įduoti protestų laiki- kunigystes aukso jubiliejų^ y-!dienflS nekilnojamxj savasčių r?'mo lžkilmėse-
jai, kad jie nužudys pagrob- nųjai Ispanijos vyriausybei ra įžymus teologas ir moksli- pkundl} įkėlimui prieš aiikš- -----------
tuosius, jei jie nebus išpirkti dėl kardinolo Segura, Ispani- ninkas. Kada jis kituomet Gri- tug mokesčius
aukšta kaina. jog primato, ištrėmimo, šven- gorinus Universitete Romoje j _ , .

ir . x • o, -v, . . T • •• m i •• i ix i-l Praeitom dviem dienom irKomunistams plėšikams pa- tasis Sostas pareiškia, jog Ts- Ičrijo Teologijos daktaro laip- v. . ..
,1 . .7 .. . .. , . • -v- T VTTT •• šiandie priimti skundai iš Chi--lūlyta 3,000 dolerių. Bet jie panijos vyriausybe tuomi savo snj, popiežius Leonas XIII jj 

pasiūlymų atmetė. Sako, to žygiu sunkiai nusikalsta vi- sveikino asmeniškai, 
permaža. Piktadariai paskyrė sam katalikiškam pasaulini. Į Einant jam 30 metus am- 
10 dienų misionierių iSpirki- Vatikano laikraštis “Osser-' žiaus jis buvo paskirtas aba- 
mut vatore Romano” praneša, jog tu Tongerlos vienuolijoj. Pra-

kardinolas Segura teisotai ėjus dviem metam paskirtas 
VOKIETIJOS KANCLIERIS grvg0 j Ispaniją. Vyriausvbė Namuro vyskupu.

NUGALĖJO PRIEŠUS reikalaį0( įa4 Jo Eminencija

KASDIENINIAI PASA
KOJIMAI

čių. Jei skundus priima, siun-
________ Paskiau vyskupas Tlevlen (*ia 1 “l>oard of revieiv.”

BERLYNAS, birž. 17. _

.... . , NKW YORK, birž. 17. —,cagos apylinkių miestelių. Rv- ' . , .. . .. J• -vS-., • . “Advertising b ederation of ttoj — iš Cmcago miesto. . . ,, v. , . v. - 1’ America čia turi suvaziavi-į Tūkstančiai žmonių supins-1 o , • -i, . t. , imu. Sąryšy su tuomi rengia-ta ir nėra kalbos apie kiek-1 . , ,. . . . . . .... . i,mi atskiri susirinkimėliai, pie-i vieno išklausymų. r,_ . ... , _ Ijtug ir didesnieji pokyliai. Iri
Asesoriai nemažina mokės

Jangai ir buvo apdaužyta prie
šakinė dalis. Iš važiavusių nu- 

I kentėjo iš viso 7 žmonės, jų 
tarpe trys sunkiai. Sužeistas 

’ ir pats šoferis. Nukentėjusie- i ji tuoj buvo nuvežti i Kaunu.
> * “R.”

IŠSIUNTĖ J VARNIUS 
STUD. J. GRATKAUSKĄ

lį. Bet kardinolas atsisakė 
Vokietijos kanclieris laimingai ,aip e|gtjs jr istramtas Tar„
išėjo iš politinio šaly persi- ____________
laužimo, kada parlamento ko
misija išsprendė nešaukti par-1 
lamento sesijon.

Vokietijos visa padėtis šia
ndie randasi stiprioje kanclie- 
rio rankoje.

BRIAND’UI YRA PA
VOJUS

tinių Eucharistinių Kongresų 
Rengimo Komiteto pirminin
ku ir ligšiol užima šių garbin
gų vietų.

ATSISTATYDINO AUS
TRIJOS KABINETAS

Glennon birželio 22, 24 ir 25 
d. Šv. Pranciškaus Ksavero

CAPONE PRISIPAŽINO 
KALTU

Chicagos smurtininkų vy
riausias vadas Al Capone fe- 
deraliniam teisme prisipažino 
kaltu už nemokėjimų mokes
čių už pajamas ilgus metus 
ir už prohibicijos įstatymo pe
ržengimų.

, ... . , ,, , Kauno komendanto gegužes|pne kiekvenos progos kalba-1, n , , . _T °* . ^ .... . '19 d. nutarimu V. D. un-toma, jog saliai eina vienas di- ..... . o ,.J? . . . z-,. ,, ateitininkų Sąjungos sekreto-1 džiausiu gerbūvių. Girdi, blo- . , . T 1, ,- , , Iv • , • 'nūs stud. J. Gratkauskas uzigųiu laikų skaudžiausias lai- • v.' .7 .. . v. at-kų susirinkime gegužes 11Ikotarpis jau praėjęs ir sian-| . , A « -T • xi v , . , . |d. pasakytų kalbų išsiųstas se-die saly visokį reikalai laip. . . _T . ,sierns menesiams j Varnių ko-sniškai einą geryn.

NEPRAVESTAS MOTE 
RIMS 8 VALANDŲ 

DARBAS

neentraeijos stovyklų.
Dabar komendantas savo re-

zoliucijon deda įsakymų vyk
dyti tuojau, dėl to stud. J.

i Gratkauskas buvo sulaikytas
SPRINGFIELD, III., birž. lšėJus lS savo buto L- Alė3a 

17. — Įstatymų leidimo žeme- P1 *stat\tas ųuovadon, o iš ten 
Pranešta, jam. bausmė bus snįejį rūmai ir šiuokart ne- persiųstas į Varnius. “R.”

Visus susirinkusius, prade
dant iškilmes, širdingai pasvei 
kino inspektorius p. K. Jan
kauskas ir pakvietėxp. Vokie
taitį atidengti paminklus.

Pilaites pašventino ir labai 
svarbių momentui kalbų pasa
kė Girdiškės klebonas Andriu
kaitis.

Prie Baublių pagražinimo 
prisidėjo Šv. ministerija, sa
vivaldybės, mokytojai ir visuo
menė.

Greitu laiku tikimasi čia pa
statyti dviejų kompl. pr. mo
kyklų ir prie jos muziejų. Da
bar jau turi momonto šonkau
lį, kurio storis arti pusėg meL 
ro, ilgis lir pusės sieksny ir 
keletą šarvų — pancerių 
kryžiuočių laikų.

Mokytojų vardu kalbėjo U- 
pynos pr. mok. vedėjas.

Pasibaigus oficialiai daliai, 
prasidėjo dainos, sportas ir 
vaidinimas “Mėlynasis Druge
lis.” Viskas išpildyta gerai.

“R.”
PARYžlŪŠįbirL 18. — Už-! 38 ISVENT.NS KUNIGAIS

sienių ministeris Briand par-j ST L0UIS, „ bir- 
lamente buvo puolamas už jo _ vi(,tos arkivvaknpaR j. j. 
neatatinkamų nusistatymų už
sienių reikalais.

Vos-ne-vos jį išgelbėjo mi-
7T " • nisteris pirmininkas Lavai. bažnyčioje kunigais įšventins

VTENNA, birž. 17. — Atsi- ,38 jaunus Jėzuitus, baigusius
statydino Austrijos ministerių Briando priešai rengia jam mokslus St. Louis Universi- 
kabinetas, kurio priešaky bu- naują piriį nž jo nusileidimus įeįe jauni kandidatai į kuni- 
vo kanclieris Otto Ender. į Vokietijai. Kori jį būtinai pa-lgus priguli Missouri, Cbicago,

salinti is kabineto, neliėčiant California ir New Orleans 
kitų narių. provincijoms.

paskelbta birželio 30.

ŠUO SUKANDŽIOJO 
MERGAITĘ

pravedė sumanymo sumažinti
! moterims darbo valandas die- UŽSISAKĖ “RYTĄ”Al 
noje ligi 8 valandų. Į METŲ

NĖRA PAGELBOS COOK 
APSKRIČIAI

SUSPROGDINTA KELE
TAS BOMBŲ

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJEBUENOS AIRES, Argenti

na, birž. 17. — Įvairiose šio -------------
miesto dalyse susprogdinta TOKAO, birž. 18. A akąr 
keletas bombų. Vyriausybė ka- vakare sf n,iestą ir apylinkes 
Įtina komunistus. i palietė smarkus žemės drebė-

____________ jimas. Gyventojai akimirkoj
išbėgo į gatves. '

Kol-kas nepranešta apie di
delius nuostolius. Yra baimės,

ATSIVERTĘS BAŽNYČION 
ĮŠVENTINTAS KUNIGU

DVI MOTERIŠKI PAKAR
TA UNGARIJOJ

BlJDAPESTAS, Ungarija, kad drebėjimai gali atsinau- 
lurž. 18. — Szolnoko kalėjime jinti. 
pakarta dvi moteriški. Mirti
nubausta už savo vyrų rfnnuo- 
dijimų.

PARĖDĖ NUBAUSTI 
LAKŪNUS

PAGERINO FINANSŲ 
PADĖTĮ

dento ITardingo atminčiai Ma-
VIENNA, Austrija, birž. 18. rion, 0., trys orlaiviai skrai- 

— Austrijos respublikos pini- (dė jiadangėmis, kur iskil- 
gai ėmė pulti kainoje ir buvo niių metu buvo susirinkusi 
pavojaus valstybei. I žmonių minia.

Londono bankininkai paki ! Prezidentas Hoover parėdė 
lo pagelbon. Austrijos valsty-1 prekybos sekretoriui lakūnus 
bės bankai paskolijo 21 milio-i paduoti drausmei, kadangi a- 
nų dolerių. Šiek-tiek pageri- pačioje žmonių miniai jie da
no padėtį. rė didelį pavojų.

EMMTTSBURG, Md., birž. 
17. — M t. St. Mary semina
rijoj kunigu įšventintas J. P. 
Hamilton.

Kun. Hamilton pirm 11 me
tų atverstas Katalikų Bažny
čion iš protestantizmo.

KARDINOLAS ĮŠVENTINO 
51 KUNIGAIS

BOSTON, Mass. — Švento
------------- 'Kryžiaus katedroje Jo Emi-

DAYTON, Ohio, birž. 17. nencija kardinolas O’Connell 
Atidarant paminklų prezi-,51 jauną vyrą įšventino ku

nigais.

DAUGIAU VIENAS 
BIURAS

WASHTNGTON, birž. 17. 
— Prezidentas Hoover įkūrė 
dar vieną biurą daugiau. Šiuo
kart įvairių statistikų rinki
mui.

Prigulįs L. Lovitz, 3245 W.
15 gat., šuo pavojingai sukan
džiojo Sbirley Tulchinsky, 4 SPRINGFIELD, III., birž. 
metų, 3251 W. 15 gat. Poli- _ Įstatymų leidimo rūmai 
cija šunį nušovė. m€tė į šalį visus įduotus su

manymus gelbėti Cook apskri
čiai ir Cbicagai mokesčių iš
rinkimo ir finansinės padėties 
pagerinimo reikalais.

PAŠAUTAS IR SUIMTAS 
PLĖŠIKAS

Vakare vidumiesty pašautas 
ir suimtas plėšikas J. Stone, 
21 metų.

LANKĖSI MILIONAI 
ŽMONIŲ

Ūky ties ežeru, šalę Anti- TjOS ANGELES, Cal., birž?
och, bulius subadė ūkininką L. — 1930 metais Kaliforni- 
Forbrich, 60 m. jo8 valstybėje tautiškuosius

------------------- miškus lankė apie 16 milionų
Geležinkelių kompanijos rei žmonių, 

kalauja padidinti mokesčius 15 
nuoš. už prekių vežimą.

Gary, Ind-, svaigalų smur-' 
tininkų kovoje 1 vyras žuvo į 
ir 1 moteriškė sužeista.

NUŽUDYTA DU MARINU

AVASHINGTON, birž. 17. 
— Paskelbta, jog Nikaraguoj 
nužudyta du amerikiečiu ma
rinu daugiau. Vienas jųdvie
jų karininkas.

MAŽINA KARININKŲ 
SKAIČIŲ

Kun. J. Dargužas, Andrio
niškio (Panevėžio apskr.) pa
rapijos klebonas, užsisakė 
“Rytą” 20-čiai metų ir atsiu
ntė už pręnumeratų 1,000 li
tų. Tai bene pirmas atsitiki
mas Lietuvos, o gal ir užsie-• _ 4
njo, laikraščių gyvenime, “Ry
to” leidėjai su malonumu ko
nstatuoja šį faktą, kaip ilgai- 
kio pasitikėjimo pareiškimą, ir 
dėkoja gerb. kun. J. Dargu- 
žui už spaudos įvertinimą.

“R.”

DIDELĖ NUOLAIDA EU- 
CHARISTININKAMS 

KELEIVIAMS

MADRIDAS, birž. 17. — 
Laikinoji Ispanijos vyriausy
bė išsprendė sumažinti kariuo
menę, ypač karininkų skaičių. 
Sako, tuo būdu būsianti iš
griauta monarchijos sistema. 
Pirmoje vietoje iš tarnybos 
paliuosuojama apie 13,000 ka
rininkų.

KAUNO POILSIS
Prasidėjus šiltorųs, gražio

ms dienoms, beveik visas Kau
nas ta proga stengiasi pasi
naudoti ir poilsio išvažiuoja į. 
užmiestį. A. Panemunė, pane- 
muniai, Kulautuva ir Kačer
ginė knibždėjo žmonėmis, Dau 
gelis pasinaudojo dar tebesi
tęsiančia garlaivių konkuren
cija ir kelionės mokesčių ųž 
pusę lito. “R.”

60 ĮŠVENTINTA KU 
NIGAK

1VASHINGT0N, birž. 17. 
— Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje (šalies katalikų Šven
tovėje) aną dieną 60 studen
tų iš Amerikos Katalikų Uni
versiteto įšventinta kunigais.

ME|XICO CITY, birž. 18. 
— Yukatano pusiausaJy plinta 
dėmėtoji šiltinė.

Į šiemetinius eucharistinius CHICAGO IR APYLIN- 
kongresus susisiekimo minis
terija keleiviams padarė 50 
proc. nuolaidą nuo II ir III 
kl. bilietų. Buvo prašyta di
desnės nuolaidos nurodant to
kių kongresų svarbą. Važiuo
jantieji turi gauti iš klebonų 
pažymėjimus, kad tikrai va
žiuoja į kongresą, ir bilietą 
pirkti į abu galu. “R.”

KĖS. — Šiandie saulėta ir 
šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

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

3.91
5.23

13.91
23.82

PLATINKITE “DRAUGĄ” Šveicarijos 100 frankų 19.22
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“DRAUGAS”
IBelna kasdien, ttskyrus Mkmauiuntua

PRENUMERATOS KAINA: Metama — »M9, Pa*
Ml Matų — f3.60. Trims Mėnesiams — 93.00. Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metama 07.00. Pusei Me
ti i— 9A00. Kopija .Ola.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrų- 
Bna, ja* neprašoma tai padaryti ir neprlalunčiama tam 
tiksint pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo U:00 iki 19:00 ral

J Gale .užklausiama: “Kas tada bus išlošęs? 
Maskva ar Berlynas? Labdarybės Skyrius.

■keikimų kainos prisiunčiamos pareikalat

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”

L1THUAN1AN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Ezcept Sunday.

■UBaCRIPTIONS: One Tear — 9«.00. Biz Months 
«— «A9d, Tbree Montks — 31.0A Ona Montk — 76% 
■urope — On< Xesr — 07.00. 81z Montks —
Obpy — .OOo.

AdTerttoinc in "DRAUGAS" brlngs best resufts,
Adrertlslng ratas on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Suprantama, jei Lenkija laikysis savo 
užsispyrimo, jei ji nepasigydys iš imperia
listinės ligos, ji, ar aukščiau ar vėliau, tu
rės susmukti. Del to dabar vis kas kart dau
giau atsiranda žmonių, ligi šiol aklai Len
kijos dabartinę politikų rėmusių, kurie svei
kiau pradeda žiūrėti ir viešai išdrįsta pa
čios Lenkijos sveikatai receptų pasiulyti. 
Juk sveikiau būtų pavergtąsias ir dabar 
taip skaudžiai persekiojamas tautas iš sa
vo jungo paleisti ir su jomis gražiai gyven
ti, savo nepriklausomų ateitį užtikrinti, ne
gu drebėti ir laukti tragingo visos valsty
bės galo.

MUSŲ ItVAŽIAVIMAS.

Birželio keturioliktoji mu
ms labdariams buvo laimin
gesnė. Bent diena buvo graži. 
Nors praeitąjį sekmadienį la
bai daug piknikų buvo, bet 
vis dėl to Labdaringosios Są
jungos išvažiavimas į savųjį 
ūkį, nežiūrint nepalankių sų-

vo jiems jėgų, tai skaudus bo
tagas laižė jų apnuogintus pe
čius ligi kraujų. Nebuvo jiems 
pasigailėjimo, nebuvo užtary
tojo. Jei vergas krito prie ir
klo, jį įmetė į jūrų ir viskas 
baigta.

Dar didesniame skurd*' ir 
varge buvo tų pasmerktųjų 
prie irklų sielos. Tomis ne

[ Mūsų Poezija ir Dažnos J

DIENOS KLAUSIMAI
Prolenkiškas žurnalas, einųs prancū

zų kalba Paryžiuje “Le Monde Slave” ra
šo, kad lenkai turėti} grųžinti Lietuvai Vil
nių. Ilgokame straipsnyje, pavadintame 
“Lenkija. Pabaltės valstybės ir Ukraina”, 
sako, jog susitarti su Lietuva esu lengva. 
Net su Vilnium Lietuva teturėtų 4 milijonus 
gyventojų. Reiškia, Lietuva Lenkijai nebū
tų pavojinga. Dar-gi ji galėtų rastis šalia 
lenkų prieš Vokietijų, jei ši ir toliau reika
lautų Klaipėdos. Ar tik nebus pirmas prolen
kiškas laikraštis, kuris kalbėtų apie tai, kad 
lenkai turėtų grųžinti Lietuvai Vilnių. Mū
sų tauta-gi yra įsitikinusi, kad lenkai turės 
grųžinti Lietuvai Vilnių.

Tas pats žurnalas taipgi sako, kad rei
kia “atstatyti naują nepriklausomų Ukrai
nos valstybę, buvusią Galicijos Volunijos nk- 
įainų karalystę. Turėdama 8 milijonus gy
ventojų, ta valstybė galėftj’ gerai laikytis ge
ografiniu ir ekonominiu atžvilgiu.” Rumuni
ja galėtų jai atiduoti “vienų Bukovinos dalį 
ir tas Besarabijos sritis, kurios apgyven
dintos ukrainiečiais.” To reikalaujanti pa
čios Lenkijos gerovė, nes ukrainiečių vals
tybė apsaugotų ją iš rytų. pusės.

“Le Monde Slave” žurnalo autorius 
Lenkiją taip įspėja: “Arba Lenkija pasiliks 
prie Baltijos jūrų ir tada jai reikia išspręs
ti ukrainiečių klausimas, leidžiant jiems 

sudaryti Galicijos Volunijos valsĄbę, arba 
ji užsispyrus laikysis dvigubos ambicijos ir 
tada reikia būti pasirengusiems visokioms 
blogybėms, net visos rytų Europos^ ir, visų 
pirma, pačios Lenkijos subolševikėjimui. ”

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
({vedamąjį žodį parašė prof. Dr. 

Makauskas).
A.

AUTORIAUS ŽODIS.

(Tąsa)

1918 metais mano tautiečiai, susirin
kę Taganrogo mieste, prašė belgų val
džią, kad mane paskirtų konsulu ginti jų 
interesus pietų Rusijoje. Tai buvo sunkūs 
pilietiško karo laikai, kada svetimšaliai 
nebeteko jokios oficiališkos apsaugos. Aš 
esu jiems įpareigotas, aš turiu jiems pra
nešti, kad jie žinotų, kas įvyko tose vie
tose, kur jie sunkiai dirbdami gyveno, 
ilgus metus ir kur jie paliko visas savo 
taupmenas ir visą savo turtą. Visai žmo
nijai aš turiu sušukti savo silpnu halsu, 
kad rusų liaudis po komunizmo nepane-

lygų, galima vadinti pasiseki-1 daug kas rūpinosi. Valdovai 
mu. Suvažiavo gražus žmonių' nesiskubinę parūpinti dvasiš- 
būrelis. Visi gražiai linksmi-' kijų pagalbon pasmerktųjam. 
nosi ir džiaugėsi labdariu ū-, Laikas nuo laiko atsirasdavo 
kiu. Žmonių buvo suvažiavę tų vargšų globėjai. Tokių tar- 
maždaug iš visų kolonijų. Kuo pe itin garsus Šv. Vincentas 
pos neblogai buvo pasiruošu- Paulietis,. Neturtėlių Tėvas, 
sios pasitikti svečius. Turėjo Buvę septynioliktojo šimt- 

' ’ ................. ~ didžiu-

Reikia pasakyti, kad įdomi buvo pre
zidento Hooverio kalba, pasakyta Indiana 
valstybės spaudos atstovams. Jisai savo
kalboje palietė tų ekonominę padėtį, kurią j ir maisto produktų, minkštų į mečio pradžia. Daug 
pergyvename Jungtinėse Valstybėse.* Nors gėrimų, dovanų ir muzikos. įlių Francijos laivų užsuko ir
jisai nežadėjo, kad tuojau susilauksime to
kios gerovės, kurių prieš keletu metų turėjo
me ir apie kurių prieš prezidento rinkimus 
j). Hooveris tiek daug kalbėjo, bet vis dėl 
to jisai su dideliu pasitikėjimu žiūri į ateitį 
ir visus gyventojų sluogsnius ragina padi
dinti savo energijų, kad greičiau būtų ga
lima iš esamos padėties išeiti. Prezidentas 
įsitikinęs, kad Apveizdai gelbstint, Jungti
nės Valstybės susilauks tokios gerovės, ko
kios šalyje dar nėra buvę.

Svečiai gana gausiai labdary-1 apsistojo ilgesniam laikui prie 
bę parėmė. Jei ne kiti pikni- plaukon, kurioje dvasios rei- 
kai, šis mūsų išvažiavimas bū- kalus aprūpino jaunas kimi
tų buvęs ir skaitlingas ir kai
tų labai pelningas.

Beje, kadangi iš vakaro la 
bai smarkiai lijo, 
mūsų ūkio miško

gas Vincentas Paulietis. Tas 
kunigas nors su vargais, net 
dasigavo Į vienų tų laivų, Ru

dei to į Įname, kaip jis jautė, buvo'i
automobi- labai reikalinga jo dvasinė pa

liais privažiuoti nebuvo gali
ma. Buvome susirinkę fanuos 
sodną Bet ir čia buvo gera irįnekurie valdininkai 
smagu.

Rap.

IR VĖL KAIME...

Štui vėl mane sutiko kaimus,
pavasario belaukiantis gražaus
ir džiaugsmo vaikiško gilaus
man kupina širdis paliko.
Mirguliuoja kaitroje laukai,
kai žvelgia platybę ūkis
laukuose’ žalumas jau greitai paplis, 
subujos jau netrukus žiedai...
Et, mano laimužė, brangi tu, 
drauge su gamta suklestėk, 
žiemų užmiršti visai man padėk, 
trokštu tavęs — tų regi tu!
Saulei lenkiuosi, saulei aukoju 
dvasios švelniąsias dėkingas gijas, 
saulėje dalią dvasia mano ras, 
saulei aš laimę padėsiu po kojų...
Geria sveikatų dvasia nukamuota 
iš saulės šaltinio — iš amžių erdvės, 
lengvėja’lig kūnas jau si...į.iu.. Arės, 
dalia bus laiminga, leng va ir sparnuota! 
Saulė, saulužė, močiutė, sesele, 
kaip sesės lietuviškos lino plaukai, 
pakliuvo gijelės kaitros iš augštai 
ir žadina dvasių, ir ugdo, ir kelie!...

Arėjas VitkL^k?/*, 
Kalneliškiai, 1929 m. V. 8 d.

galba.
Šiame laive jis patyrė, kaip 

pasiliko
ikiečiausiais beširdžiais. Jis 
(pamatė, kaip baisūs yra žmo
nės, jei jie yra praradę Die
vo ir artimo meilę. Tame lai-

------------- į ve jis rado baisiausią pas-
Buvo laikai, kada laivai ne- 'merktųjų skurdų.

plaukė garo varomi. Juos va-J Jų darbas buvo begalinis, 
rė šimtai žmonių. Tie žino-'Jų poilsis trumpiausias. Jie 
nės buvo vergai ir įvairiausi j priversti tylėti per dienų die

nas. Uždrausta jiems pasišne
kėti, pasiguosti ir tarp savęs 
pasiraminti. Jiems atsakyta 
visokis žmogiškumas. Jis pa
matė nelaisvius

ARTIMO IR DIEVO MEILĖ.

kartais dar pritirdavo valdi
ninkų žiaurumo, jiems saldino 
skausmus tikėjimas ir Kris
taus meilė.

Visi laivo vergai atsimainė, 
tik vienas pasiliko kietas ir 
nepajudinamas. “Kodėl,” už
klausė Vincentas, “tu esi nu-i

nelaisvio tuojaus pasiges, nes 
liks jo vieta tuščia.”

Kunigas tarė: “Paliuosuok 
jį.” Tas buvo paliuosuotas. 
Tuomet kunigas sėdo į ne
laisvio vietų ir buvo prirakin
tas prie irklo.

Dai g mėnesių praslinko.

Keliavęs po Ameriką dominikonų ordeno 
generolas P. Gillet O. P. laikraštyje “Echo 
de Paris” rašo savo įspūdžius, kur tarp kito 
ko sako:

“Šiandien Amerikos visuomenės pairimas 
ir pagedimas pasiekė aukščiausio laipsnio.
Gyvenama bC moralės principų, nesirūpinama 
jokiomis vertybėmis, dideli šeimų išsiskyri
mai, praktikuojamo laisvos ir vad. laikinos į nusikaltėliai. Kas tie vergai ? 
vestuvės. Pijaus XI enciklika apie moterys- Dažnai geriausi, nekalčiausi 
tę laiku pasiekė Ameriką ir visur sukėlė su-1 žmonės, karo metu paimti ne- 
sidoniėjhnų. Negalima užmiršti, kad Bažny- laisvėn ir paversti vergais'. Jų 
čios autoritetas Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse yra didelis ir kad Amerikos katalikai 
yra ištikimi bažnyčios sūnūs. -

O kaip naujoji Amerikos karta? Į tai 
taip atsakoma:

“Ji yra kitokia, negu senoji,' kuri la- Įr naktį, stumdamas vandeni 
Iriausia mėgsta keliones, prabangų. Jaunoji 11 varydamas laivų, 
karta yra jau pakankamai prisisotinusi tų j J’? maistas būdavo, menkas, 
sugedusių .papročių, apie kuriuos mes tik/^n atsilsės trumpus ii ant to 
ką kalbėjome. Šiaurės Amerikoje prasideda. paties^suolo. Darbas sunkiau 
socialinio perėjimo laikotarpis. Mes galėtu-!
mėme dar pridėti, kad šis perėjimas yra in
telektualinis ir moralinis ir kad prie jo pri
sideda sunki ekonominė krizė, kuri sukrėtė 
Jungtines Amerikos Valstybės.”

gyvenimas pasidarydavo ne
pakenčiamas. Juos rakindavo prie irklų. Jis girdėjo švil- 
už kojos prie tam tikro šuo- 'piantį rimbą ir negailestingai 
to, duodavo laivo irklus į ran- .krintantį ant suraižintų nelai
kąs ir tu mosikuok jais dieną jmingųjų žmonių pečių.

Vincentas ištisus mėnesius 
gyveno kartu su pasmerktais 
ne priverstas, bet liuosnorif. 
Jo neapsakoma meilė, pasi
šventimas ir užtarimas pamai
nė vargsti kartybę į ramybę

pavargdavo rankos, pritrubda į ir jų keiksmus į maldas. Jei
Įsius. Jei nelaimingijjų vergų

Atsižvelgiant į religinę — dorovinę A- 
merikos būklę, pasak P. Gillet, jaunoji

liūdęs ir vaitoji ir kerštu de- Nuožmaus valdininko rimbas 
gini savo širdį, kuomet kiti nekartą krito ant šventojo pe
lavo draugai nelaisviai yrančių. Iš jo lūpų niekuomet ne
išmokę susirasti sau laimės (išsiveržė skausmo ir dejonių
iš Kristaus meilės?”

“Argi Kristus, kurio mei-j
' i • lę ta skelbi, norėtu, kad mano prirakintus i . . ...... , ...moteris ir vaikučiai kentėtų 

badų, paniekų ir neturtų dėl 
mano vienos kaltės?”

karta įnešiputi naujų kultūrinę orientaci- negu žaidimas ir noras pasipelnyti. Ar taip
jų į Amerikos gyvenimų. Autoriui rodantis, 
jog Yankees stovį naujos istorijos kryžkelė
je. Esą jau dabar jaunoji karta pradeda 
stiprasti, kad gyvenime yra šis tas daugiau,

šauksmai. Šventas vergo pa
vaduotojas skausmus lengvino 
malda ir saldžia šypsena.

Šventasis tapo vergu, kad 
suteiktų laisvę vergui.

Dįevų reikia mylėti labiau 
už viską. “Kas myli tėvą, mo-

Vincentas Paulietis nieko dilią, brolius ir seseris (ir 
jam nepasakė. Jis kreipėsi į vaikus) labiau negu mane, 
nelaisvių užvaizdą ir pa-'nėra manęs vertas”, pasakė 
klausė, kiek reikėtų pinigų už I Viešpats Jėzus. Yra ir pavyz- 
to vergo paliuosavimą. Už- džių tokios didžios meilės, 
vaizdu pasakė sumų. Kunigas Stoti vienuolynan ir pasi- 
Vincentas jų surado. Bet už- švęsti Dievui yra didelė Die- 
vaizda tuomet pridūrė: “bet vo meilė.

Daugeliui išrodo, kad stoti 
vienuolynan yra lengva mūsų

yra — išvadų nedarome, nes patys mūsų laikuose ir dar lengviau buvo 
malonūs skaitytojai tai: gerai gali žinoti. senovėjc. Bet tai klaidinga. 
Bet vis dėlto yra įdomu žinoti, kų besilan-j^as! įstojimas visuomet buvo 
kantieji Amerikoje svečiai apie jų mano. ; (Tųsa 3-čiam pusi.)

persekiojimų, kurie jai nuolat gręsia nuo I melagingi ir negarbingi esą kapitalistiš- ; tokio “‘surėdymo” ir prie kai kurių kur jo kad mes čia pat sėdime, pasišaukia savo 
nepermaldaujamos diktatūros rankos.

Civilizuotasis pasaulis neturi teisės, 
tylėdamas žiūrėti į komunizmo šmėklų, 
tiesiančių savo nagus aprėpti visą Euro
pą. Jis neturi teisės jį palaikyti, pripa
žindamas sov. valdžią teisėtą valdžią ku
ri yra didžiulis pavojos valstybėms, visuo
menei ir civilizacijai.

PIRMOJI DALIS.

Kaip bolševikai vaizduoja “raudonąjį ro
jų” ir visas materiališkas gerybes, kurias 

atnešė Rusijai komunistiškasis rojus.

Kas ištikrųjų yra tai, ką 8. 8. S. R. 
rodo svetimšaliams.

Paskutiniaisiais metais sov. valdžia 
sistematiškai siekė vakarų Europos dar
bininkų palankumo. Tam tikslui sov. val
džių ėmė kviesti ištisas jų grupes aplan
kyti S. S. S. lt, siūlydama jiems net vi
zas veltui, neapmokamą važinėjimų po 
sov. teritorijų it kitas viliojančius privt-

šamu jungu kenčia baisias kančias, kad Į legijas. Sov. valdžia pareiškė, kad net 
tos liaudies matomasis paklusnumas yra į vienas svetimšalių darbininkų sov. Rusi
nę santaika su sov. valdžia, bet baimė jos aplankymas galįs juos įtikinti, kokie

kosios spaudos puolimai, kurie tvirtina a- 
pie rusų liaudies nepasitenkinimą, *apie 
krašto suirimą ir nusigyvenimą. Rusų 
valdžios tikslus yra suprantamas: ji no
rėjo padaryti sau palankius vakarų Eu
ropos darbininkus. Tam tikslui ji priren
gė Rusijoje daug dirbtuvių, fabrikų, li
goninių, mokyklų, vaikų prieglaudų ir 
kalėjimų, rūpestingai sutvarkytų ir stro
piai saugojamų, ir visa tai darė tam, 
kad įrodytų, kad sov. Rusijoj visos šios 
įstaigos yra puikiausioj tvarkoj. Ir sve
timšaliai darbininkai, matydami tokiuo 
būdu tarp plačių dykumų vien tik oazes, 
pasidarydavo “mačiusiaisiais”, o karš
tais net ir komunizmo platintojais vakarų 
Europos darbininkų musių tarpe.

Kad geriau galėtų parodyti svetim
šaliams visas parengtas įstaigas ir kad 
atitrauktų jų dėmesį nuo to, ko jie neturi 
matyti, iš užsienio reikalų ministerijos ir 
čekos tarnautojų parinko ir ištuokė iš
tisą kadrų gidų vertėjų. Šie gidai mokosi 
speciulišką prie čekos kuisą, kur juos

ziškų taktų, kurie vyko šio teatrališko J pagelbininką draugų Zaicevą ir klausia 
mechanizmo užkulysose; žodžiu, autprius ! jį, ar jis perspėjo Sokolnikus ir ar ten 
patsai savo akimis ipatė, kaip buvo dū- j žino, kad reikia prisirengti priimti su vi- 
miamos svetimšaliams akys. Į zitu svetimšalį. Ir įsako jiems pranešti,

Štai ir faktai. Kartą 1924 m. rudenį t kad būtų pasirengę priimti už valandos 
aš su savo dviem kolegomis nuvykau į j svetimšalį. Davęs tokį įsakymą, jis pa- 
vidaus reikalų ministeriją. Mes atsisėda- j šaukė kalėjimų viršininką, kurio kance- 
me centralinės valdybos viršininko kabi- Į liarija buvo keletas žingsnių nuo jo kabi
neto kertėje, kur draugas Sergievskis Į neto, ir įsakė jam lydėti anglą, pastebėda- 
laukė bylos išrašo, kurį gretimame kam- i mas: “Gerai gerai jį sekite ir žiūrėkite, 
bary spausdino mašinėle. Tuo momentu į ' kad jis nekaišiotų savo nosies, kur nerei-
biūrų įėjo vertėjas, lydimas vieno svetim
šalio, lieso, jau pagyvenusio anglo, su a- 
kiniais ant nosies. Vertėjas kreipėsi į Ser- 
giovskį ir jam paaiškino, kad anglas plu
šo leidimo aplankyti kui kuriuos Mask
vos kalėjimus (jis turėjo Kamenevo, da
bartinio sov. pasiuntinio Romoje, žmo
nos rekomendaciją).

Ir tada prasidėjo toks pasikalbėji
mas.

Sergievskis: — “Ar šitas? šiandien 
rytą man pranešė apie jį telefonu. Pasa
kykite jam, kad jis pulauktų. Be to, ar

kia.”
Aš mačiau, kaip anglas, gavęs leidi

mą, atsitolino, lydimas vertėjo ir kalėji- 
uų viršininko. Sergievskis, vidaus reik- 
ministerijos sekretorins, ironiškai nusi
šypsojo: “O kokie kvaili tie svetimša
liai.”

Štai antras nė kiek nemažiau įdomus, 
faktas. Anglų tred-unionistai pasiuntė į 
Rusiją savo delegaciją. Bolševikai rūpes
tingai rengėsi ją priimti, ir smulkmenos 
šito priėmimo kruopščiai ir ilgai buvo 
nustatinėjamos: išstatė “sargybinius” ir

išmoko meno parodyti svetimšaliams so- . moka jis rusiškai?” — “Ne, jis nemoka 
vietų laimėjimus ir pasiekimus. Šių ei-Į ne vieno žodžio.”
lučių autoriui teko būti visai arti prie Tada draugas S., matyt, užmiršęs,

t. t., (Bus daugiau)

X /
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Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof Kampininkas

RADIO. PRAŠAU NESIJUOKTI.

Brooklyno tavoršeiai, vor
kerio prislėgti, dūsauja, kad 
“Susivienijimo Lietuvių Ame-! 
rikoj fašistiniai ponai išsišie
pę stengias pastot kelių Lie
tuvių (? Kamp.) darbininkų 
Susivienijimui.” Kitaip sa
kant, “tautiečiai” pasigavo 
tų pačių lazdų, kuria anais 
čėsais tavoršeiai visokias fa
šistinių ponų neč.ystatas Sus
inę per kupras varė.

SŪNŪS: — Tėveli, pasakyk 
man, kas tai yra partijos iš
davikas.

TĖVAS: — Tai toks žmo
gus, kuris politikoj pameta 
mūsų partijų, o prisišlieja prie 
kitos.

SŪNŪS: — O kaip bus va
dinamas tas žmogus, kuris, 
pametęs kitų partijų, prisiš
lies prie jūsų partijos?

TĖVAS: — O čia tai kas 
kita. Tokio žmogaus negalima 
vadinti partijos išdaviku.

D R A U G a c

Amerikoj daroma visokie kontestai. Atvaizde parodoma 
žuvų meškeriojimo kontestaš Long Beacli, Calif. Juez Shu- 
mard’aitė laimėjo kontestų sugaudama 46 “jurų gražuoles” 
(žuvis): 28 vardu Mackerel, 4 — Baracuda, 2 — Bonita ir 12 
— Tom Cod.

mėnesį. Patartina nekviesti gi
minių Rūdininkais. Kaiku- 
riuose natūralizacijos teis
muose giminės: tėvas, brolis, 
žmona arba sesuo nepriimami 
kaipo liudininkai. Jeigu žmo
gus negali gauti pašalinių 
žmonių, tegul kreipiasi į vie
tinį teismų ir paklausia, ar ga 
įima pakviesti gimines būti 
liudininkais.

Šiais sunkiais čėsais visur 
nėra linksmybių, o ypač pas 
lietuviškus nabašninko Leni
no tavorščius. Daugiausiai»pri 
potkų ir visokių nepriimnas- 
čių jie turi su... partija. Ta- 
vorščių partija, kaip eksplei- 
nina Bruklyno tavorška Ne
laisvė, tai nėra koks spitunas 
visokiems buzamaukiams sp
jaudyti; bet tai yra vorkerio 
nuosavybė — pavydale maišo 
tavorščių doleriams gaudyti 
ir dėlto, kaipo tokių, reikia 
didelėj pavožonėj laikyti. Bet 
kų tu? padarysi, kad atsiran
da tavorščių, kurie, ažuot me
tus dolerį, spiaudo į tų mai
šų. Ir taip kasdien: vieni ta- 
vorščiai dolerius tan maišan 
krauna, kiti — spiaudalus. Žo 
džiu, patiekos vorkeriui tiek 
ir tiek.

ŽMONA (grįžusiam vfelų 
naktį nuo pokerio stalelio): — 
Latre, pasakyk man, kurių 
valandų tu grįžti namo!

VYRAS: — Matai, Zuze, 
mano laikrodis buvo sustojęs, 
tai...

ŽMONA: — Gerai, gerai! 
Jei tu negalėjai rankom jo 
pavaryti, tai kočėlas tave pa
varys.

ĮVAIRUS KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Naturalizuotų Piliečių Vai

kai.
KLAUSIMAS — Kų tik iš

siėmiau pilnas pilietybės po-

ATSAKYMAS — Kadangi 
buvai įleistas į J. A. Vals
tybes tik laikinai, ir nelega
liai, jokiu būdu negali įgyti

pieras. Turiu tris vaikus, mer- pilietybę. Kita pusė, žmogaus,
Mokytojas: — Na, Jonuk, gaitę 15 metų ir du vaiku: 17

pasakyk man keletu įrodymų, 
kad žemė yra kamuolys.

Mokinys: — Pirmas daly
kas, kad žemė apvali, yra pa
rašyta geografijos vadovėly,; 
antra, tamsta, pono mokyto
jau, ne kartų tvirtinai, kad 
žemė yra apvali. Tai kam gi 
daugiau nauji} įrodinėjimų.

LABDARYBĖS SKYRIUS maldų, meiliai pabučiavo sū- 
------------ nų, persižegnojo ir drųsiai

(Tąsa nuo 2 pusi.) žengė per sūnaus kūnų ir nu-
i -d -i -• keliavo į savo vienuolynų pas yra gana sunkus. Reikėjo 4 . j * r

savo Dievų ir Viešpatį.
Matomi čia išpildyti du di 

džiausi meilės artimo ir mei- 
1 bes Dievo įsakymai. Kaip jie 
čia šviesūs, gražūs ir malo
nūs. Ne vienų širdį jie turėtų 
pritraukti ir pakelti.

Labai, labai reikalingi da
bar mūsų laikuose panašūs 
pavyzdžiai. Jų yra. Tik kad 
žmonių akys dabar labiau lin
kę žiūrėti į kitokius pavyz
džius. Labai gaila. Reikalinga 
atmaina.

“Laivas”.

ir 20 metų. Mano vyriausias 
sūnūs kų tik apsivedė. Kurie 
tų vaikų įgijo pilietybę mano 
naturalizavimu ?

ATSAKYMAS — Visi trys. 
Svetur gimę vaikai tampa 
piliečiais, kuomet tėvas tapo 
piliečiu. Jie J. A. Valstybėse 
buvo įleisti nuolatiniam apsi
gyvenimui, jeigu dar neturi 
21 metų, nepaisiant vedę, ar 
nevedę.

kuris atvyko čionai prieš lie
pos 1 d., 1924 m., negali de
portuoti. Mes žinome, kad tie, 
kurie atvyko prieš birželio 3 

'd., 1921 m., gali legalizuoti 
savo buvimų čionais, bet ti
kimės, jog neužilgo Kongresas 
duos tų privilegijų ir tiems, 
kurie atvyko prieš liepos 1 
d., 1924 m., ir kurie negali 
įrodyti legalės rezidencijos. 
Natūralizacijos liudininkai.

‘ ‘ Visuomeniškos Sunkenybės ’ ’

KLAUSIMAS — Atvažia
vau į J. A. Valstybes apie me
tai atgal ir per visų laikų ieš
kojau darbo, bet nepasisekė 
rasti. Pinigai išsibaigė, ser
gu ir turiu vykti į ligoninę. 
Žmogus man pasakė, kad J. 
A. Valstybių vyriausybė gra
žina tokius ateivius, kurie 
negali savęs užlaikyti šioje ša
lyje. Ar teisybė? Noriu atgal 
grįžti.

ATSAKYMAS — Teisybė, 
kad J. A. Valstybių vyriausy
bė kaikuriais atsitikimais už
moka tokių ateivių kelionės lė 
šas atgal. Bet tokie ateiviai 
turi išgyventi J. A. Vals
tybėse mažiau tris metus ir 
turi įrodyti jog neturi pini
gų ir turėjo kreiptis prie pa
šaipi nes organizacijos deliai 
pagelbos.

tartina laukti kol išsiimsi pil
nas popieras. Tada galėsi juos 
parsitraukti į šių šalį, kaipo 
nekvotinius imigrantus. Bet 
tų darant, žmona ir vaikai 
turės laikinai apleisti J. A. 
Valstybes.

Pirmos popieros, kurias iš- 
siėmei 1926 m., bus geros,
kuomet įvažiavimas bus le
galizuotas ir tada galėsi pa
duoti prašymų antroms po- 
pieroms.

ir
ir reikia daug pasišventimo 
sekti tuo šaukimu. Buvo ir y- 
ra tokių, kurie surado savyje 
jėgų padaryti didvyriškųjį 
žingsnį dėl Dievo meilės. 
Buvo 1610 metai. Jauna, gra 

ži, aukštos kilmės, turtinga 
našlė Joanna Pranciška de 
Cliantal steigė vienuolijų, Se
serų Lankytojų arba Vizičių. 
Ji jautė tikrųjį Dievo šauks
mų į tų vienuolijų. Našlės vai
kai buvo užaugę, aprūpinti ir 
turtu ir mokslu. Išrodė, kad 
neturės būti jokių kliūčių sto
ti vienuolijon.

Dvi dukters, nors didžiai 
mylėjo šventų savo motinų, 
bet nestatė kliūčių jai eiti vie
nuolijon. Jos atsisveikino mo
tinų ir lydėjo savo karštomis 
maldomis.

Bet štai ji nuėjo pas savo 
jauniausių sūnų. Tas vaikinas 
sušuko motinai:

‘Motin! Tu neisi! Tu negali 
palikti mūs taip ir pasilikti 
vienuole!”

“Bet sūnau,” meldė moti
na, “tu negali reikalauti, kad 
aš pasilikčiau pasaulyje ir 
būčiau Kristaus išdavike, ar 
le?”

‘Aš noriu, kad, pasiliktum, 
į niekų neatsižvelgdama,” ta
rė sūnus.

Čia jis staiga išsiveržia iš 
motinos rankų, bėga prie at
virų durų ir krito skersai, už- 
ursdamas motinai takų savo 
(finu.

‘Kitaip negalėsi išeiti”, 
aukė jis, “tik per savo sū- 
taus kūnų.”

Motinos širdis pasirengus 
ūkti. Bet ji sukalbėjo karšta'

Jungtynių Valstybių kongre
so knygynas.

Knygynas gavo buvusio Ru
sijos caro knygų rinkinį, ku
riame randasi 1,600 labai 
svarbių knygų rusų vokiečių, 
francuzų, Rolandų ir kitų 
kalbose. Tas rinkinis nuperk- 
ta už dešimts tūkstančių do
lerių.

Ar. V-skas.

Svečiai negal tapti piliečiais.

KLAUSIMAS — Atvykau į 

1923 m. iš Kanados, ir 1925 i 
m. išsiėmiau pirmas popieras 
be jokių keblumų. Bet dabar 
mano pilietybės prašymas at
sakytas, nes svečio viza, kuri 
man buvo duota, buvo gera 
tik šešiems mėnesiams. Ar ga
liu tapti piliečiu ir kokiu bū
du?

KLAUSIMAS — Ar žmona, 
ar brolis gali būti liudininkais 

Inatūralizacijos atsitikime?

Kaip legalizuoti šeimynos 
buvimų.

KLAUSIMAS — Atvykau 
iš Kanados su savo žmona ir 
trim mažais vaikais 1920 m., 
be jokio imigracijos peržiūrė
jimo. Dabar padaviau form 
659, kad legalizavus savo bu
vimų. Kuomet aplikacija pri
imta, ar tas legalizuos ir re
zidencijų visų šeimynos na
rių? Išsiėmiau pirmas popie
ras 1926 m. Ar jos geros?

ATSAKYMAS — Turėsi pa 
duoti form 659 dėl kiekvieno 
šeimynos nario, jeigu nori, 
kad jų buvimas būti} legali-

Vizų Kainos.
KLAUSIMAS — Ketinu 

vykti Europon. Ar galite man 
pranešti kainas vizų Ameri
kos piliečiams: Čekoslovakijoj, 
Franci joj ir Vokietijoj?

ATSAKYMAS — Dvide
šimt šešios šalys panaikino 
visų kainų, o devynios šalys 
sumažino. Vizų nereikalauja— 
Belgija, Danzigas, Danija, I- 
talija, Liechtenstein, Norve
gija, Švedija ir Šveicarija. Če
koslovakija reikalauja $1, bet 
dykai duoda pervažiavimo 
vizas. Finlandijoj viza šešiems 
mėn. duodama dykai, bet il
gesniam laikui reikia mokėti 
$10. Francijos vizos kaina y- 
ra $2, o 20 c. jeigu būni ma
žiau 30 dienų. Vokietija duo
da vizų dykai. Didžiosios Bri
tanijos viza yra $10, bet per
važiavimo viza tik $1. Ven
grijoj vieno pervažiavimo vi

za yra $1.15, o regularė $10.60 
Latvija ir Lietuva pervažia 
vimo vizas duoda dykai, o re 
gulanės vizos $10. Lenkijo 
vizos kaina $4. Ji gera dviem 
metam. Pervažiavimo ir atgal 
sugrįžimo vizos kaina $40. Ju 
goslavijoj pervažiavimo ir su
grįžimo vizos kaina $1.

F. L. I. S.

Akad. Turizmo Klubas re
ngia įdomių ekskursijų į Šir- 
vintus — Giedraičius — Du
bingius — Kernavę — Vievi 
— Žiežmarius. “R.”

KELIONĖ PO EUROPĄ.

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvą. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematyti} 
dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Taip yra padaręs gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomas veikėjas, Nekalto Pra 
aidėjimo Panelės Šv. par. vi
karas. Jo knyga vadinasi “Ke 
lionė po Europą ir Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
autorių, “Draugo” knygyne, 
arba
tus.

per “Draugo” agen-

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VIStJOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLIĮĮ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Laimėk $3,700
' ARBA BUICK SEDAN IR $2,000.00 CASH

ATSAKYMAS — Liudinin
kai natūralizacijos kvotimuo
se turi būti Amerikos pilie
čiai, vyrai ir moterys, ir ge
ro būdo. Turi pažinti aplikan- 
tų nors penkis metus toje vie
toje, kur per tų laikų jis gy- ,'zuotas. Už kiekvienų aplikaci- 
veno ir turėjo su juo asmeniš
kai pasimatyti nors sykį

jų reikia mokėti $2C.
Jeigu nenori to daryti, pa-

EiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiNiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiinnii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii&
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Pranešimas (
šios mašinos pasažieriai išlipo. Jų veidai yra paveiksle. Vieni augštle- 
ninkl, kiti šalimais, kiti j jus žiuri. Radęs veMus, paženklink, iš
kirpk paveikslą ir atsiųsk kartu su savo vardu ir adresu. Akylas 
ras. Ar gali tu? Dalysim. virš $12,900 i 103 dovanas, varant platų 
pasiskelbimą. Taipgi tukstasiėiai dolerių kitoms dovanoms. Seniau 
p. C. H. Essig farmeris iš Argos, Ind. gavo $3,500; p-nla Edna Ziler
iŠ Ky. __ $1,950. Daug kitų gavo cash. Dabar daugiau dovanų.
Kalkas gaus S3.7OO — kodėl ne Jus? $1,000 Extra UŽ
Siųsk Šiandie^.
dalyvausi, tai speeijalė dovana užtikrinta. Ga
li laimėti naują Buick 8 Sport Sedan ir $2,500 
— arba $3,700 cash. Dubeltavo dovana, jei du 
lygiai Išeis. Nėr skirtumo kur gyveni, klausk 
smulkmenų. Ar radai 5 veidus?

Ar jus galite rasti 5 veidus?
DR. A. J. BERTASH

Perkėlė savo ofisų po num.
756 W. 35th Street

Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 
Taipgi permainė telefonų. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914*arba 5913
Vai.: 1—3 po pietų ir ft:30—8:30 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 sutartį.

pasiskubinimų
Jei pasiskubinsi, 

gaust $1,000 extra, 
jei laimėsi pirmą 
dovaną. Pinigų ne
siųsk. Nerelk nei 
cento, kad laimėt.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiminiitiiuiiiiiniiiminiiniiininiimiiimiiiiiiimiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiū Thomas Lee Mgr., 427 Rąndolph St. Dept. 2131 Chicago
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M05Ų APSIŠVIETIMAS.
Neretai pasitaiko, kad šei

moje vienas įgyja aukšty mo
kslu atsižymi nepaprastais ga

buvusi didžiausi ir galingiau
si militarinė valstybė, pralo
šė karų, valdovai išžudyti ta-

bmuais moksle, o kitas liekavusios masės kerštingomis ra- 
nemokšu, dažnai jmjuoka ir nkoniia ir vardas iš žemėlapio 
neapkenčiamu saviškių ir sve- (išbrauktas. Vokietija, palygi- 
timų, tarytum, jo kaltė. Tokį, nti tik maža žalis, ty pačių 
pat apsireiškimų matome ir ‘ audros bangų blaškyta ir ar- 
tautų gyvenimo bei santykiu-. dyta, atsilaikė prįoš tai, ko ne- 
vime. Vienos iškyla, pasiekia galėjo didis milžinas jos kai- 
kultūrog aukštumų, kitos gi tik mynas Rusija. Vokiečiai pilnu 
skursta ir kenčia išnaudojimų pasišventimu dirba tautos da- 
galingesnių ir kultūringesnių rbų ir galime būti tikri, kad 
tautų. Nevienam iš mūsų, lai-

slėpti po pavardės skraiste. 
Čia pavardės pakeitimas yra 
ne kas kitas kaip bėgimas iš 
savos tautos. Tai lygu gyva
tės išsinėrimui, kuri visuomet 
lieka ta, kuo buvo.

Tai atsižadėjimas paskiau
siomis priemonėmis savos tau
tos, tėvų ir šalies, tai puolimas 
į svetimas bangas, kuriose ga
lima tik pradingti, kaip pa
sauly nebuvęs. Raskite, bent 
vienų kų pelniusį tuo keliu. 
Nėra.

Kalbos darkymas, tai di
džiausi nuodėmė prieš tautų 
ir tėvų tėvus, kurie gindami

jie atsieks tai kų ji yra pra-
kraščius skaitančiam, ai’ tai radusi — garbę. Tad, nors i1...................
šiaip iš knygų, yra žinoma, j maža šalis, turi teisės ir gali! Šimtais ėjo j i irų ir en
Skandinavų tautų, vokiečių ir gyventi, jei ji pakankamai ap- tė caro budelių kančias. Kal-
kitų kultūrinis pakilimas ir sišvietusi ir kultūringa. Kitas !^®» ^au^os pulsas,

kaip jos moka ginti savo bi- Į vėl pavyzdys Spanija. Perver-1 'e^us dalbos, tauta žus. ai 
teresus ir visuomet sugebėti; smas įvyko, galima sakyti be j neliečiama Šventenybe, fcgama
panaudoti momentų savo val
stybės labui.

Mes to padaryti negalime.
Mes girdime savo tautos 

nepasisekimus, aimanavimus, 
Vergavimo atraugas tebegro- 
muliojame, kų gavome iš caro

rializnio takus. Dėlto, ameri
kiečiams jau gėda, kad “nebe
turi” moterų, kad moters bė
ga, nuo šeimyninio gyvenimo, 
kad joms automobilis ir šunu- 
kas sudaro gyvenimo idealus 
ir kad moters bendrai be to, 
kas jai turi būti šventa. Daug 
būtų galima apie tai pasakyti, 
vienok tai paliksime išsitarti 
žinovams.

Kokį grūdų sėsi, tokį der
lių dorosi. Pavyzdys tai Lietu
vos jaunimas. Keliu einantį 
patikęs, lengvai pasakysi, jog 
tai mokyklų lankantis, jis ne
praeis žodį neprataręs, nepa
sveikinęs. Kų matome čionai,

ra “tikrųjų” amerikiečių. Mo
kyklos tinkamiausi priemonė 
jauniųiui gydyti. Per mokyk
las reiktų aiškinti šokių blogu
sias ir negražiąsias puses. Vie
toj fokstrotų ir kitų tų negra
žiųjų šokių, geriau įvesti mo
kymų plastikos šokius. Būti
nai praplėsti kalbos mokymų, 
aiškinti tautos praeitį ir jos 
uždavinius, kiek galint lavinti 
mene, dainos turi ypatingos 
reikšmės.

ĮVAIRENYBĖS. akrų miško. Šįmet manoma 
apsodinti 25,000 akrų.

Didžioje okeano saloje ras
tas medis žmogžudys. Žmogui 
ar gyvuliui po juo atsisto
jus ur atsisėdus, jo šakos stai
ga apsupa taip, kad jau pa
bėgti jokiu būdu negali, tik 
jeigu antras yra iš lauko pu- į 
sės su aštriu peiliu. Šakos au- J 
kų taip stipriai suspaudžia |

Japonijoje žvejys 
“vorinį vėžį” (spider crab) 
12 pėdų ilgumo nuo vienos ko
jos lig kitos.

Ar. V skas.

* * * *

kraujo praliejimo, gi šiandien * 8*^ Paneigti kalbos tiesas.
jau kalbama apie bolševizmų, j ^mns reikia mokytis, kaip ge- įr mandagaus atsakymo nesu 
atseit, apie kraujo praliejimų.
Priežastis apsišvietimo stoka. 
Daug dar tokių pavyzdžių ga
lima būtų paminėti.

Tad ir mums lietuviams lai-
žandarų, dar ir šiandien, gy-: kas pradėti kultūros darbas, 
vendami savu laisvu gyveni- įieatsiliekant nuo brolių Lie- 
mu čia ir Lietuvoje. tuvoje. Nereikia manyti, kad

dolerių turint, tai ir jau gana.Apsišvietimas mums yra 
būtina gyvenimo sųlyga, ki
taip mus vėl pavergs dides
nės ir galingesnės tautos. Žino 
gus be apsišvietimo lygus or
ganizmui be kraujo. Kokios 
reikšmės turi apsišvietimas 
tautų gyvenime matome ir iš 
netolimos praeities. Rusija,

BE KO NEGALI BOT 
DABAR.

Be daugelio dalykų negali 
būti. Bet čia kalbėsime tik a- 
pie vienų.

Praėjo gegužės — Panelės 
Švenčiausios garbinimo mė
nuo. Pamaldus žmonės kas va
karų lankėsi bažnyčion pa
garbinti Dangaus Karalienę.

Dabar prasidėjo birželio 
mėnuo. Tai laikas, kada pa
maldūs žmonės garbina Šven- 
č i ausiu jų Jėzaus Širdį. Dauge
lis norinčių tų pareigų atlikti 
stokuoja gero vadovėlio.

Taigi ir primename tokiems 
žmonėms, kad jie be dvasiško 
vadovėlio šiame mėnesyje ap

ir jo spygliai subado visų 
Suaugusių karty traukti į žmogaus kūnų ir per kelias 

kultūrinį organizacinį darbų J valandas jis miršta, 
ne į politikų, tai nuodas. Tokiam paskalai pasekus,

vienas amerikonas turistas da-Laikraščiai turi tuoj pakei
sti tų nelemtų žargonų, gry- rigavo į taip didelį ir lauki- 

tuo atžvilgiu? Aš pasakysiu, nųja lietuviška kalba. Yra klaiJŪ užkampį, kur vietiniai gy- | 
tai neišsirutuliuojų viščiukai. <]a manyti, kad tuo atbaidysi j ventojai didžiausiu atsargumu 
l’ro žmogų tiesiog nežino kaip skaitytojus. Geriau truputį j vis laukia kas atsitiks, 
praeiti. Aš daugel sykių esu kainų sumažinti, padaryti pri- Amerikonas prie medžio pri
bandęs sveikinti, vienok gero einamų platesnei ir bednesnei rišo avį ir pasitraukęs toliau

riau apvalius jų nuo tų aųšla- jgaVęS> Tik aukštesnių mokyk- 
vynų, o ne dergti. ij^ mokiniai dar šiaip taip, šį

“bed- 
” “klyni- 

” “misiukas” tai žodžiai,

“Šus,”’ “laikinu,” 
ruimis,” “durtinas, 
mui
kurie vemti verčia, nesutaiky
ti su kalbos dialektu.

Jei daleisti ir tai, tad nors 
tarti taip, kaip jie tariami

tų sugeba, tik taip sau.
Kol laikas, reikia jaunimų

gelbėti, žinoma, ne fokstrotų 
ir radio ausį rėžiančia muzika. 
Geras dalykas beisbolas ir fut
bolas, bet ne tiek jau daug, 
kaip tai čia priimta. Po tru-

augtų kalboje, be sulietuvini-1^.
m0’ . į Fokstrotu reiktų tuoj mesti

Kas daugiausia dergia kaU. Ga„ s|ykS(ns

biį, jei ne tie, une visi’ ai ° ypatingai, kai šoka po- 
Pažvelkime, nors vienų akį' angliškosios nemoka. Iie zmo- 

primerkę patys į save. Apsi-inės pamiršo savųjų, o anglų 
dairykime aplink esančiose į neišmoko, tad jie lygūs nebi- 
tautose. Ar ir nepamatysime Į liui

Nors būtum turtingas, o be- 
mokslo, visvien maišas pelais 
iškimštas.

mes savo ydų ir kas gero pas 
kitus. Mes papratę į kitus žiū
rėti sų pavydu, jei kitas dau
giau išmano ar turtingesnis, 
saugok Dieve, jei tai būtų dar 
lietuvis. Šitas užvydas yra ir 
pas rusus. Vienok lenkas ir vo
kietis čia skiriasi. Tas reiš
kia, kad mes nevieningi, užvv- 
dai ir neapsišvietę. Lenkai iš
vargę tuos pačius vargus, pra
lenkė toli mus kultūroje, jie 
šiandien Cbicagoje sudaro ga
lingų politinį veiksnį, o mes 
kų reiškiame? Tiek kiek žydo 
bitys. Ne vis tiek, kas Chica- 
gų valdys ir tvarkys. Čia toks 
skirtumas kaip tarp blusos ir 
dramblio. Jei lenkas valdys, 
lenkiškai ir durys. O tu, lietu
vi, kaip buvai jo įnagis, taip 
ir liksi. Kodėl negali būti taip, 
kad kompensttotis vieni kitus? 
Sakysime, reikia rinkti du va
ldininkus, ir kad susitarti taip,seitl negali. Galime pasidžiau-

gti, kad tinkamo vadovėlio lio-įkad vieaas M‘,» lenkas’ °.ant
tuvių kalboj netrūksta. Yra!188 1,etu™' ar tas aa«ahma’ 

Galima. Bet tas galima tada,tai dailiai išleista knygelė iš 
po plunksnos mylimo misijo- 
nieriaus kun. J. Vaitkevičiaus 
vardu Intronizacija. Yra tvir
tuose viršeliuose, 92 puslapių, 
kainuoja tik 30c.

Knygelės pradžioj yra Šven
tojo Tėvo Benedikto XV laiš
kas, paskui seka paaiškinimai 
apie Viešpaties Jėzaus Širdies 
garbinimų, apie Intronizacijų 
ir kitokie paaiškinimai musų 
tikėjimo tiesų. Galop seka rei
kalingosios tani tikslui mal
dos. Taigi šioje knygelėje ra
site peno savo protui ir savo 
širdžiai.

Nebūkite be šios knygelės!
'Reikalaukite jos pas “Dr

augo” agentus, išnešiotojus, 
arba kreipkitės tiesiai į

DRAUGAS PU>. 00. 
2334 So, Oakley Avenue 

Okicago, UI.
Prierašas. Per paštų užsi

sakantieji mokestį (30c.) ga
li atsiųsti pašto ženkleliais.

kada tauta gyva, o ne gyvas 
numirėlis. Tas yra atsiekiama 
per apsišvietimų, ne “siksti- 
kų” lošiant, alutį ir arielkėlę 
geriant. Ne gerklė ir pilvas 
gyvenimo ir politikos valdo
vas, o smegenys, protas.

masei. Jei stoka literatūros, pamatė, kaip staiga visos ša-1 
kas reikia pripažinti už tiesų, J kas, į gyvulio pusę susisuko! 
persisiųsdyti iš Lietuvos. A ie- ir dygūs jo spygliai avį sus-'
tinė literatūra perdaug sura 
klaidomis. Darban traukti, aš 
pasakysiu mobilizuoti, visas 
kokios tik čia randasi, inteli- 
gentines spėkas. Tik bendro
mis ir vieningomis spėkomis 
atsieksime užsibrėžtų tikslų t. 
y. apšvietimo, o per jų išgel- į 
besime savos tautos likučius 
nuo visiško ištautėjimo.

J. Kairys.

paudė.

Miško sodinimas Amerikoje.
Jungt. Valstybių miškuose! 

1930 metais apsodinta 1,000

ADVOKATAI

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSN1O GALINGA MOSTIS 

Gyja# Reumatasma, Ranku, Kojų, 
Nugara* akaudajima. Salti, Ranku, 
Kalu. tirsimą. Dusuli. Galvos skau.

(tik na ranaa ).
Tūkstančiai žmonių yra Usigyde o 
milijanai dar patina apie tai. 
Dckanio Galinga Moatia yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 7S centai. 81.50 ir $3.00, 
ir 10 centu antra už persiuntime. 

Klauskite pas aptiek orius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Bos SS2 
Hartford, Conn.

KnygosLietuvių tauta neskaitlinga, 
jai reikalinga vienybės, paša-; 
kyšiu, žydiškos vienybės, nes 

prieš svetimas ir galingas tau- DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ
tas neatsilaikiusi žus be zy- M0KSLAS TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas' 

mėg, kad pasaulyje buvusi.

Gan blogas reiškinis yra ir ve

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa Bordon)

ADVOKATAS
i __1105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telefone Rooseve’t 9090 

iName: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9606

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

dybos su ne lietuvėmis. Apie 
tai kitų sykį.

Apgailėti tenka ir jaunimų. 
Beisbolas, futbolas ir fokstro
tas, tai jaunulių svaiginantis 
idealas. Mūsų jaunimas sek
damas amerikonus, tiek persi
ėmęs to svetimo raugo, kad 
jau absoliučiai ignoruoja vi
sa kas lietuviška. Tiesa, čia 
jaunimas turi galimybių švie
stis, gauna žinių, pasakysiu 
gan sausų žinių, bet nėra pa
ruošiamas pačiam gyvenimui. 
Gaunu žinių vagonais, o jų 
prasmės nesupranta nė už ce
nto vertės.

Aš ne ignoruoju Amerikos 
mokslo,' gelbėk Dieve, vienok 
faktas, kad jaunimas yra pa
sukęs perdaug mechanišku ke
liu, kad tai, kol nevėlu reiktų 
sukti jis į idealų, o ne mate-

Ofisas viduriuleatyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDG. 
ONE NORTH LA SALLE ST.

J. P. WAITGHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 Iki t 
t Subatomig nuo 9 Iki 9

52 Rast 1071 h Street
Kampas Mlchigan Avė.

Tel. Pullniau 6950—namų Pull. 6877 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

* * *

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI >5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistu, ne pas koki nepa
tyrėm Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno Itegsamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 

, . ... . . , • • • dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa-bet gi jie metais keliais ėjo tyrimo, surėdymui žmogaus kenks-
ir už tai, nors jie vėliau gavo mingumų.’ J ° Mano Radio — Scopo — Haggl

Mūsų broliai ne taip dirbo 
Lietuvoje. Nesakau, kad čia 
visi, blogai mintija, anaiptol,

progos šviestis, jau gerokų ga

lų toliau nužengė kultūros ke
liais. O juk jie karų baisybes 
Ir kitokius nemalonumus per
nešė. Tad, uenis ne vis vien 
kas gardaik) valgio šaukštų 

patieks, savas mielesnis. Žino
ma, tų atsiekė ųe iš karto, bet 
labai pamažu.

Nepakenčiamu apsireiškimu 
reikia skaityti pavardžių krai
pymų ir kalbos darkymų. Lie
tuvoje keičia pavardes blo
giausios valios žmonės, norė
dami savo blogus darbus pu-

X-Ray Roentgeno Aparatas Iv yl 
giSkas baktęrtologdSM egxa«a|nan- 
mas kraujo aUdaaga man juaų tik
ra* negeroves, Ir jeigu aft paimsiu 
Jus gydyti, UI Juaų sveikata ly gy
vumas sugryi ums UI* kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, lamų, Inkstų, odas, kraujo nar
vų, girdles, reu malinus, kirminų, 
uždegimo tomų. silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią uUUgųėJuslų. Jsl- 
karėjuslą, ekronliką Ilgą, kttr| »a- 
paaldavė net gabiam tolmynop gy
dytojui, naatldėlloklt naatėJa >aą

DR. J. B. ZAB1MBA
SPECIALI n Ag 

Inėjlmas Rumaa 1818
20 W. JACKSON BLVD.

Arti SUte Gatvės
Ofiso Valandor’ Nuo 1S ryto Iki 

1 pc pi s t. Vakarais nuo 6 Iki 7 
Nedėllcmls nuo 10 ryto Iki 1po plet

400 puslapių kaina .................. ;............................. $2.00
ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke- 

liuotis, 256 puslapių, kaina .................... . ............ $1.50
BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c.' <cSn«o^USTS
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. i_______________________
JAUNUOLIO LA1VIMASIS, vertė R. Maseina, kaina 35c. j
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c.
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku- Į 

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

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M. '
I. C. kaina.........................................................:........  10c. >

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

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

kaina........................................... .. ............................ 10c.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,

kaina ........................................................ .................... 75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas 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 
TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.

Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina ................................. . .............. $1.75 '

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C. ’ Room 1701 Tei. Randoipb 03si 

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c. - vniando« nuo 9 ryto iki c vai. vak. 
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo aprašy- •3241 a H»‘^d st- toi. vietory o5<» 

mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun.
kun J. Bikinas, kaina.................................................  90c.

PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kainą 15c.
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

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

vičius, kaina................ ................ .................................20c.
DIEVO AKYVA1ZDOJE, vertė Byrąs, kaina ........... 40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, vordtė K. Zajančkauskas M. I. C.

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

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

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

PROBAK-

Telephone Dearborn 0057

F. W, CHERNAUCK AS
ADVOKATAS

160 Nortb La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:80 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel. Rooaevelt 8710 
Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 

(Išsklriart ’Seredas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street

Valandos — 7 iki 9 vakare 
U tarų., Kttv, Ir Subatos vakara

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Caual >662 

Tmčladlenlaln ir Penktadieniai* 
vakarais namie pagal sutarti-6503 So. Oampbell Avenue

Telefoną* Republlc 4499

A. A. S L AUS

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumą

namie

t ^kORAK Pt APF!

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium an< 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for heal 
and strength ar 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ei 
ments of goox 
cheese are fotui 

in Kraft Cheese

ADVOKATAS 
Oflsae vldurmlestyje 

Room 1602
CHICAGO TEMHLB BLOG

77 Weet Washlngton St.
Cor. Wa»htngton aud Clark Sta 

bfleo Tel. Central 2978 
Namų Tel. Uyde Park 1896

KRAFT-PHENIX 
CHttoE COMP/
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LIETUVIAI AMERIKOJE j CICERO, ILL
AMSTERDAM, N.T inos”. Savo kalboje kleboną 

pagyre, kaipo žymių literatų, 
tėvynainį ir nenuilstantį para
pijos darbuotojų. Po pasvei
kinimo Tėvas Brigmanas įtei
kė nuo parapijos dovanėlę $50 
auksu, o nuo choro gražų bu

val. vakare. Visi kvieėiamj at
silankyti.

X Šv. Antano parapijos 
antras piknikas įvyks lie|>os 

Ciceriečitti iškilmingai šven- 20 d., llergmans darže, Iti-

Radio Stotis AJJ.
Tel. Canal 6764

A R A
Telefonas Grovehlll 1262

Išvyko į Lietuvą.
Kun. J. Židanavičius raš

tuose pagarsėjęs Seirijų Juo
zas, Amsterdamo lietuvių pa
rapijos klebonas, išvyko Lie- |kietų gėlių ir dėžutę sahlai-
tuvon savųjų aplankyti.

Rap.

MASPETH, N. Y.
Klebono vardinės.

Birželio 13 d. ryto mūsų i 
bažnytėlė buvo veik pilna 
žmonių, jaunų ir senų. Mat, 
buvo šv. Antano diena ir kar
tu mūsų klebono kun. A. Mi
luko varduvių diena. Tad visi

nių. Bet ir misionierius gavo 
dovanėlę. Rozalija Niedzins- 
kienė, moterų vardu, įteikė 
ir jam $20 auksu. Karštai Tė
vas Brigmanas joms padėko
jo už geras širdis.

tė )5v. Antano šventę. Gerb. 
klebonas kun. 11. Vaičiūnas bu 
vo pakvietęs mision. A. Dir
velę, kuris vedė Novėnų prie 
Šv. Antano ir gražiais pamok
slais daug žmonių atgaivino 
dvasioje. Visi ciceriečiai dė
kingi misionieriui už taip gra
žius pamokslus, taipgi ir kle
bonui už jo pakvietimų.

Šv. Antano dienų per iškil
mingus mišparus žmonių buvo

verside, 111. DR. A. RAUKUS DR. A. G. RAKAUSKAS

Lobaus sekė kitų pasveiki- |pj|na bažnyčia. Visi norėjo
nimai. Sveikino klebonų senas 
parapijos veikėjas p. Balevi- 
čius, darbštus ir įtekmingas 
parapijonas Cerebėjus, veikli 
p. Stumbrienė ir kitos mote
rėlės. Varg. J. F. Tamošaitis

atėjo pasimelsti prie Šv. An- .7. , . .
d 1 sveikino choro ir jaunimo

tano, kad šis šventasis išpra
šytų nuo Dievulio mūs klebo-

vardu.
, . . Galų gale pats klebonas pa-

nui daug malonių ir sveika-,... ..... .° . kilo ir jautriai padėkojo uz
. . . linkėjimus ir dovanas. Džiau-

Per misiąs žmonės meldėsi
karštai ir visi ėjo prie šv. Ko
munijos aukodami jų Dievui 
už savo klebono sveikatų ir 
ilgų amžių.

Po mišių misionierius Tėvas 
L. S. Brigmanas, C. C. J., pa
prašė žmones susirinkti į pa
rapijos daržų ir tenai tinka
mai pasveikinti savo klebonų 
ir palinkėti jam ilgo amžiaus.

Susirinkę darže, maloniai 
priėmė savo klebonų. Tėvas 
Brigmanas, parapijos vardu 
karštai pasveikino klebonų ir 
palinkėjo jam “ad maltos an-

PAULINA 
JANUSIUNIUTĖ

mirė birželio 16, 1931 m. S
vai. ryt. 5 metų amžiaus. A. 
a. Puullna gimė Chicago, 111. 
Šv. Jurgio par.

Paliko dideliame nubudime 
motinų Mortą po tėvais Va
nagaitė, tėvą. Joną, dvi seserį 
Kotriną ir Stellą, krikštatėvius 
Stefanija Slcžiutę ir Juozą Mi
kulskį, clocę Anastaziją Mąs- 
tavičlenę, draugus drauges ir 
gimines.

Kunus pašarvotas 821 W. 
33 Pi. Laidotuvės įvyks pėtny- 
čloj birželio 19. Iš namų s 
vai. bus atlydėta į Šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę;
Tėvai, Sesytės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauįn rab 
Mušeika, Tel. Yards 1138.

gėsi, kad parapija jį užjaučia.
Valgant Tėvas Brigmanas 

pranešė, kad klebonas susi
laukė daug pasveikinimų iš
visur ir net iš Lietuvos. 

Valgiai buvo gardžiai paga
minti. Mat, gabios šeiminin
kės U. Stumbrienė, R. Niedzin 
skienė, M. Kvarinskienė ir 
V. Baltrūnienė juos gamino.

Tėvas Brigmanas po to pra
nešė, kad labai džiaugtus, jei 
atsirastų žmonių, kurie pa
aukotų ir Aušros Vartų Šv. 
Motinos paveikslui įgyti, kurį 
jisai trokšta matyti kybojant 
virš Motinos šv. šoninio alto
riaus. Jisai pareiškė kad 

i tam tikslui būtų galima kny
gutės išleisti. Po kalbos Pran
ciška Ražickienė pranešė, kad 
ji aukojanti $10 pradžiai. Su
sirinkusieji pradžiugo ir plo
jo rankomis. Nutarta knygu
tės išleisti ir apie 10 mote
rėlių apsiėmė jas išsklaidyti 
po žmones.

Truputį vėliau misionierius 
vėl pranešė, kad liepos trečių 
savaitę, nedėldienyje, tuojau 
po sumos įvyks parapijos dar
že piknikas. Kalbės pats Tė
vas Brigmanas ir kiti. Muzika 
bus įdomi ir šokiai įvairūs. 
Jei tų dienų, lytų, tai bus ga
lima linksmintis parengtoje 
salėje po bažnyčia. Įžanga 
bus tik 25c.

Tai tiek šiam kartui. Kitų 
syki daugiaus parašysiu.

J. F. Tamošaitis.

pamatyti J. E. vyskupų P. Bu
čį ir išgirsti pamokslų.

Ta vakarų buvo du puiku 
pamokslu: mision. Tėvo Pet
rausko ir Tėvo A. Dirvelės. Už 
baigdamas misijas Tėvas Dir
velė suteikė atlaidus.

Mišparus giedojo vargoni
ninkai ir p. E. Rakauskienė. 
Po pamaldų visi viešėjo pas 
varg. p. A. Mondeikų.

X Radio stotis AJJ dėkin
ga už linkėjimus vardo dieno
je gerb. klebonui, par. komi-

Pusmetinis susirinkimas dr- 
jos Liet. Kareivių bus šiame 
sekmadieny, 21 d. birž., I vai. 
po pietų, L. L. svet. Visi na
riai, taipgi ir norintieji įstoti; 
draugijon, būkite laiku kad į 
nereikėtų gaištį. Susirinkimas 
yra svarbus visais atžvilgiais. 
Bus priimama nauji konsti
tucijos projektai ir svarsto
ma kiti reikalai.

Raštininkas.

tetai P. Petroniui, “Draugo” 
agentui J. Mockui, pp. Slavins

WAUKEGAN, !LL

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

*, r-
A
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S Si CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

GYDYTOJAS, CHIRUKOAS 
IR OBSTETRIKAfl

Gydo stalgias Ir chroniškas ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomle Ir aeredomle tik 
Iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—

4 ir 8:30 iki 8 vai. vakare. 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto

Nedaliomis pagal sutarti.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N, THORPE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

1637 ĮVEST 51 STREET
Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Ofiso Tel. Vlctory 6893 . 

Rezidencijos Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 

Nedaliomis Ir šventadieniais 10-12

Pilone Lafayette 9710Prie Šv. Juozapo dr-jos sukak-' 
tuvių.

Valdyba ir draugijos išrink- ■ 
ta komisija laikė susirinkimų ! 
reikale paminėjimo dr-jos 30.
metų sukaktuvių. | Ofiso Tel. Cicero 49,

Valdyba ir komisija, per
inamus dalykus, paminėjimų 
atidėjo ant vėlesnio laiko. No
rėdami geriau prisirengti, 
taipgi gerų programų sureng-

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

kauis, p. Čižauskienei iš Mar-Įti, nutarė iškilmes rudens 
quette Purk ir kitiems, taip metu rengti. Mat, vasarų va
pai dėkoja už suteiktas dova- Ikarai rengti nepatogu. Žmo

Namų Tel. Lavvndale 1342

DR. A. T. KING
DENTISTAS 

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

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

nas, o ypač už auksinę plunks
nų, su kuria dabar galės dau
giau žinių patiekti.

nės labiau nori laukuos pa
buvoti.

Rengėjai, norėdami publika
X Labdarių 3 kuopos svar- patenkinti, -žada surengti to

lius mėnesinis susirinkimas Ikių programa, kokios Šv.
įvyks sekmadieny, 21 d. bir
želio, 1 vai. po pietų, Šv. An
tano par. mokyklos kambary.

Juozapo draugija da nėra tu
rėjusi.

Pirmiau “Drauge” buvo ra

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CIIIRURGJ

Ofisas 2403 W,63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavitt St 
Tel. Canal 2110

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-1 v, v. 
NedėlloJ pagal susitarimą

Tel. Lafayette 8798

DR. A. J. JAVOS
Vai.: 2 Iki 8 po pietų, 7 Iki 9

Office: 4459 S. California Avė
Nedalioje pagal sutarti.

•į

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nuin. 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.

tarta paminėjimo diena ir vė
liau paskelbta “Drauge”.

M. W. Malinauskis, rast.

|S!STEIGĖ LIETUVOS 
CHEMIKŲ VAISTI
NINKU DRAUGI IA

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0614

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Šios draugijos steigiamasis 
usirinkimas įvyko gegužėsVisi kviečiami atsilankvti, neįšyta, kad paminėjimo diena: ...

... ,. , . ... * , , !• . v * r oo xt , I mėli. paskutinėmis dienomis,tik tie, kurie priklauso, bet (įvyks birželio 28. Nors sukak-Į 1
, • (Buvo išrinkta draugijos val-tuvių iškilmes atidėtos, vie-' " dturėtų sueiti visi parapijonys 

ir tapti labdariais.
X Sekmadieny, 21 d. bir

želio vakare bus parapijos su
ėję užbaigimo mokslo metu praleisti.

vakaras. Šįmet mokyklų bai
gia virš 80 mokinių.

Programas bus gražus, turi
ningas; prasidės lygiai 7:30

nok tų dienų draugija surengs Į 
bulių. O kurie mėgsta šokius, į 
bus proga linksniai vakaras <

Susirinkimai draugijos šv. 
Juozapo laikomi kas trečių 
sekmadienį kiekvieno mėnesio. 
Ateinantį susirinkimų Ims nu-

GRABORIĄI:

dyba ir nusistatyta dėl tolime
snio draugijos veikimo.

Draugijos tikslas — jungti 
visus Lietuvos chemikus vais
tininkus vienon bendron orga- 
nizacijon, ugdyti draugiškus 
santykius ir rūpintis kultūri
niais bei ekonominiais jų rei
kalais. “R.”

AKIŲ GYDYTOJAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAOOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088 '

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 

j skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marshficld Avenue

Tai. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. IIALSTED ST1
Vai.: 2-4 ii 7-9 vai. vakare

Res. Phone
Englewood 6641 bfflce Phon
Wentworth 3000 Wentworth 3009

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STI
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 - 14 St. 2924 Washingt©«
10-12, 2-4. 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
TeL Cicero 682 Tel. Kedzie 2460-2481

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI 
Tel. Cicreo 2888

Nedėllou
Susitariu

A. L. DAVID0N1S, M. D,
4919 SO. MICHIOAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio; •». i

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.

Nedėliotais nuo 10 Iki 12 rytą

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

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

Telefonai dieną Ir nakty 
Virglnia 0036

DENTIST AI

S. D. LAGHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2814 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

Phone Boulevard 7042

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
i

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <221 
Rezidencija: 6628 So. IUchmond Av

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

NedėlloJ pagal sutarty

DR. VAITUSH, OPT. DR. G. Z. VEZELIS

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą aklų karšti. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą regya- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro-

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso- ma8 8U parodanea mažlau-

kiems reikalams. Kaina priei- alaa klaldaa-
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7622

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
I kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 
po pietų.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tai. Canal 1221

- DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 8 iki 12 ryta 
nuo 1 iki 8 vakare 

Beredoj pagal sutarti

Boulevard 7588
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 61

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREI

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

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

Oakley Avenue ir 24-taa Street; 
Teief. Wllmctte 196 arba 

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

Ir Ketvergais vakare ■

Tel. Cicero 1268

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VBDSJAS

1650 West 46th St.

Tel. Yards 1828

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR.GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: -kasdien nuo 19 v. ryto Iki • 
vai. vakare

Nedėliomls pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, BĮ.

Perkėlė savo ofisą po nume

4729 SO. ASHLAND Al
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų IJgų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomls 10 iki 11 

Telef. Alidway 2880

Kampas 4«th ir Paulina Sta.
Tel. Boulevard 8281 « 8418 |

Nuliūdimo valandoje kreipkitės) 
prie manės. patarnausiu alm patu
kai mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kltnr. Koplyčia dėl termosų 
dykai.

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

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 
Nedėliomia: nuo 10 iki 12.

Tel. Lafayette 6820

Rez. Orovohlll. 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Oas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-8 NedėlloJ pagal sutarty

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 SO. ASHLAND AT 
Tel. Yards 0994

Realdencljos Tel. Plaaa SMS

VALANDOS:
Nuo 18 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki S po pietą
Nuo 7 Iki 8 vakare
Nedėl. nuo 18 Iki 12 dlen«

į



«

SENAS BIZNIERIUS. Vartuose vakare 7:30 vai.
------------ bus iškilmingos pamaldos su

• “Drau- 6v. Sakramento palaiminimu.

pia j jaunimą. Bet be jauni
mo mes negalime apseiti. Kas 
meną palaiko, kas per rodio 
sekmadieniais linksmina, kas 
vaidinimus ruošia, sportą pa-

X Antanas Luckns, Peo- 
ples Furniture Co. darbinin
kas, nusipirkęs naują Nash iš 

laiko. Be jaunimo visos mūsų Bal2ekas Motoi, 4030

P R A 0 U A S

MARQUETTE P ARK spaudos ir Bernai- 
1 čių Kolegijos, priklauso prie 
daug katalikiškų dr-jų, augi-
na sūnų ir dvi dukteri, ku
rios yra gabios smuikininkės.

LIETUVIŲ VALANDA.

Brighton Park.
go” dienraštis veda kontes-
lus, rašinėja, ieško seniausių binu įsisiūbuoja rengimąsis
lietuvių Cliicagoje. Jei mes, Į prie jubilėjinio parapijos pik-'me jaunimas yra svarbiausias i§vogerį Jonjį Miliauską, kurs

X Artyn birželio 21 d., la- iškilmės nedarytų įspūdžioJArcher ave> igvažiavo vaka.
Draugijų ir parapijų gyveni- Crystal Falls, Mich. pas

MIRĖ ANTANAS BAGDO
NAS.

brightonparkicčiai, paieškotu- 
mėm, kas yra seniausiu biz
nierių mūsų kolonijoj, gal, 
viens ir kits sakytų, kad tai 
p. Feliksas Pieža.

Feliksas Pieža savo vietoje, 
4436 So. Fairfield gatvė, tu
ri kriaučių ir valymo įstaigą 
nuo pat parapijos įsikūrimo.

Ponas Pieža pradėjo biznį 
ant mažos, taip sakant, ska
lės. Prietaisai (jarbui buvo 
menki. Bet, štai, šiomis die
nomis jo storas įrengtas mo
derniniais įtaisais. Reiškia pro 
gresuoja.

Mūsų senasis biznierius

niko. Visi kalba, visi domisi, 
visi remia.

X Be pirmiau suminėtų, Mi 
liauskienės ir kom. nario Ri- 
bicko pasidarbavimu parėmė 
aukomis parap. pikniką šie 
mūsų biznieriai ir pavieniai: į 
John Beržankas, p. Paplaus- j 
kienė, St. Budavičius, O. Šul
cas, turįs liardvare ant 22 gat 
vės. Vėliau pranešime kitus 
geraširdžius.

X L. Vyčių 24 kp. mergai
čių baseball tymas ateinantį 
sekmadienį susirems su Cice- 
ros 14 kp. mergaičių tymu.

branduolys.

L. V. Chicagos Apskritys to
dėl ir kviečia visą visuomenę 

jį pagelbą, visas draugijas, pa
vienius, visus biznierius atva
žiuoti į pikniką.

Tėvai taip-gi privalo nesi- 
tolinti nuo savo vaikų, bet 
prisidėti, palaikyti.

Iki šiol visi sako remią Vy
čius, bet tikrenybėj taip nė
ra. Buvusios Vak. Vai. Konfe
rencijos nutarė remti Vyčius, 
taigi ir laukiame skaitlingo 
atsilankymo į pikniką.

turi gražią farmą. Kartu iš
vyko jo sesuo Juzefą Luckiutė 
ir James Kazei. Grįžo prieš 
Vladislovų vardines.

X Kontraktorius Jonas Pu- 
džiuvelis su restorano vedėju

Senas Brighton Parko gy
ventojas, rubsiuvis, persisky
rė su šiuo pasauliu birželio 
17 d. ryte. Velionis turėjo 
džiovą ir mėnuo atgal išvyko 
sveikatos surasti šv. Kryžiaus

Nežiūrint, kad jau vasaros 
sezonas, bet Budriko korpora
cija vis duoda ir Žada duoti 
per visą vasarą gerus ir gra
žius radio programus kas 
sekmadienį iš stoties WCFL 
ir ketverge vakarais iš WII 
FC stoties. Pereito sekmadie
nio programas buvo geras, 
gražus ir įvairus. Sudainuota 
keletas senobinių dainų su or
kestrą. Taipgi gražiai dainavo 
p-lė J. Gricaitė ir kiti. Sma-

Ketvirtadienis, Birž. 18, 1931

ninkė Nat. Olšauskaitė. Pirmą
ją pagalbą jai suteikė studen
tės O. Dockevičiūtė ir Atko
čiūnaitė. Apsinuodijusioji
greit buvo nugabenta j ligoni
nę. “R.”

Jonu Juška leidžia vakacijas ^(^kloj Deming, N. M. Ten giai griežė Budriko radio or-

Visi atvažiuokit į Vytauto par 
dirbdamas nepamiršo ir savo ką pažiūrėti, kurios kurias 
socialinių priedermių. Jis yra nugalės. AVestsidietės mergai- 
stambus aukotojas bažnyčios tės žada nepasiduoti, 
labui, įžymus labdarių dar- X Ko bus, ko nebus, bet sma llonu bus su jaunimu laikas
buotojas, Seserų Pranciškie- gurno Aušros Vartų parapijos praleisti. Žinomas virėjas Var 
čių Rėmėjų draugijos įsteigė- piknike daug bus. Bet jo pa- Įdauskas visus skaniais val- 
jas ir jaunimo patarėjas. tirs tik tie, kurie piknikan giais pavaišins, o p. Petrulie-

Ben Harbor, Mieli., kur besi- 
maudydami ir besikaitindami 
saulėje, tikisi sustiprėti. Su
grįš į Chicago, kai bus geres
ni laikai.

X Ant. Butkis, 6735 So. Ma- 
plewood avė. minėjo savo var
dines ir kartu savo sunaus 
Vito. Ten buvo atsilankę ir

jis ir mirė. Pastaruoju laiku 
gyveno 2649 W. 43 st. Grabo- 
rius Eudeikis rūpinasi perga
benimu kūno Chicagon. Apie 
laidotuves bus vėliau praneš
ta. Velionis paliko liūdinčius 
moterį ir vaikus.

Komisija rengiasi svečius .katalikiškos spaudos platin- 
gražiai priimti, gražią pro- t0jaj
gramą surengti. Bus įvairių 
žaidimų, lietuviškų šokių. Ma-

Būdamas geras, teisingas atvažiuos.
biznierius, geras parapijo- X Antanas Vaznonis, 2317 

nas, p. Pieža yra geras tėvas. W. 23 PI., besimaudydamas 
Pavyzdingai gyvena su savo susirgo. Randasi ligoninėj, 
žmona, Magdalena ir sūnais,' X Jono Miknio bučernė, 
Pranu ir Beniuku. Viena dūk- 2125 W. 24 st., tapo vagių a- 
tė Zofija yra vienuolė, Sesuo piplėšta. Padaryta daug nuos- 
Felicija, Šv. Pranciškaus vie- tolių. J. Miknis yra geras re- 
nuolyne, kuri šiomis dienomis 1 mėjas katalikiškos spaudos 
yra perdėtinė Detroito lietu-j ir gerų darbų ir parengimų, 
vių parapijoj. Sūnus Stasys,

nė lietuviškomis saldainėmis. 
Bus skanaus gėrimėlio atsi
gerti.

Nepamirškite birželio 28 d. 
atsilankyti į Bergmans daržą.

Balandėlis.

JUSTO KUDIRKOS MOKI
NIŲ KONCERTAS.

PRANEŠIMAI

X Vincas Sadauskas, ma- 
liorius, westsidietis, buvo iš
vykęs su bobikių šeimyna iš

vedęs su Ona Rezgaite, eina 
aukštus mokslus.

Raporteris /

DARBUOJASI BE BALIO 
VOS.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

kestra. Kitą sekmadienį taip
gi bus geras programus.

Klausytojas.

TRAUKINIO KATASTROFA

Jonavos stoty įvyko trauki
nio katastrofa. Sudužo 6 va
gonai. Katastrofos priežastį 
tiria spccijali komisija. Žmo
nių aukų nėra. “R.”

APSINUODIJO DAINĮ* 
NINKĖ

Nusinuodijo opiumu daini-

Į VAIRUS PARDAVIMAI
Už $400 grocernė, 3 gyv, katrib. 

Renda $1( mėn. 1411 W. 14 st.

Dėžių dirbtuvė siuto malkų po $4 
už vežimą.

Ysrds 5055

North Side. — Visi darbi
ninkai, kurie yra išrinkti iš 
draugijų, ir kurie nori iš savo
valios dirbti parapijos pikni- 

Marąuette Park į Kansas'^ kuris įvyks birželio 28,
City, Kansas, dalyvauti kun.. Vytauto parke, turės susirin- 
Jono bobikio primicijose. kimo birželio 19, 8 vai. vak.

X Jasudavičių šeimyna tuoj po pamaldų mokyklos 
Afarąuette Parke dienos laiku kambaryje. Visi kviečiami at- 
tarp 2 ir 3 vai. po pietų tapo silankyti, nes bus daug ko
apvogta. Išnešta daug drabu-,svarstyti apie išvažiavimą.;_
žiu ir radio. Nuostolių virš Piknike bus daug ivairenvbiu • Storas- mok>'kl>J reikmenos, ken-
(t.-r./A . į . & J ! dės, ice-cream. 4 8howcasai, 5 mar-
fblMA 1 Visi kviečiami prisidėti prie moro stalai, 12 kėdžių

X Uolus “Draugo” ir pikniko pasisekimo.
“baivo” rėmėjas Pranas Smil,

krėslai,
stalas, geslnis pečius, Slld. pečius, 
mėsos pjaustytojas, stikl. rūbų Sic-

P. R.

ILLINGTON TEATRAS
Dabar šiame teatre radoma 

indomūs ir smagūs veikalai.
Ketverge ir Pėtnyčiooj ro

doma “Dešimtukinis Šokis” ir 
kiti įvairumai.

Subatoj rodoma bus veika
las “Kiss me again” ir taipgi 
“Cracked Nut”,

Teatras vėsus 
laiką praleisti.

— malonu

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS

Ogden <& Venard avės 
Downers Grove, III.

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

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Resnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

“Draugo” pikniko rengėjai 
nuolat talkininkauja parapijų 
piknikuose. Šiemet buvo tal
koje Panelės Šv. Gimimo pa
rapijai ir uždirbo $25, Vytau
to Parko atidaryme uždirbo 
$30, šv. Antano parapijai $30, 
Dievo Apveizdos parapijai 
$21.75. Dabar “Draugo” pik
niko rengimo komisija pa
kviesta talkon Aušros Vartų 
par. piknike, kurs įvyks atei
nantį sekmadieni, birželio 21 
d. Vytauto Parke ir klebono 
kun. bado Draugelio vardinė
se birželio 27 d. parapijos nau 
jai įtaisytame darže.

“Draugo” pikniko rengi
mo komisija tikisi, kad para
pijų darbuotojai už talką atsi
lygins talka “Draugo” meti- 

' niame piknike liepos .12 d.
Birutės (Černiausko) darže.

Birželio 28 d. įvyks didelis 
piknikas, b. Vyčių Chic. Aps
krities Bergmans darže, Ri- 
verside, UI.

Kadangi Vyčiai yra jaunimo 
organizacija, lietuvių išeivijos 
žiedas ir mūsų tautos ateitis, 
tat privalom tą jaunimą pa
laikyti ir paremti.

Mūsų visuominė, reikia pa
sakyti, visai mažai domės krei

gis išvyko į Lietuvą atosto-1 
gotus.

'•'Uit
X Ona Prosevičienė, žmona 

žymaus biznieriaus, kurs turi 
didelę ir gražią bučernę po 
num. 2659 W. 7| st., išvyko 
Lietuvon sveikatos pataisyti. 
Ji kilus iš Upytės par. Kelio-

Ketvirtas metinis Justo Ku
dirkos studijos mokinių kon
certas bus ketvirtadienio va
kare, birželio (June) 18 die
ną, lygiai 7:30, Gage Park 
Hali, 55 St. ir Western Avė.

Programoje dalyvauja se
kantieji skyriai: piano, daina- 'nės. reikalus aprūpino p. P. 
vimo ir smuikos, taip-gi mo- Į Baltutis. P-nai Prosevičiai yra 
kinių orkestrą ir dainininkų pavyzdingi biznieriai, 
solistų asamblis.

LAIŠKAI PAŠTE

510
519
522
526
530

Kirzgolviui Dom. 
Radavichei G. 2 
Sicraconkai Z. 
Rtrtkui Mąrcelai 
Žemaičiui F.

uo-

J. K.

GARSINKITĖS “DRAUGE'

WEST SIDE ŽINIOS.

X Šiandien Jo Ekscelencija
. Vyskupas Būčys, M. I. C., iš

vyko į Rockfordą, Kenoshą ir 
čir Milwankee, o rytoj iš Chi

cagos išvažiuoja į Pittsburghą.
X Aušros Vartų mokyklą 

baigusieji mokiniai antradie-
I nio vakare bažnyčioje iš J. E. 

vyskupo Bučio rankų gavo už
baigimo mokslo diplomus ir

* turėjo laimės drauge nusifo
tografuoti. Taigi netikėtai te
ko jiems Sidabrinio Aušros 
Vartų parapijos Jubiliejaus j 

;metu gauti ši maloni atmintis.
# X Ryt Šv. Jėzaus Širdies 

Oktavą užbaigiant Aušros

lūs . rėmėjai katalikiškos

PRANEŠIMAS
Dr. Susan A.
Slakis

ATIDARĖ NAUJAI OFISĄ

4145 ARCHER AVENUE
(Kampas Francisco Avė.) .

Dr. S. A. Slakis yra specialistė vaikų ir moterų ligi) 
Priėmimo valandos: nuo 10 v. iš ryto iki 12-tos 

dieną; nuo 4 iki 6 vai. vakare 
Seredoms ir nedėliomis pagal susitarimą

Ofiso tel. Lafayette 7337 Res. tel. Hyde Park 3395

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Gash

už $100.00 $80.00
už 50.00 40.00

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
LAIŠKU

John J. Zolp
4559 South Paulina Street Chicago, III.

4(44 so

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rų&les 
Ir patarnavimo, lau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Ivležlų kiauli
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Bouievard 11(1

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

" Ir
Baigiantiems Mokyklą 

' Dovanos

Mes užlaikome geriausių dal- 
mentinlų žiedų dėl sutartuvių — 
engagement. Turime gražaluslų 
laikrodžių, karolių, fontaninių 
plunksnų, burkžtinų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami .pirkti kaipo dovanos bet
ylantiems mokyklą. Musų kainos 
dabar yra specialiai nupigintos. 
Naudokitės progai

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

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 8. Halated St.

Telef. Beulevard (5(1

; pa, lentynos, indai, ice-box, ynalny- I AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

įtas, geras ir nebrangus.
Mes pervežame daiktus iš ir 

į kitus miestus.

sim į mažą restoraną, kaina >22**. 
Rendos $15, užmokėta iki liepos 1, 
1(54 W- Addison St.

! REAL ESTATE

4 II i KIF.WICZ£(o-
CONTRACTORS

R. ANDRELIUNAS
(Marųnette Jewelry & 

Badio)
Užlaikau visokių 

•Uksinių . Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra- 

, dlp. Klanų rolių.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir 

aus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

t2»^U laikrodžius' P° 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Busmentus : J

2650 West 63rd St Chicago parduota pigiai, arba pn- 
Teiefonas hemlock ii(o j ims morgičius ar lotą į mai

ną. Namas randasi arti Mar- 
ąuette Parko.ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

8tatau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALEFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock SS$(

Telef. Republio (19(

D. GRICIUS
GENERALI8 KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prtelnacntaualoe.
2452 WEST 69th STREET 

Pilone Vlrglnia $054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIUB
4556 S. R0CKWELL ST.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
siu kuogerlauaia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Aapoe Telef. 
Hemlock 1147

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTOB1U8 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

TeL Republic 5551
Plytų bung. 6 kam b. mieg. por

ėtus, k. v. i„ 2 karų gar. buvo 
$11,500, dabar $8,500-. 131$ — 58
CL Cicero, UI.

29 ak. labai tinka paukžčių ir dar- Į 
žovlų formai, Hobart, Ind. 2 didelės, 
vižtlnyčios, ( kamb. mod. nam., me- j 

; džiai, javai, gyvuliai, {taisymai, pi- 
! giai, cash. Rąžyk: Jos. Jakublk, 1330 
I Elsworth PL Oary, Ind.

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
W1LLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai malą kalną. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės | 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOR.
White Sox Motor Sales

A. Jankaitis pardavėjas 
S. Rumchaką savininkas

610 WEST 35 STREET
Tel. Tardė 44»

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, llrdlngal 

Namų Telef. pražau atsilankyti Ir pamatyti nsu- 
1M1 NASH automobilius su vė- 

Republlc (((( ilaus|o, mados automatllkals Jtal- 
sytnals, sport Royal tekintais Ir ki
tais Ižtobullnlmala kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kalnas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenuei

Lafayette 2083

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlnme pinigus Lietu

von pafitu | dvi savaites, tele
gramų ) dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
) Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

Icgaližkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgičlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
taraado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgi) metų 
patyrimu ir nuoSlrdžln patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P, BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

$$$ DOLLAR SAVINOS, 
BUILDING & LOAN

ASS N $$$
“LIETUVIŲ 8PULKA”

MIS So. Weatem Avenue 
įmokėti pinigai ant knygučių

neką nemažlaus kaip, 6% ant 
pareikalavimo 4% { metus.

Pradėkit taurinti pinigus da
bar saugiai ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Spulkoa sekretorius ir Vie
kas Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas, ilsus, kontrak
tus Ir kitus llgalilkus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apdraudžlam (Insurance) na
mus fornlčlus. stiklus Ir au- 
totaobllius tvlrčlausloee Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.

I




