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Rooseveltas kviečia visus žmones talkon
J. V. REIKALAUJA VALSTYBIŲ SUMA

ŽINTI 10 NUOS. TARIFUS
Europa nori, kad Amerika ne

vykdytų infliacijos
programos

AIKOS SUTARČIŲ REVIZIJA 
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DIRBA 3,000 DARBININKŲ Iš viso, Lekėčių apylinkėje 

---------- I yra daug vietų, kur randama

PREZIDENTO ROOSEVEL- 
TO PAREIŠKIMAS

REIKALAUJA TARIFUS 
MAŽINTI

17.-AYASIHNGTON, birž.
Tąsi rašęs visą eilę 
pravestu įstatymų, susijusių

LONDONAS, birž. 18. — .1 
Yalstyliės pasiūlė visoms pa- i 
šaulio valstybėms, kad jos vi-

K

m krašto geroves gaivinimu, S;)S sumažintų 10 nuošimčiu
prezidentas Rooseveltas pas
kelbė ilgoką pareiškimą. Pra
moninio Įstatymo reikale jis 
larp kitko sako:
“Vos tik mano pasirašytas 

įstatymas yra pripažintas tuo 
liksiu, kad darbininkus pa

tari l'us. 
rovės

Tai butu pirmasis ge

PRIEŠ INFLIACIJOS 
PROGRAMĄ

LONDONAS, birž. 17. —
saukti atgal darban. Tegul jie ]ijurOpos valstybės, kurios e- 
daugiau ūkių ir dirbtuvių.konominėj konferencijoj vv- 
pioduktų perka ir visam kras rauja, reikalauja, kad J. V. 
te biznį išjudina. To visa prezidentas sulaikytų infliaei-
siekiama dviem atvejais jog prOgpanię? kurios tikslas
pirmiausia bus pasistengta dar iyra amerikoniškiems gami- 
pries sniego pasirodymą him- ,,janis kainas padidinti.
tus tūkstančių bedarbių grą- ____________
žinti j darbą, o paskiau bus
pagalvota apie geresni?ją a- 
teitj.

TAIKOS SUTARČIŲ 
REVIZIJA

AVASHINGTON, birž. 18.—
"Iki spalių 1 d. Ims pašau-, j Va|BtybilJ an,|,„sa(l,ls ¥a|„ty 

praneša,kta darban daugiau kaip v.o-b-s ,i,.partaIn,,:ltui
ras milijonas darbininkų. Pa\Į;af| lajk(w 
kiau palaipsniai rasis darbo i Knrr)poje v,.„ bnti,,as 
kitiems milijonams. Kai ku- |
įie projektai bus pradėti jau 
r-toj. Vieškelių išvedimui į 
kiekviena valstybė gaus nu-į 
matytą sumą iš 400 milijonų 
dolerių fondo. Taip pat yra 
daugiau kaip 200 milijonų do
lerių fondas naujų karo lai
vų statymui.

“Savo inauguracine kalba 
aš pareiškiau, kad nė vienas į 
žmogus mūsų krašte nepriva-i kus 
lo alkti. Tas reiškia, kad vi- 
^kia įmonė, kuri neišgaPi sa- 

darbininkams mokėti žmo
nišką atlyginimą, neturi tei
sės šiame krašte gyvuoti. J- 
monės žodžiu aš vadinu visą 
I rašto prekybą ir pramonę, 
darbininko žodžiu -

z’~4

M!

KAUNAS. — Atėjus vasa
rai prasidėjo gyvas statytais 
sezonas tiek provincijoje tiek 
Kaune. Kas tik turi kiek su
sitaupęs lėšą statosi namus, 
arba remontuoju. Kauno mies 
to savivaldybės statybos komi
sija šį pavasarį yra davusi 
997 leidimus statyti naujus ir 
remontuoti senus namus. Da
bar prašymu statyti namus pa 
duodama nedaug, bet prieš po 
rą savaičių komisija, norėda
ma patenkinti piliečiu prašy
mus, turėdavo posėdžiauti net 
keletą kartų savaitėje.

Palyginus pernai metų sta
tybos gausumą su šią metų 
toks pat kiekis. Statyba Kau

kei zės
Amerikiečio lakūno J. Mattern lėktuvas vardu Century of Progress. Šiuo lėktuvu jis 

bandė greitai apskristi aplink žemę — padaryti rekordų. Tas nepasisekė. Pereitą trečiadie- no mieste po pirmųjų 
nį iš Chabnrovsko, Sibire, jis leidosi į Alaską ir toje kelionėje dingo. Kol kas niekur nesu
randamas.

JAUNŲJŲ KATALIKŲ 
SĄJUNGA NEVARŽOMA

5 ASMENYS NUŽUDYTA

KANSAS CITY, Mo., birž.
CH1CAGOJE

metų jau stabilizavosi. Reikia 
pastebėti, kad šiemet nėra pa
duotų prašymų dideliems na-

įvairių senovės gyvenimo bui
ties liekanų. Pavyzdžiui, Myki 
tų kaime yra senovės lietuvių 
karių kapai, Lekėčiuose seno
vės lietuvių bažnyčia, prancū
zų kapai ir kita. Verta būtų 
archeologams į tai atkreipti 
dėmesį ir padaryti kasinėji
mus.

KREKEXAVA. — Kreke
navos apylinkėje plinta tauti
nės muzikos — kanklių menas. 
Miestely gyvena gabus stalius 
S. Rudis, jau plačiai įgarsi 
jęs kanklių gamintoji 
darbo kanklės gražios 
dos, malonaus tono. M 
pažymėti, kad p. S. Rudi^ 
vo darbo kankles nebranj 
pardavinėja ir pirkėjus dfH 
pamoko kankliuoti. Jo ir kiti 
pasišventėlių gražus darbas 
neliko be vaisiu: keliasdešimtmams (išskiriant “Pažangos” 

b-vės) statyti. Visi statosi don vos pradžios mokyk
• ginusia dviejų aukštų namusBERLYNAS (per paštą).— 18. — Penki agentai detek-•... . . • • »• 4 i; • o,, PAŠVENTINTA ŠV. SABI- • ir turi ne miesto centre,\ įsas kitatikių .jaunimo orga- tivai į čia traukiniu atve/.e su- NOS BAŽNYČIA

’ " Hitlerio vyriausybė* gautą pagarsėjusį traukiniuiliuzacijas
patraukia savo žinion, 
sufašistinti. Tačiau katalikų 
jaunimo sąjunga nekliudoma. 
Patirta, kad kancleris Hitle
ris nusprendė šios organizaci
jos nekliudyti ir nė kokiu bū
du nevaržyti.

Tas pat yra ir su kitomis
revizija |<a|a|( , organizacijomis. 

ne‘ Joms užtikrintas laisvas veiki- 
Imas.

kad

yra imtinas ir 
išvengiamas dalykas. Be 
negalima tikėtis ramvliės 
taikos.

plėšikų E,r. Nash iš Oklahoma. 
Plėšiką vedant iš stoties, su 
kulkosvaidžiais užpuolė suim
tojo sėbrų gauja.

Žuvo vienas J. V. agentas, 
du šio miesto detektivai, Mc- 
Alester, Okla., policijos virši
ninkas ir pats plėšikas Našlį. 
A’ienas agentas sužeistos, 
žmogžudžiai paspruko.

i ----------
Jo Eminencija Kardinolas 

1 Mundelein vakar pašventino 
naują didelę majestotišką Av. 
Sabinos bažnyčią, 78 ir Tlir- 
oop gat. Kardinolui asistavo 
du vyskupai.

NUŠAUTI DU IEŠKOMI 
PLĖŠIKAI

TAI BENT IŠLAIDOS
SUVAŽIAVIMAS UŽDA

RYTAS
RAKIETERIAI GAUS

AYASH1NGTON, birž. 18.—| M1L\YAUKEE, Mis., birž. 
Teisingumo departamento sek 18. — Vakar čia baigės Ameri 
rotorius Cummings praneša, kos Medikų dr-j-os suvažiavi- 
kad vyriausybė planuoja dide- mas. Be kitko nutarta, kad 
lę kampaniją prieš smurtiniu-;gydytojai giliau studijuotų vi- 

rakieterius. 1 taminas.

NEAV YORK, birž. 17. — 
šio miesto gyventojai kas me
tai išmoka apie (i milijonus 
dol. išlaikymui automobilių, 

kuriuos miesto valdininkai sa
vo gerovei naudoja.

JUGOSLAVIJOS ‘SOKO- 
LAI’ ATSISAKĖ VYSKU

PUS KALTINTI

PAGROBTAS MILIJO- 
NINKAS

ą baigusių, kaimo .jaunuolių 
t išmoko puikiai kankliuoti ir 

net tiek prasilavino, kad para
šo liaudies dainelėmis ir tautiš 
kienis šokiams kompozicijas.

priemiesčiuose. Gyviausia šie
met statyba eina Vilijampolėj,
Žaliajam kalne ir ki't. priemies i

, - , , * Tie prasilavinę jaunuoliai, kieKauno centre duotas 1 ‘ ’
kvienas savo apylinkėje, pa
rinkę po kelis niuzikališkus 
jaunuolius, moko kankliuoti, 
ir taip kanklių muzikos menas 
plinta vis plačiau.

VIENA, Austrija (per paš
tą). — Jugoslavijos “sokolų” 

visus organizacija, kuriai daugiau- 
darbininkus, kurie dirba pro-Lja priklauso stačiatiki) serbų 
in. nr fiziškai; gyvenimui ati-Į yra oficįa|į aporto

ir krašto apsaugos organizaci-tinkamu atlyginimu — tikrai
žmonišką atlyginimą.” 

Prezidentas atsišaukia į vi
sus krašto gyventojus — pra
monininkus, jmoninkus ir dar
bininkus, kad jie vyriausybės 
pastangas kraštui grąžinti ge
rovę nuoširdžiai remtų ir koo 
peruotų. Tik visų žmonių tal
ka toki dalykai atsiekiami.

ja. Tas reiškia, kad ji yra vy
riausybės žinioje ir globoje.

Šios organizacijos reikalu 
kitados katalikų episkopatas 
paskelbė liendrąjį ganytojišką 
laišką. Vyskupai uždraudė ka
talikų jaunimui j ją priklausv 
ti. Tada prapliupo serbų laik
raščiai prieš vyskupus, knni-

LAFAYETTE, Tnd., birž. gus, prieš visus katalikus ir 
18. — Kovoje su plėšikais va-'Katalikų Bažnyčią. “Sokolų”
kar čia pašauta 2 poliemonai 
ir 2 plėšikai.

gi organizacija patraukė į 
teismą visus laišką pasirnšiu*

sius vyskupus. Vieną vyskupą 
teismas jau buvo nubaudęs 10 
dienų kalėti ir dar pinigiška 
palianda.

Kada po to kitas vyskupas 
buvo pašauktas teisman, kaž 
kas turėjo įvykti. “Sokolų” 
advokatas teisme pranešė, kad 
jis gerai žinąs, kad visus vys
kupus 'teismai pripažins kal
tais. Kadangi vyskupai pas | M1LWAUKEE, Wis., birž. 
katalikus užima aukštąsias po- 17. — Medikų suvažiavime prn 
zicijas, tai “sokolų” organi-j nešta, kad raupsų gemalo iš
eivija atsisako juos traukti skirimas (izoliavimas) yra at-

Policija nušovė du ieškomus 
plėšikus — Hollandą ir Nealą. 
Vienas jų buvo pasišalinęs iš 
kalėjimo, kitas — iš teismo.

Penktadienio vakarą polici
jai pranešta, kad tie plėšikai 
žada užpulti namus, 1710 So. 
Morgan gat.

Policija tuojau užtaisė spąs 
tus. Neužilgo abudu atėjo. A- 
nidu nušauta.

ST. PAUL, Minn., birž. 17. | 
— Pagrobtas vietos milijonin 
kas Wm. Hamm, Jr., 29 m. 
ainž. Pagrobėjai reikalauja 
1(M),000 dol.

NEMANO PASIDUOTI

RAUPSŲ GEMALAS 
IŠSKIRTAS

Susitvarko naujas vyriau 
siasis Illinois valstybės teis
mas, kurin įeina keli nauji tei 
sėjai.

Tad Cooko apskrities auto
ritetai kreipias į šį naują teis
mą, kad jis panaikintų “board 
of nppenls” nusprendimą, ku 
rilio mažiesiems namams 15 
nuošimčių mažinami mokes
čiai už 19.31 metus.

tiesom
Po to įvykio

kultų ministeris
Jugoslovi.jos 

pa rl a mente

liktas faktas. Jis 
kuojamas.

jau prodii-
SURIŠO SARGĄ

pranešė, kad jo vyriausybė nu STUDENTAI TURI DIRBTI
sprendė su Šventuoju Sostu 
pradėti konkordato padary
mui derybas.

Šiandien Katalikų Bažny
čios santykini su vnlstylie ge 
rėja.

BERLYNAS, birž. 18. —
Vokietijos vyriausybė nuspren 
dė, kad visi universitetų stu
dentai turi per vienerius me
tus privalomni dirbti jiems 
skintus darbus.

Nežinomi du piktadarini iš 
pasalų nutvėrė Taylor Trunk 
Co., 68 No. Halsted gat., sar
gą, įsivedė j dirbtuvės vidų, 
surišo, pribraklino prie krū
vos dėžių ir dėžes padegė. 
Ugniagesiai išgelbėjo sargą.

ciuose.
leidimas statyti tik “Pažan
gos” bendrovės namas. Juos 
stato Laisvės ai. prie Pieno
centro namų ir bus tokio pat 
didumo kaip Pienocentro. Prie
namų statybos dirba apie 3000 !
darbininkų, kurių kiekvienas i Vilniuje mirė žymus 1863 
juodadarbis uždirba iki 5-6 Ii- sukilimo veikėjas ir daly
tų per dieną. Darbininkams Į J*8 Jotkus, 86 metų am- 
darbo dienos atlyginimas, pa- z,aus-
lyginas su pernai motų, pali- RAUDON|EJ| BUDET0JA|
ko nepasikeitęs. J J

SUŽNYBO ŪKININKUS

DVARININKAI VARO 
DEGTINĘ

Laikraščiai rašo, kad šiomis 
dienomis Vilniuje buvo spren- j 
džiama didelio švenčioniečio 
lenkų dvarininko Janusevskio 
byla, kaltinamojo slaptai va
riusio degtinę. Teismas nutei-

MASKVA, birž. 17. — Ko
munistų partijos nusprendimu 
visuose kolektiviuose ūkiuose 
yra paskirti komunistai budė
tojai, kurie prižiūri, kad tuo
se ūkiuose darbas sistematin- 
gai būtų vedamas, kad nebū
tų tinginių ir kad žmonių ver
guvė ištikrųjų būtų vykdoma.

sė Janusevski 14-kai mėnesiu i' v 'Nuo. . ___ šių budėtojų satrapu
kalėjimo ir sumokėti valstybės ! , ,. • . i daug ūkininkų nukenčia,
iždui už padarytus valstybei
nuostolius 30,000 zlotų. Šven- 
čioniečiai pažino Janusevskį 
kaipo didelį lenkų kultūros 
platintoją tame krašte.

MUŠTYNĖS AUSTRIJOS 
PARLAMENTE

ATKASĖ SENOVĖS 
TITNAGO DIRBTUVĘ

LEKĖČIAI, šakių npskr. 
Riogliškių kaime ant Nemuno 
kranto žmonės, bekasdami ke
liams taisyti smėlį, užtiko že
mėse daug žalvario ir titnago 
liekanų. Rasti titnago gabalai 
visi aštrūs ir blizganti. Iš to 
spėjama, kad toje vietoje se
novėje buvusi titnago dirbtu- 

• vė.

VTENA, birž. 17. — Žemes
niuose Austrijos parlamento 
rūmuose socialistai turėjo 
muštynes su fašistais. Buvo į- 

simaišę ir keli krikščionys
atstovai.

DAVIS PARVYKSTA

LONDONAS, birž. 17. —
Prez. Roosevelto atstovas Da- 
vis, kurs Europoje visais rei
kalais atstovauja prezidentą, 
tomis dienomis žada išvykti į 
•L Valstybes.
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KRISTUS IR LIAUDIS

talų tarpe atitaisė šv. Paulius, kuris buvo | 
išmokslintas vyras ir daug pasidarbavo Kris
taus Bažnyčiai.

Kristaus liaudininkiškumas bei demokra
tiškumas gerųja to žodžio prasme nesireiškė 
tuo demagogišku principu, kuris liaudies už
gaidas laiko gėrio ir blogio mastu. Ne liau
dis turi tiesai kelių rodyti, bet dieviškoji 
tiesa turi liaudį aukštyn kelti. Ir Kristaus lai
kais liaudis turėjo daug ydų; daugelį ydų 
įkvėpė liaudžiai jos vadai, jos šviesuoliai, ku
riuos Kristus viešai kaltino \r net pavadino 
“išbaltytais grabais”. Galima manyti, jog 
Kristus liaudies sųžine labiau pasitikėjo, ne
gu jos vadų. Vadai dažniausiai prasimano 
keistų ir nedorų idėjų, bruka jas liaudžiai ir 
tuo jų demoralizuoja (tvirkina) Žydų fari
ziejai savo nacionalizmu (tautininkiškurnu), 
savo tautišku išdidumu sudemoralizavo liau
dį ir privedė jų prie to, kad, savo vadų su
kurstyta, pareikalavo išleisti Barabų, o pri
kalti prie kryžiaus Kristų, kuris jų labai my
lėjo ir daug jai gera padarė.

PASIUNTINYBĖ ĮTEIKĖ 
J. A. V. RAŠTĮ SKO

LOS REIKALU
VVASHINGTON, D. C.

liūs, kuriais tu jaunas vaikš-1 niaus, Švenčionių apskr., 23, 
čiojai. Atsimink tų bažnyčių, j kilometrai nuo naujųjų Šven- 
kurioj tu Amerikon važiuoda-1 čionėlių, prie svarbaus rusų 
mas meldeis. laikais gelžkelio, kuris ėjo iš

Ypač. jūs, Vidiškių parapi
jos lietuviui ir lietuvaitės! Į 

_ 'jus šuukius mūsų Motina Ba-
Birželio mėn. 15 d. Lietuvos, ^nyc^a’ Išgirsk jos balsų sun-
Pasiuntinybė įteikė Amerikos 
Jungtinių Valstybių vyriausy
bei (per State Department)

Varšavos j Peterburgu. Gelž- 
kelis eina per pat vidurį Vi
diškių parapijos. Važiuojant 
juo matydavos bažnyčios bok-

klausiose jos gyveninio valau-Į štai ir kryžius, kuris dabar 
dose, nes jau užgeso žvakės nugriuvęs. Parapija maža, gy-
ant jos altorių, nuvirto kry- ventojai kuo ne visi mažaže

miai; žemė smiltinga. Ignali-skolos mokėjimo reikalu raštų. Į^mi nuo jos bokštų, o geriau- 
Trumpai suglaudus, šiame ra-8*4^ tarnai ~ katalikai, par-’no miestelis ir gelžkelio sto- 
šte Lietuvos Ministeris B. K. blokšti sunkios naštos be mū-Įtis per amžius priklausė Vi- 
Balutis, Lietuvos vyriausybės'Amerikoj gyvenančių pa- diškių parapijai. Stoties 
vardu, išdėstė, kad jau prieš 8a*bos, neguli atsikelti.
pereitų metų gruodžio mėn. 15 
d. buvo nurodytos priežastys, 
dėlei kurių Lietuvos vyriau
sybė negali sumokėti Ameri
kos Jungtinėms Valstybėms

S

skolos dalį, kaip yra numaty-įkau 3uni8> ta moteriške 
ta Skolos Fondavinio sutarty-' auk°j® daugiausiai, nois au

giais laikais tautiškumas ir valstybė dau- je įg 1924 m., rugsėjo mėn. 22 koJ° skatikėlį.”

J. Gobis “Šaltinyje” rašo: Kristus gi
mė, gyveno ir mirė paprastų žmonių ir net 
visuomenės atstumtųjų tarpe. Jo mokiniai 
buvo iš liaudies kilę, Jo pamokslai buvo dau
giausia liaudžiai sakomi. Inteligentija, kaip 
visuma, buvo Kristui priešinga, nes jai rū
pėjo ne tiek Dievo karalystė, kiek Žydų val
stybės atstatymas. Kristus rūpinosi kiekvie
no žmogaus siela be atodairos į tai, ar žmo
gus vargšas ar turtingas, mokytas ar pras
čiokėlis, vyras ar moteris, žydas ar pagonis, 

Čydų inteligentams nepatiko, kad Kris- 
nliau apsieina su liaudimi, su papras- 
inonėmis, negu su išdidžiais šviesuo- 

rŽydų inteligentija nekentė Kristaus už 
rkad Jis ir Jo mokslas yra demokratiškas

Yra to žodžio prasme. Kristaus mokslo de- 
Enokrųtiškumas eina iš to, kad 

rJis žmogaus sielai pripažįsta aukščiausių ver
tę: prasčiokėlio ir net mažo vaikelio siela 
Kristui yra lygiai brangi, kaip ir inokyčiau- 
sio ir įtakingiausio vyro. Dėl to žmogaus 
siela neturi būti valstybinės politikos auka, 
valstybė neturi būti žmogaus sielos žudyto
ja, valstybės vardu negalima griauti teisin
gumo visuomenės sųmonėje, dėl vyriausybės 
užgaidų negalima paaukoti to jaunimo, ku
ris klauso teisėtos Kristaus Bažnyčios ir yra 
pasiryžęs visų gyvenimų atnaujinti Kristuje.

Luominiu atžvilgiu Kristui visi žmonės 
lygūs: Jam nėra vergų ir ponų; žmogus Kris
tui yra Dievo atvaizdas, paskirtas šventumui 
ii amžinam gyvenimui, todėl žmogus žmogui
neturi būti įnagiu savimyliškiems tikslams 
siekti, nors tie tikslai ir būtų valstybės ar 
tautiškumo autoritetu pridengti. Žmogaus 
siela yra Kristui brangesnė už visas šio pa
saulio galybes.•

Kristaus apaštalų tarpe buvo iš inteli
gentų sluoksnio Judas Iskarijotas, kurs ne
suprato tikros Diečažniogio pasiuntinybės, 
tautininkiškai laukė iš Jo Žydų valstybės 
atstatymo ir pagaliau pardavė Jį žydų inte
ligentams. Inteligento vardų Kristaus apaš-

gelio inteligentų paverčiama stabu ir pata
riama liaudžiai labiau klausyti nacionalistų 
(tautininkų), negu Kristaus Bažnyčios. Jei 
tokie inteligentai tikrai savo tautų, savo liau
dį mylėtų, tai suprastų, kad liaudžiai valsty
bės ir tautos dievinimas yra visai svetimas 
ir tuščias dalykas, kad piktas patriotizmas 
eina ne iš apačios, ne iš liaudies, bet iš jos 
inteligentijos, ir dėl to jis nėra tautiškas

d. Kadangi tuo atveju nebuvo 
suteikta galimybės iš pamatų 
peržiūrėti skolos mokėjimo 
klausimų, Lietuvos Vyriausy
bė sumokėjo 1932 m. gruodžio 
mėn. 15 d. skolos mokėjimo 
nustatytų dalį, tikėdamosi, 
kad toks jos elgesys sudarys 
prielankias sųlygas naujam

ir
gelžkelio darbininkai prieš ka- 

Broliai buvusieji parapija-, rų visi buvo vietiniai Ketū
nai, aukokit, kiek kas galite.j viai, neišskiriant nei stotie 
Jūsų auka bus atsverta Išga- viršininko Svirbitavičio, kuris 
nytojo žodžiais, pasakytais Je-į davė darbus lietuviams, kiek 
ruzalio bažnyčioj: “Ištiesu sa- tik galėjo ir pagalbų teikė,

nes daug galėjo. Be stoties 
viršininko, jis buvo dar ir ko
ntrolierius nuo Vilniaus iki 
Dvinsko. Užimdamas tokių au
kštų vietų, visados draugavo 
su vietos kunigais ypač Vidiš
kių klebonu.

Dabar virto kiti laikai. Sto
ty nėr lietuvių valdininkų, 
nei darbininkų. Iš nežinomo 
Ignalino miestelio pasidarė 
svarbus punktas. Išaugo baž-

Vidiškių parapijos lietuviai, 
broliai ir sesutės, išgirskit ba
lsų šaukiantį ir paduokit pa
galbos rankų. Pavieniai, drau
gai, susidėję, arba draugijos, 
širdingai prašau nemaišyti po
litikos. Tai grynai tikybinis 
reikalas.

Aukas geriausiai siųsti tie-
tikra to žodžio prasme. Liaudis sudaro tau- skoi0S klausinio sureguliavi- 810^ klebonui, o jei kas pasi- nyč.ia dėl valdininkų lenkiškai 
tos branduolį ir tikrai tautiška yra tik tai, muįo tiki manimi — man. “Drau-Įkalbančių. Tas, žinoma, Vidiš-

Nore Amerikos Jungtinių! gB” bus P“skel1'1“ ir 'kių parapijai neišėjo į gera.kas iš jos eina. Jei turėsime galvoj savo tau
tų, tai turėsime pripažinti, kad lietuviškumų 
per penkis šimtus metų išsaugojo ne inteli
gentai, bet tik artojėliai ir jų šiaudinės pas
togės. Jei mūsų šviesuomenė, mūsų ponybė 
nebūtų sulenkėjusi, tai ir mūsų sostinėje Vil
niuje lietuviškai kalbantieji žmonės dabar ne
būtų retenybė, ir lenkai gal nebūtų išdrįsę! 
Vilniaus krašto užimti.

Nacionalizmas, valstybės pavertimas di
džiausia gyveninio vertybe, eina ne iš liau
dies paprastumo, bet tik iš supagonėjusių 
inteligentų išdidumo ir jų godumo. Turėda
mas galvoj tai, kad daug bloga iš inteligen
tų pereina į liaudį, rusų genijus T. Dostojev
skis pasakė, kad inteligentai turi daugiau 
mokytis iš liaudies, negu brukti jai nuo tik
rojo gyvenimo atitrūkusias idėjas. Inteligen
tų protas yra palinkęs į suktybes, į gudrias 
apgavystes, o Kristus pasakė: “Būkite pa
prasti, kaip balandžiai, ir gudrūs, kaip žal
čiai”. Tie žodžiai reiškia: žmogus turi būti 
paprastas, liaudžiai artimas ir suprantamas, 
bet greta to turi būti inteligentiškas, turi tie
sos ieškoti, turi giliai gyvenimų pažinti, bet
gi savo mokslo neturi panaudoti paprastų 
žmonių suvedžiojimui ir jų išnaudojimui sa
vo savimylos reikalams. Taigi katalikas in
teligentas turi dirbti liaudies gerovei, turi 
jų šviesti, turi rūpintis, kad paprastas, vi
siems lygiai privalomas teisingumas viešpa
tautų visuomenės ir valstybės gyvenime. Tuo 
būdu žemė artinsis prie Dievo karalystės ide
alo. * •

Valstybių vyriausybė suteikė 
ganėtino pamato tikėtis, kad 
skolos klausimas bus iš nauju 
svarstomas, deja, tas neįvyko 
ne dėl Lietuvos vyriausybės 
kaltės. Todėl Lietuvos vyriau
sybė pareiškė, kad dabartinės 
pablogėjusios aplinkybės ne

duoda jai galimybės tęsti sko 
los mokėjimų 1924 111., rugsė
jo mėn. 22 d., skolos mokėji
mo sutarties nuostatais, ir kad į 
Lietuvos vyriausybė yra bu
vusi ir yra pasiruošusi pradė
ti derybas su Amerikos Jung
tinių Valstybių vyriausybe ti
kslu suderinti Lietuvos vy
riausybės mokėjimo galimybę 
su naujai pasikeitusiomis eko
nominėmis ir finansinėmis są
lygomis.

VILNIAUS LIETUVIU 
BALSAS

Kas išgirs vargdienių šauk-

P. Gudas

1833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)

Miestelis išrodė mizernai, bet geres
nės ateities ženklai matėsi. Valdžia buvo 
paskyrusi $25,(XX) Cliicagos uosto page
rinimui. Tai buvo daugiau, negu visos 
Chicagos turtas. Darbas greit prasidėjo. 
Ateivių nuolatai atvykdavo. Jie į esamus 
namus netilpdavo ir apsigyvendavo pala
pinėse. Visi susispaudę kentėjo nepato
gumus it nujausdami geresnį gyveninių 
netolimoj ateity.

Uosto pagerinimo darbai ėjo po val
džios inžinierių priežiūra. Uostas buvo 
taisomas upės gale. Bet tųsyk upės ga
las buvo pasisukęs į pietus ir vanduo į 
ežerą įtekdavo ne ten kur dabar, bet daug 

ii toj vietoj, kur randasi Madison gat- 
f -rėe galas. Tarp upės ir ežero buvo įsi-’ 
k .lovns pietų link sųsmauga. Tai inžinie- 
p' rių sumanymu sųsmauga buvo perkasta, 

kad vanduo į ežerų eitų tiesiai. Ir štai

pavasarį 1834 metais kada upė su dide
liu triukšmu išėjo, tai vanduo ūžtelėjo į 
ežerų nauja vaga.

Vėliau chicagieeiams buvo didelė nau
jiena, kai didelis laivas “Illinois” įplau
kė į upę. “Boom” prasidėjo. Žemės kai
nos pradėjo kilti. Chicago bus didelis 
centras susisiekimo tinkle tarp New Yor- 
ko, Mississippi ir Meksiko įlankos.

Kilimas ir smukimas
Chicagos kilimui žymų šuolį daVė ki

tas valdžios žygis. VVasliihgtono valdžia 
atlygino nukentėjusiems 1812 metais per 
indijonų skerdynes. Atlyginimas buvo ne
mažas. Vien Kinzio šeimyna gavo iš val
džios $30,000. Apskritai imant nukentėju
sieji gavo ix) $1,000. Tokiu būdu Chica- 
goj atsirado šviežio kapitalo. Atsirado 
naujų biznių. Belaukiant naujos ateivių 
bangos, bi/.nieriai užsisakė prekių iš De
troito ir New Y’orko. Tuo tarpu upės pa
krantės toliau buvo taisomos, kad dau
giau laivų į jų galėtų įplaukti. Tųsyk 
laivai galėjo prisiglausti prie pakrantės 
ir būti iškoduojami.

Chicagos kilimui vėl pagelbėjo val

tuota su parašu klebono. | Vidiškių parapija apie 200 
Vidiškių klebono adresas | metų sena. Dabartinė bažny-

toks: Poland, Ignalino paštas, 
Vidiškių klebonas, kun. Zig
mantas Žaidis.

Mano adresas: Bernardis 
Vaiskus, 2001 Phillips Avė., 
Racine, Wis.

Štai, Racine privačiai jau 
gautos aukos.

L. D. S. 63 kuoĮKis
Bizn. A. Vasiliausko
B. Mackaitės
A. Zizminskaitės
S. Kumpienės
B. V.
S. Šepiko

$10.00
1.00

čia apie 30 111. senumo. Nuo 
neatmenamų laikų užlaikė kle 
boną. Dabartinę bažnyčią 
statė vergijos laikais garsi gi
minė Kaminskų. Visa parapi
ja jam dirlm, bet jų paveldė
jai anūkai buvo geri katali
kai. Ignas Kaminskas mirda
mas paliko testamentą sūnui 
Jonui Kaminskui, kad pasta-

1.00 [ty tų naują plytų bažnyčių 
1.00 Sūnus tėvo valią išpildė ir pa- 
1.00 statė mūro bažnyčią. Parapi- 
5.00 jonai prisidėjo tik medžiagų 
1.00 suveždami. Vidaus neįrengė,

Turiu vilties Gar gauti. Lai'kaip turėjo būti. Tais laikais
jnepasilieku nei vienas Vidiš- 
įkių parapijos lietuvis, nepri
sidėjęs skatikėlio. Broliai, Ig- 
nalino lietuviai, man smagu ir 
malonu kad tas aukas sudė
jo Kauno lietuviai, mano ge
riausieji draugai ir draugės. 

Prierašas

Gerb. “Draugo” skaityto-

kainavo apie 50 tūkstančių 
rublių. Taip visi sakė.

Sūnus Jonas Kaminskas bu 
vo nevedęs. Pastatęs bažnyčią 
pasidarė nežmoniškai išlaidus. 
Geriausius tėvo tarnus lietu
vius atleido, o prisivežė vo
kiečių iš Berlyno, lenkų iš Va- 
ršavos, o ant visų — maga
ryčioms — pasisamdė žydą —

sinų? Kas paduos varguose i jai. Visi žinot Vilnių, nes tai! patarėją, miškų kupčių Gers-
skęstantiems rankų? '.yra Lietuvos sostinė. Bet kur kį, kuris sutiko metams tar 

nauti tik už 500 rublių. Po o 
metų, kur siūbavo galingos

Vilniaus Lietuvi ir Lietu-damlasi Vidiškių parapija, gal, 
vaite, tave tėvynė šaukia! At-'kitiems ir neaišku. Ji randa- 
siniink tuos kelius ir take-įsi už 100 kilometrų nuo Vii-[Lietuvos girios, virto dykynė.

džios pasirūpinimas iškraustyti indijonus. 
Valdžia matė, kad su indijonais reikia 
susitarti ir juos iškraustyti už Mississi- 
ppi upės į jiems paskirtas rezervacijas, 
lndijonui savo laukiniais papročiais tru
kdydavo baltiesiems ir visokių jeibių pri
darydavo. Dienų-naklį jie alasų keldavo, 
rėkauduvo, laukinius šokius rengduvo, gi
rtuokliaudavo.

1835 metais paskutiniui indijonai iš
sikraustė iš Chicagos ir apylinkių. Val
džios suteiktais vežimais jie iškeliavo už 
Mississippi upės į jiems pavestas rezer
vacijas.

Po indijonų išsikraustymo Chicagoj 
prasidėjo ramesnis ir tikresnis gyvenimas. 
Ateivybė padidėjo. Atvykusieji vis norė
jo žemės pirkti. Žemės kainos todėl kilo, 
o prie to viso prisidėjo spekulentai. Visi 
buvo užsidegę žemės pirkimu ir visi ti
kėjosi milijonieriais tapsiu. Miestas tuo 
tarpu dar buvo menkas, namai be plano 
subudavdti palei uj>ę. Ne tik gatvių, o 
ir žmoniškų kelių nebuvo išvesta. Nuo 
namo į namų ėjo šunkeliai, kur lytingu 
metu buvo neišbrendamas purvas, o saus

ros metu buvo dulkių krūvos. Nežiūrint 
į tai žmonės čia keliaudavo it magneto 
traukiami.

Chicagai didėjant, ėmė atsirasti ir 
naujenybių. Prie Kinzie, Micliigan ir 
Kušli gatvių išdygo keturių ankštų plytų 
Kotelis, vertės $100,000. Tas Kotelis va
dinosi Lake Uouse. Žiemų čia kas savaitę 
būdavo rengiami šokiui, į kuriuos ėjo 
aukštesnėsės klesos jaunimas. Prie l^ake 
gatvės atsirado pustuzinis geresnių Kote
lių, tarp jų garsus “Saloon Building” 
Tai žinoma nebuvo saliunas, o salė. Saloon 
yra iškreiptas prancūziškas žodis salon — 
salė.

Tuo tarpu kai Chicagoj ėmė atsirasti 
gėresnių trobesių ir apsireikšti kultūros 
ženklų, tai atsirado ir neigiamų reiškinių. 
Paupiu ėmė steigtis fabrikai — muilo, 
žvakių, odos, skerdyklos. Visos srutos ir 
nešvarumai ėjo upėn. Todėl upė ėmė at
siduoti. Bet kai bizniai ir pramonė gerai 
ėjo, tui tas ir kiti nepatogumai buvo ken
čiami.

Kelių pagerinimas aplink Chicago Ir
gi prisidėjo prie miesto kilimo. Keliai

Amerikos filmų gamintojų 
liūtas, atgabentas į Pasaulinę 
Parodų Chicagoje stebisi pa
rodos prašmatnybėmis.
Dalykai ėjo vis prastyn ir pa

galios Vidiškių dvarą rusai 
atėmė; klebonijų ir kitus tro
besius taip pat, o apie žemę, 
kuri klebonui priklausė nė
kalbos negalėjo būti.

Dabartinis klebonas k ui
Žaidis prisiglaudė RemsėniJ 
sodžiuje, maždaug už 3 kilo
metrų; pėsčias turi vaikščioti. 
Tai energingas lietuvis kle
bonas, pasirengęs žūtbūtinei 
kovai su savo neturtingais pa- 
rapi jonais, kad sulaikyt baž
nyčią nuo sugriuvimo, kad 
pakelt kryžių vėjo nugriautą 
1931 m. ir uždėti naują sto- 
g<b

Gerbiamieji “Draugo” skai 
tytojai. Parapijos stovis ap
verktinas. Aš gavau atsišauki
mų nuo geriausio draugo su 
klebono pritarimu. Bet gaila, 
kad aš esu menkas, nemoky
tas, kas manęs paklausys; lau
žai kas mane pažįsta; Wis- 
consine žino iš Rengimo Lie
tuvių Dienos. Geras man gali 
būti liudininkas kleb. kun. A. 
Balinskas. “Drauge” skait. 
irgi mažai žinomas, tik tiek, 
kad retkarčiais parašau žine
lių iš Racine„ -Vienok vardu 
vargdienių drįstu parašyti 
prašymų ir turiu vilties, kad 
“Draugo” administracija man 
pagelbės.

Taigi, Ignalino ir jos apy
linkės lietuviai katalikai iš
girskit balsų mažutėlių; ne
duokit užgesti paskutinei ti
kėjimo ir lietuvybės žvaigž
delei. Mūsų visų šventa pa
reiga pagelbėti.

Kas norėtų gauti platesnių 
žinių, prašau rašyti man, vir
šui paduotu adresu.

Su pagarba vilnietis,
Bernardas Vaiskus

buvo lentomis išgrįsti ir susisiekimas pa
gerintas. Tokie keliai buvo Southuestem 
Plauk (dal>ar Ogden avė.), Northwestera 
Plunk (dabar Milwaukee avė.) ir per 1, 
mailių buvo išgrįstas Lake st. Geri ke
liai greit ir žymini pagerino Chicagos 
biznius. Ir luivų ėmė duugiau atplaukti 
ir žmonių ėmė daugiau apsigyventi.

Svarbiausias, vienok, dalykas cliica- 
giečių žvilgsniu buvo tai kanalas. Jei iš 
Miehigano ežero į Mississippi galės lai
vai pro Chicago plaukti, tai tas Chica
gai būsiųs didžiausias “boost.”

Pagalios buvo nutarta kanalo kasi
mų pradėti. Nutarta tų darbų pradėti su 
didelėmis iškilmėmis. Apie tai buvo pla
čiai išgarsinta, kad žmonės galėtų ir iš 
apylinkių suvažiuoti. Tam diena buvo pa
skirta liepos 4, 1836. Ryte tris sykius 
sudundėjo anuotos. Puošniai pasirodę 
žmonės ėmė rinktis prie upės, kur stovė
jo didelis laivas “Chicago”, gražiai pa
puoštas ir daug kitų mažesnių laivų. Į 
laivus žmonių suėjo tiek, kiek į juos til
po. •

(Daugiau bus)
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KAS H PO AMERIKOS LIETUVIU 
KOLONIJAS

CLEVEUND, OHIO
IŠKILMINGAS ATIDARY 
MAS CLEVELANDO LIE

TUVIŲ KULTŪRINIO 
DARŽELIO

teto ir aukštų svečių, grįžta į 
pakalnę ant platformos. Pro
grama tęsiama toliau. Be lie

tuvių kalbėtojų, kalbėjo at
stovai iš miesto valdybos ir 
kitų tautų kultūrinių darželių.
' Lietuvos pasiuntinį puikiai

Seandinavų Amerikos Linl 
ja yra gerai žinoma tarp lie
tuvių kaipo atsakanti priemo

nė keliauti į Lietuvą.
Lietuviai keliauninkai yra 

perkelti kitu laivu iš Copen- 
liagen tiesiog į Klaipėdą.

,priėmė miesto valdžia, duoda- 
B i iželio 11 d., nuo 10 vul ,aa savo automobilį ir polici- 

ryto, Clevelando lietuvių g>-.jos palydovus paimti iš sto- 
venime įvyko istorinis daly- j vieSbuti> įg viešbučio į 
kas: su pilnai iormalėmis di-.parĮ.^ jr įg parko atgal į vieš- 
plomatinėmis apeigomis atida butį vežįoti. Lietuvos pasiun- 
rytas-dedikuotas Clevelando+įnys važiavo, policmonai ant 
lietuvių kultūrinis parkas (ar-j uiotoreiklių pirma lėkė sulai

kydami tramvajus ir automo- 
tarptauti- dilius ir niekam nevalia buvo 

skersgatvį važiuoti nors

ba darželis).
Iškilmes padarė

nės prasmės Lietuvos pasiun
tinys Amerikai B. K. Balutis, 
kuris atsilankė ir Lietuvos va
rdu padovanojo Clevelando

per
ir žalios lempos buvo.

Matydami tas iškilmes seni
Clevelando lietuviai tiesiog

PRANEŠIMAS
Vasaros piknikų rengimo 

Komisijoms
RŪTOS SALDAINES iš 

Šiaulių. Taipgi Maisto išdir- 
bystės lašiniai, palengvicos, 
įvairios dešros, kumpiai iš 
Kauno. Šie lietuviški produk
tai labai tinka vasaros paren
gimams, piknikams, išvažiavi

mams, vestuvėms, krikšty- 
noms, baliams.

Su užsakymais kreipkitės 1 
pas Rūtos daržo komisiją 
2334 So. Oakley Avė., Chiea
go, Ilk

ĮDOMIOS knygos
Parašė

Kun. Dr. K. Matulaitis, M.I.C.
Dorybės $1.00
Kristaus Patarimų Ke

liais $1.00
Sielos Takai Tobulybėn 1.00
Misijonieriaus Užra

šai (Brolių Marijonų 
Vertimas) $1.23

Perkant visas kartu $4.00 
Šias knygas galite gauti 

“Draugo” Knygyne,

200 JAU ATVYKO LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

G R ABORI AIs

Dėl hitlerininkų persekioji
mo Lietuvon atvykę čia apsi
gyvenę per 200 Vokietijos pi
liečių žydų. Dalis pabėgėlių 
yra specialistai.

Šie pabėgėliai žydai apsi
gyveno įvairiuose miesteliuo
se ir Kaune

LIETUVIAI DAKTARAI:

T*L LAJt’AZETTE >467

DR. A. RACKUS
GZDYTOJAd, CUlKUKUm 

X—SPINDULIAI
3061 VV. 43rd bt

(Prie Archer a v*. n*tou Kadai*>
Valandos: nuo 1 liti • vai. vsAaro
■•radonais ir b a<l Alio ima p*«*j 

sutarties

PHONE GROVEHILL *017 
Valandos: S-4; 7-6 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

I
> Ofiso: Tel. Calumet 403* 
iKes.: Tel. Hemlock 4846

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 1-4 vai. vak. 
Rcsidem iju* OfUas: 2458 W. 6»tb Si.

Valandos: 14—11 ryto 
Beredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti

Tel. LAl’AYETTE 7650

DR. F. G. W1NSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0408

Office Phone 
Praepect 1021

Ree. and Office 
1360 So. Leavltt 8t 

Canal 4704

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GBABOBIUS
miestui Dr. -Jono Basanavi- verkA nes taį dalykas, kokio ^tarnauju laido tu ves* kuopigtausia.

’ ji i Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti 

Tel. Canal 1414 arba 1414
2314 W. 23rd PI., Chioago

-čiaus biustų. Biustas, pastaty
tas ant aukšto granito ak
mens, lieka amžinu lietuvių 
pafninklu, kuris yra pirmas ir 
greičiausia bus paskutinis tos 
rūšies paminklas, nes vargu 
kur kitur teks lietuviams stei
gti miesto parke savo parką- 
darželį ir jį išpuošti Lietuvos 
kultūros milžinų paminklais.

Dr. Basanavičiaus pamink
las yra pirmutinė dalis to lie
tuvių kultūrinio parko, kuria
me nuo dabar, vienas po ki
tam, kaip tik pinigų rasis, 
Clevelando lietuviai statys pa
minklus savo žymiausiems ku
ltūros vyrams. Tas darželis y-

jie savo vaizduotėje negalėjo 
persistatyti.

Dr. Basanavičiaus biustas y- 
ra pirmutinė valstybės dova
na šiam miestui, nes kitos I
tautos turėjo savo biustus pa-, 
čios pirktis ir tokiu būdu ne
buvo galimybių tokių apeigų, 
rengti, o tik savais atstovais 
dedikacijas daryti ir patiems 
padovanoti miestui.

Kitos tautos kuomet atida
rė savo darželius, jos įėjo į į 
skolas, o lietuviai apsiėjo su
maniai ir dar liko pinigų iš 
apie $1,500 fondo kitiems į- 
rengimams daryti ir jie tuoj 
bus daromi. Mes jokiu būdu

1439 S. 49th Conrt, Cicero, UI.
TEL. CICERO 4937

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Toriu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUB

Chieago, UI.

DR. J. W. KADZEWICK ūR. J. J. KOWARSKAS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

4141 80. WE8TERN AVĖ. 
Chlcago. IlL

Boulevard 1(91
Rea. Hemlock 7681

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakar*

ra virš dviejų akrų žemės plo-' neatsiliksim nuo didžiųjų tau
tas, taigi tikrenybėje nėra da- itų — žydų, italų ir vokiečių, 
rželis, bet parkas, ir, gal būt, [kurie turi savo darželius be- 
kitų kolonijų lietuviai
Įėjo įsivaizduoti

negn- veik pilnai įrengę. Lietuvių 
kokį didelį darželis stovi ketvirtas tuo 

dalyką Clevelando lietuviai f .'žvilgsniu ir tuoj susilygins su
kūnijo, nes visados vadino tų 
parką tik darželiu.

paminėtų tautų darželiais. 
Ypač dabar bus lengva dar-

Darželio atidarymo ir Dr. r-|,as varyti, nes pamatę lie-
Basanavičiaus biusto atiden- tuviai kas jau padaryta, nors 
gimo iškilmės buvo tarptau- sunkiais laikais, patys penki- 
tins svarbos. nes, dešimtines kloja darbui

Gerb. Balutis pasakė kai- poliau varyti. Koresp.
bą angliškai, kuri turi tarp
tautinės taikos ir tautų soli
darumo reikšmės.

Biusto atidengimo ir pado
vanojimo apeigos buvo labui 
iškilmingos. Jos nustebino ki
tas tautas, kurios pirma mū
sų savo darželius atidarė, nes 
lietuvių iškilmės buvo valsty
binės, diplomatinės reikšmės, 
kuomet kitų net didesnių tau
tų nebuvo pajėgta taip pada
ryti. Tas taipgi davė pavyzdį 
ir pasimokinimą kitoms tau
toms, kurios dar rengiasi ati
daryti savo darželius.

Biusto atidengimas ir pado
vanojimas ėjo maždaug šia 
tvarka. Po kelių kalbų, muzi
kos ir dainų, p. Balutis para
kė savo įspūdingą kalbą ir 
pabaigoje Išreiškė žodžius, 
kuriais vairiu Lietuvos pado
vanoja Clevelando miestui Dr. 
Jono Basanavičiaus biustą. 
Tuo laiku buvo atidengtas 
biustas. Minia sužiuro. P. Ba
lutis ir miesto majoras Miller, 
vedini keturių lietuvaičių tau
tiškuose rūbuose, kurios nešė 
du vainikus, užlipo į kalnelį, 
kur stovi paminklas. Tuo lai 
ku orkestrą sugrojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Balutis ir 
Miller prieina prie paminklo, 
painia iš mergaičių po vaini
ką ir padeda prie jiedestalo. 
t Po to, vėl jie, lydimi koini-

ISPLAUKIMAI J 
KRAJŲ”

SENĄ

i

DR. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 

1444 SO. 40th CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—8 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Suhat. 2—8 vai.

HEMLOCK 11(1

DR. V. S. NARES
(Naryaaokaa)

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
1414 Weat Marųuett* Road 

VALANDOS:
• Iki 11 ryto: 7 Iki 8 vakar* 

Utara. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea. <444 S. MAPLEWOOD ZVM

TeL Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. Califomia Ava. 

Nedėlioję pagal sutartį

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
graborius

Musų patarnavimas 
visuomet ,3ųžinlngas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auborn Avenue

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 125.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
688 W. lHtb St. Tel. Canal 61741 

Chlcago. III.

Tel. Ofiso Boulevard 6912-14 
Rea. Vlctory 2342

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 4:30-8:24
DR. HAKGkltlO

PHY8ICIAN AND SURGEON
2403 W. 63rd St., Chieago

O7VTCE HOUR8:
> to 4 and T to 8 P. M. 
Runday by Appolntmsnt

DR. M. T. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Tel. Ofiso Ir Rea GroveblU 6617
4817 8. Waabtenaw Av*.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Road 

Vai.: 8-4 Ir 7-8 vak. Kety. 8-iB ryt* 
NedėlloJ susitarus

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15tb STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesne Ir patogesni 

vieta
*336 80. HALSTED 8T.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų Ii 
nuo 6 Iki 4 vakare 

Šventadieniais nuo 18 Iki 18 
Phone BOUIJEVARD 8488

DR. VAITUSH, OPT.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
niri\rrrTQrrA h

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 8 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

TEL. REPUBLIC 8240
Seniausi Lietuvių Gralioriai Chicegoje

Čia pigesnės ksfnos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas už 
N Al J.) ZE.MESNŲ KAINA.

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 
dykai'. Nuliudimo valandoje nepamirškite 

mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KED7.IE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių jtunptmą, kuria 
esu priežastim gaivus skaudėjimo, 
svaigimo, ūkių uplemi'ino. norvuotu- 
mo, skaudamų, ūkių karštį. Atitai
sau trumpų tegystę ir tolimų re- 
Kystę. ,

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutarty.

I Daugeliu atsitiktinų akys atltalso- 
i mos b* akinių. Dabar kaino* perpus 
• pigoeuės, uegu buvo. Munų kai 
' pigesnes, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

Tet Canal 4188

DR. G. L BL0Ž1S
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt 8t) 

Valandos: Nuo 8 Iki 18 ryto
Nuo 1 iki I vakar* 
HeredoJ pagal sutarti

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. TeL Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA IfNDERTAKMG CO.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—S Ir 7—S vak. 

Koredoinl* u nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas Bepublio 7868

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 4668

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Resldencija 6C0U bo. Arteaian Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

S iki 8:30 vakare

Po pasekmingų išplaukimų 
ekskursijos birželio 3 d., tie
siog į Klaipėdą per Skandi
navų Amerikos Liniją, lietu
vių turistų atyda yra kreipia
ma į išplaukimą S. S. “Uni
ted States” birželio 24 d., iš 
New York’o į Copenbagen, iš 

i ten Į Klaipėdą.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALMAMUOTOJ AS

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

TeL Lafayette 8578

J. Liulevlčius
Graborius

Ir
Balsam uoto Jas

Patarnauja Chl- 
cagoj* Ir aplelln- 
ktj*.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4088 Archer Are.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VED8JA8____________
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 8848—8418

Tel. CICERO 884

SYREVVICZE
GRABO RIU8

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už >1* 40 

KOPLYČIA DYKAI
1344 B. fiOth Cicero, IlL

INCORPORATED .
Henry W. Becker

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už ankštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieką uerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą ii bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

uamug ir atveš Į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didiiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniuos Koplyčios 
Dil Barmenų. Palaukite BUDRIKI pirm negu krsip- 
sttle kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

4605-07 South Hcrmitage Avenue
Visi Telefonai: TAROS 1741 ir 1742

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Road
arti Westem Avė. 
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUB 
Tet Virginia 0036

------- —------------------------- ——
Tef. Grovehill 1395

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Suredoinis po pietų Ir Nedčldteniais 

tik susitarus
2122 W. MAROLETTE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Res. Phone 

Engleirood 4641
Office Phone 

Wentworth 1006

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECĮAUSTAS

DR. A. R, McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

▼ai.: 2-4 Ir 7-6 vai. vakar*

Oflans fr Akinių Dirbtuvė
756 WE!ST 35th STREET

Kampas Balsted 8t. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 Iki 12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo oft'sų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo t—4 po 

pietų: 7—6:30 vai. vakare 
Nedėllomls 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokią 
akių. Eksperto# tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
stas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

h Phone Canal 0523

Office; 
Vlctory 2284

Rea:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON 
3046 \Ventworth Avenue

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 4 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti i 
Ryto vai. 4v. Kryžiaus Ligoninėj

Chlcago. 111.
Phone: Hemlock 4766

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėllomls fr Ivsntadlenlais 10—12

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo I Iki 2 po pietų 
Nuo T Iki 9 vakar*
Nedėl. nuo 10 Iki 11 dienų

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos
GYDO VIRAU LIGAR VYRU IR MOTERŲ PER 28 METU8 TTKMURIJrt 

KAIP t ZRIHEffftJI^IOH Ir NP.IM1YDOMOH JOS YDA 
Rpeciatlškal gydo ligas pilvo. plauCIų, Inkstų Ir pūslės, užnuodljlms krao- 
Jo. odos. ligas. Žaizdas, reumatlsmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. koMėjlmų. gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas llgsa Jetgu kiti n* 
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pakte, 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius Ugniuj Patari- 
mss dykai OFISO VALANDOS: Kasdle auo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 6—4 valandai vakare. Nsdėlloni. mm ii ryto iki 1 v*L 

4MO WEST S4tk 8TM kampa* Keeler Ava. TeL OravsfOrd 44TS



— -e— ■W"4‘e »<> ■ ■VT"

C H I C A G O J E
AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 

DR-JOS XIV SEIMAS

(Tęsinys)

Raportas

Per praeitus metus sušau
kiau ir vedžiau 12-ka papras
tų susirinkimų ir vienų extra.

Praeito, 13-to Seimo nuta
rimai veik visi įvykinti, išsky
rus įsteigimų “Sidabro Kny
gos”, minint Seserų Kongrega 
cijos 25 metų jsisteigimo su
kaktį. K&zimieriečių Vienuo
lyno Taryba, giliai atjausda-

idėti, šiame depresijos laike 
(nors pačios Seselės pergyve- j 
na sunkias dienas savo /Vie
nuolyne), uždraudė mums tą
jį gražų sumanymų įvykinti. 
Šv. Kazimiero Seserys vengia 
kartotinų kolektų bei perdide- 
lių lindimi) į žmones. Joms 
lengviau vargas kęsti, negu 
nuolat visuomenės paramos 
prašyti. Tai tikra pasišventu
sių vienuolių dvasia.

Buvau visų Chieagos ir a- 
'pylinkės skyrių kviesta kalin
ti, bet nesuspėjau visur pribū
ti, nes vajai įvyko keliose vie
tose tų pačių dienų. Kalbėti 
teko 10-tam skyr., West Side, 
9-tam skyr. Cicero, 5-tam sky
riuj 18-th St., 4-tam skyr. Ro- 
seland ir antram skyr. Bridgo 
porte.

dienė, darbavos kiek galėjo ir 
dalyvavo 11-ka susirinkimų.

Nut. rašt., Vera Galnaitė, da 
lyvavo visuose susirinkimuo
se. Knyga tvarkiai vedama ir 
visi protokolai jon sutraukti. 
Vajaus metu kalbėjo 6-tam 
skyriui, Brighton Park.

Finansų rašt. Monikos Gu- 
rinskaitės raportas raštu. Sky 
riuose narių turime sekamai;

Skyrius I — amž. narių — 
25, garbės — 2, rėmėjų — 90, 
jaunainečių — 58.

Skyrius 2 — amž. na
rių — 27, garbės — 2, rėmė
jų — 113, jaunamečių — 24.

Skyrius 3 — amž. narių — 
11, garbės — 3, rėmėjų — 36.

Skyrius 4 — amž. narių — 
3, garbės —, rėmėjų — 32, jau 
namečių — 46.

Skyrius 5 — amž. narių — 
6, garbės —, rėmėjų — 68, 
jaunamečių — 42.

Skyrius 6 — amž. narių — 
5, garbės — 3, rėmėjų — 95, 
jaunamečių — 22.

Skyrius 7 — amž. narių —
2, garbės —, rėmėjų — 20.

Skyrius 8 — amž. narių —
3, garbės —, rėmėjų — 104.

Skyrius 9 — amž. narių —

P R A TT b S s
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“Važiuojam!” — Vaizdas iš Pasaulinės Parodos

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROOETTE PARK
X Parapijos piknikas gerai 

pavyko. Marketparkiečiai vi-

Už garbę turiu pranešti vi- pastatytas ir vaizduoja Šven- 
siems Keistučio klubo naria- .tųjų Šeimynų. Šį paminklų pa- 
n;s, kad nuo birželio 10 aš ūžė- šventino Jo Malonybė pralo-

1, rėmėjų — 56, sados skaitlingai lankosi į pa- Chieago, III.

miau nutarimų sekretoriau? 
vietų, todėl visais klubo rei
kalais kreipkitės šiuo adresu: 
St. Narkis, 1900 W. 35th St.,

-N- "A»» *■
ttrmadiejils, bltidio 19, 1933

‘DRAUGO’ DIDYSIS PIKNIKAS
LIEPOS 9, 1933

BIRUTES DARŽE

SKAITYKITE ' -
įdomiausius lietuviškus katalikiškus

LAIKRAŠČIUS
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. 

Oakley Avė., Chieago, Illinois. Metams $2.00.
“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są

jungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 W. Broad- 
way, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa. 
Metams $2.00.

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėne
sį. 4736 S. Wood Št., Chieago, Illinois. Metams $2.00.

I“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos 
žurnalas. 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chieago, III. Me
tams $2.00.

“DRAUGAS,” vienintelis Amerikos lietuvių katalikų die
nraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chieago, III. 
Metams $6.00.

3, garbės 
jaunamečių — 36.

Skyrius 10 — amž. narių — 
2, garbės —, rėmėjų — 31, jau 
namečių — 10.

Skyrius 11 amž. narių —.Skelbiau laikraščiuose įvai 
rias pramogas, vajus, vakarė- ^ar^s ’ ’ ėmėjų 3o.
K™ riovioT. io; Skyrius 15 — amž. narių —,liūs .Dariau tai visa širdimi, 
kaip mokėjau ir galėjau.

Naujų A. R. I). skyrių šie
met neteko įsteigti. Bot pas
tangomis gerb. kun. Dr. L. 
Mendelio tapo sustiprintas ir 
perorganizuotas 24-tas sky
rius Baltimore, Md. Chicagoj 
teko perorganizuoti 5-tų skyr., 
kuris dabar labai gražiai gy
vuoja.

Atsižvelgdamos į sunkius 
laikus, A. R. D. Centras, su
sitaręs su skyriais, visose 
Chieagos parapijose, padėjo 
gerb. klebonams žymiau prisi
dėdamos prie parapijos dar
bų. Taipgi surengė bent po 
vienų vakarų parapijos nau
dai.

Jaunamečių skyriai įsteigti 
prie 9-to skyr., 5-to skyr. ir

garbės —, rėmėjų —60.
Skyrius 21 — amž. narių —, 

i garbės —, rėmėjų —69.
Skyrius 23 — amž. nar. —,

garbės —, rėmėjų — 40. 
Skyrius 24 — amž .narių—,

garbės —, rėmėjų — 70.

rupijos piknikus ir kiekvienas, 
sulig savo išgalės, remia pa
rapijų ypač biznieriai nesi
gaili po keletą desėtkų pralei
sti. Gerb. kleb. A. P. Baltutis 
labai dėkoja visiems parapi
jos rėmėjams.

X Marųuette Parko kontes- 
tininkai praleidus parapijos

Metinis klubo piknikas į-

tas kun. M. L. Krušas, šv. 
Jurgio parap. klebonas, praė
jusį sekmadienį, gegužės 28 d. 
Apeigose dalyvavo gražus p- 
nų Šlepovičių giminių ir pa
žįstamų būrys. Iš “Draugo”

A. A.
MARIJONA

SIMINIENĖ
1: t:

vyks sekmadienį, birželio 18 |^uv0 plačiai žinomas veikėjas 
d., J. J. Spaičio miške, prie į P- V. Stancikas. Buvo taip gi 
Archer Road priešais Oh He- P- Roselli, kurs tų paminklų
nry Park. Kurie norėsite va
žiuoti papuoštais trokais, su
sirinkite sekančiose vietose 
paskirtu laiku: Bridgeporte 
prie J. Kumskio namų, 3409

statvdino. Ten buvęs

Visy DĖMĖSIU!
Federacijos Kongreso Ren- 

piknikų, dabar pasirengę eiti. Auburn Avė. 10 vai. ryto. ^mo komisijos susirinkimas j
į talkų dienraščiui “Draugui”. 
Ręikia tikėtis gerų sėkmių. 
Marųuette Parko lietuviai, y- 
pač biznieriai visados gausiai

Skyrius 25 — amž. nar. —, įrėmė “Draugo” rengiamus pi-

2-ro skyr.

Čia ypatingai pasidarbavo 
A. Vaišvilienė, V. Mockienė 
ir L Ežerskienė,

Kadangi šie sunkūR laikai 
skaudžiausiai palietė įstaigas 
iš aukų išsilaikančias, tad Rė 
mėjoms darbas pasunkėjo ir 
padidėjo. O net ne visur ran- 
<l?une pritarimų mūsų dar
bams. Tačiau didelė dauguma 
mūsų gerb. dvasiški jos ir kata 
likų visuomenės teberodo 
daug gražios širdies ir teikia 
paramos mūsų užmanytiems 
darbams. Už tai visiems kil
nios sielos prieteliams lai 
Viešpats Dievas šimteriopai 
atmoka.

Su gilia pagarba,
Antanina E>. Nausėdienė,

A. R. D. Centro Pirmininkė.
I vioe-pirm., O. Reikauskie- nė, dalyvavo visuose susirin- 

k nuošė. Dirbo visose Centro 
komisijose ir 9-tame skyriuj 
Cicero. 1

II vioe-pirm., Magdelena Še

garbės —, rėmėjų — 25. 
Skyrius 26 — amž. narių—,

garbės —, rėmėjų 73.
Viso narių turime* 1,318. 
Dalyvavau 6 susirinkimuose.

Atstovavau Rėmėjų Dr-jų 
Arkidecezijos Katalikių Mote 
rų Taryboje. Parašiau prane
šimų apie Seimų į Sunday 
Tribūne. Adresus, kurie man 
buvo prisiųsti, sutraukiau į 
knygų. Katalikių Konferenci
joj, Kaune, įvykusioj spalių 
mėnesį ,1932, teko atstovauti 
Rėmėjų Draugijų įr sveikinti. 
Kazimierieeių Seserų Vienuo
lyne, Pažaisly, dalyvavau mi
nint Sidabro Jubiliejų rugp.
14 dienų ir įvykusiame rugp.
15 dienų.

Iždininkės, vienos iš gerb.
Seserų raportas priimtas gau- 
sum rankų plojimu.

Iždo globėjos; J. Čepulienė 
ir H. Nędvarienė sutiko su iž
dininkės raportu.

Centro raštininkė, V. Gal
naitė, perskaitė pereitojo Sei
mo protokolų, kurį seimo da
lyviai vienbalsiai priėmė. 

(Daugiau bus)

knikus ir vakarus. Visados 
skaitlingai į juos lankosi.

“Draugo” kvieslys

X Garnys aplankė J. Rai
bių namus ir paliko gražių du-

Kaina nuvažiavimo ten ir at
gal 25c.

Brightonparkiečiai galės va 
žiuoti Antano Tičkaus troku, 
kuris visupirmiausiai sustos 
prie J. Raščiuko, 4158 So. 
Campbell avė. 10:30 vai. ry
to; 11:00 ryto sustos prie J. 
Macijausko grosernės, 4429 S 
Fairfield avė., 11:30 prie J. 
Buchiuno bučerafcs, o 12:00

krelę. Ruibienė trumpų laikų prie Valentos restorano,, 4180

vyks birželio 19 d., 7:30 v. v. 
Aušros Vartų parap. mokyk
los kambary.

Komisija susidaro iš visų 
centralinių organizacijų Chi
eagos apskričių valdybų.

Šis sus-mas pirmas dėl to 
svarbu, kad visų apskričių 
valdybos dalyvautumėt.

Laikinoji valdyba:
A. J. žvirblis, pirm.
S. Sakalienė, rašt.

Mlrė Birželio 17. 1933
vai. ryto, G7 metų amžiau 

K i k. ift Tauragna apskr. 
galčlų parap., Balčiu kaimo. 
Amerikoje '^vveno 27 metilu.

Paliko dideliame nultirdime 
tris sunai: Antanę. .Juozapa ir 
Pranciftkų, vieną dukterj Bar
borą, pusbrolius Martyną Ir 
Nikodemą Haldauskus, 2 žen
tus Sa'nuel Wltt ir Petrą Pak
št), anūkes: Emiliją, Bronls'a- 
vą, Jeny Ir Daratą Ir Svnger- 
ką Zofiją Butki’enę po antru 
vyru Gudaitis t,r jos sunai Vin
centas. Feliksas, I.eonas Ir gi
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 57- 
• 44 So. l'nion Avė. laidotuvės 
(vyks Antradienyje. Birželio 20 
d.. 1933, fa namų S:30 vai. bus 
atlydėta, i šv. Kryžiaus pa-, 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
siela. Po pamaldų lis nulydė
ta I Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gnu’nes, draugus-ges ir pažvs- 
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę liekame sunai, duk
tė, švogerka, pusbrolis, žentai 
Ir giminės.
Ijildotuvčris patarnauja grab. 

Juozapas Eudelkis ir Tėvas. 
Tel. Itepubh’c 8340.

Žl-

Ligšiol teismo mokestį pilie 
čiai mokėdavo teigme pini
gais, įteikdami prašymus ar 
dokumentus. Dabar Lietuvos 
teisingumo ministerija nusta
tė įvesti teismo mokesčio žen
klus. Ženklai bus parduodami 
paštuose ir juose reikės lipin
ti, teisme pinigais negalima 
bus teismo mokesčių mokėti.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 6 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo ir Subatos 

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas Republic 9600

Nepeik savo namo kad turi 
vargo. Gausi gerų patarimų 9 kaip apsisaugoti, atsilankyk
arba rašyk

ŪKĖN IŠVAŽIAVIMAS

buvo Šv. Kryžiaus ligoninėj' 
dr. J. Simonaičio priežiūroj. 
Dabar jau namie ir jaučiasi 
laiminga. Ruibiai yra pavyz
dingi žmonės, seni “Draugo” 
skaitytojai.

MARKETPARKIEČIŲ
DĖMESIUI

Jau atėjo iš Lietuvos laik
raštis “Žvaigždė”. Prašomi 
atsiimti prie bažnyčios. Kas
dien po 8 vai. mišių, o sekma
dieniais nuo 7 v. iki 12. Klau
skite laikraščių pardavėjo.

Prašau man pranešti adre
sus, arba jie patys prašomi 
atsiųsti naujus:

1) Bertha Budrick, gyv. 
6632 So. Rockwell (išsikraus
čius į Brighton Park).

2) A. Skukauskas, 2640 W. 
69th st. (negalima rasti tokio 
numerio 2640).

Archer avė. Kaina nuvažiavi
mo ten ir atgal 35c.

St. Narkis, korespondentas

PAŠVENTINO PAMINKLĄ

Praėjusį antradienį, Kapinių 
Dienoje skaitlingos žmonių mi 
nios Šv. Kazimiero kapinėse 
gėrėjosi puikiu paminklu ant

Ar Jūs Esate Supančiotas
tr au "suirusiais'’ nervais — Jaučia
tės silpnas tr pavargęs — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip, Štai yra geras 
tonikas, sutelkiantis geresnes dlenaa

Nuga-Tone
yar užvardlnlmaa TONIKO, kur) Gy
dytojas Specialistas lfirado, ir kuris 
dabar parduodamas visose vaistinė
se. NUGA-TONE yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alteratlvų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organas.

_ zi__ • y • . . . valgysite geriau, — miegosite sal-p-UU Hlepovicių Šeimyninio lo- džlau. Tūkstančiams vyrų ir moterų 
rp„„ -ii i ta-PO pagelbėta. TrisdeSlmtles dienųIO. JHS paminklas yra tik kil treatmentas už Vieną DolerJ — gau- 

* 1 kitę tlkrąjj—garantuotas.

Jūs sutaupysite ant drapa
nų skalbdami jūsų drapa
nas su nauja modemiška 
skalbiama mašina

THOR
$

Visiems proga praleisti lin
ksmai dienų Marijonų Farmoj, 
liepos 4. Bus nepaprastas pik
nikas, daugybė įvairenybių. 
Ant i&laimėjimo bus leidžia
ma karvaitė, gražių paršiukų, 
gaidukų ir baltų zuikių. Kaip 
ir paprastai galima gauti mi
ltų ir lašinių.

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

LIETUVIŲ KEISTUČIO 
PAŠALPOS KLUBAS

Šis klubas turi apie 1200 
narių ir $26.000 turto. Visiems 
lietuviams vertėtų priklausy
ti prie tokio didelio klubo.

ULTRA PERMANENT WAVES
YRA GERIAUSI

Panedėliais, Utarninkais ir Seredomii
Mes duodam $5.00 vertės Perma- 

nent Wave už 91.40. Pats geriausia!
už visus Permanent, padarys prof.
Danis, be pešimo, be degimo, už $3.50

Finger Wave su išplovimu .. 35c
Geriausia plaukų nudažymas $2.50

ULTRA BEAUTY SHOP
3147 WEST 59th STR. Telefanae REPUBUC 4616

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

MAGNETIC
*29.50

ROTABEY
*39.50

MAYTAG
*69.50

FBEDRICK MAYTAG
*49.00

Po vienų dolerį į savaitę 
Dykai Elektrikinis prosas 

su kiekviena mašina

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

ROOM 421,
115 S. De&rbom St.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus už pf- 
glauslas kalnas. Pašaukit Bafayette 
2980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
glčlus. Namus. Farmas Ir Btsnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom {vai
rius legalius dokumentus, kaip tai. 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu blanyje Ir teisingu patar
navimu. tas Jums bus naudinga

J. NAMON FINANGE GO.
6755 S. Western Avenne

Tel.
Chieago. III. 

GROVEHILL 1*22

CHRYSLER IR PLYMOUTH

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAIORCIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
teisingumu pamatuotas biznis 

2608 WEST 47th STB. Tel. LAFAYETTE 1083

W C F L 970 k. Radio pro
gramas nedėliomis 8 vai. 
ryte

W C F L 970 k. 1 vai. po 
pietų.

W H F C 1420 k. ketver- 
gais 7:30į vakare.

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiškiausius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES 

4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS, Bar.
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